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01 sunufl

D
e¤iflim hayat›n kaç›n›lmaz›. Dünya

döndükçe ilerlemeler kaydedilecek,

teknoloji geliflecek, hayat›m›z baz›

aç›lardan kolaylafl›rken, baz› aç›lardan zor-

luklar ayr›lmaz bir parçam›z olacak. Önemli

olan her koflula uyum sa¤lamak, mücadele

etmek, geminin yola devam etmesini sa¤la-

mak. 

Küresel ›s›nma olgusu dünyam›z›n geçir-

mekte oldu¤u en ciddi de¤iflim ve tehdit.

Bunun yans›mas› olan temel g›da fiyatlar›n-

daki yükselifl ise son zamanlar›n en zor

gündem maddelerinden. Dünyada geçen

y›l›n ortalar›ndan bugüne g›dada yüzde 40

oran›nda art›fl yaflad›k. Uluslararas› Para

Fonu (IMF) Baflkan› Dominique Strauss-

Kahn bir süre önce, dünyada yükselen g›da

fiyatlar›n›n, hükümetlerin sars›lmas› ve hatta

ihtilaflar›n oluflmas› gibi sonuçlar› olabilece-

¤i uyar›s›nda bulundu. G›dadaki art›fl ise en

çok geliflmekte olan ülkelerde tüketim har-

camas›n›n yüzde 60-80’ini g›daya ay›ran

yoksul insanlar› etkiliyor. 

Bugün açl›k s›n›r›nda yaflayan toplumlar var.

Tah›l fiyatlar›ndaki art›fla ba¤l› olarak hay-

vanc›l›k sektörü maliyet bask›s› alt›nda. Pet-

rol ve enerji fiyatlar›ndaki art›fl da üretim

maliyetlerini art›r›yor ve neticede her fley tü-

keticiye yans›yor. Al›m gücünün artmad›¤›n›

hatta düfltü¤ünü de biliyoruz ve çareleri bul-

makta zorlan›yoruz.

Önümüzdeki günlerde, dünyan›n birtak›m

stratejik çözümlere gitmesi gerekiyor. Çö-

züm için uluslararas› kurumlar ve geliflmifl

ekonomiler baflta olmak üzere tüm dünyan›n

zaman kaybetmeden harekete geçmesi ge-

rekiyor. ‹yi tasarlanm›fl ve uzlafl›lm›fl bir mer-

kezi planlama ile global açl›¤a temel çözüm-

ler üretmek mümkün. Tar›ma daha fazla kay-

nak ay›rmak bu çözümlerin olmazsa olmaz›.

Stratejik olarak bakt›¤›m›zda Türkiye için

riskler mevcut ancak ak›lc› bir flekilde tar›m-

sal üretime gereken ihtimam› göstermedik.

Y›llard›r verimlilik konular›n› ihmal ederek,

gerekeni yapmad›k ve Türkiye’nin bir tar›m

ülkesi oldu¤unu söyledik. Ancak, bugün da-

ha köklü fleyler yapmak gerekiyor. Zarar›n

neresinden dönülse kard›r. Tar›m arazileri-

miz üretim için çok uygun, gerekli insan

kayna¤› mevcut ve tar›m›n en önemli unsu-

ru hayvanc›l›k sektörü için uygun bir zemin

var, genç nüfusumuz için ifl gerekli... 

Sahip oldu¤u potansiyele karfl›n, ülkemizin

tar›m politikalar› ve planlar› bugüne kadar

dünya ile rekabet edecek ölçeklerde olama-

d›. Gelecekte, ölçek ekonomisini dikkate

alan, teknolojik geliflmeleri uygulayan verim-

li uygulamalar gerekiyor.

Her fleyin daha iyi olaca¤› bir Türkiye için

çal›flaca¤›z.

Sevgi ve sayg›lar›mla

De¤iflim derken...

Y›llard›r verimlilik konular›n› ihmal ederek, gerekeni yapmad›k ve
Türkiye’nin bir tar›m ülkesi oldu¤unu söyledik. Ancak, bugün daha

köklü fleyler yapmak gerekiyor.

Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu
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0504 K›sa k›sa

‹ngiltere’nin koruma alt›ndaki Cotswold Bölgesi’nde

do¤a dostu olarak üç y›lda infla edilen Orkide Evleri,

tanesi 14 milyon Dolar’dan sat›fla sunuldu.

Metrekaresi 6000 Dolar’a sat›lan bu orijinal tasar›m ev-

lerin mimar›, ayn› zamanda Londra Olimpiyat Köyü’nün

mimar› Sarah Featherstone. ‹ngiliz stili k›rsal yaflam›n

en güzel örne¤ini oluflturan Cotswolds Bölgesi’nin

merkezi say›lan Cirencester’da bulunan Orkide Evleri,

jeotermal enerji ile ›s›n›yor. Yap›mlar›nda çevre dostu

ürünler kullan›lan bu evlerin kimler taraf›ndan al›nd›¤›

ise gizli tutuluyor. Ancak ünlü flark›c› Kylie Minogue’un

deneme amaçl› bu evlerde kald›¤›, Brad Pitt’in ise ev-

leri ziyaret etti¤i biliniyor. 

Cotswold Bölgesi, bakir kalm›fl do¤as›yla bugüne ka-

dar dünya sosyetesinin ve ‹ngiliz aristokrasisinin göz-

bebe¤iydi. Kraliçe Victoria’n›n burada do¤du¤u, Prens

Charles’›n bu bölgede arsalar›n›n oldu¤u, Elizaberth

Hurley, Paul McCartney’ninin k›z› Stella ve Kate Wins-

let’›n Cotswold’da malikanelerinin bulundu¤u göze al›-

n›rsa 14 milyon Dolar’›n mant›¤› belki biraz anlafl›labilir.

Özgün kültürel motifleri ile Afrika tasar›mc›lar›n en

gözde malzemesi. Her y›l yenilikler yaratmak için

kollar› s›vam›fl durumda olan moda endüstrisi ise Afri-

ka’y› bir hazine olarak de¤erlendiriyor. Örne¤in ‹ngilte-

re’nin ünlü tasar›mc›lar›ndan Alice Temperley, bu y›l

koleksiyonunu Afrika’n›n ünlü masklar›ndan esinlene-

rek yaratt›. Birer tablo gibi, seyrine doyum olmayan giy-

siler ve onlara ilham veren masklar...

1975 do¤umlu Temperley’in tasar›mlar› dünyan›n 35

ülkesinde, 290 ma¤azada sat›l›yor. Genç yafl›nda hat›r›

say›l›r bir baflar›ya imza atan tasar›mc›n›n müdavimleri

aras›nda Scarlett Johannson, Gwyneth Paltrow, Demi

Moore, Sarah Jessica Parker, Charlize Theron, Natalie

Portman, Julia Roberts, Naomi Watts, Molly Sims,

Mischa Barton, Keira Knightley, Halle Berry ve Claudia

Schiffer gibi Hollywood ünlüleri yer al›yor. 

Eko evler rekor fiyata sat›l›yor

Onlar hem tutkun olduklar›, kendilerini en mutlu eden

ifli yapt›lar hem de milyoner oldular. ‹flte Sunday Ti-

mes’da yay›mlanan dünyan›n en zengin müzisyenleri….

1. Dhani Harrison: Efsanevi grup Beatles üyesi George

Harrison’›n o¤lu Dhani Harrison’›n serveti 320 milyon

Dolar. Babas›ndan izinden yürüme karar› alan Dhani,

k›sa bir süre sonra yeni albümünü ç›karacak.

2. Vanesa Mae: 28 yafl›ndaki tekno-akustik füzyon ke-

man sanatç›s› 60 milyon Dolar servete sahip.

3. Coldplay: Chris Martin’in liderli¤indeki grup Guy

Berryman, Jonny Buckland ve Will Champion’dan olu-

fluyor. Sunday Times’›n listesinde 3. s›raya oturan grup

üyelerinin toplam serveti 60 milyon Dolar.

4. Karen Elson ve Jack White: Ünlü ‹ngiliz model Elson ve

The White Stripes’›n solisti Jack White geçen y›llarda ev-

lenmiflti. Bir çocuklar› olan çiftin serveti 50 milyon Dolar.

5. Katie Melua: Her ne kadar geçti¤imiz y›llarda albüm

sat›fllar›nda bir düflüfl gözlense de bu onun 26 milyon

Dolar servet yapmas›na engel olmad›.

6. Joss Stone: Stone’un müzikten bugüne dek elde et-

ti¤i toplam gelir 24 milyon Dolar.

7. Charlotte Church ve Gavin Henson: Çocuk denecek

yaflta sahnelerle tan›flan Church art›k olgun ve evli bir

kad›n. 1986 do¤umlu genç flark›c› 2005’te ç›kard›¤›

“Tissues & Issues” adl› albümüyle yetiflkinli¤e ad›m at-

t›¤›n› müzikseverlere kan›tlam›flt›. Bugüne kadar tüm

dünyada 10 milyondan fazla albüm sat›fl rakam›na ula-

flan sanatç›n›n, rugby oyuncusu efliyle birlikte ortak

serveti tam 22 milyon Dolar.

8. Craig David: 1981 do¤umlu ‹ngiliz müzisyen, bafllarda

zorluk çekse, albümleri hak etti¤i ilgiyi görmese de bugün

‹ngiltere’nin en çok satan R&B sanatç›s›. ‹ki Grammy

adayl›¤› bulunan David’in serveti 20 milyon Dolar.

9. Amy Winehouse: 24 yafl›ndaki uyuflturucu ba¤›ml›s›,

yetenekli kad›n vokal sanatç›n›n servetini harcayabile-

cek kadar uzun yaflamas›n› ve uyuflturucudan kurtul-

mas›n› umuyoruz. Winehouse’›n toplam serveti de Cra-

ig David gibi 20 milyon Dolar.

10. Leona Lewis: ‹ngiltere’nin yeni yükselen de¤eri Le-

wis, ABD’yi de sallamay› baflard›. Lewis’in serveti flim-

diden 12 milyon Dolar.

Dünyan›n en zengin müzisyenleri

Çirkin kad›n yoktur, bak›m-

s›z kad›n vard›r sözünü

düstur edinmifl kozmetikçiler

dünyada bak›ms›z ve makyaj-

s›z kad›n b›rakmamaya niyetli.

K›sa süre önce zaman problemi çekenleri, makyaj yap-

may› beceremiyorum diyenleri ve makyaj yapmaya üfle-

nenleri çok sevindirecek bir ürün ç›kt›: Yap›flt›rd›¤›n›zda

siz ç›karana kadar gözünüzün üstünde kalacak zah-

metsiz göz far› ç›kartmalar›.

Bu ürünleri kulland›¤›n›zda hem profesyonel bir makyö-

zün elinden ç›km›fl bir görüntüye sahip olabilir hem de

zamandan kazanabilirsiniz.

Her göz far› ç›kartmas› 20 kez kullan›labiliyor ve bir çif-

tin fiyat› 10-15 Dolar aras›nda de¤ifliyor. ‹nternet üze-

rinden de sat›n al›nabilen bu ürünleri “eye shadow kit”

ya da “eye shadow stickers” fleklinde arayarak bulabi-

lirsiniz. 

Yap›flt›rma göz makyaj›

Moda, Afrika’dan ilham ald›

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de

(M‹T) görevli bilim adamlar›, kertenkele aya¤›ndan

esinlenerek özel bir t›bbi bant gelifltirdiler. Böylece bi-

lim adamlar›, kertenkelelerin duvarlara ve tavanlara ya-

p›flmas›na imkan sa¤layan ayak özelliklerini taklit ede-

rek t›p alan›nda faydal› bir bulufla imza atm›fl oldular.

Bu sistem, gastrik bypass ifllemleri sonucunda ortaya

ç›kan s›z›nt›lar›n önlenmesi ve laparoskopik ifllemlerde

yara dikifllerinin de¤ifltirilmesi gibi pek çok t›bbi uygula-

mada kullan›labilir. 

Çal›flman›n temelini kertenkele aya¤›n›n az bulunan özel-

likleri oluflturuyor. Kertenkele aya¤›, hayvan›n duvarlara ve

tavanlara yap›flmas›n› sa¤layan nano ölçüde tepe ve vadi-

lere sahip bulunuyor. Gelifltirilen t›bbi bantta da tepe ve

vadileri saran ince bir yap›flkan tabaka bulunuyor. Bu

özellik bant›n kalp, mesane ve akci¤er dokusu gibi ›slak

zeminlere de yap›flmas›na imkan tan›yor. Organik olarak

kendi kendine eriyebilen banta müdahale edilmesine ge-

rek kalm›yor. 

Yeni bant örne¤in midede ya da ba¤›rsakta yap›lan bir

bypass sonras› bu bölgeleri sararak iyileflmesine imkan

tan›yor. Katlanabilme ve tekrar aç›labilme özelli¤ine de sa-

hip olan bant, ayn› zamanda ülserin neden oldu¤u bölge-

nin al›nmas›n›n ard›ndan yama olarak da kullan›labiliyor.

Bu bulufla imza atan ekip, bant›n yap›flkan olmas› için

fleker temelli bir yap›flkan kulland›. ‹lk testi, domuz ba-

¤›rsa¤›ndaki dokular üzerinde uygulayan bilim adamla-

r›, üretikleri nano teknolojik yeni bant›n di¤er yara ka-

pat›c› bantlara göre iki kat daha kuvvetli oldu¤unu tes-

pit etti. Yeni bant›n di¤er bir önemli özelli¤i ise elastik

ve ayarlanabilir olmas›. Bu özelli¤i ile istenilen formda

kullan›labilen bant, ihtiyaç duyulan elastikli¤i sergileye-

rek farkl› t›bbi tedavilere göre daha h›zl› iyileflme sa¤la-

yabiliyor.

T›pç›lar kertenkeleden esinlendi

‹lk bak›flta restorasyonu henüz tamamlanm›fl tarihi bir

saray zannediyorsunuz, ama de¤il. Buras› Hintli mil-

yarder Mukesh Ambani’nin Bombay’da yapt›rd›¤› ev.

‹nsan bu evde nas›l rahat hareket eder bilemiyoruz

ama sahibinin bir bildi¤i vard›r herhalde.

Dünyan›n en zenginleri aras›nda yer alan Ambani, Hin-

distan’›n en büyük özel flirketi Reliance Group’un sahi-

bi. fiirketleri petrol, perakende ve biyoteknoloji alanla-

r›nda faaliyet gösteriyor. 

Ambani’nin efli, üç çocu¤u ve annesiyle birlikte yafla-

mak üzere yapt›rd›¤› ev, 27 katl›, dokuz asansörlü. Bi-

nan›n ad› Antilla. Binada helikopter pisti, iki katl› sa¤l›k

merkezi, sinema, botanik bahçeleri, alt› katl› otopark ve

önü tamamen camla kapl› bir misafir evi var. 

600 tam zamanl› personelin çal›flt›¤› Antilla’n›n en gör-

kemli noktalar›ndan biri tavan› tamamen kristal avize-

lerle kapl› balo salonu. Ayr›ca binan›n üst katlar›nda

Arap Denizi manzaras› bulunuyor. Di¤er zengin aileler

gibi ›smarlama bir malikane yapt›rmak isteyen Amba-

ni’nin benzersiz evini, Amerikal› mimarl›k flirketi Perkins

Will and Hirsch Bedner Associates tasarlad›.

Dünyan›n en pahal› evi



‹stanbul’un Anadolu yakas› sakinleri iyi bilir. Kad›-
köy’ün en önemli buluflma merkezi Süreyya Sinema-
s› önüdür ya da flimdiki ad›yla Süreyya Operas›. Yol-

lar hep bu binaya ç›kar, yollar hep bu binadan baflka yol-
lara ba¤lan›r. Kad›köy’ün gururudur. Tarihidir, estetiktir,
ad›n› ald›¤› Süreyya Pafla’n›n hayallerinin ürünüdür. Uzun
y›llar sinema salonu olarak hizmet veren, ilk gençlik aflkla-
r›na tan›kl›k eden, sergilenen vizyon filmleriyle sinema se-
verleri diyar diyar gezdiren bu bina, iki y›ll›k bir çal›flman›n
ard›ndan 2007’de yap›l›fl amac›na uygun olarak Süreyya
Operas› olarak hizmet vermeye bafllad›.

Süreyya Pafla’n›n rüyas›
Binan›n tarihi yaklafl›k 80 y›l öncesine dayan›yor. ‹stan-
bul milletvekillerinden Süreyya ‹lmen Pafla, ‹stanbul
kültür sanat hayat›n› zenginlefltirmek için sahne sanat-
lar›n›n sergilenebildi¤i bir bina yapt›rmak ister. Pafla
tüm Avrupa kentlerini dolafl›r; zaman›n en ünlü opera
ve tiyatro salonlar›n› inceler. Sonunda fuayesi Paris’in
Champs Elysee Tiyatrosu fuayesinden, iç bölümleri ise
Alman tiyatrolar›ndan örnek al›narak tasarlanan Sürey-
ya binas› ortaya ç›kar. 

Bina ilk kez 6 Mart 1927 y›l›nda opera olarak perdelerini
açar. Ünlü tiyatro sanatç›s› Gülriz Sururi’nin annesi Suzan
Lütfullah Han›m, operetin ilk primadonnas› olarak ve k›z›na
hamileyken burada sahneye ç›kar. Ancak daha sonralar› bi-
na opera olarak kullan›lamaz. 1930’da gerekli teknik de¤i-
fliklikler yap›l›r ve bina 1936’da sinema olarak hizmet ver-
meye bafllar. ‹flletmecili¤ini de Süreyya Pafla bizzat üstlenir.
‹lk sesli film gösterimleri burada yap›l›r. ‹stanbul’un en mo-
dern sinema salonudur. Süreyya Pafla, 1950 y›l›nda, geliri
ölünceye kadar kendisine ait olmak üzere Süreyya’y› Da-
rüflflafaka Cemiyeti’ne b›rak›r. Tek arzusu, kendisinden
sonra da bu güzel yap›n›n ‹stanbul’un kültür hayat›na katk›-
lar›n›n sürmesidir. Cemiyet’in iflletti¤i ve bu süreçte kap›lar›-
n› birkaç kez sinemaseverlere kapatan Süreyya, 2005 y›l›n-
da Cemiyet’le yap›lan anlaflma sonucunda 40 y›ll›¤›na Ka-
d›köy Belediyesi’ne kiralan›r. Ve perdeler restorasyon çal›fl-
malar› için sinema salonu olarak sonsuza dek kapan›r. 

Yeniden do¤ufl
Süreyya binas›n›n giriflinde Süreyya ‹lmen’in ve Süreyya
Opereti’nin primadonnas› Suzan Lütfullah’›n büstleri yer
al›r. Giriflin iki yan›ndaki merdivenler balkona ve localara

ç›kar. ‹ç k›sm›n tavanlar›nda ve kornifllerinde ise tümüyle
Bat› üslubunda yap›lan freskler yer al›r. 2005 y›l›nda Kad›-
köy Belediyesi, binan›n Süreyya Pafla’n›n amac›na, ideal-
lerine ve hat›ras›na uygun biçimde bir opera binas›na dö-
nüfltürülmesi çal›flmalar›na bafllar. Yap›n›n cephesinde yer
alan, heykelt›rafl ‹hsan Özsoy’a ait kabartma heykeller ol-
du¤u gibi korunarak temizlenir. Koltuklar, hal›lar ve avize-
ler özel olarak yapt›r›l›r. Tahrip olmufl dekoratif parçalar,
tespit edilen örneklerine göre tamamlan›r. ‹ç ve d›fl cep-
heler aynen korunup, Süreyya Pafla’n›n an›lar›nda bir tür-
lü yapt›ramad›¤›n› belirtti¤i sahne sanatlar› icras› için zo-
runlu bölümler olan kulis, sanatç› odalar›, teknik odalar asli
yap›y› bozmadan zemin alt›na yerlefltirilir. Yap›da bulun-
mayan havaland›rma sistemi de eski esere zarar verme-
den kurulur. Süreyya’n›n muhteflem salonu için yeni kol-
tuk ve hal›lar tasarlan›r. Bütün avize ve ayd›nlatmalar özel
tasarlan›p üretilir. Mu¤la Yata¤an’dan beyaz mermerler
getirilir, d›fl merdivenler yenilenir. ‹ki y›l süren çal›flmalar›n
ard›ndan tarihi bina, toplam 573 koltuklu Kad›köy Beledi-
yesi Süreyya Operas› olarak 2007’de kap›lar›n› bir kez da-
ha sanata açar. Bina, Kad›köy ve Anadolu Yakas›’n›n ilk,
Türkiye’nin ise 6. operas› olarak sanatseverlerle buluflur.

06 mekan: Süreyya Binas›
yyaazz››:: batur fatih ilhan kkaayynnaakk:: Kad›köy Belediyesi, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, C. 7 S. 115

Süreyya Pafla’n›n rüyas›
Süreyya Pafla, Bat›l› tarzda bir opera binas› kondurmak ister Kad›köy’e. Tüm Avrupa’y› dolafl›r, sonunda
ortaya Süreyya binas› ç›kar. Bina y›llarca sinema salonu olarak hizmet verir, 2005’de de kapan›r. 2007’de
geç de olsa rüya gerçek olur. Süreyya Operas› halka aç›l›r.

Süreyya Pafla’n›n rüyas›
Süreyya Pafla, Bat›l› tarzda bir opera binas› kondurmak ister Kad›köy’e. Tüm Avrupa’y› dolafl›r, sonunda
ortaya Süreyya binas› ç›kar. Bina y›llarca sinema salonu olarak hizmet verir, 2005’de de kapan›r. 2007’de
geç de olsa rüya gerçek olur. Süreyya Operas› halka aç›l›r.
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1874’te Karada¤’da do¤ar.
Mehmet R›za Pafla’n›n o¤lu
olan Süreyya ‹lmen 1896 y›l›n-
da Harp Akademisi’ni bitirdik-
ten sonra uzun süre Erkan-›
Harbiye-i Umumiye Riyase-
ti’nde çal›fl›r, general olur. 

1916’da ‹stanbul’da devlet
yard›m› almadan kurdu¤u mensucat fabrikas› ile ül-
kenin ilk sanayicilerinden biri olarak uzun y›llar eko-
nomiye katk› sa¤lar. 1923’te Ali Fuat Ça¤atay’›n kur-
du¤u Türk Musikisi Oca¤›’n›n baflkan› olur. 1927’de
‹stanbul’dan Milletvekili seçilir. 1930’da Serbest
Cumhuriyet F›rkas›’n›n kuruluflunda yer al›r. ‹lmen’in
“Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi” (1947)
adl› bir yap›t› vard›r. 

‹lmen 6 fiubat 1955 tarihinde, 81 yafl›nda Moda’daki
evinde hayata veda eder.

Süreyya ‹lmen (Süreyya Pafla) kimdir



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), tüm
sektörlerdeki küçük ve büyük, yerli ve yabanc›
üyeleriyle Türk özel sektörünün en üst temsil

örgütü. 81 il ve 157 ilçeye yay›lm›fl çok genifl bir örgüt-
lenme yap›s›na sahip birli¤in baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu, “Böylesine kapsama alan›na sahip baflka bir meslek
örgütü yok. O yüzden tafl›d›¤›m›z sorumluluk büyük.
Türk özel sektörünün ifl ve yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek,
Türk flirketlerinin yurtd›fl›ndaki aktivitelerini art›rmak te-
mel misyonumuz. TOBB ile Oda ve Borsalar› demokra-
sinin yay›lmas› aç›s›ndan da önemli bir misyon üstlen-
mifl durumda” diyor. 

Türk ekonomisini ve Türk müteflebbislerini dünyaya
açmak ve Türk ekonomisinin küresel ekonomiye en-
tegre olmas›n› sa¤lamak… Peki, TOBB misyonunu ye-
rine getirebiliyor mu? Hisarc›kl›o¤lu’nun bu konuda içi
rahat. TOBB üyelerinin Türk ekonomisinin kaydetti¤i
büyümedeki pay›n› ekonominin 1980 öncesi ve sonra-
s› de¤erlendirmesiyle anlat›yor: “1980 öncesinde Türki-
ye ekonomisi rekabete kapal›, kalitesiz mal› içeride pa-
hal› üreten, ithal ikameci bir yap›dayd›. 80’lerin bafl›nda
rahmetli Özal bu sa¤l›ks›z yap›y› de¤ifltirecek ad›mlar›
bafllatt›. Rekabete aç›k, ihracat› ciddi bir ifl alan› gören
yeni bir paradigmayd› bu. Sonuçta 70’lerin hasta ada-
m› gitti, müthifl bir ekonomik performans sa¤land›.
1980 y›l›nda kifli bafl› 65 Dolar ihracat yapan Türkiye,
2007 y›l›nda kifli bafl› 1500 Dolar ihracat yapan bir ül-

ke haline geldi. ‹hracat yapan flirket say›s› birkaç bin-
den 46 bine yükseldi. Yüzde 90’›ndan fazlas› sanayi
ürünü olan ihracat›m›z›n üçte ikisi, dünyan›n en reka-
betçi piyasalar› olan Avrupa ve Kuzey Amerika pazar-
lar›na yap›l›yor. Bu baflar›y› sa¤layanlar TOBB’un üye-
leridir. Halen birli¤imize ba¤l› D›fl Ekonomik ‹liflkiler Ku-
rulu (DE‹K) vas›tas›yla 75 ülke ile oluflturdu¤umuz ifl
konseylerinde Türk giriflimcilerinin yurtd›fl›nda daha ak-
tif olmalar›na, yeni ifl ba¤lant›lar› kurmalar›na yard›mc›
oluyoruz. Bugün özellikle güney ve do¤umuzdaki co¤-
rafya henüz küresel ekonomiyle entegre olmam›fl hal-
de. Yak›n çevrede bu co¤rafyalar› en iyi bilen, en giri-
flimci ifladamlar› da biziz. Ortado¤u, Kuzey Afrika, Bal-
kanlar ve Avrasya ülkelerinden yap›lan toplam sanayi
ürünü ihracat›n›n yüzde 65’i, Türkiye ç›k›fll›. O yüzden
özellikle bu bölgelerde Türk giriflimcilerinin önünde ye-
ni f›rsatlar ortaya ç›k›yor. Bu f›rsatlar› de¤erlendirmemi-
zin önündeki tek engelse, ülkemizde hala tam olarak
sa¤layamad›¤›m›z siyasi ve ekonomik istikrar.”

Hisarc›kl›o¤lu demeçlerinde s›k s›k Türkiye’nin gerçek
gündeminin ekonomiye odaklanmak oldu¤unu söylü-
yor. Türkiye’de ise bu konuda bir zaaf oldu¤u ortada.
“Türkiye’nin siyaseti bu konunun içine tafl›ma al›flkanl›-
¤›ndan kurtulmas› mümkün mü?” diye soruyoruz, Hi-
sarc›kl›o¤lu bunu yapabildi¤imizde Türkiye’nin büyüme
h›z›n›n yüzde 7’ye ulaflt›¤›n› vurguluyor: “Yapamad›¤›-
m›zda tarihsel büyüme h›z›m›z olan yüzde 4’lere gerili-
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“Ekonomi ihmale gelmez”



yoruz. Yüzde 7’lik büyüme h›z›n› korursak, 2019’da AB
ortalamas›n›n yar›s›na ulafl›yoruz. Yüzde 4’te kal›rsak
bu seviyeye ancak 2030’larda ulafl›yoruz. Tercih bizim.
Hangisini istiyorsak ona göre siyaseti ve siyasetçileri
yönlendirmek durumunday›z.”

Türkiye dünyan›n 17., Avrupa’n›n 7. büyük ekonomisi.
Hedefi, 10 büyük ekonomi içine girmek diyorsunuz.
Sizce ekonomik büyüklük ile geliflmifllik paralel ilerliyor
mu? Türkiye bu hedefe oturdu¤u gün “muas›r medeni-
yet”e ulaflm›fl olacak m›?
Dünyan›n 17. büyük ekonomisiyiz ama kifli bafl›na ge-
lirde dünyada 54. s›raday›z. ‹nsani geliflmifllik endek-
sinde ise daha da gerideyiz. Demek ki makro büyük-
lükler henüz bireysel düzeyde tam yans›m›yor. Elbette
büyüme tek bafl›na geliflmifllik düzeyini art›rm›yor. Ama
büyüme sa¤lanmadan da geliflmifllik düzeyini art›rmak
hiç mümkün de¤il. Ekonomimiz ve toplumumuz tarihi
bir dönüflüm süreci geçiriyor. Neredeyse yar›m as›rl›k
bir gecikmeyle, tar›m toplumundan sanayi toplumuna
dönüflüyoruz, flehirlefliyoruz, modern ekonomiye ayak
uydurmaya çal›fl›yoruz. Bu sürecin s›k›nt›l› olmas› do-
¤al. Ama yüksek büyüme sürmedikçe, toplumumuz bu
sanc›l› süreci kald›ramaz. O yüzden yüksek büyüme h›-
z›n› sürdürülebilir k›lmak, esas amac›m›z olmal›. Bunun
için de hükümetimiz, makroekonomik dengelerin bozu-
laca¤› yönünde piyasalarda en ufak bir endifle oluflma-
s›na izin vermemeli. 

Son dönemde Türkiye h›zl› büyüdü. Bu büyümede özel
sektör ile kamu/devletin pay›n› nas›l tan›mlar ve ölçer-
diniz?
2002–2007 döneminde Türkiye ekonomisi y›lda ortala-
ma yüzde 6,8 büyüdü. Kümülatif olarak bakt›¤›m›zda
yüzde 48’lik bir büyümeye denk geliyor. Bunun içinde
kamu kesiminin tüketim ve yat›r›m›n›n pay› yaklafl›k 9 pu-
an. Bunu ç›kard›¤›m›zda kalan 39 puanl›k büyümeyi (ya-
ni y›ll›k yaklafl›k yüzde 6) özel sektör tüketimi, yat›r›m› ve
ihracat› oluflturuyor. ‹flte bu büyüme sürecinin niye hor-
monlu diye küçümsenemeyece¤inin, göz ard› edileme-
yece¤inin nedeni de bu. Özel sektöre dayal› bu büyüme
süreci gerçek ve geçmifltekinden daha sa¤l›kl›. 

Büyümenin sürdürülebilmesi için öneriniz nedir?
2001 krizini takiben bafllat›lan makro reformlar ve 2002
seçimleriyle sa¤lanan siyasi istikrarla birlikte devam et-
tirilen reform süreciyle ekonomide büyük bir geliflme
gösterdik. Ancak 2006’dan sonra reform sürecinde re-
havet bafllad›. Sonuçta büyüme oran› 2007’de 4,5’e
kadar düfltü. Büyümedeki çarp›c› yavafllaman›n nedeni,
reform sürecinin ciddiye al›nmam›fl ve devam ettirilme-
mifl olmas›d›r. Ekonominin gündemin birinci maddesi
haline getirilmemifl olmas›d›r. Dikkat edilirse büyümede-
ki yavafllama daha yurtd›fl›ndaki kriz alevlenmeden bafl-
lam›flt›. fiirketler kesiminin rekabet gücünü art›racak
mikro reformlar ki bunlara ikincil nesil reformlar diyoruz,
yap›lmay›nca ekonomik büyümede, büyüme k›s›tlar›na
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çarpt›k. fiimdi bir taraftan mali disiplini korurken, e¤itim
reformuyla iflgücünün beceri kalitesini yükseltmeli, sa-
nayi stratejisi tespit ederek rekabetçi ve yenilikçi giri-
flimleri teflvik etmeli, vergi sistemi reformuyla kay›t d›fl›-
l›¤› azaltmal› ve finansmana ulaflma imkanlar›n› art›rmak
suretiyle flirketlerimizin büyümelerini sa¤lamal›y›z.

Küresel ekonomik göstergeler sürekli dalgalanma gös-
teriyor. Kendi ekonomisi k›r›lgan olan Türkiye bu tablo-
da ekonomik istikrar sa¤layabilir mi?
Mali piyasalarda yaflanan olumsuz geliflmeler, yap›sal
reformlar›n önemini bir defa daha göstermifltir. Asl›nda
piyasalardaki bu dalgalanma bizler için bir uyar›d›r. Uz-
manlar›n dedi¤i gibi, deprem öldürmez bina öldürür.
D›flar›dan gelecek sars›nt›lar› önleyemeyece¤imize gö-
re daha sa¤lam temelleri olan bir yap›ya sahip olmal›-
y›z. Yap›sal reformlar bu vazifeyi görecektir. Öte yan-
dan ülkelere bakt›¤›m›zda, bizim rakibimiz olan yükse-
len piyasa ekonomileri grubundaki ülkelerin çok daha
az olumsuz etkilendiklerini görüyoruz. Yani dalgalardan
etkilenmek kaç›n›lmaz bir kader de¤il. ABD’deki krizin
izleri ilk ortaya ç›kt›¤›nda, “ekonomimiz sa¤lam, bize bir
fley olmaz” demek yerine, yeni bir programla, bekleyen
reformlar› hayata geçirmek tercih edilseydi, bu tabloya
girmeyebilecektik. fiimdi bu iyimser tedbirsizli¤in bede-
lini ödüyoruz. Ekonomiyi ihmal etmenin sonuçlar›n› ya-
fl›yoruz.

‹flsizlik, cari aç›k, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik, kay›t d›fl›
ekonomi vs. Ne gibi önlemler öneriyorsunuz? 
Anadolu’yu devaml› geziyorum ve gitti¤im her yerde
flunu görüyorum: Kahvehaneler iflsiz dolu, ama sanayi-
cimiz çal›flt›racak eleman bulam›yor. Demek ki, görü-
nen iflsizlik meselemizin alt›ndaki as›l problem, meslek-
sizliktir. Çünkü bizim ihtiyaç duydu¤umuz beceriler,
okullar›m›zda ö¤retilmemektedir. Okullar›m›zda ö¤reti-

len becerilerse, flirketlerimizde kullan›lmamaktad›r. E¤i-
tim sistemimiz, küçük bir grubu çok iyi, ço¤unlu¤u ise
çok kötü e¤itiyor. Sanayicilerimiz vas›fl› eleman arar-
ken, meslek lisesi mezunlar› aras›nda iflsizli¤in ola¤a-
nüstü yüksek olmas›ysa, e¤itim sistemimizin piyasadan
ne kadar kopuk oldu¤unu gösteriyor. Bu uyumsuzlu¤u
gidermek üzere mesleki e¤itimi gelifltirmek zorunday›z.
Ne kadar çok gencimiz bilgisayar bilirse, ne kadar çok
gencimiz yabanc› dil bilirse hem iflsizlik azalacak hem
de iflletmelerimizin verimlili¤i artacakt›r. Gelir eflitsizli¤i-
ni kal›c› olarak düzeltmenin en gerçekçi yolu da, kiflile-
rin becerilerini ve yeteneklerini gelifltirerek ifl sahibi ol-
malar›n› sa¤lamakt›r. Cari aç›¤›n as›l kayna¤› d›fl ticaret
aç›¤›d›r. O halde sanayinin ve ihracat›n ithalata ba¤›m-
l›l›¤›n› azaltacak, yerli ara girdilerin kullan›m›n› teflvik
edecek düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Yine bu kapsam-
da y›ll›k 34 milyar Dolar’› geçen enerji faturas› karfl›s›n-
da, enerjide ithalat ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak flekilde yerli
enerji kaynaklar›n›n kullan›m› teflvik edilmeli, enerji ta-
sarrufu ve verimlili¤ine yönelik tedbirler al›nmal›d›r. Ka-
y›t d›fl›l›¤›n bir nedeni kamu idaresinin yükledi¤i yüksek
maliyetler ise, di¤er nedeni de belli bir standarda ve
kurallara uymayan kamu yönetimidir. Kurallar›n akflam-
dan sabaha de¤iflebilmesidir. O halde kamu idaresin-
de de kurumsallaflma sa¤lanmal›, kurallar olmal›, her-
kes bu kurallara uymal› ve kurallar›n nas›l de¤iflece¤i
de kurallara ba¤lanmal›d›r. Akflam yatarken, sabaha
nas›l bir sürprizle karfl›lafl›r›z endiflesi tafl›mamal›y›z.

“Her y›l yüzde 5 büyümek yetmez, daha fazla istihdam
yarat›lmal›” ç›k›fl›n›z oldu. Hiçbir hükümet iflsizlik soru-
nuna bir çözüm bulamad›. Y›¤›nlarla gencimiz e¤itimsiz
ve iflsiz... Bu tablo düzelebilir mi? 
Düzelir. Bir defa kendi giriflimci gücümüze inanaca¤›z.
Türk müteflebbisi en zorlu flartlar alt›nda son alt› y›lda
y›ll›k ortalama yüzde 7 büyüme tutturdu. Bu dönemde
özel sektörde 3 milyon kifliye yeni istihdam sa¤land›
(tar›m d›fl› özel sektör istihdam art›fl›). Milli gelir üç fak-
törün çarp›m›na eflit; birincisi verimlilik (kifli bafl›na ne
kadar üretim yap›yorsunuz), ikincisi çal›flabilir nüfusun
ne kadar›n›n istihdam edildi¤i, üçüncüsüyse çal›flabilir
yafltaki nüfusun toplam nüfus içindeki pay›. Bunlar›n
üçü de ne kadar yüksekse milli gelir o kadar yüksek
oluyor. fiimdi önümüzde bir f›rsat penceresi var. Çal›-
flabilir nüfusumuz, yani 15–64 yafl aras› nüfusumuz
2025’e kadar artacak. Bu, beni kullan diyen bir f›rsat
penceresi, ayn›s›n› ‹rlanda 1980’lerin bafl›nda yakala-
m›fl ve çok büyük bir e¤itim reformuyla desteklemifl bu
süreci. ‹rlanda’n›n baflar›s›n›n arkas›nda temel faktör-
lerden bir tanesi bu. Demografik f›rsat penceresini biz
de kullanabilirsek büyük bir potansiyel yakalar›z. Kulla-
namazsak da çok büyük bir sosyal tehlikeye yol açar›z.
‹flte, ifl ve yat›r›m ortam›n› düzeltmesi beklenen ikincil
nesil reformlar›n önemi burada ortaya ç›k›yor.

Sizce dünyan›n ajandas› ile Türkiye’nin ajandas› temel
konularda birbirini tutuyor mu? 
19. yüzy›lda sanayi devrimiyle bafllayan küreselleflme
sürecini kaç›rm›flt›k. fiimdi biliflim ve lojistik sektörlerin-
deki h›zl› geliflmeye paralel olarak ikinci küreselleflme
dönemi bafll›yor. Dünyada gelecek vizyonu olan ülke-
ler, artan ve artmaya devam eden fosil yak›t fiyatlar›na
alternatifler ar›yor, kurakl›¤a karfl› tar›m teknolojilerini
yeniliyor, e¤itim sisteminin içine yenilikçi giriflimleri ek-
liyor, ilaç ve gen teknolojilerine, yenilenebilir enerji kay-

10 ekonomi: Rifat Hisarc›kl›o¤lu

Bir süre önce Eurochambres Baflkanl›k Divan›’na se-
çildiniz. Bu görevin önemi ve yükledi¤i sorumluluklar
neler?
Toplam 46 ülke, 2 bin ticaret ve sanayi odas›, 19 mil-
yon iflletmenin temsil edildi¤i Eurochambres, Avru-
pa’n›n en büyük ifl dünyas› kuruluflu ve Avrupa tica-
ret ve sanayi odalar› sisteminin çat› örgütü. 

Eurochambres’in en üst düzeydeki karar mercii ko-
numdaki Baflkanl›k Divan›, Türkiye’nin kat›l›m›yla bir-
likte 11 ülkeden olufluyor ve Avrupa ifl dünyas›n›n te-
mel önceliklerinin belirlendi¤i, ana politikalar›n›n olufl-
turuldu¤u organ konumundad›r. 

Benim görevimse, Türk ifl dünyas›n›n temsilcisi olma-
n›n yan› s›ra Eurochambres’in AB üyesi olmayan 19
ülkesinin (Türkiye, Rusya, H›rvatistan, Ukrayna, Azer-
baycan, ‹sviçre, Bosna Hersek gibi) ifl camialar›n›
temsil etmektir. 

2004 y›l›ndan beri Eurochambres’in Yönetim Kurulu
üyesiydim. Bundan sonra art›k 19 ülkenin tamam›
ad›na görev yapaca¤›m. Bu Türk ifl dünyas› için bü-
yük bir onurdur. Türk ifl dünyas›n›n d›fla aç›lmada
ulaflt›¤› çok önemli bir aflamad›r.

Eurochambers’da bir Türk



naklar›na, yeni biliflim teknolojilerine odaklan›yorlar. Bi-
zim nelere odakland›¤›m›z ise ne yaz›k ki malum. 

Bir dönem AB gündemimizden hiç düflmedi. Bugün ne
hükümet ne de vatandafl bu konuyu konufluyor. Siz bu
konuda ne düflünüyorsunuz? AB rafa m› kalkt›?
Gerçekten de kat›lma müzakerelerine bafllam›fl ve AB
üyeli¤ine haz›rlanan bir ülkede böyle bir gündem kayma-
s› olmamas› beklenirdi. Ama son iki y›ld›r bu konu gün-
demdeki yerini devaml› kaybetmifltir. Bunun faturas› sa-
dece ülkemize de ait de¤il. AB’nin Türkiye’nin üyeli¤i ko-
nusunda hala somut ve aç›k bir siyasi irade beyan ede-
memesinin etkisi çok daha büyük. Üye olmak istedi¤iniz
birlik sizinle ayn› hedefi tam anlam›yla benimsememiflse,
bu sonuç kaç›n›lmaz oluyor. Bundan 50 y›l önce Konrad
Adenauer, Jean Monnet ve Robert Schuman gibi devlet
adamlar›n›n sahip oldu¤u AB vizyonu, maalesef bugün
Avrupa baflkentlerindeki siyasilerde mevcut de¤ildir. Fa-
kat bizim bu ufuksuz siyasilere k›z›p AB hedefimizden
flaflma lüksümüz yoktur. Tersine bu siyasilere, Türki-
ye’nin AB’nin yak›n çevresinde son derece etkin güç ol-
du¤unu tekrar tekrar kan›tlamal›y›z. Ne yaz›k ki ülkemiz
gündeminde siyaset ne zaman öne ç›km›flsa, ekonomi,
reformlar ve dolay›s›yla AB süreci de geri plana itilmifltir.
Bugün de bunu yafl›yoruz. Umuyorum ki iktidar› ve mu-
halefetiyle tüm Türkiye, AB üyeli¤inin önemini anlayacak
ve üyelik hedefine ulaflmada yaflanacak gecikmelerin
büyük maliyeti olaca¤›n› görecektir.
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“Neredeyse yar›m as›rl›k bir gecikmeyle, tar›m toplumundan sanayi toplumuna dönüflüyoruz,
flehirlefliyoruz, modern ekonomiye ayak uydurmaya çal›fl›yoruz. Bu sürecin s›k›nt›l› olmas› do¤al. 
Ama yüksek büyüme sürmedikçe, toplumumuz bu sanc›l› süreci kald›ramaz.”

STK’lar›n bafl›nda yöneticilik bir anlamda siyasete ha-
z›rl›k olarak alg›lan›r. Seçimlerde siyasete girmeyece-
¤ini ilk aç›klayanlardan biri oldunuz. Henüz zaman› m›
de¤il, yoksa sizin aktif siyasete ilginiz mi yok?
2005 y›l›ndaki TOBB Genel Kurulu’nda 2009’a kadar
hizmet etmek üzere yetki ald›m. 2009’da son bir dö-
nem daha seçilme hakk›m var. TOBB baflkan› seçil-
di¤im tarihten itibaren flunu hep vurgulad›m: Baflkan-
ken siyaset yapmak bu makama zarar verir. Bu ma-
kamdayken siyasete girmem, TOBB’u da siyasete
alet etmem, zira bundan en büyük zarar› bu makam›
bize emanet eden Türk sanayicisi, müteflebbisi gö-
rür. Bugün her siyasi parti ile eflit mesafedeyiz. Bu
makamdan ayr›lana kadar da siyaset yapmay› asla
düflünmüyorum. 2009 gelince iflime mi dönerim, bir
daha m› aday olurum, yoksa siyasete mi girerim flim-
diden bir fley söyleyemem.

“TOBB’u siyasete alet etmem”



12 yaflam rehberi
kkaayynnaakk: “fiirin Devrim, fiakir Pafla Ailesi”/Do¤an Yay›nlar›, www.lebriz.com

Ülkemizde modern sanat›n öncülerinden olarak
kabul ediliyor. Öyle bir aileden geliyor ki insana
sanatç› olmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u hissini veri-

yor. Diplomat, hattat ve tarihçi fiakir Pafla’n›n k›z›, Sadra-
zam Cevat Pafla’n›n ye¤eni, yazar Cevat fiakir Kaba-
a¤açl›’n›n (Halikarnas Bal›kç›s›) ve ressam Aliye Berger’in
kardefli, seramik sanatç›s› Füreyya Koral’›n ve ressam
Can Kabaa¤açl›’n›n teyzesi ressam Fahr el Nissa Ze-
id’den söz ediyoruz. Zeid’in
ilk efli yazar ‹zzet Melih Dev-
rim’den olan çocuklar› ise
ressam Nejat Devrim ve ti-
yatro sanatç›s› fiirin Devrim. 

Zeid sanata düflkün fiakir
Pafla Ailesi’nin bir ferdi ola-
rak 1901 y›l›nda ‹stanbul
Büyükada’daki fiakir Pafla
Kona¤›’nda do¤ar. ‹lkö¤re-
nimine fiakir Pafla’n›n yap-
t›rd›¤› ilkokulda bafllar, or-
taö¤renimini Notre Dame
De Sion ve Pansion Binagi-
otti’de tamamlar. Zeid’in
resme bafllamas›, a¤abeyi Cevat fiakir Kabaa¤açl›’n›n
sayesinde olur. 14 yafl›ndayken anneannesinin sulu-
boya bir portresini yapar. 1920 y›l›nda Sanayi-i Nefise
Mektebi’ne bafllayarak resim e¤itimini ciddi flekilde
sürdürme yolunda önemli bir ad›m atar. Ayn› y›l yazar
‹zzet Melih Devrim ile evlenir. ‹zzet Melih ile evlili¤i,
Zeid’in ‹stanbul ve Paris çevrelerindeki yazar ve ente-
lektüellerle tan›flmas›n› sa¤lar ve efli ile çeflitli Avrupa
flehirlerine yapt›¤› yolculuklar ona farkl› ufuklar açar.

‹kinci evlilik ve Ba¤dat günleri 
Sanatç› 1928’de Paris’te Ranson Akademisi’nde Stal-

bach ve Roger Bissiere’nin atölyesine devam eder.
1934 y›l›nda ikinci evlili¤ini Irak’›n Ankara Büyükelçisi
Emir Zeid el Hüseyin ile yaparak kral ailesine gelin olur.
Ayn› y›l efli Irak Büyükelçisi olarak Almanya’ya atan›n-
ca, birlikte Berlin’e hareket ederler. 1935-1938 aras›
kald›¤› Berlin’de, Alman kültürü ve sanat›yla içi içe bir
dönem geçirir. 

1938 y›l›nda Ba¤dat’a gi-
den ve bir süre orada yafla-
yan Zeid, Bedevi kad›nlar›n›
konu alan resim serisine
bafllar. Ba¤dat’ta kald›¤›
y›llarda, özellikle sanat›n›n
son dönemlerinde etkileri
aç›kça görülen Mezopo-
tamya kültürünün örnekleri-
ni inceler. Zeid’in Türki-
ye’ye dönüp befl ressam ve
bir heykelt›rafltan oluflan
Türk sanat toplulu¤u D
Grubu ile tan›flmas› ve da-
ha da önemlisi ‹stanbul’da
bu tür sanat etkinlikleri oldu¤unun fark›na varmas›
Fikret Adil sayesinde olur. Sanatç›n›n eski eflinin k›z›y-
la evli olan Fikret Adil, Zeid çiftinin Büyükdere’deki
köflkünü ziyaret eder ve böylece sanatç›n›n eserleriy-
le tan›fl›r. 

Zeid, k›sa zamanda ülkenin önde gelen ressamlar›,
özellikle de D Grubu sanatç›lar›yla ve ‹stanbul’un ente-
lektüel çevresiyle bir araya gelir. Eserleri D Grubu’nun
6 May›s 1944 tarihli 11. sergilerinde yer al›r. Maçka’da
Ralli Apartman›’na tafl›n›r, Befliktafl’ta kendisine küçük
bir atölye kiralar ve atölyede bütün h›z›yla resim çal›fl-
may› sürdürür. Zeid, bu döneminde özellikle iç mekan
resimleri yapar. Befliktafl’taki “Stüdyom”, Büyükde-

re’deki “Yazl›k Evim”, ‹stan-
bul’daki “K›fll›k Evim” gibi
resimler bu çal›flmalar›na bi-
rer örnektir. Bu resimlerde,
renk olarak d›flavurumcu bir
anlay›fl› benimser. 

‹lk kiflisel sergisini aç›yor
Zeid, 1945 y›l›nda ‹stan-
bul’da özel galeri olmad›¤›
için evinin dört odas›n› sergi
mekan› olarak düzenler ve
ilk kiflisel sergisini de açar.
Sanatç›n›n yaflam trafi¤i, efli
Emir Zeid’in Londra’ya bü-
yükelçi olarak atanmas›yla

birlikte yeniden h›z kazan›r ve bu kez Türk resminin
önemli bir temsilcisi olarak uzun y›llar yurtd›fl›nda faali-
yet gösterir. 

Londra’da resim çal›flmalar›na a¤›rl›k veren Zeid’in eser-
lerini gören St. George Galerisi’nin sahibi, ona galerisin-
de bir sergi açmay› teklif eder. Zeid’in Londra’daki ilk
sergisi hem sanatsal hem de diplomatik bir olay olur. Bir
gazete ondan “Ressam Prenses” diye söz eder. Kraliçe
Elizabeth bile sergiyi ziyaret eder. Hatta Kraliçe Zeid’in
“Kent Ma¤aralar›” adl› büyük resmini o kadar be¤enir ki,
o desende bir goblen bile dokutur.

2. Dünya Savafl› sonras›nda yaflanan geliflmeler Pa-
ris’in yan›nda New York’un da bir sanat merkezi olarak
dikkat çekmesine yol açar. Paris’te sanat dünyas›na
soyut sanat hakimdir ve Zeid de soyut sanat›n bir tem-
silcisi olarak “Yeni Paris Okulu” olarak adland›r›lan sa-
natç›lar grubunun içindedir. Ayn› y›llarda New York’ta
e¤itimini sürdüren k›z› fiirin Devrim’i görmek için yapt›-

¤› ziyaretler New York sanat
ortam›na da yabanc› kalma-
mas›n› sa¤lar. 

1947 y›l›nda yapt›¤› “Soyuta
Karfl› Mücadele” resmi, onun
non-figüratif resme geçiflini
simgeleyen önemli bir örnek-
tir. Resmin içinde, profilden
verilmifl erkek büstünün du-
ruflu M›s›r sanat›n›; Afrika
masklar› ve timsah figürü de
yine bu kültürün yans›malar›-
n› belirten iflaretlerdir. 

Paleochrytalos heykelleri 
1950’li y›llar›n sonlar›nda Irak’ta krall›k kald›r›l›r ve Emir
Zeid’in Londra’daki büyükelçilik görevi sona erer. Sa-
natç› kendisini küçük bir apartman dairesinde, al›fl›k ol-
mad›¤› bir yaflam biçiminin içinde bulur ve resim çal›fl-
malar›na ara verir. Bu mütevaz› yaflant›n›n içinde mut-

Ressam Prenses: Fahr el Nissa Zeid
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fak ifllerine yo¤unlaflan Zeid ister istemez üç boyutlu
farkl› bir çal›flman›n içine girer. Efli Emir Zeid’e yemek
piflirirken, mutfakta eline geçen çeflitli hindi ve tavuk
kemikleri ilgisini çeker. Onlar› y›kay›p, cilalar ve çini mü-
rekkebi ile boyar. Böylece irili ufakl› heykeller oluflturur.
Onlar› “Paleochrytalos” diye adland›r›r. Zeid, bu hey-
kellerini Katia Granoff Galerisi’nde düzenledi¤i sergide
gün ›fl›¤›na ç›kar›r.

1964 y›l›nda k›z› fiirin Devrim’in teflvikiyle ve 20 y›l ara-
dan sonra ülkesinde, biri Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Akademisi’nde di¤eri Ankara Etnografya Müzesi’nde
olmak üzere birbirinin pefli s›ra soyut eserlerini içeren
iki sergi açar. 

Efli Emir Zeid’in ölümünden sonra yeniden figüre yöne-
lir ve özellikle de büyük boyutlu portreler çal›fl›r.
1987’de Amman’a, o¤lunun yan›na yerleflen Zeid, bu-
rada resim ö¤retmenli¤i yapmaya bafllar ve sanata ver-
di¤i hizmetten dolay› Kral Hüseyin taraf›ndan “Ürdün
Y›ld›z›” madalyas› ile ödüllendirilir. Zeid 5 Eylül 1991’de
Amman’da hayata veda eder. 

Lirizm ve romantizm kraliçesi
Yurtiçinde ve d›fl›nda 34 kiflisel 22 de grup sergisine
kat›lan Zeid’in ‹talyan Rispoli ve Frans›z Commandeur
des Arts et des Letres niflanlar› bulunuyor. Zeid en çok
lirizm ve romantizme dönük resimleriyle ve son döne-
minde yo¤unlaflt›¤› portreleri ile tan›n›r. Kompozisyon-
lar›nda Do¤u ve Bat› sanat›n›n özdefl ruhunu oluflturur. 

Soyut, non-figüratif tarzda eserler vermesine karfl›n
pek çok eseri de belirgin bir s›n›fa dahil olamayacak
kadar özgündür. Sanat otoriteleri Zeid’i mistik esinle-
melerle dolu flairane bir mizaç, ba¤›ms›z, kural d›fl›, öz-
gün ve kendi bafl›na bir sanatç› olarak tan›mlar. 

Zeid’in çocuklar› 

Nejat Devrim

Ça¤dafl Türk resminin en gizemli, en ilginç ressamla-

r›ndan biri olarak ifade edilen Nejad Devrim 1923’te

‹stanbul’da do¤du. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten

sonra 1942’de Güzel Sanatlar Akademisi resim bölü-

müne girerek Léopold Lévy atölyesinde çal›flt›. ‹lk ki-

flisel sergisini Maurice Bedel’in deste¤iyle 1947’de

Paris’teki Allard Galerisi’nde gerçeklefltiren Devrim,

ayn› y›l Paris’te düzenlenen Türk sanat› sergisine ka-

t›ld›. Soyut sanat›n özgün temsilcileri aras›nda say›lan

Devrim, 1990’›n bafllar›nda Polonya’n›n Nowy Sacz

kentine yerleflti ve ölümüne dek çal›flmalar›n› burada

sürdürdü.

fiirin Devrim

1926’da ‹stanbul’da do¤du. Çocukluk y›llar› Berlin ve

Ba¤dat’ta geçti. ‹stanbul ve New York’ta okudu, Ya-

le Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. ABD’de y›l-

larca sahneye ç›kt›. Stanford, Carnegie-Mellon ve

Wisconsin Üniversiteleri’nde profesörlük yapt›. Ailesi-

nin öyküsünü “A Turkish Tapestry” ad›yla kitaplaflt›r-

d›. Kitap daha sonra “fiakir Pafla Ailesi-Harika Ç›lg›n-

lar” ismiyle Türkçe olarak da yay›mland›.

Osmanl› Devleti’nin son, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerine tan›kl›k eden fiakir Pafla’n›n 
ailesinden geliyor. Bugün ailenin di¤er pek çok ünlüsü gibi aram›zda de¤il. Türk soyut sanat›n›n 
öncülerinden biri olarak eserleri önemli koleksiyonlarda yer al›yor. Fahr el Nissa Zeid’i takdimimizdir…



14 sektör: tar›m
yyaazz››:: taner gezer

Açt›n, doyurdum
1970’lere kadar tar›mda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye, tar›m ürünleri ithal eder 
duruma geldi. Tar›m politikas›ndaki yanl›fllar, topraklar›n verimsiz kullan›m›na neden oldu. Toplam 
iflgücünün yüzde 34’ü tar›mda çal›fl›yor. Buna karfl›n tar›m›n milli gelirde yeri yüzde 8’lerde kal›yor. 



‹ lk insan kendine ilkel malzemelerden silah yapt›.
Bir dal parças›n›n ucuna kenarlar› keskin, ucu siv-
ri bir çakmaktafl› parças›n› a¤aç lifleriyle ba¤lad›.

Yapt›¤› bu m›zrakla avland›. Sonra ateflin bulunmas›,
tekerle¤in keflfi... Böylece bulundu¤u yerden uzaklafl-
maya, çevresini tan›maya bafllad›. Ard›ndan hayvanlar›
evcillefltirdi, baflta ulafl›m olmak üzere çeflitli alanlarda
kullanmaya bafllad›. 

Ve tar›m! ‹nsanlar ço¤ald›, yaflam alanlar› geniflledi, ta-
r›m keflfedildi. Önce su kenarlar›nda bafllad› tar›m.
Çünkü ya¤›fllar›n da¤lardan getirip ›rmak kenarlar›na
b›rakt›¤› toprak, bitki besin elementleri aç›s›ndan çok
zengindi. F›rat, Dicle, Nil, Ganj, ‹ndus gibi ›rmaklar›n
bulundu¤u havzalar›n ilk uygarl›klar›n›n befli¤i olmas›
tesadüf de¤il…

‹nsano¤lu sürekli gelifltirdi tar›m›. Irmak kenarlar› verim-
sizlefltikçe, yeni alanlar açt› kendisine. Yeni alanlar›, or-
manlar› keserek, organik materyalce zengin topraklar-
da buldu. Kulland›kça zay›flayan topra¤›, organik güb-
re ile zenginlefltirmeyi keflfetti. Bu da, büyük ölçekli ta-
r›m yapma olana¤a sa¤lad›. 

“Açt›n, doyurdum”
Tar›m, ekonominin temelini oluflturdu. Devletlerin en
önemli meselelerinden biri haline geldi. Homeros, Ody-
sseia’da “Bu¤day ve arpa getirir toprak / A¤açlar ye-
miflle dolar, sürüler durmadan ürer, bol bal›k verir deniz
/ Öyle iyidir ki yönetici, yaflar buyru¤unda halk bey gibi”
dizeleriyle, tar›ma dayal› ülke yönetimini anlat›r. 

Türk tarihi de tar›m›n önemine vurgu yapar. Orhun An›t-
lar›’nda “Açt›n doyurdum, ç›plakt›n giydirdim” denir. ‹n-
sano¤lunun en temel ihtiyac› beslenmedir. Bilgisayar-
s›z, otomobilsiz, elektriksiz bir hayat mümkündür ama

yemeden yaflamam›z olanaks›zd›r. Bu da ancak tar›m
sektörüyle mümkündür. 

Türkiye bu aç›dan flansl› ülkelerden biriydi. Uzun y›llar
boyunca Türkiye’nin kendi kendine yeten yedi ülkeden
biri oldu¤unu ö¤rendik. Gerçekten de Türkiye 1970’le-
re kadar tar›mda kendisine yetebilen az say›da ülkeden
biriydi. 

Günümüzde ise tar›m üretimi h›zla azal›yor. ‹fllenen ta-
r›m alanlar› 1970–2000 y›llar› aras›nda 673 bin hektar
azald›. TÜ‹K’in 2006 y›l›na ait tahminlerine göre geçen
y›la oranla bu¤day üretimi yüzde 7 düfltü. M›s›r üreti-
minde yüzde 8,3’lük bir azalma oldu. Tütün üretimi
yüzde 13, fleker pancar› üretimi ise yüzde 4,5’lik bir
düflüfl gösterdi. Çay üretimi yüzde 11 oran›nda düfltü.

‹thalatç› ülke haline geldik 
Bunun yan›nda tar›m ithalat›m›z h›zla yükseliyor. Tar›m
ürünlerinin toplam ithalattaki pay› 1980’de yüzde 0,6
iken, 2003 itibariyle g›da ve içecek dahil yüzde 11’e
yükseldi. Tar›m ithalat›m›z her geçen gün katlanarak
art›yor. 2002 y›l›nda 3 milyar 995 milyon Dolar olan it-
halat ikiye katlanarak geçen y›lsonu itibariyle 7 milyar
997 milyon Dolar’a ç›kt›. Tar›m ihracat› ise düflüfl gös-
tererek son bir y›l içerisinde 8 milyar 604 milyon Do-
lar’dan 7 milyar 611 milyon Dolar’a indi. Yani tar›m ke-
simi dünya pazarlar›nda talebi olan, para eden mal üre-

temiyor. Bu nedenle hem tar›mdaki insanlar fakirlefliyor
hem de ekonomiye ve ihracata katk›lar› giderek küçü-
lüyor. ‹flgücünün 13 milyonu kentlerde, 10 milyonu k›r-
larda yafl›yor. 7 milyonu tar›m sektöründe çal›fl›yor. Ya-
ni toplam iflgücünün yüzde 34’ü tar›mda istihdam edi-
liyor. Buna karfl›n tar›m›n milli gelirdeki pay› ancak yüz-
de 8 düzeyinde kal›yor. 

Türkiye’nin tar›m sorununu çözmeden ekonomik an-
lamda düze ç›kmas› mümkün görünmüyor. Gerçi tar›m
giderek ekonomi içinde önemini kaybediyor ama istih-
damdaki pay› ve ulusal ekonomiye yapt›¤› katk› ile vaz-
geçilmez sektörlerden biri olmay› sürdürüyor. 

Bu noktaya nas›l geldik 
Temel sorun verimsizlik. Ülkemiz bitkisel üretimde bi-
rim alan bafl›na elde edilen ürün miktar› aç›s›ndan ge-
nelde AB ortalamas›n›n alt›nda, hatta baz› ürünlerde
dünya ortalamas›n›n bile alt›nda. Bunun en önemli se-
bepleri flunlar: 

• Tohum, fidan gibi kaliteli üretim materyalinin olmamas›,
• Makineleflmenin düflük olmas›,
• Gübre kullan›m›n›n bilinçsiz ve yetersiz olmas›,
• Üretim planlamas›n›n olmamas›,
• Üretim fazlas› ürünler için alternatif ürünlerin belirlen-
memesi,
• Destekleme politikalar›n›n ülkemizin ihtiyac› olan
ürünlere yönelik olmamas›,
• ARGE çal›flmalar›n›n yetersiz olmas›.

Türkiye’de tar›m iflletmeleri daha çok küçük iflletmeler-
den olufluyor. Gerek ifllenmesi gerek girdi kullan›m› ge-
rekse elde edilen verim bak›m›ndan, bütün dünyada
tar›m iflletmeleri büyürken, Türkiye’de küçülüyor. Bu
küçülmenin nedeni miras yoluyla arazilerin bölünmesi.

500 dekar üzerindeki tar›m iflletmesi say›s› yüzde bir
civar›nda. Tar›m iflletmelerinin böyle küçük ve parçal›
olmas› tar›mda makine kullan›m›n› zorlaflt›r›yor, üretim
ve verimin azalmas›na neden oluyor. 

Ça¤dafl teknolojinin gerisindeyiz
Oysa dünyada tar›m ve hayvanc›l›kta da bir modernlefl-
me ve dönüflüm söz konusu. Tar›m sektörü günümüz-
de art›k yeni teknoloji ile ve ça¤dafl ekonomik normlar-
la gelifltirilen bir sektör. Bu nedenle tar›m sektörünün
h›zl› transformasyonu için ülkemizde de toprak toplu-
laflmas› ve yeni teknoloji kullan›m› kaç›n›lmaz.

Üretimde daha bilinçli makine, gübre ve ilaç kullan›lma-
s› verimi art›racak önemli unsurlar. Tar›msal üretim, ge-
lifltirilen yeni üretim teknikleri ve kullan›lan teknolojilerle
bütün dünyada artarken, bizde sürekli düflüyor. Örne-
¤in 1990’da pamuk üretimi 1 milyon 600 bin ton...
2000 y›l›nda 750 bin ton. Ayn› durum mercimek için de
geçerli. 1990’da 1 milyon 40 bin ton mercimek üreten
Türkiye, flu anda 350 bin ton mercimek üretiyor.

ARGE ve e¤itim eksikli¤i
Türk tar›m›nda en büyük sorunlardan biri de sulama.
Akarsular›m›z›n derin vadilerden akmas› ve rejimlerinin
düzensiz olmas›ndan dolay› sulamadan yeterince fay-
dalanam›yoruz. Akarsular üzerindeki baraj say›s›n›n ar-
t›r›lmas› gerekiyor. 

15



Bir baflka konu e¤itimsizlik. Tar›mda çal›flanlar›n yüzde
18’i hiç okuma-yazma bilmiyor. Buradaki istihdam›n
yüzde 60’›n› oluflturan kad›nlar›n ise üçte biri hiç okula
gitmemifl. Tar›ma yap›lan ARGE harcamalar› da OECD
ortalamas›n›n alt›da biri. K›sacas› tar›mda bilgi birikimi
konusu tamam›yla göz ard› edilmifl. 

Sorunlar Osmanl›’dan miras
Asl›nda bu sorunlar›n kökeni Osmanl› dönemine kadar
uzan›yor. Da¤›lma döneminde toprak düzeninin bozul-
mas›, tar›m arazilerinin parçalanarak küçülmesine, op-
timum s›n›rlar›n alt›nda kalmas›na yol açt›. Bu cücelefl-
meye verim art›r›c› tar›m tekniklerinin kullan›lmamas› ve
Avrupa’daki bilimsel geliflmelere ayak uydurulamamas›
da eklenince tar›msal gelir giderek düfltü. 

Kapitülasyon alt›nda olan ülke, 1878–1913 y›llar› ara-
s›nda her y›l ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç
ve 10 bin ton bu¤day ithal etmek zorunda kald›. Bu ne-
denle her y›l yaklafl›k 12 milyon alt›n lira ödendi. 

Bu sorunlar›n afl›lmas› amac›yla cumhuriyet tarihi bo-
yunca çeflitli toprak reformlar› giriflimleri oldu. Örne¤in
1940’l› y›llarda tar›m reformu bafllat›ld›. Bir toprak ka-
nunu haz›rland›, ancak sorunlara cevap vermekte ye-
tersiz kald›. 1970’lerde gerçeklefltirilen toprak refor-
muyla toprak da¤›t›m› bafllad›. Daha sonra tar›m ve
toprak reformu eklenmifl olsa da sorunlar bugüne ka-

dar çözülemeden geldi. Özellikle destekleme politika-
s›ndaki düzensizlik sorunlar›n artmas›na neden oldu.  

Bütün dünya destekliyor
Oysa tar›m, hem g›da güvenli¤i aç›s›ndan stratejik öne-
mi nedeniyle hem çevrenin dünyan›n gelece¤i aç›s›n-
dan önceli¤inden dolay› hem de do¤as› gere¤i katma
de¤eri düflük oldu¤undan tüm dünyada desteklenen,
kollanan, yönlendirilen, korunan bir sektör. G›da üreti-
mini art›rmak için geliflmifl ülkeler 50 y›la yaklaflan bir
süredir büyük miktarlarda tar›m destekleri yap›yor. 

Bu destekler sayesinde 1960’larda kendine yeterli olma-
yan Avrupa Birli¤i flimdi sebze, meyve ve ya¤l› tohumlar d›-
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Türkiye’nin tar›m sorununu çözmeden ekonomik anlamda düze ç›kmas› mümkün görünmüyor. 
Gerçi tar›m giderek ekonomi içinde önemini kaybediyor ama istihdamdaki pay› ve ulusal ekonomiye
yapt›¤› katk› ile vazgeçilmez sektörlerden biri olmay› sürdürüyor. 

Tar›msal üretimde kullan›lan kimyasallar›n olumsuz et-
kilerinin insan ve toplum sa¤l›¤› üzerindeki zararlar› ar-
tarak kendini hissettirmeye bafllad›. Bu olumsuz etki-
lerin ortadan kald›r›lmas› amac›yla kimyasal gübre ve
tar›msal savafl ilaçlar›n›n hiç ya da mümkün oldu¤u
kadar az kullan›lmas›, bunlar›n yerini ayn› görevi yapan
organik gübre ve biyolojik savafl yöntemlerinin almas›
temeline dayanan ekolojik tar›m sistemi gelifltirildi. Or-
ganik tar›m, ekolojik sistemde hatal› uygulamalar so-
nucu kaybolan do¤al dengeyi yeniden kurmaya yöne-
lik bir sistem. Sentetik kimyasal tar›m ilaçlar›, hormon-
lar ve mineral gübrelerin kullan›m›n› yasaklamas› ya-
n›nda organik ve yeflil gübreleme, topra¤›n muhafaza-
s›, bitkinin direncini art›rma, do¤al düflmanlardan ya-
rarlanmay› içeriyor. Böylece yaln›zca miktar art›fl› de-
¤il, ürün kalitesinin de yükselmesi amaçlan›yor. 

Türkiye’de organik tar›m 1984–1985’de bafllad›. Bu
y›llarda Ege’de organik kuru incir ve kuru üzüm yetiflti-
rildi. Daha sonra bu ürünlere kuru kay›s›, f›nd›k gibi
ürünler de kat›larak farkl› bölgelerimize yay›ld›. Günü-
müzde yaklafl›k 92 de¤iflik üründe, 46.523 bin hektar-
l›k arazi üzerinde 12.275 kadar üretici 168.306 ton
ekolojik üretim yap›yor. Sektörün ekonomiye katk›s›n›n
y›ll›k 150 milyon Dolar civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor.

Ekolojik tar›m gelifliyor



fl›nda büyük üretim fazlalar› veriyor. Kendine yeterlilik oran-
lar› 1960–2000 aras›nda bu¤dayda yüzde 75’ten yüzde
120’ye, flekerde yüzde 75’ten yüzde 131’e yükseldi. Ayn›
olay ABD’de gerçekleflti. ABD bu¤dayda yüzde 169, soya
fasulyesinde yüzde 156 oran›nda kendine yetiyor.

Hayvanc›l›k da kötü 
‹nsanlar›n dengeli beslenmeleri için hayvansal g›dalar›n
önemli olmas› yan›nda, tar›msal sanayiye deri ve yün
sa¤lamalar› aç›s›nda hayvansal üretim de oldukça
önemli. Ülkemizde hayvansal üretim bitkisel üretimden
hemen sonra geliyor ve tar›msal üretim de¤erlerinin
yüzde 25–30 oran›ndaki k›sm›n› oluflturuyor. Oysa ge-
liflmifl ülkelerde hayvanc›l›¤›n tar›m içerisindeki pay›
yüzde 50’nin üzerinde. Bu pay baz› ülkelerde yüzde
65-70’e kadar ç›k›yor.

Ülkemizdeki durum, hayvanc›l›k kesiminin verimsizli¤ini
aç›kça gösteriyor. Ülkemizde küçük ve büyükbafl hayvan
say›s›nda her geçen gün bir düflüfl oldu¤u gözleniyor. Bu
düflüflün en önemli nedenleri yem maliyetinin pahal› olma-
s›, hammaddelerinin ithal edilmesi, hayvanc›l›k sektörünün
bitkisel üretime göre daha az desteklenmesi, 1996 y›l›na
kadar yurtd›fl›ndan ucuz hayvan ithalinin yap›lmas› ve ül-
kemize kaçak hayvan ve et girmesi say›labilir.

Verim ortalaman›n alt›nda
Ülkemizde hayvan say›s› fazla oldu¤u halde, birim hay-

van bafl›na elde edilen verim düflük. Hayvanc›l›¤›n ileri
oldu¤u ülkelerde ortalama s›¤›r karkas a¤›rl›¤› 250 kilo
dolay›nda iken ülkemizde 160–170 kilo. S›¤›r bafl›na süt
verimi ise dünyada ortalama 5000–6000 kilo iken ülke-
mizde 1400–1500 kilo dolay›nda. Ülkemizde mevcut
hayvan potansiyelinin de¤erlendirilerek ve özellikle verim
art›fl› sa¤lanarak tar›m içindeki hayvanc›l›k pay›n›n art›r›l-
mas› gerekiyor. Bunun için öncelikle ›slah çal›flmalar›na
a¤›rl›k verilerek yerli ›rklar›m›z›n verimlerinin art›r›lmas›,
yurtd›fl›ndan getirilen üstün verimli kültür ›rklar›n›n ise ül-
kemiz flartlar›na uygun olanlar›n›n seçilerek getirilmesi,
yem üretimine önem ve destek verilmesi, yemin ham-
maddesi olan m›s›r, soya üretiminin desteklenmesi, ka-
çak hayvan giriflinin mutlaka önlenmesi gerekiyor. 
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Küresel ›s›nma nedeniyle yaflanan kurakl›k da tar›m
üretiminin dibe vurmas›na yol açt›. Düflen üretimle bir-
likte yükselen fiyatlar dünyada milyonlarca insan› açl›k
tehlikesiyle karfl› karfl›ya b›rakt›. Kurakl›k ve kurakl›k
kaynakl› spekülasyon tar›msal ürünler içinde en çok
bu¤day› etkiledi. Bir ton bu¤day›n fiyat› 250 Dolar’dan
530 Dolar’a f›rlad›. Kurakl›k nedeniyle ayçiçe¤i üretimi-
nin düflmesi, 2007 Ocak’ta tonu 320 Dolar olan ayçi-
çe¤i çekirde¤inin fiyat›n›n yüzde 189 artarak 2008
Ocak’ta 925 Dolar’a ç›kmas›na yol açt›. Soya, kanola,
pamuk, palm ya¤lar› k›ymete bindi. Ya¤l› tohumlar›n fi-
yat› yüzde 60 yükseldi. Son 10 y›ld›r üretimi düflen
bakliyatta da fiyat art›fl› y›ll›k yüzde 20 dolay›nda. Pirinç
ise tamamen kontrolden ç›km›fl halde. Pirinç fiyatlar›
bir y›l içerisinde yüzde 100 zam gördü. Dünya Banka-
s› yetkilileri g›da fiyatlar›n›n son üç y›lda ikiye katlanma-
s›n›n yoksul ülkelerde geliri düflük 100 milyon insan›
açl›k tehlikesi ile karfl› karfl›ya b›rakt›¤›n› aç›klad›. The
Food and Agricultural Organization (FAO) araflt›rmas›-
na göre ise bu y›l 36 ülkede toplam tam 1,1 milyar ki-
fli g›da yard›m›na muhtaç olacak. Bu ülkeler aras›nda
dünyan›n en fakir ülkelerinin yan› s›ra Hindistan gibi
dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkeleri de yer al›yor. Önlem
al›nmazsa bu rakam›n 2025’e kadar 1,5 milyara,
2050’ye kadar 2 milyara ulaflmas› bekleniyor.

1,1 milyar insan açl›ktan ölebilir

Üç bin y›ll›k gelenek
Anadolu’nun ‹.Ö. 2000–1800 döneminde yerli halk ta-
r›mla u¤rafl›yor ve borçlar›n› hasat dönemlerinde ödü-
yordu. Karum ve Kültepe kaz›lar›nda hububat daneleri,
el de¤irmenleri, hububat muhafazas› olarak kullan›lan
küpler ile tafl ambarlar bulunmufltu. 

Hitit devletinin ekonomisi tar›ma dayal›yd›. Bu¤day, ar-
pa, çavdar yetifltiren büyük çiftliklerde meyve bahçele-
ri ve üzüm ba¤lar› yer al›yor; arpadan bira, üzümden
flarap yap›l›yordu. Meyve olarak incir, elma ve zeytin
yetifltirildi¤i tarihçiler taraf›ndan ifade edilir. Hayvanc›l›-
¤›n yan›nda ar›c›l›k yap›l›yor, at yetifltiricili¤ine özel
önem veriliyordu.

‹.Ö. 1100’de Yunanl›lar Anadolu’nun bat› k›y›lar›na yer-
leflerek genifl zeytinlikler kurdu. Bizansl›lar döneminde
ise mevcutlara ilave olarak portakal, limon ve dut yetifl-
tirilmeye baflland›. 

Anadolu Selçuklu’nun ekonomik gücünü tar›m, ticaret
ve el sanatlar› oluflturuyordu. Meyvecilik ve ba¤c›l›k
Selçuklu flehir hayat›nda çok önemliydi. Meyvelikler ve
ba¤lar, üretim için oldu¤u kadar mesire ve e¤lence ye-
ri olarak da kullan›l›yordu. Özellikle meyveler, ba¤ ürün-
leri ve hayvansal ürünler Bizans, Trabzon Rum ‹mpara-
torlu¤u ve Arap ülkelerine sat›larak gelir elde ediliyor-
du. Bu¤day, pirinç ve pamuk tar›m› yap›l›yor, hayvanc›-
l›kta keçi, koyun, s›¤›r ve at yetifltiriliyordu.



Vejetaryen kelimesinin kökeni etkin, canl› ve
sa¤l›kl› anlam›na gelen Latince “vegetus” keli-
mesine dayan›yor. Vejetaryen beslenme et, ba-

l›k ve kümes hayvanlar›n›n tüketilmedi¤i, süt ürünleri ve
yumurtan›n ise tercihe ba¤l› olarak tüketildi¤i beslenme
tarz›n› anlat›yor. Vejetaryenli¤in tarihi, insano¤lunun
yeryüzünde var olufluyla birlikte bafll›yor. Bilimsel ola-
rak da kan›tland›¤› gibi ilk insanlar tropikal ormanlarda
yaflam›fl ve milyonlarca y›l meyveyle beslenmifl. Ancak
insanlar zaman zaman deprem gibi baz› do¤a olaylar›
nedeniyle farkl› bölgelere göç etmifl, iklim de¤iflikli¤i
nedeniyle meyve bulamad›klar› için de hayvanlar› avla-
yarak etle beslenmeye bafllam›fl. 

Vejetaryenlik Budizm ve Jainizm etkisiyle tarih içinde
yayg›nl›k kazanm›fl. Buda, hayvanlar›n öldürülmesine
karfl› ç›kar. Jainizm dininin önderi Mahavira da öldürül-
müfl hayvan etinin yenmesini yasaklar. Yasaklar›n  te-
melinde ise öldükten sonra tekrar dirilme inanc› yat›yor.
Jainizm, Güney Asya kökenli bir din ve felsefe. Tüm
canl›lar›n eflit oldu¤unu savunur, fliddet karfl›t›d›r. ‹nek-
lerin korunmas› yasa¤›, Budizm ve Jainizm dinlerinin te-
melinde yer alan “tüm canl›lar›n kutsall›¤›” inanc›yla bü-
tünleflerek vejetaryenli¤in yay›lmas›nda etkili olur.

Eski Yunan filozoflar› vejetaryen  
Bat›’da vejetaryenlik, eski Yunan filozoflar› arac›l›¤›yla
geliflir. Pisagor tan›nan en ünlü vejetaryendir. Pisa-
gor’un yan› s›ra Diyojen, Plato ve Epikür de vejetaryen
beslenme tarz›n› benimsemifl. 

Romal›lar da Yunanl›lardan ald›klar› vejetaryen beslen-
me tarz›n› uygulamay› sürdürmüfl. Roma’n›n düflüflü ve
H›ristiyanl›¤›n yay›l›fl›, vejetaryenlik aç›s›ndan karanl›k
bir dönemin bafllang›c› olur. H›ristiyanlar›n büyük bölü-
mü için hayvan etiyle beslenmek ola¤and›r, çünkü Tan-
r› hayvanlar› insana hizmet etsin diye yaratm›flt›r. 15.
yüzy›lda klasik felsefe, sanat ve bilimdeki geliflmeler-
den sonra Avrupa, vejetaryenli¤i yeniden keflfetti. Leo-
nardo Da Vinci dönemin en ünlü vejetaryenlerindendi. 

Ve vejetaryenlik yay›l›yor 
18. ve 19. yüzy›l vejetaryenlik aç›s›ndan önemli bir dö-
nem. Avrupa’da vejetaryenlik üzerine ilk kitaplar bu dö-
nemde ortaya ç›kar. 1847’de ilk Vejetaryen Derne¤i ku-
rulur. Dünya kardeflli¤ini sa¤lamak için vejetaryen bes-
lenmenin yayg›nlaflmas› gerekti¤i savunulur. Bu dernek
“Vegetarian Society of the United Kingdom” ad› alt›nda
halen faaliyetlerini devam ettiriyor. 

Vejetaryenli¤in ABD’de yay›lmas›nda Sylvester Graham
adl› bir din adam›n›n 1830-1840 y›llar›ndaki kampanya-
s› etkili olur. Graham, de¤iflik yerlerde verdi¤i konfe-
ranslar ve 1839’da yay›nlad›¤› kitab›yla vejetaryenli¤in
yay›lmas›n› sa¤lar. 20. yüzy›lda vejetaryen derneklerinin
say›s› artar. George Bernard Shaw ve Mahatma Gandi
gibi kifliler öncülü¤ünde bu beslenme tarz› yay›l›m›n›
sürdürür. 1908’de kurulan ve hala faaliyetlerini sürdü-
ren “Uluslararas› Vejetaryen Birli¤i” düzenledi¤i konfe-
ranslar arac›l›¤›yla tüm dünyadaki vejetaryenleri bir ara-
ya getiriyor. 1960-70’li y›llarda sosyal hareketlenmenin
artmas›yla vejetaryenlik daha da önem kazanmaya
bafllad›. 1 Ekim günü, 1977 y›l›ndan bu yana “Dünya
Vejetaryenler Günü” olarak kutlan›yor.

Beslenme türüne göre vejetaryenlik 
Vejetaryen beslenmenin temelinde k›rm›z› et, kümes
hayvanlar› ve bal›k gibi hayvansal g›dalar›n yerine tah›l-
lar, kuru baklagiller, soya, sebzeler, meyveler ve ya¤l›
tohumlar gibi bitkisel kaynakl› besinlerin tüketilmesi yer
al›r. Vejetaryen beslenme düflük miktarda ya¤ ve yük-
sek miktarda posa içerir. Tüketilen besinlerin enerji içe-
ri¤i düflük, besin de¤eri yüksektir. Vejetaryen beslen-
me birkaç gruba ayr›l›r. 
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Yeflil beslenme
Bir yaflam biçimi olan vejetaryenlik, son y›llarda popüler bir d›fla vurum içinde. Vejetaryen restoranlar
ilginç mekanlar aras›nda yer al›yor, Dünya Vejetaryenler Günü kutlan›yor. 2047’de ‹ngiltere’de herkesin
vejetaryen olaca¤› öngörülüyor. ABD’de 10 milyon kifli kendini vejetaryen kabul ediyor.



Vegan: Bu grup, hayvanlardan elde edilen tüm g›da ve
ürünleri kullanmay› reddeder. Buna süt, yumurta, bal
ve jelatin gibi g›dalar da dahil. 
Lakto-ovo vejetaryenler: Hiçbir hayvan›n etini yemezler,
ancak yumurta ve süt ürünlerini tüketirler. Kuzey Ame-
rika’da yap›lan bir araflt›rmaya göre vejetaryenlerin yüz-
de 90-95’i bu gruba giriyor. 
Lakto vejetaryenler: Hayvan etini yemedikleri gibi yu-
murta tüketmekten de kaç›n›rlar. Süt ve süt ürünlerini
ise tüketirler. 
Ovo-vejetaryen: Süt tüketmez, ancak yumurta yerler. 
Fruteryan: Bu grupta yer alan vejetaryenlerin say›lar›
çok azd›r. Bitkilerin ve a¤açlar›n meyvelerini yiyerek ya-
flarlar. Besinleri piflirmeden yerler. Bunun nedeni besin-
lerdeki vitaminin ço¤unun piflirildi¤inde yok olmas›d›r. 
Çi¤ beslenme: Veganlar gibi beslenmekle birlikte do¤a-
ya ve yaflama sayg›lar›ndan dolay› piflirilmifl ya da sa¤-
l›¤› bozulmufl besinleri tüketmezler. Yaln›zca do¤adaki
haliyle çi¤ olarak yenebilecek yiyecekleri yerler. 
Makrobiyotik: Ruhsal, zihinsel ve fiziksel yönden do¤a
kurallar›na uyarak beslenme ve sa¤l›kl› kalma düflünce-
sinden kaynaklan›r. Makrobiyotik beslenmede yenen
besinlerin yüzde 70-90’› tah›l, yüzde 30-10’u sebze ve
meyvelerden oluflur.

Bir yaflam biçimi 
Vejetaryenlerin say›s› dini, ekonomik, etik, sa¤l›k ve
ekolojik olmak üzere pek çok nedenden giderek art›-
yor. Geliflmifl ülkelerin pek ço¤unda vejetaryenlik art›k
bir yaflam biçimi. Özellikle k›rm›z› etten bulaflt›¤› tahmin
edilen deli dana hastal›¤›, h›zl› büyümeleri için tavukla-
ra verilen hormon ve do¤a kirlili¤inden ötürü bal›klarda
rastlanan zehir nedeniyle vejetaryenlerin say›s›n›n artt›-
¤› söyleniyor. ‹statistiklere göre ‹ngiltere’de deli dana
hastal›¤› nedeniyle haftada yaklafl›k iki bin kiflinin veje-
taryen oluyor. 2047 y›l›nda ‹ngiltere’de yaflayan herke-
sin vejetaryen olaca¤› öngörülüyor. ‹ngiltere, vejetaryen
say›s› bak›m›ndan Almanya’dan sonra ikinci ülke. Time
Dergisi’nin yapt›¤› bir araflt›rmaya göre 10 milyon
ABD’li kendini vejetaryen kabul ediyor. ‹ngiltere’de ise
vejetaryen say›s›n›n 3,4 milyon oldu¤u tahmin ediliyor.
Bu da toplam nüfusun yaklafl›k yüzde 5,7’sine karfl›l›k
geliyor. ABD’de 2006 verilerine göre erkeklerin yüzde
1,4’ü ve kad›nlar›n 1,3’ü vejetaryenli¤in en kat› türü
olan vegan. 2005 verilerine göre ‹ngiltere nüfusunun
yüzde 0,4’ü vegan. Hiçbir hayvan etini yemeyen, ancak
yumurta ve süt ürünlerini tüketen lakto-ovo vejetaryen-
lik, Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde daha
yayg›n.
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Say›lar› çok fazla olmasa da vejetaryen restoranlar›-
na, vejetaryen olmayan, ancak sebze yemeklerini se-
ven ve hafif beslenmeyi tercih eden kifliler de gidiyor.
‹flte ‹stanbul’dan iki örnek… 

Zencefil: Zencefil, Ortaköy’de kendi halinde bir aktar
dükkan›yd›. Daha sonra Türkiye’nin ilk yaln›zca sebze
yemekleri yapan restoran› olarak
Beyo¤lu’nda aç›ld›. Mönüde mev-
simine göre sebze ve ot yemekle-
rine yer veriliyor. Mantarl› kabak,
mantarl› patates, paz›l› quiche ve
sebzeli lazanya restoran›n popüler yemeklerinden… 

Saf: Kuruçeflme, Tünel ve Akatlar’da flubesi bulunan
Saf Restoran da popüler vejetaryen restoranlar›ndan
biri. Restoran›n mönüsü dünyaca ünlü mutfak flefi
Chad Sarno taraf›ndan haz›rlanm›fl. Yemeklerde or-
ganik ürünler kullan›yor. Yemekler tat, koku ve besin
de¤erlerini korumalar› için 48 derecenin alt›nda pifliri-
liyor. Ayr›ca mönüde vegan türü vejetaryenler için
piflmemifl yiyecekler de bulunuyor. 

Vejetaryen restoranlar

Saf Restoran



Fast food, h›zl› yaflaman›n oluflturdu¤u yemek
kültürüne verilen genel isim. 1990’l› y›llarda dün-
ya genelinde tüketim kültürü haline geldi ve kü-

reselleflmenin sembolü olarak görülüyor. Zamanla bu
kavram yaln›zca bir beslenme de¤il genel bir yaflam
kültürüne dönüfltü. Yemekten ifl hayat›na, e¤itimden
aflka kadar her faaliyeti çarçabuk yapmak, bitirmek…
Öte yanda ise slogan› “Yavafl Güzeldir!” olan a¤›r a¤›r,
tad›na vara vara gerçeklefltirilen yaflam uygulamalar›
bulunuyor.

‹flte bu yaflam yaklafl›m› ve felsefesi slow food ad›nda
bir sivil giriflimi ortaya ç›kard›. Slow food ‹talyan köken-
li bir hareket. 1982’de ‹talya Torino’da, sosyolog-ga-
zeteci Carlo Petrini öncülü¤ünde bafllad›. Besin temi-
ninde biyolojik çeflitlili¤i savunmak, tat e¤itimini yay-
mak ve mükemmel lezzette yemek yapma giriflimlerini
toplant›larla teflvik etmek gibi bir misyon sahibi. Hare-
ket, bu do¤rultuda Biyolojik Çeflitlilik Vakf› ve Gastro-
nomik Bilimler Üniversitesi’ni kurdu. 

Organizasyon amaçlar›n›, h›zl› yaflam tarz›na ve yerel
yemek geleneklerinin kaybolmas›na karfl› bir tepki ve bi-
linçlendirme hareketi çevresinde belirliyor. Bugün tüm
dünyada 850 yerel convivium’u (flölen masas›) ve 80 bi-
nin üzerinde slow food üyesi bulunuyor. Kar amac› güt-
meyen bu hareket, Fransa’dan Bangladefl’e, Küba’dan
Nijerya’ya kadar genifl bir haritada temsil ediliyor. 

Bu hareketin bir de yerli versiyonu bulunuyor: Seferta-
s› Hareketi! Hareket Mart 1999’da, gazeteci Ümit Si-
nan Topçuo¤lu ve Karaköy-Güllüo¤lu firmas›n›n sahibi
Nadir Güllü taraf›ndan bafllat›ld›. Sefertas› Hareketi,
endüstriyel fast food’un geleneksel yemek kültürleri
üzerindeki ve genel olarak fast food zihniyetinin toplum
ve yaflam üzerindeki olumsuz etkilerine bir tepki olarak
do¤du. 

‹lkeleri aras›nda hukuk d›fl› tutum ve davran›fllardan ke-
sinlikle kaç›nmak, herhangi bir siyasi partinin yandafl›
gibi görünmemek ve bireylerin medeni haklar›na daya-
l› ve demokratik ortamda geliflen bir sivil giriflim olmak
bulunuyor. Hareketin sözcüsü de olan Topçuo¤lu ile
daha sa¤l›kl› hayat için bir sefertas›na neler koymak
gerekti¤ini konufltuk.

Sefertas› Hareketi’ni bafllatma fikri nas›l do¤du?
Slow Food hareketinden esinlendik. Bu harekete Nadir
Güllü ile birlikte bafllad›k. Önceleri kendimizi yerli “Slow
Food” olarak adland›r›yorduk. Sonradan temsil yetkisi-
nin baflka prosedürler gerektirdi¤ini ö¤rendik. Baflka
adla buraya özgü bir hareket bafllatmal›yd›k. Kad›-
köy’de 25 Nisan 1999’da yapt›¤›m›z halka aç›k ilk top-
lant›da kat›l›mc›lar›n da isim konusunda fikrini ald›k. Za-
ten bunun bir halk hareketi olmas›n› istiyoruz. Vatanda-
fl›n biri, “Hareket sefertas›n›n etraf›nda flekillensin” de-
di ve bu fikir çok hoflumuza gitti. Sefertas› hem koru-
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Sefertas› fast food’a karfl›



may› temsil ediyor hem hareketlili¤i. Ayr›ca çok hofl
nostaljik bir yan› da var. 

Hareketi anlat›r m›s›n›z?
‹lk mesajlar›m›z fast food’un mutfak kültürü üzerindeki
etkileri ile ilgiliydi. ‹nsanlar giderek yemek yemeye da-
ha az zaman ay›r›yor. Fast food kültürü muazzam bir
üretimi ve muazzam bir tüketimi getiriyor. Sistem bire-
ye “Senin baflka ifllerin, baflarman gereken çok fley
var. Buna zaman ay›rma. Yeme¤ini befl dakikada ye ve
kalk git” diyor. Bütün dünya tek pazar, herkes süratle
tüketsin ve buna ba¤l› olarak yüksek üretim ve yüksek
verim olsun. Tabii sadece bu de¤il. Fast food, standar-
dizasyon meselesinden yola ç›k›yor. Amaç dünyan›n
her yerinde ayn› zamanda piflecek, ayn› tad› verecek
ve ayn› zamanda tüketilecek bir yemek kültürü gelifltir-
mek. Felsefeleri, dünyadaki tüketici e¤ilimlerini ayn›lafl-
t›rmak ve böylece büyük bir pazar oluflturmak. Dünya-
n›n her yerinde ayn› patatesi bulman›z için biyoteknolo-
jiyi kullan›yor fast food üreticileri. Yiyeceklerin genleriy-
le oynuyorlar. Üreticiye kalibrasyon veriyor ve patatesin
nas›l yetifltirilece¤ini belirliyor. Haz›r geniyle oynanm›fl
tohum da veriyor. Bunu alan üreticiler de o patatesi
üretebiliyor. ‹flte bütün bunlar, giderek fakirleflen bir
mutfak kültürü yarat›yor. Bütün yerel mutfak kültürleri-
nin üzerinden buldozer gibi geçen bir durum bu. Bu tür
bir sistemde flah›slar yok olur. ‹nsan›n yerini vergi nu-
maralar›, kimlik numaralar› veya abone numaralar› al›r.
‹nsan yaln›zca bir numaraya dönüflür.

fiu ana kadar ne gibi etkinlikler yapt›n›z? 
‹lk ilgi çeken hareketimiz Sultanahmet’te gerçeklefltir-
di¤imiz sokak yemekleri festivali oldu. “Onlar›n ham-
burgeri varsa bizim de haz›r yemek olarak bal›k ekmek,
köfte ekmek, sucuk ekmek, midye tava ve daha pek
çok fleyimiz var. Bunlar› sergileyelim” dedik. ‹nsanlar

zaten bunlar› biliyorlar ama neyin alternatifi olduklar›n›
gösterelim istedik. Bu festivali 2001’den itibaren üç y›l
üst üste gerçeklefltirdik. Burada yerel yemeklerin de en
az fast food ürünler kadar h›zl› oldu¤u ortaya ç›kt›. Bir
döner ekme¤in haz›rlanmas› en fazla hamburgerin ha-
z›rlanmas› kadar sürüyor. Bizim bu etkinli¤imizden
sonra fast food’çular cephe de¤ifltirerek g›da güvenli-
¤ine vurgu yapmaya bafllad›. 2004’te Türkiye’de ilk kez
ciddi olarak “G›da Güvenli¤i Zirvesi”ni yapt›k. Bütün il-
gililer bu zirvede yerini ald›. Sonra hareketimize diyetis-
yenler ilgi göstermeye bafllad›. Biz de iflin sa¤l›k boyu-
tuyla da ilgilenmeye bafllam›fl olduk. Türkiye’nin bes-
lenme politikas›n› de¤ifltirmek gibi misyonlar yüklenme-
ye baflland› Sefertas› Hareketi’ne. Art›k biz yiyecek içe-
cek her fleyle ilgileniyoruz. Örgütlenmemizi de buna
göre flekillendirdik.

Fast food restoranlar› da zaman içinde de¤iflim gös-
terdi. Art›k daha sa¤l›kl› mönüler haz›rl›yorlar. Bunda
sizin etkiniz nedir?
Türkiye McDonalds’›n halkla iliflkiler müdürü Milliyet’e
Sefertas› Hareketi’yle ilgili demeç verdi. Hareketin Türk
mutfa¤› için çok yararl› bir hareket oldu¤unu söyledi.
Geçen Ramazan ay›nda McDonalds restoranlar›nda
McPide ürünü yap›ld›. Ayran verilmeye baflland›. Bunu
b›rak›n, mönülerdeki hamburgere köfte denildi. Bunlar
bizim de¤il kesinlikle Türk mutfa¤›n›n önemli kazan›m-
lar›d›r. Zaten biz fast food enkazlar› üzerinde yükselen

bir dünya istemiyoruz, amac›m›z da bu de¤il. Fast food
üreticileri kendilerini rehabilite etsinler, bize bol çeflit
sunsunlar, yerel tatlara da gereken önemi versinler is-
tiyoruz. 

Slow Food ayn› zamanda slow life olarak adland›r›-
lan bir yaflam biçimini kaps›yor. Slow life nedir? 
Bu hayat› ›skalamamak ad›na harika bir ak›m. fiimdiler-
de yavafl yavafl, yavafl flehirler de olufluyor. Asl›nda
Türkiye, Avrupa ve Amerika’ya k›yasla flansl› bir ülke.
‹stanbul’un d›fl›na ç›k›n, mesela Sinop yavafl bir flehir-
dir. Hala çok say›da s›¤›na¤›m›z oldu¤unu söyleyebili-
riz. Ancak önemli olan ‹stanbul gibi çok h›zl› flehirleri
de yavafllatmak. Bu hareket ise bizi buraya do¤ru iti-
yor. Belediye baflkanlar›m›zla tek tek bu konuyu ko-
nuflmak gerekli.

Slow Food Hareketi amaçlar› do¤rultusunda “Biyolo-
jik Çeflitlilik Vakf›” ve “Gastronomik Bilimler Üniver-
sitesi” kurdu. Sizin bu yönde bir projeniz var m›?
Evet, onlar bunu devlet destekli yap›yor. Bizim iste¤i-
miz bir kooperatif kurmak. Bu kooperatifin bütün üye-
lerimizin küçücük tasarruflar› ile içinde yer alabilecekle-
ri bir organizasyon olmas›n› hedefliyoruz. Patronsuz
yönetimlerden, organizasyonlardan yanay›z. Koopera-
tifte g›da üretimini ve pazarlamay› düflünece¤iz. Üyele-
rimize küçük küçük sat›fl noktalar›nda sa¤l›kl› g›da
ürünleri temin etmeyi hedefleyece¤iz. Bunun d›fl›nda
bir mutfak konseyi oluflturduk. Bunun bir benzeri Fran-
sa’da “Frans›z Milli Mutfak Konseyi” ad›yla var. Bu kon-
sey standartlar koyuyor. Etraf›m›zda toplanan insanlar
da mutfakla, yiyecek içecekle ilgili Türkiye’nin en iyi
isimleri. Bu alanlar›nda uzman kiflilerden bir konsey
oluflturup Türk mutfa¤› anayasas›n› oluflturaca¤›z. Bir
yeme¤in Türk mutfa¤›na dahil oldu¤unu nereden anla-
fl›l›r? Bunun bir kriteri olmas› laz›m. 
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1) Yemek yemeye ay›raca¤›n›z zaman› kaybedilmifl
zaman saymay›n. 
2) Mümkün oldu¤unca dostlar›n›z, sevdikleriniz ile
birlikte yemek yiyin; yeme¤e sohbetin de tad›n› kat›n. 
3) Evde yemek piflirilmesini ve ailenin sofrada bir ara-
ya gelmesini teflvik edin. 
4) Hiç de¤ilse haftada veya 15 günde bir ailece bir
geleneksel lokantaya gidin.
5) Ö¤le yemeklerinde ev d›fl›nda iseniz, her gün ayn›
fleyi yemeyin. Çevrenizdeki lokantalar›, kafeleri, büfe-
leri ö¤renin; de¤iflik lezzetler aray›n. 
6) Çocu¤unuzun beslenme çantas›na evde haz›rlan-
m›fl yiyecekler koymaya gayret edin. 
7) Çocuklar› fast food restoranlar›n›n çekim alan›ndan
uzak tutmaya çal›fl›n. Ama bask›c›, yasakç› de¤il, al-
ternatif gösterici, gelifltirici olun. 
8) Fast food restoranlar›nda sat›lan köftemsi yiyecek-
lerin içinde ne oldu¤unu ve mönüleri için bunca etin,
patatesin, di¤er g›da maddelerinin nas›l tedarik edil-
di¤ini ö¤renmeye çal›fl›n. 
9) Bir fast food restoran›na giderseniz, kendi kendini-
ze keyifli bir yemek için orada bulundu¤unuzu telkin
edin, atmosferi, nesneleri iyice gözlemleyin. 
10) Fast food sisteminin esas›n› kavramaya çal›fl›n.
Bu sistemin fast food restoranlar› d›fl›nda da hayat›-
m›z› dört bir yandan kuflatt›¤›n› görmeye çal›fl›n.

Fast food’dan kaç›nma k›lavuzu

Slow food ‹talya merkezli yeni bir yaflam yaklafl›m›, fast food kültürüne karfl› bir örgütlenme. Sefertas›
Hareketi ise bunun yerli versiyonu. Endüstriyel fast food’un geleneksel yemek kültürleri üzerindeki ve
fast food zihniyetinin toplum ve yaflam üzerindeki olumsuz etkilerine bir tepki olarak do¤mufl.



Türk-Alman iliflkilerinin tarihi 800 y›l öncesine ka-
dar uzan›yor. Tarihin pek çok dönemecinde
Türklerin ve Almanlar›n yolu kesiflti. 19. yüzy›lda

iki taraf aras›ndaki iliflkilerde en önemli geliflmeler kay-
dedildi. Uzun bir geçmifle sahip ikili siyasi iliflkiler, bu
dönemde askeri ve teknik iflbirli¤ine dönüfltü; zamanla
kültürel ve ticari alanlara da yay›ld›. 1840’ta Osmanl›
‹mparatorlu¤u ve Prusya Krall›¤› aras›nda Ticaret An-
laflmas› imzaland›. Kültürel alanda ise, örne¤in 1845’te
Almanya’n›n Leipzig flehrinde Türkiye’yi de içine alan
Alman fiarkiyat Kurumu kuruldu.

1898’de Berlin-Ba¤dat demiryolu hatt›n›n tamamlan-
mas› için Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Alman Bankas› De-
utsche Bank aras›nda bir anlaflma imzaland›. Bu anlafl-
ma sonucu kurulan Anadolu Demiryollar› fiirketi bünye-
sindeki Türk ve Alman ortakl›¤›yla Berlin-Ba¤dat de-
miryolu hatt› projesi hayata geçirildi. Ayn› dönemde ‹s-
tanbul’da Alman okullar› ve hastaneleri aç›ld›; birçok
Türk subay› ve ö¤rencisi de Almanya’ya e¤itim amaçl›
gönderildi. Türklerin Alman ekonomisine katk›lar› Birin-
ci Dünya Savafl› öncesine dayan›yor. Kaynaklara göre,
1913’te e¤itim ve çal›flma amac›yla Berlin’de yaklafl›k
1500 Türk yafl›yordu.

Cumhuriyet döneminde Almanya’ya ilk büyükelçimiz
atand›. Korgeneral Kemalettin Sami Gökçen, 1929’da
Berlin’de göreve bafllad›. Ayn› y›l iki ülke aras›nda Kon-
solosluk Anlaflmas› imzaland›. 1961’de ise Türkiye ile
Almanya aras›nda “Türk iflçilerin Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne Gönderilmesine Dair Anlaflma” imza-
land› ve iki ülke aras›nda yeni bir dönem bafllad›. Gü-
nümüzde Avrupa’da yaflayan befl milyon Türk’ün üç
milyonu Almanya’da yafl›yor. 50 bini aflk›n Alman va-
tandafl› daimi olarak ülkemizde ikamet ediyor. D›flar›-
dan bak›ld›¤›nda Türkler ve Almanlar birbirine kaynafl-

m›fl gibi görünüyor. ‹flte Almanya’n›n ‹stanbul Baflkon-
solosu Matthias Ludwig Bogislaw von Kummer’in ba-
k›fl aç›s›ndan Türk-Alman iliflkileri ve geliflen Türkiye…

Türkiye ve Almanya aras›ndaki köklü tarihi geçmifli na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye çok büyük ve önemli bir ülke. Dünya haritas›n-
da çok önemli bir yere sahip. Türk-Alman iliflkileri 19.
yüzy›l›n çok öncesine dayan›yor. Ancak en önemli ge-
liflmeler 19. yüzy›lda sa¤land›. Örne¤in Alman Mareflal
Helmut von Moltke 1835-1839 y›llar› aras›nda Osman-
l› Devleti’nde askeri ö¤retmen ve tahkimat uzman› ola-
rak çal›flt›. Sonra Ba¤dat demiryolu hatt›n› örnek olarak
vermek istiyorum. Deutsche Bank’›n katk›lar›yla ve Sie-
mens’in Alman mühendisleri taraf›ndan gerçeklefltirilen
bir projeydi. Alman hükümdar› II. Wilhelm toplam üç
kez Türk topraklar›n› ziyaret etti ve burada o dönemin
sultanlar› ile yak›n iliflkiler kurdu. 1. Dünya Savafl›’nda
Türkiye ve Almanya silah arkadafl›yd›. Türkiye, 2. Dün-
ya Savafl›’nda ise taraf tutmad› ve ülkeden kaçan Al-
man vatandafllar›na bir yuva sundu. Nitekim birçok Al-
man bilim insan›, yazar, düflünür 2. Dünya Savafl› s›ra-
s›nda Türkiye’ye göç etti. Ço¤u ‹stanbul’da yaflad›.
Yaln›zca Yahudi kökenli Almanlar de¤il, milliyetçi sos-
yalizme karfl› ç›kan Almanlar da Türkiye’ye göç etmeyi
tercih etti. Örne¤in Berlin’in ilk belediye baflkan› Hans
Reuter Almanya’n›n o karanl›k döneminde ailesi ile ‹s-
tanbul’a yerleflti.
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“Türkiye’nin de¤iflimi 
inan›lmaz”



Peki bugünkü Türk-Alman iliflkilerini nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?
1960’larda Türkleri Almanya’ya konuk iflçi olarak davet
ettik. Konuk diyorum çünkü o zamanki düflünce flöyleydi:
Türkler Almanya’ya birkaç y›ll›¤›na gelecek, çal›flacaklar.
Hem Almanya’ya kalk›nma konusunda yard›m edecekler
hem de para kazan›p Türkiye’ye yat›r›m yapacak ve ülke-
lerine geri dönecekler. As›l fikir buydu. Ancak durum bu
flekilde geliflmedi ve Türk iflçilerimiz ülkelerine geri dön-
mek istemedi. Bugün 2.5 milyon Türk Almanya’da yafl›-
yor. Bunun d›fl›nda 800 bin Türk kökenli Alman vatanda-
fl›m›z var. Yani bugün Almanya’da yaklafl›k 3 milyon Türk
yafl›yor. Zaman›nda bu göç potansiyeli tahmin edilmedi-
¤inden günümüzde entegrasyon sorunu yaflan›yor. Al-
manlar ile evlenenler ya da ailelerini Türkiye’den Alman-
ya’ya getiren Türk kökenli vatandafllar›m›z var. Bugün Al-
manya’da üçüncü kuflak Türkler yafl›yor. Yani art›k Al-
manya’n›n bir parças› oldular. 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üye olmas› aç›s›ndan bu
konuyu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye, Avrupa Birli¤i için hem bölgesel hem siyasi hem
de askeri aç›dan çok önemli bir güç konumunda. Ekono-
mik anlamda da bölgesel bir güce sahip. Türkiye ekono-
mik anlamda Avrupa Birli¤i için bir tramplen olabilir. So-
nuçta geliflen piyasalara sahip ülkeler ile güçlü tarihsel bir
ba¤› var. Ancak kültürel aç›dan sorunlar var. Yani Türkler
bizim kültürümüze daha çok aç›labilmeli, baz› fleylere da-
ha genifl bakmay› ö¤renmeli. Entegrasyon sa¤lanabilme-
si için özellikle insan haklar› ya da genel olarak hukuk sis-
teminde birtak›m de¤ifliklikler yap›lmas› gerek. Ve her
fleyden önce Türkiye tarihi ile daha bar›fl›k olmal›.

Türk kültürünü ve Bat›’ya etkilerini nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Türkiye’ye ola¤anüstü bir kül-

tür miras› b›rakt›. Bu kültürün temel tafllar›ndan biri ta-
bii ki ‹slamiyet. Avrupa ile Türkiye aras›ndaki en önem-
li kültürel fark da din farkl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Sanat
eserlerine bakt›¤›n›zda bunu görebilirsiniz. H›ristiyan-
l›k’ta daha çok insan portreleri vard›r. Türkiye’de daha
çok kaligrafi eserleri vard›r. Ancak bence kültürler ara-
s› farkl›l›k giderek azal›yor. Mustafa Kemal Atatürk’ün
yapt›¤› harf devrimi ile Türk kültüründe yeni bir pence-
re aç›ld›. Böylelikle Türk kültürünü okumak ve araflt›r-
mak kolaylaflt›. Türkiye’nin geçmifline dair daha anlafl›-
l›r kaynaklar sunuldu. Türklerin Bat›’ya kültürel anlam-
da çok önemli katk›lar› oldu. Wolfgang Amadeus Mo-
zart’›n ünlü Saray’dan K›z Kaç›rma operas› bunun için
en iyi örnek. Mozart’›n Türk adet ve geleneklerine ge-
nifl ölçüde yer verdi¤i bu opera çok önemli bir eser.
Müzik kültürleri birlefltiren en önemli unsur. Bu konuda
akl›ma gelen ilk örnek Almanya’da çok ünlü olan Türk
flark›c› ve besteci Muhabbet. Muhabbet Almanca ara-
besk söylüyor. Gerek Türk gerek Alman gençleri tara-
f›ndan çok sevilerek dinleniyor. Bu tür örnekler kültür-
leraras› farkl›l›k konusunda sevindirici geliflmeler.

Türkiye’nin bir foto¤raf›n› çekseniz, bu foto¤rafta neler
yer al›rd›?
Türkiye’ye ilk kez 1982 y›l›nda turistik amaçl› geldim. O
tarihte Ankara, ‹stanbul ve Antalya’da bulundum. Tam
24 y›l sonra yine Türkiye’ye geldim ve çok büyük bir
de¤iflimle karfl›laflt›m. Yaln›zca flehirler de¤il insanlar

da çok de¤iflmifl. Türkiye’yi çok modern buldum. Al›fl-
verifl merkezleri, ma¤azalar, turistik yerler… Bat› Avru-
pa’dan fark›n› göremiyorum. Türkiye 24 y›lda inan›lmaz
bir de¤iflim ve geliflim sürecinden geçmifl. Böyle bir
tablo beklemiyordum aç›kças›. Türkiye’ye özellikle son
alt› y›lda yap›lan yabanc› yat›r›mlar inan›lmaz. 3 bini afl-
k›n Alman firmas› Türkiye’ye yat›r›m yapt›. Bu oran son
üç y›lda iki kat›na ç›kt›. Türkiye ekonomik alanda çok
h›zl› geliflen bir ülke. Türkiye’nin büyüme oran› Alman-
ya ile karfl›laflt›r›l›nca çok daha yüksek. Almanya 30
milyar Dolar ile Türkiye’nin bir numaral› ticaret orta¤›.
Türkiye’ye gelen turist say›s›na bakt›¤›m›zda da Alman-
ya yine y›lda dört milyon turist ile ilk s›rada yer al›yor.
Bunlar inan›lmaz yüksek rakamlar.

Günümüzde Türkiye’nin en büyük sorununu ne olarak
de¤erlendiriyorsunuz?
Sorun demek yanl›fl olur, Türkiye’nin yapmas› gere-
kenler var. Bunlar›n aras›nda en önemlisi, hükümette
son alt› y›ld›r hakim olan istikrar ve baflar›n›n devam›n›n
getirilmesi. Son alt› y›lda Türkiye hem ekonomik hem
de siyasi alanda önemli baflar›lar kaydetti. Bunun d›-
fl›nda Avrupa Birli¤i’nin ortaya koydu¤u ve çözüm bek-
leyen birkaç önemli bafll›k var. Türkiye’nin Avrupa Bir-
li¤i’ne üye olabilmesi için bunlar›n en k›sa zamanda çö-
zülmesi gerekiyor. 

‹mkan›n›z olsayd› Almanya’dan Türkiye’ye ve Türki-
ye’den Almanya’ya götürmek istedi¤iniz özellikler neler
olurdu?
Almanlar›n Türkler gibi daha pratik ve so¤ukkanl› olma-
lar›n› isterdim. Örne¤in trafikte Türkler çok so¤ukkanl›
ve esnek davran›yorlar. Bu Almanya’da eksik bir özel-
lik. Almanlar kural neyse onu yerine getirirler. Kural d›-
fl›na ç›kmay› pek sevmeyiz. Ama trafikte bu kural duru-
mu kimi zaman zorluklara yol aç›yor. Türkler son dere-

cede nazik ve misafirperver bir millet. Ayn› zamanda
hayal gücünüz çok genifl. Almanlar›n bunu örnek alma-
s›n› isterdim. Di¤er taraftan Türkiye’de baz› fleylerin
daha disiplinli olmas› ve daha sistematik ifllemesi gere-
kiyor. Bunu konuyu yine trafi¤e ba¤layabiliriz. San›r›m
biraz daha organize olmak gerekiyor. Onun d›fl›nda
Türklerin biraz daha merakl› olmas›n› isterdim. Örne¤in
yabanc› dil konusunda daha fazla merak edip daha
fazla ö¤renme iste¤i olmas› gerekiyor.
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Yeniden dünyaya gelseniz yine ayn› mesle¤i mi se-
çerdiniz?
Kesinlikle evet. Tüm kalbim ve ruhumla diplomat›m.
14 yafl›mdan beri konsolos olmay› hayal ederdim. O
yafllarda bu hayalimi gerçeklefltirmek için gereken
araflt›rmalar› yapt›m ve bu do¤rultuda yön verdim.
Her zaman yabanc› ülkelere karfl› merak›m vard›. An-
nemin bu konudaki rolü büyük. Kendisi aslen Rus.
Dolay›s›yla iki dil ve iki kültürle yetifltim. Yabanc›lara
karfl› her zaman büyük bir sempati duymuflumdur.
Ailem sayesinde hep yabanc› ülkelerde e¤itim prog-
ramlar›na kat›ld›m. Bunun meslek seçimimde çok bü-
yük bir rolü oldu. Yurtd›fl› hayat›m boyunca bana çok
cazip gelmifltir. Ama her insan gibi emeklili¤imde yu-
vama yani Almanya’ya geri dönüp, hayat›m› orada
geçirmek istiyorum.

“Tüm kalbim ve ruhumla diplomat›m”

Matthias Ludwig Bogislaw von Kummer iki y›ld›r Almanya’n›n ‹stanbul Baflkonsolosu. Türkiye’yi ilk kez
1982’de ziyaret etti. 24 y›l aradan sonra görev için tekrar Türkiye’ye gelen baflkonsolos, gördüklerine
inanamad›. Karfl›s›nda bambaflka bir Türkiye vard›…
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1961 y›l›nda vas›fs›z iflçi göçü ile bafllayan Türk va-
tandafllar›n›n Avrupa maceras› zaman içinde istih-
dam ve göç anlaflmalar›yla h›z kazand›. Giden

dönmedi, birinci kuflak, ikinci kuflak derken Avrupa’da
yaflayan Türkler üçüncü kufla¤a ulaflt›. Bugün üç milyo-
na yak›n› Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde
befl milyonu aflk›n Türk yafl›yor. Euro-Türkler yaln›zca
nüfus yo¤unluklar›yla de¤il, ekonomik ve sosyal yap›ya
sa¤lad›klar› katk›larla da ön plana ç›k›yor. 

1985’ten beri faaliyet gösteren Türkiye Araflt›rmalar
Merkezi (TAM) verilerine göre Almanya’da Euro-Türk gi-
riflimci say›s› yaklafl›k 70 bin. 2015’te Avrupa Birli-
¤i’ndeki Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n 160 bini bu-
laca¤› tahmin ediliyor. Türk ifladamlar› 100’den fazla
alanda iflveren konumunda. ‹flletme bafl›na yapt›klar›
ortalama yat›r›m miktar› 120 bin Euro. Toplamda ise 6,5
milyar Euro’luk bir yat›r›m söz konusu. TAM’›n bir di¤er
araflt›rmas›na göre Türk iflletmelerinde istihdam edilen-
lerin yüzde 17’si Alman, yüzde 9’u di¤er milletlerden.
Bir süredir Almanlar da Türk firmalar›nda çal›fl›yor. Av-
rupa’daki Türklerin ekonomik gücü baz› AB üyesi ülke-
lerin ekonomik gücünden fazlas›n› ifade ediyor. 

2015’e yönelik bir projeksiyona göre 160 bin Türk giri-
flimci AB ülkelerinde baflar›l› bir flekilde yaflam›n› sür-
dürecek ve birçok kifliye ifl olana¤› sa¤lay›p meslek
e¤itimi verecek. 2023’te bu say›n›n 200 bini aflaca¤›
tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçek oldu¤unda Avru-
pa’da bir milyonu aflk›n insana ifl olana¤› sa¤layan Türk
giriflimci varl›¤›ndan söz edilecek. Tüm bu veriler ma-
dalyonun parlak yüzünü ifade ediyor. Ancak madalyo-
nun bir de di¤er yüzü var. Yaflad›klar› topluma entegre
olamam›fl, lise diplomas›ndan yoksun, fakirlik s›n›r›nda
yaflayan Türkler… Türkiye Araflt›rmalar Merkezi Direk-
törü Prof. Dr. Faruk fien anlat›yor.

Avrupa’da flu anda üçüncü kuflak Türkler yafl›yor. Bu
kufla¤› e¤itim aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Barda¤›n hem dolu hem de bofl taraf› var. fiu anda yal-
n›zca Almanya’da 37 bin üniversite ö¤rencisi Türk var.
AB s›n›rlar› içindeyse bu rakam 65 bine ulafl›yor. De-
mek ki üçüncü kuflak iflçi çocuklar› yaflad›klar› ülkeler-
de art›k bilimsel çal›flmalar›n içinde daha çok yer al›yor.
Yaln›zca Almanya’da 30 bin Türk genci meslek e¤itimi
yap›yor. Bu iyi bir durum. Barda¤›n bofl taraf›nda ise
Alman e¤itim sisteminde “hauptschulabschluss” dedi-
¤imiz lise diplomas›n› dahi alamayan yüzde 45 oran›n-
daki Türk gençleri yer al›yor. Almanya’da genel iflsizlik
oran› yüzde 9. Türkler aras›ndaki iflsizlik oran› yüzde
30, Türk gençleri aras›ndaki iflsizlik oran› ise yüzde
36’ya kadar ç›k›yor. 16-29 yafl aras›ndaki Türk gençle-
rinin neredeyse üçte birinden fazlas› iflsiz. Almanya’da
fakirlik s›n›r›n›n alt›nda yaflayan Türklerin oran› ise yüz-
de 43. Bunlar›n aras›nda genç nüfus da yer al›yor.

Avrupa’da yaflayan birinci kuflak Türklerin yaflad›klar›
ülkelerin resmi dillerini tam olarak ö¤renmediklerini bili-
yoruz. Bu durum di¤er kuflaklarda afl›ld› m›?
Birinci kuflak Türkler hiçbir zaman do¤ru dürüst yaban-
c› dil ö¤renemedi. Zaten Almanlar da o zamanlar göç-
menlerin Alman dilini ö¤renmesini istemediler. ‹kinci
kuflak dilde büyük bir baflar› gösterdi. Üçüncü kuflak
ise yabanc› dili konufluyor, fakat ikinci kuflak kadar ba-
flar›l› de¤il. Çünkü Türkiye’den yap›lan evlilikler artt›,

1993’ten itibaren Türk televizyon kanallar› seyredilme-
ye baflland›. Avrupa’daki Türk hanelerin yüzde 91’inde
çanak anten ya da kablo arac›l›¤›yla Türk televizyonlar›
izleniyor. Böyle olunca yabanc› dilleri geliflmiyor. 

Avrupa’daki Türkler ekonomik anlamda Türkiye’de ya-
flayan Türklerden daha m› iyi durumda?
Avrupa’da çok zengin, çok baflar›l› Türkler oldu¤u ka-
dar çok fakir Türkler de var. Avrupa’daki Türklerin yüz-
de 43’ü fakirlik s›n›r›nda yafl›yor. Ancak Avrupa Birli¤i
ülkelerinde milli gelir de¤erlerini ele ald›¤›m›zda ortaya
farkl› bir tablo ç›k›yor. Avrupa’da kifli bafl›na milli gelir
17 bin Euro. Bu da Avrupa’daki Türklerin milli gelirinin
yüksek oldu¤unu gösteriyor. Ancak Avrupa’da milli ge-
lir oran› da giderek düflüyor, haliyle bu durum burada
yaflayan Türkleri de etkileyecek. 

Avrupa’da nüfus h›zla yafllan›yor. Türkiye’de ise genç
bir nüfus var ancak kalifiye iflgücü zay›f. Bu anlamda
Türkiye’nin Bat›’ya entegrasyonu mümkün olabilir mi?
fiu anda örne¤in Almanya’da 42 milyon çal›flan 24 mil-
yon emekliyi finanse ediyor. 2013’te 36 milyon çal›flan
28 milyon emekliyi finanse edecek. 2021’de ise bir ça-
l›flan›n bir emekliyi finanse etmesi gibi bir durum söz
konusu olacak. Sistemin yürüyebilmesi için genç ve ni-
telikli göçmenlere ihtiyaç var. Genç ve nitelikli gençler
ise en çok Hindistan, Türkiye veya Uzakdo¤u ülkelerin-
de yafl›yor. Ancak bu ülkelerdeki nitelikli gençler o pa-
ray› Avrupa’ya gitmeden kendi ülkelerinde de kazan›-
yor. 2004’te Almanya bilgisayar ve yaz›l›m alan›nda
Hindistan’a aç›k çek verdi. Ancak önerdi¤i miktarlar
Hintli gençlere cazip gelmedi¤i için kimse Almanya’ya
gitmedi. Avrupa, Türkiye’den ya da Hindistan’dan veya
baflka bir ülkeden kalifiye yeni elemanlar getirmek yeri-
ne kendi ülkelerinde yaflayan göçmenleri e¤itirse so-
runlar›n› daha iyi çözer.

Almanya’da çok daha köklü ve uzun bir geçmiflimiz var.
Ancak orada dahi entegrasyon hala sa¤lanamad›. Bu
durumda 70 milyonun AB’yi korkutmas› do¤al de¤il mi?
Bu görüfle kat›lm›yorum. AB s›n›rlar› içerisinde yaflayan
yaklafl›k 5 milyon Türk, yaflad›¤› ülkenin endüstri toplu-
munun de¤er yarg›lar›na göre yafl›yor. Yat›r›mlar›n› ora-
da yap›yor, çocuklar›n› orada okutuyor vs. Bunlar
olumlu geliflmeler. Tabii ki Avrupa içerisinde büyük bir
‹slamofobi var ve ‹slamofobi’nin içerisinden bir Türko-
fobi yükseliyor. Bu durum Türklere karfl› bir s›n›rlama
getiriyor. Bunun çok fazla önemsenmemesi gerekiyor.
Y›llard›r AB içerisinde yapt›¤›m çal›flmalara dayanarak
Türkiye’ye haks›zl›k yap›ld›¤›n› düflünüyorum. 

Avrupa’da yaflayan Türk kad›nlar›n›n iflgücüne kat›l›m›
konusunda durum nedir?
1973’e kadar AB s›n›rlar› içerisinde yaflayan Türklerin
yüzde 89’u erkekti. fiu anda AB s›n›rlar› içerisinde ya-
flayan Türklerin yüzde 49’u kad›n, yüzde 51’i erkek.
Kad›nlar aras›nda çok baflar›l› olanlar var. TAM olarak
geçti¤imiz y›l bir araflt›rma yapt›k ve Avrupa’daki Türk
kad›nlar›n baflar› düzeylerini ortaya ç›kard›k. Alman-
ya’da kendi iflini kurmufl 70 bin giriflimcinin yüzde
25’ini kad›nlar oluflturuyor. Bunlar çok pozitif rakamlar.
Almanya’da 37 bin üniversite ö¤rencimizin yüzde 41’i
kad›n. Bu yabana at›lacak bir durum de¤il. Ancak hala
Almanya’da töre cinayetlerinden ölen Türk kad›nlar› da
var. Bu da Türk toplumunun çok büyük bir ay›b›. 
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Prof. Dr. Faruk fien 1948 y›l›nda Ankara’da do¤du.
Orta ö¤renimine ‹stanbul Alman Lisesi’nde devam et-
ti, 1970’li y›llar›n bafl›nda gitti¤i Federal Almanya’da
Münster Üniversitesi’nde iflletme ekonomisi ö¤renimi
gördü. Doktora tezini “Federal Almanya’da Kurulan
Türk ‹flçi fiirketleri” konusunda yazan fien, daha son-
ra Bamberg ve Essen üniversitelerinde ö¤retim gö-
revlisi olarak çal›flt›. 1 Ekim 1985 tarihinden bu yana
Türkiye Araflt›rmalar Merkezi Vakf›’n›n direktörlü¤ünü
yürütüyor. fien ayr›ca Essen üniversitesi’nde ekono-
mi dersleri veriyor. fien’in Türk Ekonomisi, Federal
Almanya’daki Türklerin sorunlar› ve Türkiye-Avrupa
Toplulu¤u iliflkileri konular›nda Türkçe, Almanca ve
‹ngilizce çok say›da kitab› ve makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Faruk fien kimdir

Bir yanda iyi e¤itimli, sosyoekonomik düzeyi yüksek, iflveren konumundaki Euro-Türkler. Di¤er yanda
fakirlik s›n›r›n›n alt›nda yaflayan, yüzde 30’u iflsiz olanlar. Avrupa’da yaflayan yaklafl›k 5 milyon
Türk’ün durumu madalyonun iki yüzünü yans›t›yor: ‹yi ve kötü…

Prof. Dr. Faruk fien
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kkaayynnaakk:: Yazarlar›n ‹stanbul’u, Merkez Kitaplar

Yazarlar›n ‹stanbul’u
‹stanbul’u yaflamak kadar anlatmak da önemli. Tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipli¤i yapm›fl,
bir k›tas›nda oturup çay içerken öteki k›tas›n› görme konforuna sahip oldu¤umuz flehri bu defa 
yazarlar›n kaleminden okuyacaks›n›z. Alt› yazardan yedi tepeli flehrin izlenimleri…

‹stanbul öyle büyük, öyle farkl› manzaralar sunan
bir yerdir ki, keflfedilen her yeni mahalle, her yeni
sokak insana gerçek ‹stanbul’u buldu¤u duygu-

sunu verir, fakat sonra bu kefliflerin ömür boyu bitme-
di¤i fark edilir. 

Yazarlar›n ‹stanbul’u da, flehrin yazarlar›n hayal güçle-
rinde, an›lar›nda billurlaflan hallerinin bir toplam›. Kimi
için ‹stanbul Kapal›çarfl› demek, kimi için Niflantafl›. Ki-
mi yaflad›¤› mahalleyle tarif ediyor onu, kimi sokaklar›y-
la, sokaklar›nda yaflayan köpekleriyle. ‹stanbul, bin ye-
di yüz y›ll›k geçmifli ile üzerinde Roma, Bizans ve Os-
manl› gibi üç ayr› imparatorluk yaflatm›fl bir flehir. ‹stan-

bul’da bir gün bile yaflay›p ‹stanbullu olmamak mümkün
mü? Türk edebiyat›nda söz sahibi yazarlar, kalemlerini
bu defa flehirleri ‹stanbul ‹çin oynatt›lar. ‹nci Aral Çen-
gelköy’ü tarif ederken, “Bo¤az’›n k›y›s›ndaki bu eski ‹s-
tanbul köyünün flefkatli, günahs›z güzelli¤inin beni bü-
yülüyor” diyor. Asl› Erdo¤an ise Galata için “Buras› biz
zamanlar yaflad›¤›m sokak. Konaklad›¤›m, solukland›-
¤›m bir durak” demekte. Murat Somer, “Sultanahmet,
dev bir bahçenin ortas›nda, etraf› avlularla çevrili, büyü-
leyici ve görkemli bir camiydi” diye anlat›rken, Kürflat
Baflar, Bebek’i anlat›rken “Eflsiz bir yer buras›. Kendimi
evimde hissetti¤im yer. T›pk› teknelerin s›¤›nd›¤› o kü-
çük koy gibi güvenli liman›m” diyor.
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Dokuz y›ld›r Çengelköy’de oturuyorum. ‹nsan haya-
t› için de¤ilse de bir yerle içli d›fll› olabilmek, tatl›

ya da sars›c› an›lar biriktirmek ve oras› hakk›nda bir
fleyle söylenmek için çok k›sa bir süre bu. ‹nsan ço-
cuklu¤unun geçti¤i, dünyay› çocuk ve genç gözlerle
görüp yaflad›¤› mekanlarla daha fazla bütünlefliyor.
Uzun süreçteki görüntü, olay ve de¤iflimler bak›fl›m›z›
daha duygusal ve zengin hale getiriyor. Köksüzlük
duygusu ise belli ölçüde perspektif eksikli¤i yarat›yor.
Yine de Bo¤az’›n k›y›s›ndaki bu eski ‹stanbul köyünün
flefkatli, günahs›z güzelli¤inin beni büyüledi¤ini, za-
manlar içinde gezdirdi¤ini söyleyebilirim.

Nakiller, göçler ve yabanc› kentlerdeki yat›l› okul bina-
lar›nda geçmifl çocukluk ve gençlik y›llar›mda içimde
tafl›y›p durdu¤um, sürekli ertelenmifl bir ba¤lanma, ait
olma duygusuyla m› yaklaflt›m Çengelköy’e bilmiyo-
rum ama kendimi hayat›mda ilk kez ve hiç olmad›¤›m
biçimde bir yerle, Çengelköy’le bütünleflmifl hissediyo-
rum. Sanki geçmiflimdeki bütün kentler, bütün mekan-
lar silinmifl de yaln›zca burada do¤up büyümüflüm gi-
bi köklü bir benimseme ve sevgi bu.

Büyük flehrin kalbine yak›n olmay›, istedi¤i zaman kala-
bal›¤a kar›flmay›, say›s›z sürpriz ve öyküyle karfl›laflma-
y› seven biriyim. Daha çok ev insan› olmakla birlikte
kentin ulaflabilece¤im bir yerde durdu¤unu bilmekten
hofllan›yorum. Do¤a tek bafl›na hiçbir zaman yetmedi
bana. Dura¤anl›ktan, k›rlardan, uzun mevsim geçiflle-
rinden duydu¤um heyecan hep k›sa sürdü. Hareketin,
karmaflan›n, kentin saklad›¤› say›s›z öykünün içinde ya-
flam› daha derin bir biçimde alg›lad›m. Çengelköy, ba-
na hem do¤an›n dinginli¤ini hem de bütün canl›l›¤›yla
metropolün içinde oldu¤um hissini veriyor.

Semtin s›rtlar›nda bir yere oturuyorum. Rüzgar›n sesini,
saatin tik taklar›n›, bir sine¤in uçuflunu duyabiliyorum gün
ortas›nda bile, öyle sessiz. Evden ç›k›p yürüyerek afla¤›-
ya, sahile indi¤imde canl› bir ‹stanbul köyündeyim. Tepe-
deki kalabal›k yerleflim bölgesinin ötelerine do¤ru yürü-
dü¤ümde ise kufl sesleri ile dolu bir ormana var›yorum. 

‹nci Aral – Çengelköy

Peki neredeler? Bu kadar eski bir flehrin, neredey-
se Tanr›’n›n isimleri kadar çok isimle ça¤›r›lm›fl bir

flehrin, hiç mi hayaleti yok?

Karmakar›fl›k sokaklar, e¤ri bü¤rü k›vr›m k›vr›m. Dara-
c›k, dik yokufllar… Bir zamanlar, Galata’y› sarp bir ya-
maca derin köklerle tutunmufl bir semti, Styx Irma¤›
gibi dokuz kez saran, art›k görünmezleflmifl surlar…
Kal›nt›lar. Dehlizler. Gizli geçitler. Tafllar. ‹natç›, direnç-
li, delik deflik… Buradan ta ufka kadar, çatlaklar›ndan
denizin göründü¤ü, u¤ultulu tafllar… Tafllar›n aras›n-
daki çamur, üzerlerine vuran hiçbir imgeyi geri yolla-

mayan durgun su birikintileri. Bütün bu tozun ve ka-
ranl›¤›n, terk edilmiflli¤in ve gölgelerin aras›nda dola-
nan canl›, capcanl› bir fley.

Belki burada, saatlerin he geçip durdu¤u yerde…So-
¤umufl bir y›ld›z gibi yapayaln›z par›ldayan kulenin, dö-
ne döne gece gö¤ünün mavimsi karanl›¤›na t›rmand›¤›
yerde… Gökyüzünün sessizli¤iyle tafllar›n›nkinin birlik-
teli¤inde,  gelece¤in zalim belirsizli¤iyle, bombofl deh-
lizlerinin belle¤inin ki belki sessizlik sand›¤›m›z zama-
n›n nab›z at›fllar›d›r. Buras› biz zamanlar yaflad›¤›m so-
kak. Konaklad›¤›m, solukland›¤›m bir durak. S›n›r çiz-
gileri hemen hemen silinmifl bar›na¤›m, hapishanem.
Yüzy›l›n anaforunda yapraklar›n› dökmüfl, ç›r›lç›plak,
cüretkar bir incir a¤ac›. Hep uzak, hep ötede, hep öte-
kiydi. Galata, bafl›bofl b›rak›lm›fl karfl› k›y›… Kendi su-
lar›yla çevrilmifl bir koloniydi, kendi tanr›lar›na tapan,
kendi yaralar›n› yalayan… 

Bir sürgün yeri ve göçmen s›¤›na¤›yd›, bin ayr› dille ko-
nuflan bir gettoydu. Gemilerin esir ve baharat getirdi-
¤i, askerlerle tacirlerin Akdeniz’e do¤ru yola koyuldu-
¤u bir limand›. Veba salg›nlar›nda, ard› arkas› kesilme-
yen kuflatmalarda, Konstantinapolis’in mezarl›¤›yd›,
rüzgar kuzeyden esti¤inde, bu kadim kenti çürüme
kokusuyla dolduran… Çiftini yitirmifl, yekpare tafltan
bir göz, hep güneye bakan… S›rlar› dökülmüfl aynas›
yenik kentin vaktinden önce dikilmifl bir mezar tafl›… 

Asl› Erdo¤an – Galata
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Art›k zihnimde hep binbir gece masallar› ile özdefl-
leflen ‹stanbul’u keflfetmeye bafllayabilirdik. “Ta-

mam” dedi Hasan. “Önce Sultanahmet!”. 

‹stanbul büyük bir flehir. Yollar› da çok uzun. Bo-
¤az’daki otelimizden ünlü mavi çinili camiye gitme-
mize bir saat ald›. Benim için sorun de¤ildi. ‹lk defa
geldi¤im bir kentte etraf› merakla seyrediyordum.
Hasan söyleniyordu. Taksi floförümüz ile derin bir
sohbete girmiflti. Anlad›¤›m kadar› ile ülkenin ekono-
mik durumu, trafik, politika ve futbol üzerine konuflu-
yorlard›.

…geldi¤imiz meydan çok büyüktü. Bir yan›nda gülku-
rusu boyal› Ayasofya, ortas›nda f›skiyeli havuzu olan
park›n di¤er ucundaysa görkemli mavi cami Sultanah-
met vard›. Hemen resim çekmek istiyordum. 

Önce Sultanahmet Camii’nin önünde, sonra da tam
karfl›s›na gelen Ayasofya önünde birkaç poz verdim…
Sultanahmet, dev bir bahçenin ortas›nda, etraf› avlu-
larla çevrili, büyüleyici ve görkemli bir camiydi. Cami
içinde bütün her yer hal›yla kapl›yd›. Al›fl›k olmad›¤›m,
mistik bir koku vard›. Yerlere oturduk ve karfl›m›zdaki
vitraylar› seyrettik. Yere uzan›p tepemizdeki kubbeye
bakmak istedi¤imde ise floförümüz el iflaretleriyle ca-
mide yere yatamayaca¤›m›z› söyledi. Kafam› arkaya
at›nca da bafl›m dönüyor.

Dua eden, namaz k›lan çok az kifli vard›. ‹nsanlar da-
ha çok gezmek için gelmiflti. Ulvi bir sessizlik hakim-
di… Sultanahmet Camii’nden ç›k›p Ayasofya’ya geç-
meden evvel bir serinleme molas›na ihtiyac›m›z vard›. 

Kocaman ç›nar a¤açlar›n›n gölgesindeki “Dervifl” adl›
aç›k hava kahvesini gözüme kestirmifltim bile. Kap›n›n
önündeki mönüyü inceleyen Hasan fiyatlar›n turist ta-
rifesi oldu¤unu söyledi. “Ne fark eder?” dedim. “Alt ta-
raf› so¤uk bir meflrubat.” Sultan taht› gibi döflenmifl bir
köfle vard›. Hemen oraya yerlefltim ve tabii bize servis
yapan garsonla foto¤raf çektirdim.

Murat Somer – Sultanahmet

Dikkat tehlike! Kapal›çarfl› hayat›n›za kolayl›klar geti-
rebilir. Ya da siz onun hayat›na. Fark›na bile var-

mazs›n›z. Benimkine iki kere girdi. Hala tafl›r›m izlerini. 

Gençtik. Yeni evli say›l›rd›k. Hikayeme biraz O’Henry ta-
d› katmak için kar›m›n ilk o¤lumuza hamile oldu¤unu
söylemeliyim. Param›z yoktu elbette. Bebek laf› ortada
yokken param›z›n olmamas› önemli de¤ildi. Ama flimdi
ifller de¤iflmiflti. ‹kimiz birden ifle bafllam›flt›k. Ayn› yer-
de. fiimdi sizin Kapal›çarfl›’ya giderken içinden geçti¤i-
niz, günümüzde Kapal›çarfl› d›fl›na taflm›fl bir Kapal›çar-
fl› gibi duran Ca¤alo¤lu’nda. O zamanlar gazeteler, ya-

y›nevleri, matbaalar o hal›c›lar›n, mücevhercilerin yerin-
deydi. Sonralar› gittiler.

Kar›m hamileydi ve ben de karn› burnunda kar›m›n ö¤le
tatilinde yemek isteyece¤i herhangi bir fleyi alacak para
yoktu. Kapal›çarfl› iflte ilk olarak o gün hayat›ma girdi.
Nuruosmaniye Caddesi’nde h›zl› h›zl› yürüdüm. O za-
manlar araç trafi¤ine kapal› de¤ildi cadde. Hürriyet ga-
zetesine uzaktan bak›p, Milliyet gazetesine tan›d›k bir
gazeteci girip ç›k›yor mu diye göz att›ktan sonra, Nuru-
osmaniye camiinin serin avlusuna girdim.

Siz de bu aralar Kapal›çarfl›’ya gidecekseniz büyük bir
olas›l›kla benim o gün geçti¤im yoldan geçeceksiniz.
Caminin yan›ndan. A¤açlar›n gölgesinden. Yan›n›zdan
h›zl› h›zl› yürüyen ‹stanbullular olacak. Size bir fley sat-
mak isteyen  ‹stanbullular da. Ben o gün durup o serin
yolun o serin yolun tad›n› ç›karamad›m. Siz ç›kar›n. Bir
fleyler sat›n al›p almamak sizin bilece¤iniz ifl.

Sonra Kalpakç›lar Soka¤›’na girdim. Caminin avlusun-
dan daha serin bir ortam karfl›lad› beni. Bunun nedeni
üzerine de düflünmedim. Günümüz al›flverifl merkezi ta-
sar›mc›lar›n›n Kapal›çarfl›’dan alacaklar› dersler var m›
yok mu hiç akl›ma gelmedi. Turistler bugünkü kadar ka-
labal›k de¤ildi belki. ‹stanbullular daha çok gelirlerdi o
zamanlar. Dünyan›n en büyük Shopping Mall’lar›na biri-
ne girdiklerinin fark›na varmadan gelirlerdi. 

Celil Oker – Kapal›çarfl› 
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Y›llar önce, galiba otuzbefl yafl›ma girdi¤im y›lbafl›n-
da kendime bir liste yapm›flt›m. Beni en çok mut-

lu eden yerlerin listesiydi bu. Ne tuhaf, en bafla, ço-
cuklu¤umun geçti¤i yerleri, büyük aflk hayallerime s›r-
dafll›k eden yerleri de¤il de Bebek’i yazm›flt›m. Belki
çocukken geçmiflli¤im vard›r ama Bebek’le tan›flmam
lise y›llar›ma rastl›yor. Evimiz Etiler’deydi. Etiler flimdiki
gibi kalabal›k de¤ildi elbette. Bütün o eski evler banka
flubelerine, ünlü restoranlara, otomobil galerilerine dö-
nüflmemiflti. Tan›d›k, yafll› yüzler görürdük perdelerin
arkas›ndan çay saatlerinde d›flar›y› seyreden, kim bilir
belki birini bekleyen…

Özellikle de okulu k›rd›¤›m›z günlerde (hep ya¤murlu
günler) Etiler yokuflundan afla¤›ya kadar yürüdü¤ümü-
zü, tepede bir yerlerde oturup gizlice sigara içti¤imizi,
sahilde dolaflt›¤›m›z›, biraz üflüsek de kahvede oturdu-
¤umuzu hat›rl›yorum… Bebek kahvesi bal›kç›lar›n gel-
di¤i, tavla, iskambil oynanan, içeride bir soba yanan
s›radan bir kahveydi. Hatta san›r›m oraya giden ilk lise
ö¤rencileri bizdik. Bu yüzden de bize biraz tuhaf ba-
kard› kahvenin gediklileri.

Bebek’te çay içiyorum ama asl›nda her yerdeyim. Çok
uzaklarda unutulmaz an›larda, çok farkl› kentlerde,
belki hiç gitmedi¤im evlerde… Sonra hat›rlamaya bafl-
lar›m, lise aflklar›m›, befl alt› kifliden oluflan küçük top-
lulu¤umuzu, dostluklar›, ayr›l›klar›, kopufllar›, an’lar›,
uzayan konuflmalar›, so¤uk ö¤leden sonralar›n›, ilkya-
z›n ürpertisini, rengarenk meyveleri, manolyalar›, don-
durma kokusunu, Hisar’a kadar uzanan yürüyüflleri,
yüzümüze çarpan ya¤muru, küçük bir sandalla denize
aç›ld›¤›m›z s›cak yaz günlerini…

…Eflsiz bir yer buras›. Kendimi evimde hissetti¤im yer.
T›pk› teknelerin s›¤›nd›¤› o küçük koy gibi güvenli lima-
n›m. Bilirim ki o uzak f›rt›nalardan sonra istedi¤im za-
man dönebilirim ve burada durgun sularda, tan›d›k tek-
nelerin, siyah, beyaz su kufllar›n›n bana gülümser gibi
bakan yal›lar›n aras›nda oturup hiç söylememe bile ge-
rek kalmadan s›cak, cam bardakta çay›m gelecektir.

Kürflat Baflar – Bebek

‹stanbul’da aflka düflmek, bir sokak köpe¤i ile aflka
düflmeye benzer. Bir bak›fl, bir bak›fl yeter: Gözbe-

be¤ine. ‹stanbul derinli¤e dairdir. Düflmeye. Kuyuludur
‹stanbul. Düflflflmen gerekir kuyular›ndan iyice. 

Haz›r ve mütereddit olmal›s›n düflme meselesine ‹s-
tanbul’un: Hayatta her fleye olman gerekti¤i üzre. 

Haz›rl›kl› ya da bihaber. Yani ne fark eder? Düflmek
düflmektir sonunda ve bafl›na geleni/gelmeyeni kuyu-
nun dibine vurdu¤unda anlars›n. Varl›¤›ndan ziyade,
vurdu¤unda. Kuyu diplerine var›lmaz, vurulur zira.

Bu kuyu, bu kuyuluk hali, engebeler kuyular› da içerir
genç adam, genç kad›n! Bunlar tabii iyiye dalalet de-
¤ildir. Sak›n! ‹yi etmez adam›/kad›n› ‹stanbul; ama de-
li eder. Köpek delisi de olabilirsin. Bu ‹stanbul’da çok
mümkünatl› yani, sokaklar sokak köpe¤i kayn›yor, so-
kak kedisi kayn›yor. 

Hani bir gün kendisini köpek delisi buluveren bir insa-
n›n yaflad›¤› gibi. Fark bile etmeden. Langadank! 

Köpek delisi olmufl bulurlar kendilerini: Böyle sevgiden
ve flefkatten yaflarm›fl gözlerle, köpeklere bakarken,
yaln›zca köpekleri severken, düflünürken bulurlar. E bi
köpe¤in gözbebe¤i de¤di gözlerinin yüre¤ine. Tutul-
dular. Tuttu mu b›rakmaz köpekler, kediler adam›. ‹s-
tanbul da öyle. K›zlar› da…

‹stanbul’un sokak k›zlar› da tekinsizdir diyelim. Ölçülü,
biçili görünse de, içeri¤i kadar tekinsiz bir kelimeyle. 

BÜTÜN k›zlar› sokak k›z›d›r zira. Büyük bir kent ‹stan-
bul. Çok sokakl›. Tüm k›zlar› da sokaklardalar, sokak-
lar› arfl›nl›yorlar, oraya ve buraya yetifliyorlar, yetifltiri-
yorlar. Ve bu flehri.

Bu flehir; bu yafll›, bu yorgun, bu oyunbaz ve hilekar
flehir, esas›nda haz›r de¤il yani k›zlar›na. Ama ard› ar-
kas› kesilmiyor ‹stanbul’da sokak k›zlar›n›n. 

Perihan Ma¤den – Aflka düflmek
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Yüreklerimizde o korku, kafam›zda o ayn› dü-
flünce… Marmara Denizi’ndeki fay bir gün kük-
reyerek uykusundan uyanacak m›? Kimi zaman

unutuyoruz, hat›rlat›ld›¤›nda ise korkuyoruz. 1999 dep-
reminde yaflananlar hepimizi flok bir gerçekle karfl› kar-
fl›ya b›rakt›: Marmara’daki fay hatt› tetiklenmifl, büyük
‹stanbul depremi olas›l›¤› ortaya ç›km›flt›.

1999 y›l›ndan beri Marmara Denizi’nde fay› tan›maya ve
deprem olas›l›klar›n› belirlemeye yönelik ulusal ve ulusla-
raras› çok say›da proje yürütülüyor. ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Naci Görür bu projelerin
pek ço¤unda yer ald›. Görür en son Nautile adl› insanl›
denizalt› ile Marmara Denizi’nin 1250 metre derininde fa-
ya bir, buçuk metre kadar yaklaflt›. Görür, yedi saat sü-
ren ç›plak gözle incelemeyi “bizim için t›pk› aya seyahat
gibiydi” fleklinde anlat›yor ve edindi¤i deneyimi Fay’a Se-
yahat adl› kitab›nda bizlerle paylafl›yor. 

Marmara Denizi’nde bulunan faya gerçeklefltirdi¤iniz
dal›fl›n öyküsü nedir? 
1999’daki depremlerden sonra Marmara’da deprem
araflt›rmalar› bafllad› ve gemilerle çok say›da araflt›rma
gerçeklefltirdik. Bu araflt›rmalarda günümüzün en ileri tek-
nolojilerini kulland›k, ancak bunlar›n hepsi uzaktan alg›la-
ma yöntemiyle yap›ld›. Kuzey Anadolu Fay›’n›n Marma-
ra’n›n alt›nda yatan bölümü 1250 metre derinde. Fay› hiç
göremiyor, onu hep do¤rudan olmayan yöntemleri kulla-

narak inceliyorsunuz. Bu t›pk› uzaydaki bir y›ld›z kümesini
hep dünyadan aletlerle incelemeye benziyor. Bir uzay ge-
misine atlay›p y›ld›z› bizzat yerinde görmek çok baflka bir
duygu ve düflünce. Bizimki de aynen böyle. Haziran
2007’ye kadar fay› hep böyle inceledik. Derken bir imkan
do¤du ve Frans›zlar›n L’Atalante gemisini Türkiye’ye ge-
tirtmeyi baflard›k. Daha önce bu gemiye ba¤l› insans›z
Victor 6000 ad›nda bir denizalt› kullanm›flt›k. Bu kez Na-

utile ad›nda insanl› denizalt›y› kulland›k ve ilk kez ç›plak
gözle fay› inceleme flans›na sahip olduk.

Marmara’n›n alt›na kaç kiflilik bir ekiple dald›n›z?
Nautile denizalt›s› üç kiflilik; iki mürettebat, bir bilim
adam›. 5000 metre derine dalabiliyor. Nautile ile Mar-
mara’n›n taban›na 1250 metre dalma imkan›m›z oldu
ve ç›plak gözle fay k›r›¤›n› yedi saat sürekli deniz dibin-
de kalarak inceledik. Faya bir, bir buçuk metre kadar
yaklaflarak gözümüzle görüp, örnekler ald›k. Bu bizim
için t›pk› uzaya gitmek, aya gitmek gibi bir deneyimdi.
Jules Verne’in bilimkurgu hikayelerine benzer bir ma-
cera oldu¤u için de yazd›¤›m kitab›n ad›n› Aya Seya-
hat’ten etkilenerek Fay’a Seyahat koydum.

Fay'a Seyahat’› yazmaktaki amac›n›z neydi?
Bilim adamlar› olarak televizyonlara, gazetelere aç›klama
yap›yor; depremi, tehlikeleri, al›nmas› gereken önlemleri
anlat›yoruz. Ancak Türkiye’nin di¤er gündem maddelerin-
de oldu¤u gibi s›ras› gelince depreme önem veriliyor, an-
lat›lanlar dinleniyor, sonra da unutulup gidiyor. Deprem
uyar›lar›m›z sonucunda ne vatandafllar gerekeni yap›yor
ne de yönetimler. Bu kitapta 1999 Gölcük depreminin bir
gün öncesinden bafllayarak deprem tehlikesinin ne de-
mek oldu¤unu, Türkiye’de depremin nas›l bir gündemde
olmas› gerekti¤ini, ne kadar kay›p verdi¤imizi, deprem ko-
nusunda araflt›rma yaparken ne tür sorunlarla karfl›laflt›¤›-
m›z›, Marmara Bölgesi’ni nas›l bir tehlikenin bekledi¤ini,

Fay’a Seyahat

Prof. Dr. Naci Görür
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bir deprem olursa nelerle karfl›laflaca¤›m›z› anlatt›m. Ro-
man fleklinde yaz›lm›fl, yaz›l›, kolay okunan bir kaynak ol-
sun istedim. 

Bugüne kadar Marmara’da nas›l bir çal›flma yapt›n›z?
1999 depremleri oldu¤u zaman Marmara Bölgesi bü-
yük bir tehdit alt›na girdi. Gölcük ve Düzce depremleri
Marmara’n›n taban›ndaki fay sistemini tetikledi. Nor-
malde Marmara’n›n alt›ndaki kabu¤a 220 y›lda yükle-
necek stresi 55 saniyede yükledi. Yani bu depremler
olmasayd› ‹stanbul deprem riski alt›na girmeyecekti.
fiimdi bu kabuk öyle afl›r› yüklenmifl durumda ki çat›r-
d›yor. Bir yerden k›r›lacak ki bu enerjiyi boflaltacak.
1999 depremleri sonras›nda Marmara, dolay›s›yla ‹s-
tanbul tehdit alt›na girdi dedik, alarm verdik. Ancak
düflman için böylesi bir alarm verirken düflman›n sahip
oldu¤u cephaneyi ve gücü de anlatmam›z gerekiyordu.
Ne yaz›k ki bunu söyleyemiyorduk çünkü Marmara’n›n
alt›n› hiç bilmiyorduk. H›zla Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlü¤ü (MTA) gemileriyle araflt›rmalar› bafl-
latt›k. Tabii o gemilerin donan›mlar› yetmedi, uluslara-
ras› gemilerle araflt›rmalar yapt›k. 2007’ye kadar Mar-
mara’n›n alt›ndaki bütün fay sistemlerini, özelliklerini,
uzunluklar›n›, derinliklerini, geometrilerini, davran›fllar›-
n›, tarihsel depremlerini vb. pek çok yönlerini inceledik
ve aç›kl›¤a kavuflturduk. Bu sayede Marmara bugün
dünyan›n en iyi bilinen iç denizlerinden biri haline geldi
ve o araflt›rmalar sonucunda çok fley ö¤rendik. 

Nautile ile dal›fl›n›z sonucu tespitleriniz neler?
Gördü¤ümüz yerlerden örnekler ald›k. Faya birtak›m alet-
ler yerlefltirdik. Fay›n baz› yerlerde aç›k bir çatlak fleklinde
oldu¤unu; baz› yerlerde fay boyunca önemli boyutlarda
gaz ve s›v› ç›k›fllar›n›n oldu¤unu, baz› yerlerde ise bakteri-
yel tabakalar›n olufltu¤unu gördük. Böyle aktif faylar bo-
yunca ç›kan gaz ve s›v›lar›n fiziksel ve kimyasal özellikleri-
nin incelenmesiyle “ben geliyorum” diyen deprem aras›n-
da bir ba¤ kurulur. Bu bilimsel bir gerçek. Aktif faylar bo-
yunca bu tür ç›k›fllara denizalt› gözlem istasyonlar› kurulur
ve bunlar incelenir çünkü deprem bir anda olmaz. Biz fay
hatt› k›r›ld›¤› zaman sars›nt›y› hissediyoruz ancak k›r›lmaya
kadar baz› belirtiler ortaya ç›kar. Bu da arz›n derinliklerin-
de gerçekleflir. Sars›nt› safhas›na kadar fay düzleminin
depremin oldu¤u odak noktas›nda kayalar çat›rdamaya
bafllar, ufak ufak k›r›l›r. Sonuçta o derinliklerdeki kayalar›n
geçirgenli¤inde de¤ifliklikler olur. Bu de¤ifliklikler oldu¤un-
da fay düzlemini kullanarak yüzeye ç›kan gaz ve s›v›lar›n
hacimlerinde de paralel de¤ifliklikler gerçekleflir. Denizal-
t›nda gözlem istasyonunuz varsa ve ç›kan s›v›y› ve gaz›
sürekli inceliyorsan›z, deprem olmadan önceki de¤ifliklik-
leri hisseder, ölçersiniz. Elinizde ipuçlar› olur.

Marmara fay hatt›ndaki son durum nedir?
1999’dan beri yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucunda orta-
ya ç›kan bir sonuç var. O da Marmara’n›n alt›nda aktif
ve her an büyük bir deprem üretmeye haz›r bir sistem
oldu¤udur. Bu sistem 1999 depremleri ile tetiklenmifltir

ve yak›n bir gelecekte k›r›larak büyük bir deprem ürete-
cektir. Bilimsel araflt›rmalar 1999’dan itibaren 30 y›l
içinde büyük bir deprem olas›l›¤›n› yüzde 62 olarak
gösteriyor. 2029’a kadar büyük bir deprem yaflanacak.
Yani tehlike mevcuttur, tehlike küçümsenmemelidir. 

Olas› bir depremde ‹stanbul’un gerçekleri neler? 
En iyimser senaryolarda bile ‹stanbul’da toptan göçe-
cek binalar›n say›s› 50 binden afla¤› de¤il. Bu, her bi-
nada bir kifli yaflasa bile en az 50 bin insan kayb› de-
mektir ki çok çok iyimser bir yaklafl›md›r. Bu ülkede
befl buçuk büyüklü¤ündeki depremlerin de önemli öl-
çüde can ald›¤›n› düflünürsek ‹stanbul’daki bu yap›lafl-
mayla can kayb›n›n çok olaca¤›n› söylemek için çok
ciddi araflt›rmalara gerek yoktur.

Deprem için ne gibi önlemler al›nmal›?
Deprem oldu¤u zaman binalar çökmemeli! Binalar ha-
sar görebilir ama insanlar içinden sa¤ ç›kmal›. Bunun
için de pratik yöntemler var. Örne¤in ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nde gelifltirilen yönteme göre binalardaki
bölme duvarlar, birtak›m malzemeler eklenerek, mü-
hendislik uygulamalar› yap›larak tafl›y›c› duvar haline ge-
tiriliyor. Bina depremde hasar görüyor ama hiçbir za-
man toptan göçüp insanlar› öldürmüyor. Bu sistem h›z-
l› ve kolay uygulanabilir. Büyük bir maliyeti de yok. An-
cak bunun yap›labilmesi için yerel yönetimlerin ve dev-
letin bunlar› organize ediyor olmas› laz›m. Devletin ilgili
birimlerinin yerleflim alanlar›ndaki bütün kusurlar›, zafi-
yetleri belirlemesi, olas› bir depremde neyin ne kadar
dayanaca¤›n›, dayanmad›¤› takdirde nelere mal olaca-
¤›n› flimdiden ortaya koymas›, ard›ndan bu kusurlar› gi-
derici uygulama projeleri gelifltirmesi gerekiyor. Bunlar
zor fleyler de¤il, kolay uygulanabilecek, bilinen fleyler.

1947 do¤umlu Prof. Görür, 1971 y›l›nda ‹TÜ Jeoloji

Mühendisli¤i Bölümü’nden yüksek mühendis olarak

mezun oldu. 1973 y›l›na kadar ‹TÜ’de asistan olarak

çal›flt›. 1973 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› bursuyla

doktora yapmak üzere ‹ngiltere’ye gitti. 1978’de Tür-

kiye’ye dönerek ‹TÜ’de çal›flmaya bafllad› ve 1983’te

doçent, 1989’da profesör oldu. 

1997-2000 aras›nda Maden Fakültesi dekanl›¤›nda

bulundu. Sedimantoloji ve deniz jeolojisi konular›nda

uzman olan Görür, özellikle 1999 sonras›nda Marma-

ra Denizi’nin deprem potansiyelinin aç›kl›¤a kavufltu-

rulmas› için yo¤un bir faaliyet gösterdi, çok say›da

ulusal ve uluslararas› proje yürüttü. 1983’te TÜB‹TAK

Teflvik Ödülü’nü ald›. 

1997’de Türkiye Bilimler Akademisi’nin asli üyeli¤ine

seçildi. TÜB‹TAK’ta Yer, Deniz, Atmosfer Bilimleri ve

Çevre Araflt›rma Grubu üyeli¤i, Deniz Araflt›rmalar›

Koordinatörlü¤ü ve Bilim Kurulu üyeli¤i yapt›.

2000’de ayn› kurumun Marmara Araflt›rma Merkezi

Baflkanl›¤›’na getirildi. 2003 itibariyle yar› zamanl› ö¤-

retim üyesi olarak ‹TÜ’ye döndü. 

Prof. Dr. Naci Görür kimdir

Prof. Dr. Naci Görür, Nautile denizalt›s›yla yedi saat Marmara’daki fay hatt›n› yak›ndan inceledi ve ortaya
Fay’a Seyahat kitab› ç›kt›. Görür, 1999’dan beri yapt›¤› araflt›rmalar sonucunda edindi¤i bilgileri bizlerle
paylaflt› ve bu günlerde unuttu¤umuz bir gerçe¤i hat›rlatt›: Fay bir gün uyanacak. Önlemimizi alal›m.

A’dan Z’ye fay hatt›

Fay hareketli k›r›k demektir. Fay dedi¤imiz bir çatlak,
bir k›r›k. Çatla¤›n bir özelli¤i her iki taraf›nda bulunan
kaya bloklar›n›n hareket etmesidir. Kuzey Anadolu fay
örne¤inde güneydeki blok sola, kuzeydeki blok sa¤a
do¤ru hareket ediyor. Bu bloklar hareket ederken hiç-
bir tak›lma olmasa deprem olmayacak. Zaman zaman
bu faylar boyunca tak›lmalar›n oldu¤u yerde enerji biri-
kiyor, enerji günün birinde öyle fazla oluyor ki o tak›l-
man›n oldu¤u yerdeki kaya kütlelerini k›r›yor. O zaman
da deprem oluyor.

Türkiye’de deprem neden oluyor?
Türkiye’de Anadolu’nun büyük bir k›sm› do¤udan ba-
t›ya do¤ru y›lda iki buçuk santim hareket ediyor. Bu
hareketi iki fay boyunca yap›yor. Bu faylardan biri Ku-

zey Anadolu, di¤eriyse Do¤u Anadolu fay hatt›. Bu iki
hat Karl›ova–Bingöl’de birlefliyor. Do¤u Anadolu fay›
Bingöl’den ‹skenderun Körfezi’ne do¤ru geliyor, Kuzey
Anadolu fay› da Karl›ova–Bingöl’den bafllay›p Erzin-
can, Niksar, Erbaa, Refladiye yörelerinden geçip Tos-
ya, Ladik, Havza, Abant, Bolu ve Adapazar›’na var›yor
ve sonra denize giriyor, denizin alt›ndan Gelibolu yar›-
madas›nda ç›k›p Saroz Körfezi’ne yöneliyor ve oradan
da Yunanistan’a gidiyor. Kuzey Anadolu fay›n›n Türki-
ye’deki uzunlu¤u 1600 km. Do¤u Anadolu fay› da 700
km uzunlukta. Kuzey Anadolu fay› Türkiye’nin hareke-
tine ba¤l› olarak baz› yerlerde zaman zaman tak›l›yor.
Tak›ld›¤› yerlerde enerji birikiyor ve kayalar aniden k›r›l-
d›¤› zaman biriken enerji aç›¤a ç›k›p deprem meydana
geliyor. Türkiye’de depremlerin ana nedeni bu.
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Y
ahya Kemal Beyatl› “Kar Musikileri” fliirinde

“Zihnim bu flehirden, bu devirden çok uzakta /

Tamburi Cemil Bey çal›yor eski plakta” der.

Tambur, Türk müzi¤inin en eski saz›d›r. Boyu 105 san-

tim olan bu sazda da kanundaki gibi tüm dünya mü-

zikleri icra edilebilir. Türkiye’de tambur deyince ilk ak-

la gelen isimse hiç kuflkusuz Tamburi Cemil Bey’dir.

Erken yaflta müzi¤e ilgi duydu

1873 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Cemil Bey çal›flkan,

terbiyeli, sessiz bir çocuktu. Müzi¤e, özellikle de tam-

bura çok merakl›yd›. Daha çocukluk yafllar›nda çevre-

sinde küçük tamburi olarak ünü yavafl yavafl yay›lma-

ya bafllam›flt›. 

Cemil Bey’in çocuklu¤u, babas›n›n ölümünden sonra

amcas› Refik Bey’in himayesinde geçti. Bir yandan

Rüfltiye’ye devam ederken, di¤er yandan da Frans›zca

ö¤reniyor ve genel kültürünü ilerletiyordu. Genç Ce-

mil’in tamburi olarak ünü gün geçtikçe artarken, hat›r-

l› kimseler taraf›ndan müzik toplant›lar›na ça¤r›l›yordu.

Amcas›n›n ani ölümünün ard›ndan yan›na tafl›nd›¤› Ba-

k›rköy kaymakam› olan amcao¤lu Mahmud Bey kuze-

nini bu davetlerin ço¤una göndermiyor, pek az›na da

onunla birlikte gidiyordu. 

Memuriyeti sevmedi

Cemil Bey, orta ö¤renimini tamamlad›ktan sonra Siya-

sal Bilgiler Fakültesi’ne kaydoldu. Burada Mustafa Ne-

zih Albayrak ve Tamburi Ali Efendi’nin o¤lu Aziz Mah-

mud Bey’le s›n›f arkadafl›yd›. 

Fakülteyi ikinci s›n›fta b›rakarak Hariciye Nezareti’nde

memuriyet hayat›na at›ld›. Uzun y›llar çal›flmas›na kar-

fl›n memuriyeti benimseyemedi, hariciyecili¤i bir mes-

lek olarak kabul edemedi. 1908’de Meflrutiyet’in ila-

n›ndan sonra kadro d›fl› kald› ve görevinden ayr›ld›.

Cemil Bey, 1901 y›l›nda fierife Saide Han›m’la evlendi.

1902’de o¤lu Mesud Cemil do¤du. Memuriyet haya-

t›ndan çekildikten sonra dostlar›n›n yard›m›, plak çal›fl-

malar›ndan elde etti¤i gelirler ve kendisinden müzik

dersi alan ö¤rencilerinin katk›lar›yla geçinebildi. Ca¤a-

lo¤lu’ndan Sineklibakkal’a tafl›nd›. Zamanla çevresin-

deki insanlardan uzaklaflt›, ailesinden koptu. Evinin

bahçesi içinde bulunan uzletgah dedi¤i ayr› bir evde

yaflar hale geldi. 

1914 y›l›nda 1. Dünya Savafl› s›ras›nda askere ça¤r›ld›.

Askerlik muayenesi s›ras›nda durumundan kuflkulanan

doktor sayesinde kendisine verem teflhisi konuldu.

Durumu ‹ttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin kula-

¤›na kadar gitti. Bir sanatoryuma yatmas› teklif edildiy-

se de Cemil Bey buna raz› olmad›. ‹sviçre’de tedavi

görmesi için yap›lan tavsiyeyi de kabul etmedi. Hasta-

l›¤› k›sa sürede ilerledi ve 29 Temmuz 1916 y›l›nda ha-

yata gözlerini yumdu. 

Kendi kendisini yetifltirdi

Tamburi Cemil Bey’in yetiflti¤i y›llarda müzik alan›nda

yaln›zca iki kurum e¤itim veriyordu, Muzika-i Humayun

ve Mevlevihaneler. O s›ralarda Muzika-i Humayun’da

Türk Müzi¤i ö¤renimi hemen hemen önemini yitirmifl

Yahya Kemal Beyatl›’dan Kar Musikileri 

Kar Musikileri 

Bin y›ldan uzun bir gecenin bestesidir bu  

Bin y›l sürecek zannedilen kar sesidir bu

Bir kuytu manast›rda dualar gibi gaml›  

Yüzlerce a¤›zdan koro halinde devaml›  

Bir erganun ahengi yay›lmakta derinden  

Duydumsa da zevk almad›m Islav kederinden

Zihnim bu flehirden, bu devirden çok uzakta  

Tanburi Cemil Bey çal›yor eski plakta...  

Birden bire mesudum iflitmek hevesiyle  

Gönlüm doldu ‹stanbul'un en özlü sesiyle

Sand›m ki uzaklaflt› ya¤an kar ve karanl›k  

Uykumda bütün bir gece körfezdeyim art›k

Müzi¤in hüzünlü elçisi

Kaynak: http://tr.wikipedia.org, www.turkmusikisi.com
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durumdayd›. Di¤er taraftan Cemil Bey Mevlevi de¤ildi.

Bu nedenle müzik konusunda kendi kendisini yetifltir-

mek durumunda kald›. 

Müzik ad›na eline geçen her türlü bilgiden, motiften ya-

rarlanarak dahiyane kompozisyonlar yaratt›. Kendini

dünya ifllerinden uzak tuttu, yaln›zca sanat› sevenler-

den ve anlayanlardan oluflan bir çevrede yer ald›. Sul-

tan saraylar›nda, konak ve yal›larda Kemani Memduh,

Bülbüli Salih, Kemençeci Vasil, Lavtac› Civan ve kar-

deflleri, Kanuni fiemsi, Udi Nevres, Santuri Edhem

Efendi, Hanende Nedim Bey, Haf›z ‹smail, Haf›z fiafl›

Osman Efendi, Sar› Onnik, Hanende Arab S›d›ka ve

Nesib Han›m gibi müzisyenlerle birlikte çald›.

Yaln›z halk adam› 

S›k s›k Sulukule’ye gider, pehlivan güreflleri izler, Trak-

yal› zurnac›lar›n zurnas›n› dinler, Bahariye ve Yenikap›

Mevlevihanelerinde ayinlerde bulunur, müzi¤in her tü-

ründen ilham al›r, bütün bunlar› içinde biriktirir ve son-

radan yeni kal›plara dökerdi. Bir ara zurna çalmay› me-

rak etti ve hayli baflar›l› oldu. Bazen bir dilencinin pefli-

ne tak›l›r, onun okudu¤u bir ilahinin notalar›n› kayde-

derdi. Ramazan günleri camilere giderek Mevlid ve Ha-

f›z Sami Efendi’den Kur'an dinlerdi. 

Cemil Bey sa¤duyulu, genel kültürü genifl bir insand›.

Terbiyeli, sessiz, çekingendi ama yak›nlar›n›n yan›nda

flakac›yd›. Türkçe’yi güzel konuflur, konuflacak ve çe-

viri yapacak kadar da Frans›zca bilirdi. Bat› kültürü

hakk›nda da bilgisi vard›. Kalabal›¤› sevmezdi, ço¤un-

lukla hüzünlü bir ruh haliyle yaflard›.

Halka aç›k konser veren ilk Türk

Güzel yaz› yazar, anlatmak istedi¤ini iyi ifade ederdi.

Müzik ile u¤rafl›rken d›fl dünya ile iliflkisini keser, varl›-

¤›n› bu sanat›n s›n›rs›zl›¤›na b›rak›r, baflka bir dünyada

yaflard›. 

Kulland›¤› her saz› zevkle çalard›. ‹stemedi¤i zamanlar

bir saz› asla eline almazd›. Bu nedenle zorunlu olarak

gidip saz çald›¤› yerlerden, özellikle padiflah huzurun-

dan büyük bir s›k›nt› ile dönerdi. Müzikten anlamayan-

lardan, anlar görünenlerden, birtak›m basit eserler iste-

yenlerden nefret ederdi. Keflke imkan› olsa da yaln›zca

istedi¤i ortamlarda çalsayd›.

1912 y›l›nda aç›lan Darülbedayi’ye müzik ö¤retmeni

olan Cemil Bey, tek bafl›na halka aç›k konser veren ilk

Türk müzik sanatç›s›d›r. Tambur üstad›n›n ömrünün

son y›llar›nda çevresi daralm›fl, yak›n arkadafllar›, dost

ve koruyucular› birer ikifler ölmüfllerdi. Müzik ve sanat

anlay›fl›nda da esasl› de¤ifliklikler olmufl, eski zevk ve

anlay›fl kalmam›flt›. Cemil Bey bütün bunlar› biliyor ve

çok üzülüyordu. Bu nedenle ölümüne kadar derin bir

yaln›zl›k içinde kederli bir dünyada yaflad›. 

Tambur yaln›zca Türkiye’de kullan›l›yor

Tambur Türk müzi¤inde yayg›n olarak kullan›lan ve

yaln›z Türklerde görülen telli bir çalg›. Kökeni ve han-

gi tarihte ortaya ç›kt›¤› bilinmiyor. Sümerce pan-

tur’dan geldi¤i hakk›nda bilgiler mevcut. Ayr›ca “ku-

zunun kuyru¤u” anlam›na gelen “dumba-i bara”dan

geldi¤i de san›l›yor. Sözcük, sonralar› ‹ran’da ve Orta

Asya’da, daha çok ba¤lamaya benzeyen armudi göv-

deli, uzun sapl› çalg›lar›n ad› olarak kullan›lm›fl. Özel-

likle Avrupal› gezginlerin sap›ndaki perde ba¤lar› do-

lay›s›yla Türk müzi¤inin ses sistemini gözle görülür bi-

çimde yans›tt›¤›n› yazd›klar› tambur, günümüzde yal-

n›zca Türkiye’de kullan›lan belki de tek çalg›. Farabi

eserlerinde Horasan tamburundan söz ederken Evli-

ya Çelebi 17. yüzy›lda ‹stanbul’da 500 tamburi bulun-

du¤unu ifade ediyor. 

Türk müzi¤inde uzun y›llar ra¤bet edilen bir saz olan

tamburda virtüöziteyi getiren Tamburi Cemil Bey ol-

du. Gelifltirdi¤i yeni icra flekli, tamburun klasik üslu-

buna alternatif oldu ve bir ç›¤›r açt›. Tamburi Cemil

Bey, viyolonsel ve yayl› tamburu Türk müzi¤inde ilk

kez kulland›. Tamburi Büyük Osman Bey, Tamburi

‹zak, Tamburi Cemil Bey, Kad› Fuat Efendi, Mesut

Cemil Bey, Refik Fersan, ‹zzettin Ökte, Ercüment Ba-

tanay, Necdet Yaflar, Abdi Coflkun, tav›r olarak örnek

al›nan tamburilerden baz›lar›d›r.

Tambur deyince akla gelen ilk isim Tamburi Cemil Bey. Türk müzi¤inin piyanosu olarak nitelendirilen
tamburu ilk kez m›zrap yerine yay ile çald›, besteledi¤i say›s›z eserle Türk müzi¤inde bir ç›¤›r açt›. 



Süreyya Ciliv, 2006 y›l›nda beri Turkcell’in CE-
O’su olarak görev yap›yor. Bir GSM operatörün-
den çok bir teknoloji flirketi olarak tan›mlad›¤›

Turkcell’deki görevi Ciliv için hayat›n›n dönüm noktala-
r›ndan biri. 

Ciliv, Michigan Üniversitesi’nden bilgisayar mühendisi
olarak mezun olur. Ard›ndan Boston’da bir arkadafl› ile
birlikte kendisine çok heyecan verdi¤ini söyledi¤i yaz›-
l›m flirketi Novasoft’u kurar. Çok düflük ekonomik ola-
naklarla kurulan flirket, zamanla dünyan›n kendi konu-
sundaki ikinci flirketi konumuna gelir. 

Novasoft sonras› ise Ciliv için Türkiye’de Microsoft ma-
ceras›n›n bafllang›c›n› ifade ediyor. Bu macerada da
baflar› kaç›n›lmaz olur ve ABD Microsoft’un kap›lar› ar-
d›na kadar aç›l›r. Microsoft’taki parlak kariyer ise Turk-
cell için önerilen CEO’luk koltu¤u ile son bulur.

Ciliv kuruldu¤u günden bu yana teknolojiye yat›r›m ya-
pan ve flu anda Türkiye nüfusunun yüzde 98,12’sini
kapsama alt›na alm›fl olan Turkcell’i cepten yönetti¤ini
söylüyor. Ciliv’in flu anda önemli önceli¤i “Türkiye’nin
lider GSM operatörü” olarak tan›mlanan Turkcell’i dün-
ya çap›nda bir teknoloji ve iletiflim flirketi konumuna ta-
fl›mak. 

Bu noktada Turkcell altyap›s›na ve çal›flanlar›na son
derece güveniyor: “En önemli avantajlar›m›zdan biri
inovasyon alan›nda e¤itimli ve deneyimli bir kadroya
sahip olmam›z. Biz yaln›zca iç kaynaklardan de¤il, ifl
ortaklar›m›z›n da dahil oldu¤u, özellikle bu alanda çok
hevesli ve deneyimli bir ekosistemden faydalan›yoruz.
250 civar›ndaki ifl orta¤›m›zla en yeni ürün ve servisler
üzerinde birlikte çal›fl›yoruz. Bu ekosistem inovatif bir
flirket olmam›zda bize büyük destek sa¤l›yor. Turkcell

ilk kuruldu¤u günden bu yana en yeni teknolojilere bü-
yük yat›r›mlar yapt›. Kuruluflumuzdan bu yana lisans
bedelleri hariç 7,4 milyar Dolar yat›r›m gerçeklefltirerek
Turkcell’i inovasyon alan›nda farkl›laflt›rd›k.” 

Ciliv’den Türkiye’ye dönüfl sürecini ve Turkcell’le yol-
culu¤unu dinledik. 

Michigan Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra size
çok heyecan veren küçük bir flirkette yaz›l›m mühendi-
si olarak çal›flmaya bafllad›n›z. Neden küçük bir flirket-
te çal›flmay› seçtiniz? Bir ifli al›p zirveye ç›karmay› m›
seviyorsunuz, yoksa küçük flirketler daha m› fazla hare-
ket özgürlü¤ü sa¤l›yor?
fiirketin hacminden ziyade o flirkette hangi ifllerin nas›l
yap›ld›¤› önemlidir. Hem küçük hem büyük flirketlerin
kendine göre avantaj ve dezavantajlar› var. Do¤ru ilke
ve kurallarla do¤ru ifle odakland›¤›n›zda flirketin büyük-
lü¤ünün pek de bir önemi yok, eninde sonunda baflar›
sa¤lan›r. Bu baflar› hemen de gelebilir, y›llar sonra da.  

Bir dönem Microsoft’ta görev yapt›n›z, Bill Gates ile ça-
l›flmak size neler ö¤retti?
Bill Gates’ten alçakgönüllü olmay›, herkesin fikrinin çok
de¤erli oldu¤unu, unvanlar›n de¤il fikirlerin önemli ol-
du¤unu ö¤rendim. Çok vizyoner biriydi. Kendisiyle ko-
nufltu¤umda çok net bir düflünme tarz› oldu¤unu gö-
rürdüm.
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fiirketi cepten yönetiyor



Gençli¤inizde beyin göçü yapt›n›z, sonra da tersine
göç. fiimdi yeniden Türkiye’desiniz. Amerika’da kariye-
rinizin zirvesindeyken Türkiye’ye dönmeye nas›l karar
verdiniz?
Türkiye’ye dönüp Turkcell’e CEO olarak atanmak ha-
yat›mdaki en önemli dönüm noktalar›ndan biri. Kas›m
2006’da babam rahats›zland› ve Türkiye’ye onu ziyare-
te geldim. Bu ziyaret öncesinde Turkcell’deki bu pozis-
yon için aray›fl sürdüren arkadafllar benimle temasa
geçmifllerdi. Türkiye’ye geldi¤imde bu f›rsattan yararla-
n›p onlarla da görüfltüm. Ard›ndan Turkcell’in tüm ana
ortaklar›yla teker teker görüflmeler yapt›m. Sonunda
olumlu bir noktada anlaflt›k ve ben Türkiye’ye dönüfl
karar›n› verdim. 

Daha önce yaz›l›m ve bilgisayar sektöründe ifl ve yöne-
ticilik tecrübeleriniz oldu. fiimdi ise bir cep telefonu
operatörünün bafl›ndas›n›z. Bu geçifl nas›l oldu?
2006 sonunda Türkiye’ye dönmeden önce ABD Micro-
soft’ta bir ara 1200 kiflinin oldu¤u bir grubun bafl›nday-
d›m. Dünya devi olan, 108 ülkede faaliyet gösteren bir
flirketin merkezinde alt› y›l boyunca sat›fl, pazarlama,
strateji ve planlama konular›nda çal›flm›flt›m. Teknoloji
dünyas›nda ürün gelifltirme, sat›fl-pazarlama ve ifl or-
taklar›n›n idaresi gibi konularda tecrübem vard›. Bu
tecrübeler beni bir CEO olmaya haz›rlam›flt›, Turkcell’e
geldim. Biliflim ve teknolojinin Türkiye’nin gelece¤i için
çok önemli oldu¤unu düflünüyorum ve Turkcell’in dün-

yan›n önde gelen iletiflim ve teknoloji flirketlerinden biri
haline gelmesi fikri beni heyecanland›r›yor.

“Turkcell’i sadece GSM’de de¤il teknolojide de lider
flirket yapaca¤›z” demifltiniz. Bu do¤rultuda neleri ba-
flarabildiniz? 
Turkcell’i yaln›zca bir GSM operatörü olarak k›s›tlaya-
may›z. 2007’de gösterdi¤imiz performansla dünyan›n
en baflar›l› 100 teknoloji flirketinin listeledi¤i Buiness-
week Infotech 100’de 25. s›rada yer al›yoruz. Cisco,
HP, LG, Samsung, Intel ve SAP gibi teknoloji devlerini
geride b›rakan Turkcell, ayn› de¤erlendirmede hisse-
darlara sa¤lanan kazanç s›ralamas›nda ise, y›ll›k yüzde
34’lük art›flla 24. s›rada yer ald›. Avrupa, Ortado¤u ve
Afrika bölgelerinden 19 iletiflim ve teknoloji flirketinin
girebildi¤i listede, son befl y›lda oldu¤u gibi bu y›l da
Türkiye’den yaln›zca Turkcell yer ald›. 

Ülkemizde üretilen bilgi ve teknolojilerin küresel de¤ere
dönüfltürülmesi vizyonuyla 2007’de Turkcell Teknolo-
ji’yi kurduk. Ülkemizdeki yüksek nitelikli insan kayna¤›-
n› ARGE faaliyetlerinde de¤erlendirerek tersine beyin
göçü yaratmay› ve ekosistemimizde yer alan firmalarla
birlikte büyüyerek teknolojide öncü, önder ve örnek ol-
may› hedefliyoruz. Turkcell Teknoloji, kuruluflunun üze-
rinden k›sa bir süre geçmifl olmas›na karfl›n birçok ürü-
nü hayata geçirdi. Bunlardan baz›lar› için TÜB‹TAK
bünyesindeki Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar›
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CEO Süreyya Ciliv’i en çok Turkcell’in dünyan›n önde gelen iletiflim ve teknoloji flirketlerinden biri haline
gelmesi fikri heyecanland›r›yor. Ciliv’e göre cep telefonlar› art›k birer bilgisayar, oyun arac›, televizyon,
hatta kimlik ve anahtar. Bu sayede de ifli cepten yönetebilmek mümkün.
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“2007’de gösterdi¤imiz performansla dünyan›n en baflar›l› 100 teknoloji flirketinin listelendi¤i
Buinessweek Infotech 100’de 25. s›rada yer al›yoruz. Turkcell, ayn› de¤erlendirmede hissedarlara
sa¤lanan kazanç s›ralamas›nda ise, y›ll›k yüzde 34’lük art›flla 24. s›rada yer ald›.”

Baflkanl›¤›’na (TEYDEB) baflvurularda bulunduk. Ayr›ca
ifl ortaklar›m›z ile birlikte Turkcell ARGE ile paralel ola-
rak AB 7. Çerçeve Program› ve EUREKA kapsam›nda
faaliyetlere kat›lmaya bafllad›k

“Bir arkadafl›mla firma kurdum, dünya ikincisi oldu,
Microsoft’ta ne yapt›ysak birinci olmak içindi” diyorsu-
nuz. Turkcell’de de hedef bu mu? 
Turkcell’in bafl›na geçti¤imde ilk iflim Turkcell ekibine
a¤abeylik yapmak, motivasyonlar›n› art›rmak, flirket
de¤erini yükseltmek ve flirketin büyümesini sa¤lamaya
çal›flmak oldu. Önceli¤im, “Türkiye’nin lider GSM ope-
ratörü” olarak tan›mlanan bu flirketi, Avrupa, hatta
dünya çap›nda bir iletiflim ve teknoloji flirketi konumu-
na tafl›makt›. Bunun d›fl›nda üç ana önceli¤im oldu. Bi-
rincisi, pazarda kazanmaya devam etmek. ‹kincisi,
müflterilerimizin memnuniyetini ve Turkcell’e ba¤l›l›kla-
r›n› maksimum hale getirmek. Üçüncüsü ise flirketi bü-
yütmek. San›yorum bir buçuk y›l gibi k›sa bir sürede bu
yolda önemli mesafeler kat ettik. Rekabetin artt›¤› bir
ortamda Turkcell’i daha da büyüttük. 

En önemli hedefimiz, dünyan›n say›l› iletiflim ve tekno-
loji flirketlerinden biri olmak. Çal›flmalar›m›z› ve yat›r›m-
lar›m›z› bu do¤rultuda sürdürüyoruz. 2007’de ald›¤›m›z
sonuçlar, bu hedeflerimize giderek daha büyük bir iv-
meyle yaklaflt›¤›m›z› gösteriyor. ‹letiflim ve teknolojiyle
ilgili de¤iflik iflkollar›na girmek için f›rsat kolluyor, Türki-

ye’yi yeni teknolojilerle tan›flt›rma kararl›l›¤›m›z› sürdü-
rüyoruz. 

Türk mobil iletiflim sektörü dünyayla boy ölçüflebiliyor
mu? Turkcell’in hedefleri aras›nda Türkiye d›fl›na aç›l-
mak, farkl› ülkelerin GSM hizmetlerini yürütmek yer al›-
yor mu? 
Ukrayna, Kuzey K›br›s ve Fintur üzerinden Kazakistan,
Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova’da yat›r›mlar›m›z
var. Bu y›l Türkiye’deki operasyonlar›m›zda kaydetti¤i-
miz güçlü performans yurtd›fl› operasyonlar›m›zdan
özellikle Ukrayna’da gerçekleflti. Ukrayna’daki ifltiraki-
miz Astelit’in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 267 artt›.
2008’de de avantajl› gördü¤ümüz bölgelerde yat›r›m
f›rsatlar› aramaya devam ediyoruz. fiunu söyleyebilirim:
10 y›l sonra Türkiye biliflim teknolojileri alan›nda son
derece geliflmifl olacak. Bunda öncülük görevini de
Turkcell üstleniyor ve üstlenmeye devam edecek.  

Cep telefonlar›n›n hem bilgisayarlar›n hem kitab›n hem
de televizyonun yerini alaca¤›ndan konufluluyor. Gele-
cekte cep telefonu nas›l bir fley olacak? Operatörler ne
tür hizmetler sunacak?
Dünyada telekom sektöründe büyük de¤iflimler var. Son
y›llarda cihaz, eriflim, servis ve içerik gibi alanlarda ina-
n›lmaz h›zl› bir teknolojik de¤iflim ve yak›nsama yaflan›-
yor. Bu durum müflteri ihtiyaçlar›na yan›t veren çözüm-
ler sunmam›z› da kolaylaflt›r›yor. Bilgisayar ve iletiflim
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sistemleri giderek daha da birbirine ba¤l› hale geliyor.
Mobil cihazlar›n multimedya özellikleri ve yeteneklerinin
h›zla artmas›yla, kullan›c› deneyimi de giderek zenginle-
fliyor. Yak›nsama önümüze büyük f›rsatlar seriyor. Bunu
s›k s›k söylüyorum: Cep telefonu art›k kesinlikle yaln›zca
cep telefonu de¤il. 

Cep telefonlar› art›k birer bilgisayar, internet makinesi,
oyun arac›, televizyon, hatta kimlik ve anahtar. Bu gelifl-
me sayesinde tek bir cep telefonuyla iflinizi her an her
yerden yürütmeniz mümkün. Turkcell’in girdi¤i 3G ihale-
si iptal edilmeseydi bugün Türkiye internete mobil mec-
rada 20 ila 60 kat daha h›zl› ba¤lan›yor olabilir, görüntü-
lü görüflme yap›yor olabilirdi. 3. nesil teknolojilerini Türk
tüketicinin hizmetine sunmak, e¤itimden güvenli¤e, sa¤-
l›¤a kadar insan›m›z› çok daha h›zl› hayata ba¤lamak için
sab›rs›zl›kla bekliyoruz.

Laptop’›n›z›n desktop oldu¤unu, Turkcell’i cep telefo-
nundan yönetti¤inizi söylüyorsunuz. Türkiye’deki mev-
cut iletiflim altyap›s› ile bunu yapabilmek mümkün mü?
Turkcell, kuruldu¤u günden bu yana teknolojiye yat›r›m
yap›yor. 2008 y›l› için yat›r›m hedefimizi bir önceki y›l›n
iki kat›na ç›kararak 3G lisans bedeli hariç 800 milyon
Dolar olarak belirledik. Türkiye nüfusunun yüzde
98,12’sini kapsama alt›na alm›fl durumday›z. Hem ses-
te hem de EDGE ile veri iletifliminde Türkiye’de en yay-
g›n ve en kaliteli hizmeti sunuyoruz.

3G’ye tüm dünyada geçildi. Türkiye’nin çok geç kald›¤›
3G teknolojisine geçifl sürecinde öngörüleriniz neler? 
Telekomünikasyon altyap›s›, ticaret ve sanayi hacmi,
mobil penetrasyon oranlar› göz önüne al›nd›¤›nda Tür-
kiye’nin her aç›dan mobil geniflbanta haz›r oldu¤unu
daha önce de defalarca vurgulad›k. Hatta Türkiye’nin
AB üyesi ve AB’ye aday üye olan 25 ülke aras›nda mo-

bil geniflbant olmayan tek ülke oldu¤unu söyleyip bir
an önce 3G lisanslar›n›n verilmesi gerekti¤i üzerinde
bizzat s›kl›kla durdum. Biz, mobil geniflband›n sa¤laya-
ca¤› h›zl› mobil internetin Türkiye’nin gelece¤e aç›lan
kap›lar›ndan biri oldu¤unu düflünüyoruz. Çünkü mobil
geniflband›n getirece¤i h›zla birlikte müflterilerimiz da-
ha geliflmifl hizmet ve ürünleri daha h›zl› kullanma ola-
na¤› yakalayacak. Mobil geniflbant ile baflta e-devlet
hizmetleri, sa¤l›k ve e¤itim olmak üzere, üretim ve hiz-
met sektörlerinin tümünü etkileyecek uygulamalar dev-
reye girebilecek. 3. nesil teknolojisi Türk halk›n› yaln›z-
ca hak etti¤i servis ve uygulamalara kavuflturmakla kal-
mayacak, ayn› zamanda Türk ekonomisine de bilgi bi-
rikimi, teknoloji kullan›m›, ihracat, istihdam ve nitelikli
iflgücü aç›s›ndan büyük katk› sa¤layacak. Mobil genifl-
band›n gelmesi telekomünikasyon sektöründe belli bir
hareket yaratmakla kalmay›p yerli yaz›l›m ve altyap›
sektörünü büyütecek, içerik üreten yerli flirketler ise
yepyeni bir pazara kavuflacak.

Turkcell ihaleyi ald› ama iptal edildi. Turkcell’in bu alan-
da çal›flmalar› flu an ne durumda?
Turkcell olarak, Türkiye’yi h›zl› mobil internetle tan›flt›r-
mak için üç y›l› aflk›n bir süredir yapt›¤›m›z çal›flmalarla
her türlü haz›rl›k ve planlar›m›z› tamamlad›k. Yaln›zca
altyap› çal›flmalar›n› de¤il, yeni uygulamalar ve hizmet-
leri müflterilerimize sunmak için gerekli haz›rl›klar› da
yapt›k. ‹halenin yenilenmesini beklerken çal›flmalar›m›z›
ayn› h›zla sürdürüyoruz. ‹fl ortaklar›m›z›n mobil genifl-
bant sürecine haz›rl›klar›n› teflvik etmek ve mobil genifl-
bant servislerine bugünden yat›r›m yapmak amac›yla
bir yar›flma açt›k. Ayr›ca sektörlerinin önde gelen kuru-
lufllar› ile mobil geniflbant geldi¤inde hayata geçirilecek
uygulamalar üzerinde bugünden çal›fl›yoruz. Türkiye’yi
mobil geniflbant teknolojisinden mahrum b›rakmak bu
ülkenin insanlar›na yap›lm›fl çok büyük bir haks›zl›kt›r. 

Turkcell’in bafl›na geçti¤inizde insan kayna¤› aç›-

s›ndan nas›l bir flirket buldunuz? 

Turkcell’deki arkadafllar›mla gurur duyuyorum. Bu ar-
kadafllar hakikaten çok dinamik ve kendilerini çok iyi
yetifltirmifller. ‹fl ve teknoloji dünyas›ndaki geliflmeleri
yak›ndan takip eden, dünya standartlar›nda bir çal›flan
kadrosu var. Hepsinden önemlisi, aç›k fikirli olmalar›
beni çok etkiledi. Ben de onlardan çok fley ö¤rendim. 

‹ki y›l önce açt›¤›n›z “Turkcell Akademi” insana ya-

t›r›m konusunda nas›l bir görev üstlendi? 

2006’da Turkcell yaratt›¤› ekosisteme yönelik olarak
uygulad›¤› tüm geliflim programlar›n› tek bir çat› alt›nda
toplad›. Turkcell Akademi ile birlikte Turkcell’in insana
yat›r›m kavram›na yepyeni bir boyut kazand›rd›k. ‹nsa-
na yat›r›m›n ifle yat›r›m oldu¤u felsefesinden hareketle,
bireysel ve organizasyonel geliflim hedeflerini, kurum-
sal hedefler ve stratejilere entegre etmeyi baflard›k.
2006’da Turkcell’de hayata geçen e¤itimlerin yüzde
48’i, 2007’de yüzde 52’si iç e¤itimlerden olufltu. Turk-
cell Grup’un sahip oldu¤u kurumsal bilginin etkin yö-
netimini sa¤lamak amac›yla kendi konular›nda uzman
çal›flanlar›n e¤itimcilik yetkinliklerinin gelifltirilmesi ile
oluflturulan iç e¤itmenlik süreci tamamen gönüllülük
esas›na dayal›. Kurumsal bilgi ve tecrübenin ›fl›¤›nda,

Akademi çat›s› alt›nda yap›land›r›lan iç e¤itmenlik süre-
cinde Turkcell Grup çal›flanlar›ndan oluflan yaklafl›k
329 akademi e¤itmeni hizmet veriyor. Akademi e¤it-
menleri 2007’de yaklafl›k 2,8 milyon Dolar tasarrufla
önemli bir maliyet avantaj› sa¤laman›n yan› s›ra birey-
sel bilginin kurumsal bilgiye dönüfltürülmesiyle etkin
bilgi yönetimi konusunda da önemli bir katk› sa¤lad›.
Turkcell Grup çal›flanlar›, bayileri, tedarikçileri, ifl ortak-
lar› ve müflterilerinden oluflan yaklafl›k 20 bin kiflilik
ekosistemin tümünü kucaklayan Turkcell Akademi, üst
yönetimden ald›¤› stratejik yön do¤rultusunda kurum-
sal performans› art›ran, seviyelendirilmifl, uzun dönem-
li stratejik geliflim programlar› sunuyor. Akademi vizyo-
nunu destekleyen di¤er bir önemli bafll›k da tamamen
gönüllülük esas› ile gerçekleflen sosyal sorumluluk
projeleri. “Kardelenler Geliflim Program›”, “7 Bölge 7
Üniversite”, “Gençli¤in Sesi” gibi projelerle Turkcell’in
kurumsal bilgi ve tecrübesinin toplumsal faydaya dö-
nüfltürülmesi ve gençlerin geliflimi hedefleniyor. ‹letiflim
ve teknoloji sektörüne nitelikli insan gücü yetifltirmek
hedefi ile hayata geçirilen bir di¤er proje de “Turkcell
Yüksek Lisans Burs Program›”. Teknoloji konusunda
gelecek vaat eden gençlerin geliflimini desteklemek
hedefi ile 2008’de bafllayan program ile her y›l 50 yük-
sek lisans ö¤rencisine burs veriyoruz. 

“‹nsana yat›r›m ifle yat›r›m”



May›s ay›n›n ilk günlerinde uluslararas› haber
ajanslar›na bir haber düfltü. Haber, Anne
Frank’in 1937’de arkadafl›na gönderdi¤i

kartpostal›n bulundu¤unu bildiriyordu. Anne Frank için
bir sergi haz›rlayan Hollandal› bir okul müdürü,
1937’de Frank taraf›ndan Aachen’den arkadafl› Sam-
me Ledermann’a gönderilen yeni y›l kart›n› Amsterdam
yak›nlar›ndaki bir antikac›da tesadüfen bulmufltu.
Frank o zaman sekiz yafl›ndayd› ve büyükannesini zi-
yarete giderken muhtemelen postaneye u¤ram›fl, kart›
göndermiflti.

Pek ço¤umuz Nazi dönemini küçük bir k›z çocu¤unun
duyarl› kaleminden yans›tan Anne Frank’in Hat›ra Def-
teri’ni okumufluzdur. Frank ailesi, Nazi zulmünden ka-
çan Hollandal› Yahudi bir ailedir. Aile, Nazi iflgali s›ra-
s›nda Amsterdam’da küçük bir apartman›n çat› kat›n-
da gizlenir. Sürekli yakalanacaklar› korkusu içindedir-
ler. Zaman geçtikçe korkular› daha da artar. Do¤um
günleri, evlilik y›ldönümleri, kavgalar, tart›flmalar her
fley bu çat› kat›nda yaflan›r, aile buraya hapsolmufltur. 

Tek lüksleri savafl haberlerini dinledikleri radyolar›, caz
plaklar› ve ara s›ra korkarak kafalar›n› uzatt›klar› pence-
redir. Anne ve baba savafl› ve hapislik duygusunu ço-
cuklar›na hissettirmemek için ola¤anüstü bir çaba sarf
ederler. Do¤um günü kutlamalar› buna bir örnektir. Kü-
çük Anne’e do¤um gününde bir defter hediye edilir ve

o da bu defteri günlük yapmaya karar verir. Günlü¤ün
ilk sayfas›na 12 Haziran 1942 tarihini at›p “Liebe kitty”
(Sevgili kedicik) diye yazmaya bafllar. Aile ne yaz›k ki
Nazilerden kaçamaz. Savafl›n bitmesine az bir süre ka-
la bir ihbar sonucu SS subaylar› taraf›ndan yakalan›r ve
toplama kamplar›na gönderilirler. Toplama kamplar›n-
da önce anne Edith Frank hayata veda eder. Daha
sonra Anne Frank ve ablas› Margot yetersiz beslenme
ve bak›ms›zl›k yüzünden tifüse yakalan›rlar. 

Derken savafl biter ve Auschwitz cehenneminden yal-
n›zca baba Otto Frank kurtulur. Baba Frank kaybetti¤i
ailesinin ard›ndan onlar›n an›lar›n› yaflatacak bir fleyler
yapmak ister. Yazmay› seven k›z›n›n günlüklerini yay›n-
lamay› düflünür. Günlü¤ün bir kopyas›n› profesör bir
arkadafl›na gönderir ve sonunda günlük yay›nlan›r. ‹lk
olarak 150 bin adet bas›l›r. Bu bask›y› di¤erleri takip
eder. Türkçe dahil 60 dile çevrilir ve en çok okunan ki-
taplar listesine girer. Günlük, savafl›n trajik yüzü hak-
k›nda önemli bir kan›t olarak görülür. 

Dünya, Anne Frank’in Hat›ra Defteri ile Frank ailesinin
yaflad›¤› dram› ö¤rendi, savafl›n trajik yüzünü bir k›z
çocu¤unun duygusall›¤›nda bir kez daha yaflad›. Bu
konuda çok say›da kitap yaz›ld›, sinema filmleri çekildi,
sergiler düzenlendi ve bir Anne Frank müzesi kuruldu.
Anne Frank’in yaflad›klar› insanl›k tarihi ad›na iyi bir
ders olarak hep ilgi gördü.

38 yaflam rehberi

Anne Frank’ten kartpostal var

Anne Frank - Günümüz ‹çin Bir Tarih Sergisi
1995 tarihinde yenilenen ve “Anne Frank-Günümüz
‹çin Bir Tarih” ad›n› alan serginin 37 kopyas›, 27 ayr›
dilde ve 30 farkl› ülkede sergilendi. Yenilenmifl haliyle
500 ayr› flehirde 4 milyondan fazla kiflinin izledi¤i ser-
gi, Anne Frank’in do¤umundan 2. Dünya Savafl›’n›n
bitimine uzanan bir süreçte insanl›k tarihine bir gön-
derme yap›yor. Anne Frank’in zaman›nda gerçekle-
flen olaylar ve günümüz aras›nda paralellik kurularak
bir tarih belgesi sunuluyor. Üç boyutlu sergide yer
alan 30 panodaki metinler 27 ayr› dilde bas›ld›. Pano-
lar›n üst k›sm›nda, foto¤raflarla Anne Frank’in hayat›
anlat›l›rken alt k›s›mlarda Adolf Hitler’in önderli¤inde-
ki Nazizm’in yavafl yavafl yükselifli ve Almanya’daki
olaylara yer veriliyor. 

Sergide Anne Frank’in aile-
siyle birlikte toplam sekiz ki-
flinin sakland›¤› ofiste çal›flan
ve Anne Frank’in günlü¤ünü
bulup saklayarak babas› Otto
Frank’e veren Miep Gies’in
an›lar›n›n yer ald›¤› bir video
bant devaml› gösteriliyor. Sergi, Hollanda Baflkonso-
loslu¤u’nun sponsorlu¤unda Ekim 2002’de ‹stan-
bul’da da gerçeklefltirilmiflti.

Anne Frank Sergisi
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Anne Frank'in Hat›ra Defteri  
Yazar: Anne Frank Yay›nevi: Papirüs Yay›nevi 

Benim Ad›m Anne Frank
Yazar: Jacqueline Van Maarsen Yay›nevi: Agora 
Kitapl›¤›

Anne Frank'in Öyküsü  
Yazar: Carol Ann Lee Yay›nevi: Bulut Yay›nlar›

Anne Frank kitaplar›

The Diary of Anne Frank – 1959
Yönetmen: George Stevens
Oyuncular: Millie Perkins (Anne Frank), Joseph
Schildkraut (Otto Frank), Diane Baker (Margot
Frank), Gusti Huber (Edith Frank)
The Diary of Anne Frank – 1980 (TV filmi)
Yönetmen: Boris Sagal 
Oyuncular: Melissa Gilbert (Anne Frank), Maximilian
Schell (Otto Frank), Joan Plowright (Edith Frank),
Melora Marshall (Margot Frank) 
The Attic: The Hiding of Anne Frank - 1988
Yönetmen: John Erman 
Oyuncular: Lisa Jacobs (Anne Frank), Georgia Slowe
(Margot Frank), Mary Steenburgen (Miep Gies), Paul
Scofield (Otto Frank), Eleanor Bron (Edith Frank) 
Anne Frank Remembered (Belgesel) - 1995
Yönetmen: Jon Blair 
Anne Frank - 2001 
Yönetmen: Robert Dornhelm 
Oyuncular: Ben Kingsley (Otto Frank), Hannah 
Taylor-Gordon (Anne Frank) 
Tatjana Blacher (Edith Frank), Jessica Manley 
(Margot Frank) 

Anne Frank filmleri

Anne Frank ve ailesinin iki y›l› aflk›n bir süre yaflad›k-
lar› Amsterdam’daki ev günümüzde bir müze haline
getirildi ve Anne Frank Evi olarak an›l›yor. Müze, için-
de hala 2. Dünya Savafl›’n›n atmosferini bar›nd›r›yor.
Anne Frank’in günlü¤ünden al›nt›lar, tarihi belgeler,
foto¤raflar ve film karelerinin yan› s›ra orada saklanan
ve onlara yard›m eden insanlara ait eflyalar evde ya-
flananlara ›fl›k tutuyor. Anne’in orijinal günlü¤ü ve di-
¤er not defterlerinin de sergilendi¤i müzede, zaman
zaman düzenlenen multimedya gösterisiyle bu evde
saklanan insanlar ve 2. Dünya Savafl› hakk›nda bilgi
edinmek mümkün. Kafesi ve kitapç›s› da bulunan
müzede ayr›ca Anne Frank’in küçük bir heykeli yer
al›yor. Dünyan›n her yerinden çok say›da ziyaretçisi
olan Anne Frank Evi’nin y›lda bir milyonu aflk›n kifli zi-
yaret ediyor. 

Anne Frank Müzesi

Anne Frank’in Hat›ra Defteri, Nazi zulmünden kaçan bir ailenin küçük k›z›n›n sakland›klar› çat› 
kat›nda yaln›zl›¤›n› ve korkular›n› anlatt›¤›, düfllerde yarat›lm›fl bir dost. O dostun tan›kl›¤›nda yaflanan
hat›ralar bugün bütün dünyan›n dilinde...

Kaynak: Sunay Ak›n, Ayçöre¤i ve denizy›ld›z›, S.12
15 Nisan 1944’de faflistlerin çok korktu¤u bir fley
olur. Amsterdam’daki ahflap bir evin çat› kat›nda bir
aflk do¤ar, Peter ve Anne Frank aras›nda…

“Dün akflam saat sekizde Peter ile divan›n üstünde
oturuyorduk, çok geçmeden elini belime att›. ‘Biraz
bu tarafa gidelim’ dedi, ‘bafl›m dolaba dayan›yor’.
Benden yana geldi, ben de kolumu onun beline att›m.
‹yice sokulduk, kolunu omzuma götürdü. Böyle otur-
du¤umuz olmufltu ama hiç bu kadar yak›nlaflmam›fl-
t›k. Beni s›k› s›k› tutuyordu, sol omzum gö¤süne da-
yan›yordu ama bununla da bitmedi ki ifl…” 

Ayçöre¤i ve denizy›ld›z› adl› kitab›nda Anne Frank’e
de yer veriyor Sunay Ak›n ve Anne Frank Evini anlat›-
yor: “Amsterdam’a yolum düfltü¤ünde Anne Frank’in
Evi’ni mutlaka ziyaret ederim. Büyüdü¤ünde ünlü bir
yazar olmak isteyen bu küçük k›z, gazete ve dergiler-
den kesti¤i foto¤raflarla kaplam›fl, Bay Dusel ile birlik-
te kald›¤› odan›n duvarlar›n›. Duvara yap›flt›r›lan fo-
to¤raflar aras›nda Leonardo da Vinci ve Rembrant’›n
resimleri, çay içen dört flempanzenin göründü¤ü
kartpostal, Tenten’in resmi ve Norma Shearer, Gin-
ger Rogers, Rudy Vale, Ray Milland gibi o y›llar›n si-
nema oyuncular›n›n yan› s›ra Deanne Durbin’in ‘‹lk

Aflk’ filminden de bir sahne bulunur. Anne Frank, bu
foto¤raf› Peter ile öpüfltükten sonra gazeteden kes-
mifl olabilir mi?...” 

Çat› kat›ndaki aflk



40 söylefli: Mehmet Gürs
hhaabbeerr:: lale sinem erdem

“Mutfak bir futbol sahas›”
Mehmet Gürs flansl› kiflilerden. Çocuklu¤unda mutfa¤a ilgisi vard›, aflç› oldu. Uzun y›llar yurtd›fl›nda
yaflad›, sonra Türkiye’ye döndü. Bir mekan açt› ve o mekan çok sevildi. Gürs bugün hem yönetici hem
de aflç› olarak kendi mekanlar›nda çal›fl›yor. Hayalini yafl›yor.

“Mutfak bir futbol sahas›”
Mehmet Gürs flansl› kiflilerden. Çocuklu¤unda mutfa¤a ilgisi vard›, aflç› oldu. Uzun y›llar yurtd›fl›nda
yaflad›, sonra Türkiye’ye döndü. Bir mekan açt› ve o mekan çok sevildi. Gürs bugün hem yönetici hem
de aflç› olarak kendi mekanlar›nda çal›fl›yor. Hayalini yafl›yor.



Amerikal› ünlü bir aflç›yla röportaj yap›lm›fl. Gün
içerisinde neler yapt›¤›n› sormufllar. Restoran-
lar aras›nda mekik dokurken bol bol cep tele-

fonumu kullan›yorum demifl. Mutfakta hiç vakit geçirip
geçirmedi¤ini sormufllar, o da “Hay›r, mutfak genç
neslin sporu” demifl. 

Röportaj›m›z s›ras›nda 38 yafl›ndaki genç ve yak›fl›kl›
aflç› Mehmet Gürs anlatt› bu hikayeyi. Yurtd›fl›nda res-
toranlar mutfaklar›ndaki aflç›lar›yla tan›n›yor, ünleniyor.
Türkiye’de ise Gürs ile bu durum yaflanmaya bafllad›.
Ama Gürs art›k yaln›zca aflç›l›¤› ile de¤il ‹stanbul’da aç-
t›¤› Mikla, Num Num gibi popüler mekanlar›yla ve yö-
neticili¤iyle de tan›n›yor. Her ne kadar mutfak onun için
bir aflk olsa da, mutfakta daha çok zaman geçirmeyi
istese de ifllerin yo¤unlu¤u yöneticilik yapmas›n› da zo-
runlu k›l›yor. 

Mutfa¤› bir futbol sahas›na benzeten Gürs, kendisini
de hem teknik direktör hem de tak›m yöneticisi olarak
tan›ml›yor: “50’li yafllarda mutfak art›k fiziksel aç›dan
zor gelebilir. Yap›lmaz m›? Tabii ki yap›l›r ama zorlana-
bilirsiniz. Ayr›ca tek bir mutfakta çal›flsan›z bile iyi bir
ekibe ihtiyac›n›z var. Mutfa¤› bir futbol sahas› olarak
düflünün. Oyunun plan› yap›l›r, iyi antrenman gerekti-
rir. Herkesin görevi bellidir. Sonunda da oyuna haz›r
hale gelinip sahaya ç›k›l›r. Ben art›k oyunda hem tek-
nik direktörüm hem de tak›m›n yöneticisi. Teknik di-
rektör olarak maç›n ortas›nda oyuna girersem maç re-
zil olur. Herkes görevini bilmeli ve o görevi baflar›yla
yürütmeli.”

Aflç› olmaya nas›l karar verdiniz?
Asl›nda doktor olmak istiyordum. En büyük hayalim
doktor olmakt›. Üniversite s›nav›na ‹sveç Konsoloslu-
¤u’nda girdim ve t›bb› kazand›m. Daha sonra kazand›-

¤›m üniversiteyi araflt›rd›m, okumam gereken kitaplar›
inceledim ve vazgeçtim. Uzun y›llar okumak istemedi-
¤ime karar verdim. Aflç›l›k konusunda yetenekli ve is-
tekli oldu¤umu anlay›p, aflç›l›¤› bir meslek haline getir-
dim. ‹yi ki de yapm›fl›m.  

“Yemek yapmak bir aflkt›r” derler. Bu, sizin için de ge-
çerli mi?
Çok küçük yaflta yemek yapmaya bafllad›m. Alt› yafl›n-
dayken annemle mutfakta yemek yapt›¤›m› hat›rl›yo-
rum. 13 yafl›mda mutfaklarda çal›flmaya bafllad›m. O
zamanlar usta yemekler yapam›yordum ama patates,
so¤an do¤ray›p arada bir pasta ya da kek pifliriyor-
dum. Küçük ifllerdi ama ola¤anüstü zevk al›yordum.
Aflk o tarihlerde bafllad› diyebilirim. Yemek yapmak
beni flimdi oldu¤u gibi o zamanlarda da çok heyecan-
land›r›yordu. 

O zaman uzun süreli bir aflktan söz edebilir miyiz?
Her meslekte oldu¤u gibi baz› günler çok heyecanlan›-
yorum baz› günler ise ifl rutin bir hal al›yor. Mesle¤imi
bir tek yemek yapmak ile s›n›rland›rmam yanl›fl olur.
Yemek yapmak, yeme¤i tasarlamak, yeme¤i satmak
bütün bunlar iflimin birer parças› ve hepsi beni çok he-
yecanland›ran unsurlar. Hem üretiyorum hem de ken-
dim için yap›yorum. Hobisi mesle¤i olan flansl› insan-
lardan biriyim. ‹çinde bulundu¤um sektör, araflt›rd›¤›m
konular hayat›m›n çok büyük bir bölümünü kaps›yor.
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Ancak her gün büyük bir tutkuyla yemek yap›yorum di-
yemem. ‹nifl ç›k›fllar›m oluyor. Örne¤in bir yemek beni
çok heyecanland›r›yor, o günün nas›l geçti¤ini hiç anla-
m›yorum. O gün kendimi iflime adeta kapt›r›yorum.
Sonraki 2-3 gün yeme¤i hiç düflünmeden iflin yaln›zca
yönetimsel k›sm›na bakmak durumunda kal›yorum. O
günler de do¤al olarak daha rutin geçiyor.

Yemek yapmak yarat›c›l›k gerektiriyor. Yarat›c›l›¤›n›z›
nas›l besliyorsunuz?
Her fleyden beslendi¤imi söyleyebilirim. Bazen iyi bir
sokak köftecisi, bazen bir esnaf lokantas›, bazen de
çok iyi bir lokanta bana fikir veriyor, beni besliyor. ‹lk
çal›flmalar›mda baz› ustalar› örnek al›yordum. Sonra bir
gün kulland›¤›m malzemelerin, yeme¤i taba¤a yerlefltir-
me fleklimin bile onlarla ayn› oldu¤unu fark ettim. Bu-
nun en bafllarda bir sak›ncas› yok. Özellikle okulu bitir-
di¤im y›llarda, yaklafl›k 20 y›l önce etraf›mdaki flefler-
den çok esinleniyordum. fiimdiyse daha çok etraf›mda
olan bitenler beni etkiliyor. Bu kimi zaman domates gi-
bi tek bir ürün de olabiliyor, lezzetli bir kuzu da. Yani
her fley mümkün.

Yemekler için malzemeleri nereden al›yorsunuz?
Çanakkale civar›nda bir çiftlikle anlaflt›k. Her pazartesi
evime birtak›m ürünler gönderiyorlar. Yani her pazarte-
si evimde bir sürpriz yafl›yorum çünkü ne gönderdikle-
rini bilmiyorum. Bazen hiç bilmedi¤im, önceden gör-
medi¤im otlar geliyor. Bu çiftlikle çal›flmaya yeni baflla-
d›k. Ama çok memnun kald›¤›m› söyleyebilirim. örne¤in
geçenlerde organik turflu gönderdiler, çok lezzetliydi.
Çok önemli olan etler konusunda ise farkl› kasaplarla
çal›fl›yoruz, tek bir yerle çal›flmay› genellikle tercih etmi-
yorum. Gerçekten çok iyi ve lezzetli et al›yorum. Müfl-
terilerim de bundan çok memnun.

Türkiye’de en çok hangi yabanc› mutfak tercih ediliyor?
Türkiye’de Akdeniz mutfa¤› her zaman tercih edilir. Yu-
nanistan komflumuz olmas›na, mutfa¤› da Türk mutfa-
¤›na çok benzemesine karfl›n ‹talyan mutfa¤› Türki-
ye’de daha çok tutuluyor. Ege mutfa¤› Türkiye’nin ge-
neline çok uygun de¤il. Zaten ülkemizde asl›nda zeytin-
ya¤› tüketimi de düflük. Biz et sever bir toplumuz. Tür-
kiye’de et tüketimi çok yüksek ama çok çeflitli sebze
yemekleri de tüketiliyor. Sebzeleri bakliyatlarla birlikte

yiyoruz. Çok say›da, çok çeflitli sebze yemeklerimiz
var. Türklerin çok özgün bir damak tad› oldu¤unu söy-
leyebiliriz. Yaflad›¤›m›z en büyük dezavantaj ne biliyor
musunuz? Geleneksel piflirme tekniklerini çok çabuk
kaybediyoruz. Tencere yemekleri, tas kebab›, basit ke-
baplar, börekler… Börek dünyan›n baflka hiçbir yerin-
de bulunmayan çok özgün bir lezzet. Sonra pilav. Bun-
lar uzmanl›k alan›ma girmiyor, çok özel beceri gerekti-
ren yemekler ve ne yaz›k ki çok çabuk ve geri gelme-
mek üzere yok oluyorlar.

Geleneksel Türk mutfa¤›n›n kaybolmaya yüz tuttu¤unu
mu düflünüyorsunuz?
Türkiye kay›t alt›na almak konusunda zay›f bir ülke. Bu
nedenle yemek çeflitleri nesilden nesile aktar›lm›yor.
Türkiye’de yaln›zca Osmanl› mutfa¤› varm›fl gibi düflün-
mek yanl›fl. Di¤er mutfaklar› da, az›nl›klar›n mutfaklar›n›
da unutmamak gerekiyor. Türkiye’de yaflayan tüm kül-
türlere ait yemek tariflerini, yemek piflirme tekniklerini,
kullan›lan baharatlar› kay›t edebilseydik Türk mutfa¤›
gerçekten dünyan›n en büyük mutfa¤› olurdu. fiimdiki
durum bundan çok uzak. 

42 söylefli: Mehmet Gürs
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Yemekle iç içe yaflayanlar›n genellikle kilolu oldu¤unu
düflünürüz. Siz nas›l  formda kalabiliyorsunuz? 
Dünyan›n en sa¤l›kl› beslenen kiflisi oldu¤umu söyleye-
mem. Gün içerisinde çok fazla kahve içiyorum ya da
bir mönü denemesinde bafltan sona tüm mönüyü yi-
yebiliyorum. Yeme¤in kendisi sa¤l›ks›z oldu¤undan
de¤il, ama oturup bir tabak de¤il de birkaç tabak ye-
mek yerseniz sa¤l›¤›n›za zarar verebilirsiniz. Sürekli
spor yap›yorum. Do¤al ürünler yemeye çaba harc›yo-
rum. Nas›l yap›ld›¤›n› bilmedi¤im yemeklerden uzak
duruyorum. Sert içki içmiyorum, flarap ve biradan ise
zarar gelmez. Kahveyi de azaltmaya bafllad›m. Eski-
den bunlar› yapmazd›m çünkü ihtiyac›m olmad›¤›n› dü-
flünürdüm. Ama belli bir yafltan sonra sa¤l›¤›n›za daha
çok dikkat etmelisiniz. Aflç›lar düzensiz yemek saatleri
nedeniyle kilolu olur. Bir aflç› herkesin yemek yedi¤i
saatlerde çal›fl›r. Gece olup da evine gitti¤inde ise va-
kit çok geçtir ama o açt›r. Yemek yiyip yatt›¤› için de
fliflmanlar. Mutfa¤›n temposuna dayanmak fiziksel güç
gerektirir. Aflç›lar meslekleri gere¤i spor yapmal›d›r.  

Aflç›lar neden fliflman olur
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Anadolu’nun evleri tarihi kadar renkli. Günü-
müzde pek çok kentte tarihin izlerini, farkl›
kent karakterlerini tafl›yan evleri görmek müm-

kün. Kimi kerpiç, kimi kagir, kimi cumbal›… Ama hep-
si ev sahiplerinden izler tafl›yor. 

1893 Karfl›yaka Evi de bu evlerden biri. ‹zmir’in son ta-
rihi yap›lar›ndan. 1893’te, bir ‹talyan ailenin yaflad›¤›
büyük bir sahil evinin müfltemilat› olarak infla edilmifl.
‹flte bu ‹talyan evi 2004’te yerini çok katl› apartmanla-
ra b›rakmaya haz›rlan›rken tarih dostu Ertu¤rul Erol Er-
gir’in giriflimiyle ayakta kalmay› baflarm›fl. 1930’da Kar-
fl›yaka’da Girit mübadili bir ailenin çocu¤u olarak do¤an
Ergir, 2004 y›l›nda bir gün evine do¤ru yürürken, 1689
Sokak içinde yer alan üç katl› bu tarihi yal›n›n sat›l›¤a ç›-
kar›ld›¤›n› görür ve hemen emlakç›yla görüflmeye karar
verir. Tarihi binan›n y›k›lmas›na ve yerine befl katl› apart-
man yap›lmas›na dair izni görünce flaflk›na döner ve evin
y›k›lmas›na göz yummak istemez. Karfl›yaka’n›n ve ‹z-
mir’in tarihiyle her zaman ilgilenen ve araflt›rmalar yapan
Ergir, o güne kadar biriktirdi¤i dokümanlar› tasnif ederek
bu binada sergileyebilece¤ini düflünür. Bu amaçla erte-
si günün sabah› evi sat›n al›r.

Döneminin ruhunu getirdi
Hemen restorasyon çal›flmalar›na bafllayan Ergir, bina-
n›n asl›n› ve ait oldu¤u dönemin ruhunu korumaya
özen gösterir. Do¤du¤u günden itibaren tarihi evlerde

yaflam›fl biri olarak binay› asl›na uygun flekilde koru-
makta zorluk çekmeyen Ergir, harabe görünümündeki
evin restorasyon sürecini flöyle anlat›yor: “Ev tafl gibi
ayaktayd›. Kap›s›, penceresi, tavan›, taban›, ferforje
demirleri, hepsi orijinaldi. 100 y›ll›k kap› kollar› bile ye-
rinde duruyordu, bana adeta bir piyango isabet etmifl-
ti. Bir genç adam hesab›yla ifle koyuldum. Bafl›nda
durmadan kimseye evin hiçbir yerine müdahale ettir-
medim. Yan›mda çal›flanlara flu talimat› verdim; ‘Ben
olmadan bu evin hiçbir taraf›na hiçbir fley yapmay›n.
Bofl kal›yoruz diye düflünmeyin, oturup beni bekleyin.’
Evi restore ederken çok fley ö¤rendim. Eski düflünce
tarz› ve iflçilikle bütünlefltim. Eski evlere, eski eflyalara
ve antikalara hayran oldum.”

Tarihi eflyalar ve antikalarla süslü
Üç ayda restorasyon çal›flmalar›n› tamamlayan Ergir,
2004’te tatile giderken binan›n kap›s›n›n önüne bir
posta kutusu koyup bir tabela asar. Karfl›yakal›lara bu
evi ne amaçla kullan›lmas›n› tavsiye ettiklerini sorar.
Ekim ay›nda tatilden dönünce önerileri de¤erlendirir.
Binay› bir müze eve çevirme karar›n› verir. Üç katl› bi-
nan›n odalar›n› de¤iflik tarihi eflyalar, antikalar, dönem
foto¤raflar›yla dekore eden Ergir, “Fransa’da 9 bin mü-
ze ev var. ‹zmir’e de böyle bir bina kazand›rd›¤›m için
çok mutluyum. Bu evle ilgili hiçbir hesab›m yok. Be-
nimle ayn› kafa yap›s›nda olan ailemin bu evi daima ko-
ruyaca¤›na inan›yorum. ‹mkanlar› olan ‹zmirlilerin ayn›

115 y›ll›k Karfl›yakal›

1893 Karfl›yaka Evi, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nce
Korunmaya De¤er Kültür Varl›¤› olarak kabul edildi.
17 Eylül 2005’te ‹zmir’de görevli Profesörler
Kurulu’nun önerisiyle ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan tarih, kültür ve geçmifli özenle korudu¤u
için ödüllendirildi. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, Tarihe
Sayg› Yerel Koruma Ödülleri Yar›flmas›’yla tarihi
yap›lara sahip ç›kanlar› ödüllendirirken, ‹zmirliler
taraf›ndan da bilinmelerini sa¤lamak amac›yla bu
yap›lara plaketler asmaya bafllad›. ‹lk plaket 30 Mart
2006’da ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz
Kocao¤lu taraf›ndan 1893 Karfl›yaka Evi’ne as›ld›. 

Ödüllü müze
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yolda hareket etmeleri bana en büyük mutlulu¤u verir”
diyor.

Yüksek binalar aras›nda y›llarca ayakta kalma savafl› veren
ev bugün, eflyalardan Türkiye tarihini anlatan foto¤raflara
kadar her fleyiyle tarihin tan›kl›¤›n› yap›yor. Ziyaretçiler ah-
flap parke döfleli evi gezerken 1930’lu y›llara seyahat edi-
yor. Yeflil, sar›, turuncu renklerle boyanm›fl duvarlarda Tür-
kiye, Atatürk, ‹zmir ve Karfl›yaka foto¤raflar› sergileniyor.
Ergir’in Fransa’dan getirdi¤i foto¤raflarda ‹zmir’deki yang›-
n›, ‹zmir’in harabeye dönüflünü, düflman›n ‹zmir’den kaç›-
fl›n› ve ‹zmir’in kurtuluflunu görmek mümkün.

Ergir, sanatseverleri de düflünmüfl. Evde bir odan›n
duvarlar›n› bofl b›rakm›fl. Sanatla u¤raflan gençlerin
birço¤unun maddi imkans›zl›klar nedeniyle eserlerini
galerilerde sergileyemedi¤ini düflünerek resim, foto¤raf
ve el ifli gibi sanatlarla u¤raflanlar›n ücretsiz olarak
eserlerini sergileyebilmelerine olanak sa¤lam›fl.

Hem müze hem kafe
Ergir’in “1893 Karfl›yaka Evi” ad›n› verdi¤i binan›n kap›s›n-
da “Bu yap› Karfl›yaka’n›n bir evrensel kültür varl›¤›d›r” ta-
belas› as›l›. Pazar hariç her gün 10.00-18.00 aras›nda üc-
retsiz olarak ziyarete aç›k müzenin, girifl kat›nda bir kafe
bulunuyor. Eski eflyalar›n ve antikalar›n aras›nda oturan
ziyaretçilere, s›cak ve so¤uk içeceklerin yan› s›ra çorba,
salata, spagetti, tost ve tatl› çeflitleri sunuluyor. 

Tarih dostu Ertu¤rul Erol Ergir, ‹zmir Karfl›yaka’da 1893’te infla edilmifl ve y›k›lmak üzere olan tarihi
binay› sat›n alarak restore etti. “1893 Karfl›yaka Evi” ad›n› verdi¤i bina bugün hem müze hem kafe hem
de sergi alan› olarak hizmet veriyor.
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“Bir iç fliddetim var”
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1947’de Adapazar›’nda do¤an ‹slimyeli, 1967’de

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim

Bölümü’nden birincilikle mezun oldu ve kuruma asis-

tan olarak kabul edildi. 1975’te Avusturya Hükümeti

bursu ile Salzburg’da litografi çal›flmalar› yapt›.

1982’de ‹talyan Hükümeti’nin bursu ile Floransa Gü-

zel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde çal›flmalar

yapt›. 1983’te sanatta yeterlilik diplomas› ald›.

1986’da resim bölümü doçenti oldu. 1989’da New

York’ta ça¤dafl sanat üzerine çal›flmalar yapt›. 

1990’da N.Y.U. Hagop Kevorkian Yak›ndo¤u Merke-

zi’nin davetiyle bu üniversitede çal›flmalar yapt›.

1991’de  Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U Güzel

Sanatlar Fakültesi’nde çal›flmalar›n› sürdürdü.

1995’de ABD Hartford Trinity Koleji’nin davetiyle bu

üniversitede konuk sanatç› olarak çal›flt›. 1996’da

profesörlü¤e yükseltildi. 1996-2003 y›llar› aras›nda

çeflitli ülkelerden ald›¤› davetlerle k›sa dönemli çal›fl-

malar gerçeklefltirdi. Suç, Söz, Suret, Déjà vu ve Ma-

tah adl› befl sanat kitab› haz›rlad›. Dost, Oluflum, Ya-

z›, Gösteri, Argos, Kitapl›k gibi dergilerde fliir ve öy-

küleri yay›nland›. Sinemada sanat yönetmeni olarak

çal›flt›. Çeflitli televizyon dizilerinde dan›flman olarak

çal›flt›. 

Balkan Naci ‹slimyeli kimdirIfl›k Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörü
ve ressam Balkan Naci ‹slimyeli çok üreten, eser-
leri koleksiyonlarda yer alan ve sanat›n akademik

taraf›nda da çal›flan biri. Bugüne kadar 37 kiflisel 53
karma sergide eserleri yer ald›. Son olarak Contempo-
rary ‹stanbul Fuar›’nda “Hayat Bilgisi ve Cebir” sergisi-
ni düzenledi.

‹slimyeli sanat›n› baflkald›ran bir sanat olarak tan›ml›-
yor. Ona göre ça¤dafl sanat›n anlam› da bu. Baflkald›-
r›, çat›flma, de¤ifltirmek, yenilemek… Sanat buradan
yola ç›kmal›, s›n›r, kategori, ak›m tan›mamal›. Çal›fl-
mak, kendini aflmak, s›n›rlar› zorlamak… “Bir iç flidde-
tim var” diyor ‹slimyeli. Ama onunki kendine yönelik,
kendisini hep daha iyisine zorluyor. ‹slimyeli ile resim-
den yola ç›kt›k, sanat›n her dal›nda eserler veren biri
olarak çal›flmalar›n› bize anlatmas›n› istedik.  

Son y›llarda sanatta en çok hangi ak›mlar en plana ç›kt›?
Son 25 y›ld›r ne bizde ne de dünyada radikal ç›k›fllar
yok. Manifestosu, bildirisi, belli bir sesi olan ak›mlar ar-
t›k sanat tarihi sahnesinden çekildiler. fiimdi bireysel
ç›k›fllar var. Kariyerimin bafl›ndan beri hiçbir ak›ma öze-
nerek resim yapmad›m. Kendi duygular›m›, bilincimi ta-
kip ettim. Dünyay› ve toplumumu izledim. Onlar›n bana
hem kültürel hem sosyolojik anlamda verdi¤i ilhamla
sanat yapt›m. Zaten ak›mlara inanm›yorum, onlar gelip
geçici fleyler. Önemli olan sanatç›n›n içindeki de¤iflim-

lerin sanat›nda yüzde 100 karfl›l›¤›n›n bulunmas›. Ak›m-
lar insan› belli reçetelere, vizyonlara zorluyor. Buna
karfl›y›m, dünya da buna karfl› art›k. Sanatç›, teknoloji-
yi de iflleyerek hissetti¤ini, duydu¤unu dünya sahne-
sinde sanat ortam›na sunuyor ve tart›flmaya aç›yor.
Ak›mlardan daha çok bireysel ç›k›fllar›n önde oldu¤u
bir dönem yafl›yoruz.

Lale Müldür sizin için “fiiddetle safl›¤›n birleflti¤i yer”
demifl. Kendinizi böyle bir yerde görüyor musunuz?
Müldür do¤ru söylemifl. Resmimde çok radikal ç›k›fllar
vard›r. Hiçbir sergim bir öncekiyle bütünüyle örtüflmez.
Hep ne yapt›¤› merak edilen biri oldum. Bu anlamda bir
iç fliddetim var. Kendiyle yetinmeyen, kendini hep zor-
layan, aflmaya çal›flan dolay›s›yla sanat çevresini de
zorlayan, alg›lar›, be¤enileri sarsan bir yan›m var. Ama
bir taraf›m da çok çocuksudur. Safça, kirlenmemifl bir
dünya hayal eden bir yan›m da var. ‹kisini birden ancak
flairler okuyabilir. Müldür çok isabetli bir okuma yapm›fl.

Sanat›n›z nereden besleniyor?
Asl›nda sanat tarihine, sanat›n buyurdu¤u fleylere,
güncel de¤erlere bakarak sanat yapmad›m. Hep duy-
gular›m›, reaksiyonlar›m› takip ettim. Toplumla uzlaflt›-
¤›m ve toplumdan ayr›ld›¤›m noktalar› izledim. Sanat›m
çat›flmalar üzerine kurulu. Bafl›ndan beri kendiyle, sa-
nat tarihi verileriyle ve toplumun buyruklar›yla uzlaflma-
yan bir sanat yapt›m. Onun için sanat›m uysal de¤il

Ressam Balkan Naci ‹slimyeli ak›mlara inanm›yor, s›n›rlar› yok say›yor, sanat› kategorilere ay›rm›yor.
“Bafl›ndan beri kendiyle, sanat tarihi verileriyle ve toplumun buyruklar›yla uzlaflmayan bir sanat
yapt›m. Onun için sanat›m uysal de¤il baflkald›ran bir sanat. Bence ça¤dafl sanat›n anlam› da bu.”  
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baflkald›ran bir sanat. Bence ça¤dafl sanat›n anlam› da
bu. Sanat insanlara haz vermek için hedonist bir
amaçla yap›lmaz. Sanat insanlar›n konforlar›n›n bir par-
ças› olmak, mobilyalar›n›n bir aksesuvar› olmak için ya-
p›lmaz. Sanat çevreyi ve kendini de¤ifltirmek ve yenile-
mek için yap›l›r. Yaklafl›m›m her zaman bu oldu. 

Sizde yarat›c› süreç nas›l çal›fl›yor? 
Hayat› hep not alan biriyim. Cep kameralar›mla, yaza-
rak, çizerek, foto¤raf çekerek bir sürü not al›r›m ve on-
lar› dinlenmeye b›rak›r›m. Bir süre sonra onlardan kal›-
c› olanlar belli olur, bir k›sm› dibe çöker. Onlar›n üstü-
ne yavafl yavafl giderim, notlardan proje belirlenir.
Sonra daha ayr›nt›l› bir dökümü ç›kar. Art›k yavafl ya-
vafl yap›t ve sergi belirlenmeye bafllar. Ondan sonra ifl
malzemeye ve teknik çözümlere kal›r ki iflin en kolay
safhas› budur. Benim için iflin en zor yan› düflünsel bo-
yutu, mesaj› ve bunlar› malzemeyle nas›l uzlaflt›raca¤›-
m›n formüllerini bulmakt›r.

“Malzemeyi resme göre seçerim” diyorsunuz. Bu ne
demek?
Sanat tarihine bakarsan›z, belli sanat dallar› belli mal-
zemelerle tan›mlanm›flt›r. Mesela heykelci tafl veya tah-
ta yontar ya da kaynak yapar, ressam boya ile u¤rafl›r,
müzisyen dal› neyse yayl›lar, vurmal›lar ya da nefesliler-
le bo¤uflur. Bu malzeme tasniflerine karfl›y›m. Bir insan
sanatç›ysa her tür malzeme ile farkl› fleyler yapabilir.
Her tür malzemeyi, mesaj›n›n kontrolüne alabilir, kulla-
nabilir. “Ben malzeme sanatç›s› de¤ilim” demek iste-
dim o cümleyi kurarken. 

Koleksiyonlarda eserleriniz yer al›yor, bu nas›l bir his?
Çok üreten biriyim. Bir süre sonra evler, atölyeler re-
simleri alamaz oluyor. Toplumun, bir anlamda belge ni-
teli¤i de tafl›yan yap›tlara sahip olmas›, onlar› koruma-

s› bana mutluluk veriyor. Çok istiyorum iyi koleksiyon-
larda resimlerimin olmas›n›. Beni, resmimin sat›lmas›n-
dan çok ne tür bir koleksiyona girdi¤i ilgilendiriyor. 

Eserlerinizin nerelere, kimlere gitti¤ini takip edebiliyor
musunuz?
Ediyorum. Hem dünyada hem Türkiye’de hayata ve
sanata yaklafl›mlar› bana yak›n kifliler ve müzeler tara-
f›ndan sat›n al›n›yor eserlerim. Bu çok önemli. Bir de
spekülatif amaçl› alanlar var resimlerimi. Buna da say-
g›m var. Bir müze nas›l “Benim koleksiyonum da bir
Balkan Naci olmal›” diyorsa koleksiyoncu da diyor. 

Türkiye’de kaç koleksiyoner var sizce?
Çeflitli röportajlarda bunlar say›l›p dökülüyor ama bü-
tün koleksiyonerleri bildi¤imizden emin de¤ilim. Bir k›s-
m› gayet edepli bir biçimde, sesini yükseltip “Bende
flunlar var” demeden kendilerini gizliyorlar. Bence koca
Türkiye’de koleksiyoner say›s› 100’ü geçmez. 

Türkiye’de en çok kimlerin eserleri koleksiyonlarda yer
buluyor?
Son y›llara kadar klasikler revaçta, modernlere daha s›-
ra gelmedi. “‹yi ressam ölü ressamd›r” diye bir söz var.
Biz nekrofil bir toplum oldu¤umuz için ölüler çok sat›-
yor. Yaflayanlara mümkün oldu¤u kadar eziyet edip,
onlar› çabucak öldürdükten sonra piyasalar›n› yükselti-
yoruz. Bu ac›kl› bir fley.
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37 kiflisel 53 de karma sergide yer ald›n›z. Üretmenin
bir sonu var m›?
Hay›r yok. ‹nsan hissetti¤i, yaflad›¤›, bir yap›t olufltura-
bilecek fiziksel ve ruhsal gücü oldu¤u sürece bir fley
üretmeli. Çünkü resmin en güzel yan›, yapt›¤›n›z iflin ta-
lebe ba¤l› olmamas›. Bir ressam bilinci, ruhu ve fizi¤i el
veriyorsa ölene kadar mükemmel ürünler yaratabilir.
Bu bizim avantaj›m›z.

“Gizli ifller” retrospektifinizle 2007 Sedat Simavi görsel
sanatlar dal›nda y›l›n sergisi ödülünü ald›n›z. Sanat›n
ödüllendirilmesi nas›l bir teflvik kayna¤› size göre?
Ödül, kariyerinin ilk zamanlar›nda sanatç›ya büyük bir
motivasyon, umut, itki ve ateflleme oluyor. Ama ödül-
de de çok ›srar etmemek laz›m. 1970-1983 aras›nda
yar›flmalara kat›ld›m. Bundan sonra kat›lmad›m. Daha
sonra bana verilen ödüller, sanat ortam›na katk›lar›m-
dan dolay› kariyer ödülleri oldu. Sedat Simavi ödülü de
böyledir. Beni jüri aday göstermifltir. Ödülü gençlere
b›rakmal›. Onlar için büyük bir motivasyon oluyor.

Sanat yaflam›n›z› 1963-2007 aras›nda 25 döneme ay›-
r›yorsunuz. En verimli döneminiz hangisi? 
fiimdi en verimli dönemimde hissediyorum kendimi.
Geçen y›l ‹fl Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açt›¤›m
sergi 6 bölümlük bir sergiydi. Her bölüm büyük bir ga-
leri salonunu doldurabilecek say›da ve nitelikte ifllerden
olufluyordu. Bunlar› bir buçuk y›l içinde yapt›m, bu
önemli bir efor. Bence sanatç› yaflland›kça, birtak›m
endiflelerden, duygusal afl›r›l›klardan ar›nd›kça iflini da-
ha çok baflar›yla, daha serinkanl› yap›yor.  

Resimden sinemaya, fliirden düzyaz›ya çok yönlü bir
sanatç›s›n›z. Sanat size bir bütün halinde mi geliyor, siz
onu kategorilere ay›r›p s›n›fland›r›yor musunuz?
Kendinizi ve sanat› belli disiplinlere, kategorilere ay›rma-

dan, hepsini severek, izleyerek yafl›yorsan›z bütün o
duygular içinize doluyor. Resme ait bir duygunun kay-
na¤›, bir edebiyat ürünü, bir müzik yap›t› olabiliyor. Bel-
ki klifle olacak ama sanatç› do¤mak diye bir fley var.
Büyük fleyler yapabilmek için temelde bir ruh haliniz ol-
mal›. Bu size müthifl bir mücadele gücü, insanlar›n duy-
gular›n› anlama ve önyarg›l› olmama gibi birtak›m kalite-
lerle geliyor. Sanat bu duygular olmadan yap›lm›yor.

Sinemada sanat yönetmeni olarak çal›flt›n›z. En be¤en-
di¤iniz Türk yönetmen ve oyuncu kimdir?
Türk sinemas›nda 1960’lardan 1970’lere kadar olan
dönemin ustalar›na çok sayg›m vard›r. Baflta Lütfi
Akad olmak üzere Metin Erksan, Halit Refi¤ ve Y›lmaz
Güney çok y›rt›c›, dönemini çok aflan ifller yapm›flt›r. O
sineman›n duyarl›l›¤›, hakikati ve bereketi bugünkü si-
nemada yok. Tamamen endüstriyel bir alan oluflturma
kurnazl›¤› içinde ilerliyor bugünkü sinema. Ama bunu
içinde de çok ciddi ifller yapanlar var. Mesela Zeki De-
mirkubuz gibi, Nuri Bilge Ceylan gibi. Özellikle Demir-
kubuz, Akad-Güney-Zeki Ökten çizgisinin en baflar›l›
temsilcisi. Türk sinemas›ndan çok umutlu de¤ilim ama
seyircinin sinemaya dönmesi olgusu iyi de¤erlendirilir-
se büyük bir ivme yakalanabilir. 

Suç, Söz, Suret, Déjà vu ve Matah adl› befl kitab›n›z
var. Yeni bir sanat kitab› var m› üzerinde çal›flt›¤›n›z?
1970’den bafllayarak yazd›¤›m bütün fliirlerimi kendi

resimlendirmelerimle bir kitap haline getiriyorum, o ba-
s›lacak 2008 içinde. Bu bir tür illüstrasyonlu toplu fliir-
ler kitab› olacak. Önümüzdeki üç y›l içinde önce fliirle-
rimi, sonra öykülerimi en son da radyo oyunlar›m› ya-
y›mlamay› düflünüyorum. 

Sanattan para kazan›yor musunuz?
Evet kazan›yorum. Resmini müzayedelerle çok yorma-
yan biriyim. Müzayedelerde görünmeyi pek sevmem
çünkü orada da çok spekülatif fleyler dönebiliyor. Her
zaman resimle yaflayabildim. Resimle yaflars›n›z da
resminizi e¤ip bükerek yaflars›n›z. Düflündü¤ünü, duy-
du¤unu sansürsüz, do¤rudan yap›p da o resmi satabi-
liyorsan›z resimle yafl›yorsunuzdur. Yoksa piyasan›n is-
tedi¤i gibi fleyler yaparak resimle yaflamak kolayd›r.
Sözümden, anlay›fl›mdan taviz vermeden, kendimi ve
çevremi yenileyerek resim yapt›m ve bununla yaflad›m.
Ama resmimin safl›¤›n› korumak için e¤itimcili¤imden
de destek ald›m ve bu hala sürüyor.

Gelecek projeleriniz neler?
Sinemaya haz›rlan›yorum. Uzun metrajl› film senaryola-
r›m var. Yay›mlayaca¤›m› söyledi¤im öykülerim zaten bir
tür sinopsis gibiydi. Onlardan baz›lar›n› çekim senaryosu
haline getiriyorum. Art›k Türkiye’de ekonomik flartlar da-
ha uygun sinema yapmaya. Bütün o görsel ve edebi bi-
rikimimi sinemada de¤erlendirmek istiyorum. Yay›mla-
nacak kitaplar›m›n yan›nda iç ve d›fl sergilerim olacak. 

“Resme ait bir duygunun kayna¤›, bir edebiyat ürünü, bir müzik yap›t› olabiliyor. Belki klifle olacak ama
sanatç› do¤mak diye bir fley var. Büyük fleyler yapabilmek için temelde bir ruh halinizin olmas› laz›m.
Genetik olarak öyle do¤man›z laz›m.”

Balkan Naci
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Sa¤l›kl› tatiller
Sa¤l›k turizmi yükseliflte. Eskinin deniz, kum ve günefl üçgeninde geliflen tatil anlay›fl› yerini insanlar›n
rahatlamak, sa¤l›k sorunlar›n› gidermek için tercih etti¤i sa¤l›k turizmine b›rakt›. Art›k insanlar
spa’lara ve termal merkezlere kofluyor, sektöre yat›r›m her geçen gün art›yor.

“Sanus Per Aquam” 
Spa’n›n geçmifli Roma ‹mparatorlu¤u’na kadar uzan›yor. Savafllardan yorgun ve periflan dönen Romal› 
askerlerin yaral› bedenlerini iyilefltirmek için infla ettirdikleri banyolardaki tedaviye o dönem sudan gelen sa¤l›k
anlam›nda “Sanus Per Aquam” (spa) denirmifl. Hatta bu dönemde ayn› sebeple Belçika’da kurulan, 14.
yüzy›lda ünlü olan ve günümüze dek gelen spa adl› bir flehir de kurulmufl. Roma’da bafllayan fakat Avrupa’da
farkl› flekillerde geliflen spa kültürü tarih içinde mineral sular›, deniz suyu kullan›m› ve daha pek çok terapiyi
kapsar hale geldi.

Sa¤l›kl› tatiller
Sa¤l›k turizmi yükseliflte. Eskinin deniz, kum ve günefl üçgeninde geliflen tatil anlay›fl› yerini insanlar›n
rahatlamak, sa¤l›k sorunlar›n› gidermek için tercih etti¤i sa¤l›k turizmine b›rakt›. Art›k insanlar
spa’lara ve termal merkezlere kofluyor, sektöre yat›r›m her geçen gün art›yor.

“Sanus Per Aquam” 
Spa’n›n geçmifli Roma ‹mparatorlu¤u’na kadar uzan›yor. Savafllardan yorgun ve periflan dönen Romal› 
askerlerin yaral› bedenlerini iyilefltirmek için infla ettirdikleri banyolardaki tedaviye o dönem sudan gelen sa¤l›k
anlam›nda “Sanus Per Aquam” (spa) denirmifl. Hatta bu dönemde ayn› sebeple Belçika’da kurulan, 14.
yüzy›lda ünlü olan ve günümüze dek gelen spa adl› bir flehir de kurulmufl. Roma’da bafllayan fakat Avrupa’da
farkl› flekillerde geliflen spa kültürü tarih içinde mineral sular›, deniz suyu kullan›m› ve daha pek çok terapiyi
kapsar hale geldi.
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Sa¤l›k sahip oldu¤umuz en önemli hazine. ‹nsanlar
yaflad›klar› sürece sa¤l›klar›n› korumak ve sa¤l›k-
l› olmak zorunda çünkü ancak sa¤l›kl› oldukça ve-

rimli flekilde çal›flabilir, hayata katk›da bulunabiliriz. 

Sanayileflme ve kentleflme sonucu geliflmifl ve gelifl-
mekte olan ülkelerde yo¤un çal›flma hayat› yoruyor. ‹n-
sanlar kentlerin gürültüsünden kaçmak, kafalar›n› din-
lemek için yaz k›fl f›rsat kolluyor. Do¤an›n sa¤l›k verici
özelliklerinden yararlanmak isteyenler, s›cak su, ma-
den suyu, hamam, kapl›ca ve bunlar› tamamlayan kür
merkezlerini ve hatta baz› t›bbi hizmetlerin sunuldu¤u
sa¤l›k merkezlerini ziyaret ediyor. 

Tatil anlay›fl› de¤iflti
Türkiye’de turizm deyince son y›llara kadar akla yaln›zca
haziran, temmuz ve a¤ustos aylar› geliyordu. Oysa sa¤-
l›k turizmine yönelik yat›r›mlarla art›k turizm tüm y›la ya-
y›ld›. ‹nsanlar›n klasik tatil anlay›fl›ndan s›k›lmas› ve yo-
¤un ifl temposunda bunalanlar›n daha alternatif ve huzur
veren tatilleri tercih etmesiyle tatil anlay›fl› de¤iflmeye
bafllad›. Sa¤l›k turizmine ç›kanlar masaj›n› yapt›r›yor, su
havuzlar›nda dinleniyor, sudan gelen sa¤l›kla huzur bu-
luyor ve kimi rahats›zl›klar›n›n üstesinden geliyor. Sa¤l›k
turizminde termal kaynaklar bak›m›ndan dünyada ye-
dinci, Avrupa’da birinci s›rada yer alan Türkiye’de s›-
cakl›klar› 20 C–110 0C aras›nda bin 300 termal kaynak
ve 240 kapl›ca bulunuyor. Önemli bir jeotermal kuflak
üzerinde yer alan ülkemizde 2020’de kapl›ca yata¤›
kapasitesinin 1 milyona ç›kar›lmas› planlan›yor. 

Avrupal›lar›n tercihi
Bel, bafl, boyun a¤r›lar›na, f›t›k rahats›zl›klar›na, böbrek
tafl›, hipertansiyon, çeflitli cilt hastal›klar›na iyi geldi¤i ve
tedavi edici özelli¤i oldu¤u bilinen termal merkezler
Türkler kadar Avrupal›lar taraf›ndan da tercih ediliyor.

Her y›l yaklafl›k 200 bin turist kapl›ca tedavisi görmek
için Türkiye’ye geliyor. Türkiye’deki termal merkezler en
çok Marmara ve Ege bölgelerinde yer al›yor. Çeflme,
do¤al termal kaynaklar› ve deniz sular›n›n tedavi etkisi ile
ünlü. Marmara Denizi’nin güney sahilinde yer alan Yalo-
va, termal kaynaklar› çeflitli rahats›zl›klar› tedavi etti¤ine
inan›lan, maden bak›m›ndan zengin sulara sahip.

Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bal›kl› Kangal Ter-
mal Merkezi dünyan›n önde gelen termal merkezlerin-
den biri. Sivas ili Kangal ilçesine 13 km mesafede yer
alan merkez 36 derece s›cakl›ktaki flifal› sular›, bikar-
bonat, kalsiyum, magnezyum ve çeflitli deri hastal›kla-
r›n›n tedavisinde hayati rol oynayan küçük bal›klar› ile
ünlü. Termal tedavi alan›nda uluslararas› standard›n›
korumas› ile ünlü di¤er bir termal kompleks Kütahya
yak›n›nda Yoncal›’da yer al›yor.

Spa turizmi yükseliyor
Termal turizm, Türkiye’de sa¤l›k turizminin ana ekseni
olsa da, dünyada spa olarak adland›r›lan daha genifl bir
turizm türünün parças› olarak kabul ediliyor. Türkiye’de
de spa aktiviteleri h›zla gelifliyor. Türkiye’de flu an spa ve
wellness ad› alt›nda hizmet veren 19 bin tesis var. Bun-
lar›n ancak yaklafl›k 400’ü gerçek anlam›yla faaliyet gös-
teriyor. Rakam›n 220’sini 5 y›ld›zl› oteller oluflturuyor. Üç
y›ld›zl› otellerde bile art›k spa ve wellness önem tafl›yor.
Araflt›rmalara göre insanlar, 10 günlük tatillerinde mini-



mum 2-3 kere oteldeki spa merkezlerini ziyaret ediyor.
Spa merkezlerine art›k otellerin ana restoran› gibi gerek-
sinim duyuluyor. Yeni yap›lan oteller de gün geçtikçe
spa merkezlerine daha büyük yer veriyor ve dekoras-
yonlar› ile fark yaratmaya çal›fl›yor. 

Türkiye y›lda 250 bin yabanc› spa ziyaretçisi çekiyor. Fin-
landiya, ‹sveç gibi kuzey ülkeleri kapl›ca ve spa alanlar›n-
da Türkiye’yi en çok tercih eden ülkeler. Almanya, Hollan-
da, Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinden de ziyaretçi
geliyor. Yak›n gelecekte 250 bin olan yabanc› spa ziyaret-
çi say›s›n›n 1 milyona ulaflmas› bekleniyor. Avrupa’da mil-
yonlarca hastaya hizmet veren sigorta flirketlerinin sa¤l›k
poliçelerini karfl›lama karar› bu hedefin belirlenmesinde
çok büyük etken. ‹skandinav ülkelerini takiben Alman ve
Hollandal› sigorta flirketlerinin de spa tatilleri için Türki-
ye’ye gelen hastalar›n masraflar›n› karfl›lama karar› almas›
önemli bir geliflme. Ancak rahatlamak, dinlenmek ama-
c›yla spa masajlar› yapt›rmak ya da spa kültürünün içinde
yer alan jakuzilerden, havuzlardan yararlanmak sigorta
kapsam›nda de¤il. Yaln›zca tedavi amac›yla, doktor göze-
timinde ya da doktor reçetesiyle uygulanan spa tedavileri
sigorta kapsam›nda.

Türkiye’deki spa merkezlerinin Avrupa’dakilere göre
çok daha ucuz olmas› nedeniyle talep her geçen gün
art›yor. Spa’lara yaln›zca yabanc› ziyaretçiler de¤il, yer-
liler de son y›llarda büyük ra¤bet gösteriyor. Büyüyen

ekonomi ve üst s›n›fta artan refah nedeniyle modern
al›flverifl merkezleri, rezidanslar kuruluyor ve bunlar›n
bünyesinde spa merkezleri oluflturuluyor.

‹flyerlerinin bile spa’s› var
Dünyada üç farkl› konseptte spa var: Medikal spa’lar,
güzellik spa’lar› ve günlük flehir spa’lar›. Güzellik
spa’lar› daha çok kozmetik ürünlerle ilgili; yüz, saç, t›r-
nak bak›m› için gidilen yerler. Medikal spa’lara ise de-
toks amaçl› gidiliyor. Günlük spa’lara gidifl amac› ise
masaj yapt›rmak ve rahatlamak. Kad›nlar daha çok gü-
zellik bak›mlar›na ilgi gösteriyor, erkekler aras›nda ise
s›cak tafl masaj›, ‹sveç masaj› oldukça popüler.

Eskiden sadece tatil beldelerinde spa’ya gidilirken art›k
flehir spa’lar› da oldukça yayg›n. Dünyada birçok hol-
ding bünyesinde spa var. ‹fl aras›nda ya da toplant›dan
sonra çal›flanlar masaj yapt›rabiliyor. Bu uygulama Tür-
kiye’de de bafllad›. Baz› büyük flirketlere masör gönde-
riliyor ya da flirket bünyesinde çal›flan masörler ifle al›-
n›yor. Eskiden hamamlar sosyalleflme merkezleri ola-
rak görev yaparken bugün bunu spa’lar sa¤l›yor. 

Kimi zaman kad›nlar ya da erkekler aralar›nda toplan›p
spa günü yap›yor. Birçok kifli art›k do¤um gününde ar-
kadafllar›yla d›flar› yemeye gitmek yerine spa’da gün
geçirmeyi tercih ediyor, yak›nlar›na “spa’da bir gün” ar-
ma¤an ediyor.
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• Kan dolafl›m›n› düzenler.
• Toksinlerin vücuttan
at›lmas›n› h›zland›r›r. 
• Sindirim sisteminin dü-
zenli çal›flmas›na yard›m-
c› olur. 
• Romatizmal hastal›kla-
r›n iyileflmesine yard›m
eder. 
• Kaslar› yumuflat›p gev-
fletir. Özellikle spor vb.
bedensel çal›flmalardan sonra yorulan ve sertleflen
adale yap›s›ndaki spazmlar› giderir. 
• Kemik ve eklemlerdeki a¤r›lar› al›r.
• Vücudun dinamizminin yenilenmesini sa¤lar. Bün-
yeye enerji flarj eder. 
• Beyin yorgunlu¤u, zihinsel yorgunluk, stres gibi a¤›r
ifl temposunun sinir sistemi üzerindeki olumsuz etki-
lerini yok eder, zindelik verir. 
• Vücuttaki afl›r› elektrik yükünü al›r, rahatlama sa¤-
lar. 
• Gerginlik ya da uyku bozukluklar› gibi depresif
problemler üzerinde iyilefltirici etkisi vard›r. 
• Ya¤lar›n eritilip vücudun forma girmesine, derinin
ve cilt dokusunun pürüzsüzleflmesine, güzelleflmesi-
ne faydas› vard›r.

Sudan gelen sa¤l›k 
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Çeflme Alt›n Yunus Resort Otel, Türkiye’nin ilk bin ya-
takl› oteli. 1974’ten bu yana aral›ks›z hizmet veren
otelin önemli bir özelli¤i Çeflme
Il›ca’n›n mineral ve maden ba-
k›m›ndan zengin termal suyu-
nun otelin havuzlar›nda ve ha-
mam›nda bulunmas›. Otelin Bio
Venüs Gençleflme, Güzelleflme
ve Zay›flama Merkezi’nde tüm
y›l boyunca sertifikal› uzmanlar
hizmet veriyor. Merkezde shi-
atsu teknikleri ile bütünlefltirilen
aromaterapi yöntemi, s›rt, el ve
yüz masajlar›, anti-selülit ma-
saj› ile vücuda zindelik kazand›-
r›l›yor.  

Sa¤l›k turizmini yurtiçine de
açan Alt›n Yunus’ta, ›s›t›lm›fl
deniz suyu (thalasso) havuzlar›
ve termal havuzlarla, romatiz-
ma, deri hastal›klar›, damar
hastal›klar›nda alternatif tedavi
yöntemleriyle hizmet veriliyor, yabanc› konuklara özel
sa¤l›k paketleri oluflturuluyor. Is›t›lm›fl deniz suyuyla
haz›rlanan thalasso havuzlar›n›n içinde deniz kumu,

mineraller ve deniz yosunu bulunuyor. Deniz suyunun
mineral olarak birçok yarar› var. Is›t›lm›fl deniz suyun-

da deri genleflti¤i için sudaki
mineraller vücuda kolayl›kla giri-
yor ve vücuttaki toksinleri yaka-
rak vücudun dengesini sa¤la-
mas›na yard›mc› oluyor. Ayr›ca
aktivite yeterlili¤i olmayan kifliler
gerek termal gerekse thalasso
havuzlar›nda aktif sularla bulufl-
turularak eski refleks ve canl›l›k-
lar›na kavuflmalar› sa¤lan›yor.
Merkezde farkl› yöntemlerle cilt
ve vücut bak›mlar› da yap›l›yor.
Bu bak›mlarda deniz ürünleri,
çamur ve yosun mineralleri kul-
lan›l›yor. Merkezde ayr›ca genel,
lokal, refleksoloji, köpük, tafl ve
shiatsu masaj› olmak üzere 13
çeflit masaj yap›l›yor. Toksinleri
at›lmas›na yard›mc› olan detoks
uygulamas› yapt›rmak mümkün.
Bio Venüs Gençleflme, Güzel-

leflme ve Zay›flama Merkezi’ne yerli misafirler daha
çok bak›m, yabanc› turistler daha çok tedavi amaçl›
geliyor. 

Çeflme Alt›n Yunus Otel

Spa’larda verilen hizmet tabi iki su ile ilgili. Jakuziler,
havuzlar, su yataklar› bunlardan baz›lar›. Ayr›ca çeflit-
li masaj uygulamalar› da yap›l›yor. Bunlar›n içinde Ba-
li masaj›ndan aromaterapi masaj›na, çikolata masa-
j›ndan derin Asya masaj›na kadar birçok masaj çefli-
di var. Ayr›ca kozmetik ürünleri ya da do¤al ürünler
kullan›larak yap›lan cilt bak›mlar›, maskeler de spa’n›n
kapsam› içinde. ‹flte spa’larda verilen hizmetlerden
baz›lar› ve vücuda faydalar›… 

Banyo terapi (Balneo therapy)
Bas›nc› ayarlanabilir tazyikli suyun hareketi ile sa¤la-
nan su alt› masaj›d›r. Dolafl›m› h›zland›r›r, s›rt a¤r›lar›-
n› ve stresi giderir. Aroma ya¤lar› ve deniz yosunu ila-
vesiyle selülit ve incelme bak›mlar›nda etkilidir.
Yosun çamur bak›m›
Vücuda maske fleklinde uygulan›r. Cilde yararl› mine-
ral ve vitamin kazand›r›r. Anti stres etkisi vard›r. Selü-
litlerin azalmas›n›, toksinlerin d›flar› at›lmas›n› sa¤lar.
Cildi yeniler, ipeksi bir görünüm verir.
Vücut peeling
Cildi ölü hücrelerden ar›nd›ran, hafif masaj hareketle-
ri ile uygulanan bir bak›md›r. Cilde yumuflak ve kadi-
femsi bir görünüm sa¤lar.
Vücut masaj›
Do¤al aromatik ya¤larla, elle yap›lan masaj türüdür.
Vücudun dinlenmesini, kaslar›n gevflemesini sa¤lar,
kan dolafl›m›n› art›r›p, oksijen miktar›n› yükseltir.
S›cak tafl terapisi
Is›y› uzun süre üzerinde tutma özelli¤ine sahip volka-
nik lav tafllar› ile hava, su, atefl ve topra¤›n enerjisin-
den yararlan›larak yap›lan terapi fleklidir. Kifli fiziksel,
duygusal ve zihinsel rahatl›k kazan›r, kendini ar›nm›fl
hissederek kendi do¤as›na döner.

Aromaterapi
Bitkisel ya¤lar›n kimyasal yap›s› ve enerjisinden fayda-
lanan, teneffüs, masaj, banyo ve di¤er yollarla uygula-
nan sa¤l›k ve güzelli¤i destekleyen do¤al terapidir.
Vücut f›rça masaj›
Özel bir f›rça ile uygulan›r. Ölü deriyi temizler ve kan
dolafl›m›n› h›zland›r›r.
Shiatsu masaj›
Japonca’da sözlük anlam› “parmakla bast›rmak” t›r.
Bedenin yüzeyinde bir sistem halinde bulunan enerji
noktalar›na, parmak ve avuç içiyle bas›nç uygulaya-
rak yap›l›r. Yorgunluk, bitkinlik ve a¤r›lar giderilir.
Thai foot masaj›
Ayak refleks noktalar›ndan bafllayarak dize kadar uygula-
nan, bafl ve boynu da kapsayan Uzakdo¤u köken-
li otantik bir masajd›r. Ahflap çubuklar refleks ve gevfleti-
ci masaj teknikleri içerin bir saate yak›n bir süre uygulan›r.
Thai masaj›
Uzakdo¤u’nun terapi ve ayn› zamanda derin rahatla-
may› sa¤layan masaj›. Uygulama esnas›nda sadece
ellerle s›n›rl› olmay›p, özel tekniklerle kollar, dirsekler,
ayaklar ve topuklar›n kullan›ld›¤› masajd›r.
Hint bafl masaj›
Bafl›n ve omuzlar›n rahatlamas›n›, zihnin ve ruhun k›sa
zamanda dinlenmesini sa¤layan çok özel bir masaj.
Osmanl› masaj›
Osmanl›’n›n keyif anlay›fl›ndan esinlenerek iki uzman
taraf›ndan uygulanan bir masaj. Senkron bir flekilde
yap›lan rahatlat›c›, dinlendirici hareket ve figürler saye-
sinde tüm vücut en derin dinlenme noktas›na ulafl›r.
Refleksoloji
Ayak alt›ndaki refleks noktalar›na özel el ve parmak
bask› teknikleriyle uygulanan, vücudun kendi kendine
iyilefltirme mekanizmas› harekete geçiren masaj.

Her terapi farkl› amaçla yap›l›yor

Dünyada spa
Geçmifli 20 y›l önceye dayanan spa pazar›n›n dünyada
büyüklü¤ü 20 milyar Dolar; sa¤l›k turizminden elde edi-
len gelir ise 100 milyar Dolar’› aflk›n. Avrupa’da 3 mil-
yar Dolar’a ulaflan spa ve wellness pazar›nda, çok h›z-
l› talep art›fl› yaflan›yor. Büyüyen bu pazara son za-
manlarda H›rvatistan, Bulgaristan ve Romanya da da-
hil oldu. Uzakdo¤u’da bulunan spa otellerinin y›ll›k ci-
rosu ise 3 milyar Dolar. Spa turizminde en büyük des-
tinasyon 17 milyon ziyaretçi ile Almanya. Sonra s›ras›y-
la ‹ngiltere, Avusturya ve Fransa geliyor.

Spa turizminde ortalama kal›fl süresi di¤er turizm türle-
rine k›yasla daha uzun; Almanya’da ortalama 6 gece,
Fransa’da 17 gece, Çekoslovakya’da 18 gece. Oysa
kültür turu a¤›rl›kl› bu ülkelerde ortalama konaklama
süresi 3–5 gün.

Uluslararas› Spa Birli¤i’nin tüm dünyada 1200 üyesi
aras›nda yap›lan araflt›rmaya göre spa’lar›n cirosunda
özellikle son birkaç y›lda büyük bir art›fl gözleniyor.
Spa ziyaretçilerinin büyük ço¤unlu¤u 31–54 yafl grubu
olmakla birlikte son y›llarda 20–30 yafl grubu da spa
turizmine katk›da bulunuyor. Dünya’da en iyi spa’lar
Almanya, Fransa, ‹spanya, Avusturya, Slovenya ve
Slovakya’da yer al›yor. Avrupa’da medikal spa’lar,
Uzakdo¤u’da ise rahatlama konseptli merkezler daha
revaçta.
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J. K. Rowling, yedi kitaptan oluflan Harry Potter se-
risinin yazar›. Seri, tüm dünyada 400 milyon kopya
satarak hem kahraman› Harry Potter’› hem de ya-

zar›n› büyük bir üne kavuflturdu. Yedi kitap 65 dile çev-
rildi. Serinin son dört kitab› en h›zl› satan kitaplar olarak
rekora ulaflt›. 

Bugün Harry Potter’›n evrensel marka de¤erinin 15 milyar
Dolar oldu¤u tahmin ediliyor. Rowling, engin bir hayal
dünyas›n› yans›tan eseriyle bir kitap yazarak dolar milyar-
derli¤ine yükselen ilk kifli oldu. Sunday Times Rich List
2007’ye göre ‹ngiltere’deki en zengin 1000 kifli aras›nda
136. ve yine ‹ngiltere’deki en zengin 100 kad›n aras›nda
da 13. s›rada yer al›yor. Time Magazine 2007 y›l›nda Row-
ling’in ad›n› Y›l›n Kiflisi s›ralamas›nda 2. s›rada duyurdu.
Rowling, 1 milyar Dolar civar›ndaki servetiyle Forbes der-
gisinin 2008 en zenginler listesinde yer al›yor. 

Rowling’in öyküsü tüm dünyada 7’den 70’e herkes için bir
umut anlam› tafl›yor. Onunkisi yoktan var edilen bir hayat.
Bugün dünyan›n en zenginleri listesinin gediklisi olan bu
kad›n, bir gün y›llar içinde hayal dünyas›nda Harry Potter’a
dair biriktirdiklerini ka¤›da dökmeye bafllar. Amac› iyiyi ve
kötüyü anlatmakt›r. Çocuk sahibi yaln›z bir annedir, befl
paras›zd›r, yak›n zamanda annesini kaybetmifltir… Neyse
ki hayal dünyas›ndan Harry Potter ç›kagelmifltir ve birlikte
ikisinin de tahmin edemeyece¤i bir dünyaya do¤ru yola
ç›km›fllard›r… Tüm dünyan›n g›ptayla izledi¤i…

Hiçbir iflte dikifl tutturamaz
Rowling, 31 Temmuz 1965’te ‹ngiltere’de do¤ar. Exe-
ter Üniversitesi’nde Frans›zca ve klasik edebiyatlar
okuduktan sonra Londra’ya yerleflir ve sekreter olarak
Uluslararas› Af Örgütü’nde çal›flmaya bafllar. Ama bu
iflte pek baflar› sa¤layamaz. Çünkü uzun toplant›larda
not tutmak yerine önündeki ka¤›da kendi hikayelerini
çiziktirir. Haliyle sekreterlik yaflam› da k›sa sürer. Yaz-
mak en büyük tutkusudur. Kendisinden yaklafl›k bir
yafl küçük olan k›z kardefli Di’nin aksine silik ve göste-

riflsiz biri olan Rowling, yaln›zl›¤›n› yazd›¤› hikayelerle
telafi eder. 

Harry Potter’›n do¤uflu
Rowling 1990 y›l›nda erkek arkadafl›yla Londra’dan
Manchester’a tafl›nmaya karar verir. Bir hafta kiral›k ev
arad›ktan sonra kalabal›k bir trende tek bafl›na Lon-
dra’ya dönerken Harry Potter fikri akl›na gelir. Yan›nda
ka¤›t kalem olmamas› ve birinden isteyecek kadar da
utangaç olmas› sebebiyle dört saat süren yolculuk bo-
yunca hikaye üzerinde düflünür ve tüm ayr›nt›lar› kafa-
s›nda oluflturur. Hemen o gece Felsefe Tafl›’n› yazma-
ya bafllar. Giderek kal›nlaflan el yaz›lar›n› Manchester’a
da tafl›r. 30 Aral›k 1990’da annesinin ölümü ile hayat›
de¤iflir. Dokuz ay sonra ümitsizlikten kurtulmak için
Portekiz’e gider ve orada dil enstitüsünde ‹ngilizce ö¤-
retmeye bafllar. Giderek kal›nlaflan notlar›n› da al›r ve
yeni iflinin, annesinin ölümünden beri çok de¤iflen ro-
man›n› yazmak için kendisine zaman tan›yaca¤›n›
umar. Portekiz’deki ilk haftalar›nda Felsefe Tafl›’ndaki
en sevdi¤i bölümü yazar: Kelid Aynas›. 

Bu arada Portekizli gazeteci Jorge Arantes’le tan›fl›p
1992’de evlenir ve bir k›z› olur. Çift Kas›m 1993 y›l›nda
ayr›l›r. K›z› Jessica ile birlikte 1994 Noel’inde k›z karde-
fli Di’nin yaflad›¤› Edinburgh’a tafl›n›rlar. Bu s›rada tek
geçim kayna¤› iflsizlik maafl›d›r. Evleri so¤uk oldu¤un-
dan Jessica ne zaman çocuk arabas›nda uyumaya

Hayal dünyas› 



55

bafllasa en yak›n kafeye koflup deli gibi yazar. Nere-
deyse her akflam yazar. Sonra hepsini daktiloya geçirir
ve bu s›rada bazen kitaptan nefret bile eder.

Kitab› bitirdi¤inde ilk üç bölümü plastik bir dosyaya ko-
yarak bir ajansa yollar ancak dosya geri çevrilir. Dene-
di¤i ikinci ajans ise yaz›lar›n devam›n› okumak istedik-
lerini belirten bir yaz› yollar. Yine de ajans›n kitab› bas-
t›rmak için bir yay›nevi bulmas› bir y›la uzar ve bu sü-
reçte 12 yay›nevi kitab› geri çevirir. A¤ustos 1996’da
ajans temsilcisi Rowling’i arayarak küçük bir yay›nevi
olan Bloomsburry’nin bir teklifi oldu¤unu söyler. Blo-
omsburry’nin kitab› basmaya karar vermesinin nedeni,
yay›nevi baflkan›n›n k›z› Alice Newton’un kitab›n ilk bö-
lümünü okuduktan hemen sonra devam›n› istemesidir. 

Tahmin edilmeyen baflar›
Haziran 1997’de Bloomsbury, Harry Potter ve Felsefe
Tafl› adl› ilk kitab› 1000 adet basar ve 500 kopya kü-
tüphanelere da¤›t›l›r. Bugün o kopyalar 16 bin Euro ile
25 bin Euro aras›nda de¤iflen de¤erlere sahip. Rowling
befl ay sonra ilk ödülü olan Nestle Smarties Kitap ödü-
lünü kazan›r. fiubat ay›nda ‹ngiltere’nin en prestijli kitap
ödülü British Book Award’dan y›l›n en iyi çocuk kitab›
dal›ndaki ödülünü al›r. Aral›k 1999’da Harry Potter ve
Azkaban Tutsa¤› ile 3. kez Smarties Ödülü’nü kazan›r
ve bu ödül Rowling’i ayn› ödülü üç kez arka arkaya ka-
zanan ilk kifli yapar. 

Rowling di¤er yazarlara haks›zl›k olmamas› için 4. kita-
b› olan Harry Potter ve Atefl Kadehi’ni yar›flmaya sok-
maz. 4. kitab› ‹ngiltere ve ABD’de sat›fl rekorlar› k›rar.
Kitap, ‹ngiltere’de ilk 24 saatte 372,775 kopya satar.
Bu rakam 3. kitab›n bir y›ll›k sat›fl› rakam› ile neredeyse
ayn›d›r. Kitap ABD’de de 48 saat içerisinde 3 milyon
kopya satar. 

Rowling 2000 y›l›nda British Book Awards taraf›ndan
en iyi yazar unvan›n› al›r. 5. kitaptan sonra üç y›l ara ve-
rir. 6. kitap olan Harry Potter ve Melez Prens ilk 24 sa-
atte toplam 9 milyon satarak yeni bir rekora imza atar
ve 2006 y›l›nda British Book Awards taraf›ndan y›l›n ki-
tab› unvan›n› al›r. Yedinci kitap olan Harry Potter ve
Ölüm Yadigarlar› yay›nland›¤› ilk 24 saatte 11 milyon-
dan fazla satar ve bir önceki rekoru egale eder. 

Harry Potter’dan sonraki hayat›
26 Aral›k 2001’de Rowling, Pertshire’daki evinde kü-
çük bir törenle Neil Murray ad›nda bir doktorla evlenir.
23 Mart 2003’te David Gordon Rowling Murray ad›n›
verdi¤i ikinci çocu¤unu dünyaya getirir. Harry Potter ve
Zümrüdüanka Yoldafll›¤› kitab›n› kocas› Neil’le çocuk-
lar› Jessica ve David’e ithaf eder. 23 Ocak 2005’te
Mackenzie Jean Rowling Murray ad›n› verdi¤i üçüncü
çocu¤unu dünyaya getirerek üç çocuk sahibi olma ha-
yalini gerçeklefltirir. Rowling, Harry Potter ve Melez
Prens adl› kitab› da k›z› Mackenzie’ye ithaf eder.

Rowling’in as›l ad› Jo-
anne Kathleen Rowling.
Ancak kitaplar› J. K.
Rowling imzas›yla ya-
y›mlan›r. 

Nedeni ilk kitab› yay›m-
layan Bloomsburry’nin
korkusudur. Blomm-
sbury genç erkeklerin,
yazar›n kad›n oldu¤unu
ö¤rendiklerinde kitab› okumayacaklar›n› düflünür. Er-
kek ismine benzetmek için de yazar›n ad›n› J. K.
Rowling fleklinde k›salt›rlar. 

Seri bugün yaln›zca erkek çocuklar taraf›ndan de¤il,
kad›n erkek tüm yetiflkinler taraf›ndan da be¤eniyle
okunuyor. Rowling ise eseri hakk›nda flöyle diyor:
“Basit bir temayd› esas›nda. ‹yiyle kötünün mücade-
lesi. Bana bazen çocuklar› m› yetiflkinleri mi düflüne-
rek yazd›¤›m› soruyorlar. Hiçbiri… 

Ben sadece kendim için yaz›yorum. Kitaplarda yer
alan da tamamen bana hitap eden bir espri anlay›fl›.
Seriye yetiflkinlerin de ilgi göstermesini belki de en iyi
bu aç›klar.”

Kad›n oldu¤unu gizlediler

J. K. Rowling modern zamanlar›n büyücüsü adeta. Kahraman› Harry Potter’›n büyücülük okulundaki 
maceralar›n› anlatt›¤› seriyle, bugün dünyan›n en zenginleri listesinde yer al›yor. Kaleminin gücüyle
elde etti¤i baflar›n›n öyküsü insanlara umut afl›l›yor.

Kaynaklar
http://www.jkrowling.com/en/
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/specials/rich_list/rich_list_search/
http://www.forbes.com/lists/2006/10/CRTT.html
http://www.ntvmsnbc.com/news/423119.asp
http://www.harrypottercafe.com/yazarlar_jkrowling_biyografi.php
http://www.time.com/time/specials/2007/personoftheyear/article/0,28804,1690753_1695388_1695436,00.html
http://www.forbes.com/maserati/billionaires2004/cx_jw_0226rowlingbill04.html
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Yeter ki tatil olsun…
Tatil gencinden yafll›s›na, çal›flan›ndan ö¤rencisine hemen herkes için önemli bir ihtiyaç. Kimisi için 
dinlenmek, kimisi için e¤lenmek, kimisi için yeni yerler keflfetmek demek… Farkl› alanlarda çal›flan
kiflilere tatilin anlam›n›, tatil tercihlerini, en iyi tatillerini sorduk.

Yeter ki tatil olsun…
Tatil gencinden yafll›s›na, çal›flan›ndan ö¤rencisine hemen herkes için önemli bir ihtiyaç. Kimisi için 
dinlenmek, kimisi için e¤lenmek, kimisi için yeni yerler keflfetmek demek… Farkl› alanlarda çal›flan
kiflilere tatilin anlam›n›, tatil tercihlerini, en iyi tatillerini sorduk.
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Benim için tatil dinlenmek demek. Cumartesi,
pazar günlerini de birer önemli tatil f›rsat› o l a r a k
görüyorum ve o günlerim de e¤lenmeyle de¤il

dinlenmeyle geçiyor. Tatil için deniz kenar› mekanlar›
çok seviyorum. 

K›fl›n bile havas› iyi olan, güneflli, denize girebilece¤im
mekanlara giderim. Gerekirse 15 saat uçay›m ama ben
s›cak delisiyim. Bana günefl, deniz ve kum olsun yeter.
O yüzden genellikle deniz k›y›s›ndaki tatilleri tercih
ederim. Bu nedenle tatile giderken yan›ma mutlaka bi-
kinimi, kiflisel bak›m ürünlerimi al›r›m. En az iki tane ki-
tap almay› ihmal etmem. 

Bugüne kadarki en güzel tatilim 1994 y›l›nda en yak›n
arkadafl›m Banu’yla beraber gitti¤im Çeflme tatilimdi.
Haz›rl›ks›z gitmifltik. Önümüze gelen ilk otele yerlefl-
mifltik. Bütün Çeflme koylar›n›, Il›ca’y›, Alaçat›’y› gez-
mifltik. 

Benim her zaman tatil plan›m vard›r. En son Bodrum’a
gittim. ‹flten telefon gelse, yar›n izinlisin dense hemen
bir uçak bileti al›r ve bir yerlere giderim. Bu y›l hafta
sonlar›m› Çeflme’de geçirmeyi planl›yorum.

“Her zaman tatil plan›m vard›r”
Burcu Esmersoy / Spiker

Özellikle yaz aylar›nda suyla ilgili her fleyi seviyo-
rum. Yelken, sörf, dal›fl yap›yorum. Hafta son-
lar›nda her f›rsat buldu¤umda yap›yorum.

Spor hayat›m›n önemli bir parças›. Kaya¤› çok seviyo-
rum. Bir kaza geçirmifltim, doktorum kayak yapmam›
yasaklam›flt›. Uç noktalarda gezmeyi sevdi¤im için bo-
ard’a bafllad›m. Onun için tatile giderken bol miktarda
spor malzemesi götürüm. Kayaklar, snowboardlar, da-
l›fl malzemeleri, su alt› ekipmanlar›, seyahatle ilgili der-
giler ve mutlaka bir kitap, bir de ne yaz›k ki mailimden
uzakta kalamad›¤›m için IBM Thinkpad’im götürürüm. 

Hayat›mda yapt›¤›m en iyi tatilim ilk tatilimdi. Babam
bizi bir haftal›¤›na fiarköy’e deniz kenar›nda bir pansi-
yona götürmüfltü ve Almanya’dan benim yafl›t›m (9) bir
çocukla arkadafl olmufltum. Birbirimize anlatt›¤›m›z hi-
kayeler ve ç›kt›¤›m›z bal›kta yakalad›¤›m›z uskumrular
hala canl› gibi... Sonras› yapt›¤›m her seyahat mükem-
meldi. En son geçen ay Göcek’ten bir yelkenli kirala-
d›m. En favori tekne markam Oceanis Clipper 423...
Mükemmel rüzgar vard› ve yan›mda ilk kez yelken ya-
pan çok sevdi¤im insanlar vard›. Hiç uzun süre sonra-
s›na plan yapmam. Uzaklara Afrika, Amerika, Asya’ya;
yelken, dal›fl ya da kaya¤a neresi olursa son anda ka-
rar veririm. 

“Uç noktalarda gezmeyi seviyorum”
Eray Yüksek / IBM Genel Müdürü
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Benim için tatil yeni yerleri gezmekten çok spor
yapmak, yar›fllara kat›lmak demek. Çünkü
windsurf hayat›m›n en önemli parças›. ‹nflaat

Mühendisli¤i e¤itimi ald›m ama windsurf kariyeri yap-
may› tercih ettim. Hem yurtiçinde hem yurtd›fl›nda ka-
zand›¤›m birçok birincili¤i, bu sporu çok sevmeme ve
çok çal›flmama borçluyum. 

‹zmir Alaçat›’da kurdu¤um Windsurf Okulu’nda e¤itim
de veriyorum. Yo¤un oldu¤um için flimdiye kadar tatil
için seyahat etmedim. Gitti¤im her yere windsurf için
gittim. Ya bir yar›fl ya da yeni bir sörf malzemesini test
etmek için seyahat ettim. Bundan da çok mutluyum.
Bu sporla u¤raflmak beni mutlu ediyor, dinlendiriyor
ve gelifltiriyor.

Tabii ki rüzgarl› ve denizi olan yerleri tercih ediyorum.
En flansl› oldu¤um seyahatim Tayland’daki bir yar›fl-
tan, tsunami’den iki gün önce ayr›ld›¤›m seyahatti. En
son ‹spanya Costa Brava’ya yine yar›fl için gittim. Se-
yahate ç›karken uzun bir yolculuksa gitar›m› ve sörf el-
bisemi yan›ma al›r›m. Yak›n zamandaki seyahat plan›m
ise 14 Temmuz’da yine ‹spanya’da Fuerto Ventura’ya
bir yar›fl için gidece¤im.

“Hayat›m windsurf”
Bora Kozano¤lu / Sörfçü

Tatili yeni yerler, kültürler ve insanlar tan›man›n
yan› s›ra bence bizi çok yoran, zaman zaman
mutsuz eden, üzerimize isteyerek ya da iste-

meden yap›flt›r›lan etiketlerden, sorumluluklardan,
kendinden, fark›nda olma halinden uzaklaflma nimeti-
nin yaflanabildi¤i f›rsatlar olarak görüyorum. Dinlen-
mek, biraz olsun küçülen dünyam›z› büyütmenin ve as-
l›nda çok önemsedi¤imiz ve ölüm kal›m haline getirdi-
¤imiz fleylerin öyle olmad›¤›n› anlaman›n f›rsat›. Dünya
görmüfllü¤ün eriflerek, bizim etraf›m›zda ya da ülke-
mizde olan olaylar› baflka bir perspektiften bakabilme
f›rsat›n› yakalayabilmek. 

Tatilde üç büyükler ad›n› verdi¤im bilet, para ve pasa-
portumu yan›m› ald›ktan sonra gerisinin çok önemi
yok, ama e¤er ilaç kullan›yorsam mutlaka yan›ma al›-
r›m. Bir de ka¤›t, kalem, kitap ve foto¤raf makinesi al›-
r›m. Benim gibi yaln›z seyahat edenlerin en büyük dos-
tu... Tatil için Hindistan ve Meksika’y› tercih ediyorum.
Biri bana kendimi keflfettirdi¤i ve dünyan›n anlaml› bir
yer oldu¤u fikrini afl›lad›¤› için, di¤eri ise beni neflelen-
dirdi¤i için... En iyi tatilimi Meksika’da Cancun’da ge-
çirdim. Beyaz kum, turkuaz deniz ve palmiye üçlüsü
bir araya gelince kötü bir tatil mümkün olmuyor. fiu an
Roma’day›m ve yar›n Floransa’ya geçece¤im. Bir son-
raki seyahatim ise inflallah Viyana’ya olacak.

“Üç büyükler yeter”
Meltem ‹nan / Televizyon programc›s›
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Tatil huzur, keyif, dinlenmek demek. Bunun için
de öncelikle Maldivler’i tercih ediyorum. Çünkü
Maldivler bunlar›n hepsini temsil ediyor. Bugü-

ne kadar befl kere gittim. Orada huzur ve keyif buluyo-
rum. ‹stedi¤im gibi dinlenebiliyorum. Bir de çok keyifli
ve rahat bir ortam. Trafik stresi, bir yere yetiflme stresi
yok. En son eflim ve k›zlar›mla birlikte yar›y›l tatilinde
gittik. Çok e¤lendik. K›zlar›m da oray› çok sevdi. Onla-
r› flnorkelle dald›rd›k. Biz de eflimle tüple dal›yoruz.
Eflimle denizin alt›na zaten bay›l›yoruz. K›zlar›m›z› da
mest etti. 

En çok deniz tatilini tercih ediyorum. Bunun için de ya-
n›mda mayo ve birkaç tane tiflört götürmem yeterli olu-
yor. Pek k›fl aylar›n› sevmiyorum. Ancak geçti¤imiz k›fl
ABD’ye gittik. K›zlar›m orada kayak yapmay› ö ¤ r e n d i
ve çok keyif ald›l a r. 

Bu y›l yine Maldivler’e gitmeyi düflünüyoruz. Ama mut-
laka yaz tatiline denk getirmek gibi bir derdimiz yok.
Çünkü M a l d i v l e r ’ i n sezonu Ekim ve Mart aras› oluyor.
Onun d›fl›nda h a v a ya çok s›cak ya da çok ya¤murlu
oluyor. Yaz›ns a Datça, Göcek gibi yerlere gitmek plan-
lar›m›z aras›nda.

“ M a l d i v l e r’i tercih ediyorum” 
Nefle Erberk / ‹fl kad›n›

Yeni yerler görme, yeni fleyler ö¤renme, yeni in-
sanlar tan›ma, yeni lezzetler tatmay› çok sevi-
yorum. Vietnam, Kamboçya, St. Petersburg,

Kuala Lumpur gibi çok fazla duyulmam›fl, gidilmemifl
yerleri tercih etmeye çal›fl›yorum. Dinlenmekten çok
gezme, t›rmanma gibi aktiviteleri yapmay› seviyorum.
Yeni kültürleri, dinleri, yaflam biçimlerini, müzikleri,
mutfaklar› tan›maktan çok hofllan›yorum. 

Tatile giderken yan›mda mutlaka foto¤raf makinesi gö-
türürüm. Eskiden ses kay›t cihaz› da götürürdüm, ama
flimdi telefon o görevi görüyor. Gidece¤im yerle ilgili ki-
tap al›p detayl› bilgiler edinirim. Giysi olarak da rahat
ayakkab›, jean, tiflört yetiyor. 

En iyi seyahatim Güney Amerika, Amazon Ormanlar›,
Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay turumdu.
Özellikle Amazon muhteflemdi. Kenya ve Tanzanya’da-
ki safari turu da çok iyiydi. Buralar› ölmeden önce gör-
mek gerekir. En son Kuala Lumpur’a gittim. Ondan ön-
ce de Vietnam, Kamboçya ve Kore’ye gitmifltim. Bunu
yaln›zca tatil amac›yla planlad›m. Eflim ve birkaç arka-
dafl›mla birlikte gittim. Ço¤unlukla tur flirketleriyle gitmi-
yorum, kendim organize etmeyi seviyorum. fiimdi de
Peru, Bolivya, Namibya hedef yerlerim aras›nda. Orala-
ra gitmeyi planl›yorum.

“T a t i l d e gezip t›rmanmal›y›m”
Meral Egemen / AvivaSa Genel Müdürü



Hürriyet gazetesi yazar› Yalç›n Do¤an, 68 kufla-
¤›ndan geliyor. ‹dealist, sol görüfllü, merakl› ve
sorgulayan. Zaten bu nedenle seçmifl gazete-

cili¤i. Okuyup araflt›rarak kitlelere ulaflmak iste¤i yön-
lendirmifl hayat›n›. 

Gazetecilik kolay bir meslek de¤il. Sürekli okuyup arafl-
t›rmay› ve de özellikle analitik düflünmeyi gerektiriyor.
Do¤an gazetecili¤in zorluklar›n› flöyle aktar›yor: “Ne za-
man, nerede olaca¤›n›z hiç belli olmaz. Benim bafl›ma
çok gelmifltir. Sabah ‹stanbul’da kalkar›m, gazeteye gi-
derim, akflam Paris’te ya da Berlin’de yata¤a girerim.
Sonra sürekli bir rekabet içindesinizdir. Her gün birkaç
yüz bin kiflinin karfl›s›na ç›k›yorsunuz. Bu ciddi bir so-
rumluluk ve u¤rafl gerektirir. Ev ödevinizi sürekli ve
do¤ru yapman›z gerekir. Ödevinizi bir gün bile yapma-
d›¤›n›zda, ertesi gün ac›s› çok sert bir flekilde ortaya ç›-
kar. Bu televizyon programlar› için de geçerli. Prog-
ramlara ç›kmadan önce de çal›flman›z gerekir. Bu
mesle¤e at›lmak isteyen ya da basamaklar›n daha he-
nüz bafl›nda olan meslektafllar›ma verebilece¤im en
büyük tavsiye ödevlerini aksatmadan yapmalar›d›r. Sü-
rekli bir sorumluluk halinde olmalar› ve her fleyden ön-
ce analitik düflünmeleri gerekir.”

Peki gençlerimiz analitik düflüncenin öneminin fark›nda
m›? Do¤an’a göre de¤il. Oysa çok bilgi kayna¤› var el-
lerinin alt›nda. ‹nternet iyisiyle kötüsüyle bir bilgi derya-

s›. Ancak her fley gençlerin suçu da de¤il. E¤itim siste-
mi insanlara analitik düflünmeyi ö¤retmiyor, ezberi da-
yat›yor. 

“Günümüz gençli¤ine bakt›¤›mda, araflt›r›p ö¤renme-
nin neredeyse yok oldu¤unu görüyorum” diyor Do¤an,
“Bilgi kültürün bir alt basama¤›d›r. Bilgi olmad›¤›nda
kültür de oluflam›yor. Kitap sat›fllar› Türkiye gerçe¤ini
gözler önüne seriyor. Okuma olmad›¤›nda analitik dü-
flünme de gerçekleflmiyor çünkü sorgulama yok, arafl-
t›rmak yok. Analitik düflünce için uygun ortam da yok”. 

K›rm›z› Pazartesi
Do¤an, Ankara’da Cumhuriyet gazetesi temsilcili¤inde
bulundu¤u dönemde bir sabah toplant›s›nda bir muha-
birin röportaj yapaca¤›n› ö¤renir. Akl›na ekibe “Kim K›r-
m›z› Pazartesi’ni okudu” diye sormak gelir. Kimseden
ç›t ç›kmaz. “K›rm›z› Pazartesi kitab›n› okumadan kimse
röportaja gidemez. Herkes bu akflam evde bu kitab›
okuyacak. Yar›n kitap hakk›nda sorular soraca¤›m” der
tüm ekibe. 

Gençleri kendilerini gelifltirmeleri, kitap okumalar›; sine-
ma, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerde bulunmalar› konu-
sunda teflvik eder. Çünkü flöyle bir gözlemi vard›r:
“1980’lerden sonra bas›n patronlar› Türkiye’de bas›n
endüstrisine yat›r›m yapt›, yani paray› makineye yat›rd›-
lar. Günümüzde Türkiye’de bas›n sektörü en ileri tek-
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“Demokrasi oyunu oynuyoruz”



nolojiye sahip. Zaman zaman Avrupa bas›n›ndan mes-
lektafllar›m›z bizi ziyarete geliyor; bu binalar›, teknoloji-
yi gördüklerinde dudaklar› uçukluyor. Ancak o dönem-
de patronlar yaln›z teknolojiye yat›r›m yapt›lar, insanla-
ra yat›r›m yapmad›lar. 

Bu anlamda insanlara yat›r›m yapmay› ön planda tut-
maya çal›flt›m. Nitekim o Cumhuriyet bürosundan bir-
çok de¤erli gazeteci ç›kt›. Ufuk Güldemir, Sedat Ergin,
Tuncay Özkan ve Enis Berbero¤lu bu isimler aras›nda.
Bu isimler bugünün çok önemli yöneticileri, gazetecile-
ri. Emek verdi¤iniz zaman karfl›l›¤›n› al›rs›n›z. Toplant›-
larda hep flu soruyu sorar›m: ‘Aran›zda kim genel yay›n
yönetmeni olmak istiyor?’ Bu hedefi koymayan›n gaze-
tede ifli olmaz. Hep daha fazlas›n› istemek laz›m. Mes-
le¤inde azla yetinen insan baflar›l› olamaz. Genç yete-
nekleri motive etmek laz›m. Elimden geldi¤ince yapt›m,
yapmaya da devam ediyorum.” 

Do¤an’la röportaj›m›zda tek oda¤›m›z Türkiye’de gaze-
tecilik ve gençlerin durumu de¤ildi elbette. Türkiye’yi
de konufltuk. ‹flte Do¤an’›n gözünden Türkiye’ye dair
farkl› bafll›klar…

Türkiye’de siyasetteki aktörler neden de¤iflmiyor? 
Türkiye’de sol kanatta aktörler de¤iflmiyor, sa¤ blokta
ise de¤ifliyor. Sa¤ kendini yenilemeyi baflar›yor.
1950’lerden itibaren bakt›¤›n›zda, Süleyman Demirel,
Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdo¤an’› görüyorsunuz.
Yani bir de¤iflim söz konusu. Belki Bat›’dakinin aksine
sahnede uzun süre kal›yorlar, ama yine de kendilerini
yeniliyorlar. Sol kanat ise kendisini hiç yenilemiyor. Sol-
da üç isim var; Erdal ‹nönü, Bülent Ecevit ve Deniz
Baykal. Bu kifliler hayatlar› boyunca siyaset sahnesin-
de kald›lar, kal›yorlar. Tek istisna Erdal ‹nönü’dür, ken-
di iste¤i ile çekilmifltir. Sol kanat mant›k, ideoloji, dün-

yaya bak›fl olarak o kadar statükocu oldu ki sa¤ parti-
lerin gerisine düfltü. Rahmetli ‹dris Küçükömer’in
1960’lardaki tan›m›na geldik. Küçükömer’in “Bat›lafl-
ma-Düzenin Yabanc›laflmas›” ad›nda bir kitab› vard›r.
Neredeyse 45 y›l sonra onun “sa¤ ilericidir, sol tutucu-
dur” tezinin do¤rulu¤u ortaya ç›kt›. 

IMF K›skac›nda Türkiye isimli bir kitab›n›z var. Türkiye
ve IMF iliflkisini günümüzde nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?
O kitab› 1980’lerde yazd›m ve Türkiye’de IMF hakk›nda
yaz›lan ilk kitapt›r. Türkiye IMF’ye 1946’da üye oldu.
IMF’in kuruluflu da 1944’te Bretton Woods konferans-
lar›na dayan›yor. Türkiye iki y›l sonra üye oluyor ve üye
oldu¤u y›l ilk devalüasyonunu yapt›. 2. Dünya Sava-
fl›’ndan sonra bir borç tuza¤› do¤du. Geliflmifl ülkeler az
geliflmifl ülkelere borç vererek kendilerine ba¤›ml› hale
getirdiler ve yeni bir sömürgecilik ortaya ç›kt›. Türkiye
bu oyunun bir parças› oldu. Bu oyun afla¤› yukar› 40-50
y›l sürdü. Bugün IMF’in ve Dünya Bankas›’n›n bu anla-
y›fl› de¤iflti. fiimdi yine borç veriyor, ülkeleri ekonomik
krizlere sürükleyen nedenleri önleyen programlar gelifl-
tiriyor. Türkiye 2002’den beri o programlardan birini uy-
guluyor. Fakat bu arada Türkiye’nin borçlar› yine de
katland›. Hatta son alt› y›l içerisinde birkaç kez katland›.
Yaln›z bunun nedeni IMF de¤il, Türkiye’nin ekonomi po-
litikalar› buna neden. IMF 1998-1999 y›l›nda yeni bir
modele geçti. Böylece ülkeler yaln›zca siyasi anlamda

sömürge olmaktan kurtulmad›lar, ayn› zamanda ekono-
mik anlamda da ba¤›ml›l›klar›n› azaltmaya çal›flt›lar. 

Türkiye’deki özellefltirmeler ve yabanc› sermaye girifli
konusunda ne düflünüyorsunuz?
Geçmifl y›llarda az geliflmifl ülkelerde yabanc› sermaye-
ye karfl› sert bir tutum vard›. Yabanc› sermaye geldi, ül-
kelerden kar›n› toplad› ve ülkesine döndü. Ancak arka-
s›nda tortular›n› b›rakt›lar. Türkiye de bu konudan nasi-
bini alan ülkeler aras›nda. Günümüzde yabanc› serma-
yenin ülkelere girifl hedefi, biçimi ve anlay›fl› de¤iflmifl
durumda. Dünya Bankas› ve IMF’in tavr›na paralel ola-
rak yabanc› sermayenin tavr› da de¤iflti. Özellefltirme
konusunda ipin uçunu kaç›rmamak laz›m. Türkiye son
befl y›ld›r çok ciddi özellefltirmeler yapt›. Yo¤unluk ise
daha çok bankac›l›k ve borsa alan›nda. Borsada yüzde
73, bankada ise yüzde 42 yabanc›lar›n elinde ki böyle
bir oran ne Almanya’da ne Fransa’da ne de ABD’de
var. Paranoyak olmaya gerek yok, ama yabanc›lar Türk
ekonomisinin resmini çekiyorlar. Her gün bankalar üze-
rinden finans tablosunu görüyorlar. Sizin ve benim gö-
remedi¤imiz bilgileri onlar görüyor. “Yar›n ne olacak”
sorusu akla geliyor.

2023 ve Türkiye deyince neler söyleyebilirsiniz?
B›rak›n 2023’ü ben yar›n› göremiyorum. Türkiye’de 24
saatte ne olaca¤› belli olmaz. ‹flte hepimiz yafl›yoruz,
her gün yeni bir olay ile karfl› karfl›yay›z. Bu aç›dan as-
l›nda Türkiye bir gazetecilik cenneti. Her gün tarih yaz›-
yoruz. Her gün yeni bir olayla yataktan f›rl›yoruz. Örne-
¤in bir gün Finlandiya’ya gitmifltim. Bir ülkeyi en iyi ta-
rif eden o ülkenin müzi¤idir. Finlandiya’n›n en büyük
bestecisi Jean Sibelius’tur. ‹nsan›n içine fenal›k gelir.
Durgun, b›kt›r›c› bir senfoni… Finlandiya’da hayat da
öyle, gazetecilik de. Hiçbir hareket yok. Türkiye öyle
de¤il ki! Sorumuza dönersek, yar›n› kestiremiyorum ki

2023’ü kestireyim. Ama hayallerimde bir 2023 Türki-
ye’si var. 2023’deki en büyük hayalim AB’ye tam üye-
lik. Ne olursa olsun, Türkiye AB üyesi olursa ülkede de-
mokrasi daha iyi yerleflecektir. 

Yani Türkiye’de demokrasi bir hayal…
fiu anda Türkiye’de demokrasi yok. Demokrasi ad› al-
t›nda bir oyun oynuyoruz. Türkiye’de insan haklar› çi¤-
neniyor. Bu seçim yasas› ve partiler yasas› AB’nin her-
hangi bir ülkesinde yok. Olmas› da zaten imkans›z. De-
mokrasi için o iki yasan›n de¤iflmesi gerekiyor. Partile-
rin tüzüklerinin de¤iflmesi gerekiyor! Evet, parti liderle-
rimiz ömür boyu siyasette kal›yor. Peki nas›l? O partiler
yasas› sayesinde. Baflta bu engelleri ortadan kald›rmak
laz›m. Türkiye’de her dokuz kifliden biri silah tafl›yor.
Bu da fliddet toplumuna iflaret ediyor. Dü¤ün dernek
diyoruz, sevinirken adam öldürüyoruz. Maç kazan›yo-
ruz, sevinirken adam öldürüyoruz. Bayramlarda ulusal
coflku diyoruz, yine adam öldürüyoruz. Ve en kötüsü
bütün bunlar› “sevinçten” yap›yoruz! Sevinçten yapma-
d›¤›m›z durumlarda da birbirimize giriyoruz, birbirimize
karfl› sayg›s›z davran›yoruz. Bu kadar polisiye vakan›n
oldu¤u baflka bir ülke yok. Bu kadar bedavaya adam
öldürülen baflka bir ülke yok! Türkiye’de insanlar›n bir-
birlerine sayg›l› davranmas› bir hayal gibi geliyor bana.
Büyük kentlerde, baflta ‹stanbul olmak üzere trafik so-
runun ortadan kalkmas› bir hayal! Her fley hayal! Ama
ben yine de bu hayallerle 2023’ü görmek isterim. 
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Yalç›n Do¤an, 1965 y›l›nda ‹stanbul Alman Lisesi’ni,
1969 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’ni
bitirdi. Gazetecilik kariyerine 1973 y›l›nda Cumhuriyet
gazetesinde bafllad›. 1981–1989 y›llar› aras›nda ayn›
gazetenin Ankara temsilcili¤ini üstlendi. 1989-2001
y›llar› aras›nda Milliyet’te köfle yazarl›¤› ve Genel Ya-
y›n Yönetmenli¤i yapt›. 2001 y›l›nda yeniden Cumhu-
riyet gazetesine geçti ve köfle yazar› olarak çal›flt›.
Yalç›n Do¤an, 2002 y›l›ndan beri Hürriyet gazetesin-
de köfle yazar›. 

Sedat Simavi, Türk Dil Kurumu ve Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti’nden çeflitli dallarda ödüller alan gazete-
ci, “IMF K›skac›nda Türkiye”, “Dar Sokakta Siyaset”
ve “Fenerbahçe Cumhuriyeti” ad›nda kitaplar yazd›.
“Komünist Enternasyonalde Faflizm Tahlili” isimli Al-
manca’dan Türkçe’ye bir çevirisi var.

Yalç›n Do¤an kimdir

Hürriyet gazetesi yazar› Yalç›n Do¤an’dan Türkiye resmidir:  “Her dokuz kifliden biri silah tafl›yor.
Dü¤ün dernek diyoruz, sevinirken adam öldürüyoruz. Maç kazan›yoruz, adam öldürüyoruz.
Bayramlarda ulusal coflku diyoruz, yine adam öldürüyoruz. En kötüsü bunlar› ‘sevinçten’ yap›yoruz!”
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Dünyadan mutluluk kareleri

Dü¤ün törenleri her kültürde farkl›l›klar gösteri-
yor. Yörelere, hatta ülkelere özgü gelenekler
dü¤ünlere damgas›n› vuruyor. Efe Babacan

uzun y›llar gemiyle dünyay› dolaflarak farkl› dü¤ünleri
ölümsüzlefltirmifl bir foto¤rafç›. Farkl› ülkelerden insan-
lar›n dü¤ünlerinde kendini hep bir kültür turunda his-
setti¤ini söyleyen Babacan, “Hiçbiri di¤erine benzemi-
yor. Hint dü¤ünleri Binbir Gece Masallar› gibi. Yunan
dü¤ünleri sanki Zorba filminden bir kare, Vietnam dü-
¤ünleri de sanki mistik ve egzotik bir seyahatin bafllan-
g›c›” diyor.

Babacan bugüne kadar ABD, Hindistan, Vietnam,
Kamboçya, Filistin, Meksika, Yunanistan, Bosna Her-
sek gibi ülkelerin dü¤ünlerinde farkl› geleneklere tan›k-
l›k etmifl. Örne¤in Hint dü¤ünlerinde k›z taraf› erkek ta-
raf›na bafll›k paras› veriyor. Yunan dü¤ünlerinde ko-
nuklar çatal ya da b›çakla bardaklar›na her vurdu¤un-
da, damat gelini öpüyor. Vietnam dü¤ünlerinde dama-
d›n kemerinin etraf›na çatapat ba¤lan›p patlat›l›yor. Ba-
bacan için en ilginci ise Alaska’daki dü¤ün olmufl. Ge-
lin, damat ve pilotla helikoptere bindiklerini söyleyen
Babacan, hikayenin devam›n› flöyle anlat›yor: “Yar›m
saatlik bir yolculuktan sonra buzula gittik. Helikopterin
kapasitesi dört kifli oldu¤u için pilot ayn› zamanda ni-
kah memuruydu. 20 dakikal›k nikah töreni s›ras›nda
zatürree tehlikesi yaflad›k, ama benim için çok de¤iflik
bir deneyimdi.”

Dü¤ün foto¤rafç›l›¤› hikayeniz nas›l bafllad›? 
‹çimde dünyay› gezmek, foto¤raflar çekmek, farkl› ma-
ceralar yaflamak tutkusu hep vard›. Bu nedenle foto¤-
rafç›l›k e¤itimi almak üzere Miami’ye gittim. E¤itimin ar-
d›ndan Royal Caribbean Cruise gemilerinde çal›flmaya
bafllad›m. Foto¤rafç›l›k yapt›m, foto¤raf seminerleri ver-
dim. Farkl› kültürler tan›mak, maceraya at›lmak aç›s›n-
dan gemi yolculuklar› birebir. Gemilerde farkl› ülkelerden
çiftlerin dü¤ünleri de oluyordu ve foto¤raf için çok iyi
malzemeler ortaya ç›k›yordu. Geminin rotas› Alaska’day-
ken buzullardaki dü¤ünleri, Karayipler’deyken plajlarda
yap›lan de¤iflik dü¤ünleri foto¤raflama flans›m oldu. Bu
ifli yaparken karfl›ma eski eflim ç›kt› ve onunla tekrar ev-
lenip ABD’ye yerlefltik. ABD’de foto¤rafç›l›k üzerine yo-
¤unlaflt›m. Yaflad›¤›m Las Vegas, Phonix gibi bölgeler
dü¤ün foto¤rafç›l›¤› için çok uygundu. Örne¤in Phonix’te
y›l›n ço¤u günü güneflli ve sürekli dü¤ün oluyor. Yap›la-
bilecek en iyi ifl dü¤ün foto¤rafç›l›¤›yd›. Dü¤ünlere zaten
hep merak›m vard›. Davetsiz de gitti¤im çok dü¤ün ol-
du. Tan›mad›¤›m insanlarla halay çekti¤im, içki içti¤im
çok oldu. Çok severek yapt›m bu ifli. 

‹flinizi dü¤ün foto¤rafç›l›¤› olarak m› tan›ml›yorsunuz? 
Kendimi foto¤raf sanatç›s› olarak görüyorum. fiu an
Türkiye’de ve zaman zaman yurtd›fl›nda dü¤ün çekim-
lerim oluyor. Kurumsal davet ve organizasyon foto¤raf-
lar› da çekiyorum. Belgesel foto¤rafç›l›¤› yapmay› da
çok seviyorum.
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Baz› Hint dü¤ünlerinde törenler üç veya dört gün sü-
rüyor. E¤er dü¤ün bir güne s›k›flt›r›lm›flsa, sabah çok
erken kalkmak gerekiyor. ‹lk durak etraf› çiçeklerle
süslenmifl büyük bir tap›nak. Tap›na¤a herkesin ba-
fl›n› kapatarak girmesi gerekiyor. Tap›nakta kad›nlar
ve erkekler kar›fl›k bir flekilde oturuyor. 

Kat›ld›¤›m dü¤ünde tap›na¤›n en sonunda üstü çiçek
dolu bir mermer duvar vard›. Duvar›n hemen önünde
üç müzisyen yan yana oturmufltu. Kanuna benzeyen
bir enstrüman çal›yorlard›. Geleneksel Hint k›yafetleri
içinde bir prense benzeyen damat Set, gelinle birlik-
te mermer duvar›n etraf›nda dakikalarca döndü. Ge-
linin duva¤›n› annesi tuttu ve arkalar›nda da küçük
çocuklar vard›. Müzik eflli¤inde tap›naktaki duvar› ta-
vaf ettiler. 

Daha sonra yast›klara oturdular ve raca görünümlü
b›y›kl› ve heybetli bir adam Hintçe konuflmalar yapt›.
Geline tafl›d›¤› tak›larla Kapal›çarfl›’da çok rahat bir
kuyumcu aç›labilirdi. 

Törenin sonuna do¤ru davetliler duvar›n üstündeki
çiçeklerin üstüne para b›rakarak gelin ve damad›n
mutlu olmas› için dua etti. Hangi Tanr›’ya dua ettikle-
rini bilmiyorum. Hintlilerin 3 milyon Tanr›lar› var.

Hint dü¤ünleri: Damada bafll›k paras›

Hint dü¤ünlerinde k›z taraf› erkek taraf›na bafll›k paras› veriyor, Yunan dü¤ünlerinde birbiri ard›na 
uzolar devriliyor, Vietnam dü¤ünleri egzotik bir seyahati and›r›yor… Her ülkenin dü¤ün gelenekleri baflka
oluyor. Efe Babacan da onlar› foto¤rafl›yor.
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Yurtd›fl›nda birçok yerde çal›flman›z, farkl› kültürleri ta-
n›man›z size neler kazand›rd›? 
Mesleki anlamda çok önemli deneyimler edindim çün-
kü de¤iflik foto¤rafç›larla birlikte de çal›flt›m, onlar›n
tarzlar›n› gözlemleme ve edindi¤im deneyimle kendi
tarz›m› yaratma flans›m oldu. Teknik konularda çok fley
ö¤rendi¤im gibi onlar da benden çok fley ö¤rendi. Be-
nim pozlamalar›ma hayran kal›yorlard›. Sinemadan çok
ilham al›yorum. Filmlerden esinlenerek akl›ma de¤iflik
pozlamalar geliyor. De¤iflik kültürlerde ve dü¤ünlerde
bulundukça deneyimim ve pozlama literatürüm artt›.

Yurtd›fl›nda foto¤rafç›l›kla Türkiye’de foto¤rafç›l›k aç›-
s›ndan sistem farkl›l›¤› var m›? 
Yurtd›fl›nda dü¤ün foto¤rafç›lar›n›n kredisi daha yük-
sek. Daha bilinen bir meslek. ‹statistiklere göre ABD’de
en çok para kazan›lan mesleklerden biri. 

Foto¤raflar›n›zda dikkat çekici unsurlar neler?
S›radan pozlar çekmeyi sevmiyorum. Beklenmedik poz-
lar ve de¤iflik aç›lar bulmaya çal›fl›yorum. Örne¤in bir
duvar görürüm, üzerine ç›kar oradan foto¤raf çekerim.
Ya da yere yatar›m. Fonlara çok önem veririm. Etraftaki
malzemeleri kullanma konusunda baflar›l› oldu¤umu dü-
flünüyorum. Örne¤in bir otelin odas›nda ne kadar yara-
t›c› olabilirsiniz. Ben odadaki iskemleyi ald›m. ‹skemlenin
oymalar›n› do¤al çerçeve olarak kulland›m. Bunun gibi
de¤iflik malzemeleri çerçeve yapmay› seviyorum.

Foto¤raf çekimine nas›l haz›rlan›yorsunuz?
Önce gelin ve damatla görüflüyorum. Hem onlar› tan›-
maya hem de nas›l bir çekim istediklerini anlamaya çal›-
fl›yorum. Çekimin yap›laca¤› mekan çok önemli. Çekim-
den önce mekana gidiyorum. Tavan yüksekli¤ini, ›fl›k
durumunu ve mekan›n dekorasyonunu inceleyip ne tür
foto¤raflar çekebilece¤im konusunda çal›fl›yorum. Akse-
suarlara önem veriyorum. Gelin ve damat ile yak›n arka-
dafllar›na dü¤üne de¤iflik aksesuarlar getirmesini söylü-
yorum. Asl›nda dü¤ünün seyrine göre do¤açlama çekim
yap›yorum ama askeri disiplinle çal›fl›yorum diyebilirim.
En iyi foto¤raf hiç beklemedi¤iniz anda çekilir. Çünkü
dü¤ünlerde her an her fley olabilir. ‹yi bir gözlemci olma-
n›z gerekiyor. Her zaman yan›mda asistan›m da oluyor
ve o da çekim yap›yor. Benim kaç›rd›¤›m bir olay› o gö-
rüntüleyebiliyor. Çünkü baz› anlar tekrarlanamaz. Biz bir
daha gerçekleflmeyecek anlar› foto¤rafl›yoruz. 

“Gelinin ruhunu okumadan iyi foto¤raf çekemezsiniz”
diyorsunuz. Bunu nas›l baflar›yorsunuz?
Her gelin güzeldir. Gelinler, o gün dünyan›n en güzel
gelini oldu¤unu ispatlamak ister. Bunu gerçeklefltire-
cek kifli de foto¤rafç›d›r. Bunun için gelin ve damad›n
gözdesi olmam gerekiyor. Bunun için onlarla samimi ve
s›cak bir iliflki kuruyorum. Bir animatör gibi onlar› e¤-
lendirip do¤al ve keyifli olmalar›n› sa¤l›yorum. Çekimi
bir film gibi görüyorum. Gelin benim için baflrol oyun-
cusu, erkek de yard›mc› oyuncu.

Vietnam dü¤ününde en çok dikkatimi çeken, tüm da-
vetlilerin ve evlenecek çiftin renkli k›yafetleriydi. Da-
mat ve gelinin ilk dans›n›n ard›ndan yemek yendi. Da-
ha sonra masalar› dolaflan çift, her masada kadeh
kald›rarak içkilerini yudumlad›. S›ra d›fl› gelenekleri ise
damad›n pantolonuna ba¤lanan çatapatlard›. Beline
as›l› olan çatapatlar› teker teker yakan gelinin arka-
dafllar›, damad› ileride çapk›nl›k yapmamas› için ki-
barca uyar›yordu.

Vietnam dü¤ünü: Çapk›nl›¤a karfl› çatapat uyar›s›
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Sizin için dü¤ünün en heyecanl› an› nedir? En iyi kare-
leri ne zaman yakalad›¤›n›z› düflünüyorsunuz?
‹nsanlar›n mutlu anlar›n› foto¤raflamak çok heyecanl›.
Ancak özellikle dü¤ünün son k›s›mlar›n› çok seviyo-
rum. Belirli bir alkol tüketiminden sonra insanlar›n ra-
hatlamas›, coflkusu çok de¤iflik oluyor. Günün coflku-
sunu gecenin ilerleyen saatlerinde çekilmifl foto¤raflar-
da görebiliyorsunuz.

Çekimlerde mutlaka beklemedi¤iniz olaylar da oluyor-
dur. ‹lginç bir çekim an›n›z› anlat›r m›s›n›z?
ABD Phonix’te bir dü¤ünde ilginç bir fley olmufltu.
Merdivende aile foto¤raf› çekerken yafll› bir adam
önündeki kad›n›n üzerine y›¤›ld› ve ikisi birden yere
düfltü. Adam›n burnu kanad›. Ambulans ça¤›r›ld› ama
ambulans yerine itfaiye geldi. Oradakiler adama müda-
hale etmek durumunda kald›. Damat ve gelinin morali
bozulmufltu ama müdahale edip itfaiye arabas›n›n
önünde çekim yapmay› teklif ettim. ‹kisi de flafl›rd› ve
böyle ilginç bir çekim ikisini de mutlu etti. Bu tür olum-
suz durumlar› keyifli hale getirmek çok önemli. Bir Hint
dü¤ününde çekim yap›yordum. Onlarda bizdekinin ter-
sine k›z taraf› erkek taraf›na bafll›k paras› veriyor. Dü-
¤ünde 12 bin Dolar’a anlafl›ld›¤› halde, k›z taraf› 10 bin
Dolar verdi. Bunun üzerine dü¤ünde kargafla ç›kt› ama
sonuçta olay tatl›ya ba¤land›. Yine bir Hint dü¤ününde
tap›na¤a giriyorduk. Erkeklerin de bafl›n› kapatmas›
gerekti¤i için ben de bafl›m› bandanayla kapatm›flt›m. 

Filistin dü¤ünleri: Gelin ve damat bir arada de¤il
Filistin dü¤ünlerinde göze çarpan ilk fley erkeklerin ka-
labal›¤›. Damat Abdullah, imamlar ve arkadafllar›yla el
s›k›fl›p hepsini bir arada görüntülemek istedi¤imi söy-
ledim. Evin çat›s›na ç›k›p herkesi foto¤raf karesine
s›¤d›rabildim. Evin salonundaysa yaln›zca kad›nlar› ve
çocuklar› çektim. Evin bahçesinde imamla sürekli göz
temas› kurdum. Bahçedeki erkekler namaz k›larken, o
anlar› görüntülemek için onay bekledim. ‹mam kafas›-
n› e¤erek onay verdi ve birkaç kare foto¤raf çektim.
Daha sonra yeme¤e oturuldu. Damat, gelin olmadan
masalar› dolaflt› ve akrabalar›ndan, arkadafllar›ndan
gelen zarflar› toplayarak tebrikleri kabul etti. Bahçede
erkeklerin oturdu¤u bölüme erkekler servis yapt›. Al-
kol tüketimi olmamas›na karfl›n müthifl bir enerjiye,
hareketli dans figürlerine flahit oldum.

Yunan dü¤ünleri: Bir ç›n ç›n, bir öpücük
Il›k bir k›fl günü bir Yunan kilisesindeydik. Kiliseden
ç›k›p Hilton Tapatio’ya vard›¤›m›zda, kalabal›k daha
da büyüdü. Gelin Kallista ve damat Nicholos o kadar
mutluydu ki, ilk defa bir dü¤ünde “Gülümseyin” de-
medim. Kilisedeki dini törenden sonra, ikinci bir evli-
lik töreni yap›ld›. Tam dü¤ün flark›s› çalacakken ses
sisteminde bir bozukluk oldu. 250 kifli hep bir a¤›z-
dan dü¤ün flark›s›n› söylemeye bafllad›. Daha sonra
restoranda uzolar (Yunan rak›s›) sular seller gibi akt›.
Nerdeyse her 15 dakikada bir, damat Nicholos veya
arkadafllar› “hoppa” diye ba¤›rarak uzo kadehlerini
kald›rd›. Yunan dü¤ünlerinde herhangi bir davetli b›-
ça¤›n› kadehine vurmaya bafllarsa, di¤er davetliler de
çatal veya b›çaklar›n› kadehlerine vurarak ç›n ç›n ses-
leri ç›karmaya bafll›yorlar. Ç›n ç›n seslerini duyan da-
mad›n, hemen gelini öpmesi gerekiyor. 

Dünyadan dü¤ün hikayeleri

Amerikan dü¤ünleri 5 y›ld›zl› bir otelin animasyon eki-
binin gösterilerini aratm›yor. Dü¤ünün ortas›nda gelin
ve damad›n oturdu¤u uzun bir masa oluyor. Bu ma-
sada gelin ve damad›n en yak›n arkadafllar› yerlerini
al›yor. Hepsi ayn› tarz, ayn› renk k›yafet giyiyor. 

Akflam yeme¤i bafllamadan önce gelin ve damad›n
arkadafllar› flampanya kadehi kald›r›p çocukluk veya
akademik hayatlar›yla ilgili an›lar anlat›p evlenen çifte
mutluluklar diliyorlar. Yemek bittikten sonra gelin ve
damat ilk danslar›n› yap›yor. Ard›ndan gelin ve baba-
s›, damat ve annesi dans ediyor. 

Gecenin sunucusu 10 y›ldan fazla evli olanlar›n dan-
sa devam edece¤ini, di¤erlerinin dans pisti d›fl›na
ç›kmas›n› istiyor. Sonra 10 y›ll›k evliler, daha sonra
20 y›ll›k evliler dans ediyor. En sonunda en uzun sü-
reli evli çift seçiliyor ve onlar dans ediyor. 

Ard›ndan para dans› bafll›yor. Damad›n önünde ka-
d›nlar, gelinin önünde erkekler s›raya giriyor. Dama-
da kad›nlar, geline de erkekler para veriyor. Bu para
genelde 1 Dolar gibi sembolik bir rakam. Davetteki
tüm bekar kad›nlar ça¤›r›l›yor ve gelin arkas›n› döne-
rek onlara çiçe¤ini at›yor. Çiçe¤i yakalayan›n en k›sa
zamanda evlenece¤ine inan›l›yor.

Amerikan dü¤ünleri: Broadway flovu mu, dü¤ün mü

“Her gelin güzeldir. Gelinler, o gün dünyan›n en güzel gelini oldu¤unu ispatlamak ister. 
Bunu gerçeklefltirecek kifli de foto¤rafç›d›r. Çekimi bir film gibi görüyorum. Gelin benim için baflrol
oyuncusu, erkek de yard›mc› oyuncu.”
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Uyuyan yapraklar
Kapal›çarfl› esnaflar›ndan Nick Merdenyan’›n çal›flmalar›n›n temeli hoflgörü ve sayg› üzerine kurulu.
Merdenyan’›n yapraklar› hat, kaligrafi, tezhip gibi renk ve yaz› sanatlar›n›n yan› s›ra Budizm, ‹slam,
H›ristiyanl›k, Musevilik için de bir buluflma noktas›.



Herkesin hayat›nda bir kez de olsa bir kitab›n
sayfalar› aras›na narin bir yapra¤› saklad›¤› ol-
mufltur. Y›llar içinde unutulan bu yaprak, gün

gelmifl tesadüfen çevrilen sayfalar›n aras›ndan o kiflinin
karfl›s›na ans›z›n ç›km›flt›r. Ne zaman, hangi hislerle
oraya kondu¤u çoktan unutulmufltur ama ipek görün-
tüsüyle bulan›n yüzünde küçük bir tebessüm yarat-
maktan geri kalmaz. Ve hikaye burada biter. Ama Nick
Merdenyan için as›l hikaye iflte bu noktada bafllar. 

Merdenyan 1995’te o¤lunun vaftiz töreni s›ras›nda he-
diye edilen çiçe¤in yapraklar›n› atmaya k›yamaz ve bir
kitab›n sayfalar› aras›nda saklar. Y›llar sonra bir araflt›r-
ma için kitaplar› kar›flt›rd›¤›nda ipek gibi iki yaprak ile
karfl›lafl›r ve bunlarla ne yapabilirim diye bafllar hayal
kurmaya. Kapal›çarfl›’da komflusunun dükkan›na gelen
bir kaligrafi ustas›na kurumufl yapraklar› gösterir. “Yap-
raklar›n üzerine hat sanat› yap›l›p yap›lamayaca¤› geldi
akl›ma. Kaligrafi ustas›yla fikrimi paylaflt›¤›mda o da
çok heyecanland›. Bir süre sonra kaligrafi ustas› yap-
raklarla ç›kageldi. Yapraklar›n üzerine Kanuni Sultan
Süleyman’›n tu¤ras›n› ve kufi yaz›yla Yunus Emre’nin
‘Sev seni seveni’ sözlerini ifllemiflti. Tesadüf eseri o
gün Kapal›çarfl›’daki dükkan›ma ABD’li bir çift geldi ve

hat sanat›yla yap›lm›fl özel objeler arad›klar›n› söyle-
diler. Tu¤ral› yapra¤› gösterdi¤imde hayran oldular.

O gün ABD’li kad›n›n yüzünde gördü¤üm heyeca-
n› unutam›yorum. Yapraklar› sat›n ald›lar ve ma-

cera böylece bafllam›fl oldu”.

Benzersiz eserler
Merdenyan, o günden bu yana Kapal›-
çarfl›’da iç bedestende yer alan dükka-
n›nda yapraklar üzerine çeflitli dualar,
desenler iflliyor. Merdenyan’›n yaprak-
lar›n› yaln›zca ‹slami yaz›lar ve motifler

süslemiyor. Yapraklar üzerinde kültürleri de
buluflturuyor. H›ristiyan ve Yahudi kültürlerine

ait unsurlar› da kullan›yor. Merdenyan, tüm din-
lerin hoflgörüyü simgelemesi felsefesinden yola

ç›kt›¤›n› söylüyor. Yapraklar üzerine iflledi¤i metnin al-
t›na ‹ngilizce aç›klamalar›n› da ekliyor. Merdenyan’›n,
Mimar Sinan Üniversitesi’nden tezhip ve hat ustas› iki
kifliyle birlikte haz›rlad›¤› eserlerin dünyada bir efli ben-
zeri daha yok. Merdenyan, ekibin yöneticisi. Yaprakla-
r› temin ediyor, tasarl›yor, ekibe de uygulamas› kal›yor.
Dua, dilek, tu¤ra, isim ve görsel simgeler yapraklar›n
üzerine iflleniyor.

Yapraklar Florida’daki bir seradan geliyor. Dieffenbac-
hia bitkisinin özel bir türünün yapraklar›n› kullan›yorlar.
“Kulland›¤›m Dieffenbachia ve Caladium Türkiye’de ye-
tifltirilmiyor. ‹lk önce Hollanda’dan ithal ediyordum. An-
cak Hollanda baz› ekonomik nedenlerden ötürü bu bit-
kinin üretimini durdurdu. Uzun araflt›rmalar sonucunda
ihtiyac›m olan kalitedeki yapraklar› Florida’da bir sera-
da buldum” diyen Merdenyan yapraklar› sat›n almadan
önce Florida’ya giderek tek tek kontrol ediyor. “Bir
saks› bitkisinden yetiflen ancak bir ya da iki yaprak kul-
lan›labiliyor. Her gidiflimde ortalama 1500 yaprak sat›n
al›yorum. Türkiye’ye nakil süreci çok zahmetli. Her biri-
ni titizlikle bavula yerlefltiriyorum. Is›, nem ve bas›nç
yapraklarda k›vr›lmalara, çatlamalara neden olabiliyor.
Türkiye’ye getirdikten sonra her yapra¤› özel bir yön-
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temle üçüncü hamur ka¤›t aras›nda bir süre kurutuyo-
rum.” Kurutma aflamas›, ka¤›tlar›n aras›na yerlefltirip
bir y›l boyunca unutmak de¤il. Çok daha zor ve zah-
metli bir süreç.

‹kinci yaflam
Merdenyan, haftada en az iki kez, kendi deyimiyle yap-
raklar›n uyudu¤u yerleri de¤ifltiriyor. “Onlar› uyuyor ka-
bul ediyorum. Uykuya dal›yorlar ve bir buçuk y›l sonra
ikinci hayatlar›na bafll›yorlar. Yerlerini de¤ifltirmezsem,
yapraklar sayfalara yap›flabiliyor”. Her 100 yapraktan
yaln›zca 30-40 tanesinin ikinci hayata dönebildi¤ini
söyleyen Merdenyan, bu ifli yapabilmek için sabr›n ya-
n› s›ra büyük bir tutkuya da ihtiyaç duyuldu¤unu özel-
likle vurguluyor. Merdenyan, çal›flmaya bafllayaca¤›
konuya uygun olarak yapraklar›n› seçiyor. Konu seçimi-
nin ard›ndan yapraklar, özel yöntemlerle kendi öz suyu
giderilene kadar kurutuluyor. “Tutku olmazsa sab›r ol-
muyor. Yapraklar›n rüyalar›n›za, hayat›n›z›n her an›na
girmesi laz›m. Bu yapraklarda pozitif bir enerji var. Bü-
tün bir y›l boyunca yapraklar›n en az haftada iki kez
evimde yatt›klar› yerleri de¤ifltiriyorum. Onlar›n kuruma
aflamalar›n› izlemek çok heyecanl›. Onlar›n yüzlerce
eve girece¤ini düflününce daha mutlu oluyorum. Bu,
benim için zevkli ve heyecanl› bir oyun”.

Ünlülerin evindeki yapraklar
Merdenyan’›n yapraklar›n›n süsledi¤i yerler aras›nda

Bill Gates’in evi ve Los Angeles Roslin Art Gallery, Flo-
rida A-Havva ve New York Otantik Jewellery baflta ol-
mak üzere pek çok galeri de bulunuyor. Ayr›ca NATO
Zirvesi s›ras›nda ‹stanbul’a gelen Laura Bush’a da bir
tane hediye etme f›rsat› bulmufl. Hillary Clinton’›n
1996’da Türkiye ziyaretinde üç dinin sembolünün yer
ald›¤› “Buluflma Noktas›” adl› çal›flmas›n› sat›n ald›¤›n›
söyleyen Merdenyan’a Hillary Clinton taraf›ndan bir de
teflekkür belgesi yollanm›fl. Edward fievardnadze ve
‹talyan savc› Di Pietro da Merdenyan’›n eserlerini alan
isimler aras›nda.

Yapraklar ABD’den özel belgeyle geliyor
Dieffenbachia ve Caladium yapraklar›n› tercih etmesini,
“Bu yapraklar›n en büyük avantaj›, tamamen kuruduk-
tan sonra bile elastikiyetlerini kaybetmemesi. Bir de
boyay› çok iyi kabul ediyorlar. ‹fle ilk bafllad›¤›m›zda
boya konusunda s›k›nt› çekiyorduk. Mimar Sinan Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki profesörlere
dan›flarak do¤ru tekni¤i gelifltirdik. Boyan›n içine çeflit-
li maddeler koyarak özel bir kar›fl›m elde ettik. Boyala-
r›m›z tamamen yapra¤a özel. Bu teknikle yap›lan yap-
raklar 10 y›ld›r hiç bozulmad›. Çerçeve içinde muhafa-
za edildikleri için yüzlerce y›l bozulmadan kalacaklar›n›
düflünüyorum” fleklinde aç›kl›yor. Yapraklar› ABD’den
Türkiye’ye getirmek için özel bir belgesi bulunan Mer-
denyan, yapraklar›n ABD’li yetkililer taraf›ndan tek tek
kontrol edildi¤ini ve belgelendi¤ini söylüyor. “Yaprakla-

r› ABD’lilerden farkl› kullan›yoruz. Kulland›¤›m›z malze-
meler kadar yapt›¤›m›z ifllemler de farkl›” diyen Mer-
denyan yapraklara gönülden ba¤l› ve çal›flmalar› konu-
sunda fiyat vermekten pek hofllanm›yor. Her çal›flma-
dan bir adet üretiyor. 

Merdenyan, yapraklar›n hassas oldu¤unu ve her f›rça-
n›n kullan›lamad›¤›n› söylüyor. “Kulland›¤›m›z yapraklar
a¤›r bir boyay› kald›ramayaca¤›ndan çok hassas. Kul-
lanaca¤›m›z f›rçalar› Londra’dan getiriyorum. Kedi k›l›
f›rçalar kullan›yoruz. Süslemelerde kulland›¤›m›z alt›n
varaklar› da yurtd›fl›ndan temin ediyoruz. Eserin ta-
mamlanabilmesi için tasar›m ve iflleme aflamas› d›fl›nda
15 günlük bir süreç gerekiyor. ‹fllemlerin tamamlanma-
s›n›n ard›ndan etraflar›n› tümüyle kapatarak iki cam
aras›na koyuyoruz. Bu, yapra¤›n uzun süre sa¤l›kl› ve
canl› kalmas›n› sa¤l›yor” diyor.

Eserlerinde ilham kayna¤›n›n kültürler oldu¤unu söyle-
yen Merdenyan, “Çal›flmalara ‹slam kültürü ile bafllad›k.
H›ristiyan ve Musevi kültürüyle devam ettik. fiu an çe-
flitli kültürlerin güzel mesajlar›n› da çal›flmalar›m›zda
kullan›yoruz. Bu mesajlar› ülkemizdeki insanlarla ve
dünyayla paylaflmak, ayn› heyecan› hissetmek çok gü-
zel. ‹nsanlar›n, mensup olduklar› kültürün d›fl›ndaki bir
kültürün eserlerine, mesajlar›na sayg›yla, hoflgörüyle
yaklafl›p ilgilenmeleri ve bu eserleri tercih edip sat›n al-
malar› bana ayr›ca mutluluk veriyor” diyor.

“‹nsanlar›n, kendi mensup olduklar› kültürün d›fl›nda bir baflka kültürün eserlerine, mesajlar›na
sayg›yla, hoflgörüyle yaklafl›p ilgilenmeleri ve bu eserleri tercih edip sat›n almalar› bana ayr›ca 
mutluluk veriyor.”
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Sultanahmet Meydan› 10 May›s günü Türkiye’de
ilk kez düzenlenen bir etkinli¤e sahne oldu. Pan-
gea Günü ad› verilen etkinlik, organizasyonu

gerçeklefltiren kifliler d›fl›nda herkes için bilinmezlerle
doluydu... Sultanahmet o gün farkl› bir etkinli¤e ev sa-
hipli¤i yapmakla kalmad›, kat›lanlar› mestetti. 

Pangea Günü, her y›l Kaliforniya’n›n Monterey kasaba-
s›nda düzenlenen TED Konferans›’nda (Technology
Entertainment Design) 2006 y›l› Dilek Ödülü’nü alan
belgesel film yap›mc›s› Jehane Noujaim taraf›ndan bafl-
lat›lan bir etkinlik. Sineman›n ve görselli¤in gücünü kul-
lanarak, farkl› kültürlerden milyonlarca insan› bir araya
getiriyor. Daha iyi bir gelecek için kendini dünyada fark
yaratmaya adayan küresel bir topluluk oluflturmay›,
farkl› öyküleri paylaflarak dünyaya bar›fl getirmeyi
amaçl›yor. 

Pangea Günü’ne kat›lan ünlüler aras›nda Ürdün Krali-
çesi Nur, dünyan›n en ünlü kad›n savafl muhabirlerin-
den Christiane Amanpour, Bob Geldof ve ‹ranl› rock
y›ld›z› Hypernova gibi isimler yer ald›. 

M›s›rl› Noujaim ortaya bir fikir at›yor ve…
2006’da belgesel film yap›mc›s› Jehane Noujaim, med-
yan›n çok tarafl› haber verdi¤i düflüncesinden yola ç›-
karak alternatif hayatlar›n filmlerini çekmeye bafllar.
Derken TED Konferans›’na kat›l›r. Tüm dünyan›n bar›fl

için bir araya geldi¤i bir etkinlik günü düzenlemek ister
ve ortaya Pangea Günü ç›kar. Pangea, dünyada ya-
flam bafllad›¤›nda bütün k›talar›n birbirine birleflik oldu-
¤u hale verilen ad…

‹ki y›ld›r dünya çap›nda düzenlenen Pangea Günü,
geçti¤imiz 10 May›s’ta, Kahire, Dharamsala, Kudüs,
Kigali, Londra, New York, Ramallah ve Rio de Janei-
ro’dan canl› ba¤lant› ile gerçeklefltirildi. Etkinlik tüm
dünya ile ayn› anda ‹stanbul’dan da izlendi. ‹stanbul or-
ganizasyonu Ali Üstünda¤ ve flirketi ‹ltek taraf›ndan ya-
p›ld›. Ücretsiz olan ve dört saat süren Sultanahmet
Meydan›’ndaki organizasyona 600 kifli kat›ld›. 

Türkiye’de ‹Z TV taraf›ndan canl› yay›nlanan Pangea
Günü’nde, dünya için dünyan›n yapt›¤› 24 k›sa film
gösterildi. 100’ü aflk›n ülkeden 2500 çal›flma aras›n-
dan seçilen bu filmler, “dünyay› di¤er insanlar›n gözün-
den göstermeyi” amaçlayan fakl› yap›mlard›. ‹nternet,
televizyon ve cep telefonlar› yoluyla milyonlarca insana
ulaflan Pangea Günü, dünya televizyonlar›nda yedi ay-
r› dilde yay›nland›. Etkinlik sayesinde sineman›n gücü-
nü kullanarak hoflgörü ve merhamet duygular›n› güç-
lendirmenin yan› s›ra farkl› kültürlerden milyonlarca in-
san› bir araya getirerek daha iyi bir gelecek yarat›lmas›
hedeflendi. 

Organizasyonun Türkiye aya¤›n› düzenleyen Ali Üstün-
da¤ ile Pangea Günü ile ilgili merak ettiklerimizi ve ça-
l›flmalar›n› konufltuk.

Pangea Günü organizatörleri size nas›l ulaflt›?
Onlar bana ulaflmad›, ben onlara ulaflt›m. Daha önce

Filmler bar›fl için çekiliyor
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TED Konferans›’na kat›ld›¤›m için Pangea Günü’nün
varl›¤›ndan haberdard›m. Bakt›m ki Türkiye’de çok faz-
la bir fley yap›lm›yor, ifli ele almaya karar verdim. Art›k
öyle bir yafla geldim ki her fleyin kutuplaflt›¤› bir ortam-
da diyalo¤u oturtmak, hoflgörü gelifltirmek ve insanlar›
birbirine yak›nlaflt›rmak gerekti¤ini görüyorum. 

Pangea Günü bu y›l Türkiye’de ilk kez düzenlendi. Et-
kinli¤e kat›lan Türk filmi oldu mu?
Bu ilk y›l›m›z oldu¤u için çok heyecanland›m. Türki-
ye’den kat›lan film olmad› ama bunu hedefliyoruz. Et-
kinli¤i daha çok duyurmal›y›z.

Bu y›l hedeflenen etki yarat›labildi mi?
Bence hedeflediklerimize ulaflt›k ama flunu hayal ede-
medik. 50 kifli mi gelir 5 bin kifli mi, bilemedik. Önü-
müzdeki y›l daha iyi ve farkl› bir organizasyon yapaca-
¤›z. Bu y›l tüm haz›rl›klar›m›z ucu ucuna yetiflti. Yine
de 600 kiflilik bir kat›l›m bile bizim için müthifl bir ba-
flar›. 

Pangea Günü etkinli¤ini dünyada ve Türkiye’de kim fi-
nanse ediyor?
‹flin lojistik ve organizasyon giderlerini TED karfl›l›yor. ‹s-
tanbul organizasyonunu uydu yay›n›ndan mekan kiras›na
kadar hiç para ödemeden gerçeklefltirdik. ‹ltek olarak 20
y›ld›r piyasada oldu¤umuz için tedarikçiler gönüllü çal›flt›.
Sultanahmet Meydan›’na dörde befl bir LED ekran getir-
dik. Broflür bast›rd›k. Ses sistemini biz kurduk. TED’den
de çok takdir gördük. “Asla vazgeçmeyin” dediler.

Teknoloji sayesinde iletiflim kolaylaflt›. Ancak verilmek
istenen mesajlar do¤ru iletilebiliyor mu?
Teknolojik araçlar kullanarak iletiflimi etkin k›lmaya ça-
l›fl›yoruz. Ama teknolojiyi de¤il hikayeleri, mesajlar› his-
setmemiz laz›m. ‹letiflimin temelinde de flu vard›r: Ya

bir fikir paylafl›rs›n›z ya da ikna etmeye çal›fl›rs›n›z. Bir
bilgi paylafl›m› vard›r. Ak›lda kalabilmek için hikayeler
anlatmak laz›m. 

‹yi bir tan›t›m filminin kriterleri neler olmal›?
Tan›t›m filmi yapmak isteyen kurum bunu neden ve ki-
me yapmak istedi¤ini belirlemeli. Çok güzel bir film ya-
pabilirsiniz ama hedef kitlesi yanl›fl olabilir. Ya da do¤-
ru hedef kitlesine içi bofl bir film yapabilirsiniz. Bugün
öyle bir hale gelindi ki bir filme adeta bir emtia gibi ba-
k›l›yor. Befl bin YTL’ye de film çekenler var 50 bin
YTL’ye de, 500 bin YTL’ye de… 

Görsel iletiflim ne kadar güçlü?
Görsel, soyutu somuta çevirir. Görsel olmad›¤› zaman
hayat›m›z›n çok önemli bir bölümü yok oluyor. Youtu-
be’u kim hayal etti? Bana 10 y›l önce birisi Youtube’u
hayal et dese, edemezdim. Öyle geliflmeler var ki ço¤u
görsele dayan›yor. Facebook da müthifl bir bulufl. fiu
anda bombard›manday›z, iletiflim ma¤durlar›y›z. Ak-
flam eve dönünceye kadar befl bine yak›n marka rek-
lam›na maruz kal›yoruz. Hangisini hat›rlayacaks›n›z bi-
linmiyor. Herkes kendine bir yer edinmeye çal›fl›yor.
Görseli bir deneyimle efllefltirmek laz›m ki ak›lda kals›n.
Görsel ö¤eye bir de duygu ba¤layabilirseniz ak›lda kal-
ma flans› art›yor. 

Görsel iletiflimde gelecek e¤ilimleri neler?
E¤ilimler nereye gidiyor bilmiyorum. Bence insanl›¤›n
en temel ihtiyaçlar›ndan biri iletiflim kurmak. O nereye
giderse e¤ilimler de oraya do¤ru gidecek. Youtube’u
kimse hayal edemedi ama iki tane genç, arkadafllar›
ile deneyimlerini paylaflmak için bir ortam oluflturdu-
lar, bak›n ne boyutlara geldi. fiunu iyi biliyorum ki gör-
selin gücü her zaman var olacak ve farkl› boyutlara
geçecek.

Mesajlar› iletmenin en etkili yollar›ndan biri görsel iletiflim. Bir bar›fl projesi olan Pangea Günü de bu 
noktadan yola ç›k›yor. O gün bar›fl için çekilen filmler tüm dünyada ayn› anda yay›nlans›n, farkl› 
kültürler bir araya gelsin.

1950’de ABD–Kaliforniya’da do¤du. Fransa’da bü-
yüdü. ‹ngiltere’de ekonomi e¤itimi ald›. “Görmedi¤im
insanlar hakk›nda rapor yazmak bana göre de¤il” di-
yerek ö¤renimini yar›da kesti ve foto¤rafç›l›k alan›nda
çal›flmaya bafllad›. 1975’te Türkiye’ye kesin dönüfl
yapt›. Film ve reklam çekmeye bafllad›. Profesyonel

Tan›t›m Foto¤rafç›lar› Derne¤i (PTFD) baflkanl›¤› yap-
t›. Çal›flmalar›na kurumsal iletiflim uygulamalar› ile de-
vam etti. 1987’de ‹ltek Medya’y› kurdu. ‹ltek Medya,
iletiflim sektöründe Birleflmifl Milletler (BM) taraf›ndan
haz›rlanan ve evrensel de¤erleri kapsayan Küresel ‹l-
keler Anlaflmas›’n›n imzalayan ilk flirketlerden.

Ali Üstünda¤ kimdir

Pangea Günü’nün ortaya ç›kmas›na sebep olan TED
Konferans›, 1984’te Kaliforniya’n›n Monterey kasa-
bas›nda ABD’li zenginlerden Richard Saul Wurman’›n
giriflimiyle düzenlenir. Wurman, hayata bak›fl›n› gelifl-
tirmek için alanlar›nda dünyan›n en iyisi olan kiflileri
ABD’ye konuflmalar yapmaya davet eder. Müzik, sa-
nat, astroloji, genetik veya din gibi akla gelebilecek
her alanda konuflmac›lar TED Konferans›’nda sunum
yapmaya bafllar. Kaliforniya’da gerçeklefltirilen bu
konferansa her y›l dört bin kifli müracaat ediyor ve
ancak bin iki yüz kifli kabul ediliyor. TED’e kat›lmak
için 6000 Dolar’l›k kat›l›m ücretini ödemeniz ve daha
önce bu konferansa kat›lan birinin size referans ol-
mas› gerekiyor. Kat›l›mc›lar dünyay› daha iyi bir hale
getirmek, dünyada olup bitenlere farkl› bir noktadan
bakmak isteyen kifliler. 

Al Gore ünlü Uygunsuz Gerçek’in ilk sunumunu burada
yapm›fl. Baflka bir örnek Bob Geldof. Hedefi, bir an ön-
ce yok olan ya da yok olmakta olan kültürlerin envante-
rini ç›karmak olan Geldof da bu konferans›n kat›l›mc›s›.

Son dört y›ld›r TED Konferans›’nda Dilek Ödülü veri-
liyor. Bu dilekler hayata geçirilmeye çal›fl›l›yor. TED
Konferans›’na kat›lan konuflmac›lar para alm›yorlar
çünkü burada konuflmak bafll› bafl›na bir onur. 

TED Konferans›’n›n amac›
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Bu kitapta Calvino’nun
yaflam›n›n de¤iflik dö-

nemlerinde onun için bü-
yük bir önemi olmufl yazar,
flair ve bilim adamlar› üze-
rine deneme ve yaz›lar›n›n
büyük bir bölümü yer al›-
yor. Calvino gerek yazar
gerekse okur olarak kitap-
la s›k› bir ba¤ içinde ol-
makla birlikte, uzun y›llar›n›
editörlük yaparak geçirdi¤i için hem mesle¤i gere¤i
hem de entelektüel meraklar› nedeniyle de okuma ve
yazma üzerine düflünmüfl bir kültür adam›. Yazar ki-
tapta, “Puflkin’i severim çünkü berrakl›k, ironi ve ciddi-
lik demektir. Hemingway’i severim çünkü yal›nl›k, abar-
t›s›zl›k, mutluluk arzusu, hüzün demektir. Stevenson’›
severim çünkü sanki uçar. Çehov’u severim çünkü git-
ti¤inden daha öteye gitmez. Conrad’› severim çünkü
derin sularda seyreder ve batmaz. Tolstoy’u severim
çünkü kimi zaman ‘Hah, flimdi anl›yorum nas›l yapt›¤›-
n›’ duygusuna kap›l›r›m, oysa bir fley anlad›¤›m yoktur.
Manzoni’yi severim çünkü düne kadar nefret ediyor-
dum. Gogol’u severim çünkü aç›kça, kötülükle ve öl-
çüyle çarp›t›r. Dostoyevski’yi severim çünkü tutarl›l›kla,
öfkeyle ve ölçüsüzce çarp›t›r. Balzac’› severim çünkü
kahindir. Kafka’y› severim çünkü gerçekçidir...” diyor. 

KLAS‹KLER‹ N‹Ç‹N OKUMALI A⁄RI'NIN DER‹NL‹⁄‹

Birazdan anlatacaklar›m
Ermeniler üzerinedir.

Ama bir o kadar da, Türk ol-
mak üzerinedir. Onlardan,
belki ilk kez söyledikleri fley-
leri dinlerken benim de Türk
olmak üzerine ilk kez düflün-
mem üzerinedir. Bana ülke-
ler boyunca anlatt›klar› dün-
kü hakikatin ne oldu¤u üzeri-
ne de¤il, bugünkü hakikat
üzerinedir. Anadolu’dan, Anadolu’yu terk etmek zo-
runda kalm›fl herkese gönderilmifl uzun bir mektuptur
bu... Ece Temelkuran bu cümlelerle bafllayan “A¤r›’n›n
Derinli¤i”nde Ermenilerin kalbine do¤ru bir yolculu¤a
ç›k›yor. “A¤r›’n›n Derinli¤i”, hem Ermeniler hem de
Türkler için bu soruyu cevaplarken Türk kimli¤i üzerine
bir hat›rlama öyküsü de yaz›yor. Ermenistan, Fransa ve
Amerika’da ç›k›lan bu yolculuk hikayesi okuyucuyu sa-
dece o ülkelere de¤il ayn› zamanda kendi haf›zas›nda
“hat›rlad›¤›n› hat›rlamad›¤›” yerlere götürüyor. Bu yol-
culukta hiç gitmedi¤iniz kendi “evinize” gideceksiniz.
“Aidiyetlerimiz böyle olsun istiyorsun. Ne kapana k›s›-
lal›m ‘vatansever’ olarak, ne d›fl›na at›lal›m ‘hain’ ola-
rak. Yeni bir aidiyet olsun, d›fl›na ç›kabildi¤imiz için
büsbütün reddetmek zorunda kalmayaca¤›m›z, içinde
oldu¤umuzda büsbütün üzerinize sinmeyecek bir ev”.

‹ngiltere’nin seçkin bir aile-
sinden gelen keman ö¤ren-

cisi Florence ile babas› bir
kasaba okulunda müdür olan
Edward, evlendikleri gün
Chesil sahilinde bir otele, ba-
laylar›n› geçirmeye giderler.
60’l› y›llar›n bafl›nda, tabula-
r›n henüz y›k›lmad›¤›, top-
lumsal bask›lar›n kendini his-
settirdi¤i, karfl› cinsten iki ki-
flinin ancak evlilikte birleflebildi¤i günlerde geçen “Sa-
hilde”, asl›nda bir akflam yeme¤inde bafllay›p flafak
sökerken biten uzun, sessiz ama duygu f›rt›nalar›yla
geçen bir sahne. ‹ngiliz toplumunun farkl› s›n›flar›ndan
gelen, evlili¤e ve cinselli¤e farkl› aç›lardan bakan bu iki
genç, o otelde geçirdikleri birkaç saat boyunca, bulun-
duklar› an›n gerçe¤ine uyum sa¤layabilmek için çaba-
larken, ister istemez geçmifllerine do¤ru iç ac›tan bir
yolculu¤a da ç›karlar. Pek ço¤umuzun içinde var olan
iki kiflili¤in aras›ndaki mesafeye yuva kuran korkular› ve
içsel çeliflkileri ustal›kla anlatan ve beklenmedik bir
sonla biten bu roman, aflk›n her fleye çözüm olup ola-
mayaca¤› sorusunu da yan›tl›yor. Dünyan›n hemen her
yerinde çarp›c› de¤iflimlerin yafland›¤› 68 kufla¤›na gö-
türen Sahilde, 2007’de ‹ngiltere'de iki önemli edebiyat
ödülünün sahibi oldu. 

SAH‹LDE
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Ernesto Che Guevara’n›n
günlükleri, öyküleri, mek-

tuplar› ve daha önce hiçbir
yerde yay›nlanmam›fl foto¤-
raflar›ndan oluflan “Bellekteki
Che” kapsaml› bir albüm ça-
l›flmas›. Kitap, tüm dünyan›n
kararl› bir devrimci olarak ta-
n›d›¤› Che’nin iç dünyas›na
bir yolculuk niteli¤inde. “Bel-
lekteki Che”, Che’nin Latin
Amerika seyahatlerinin bir yol haritas›, okudu¤u ve sev-
di¤i kitaplar›n, k›zd›¤› ya da sevindi¤i olaylar›n bir dökü-
mü niteli¤inde. Ailesinin daha önce hiç kimseye açma-
d›¤› arfliv, bu kitapla hayat buluyor. Bu büyük devrimci-
nin 80. do¤um günü yaklafl›rken eserlerini inceleyerek
gelecek için ipuçlar› ç›karmak mümkün. Günlüklerinde
komutan imzas›yla yolunu izleyenlere flöyle sesleniyor
Che: “Yoldafl, ailem ‹spanya’n›n hangi bölgesinden ge-
liyor, gerçekten bilmiyorum. Elbette atalar›m çok önce
ç›kt›lar oradan, bir ayaklar› geride kald›, ötekisi ileride.
Ama ben onlara ait bilgileri saklamad›ysam bu, duru-
mun gereksizli¤indendir. Yak›n akraba oldu¤umuzu
sanm›yorum, ama dünyada gerçekleflen herhangi bir
adaletsizlik karfl›s›nda e¤er siz de öfkeyle titriyorsan›z,
yoldafl›z demektir ve bu çok daha önemlidir. Devrimci
selamlarla vatan yahut ölüm. Kazanaca¤›z!” 

OOpera sanatç›m›z Leyla
Gencer dünya opera tari-

hinin yetifltirdi¤i en büyük
sopranolardan biri. Geçti¤imiz
May›s ay›nda hayata gözlerini
yuman bu büyük sanatç›n›n
opera kariyeri Devlet Tiyatro-
lar› Ankara Operas›’nda sah-
nelenen “Cavallerina Rustica-
na” operas›nda Santuazza ro-
lü ile bafllad›. Gencer’in opera
repertuar› 23 bestecinin 72 yap›t›n› kapsar. ‹flte “Tut-
kunun Roman› Leyla Gencer”; ac›y› ve sevinci, korku-
yu ve öfkeyi, dostluklar› ve ihaneti, aflk› ve nefreti, ken-
di özel bahçesinde yeflerten, güçlüklere, engellere,
bask›lara meydan okuyarak savaflmaktan y›lmayan;
yeryüzü uçurumlar›n› s›nayan Leyla Gencer’in, “La Di-
va Turca”n›n roman›. Zeynep Oral’›n ustal›kl› anlat›m›,
s›cak biçimiyle soluk solu¤a okunan “Tutkunun Roma-
n› Leyla Gencer”i Do¤an Kitapç›l›k yeniden yay›mlarken
okurlara yeni belgeler sunuyor. Bugün birço¤u aram›z-
dan ayr›lm›fl ünlü yazarlar›n, 1950’li y›llarda Gencer’e
iliflkin yaz›lar›ndan bir seçki, kitab›n sonuna eklenen
“Ülkem beni hat›rlad›” bölümünde yer al›yor. Bu yaz›lar
yaln›z Türkiye’nin onuru Gencer üzerine düflünceleri
aç›klamakla kalm›yor, ülkemizdeki ve sanat dünyam›z-
daki “Bizans oyunlar›”na da ›fl›k tutuyor.

ACI Ç‹KOLATA TUTKUNUN ROMANI LEYLA
GENCER

BELLEKTEK‹ CHE

Ça¤dafl Dünya Edebiyat›
dizisinden ç›kan “Ac› Çi-

kolata”, Latin Amerikan ede-
biyat›na ciddi katk›lar› olan
Meksikal› yazar Laura Esqui-
vel’in kaleminden önemli bir
çal›flma. Yemek piflirerek, ye-
mek yiyerek, yemekler arac›l›-
¤›yla aflk ilan›, tinsel ve tensel
iletiflim gerçekleflebilir mi?
Esquivel, bu romanla bu ileti-
flimin gerçekleflebilece¤ini kan›tl›yor. 19. yüzy›l Meksi-
kas›’nda geçen roman, Esquivel’in hayat›nda mutfa¤›n
ne kadar önemli oldu¤unu gösteriyor. Yazar, mutfa¤›
bilgi ve anlay›fl›n yaratt›¤› zevkin kayna¤› olarak karak-
terize ediyor. Kitab›n orijinal ad› ‹spanyolca’da hislerin
uç noktas›n›, tutku, k›zg›nl›k ve cinsellikte kaynama
noktas›n› anlatmak için kullan›lan bir deyim. Yüzy›l
bafllar›nda Meksika’da devrim, eski kolonyal toplumun
son kal›nt›lar›n› temizlerken, aile gelene¤ine göre ev-
lenmesi olanaks›z, ama buna karfl›n Pedro’ya delicesi-
ne tutkun Tita, yemek yapmay› aflk›n›n iletiflim arac›na
dönüfltürüyor. K›sa zamanda 15 dile çevrilen ve yaza-
r›n senaryosuyla 1992 y›l›nda sinemaya aktar›lan, filmi
ülkemizde de büyük ilgiyle karfl›lanan “Ac› Çikolata”,
baflta Meksika ve ABD olmak üzere yay›mland›¤› her
ülkede sat›fl rekorlar› k›rd›. 
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P›nar Çocuk Sütü üretti

74 Yaflar k›salar

P›nar, 1-9 yafl aras› çocuklar›n zihinsel ve be-
densel geliflimlerine destek olmak amac›yla

vitaminlerle zenginlefltirilmifl çocuk sütü üretti.
Oyuncu Berna Laçin’in sundu¤u tan›t›m toplan-
t›s›na, Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu, Yaflar Toplulu¤u Yö-
netim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ‹dil Yi¤itbafl›,
Yaflar Holding Operasyonlar Baflkan› Olcay Su-
nucu, Ticari Operasyonlar Baflkan Yard›mc›s›
Azmi Gümüfllüo¤lu, P›nar Süt Genel Müdürü Er-
gun Akyol ve Cerrahpafla T›p Fakültesi Çocuk
Gastroenterolojisi ve Beslenme Uzman› Prof. Dr.
Tufan Kutlu kat›ld›. P›nar Çocuk Sütü tan›t›m
toplant›s›nda Kalpakl›o¤lu, P›nar Süt’ü 1-9 yafl

aras› çocuklar›n zihinsel ve bedensel geliflimleri-
ne destek olmak amac›yla, mineral ve vitamin-
lerle zenginlefltirdiklerini belirtti. 

P›nar’›n uzun ömürlü süt pazar›nda liderli¤ini bu y›l
da sürdürece¤ini ifade eden Kalpakl›o¤lu,
“2008’de sat›flta yüzde 25 büyüme planl›yoruz.
‹hracatta da iddial›y›z, yüzde 16-20 aras›nda da
büyüme hedefliyoruz. Yaflar Toplulu¤u’nun stra-
tejisinde tüketici en üst noktadad›r. Modern ve ye-
nilikçi ürünleri, yenilikçi teknolojileri Türkiye’ye ge-
tirme heyecan› tafl›yan bir ekibimiz var” dedi. Kal-
pakl›o¤lu, yap›lan yat›r›mlar›n daha verimli, daha
etkin ve kaliteyi art›r›c› yat›r›mlar oldu¤unu söyledi.

Yaflamdan dakikalar

Yaflar Üniversitesi ö¤rencilerinin, Türk medya-
s›n›n tan›nm›fl gazetecileriyle bir araya gelme-

sini amaçlayan özel söylefliler dizisinin yeni ko-
nuklar› gazeteci H›ncal Uluç, program yap›mc›s›
Nebil Özgentürk ve gazeteci-yazar Haflmet Ba-
bao¤lu oldu. Yaflar Üniversitesi Alsancak Kam-
pusu Durmufl Yaflar Konferans Salonu’nda yap›-
lan etkinlikte, Uluç, “Karfl›mda gördü¤üm genç-
lik beni umutland›r›yor. Bilgisayarla ilk kez Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’nin üçüncü s›n›f›nda tan›fl-
t›m. fiimdi teknolojinin tüm olanaklar› elinizin al-
t›nda. Bu gücün de¤erini bilin, okuyun, kat›l›mc›
olun” diye konufltu. Özgentürk ise, Türk gençli¤i-
nin umut ve umutsuzlu¤u 80’li y›llarda iç içe ya-
flad›¤›n› ve günümüzde tafllar›n yavafl yavafl ye-
rine oturdu¤unu söyledi. 

Ö¤rencilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i söyleflide, ko-
nuklarla hofl bir sohbet ortam› yakaland›.

P›nar Çocuk Tiyatrosu 
20 yafl›nda

1987 y›l›ndan beri faaliyetlerini sürdüren ve her
y›l Türkiye çap›nda yaklafl›k 100 bin çocu¤a

ulaflan P›nar Çocuk Tiyatrosu 20. yafl›n› Sihirli
Ada adl› müzikli, dansl› çocuk oyunuyla kutluyor.

20 y›lda iki milyondan fazla çocu¤a ücretsiz ti-
yatro izleme imkan› sunan P›nar Çocuk Tiyatro-
su, Shakespeare’nin F›rt›na adl› eserinden uyar-
lanan Sihirli Ada’yla, ünlü yazar›n e¤lenceli ve
zengin dünyas›n› turne program› çerçevesinde
‹zmir’deki çocuklar›m›zla tan›flt›racak.

Çocuklar› sanatla buluflturmak ve zihinsel geli-
flimlerine katk›da bulunmak amac›yla ilkö¤re-

tim ö¤rencileri aras›nda düzenlenen 27. P›nar Re-
sim Yar›flmas›’n›n finalistleri belli oldu. 

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen 14 bin 137
adet resim jüri de¤erlendirmesine girdi. Yar›flma-
da belirlenen 22 minik ressam P›nar taraf›ndan
Büyükada’da misafir edildi ve sanatla dolu bir haf-
ta geçirdi.

Prof. Hüsamettin Koçan ve ekibiyle birlikte çal›flan
yetenekli ö¤renciler, atölye çal›flmalar›nda hayalle-
rindeki kahramanlar› resmedip Büyükada’n›n tari-
hi ve kültürel mekanlar›n› ziyaret ettiler.

Bekir Sami Çimen ve
Karma Resim Sergisi

Bekir Sami Çi-
men’in eser-

leri ile Mimar Si-
nan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi
ö ¤ r e n c i l e r i n i n
eserlerinden olu-
flan karma resim
sergisi, Selçuk
Yaflar Resim Mü-
zesi ve Sanat Ga-
lerisi’nde sanat-
severlerle bulufl-
tu. Yap›tlar›nda
do¤aya yer veren
ve izleyiciye gü-
zeli sunmay› amaçlad›¤›n› belirten Çimen, “Do-
¤an›n esas elemanlar›n› görüyorum, beynimde
flekilleniyor. Tuvale yans›tt›¤›m benim gördü¤üm
oluyor ve yenisine bafll›yorum” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ö¤ren-
cileri Asl› Özok, Burçin Erdi, Beyza Boynudelik,
Pelin Özgöçen, Nur Gürel, Evren Karayel Gökka-
ya, Burcu Ayan, Baflak Bugay’›n eserlerinden
oluflan “Metropol” adl› karma resim sergisi ise ‹z-
mirli sanatseverlerden tam not ald›. Yaflad›klar›
metropole hem gönül ba¤lar›n›n hem de k›rg›n-
l›klar›n›n oldu¤unu belirten sanatç›lar, “‹flte bu
ortak duygular›n dönüfltürdü¤ü çal›flmalar›m›z›
ortaya koyuyoruz” dediler.

Alt›n Yunus’ta 
yunuslarla terapi

Çeflme Alt›n Yu-
nus Oteli bün-

yesindeki koylardan
birine yunuslarla te-
rapi merkezi açt›.
Tesiste iki yunus ba-
l›¤›, deniz içerisinde-
ki do¤al bir ortamda yaflamlar›n› sürdürecek. Hem
terapi hem de e¤lence amaçl› aç›lan tesiste, ziyaret-
çilere Türkiye’de ilk kez denizin içindeki do¤al yaflam
ortam›nda iki yunusla terapi yap›lacak. Alt›n Yunus
Oteli Genel Müdürü Tayfun Baflkurt, özel e¤itim-
li iki yunus bal›¤› için deniz içinde özel bir alan yarata-
rak Ege turizminde bir ilke imza atacaklar›n› söyledi. 

Yaflar E¤itim ve Kültür
Vakf› bursiyerleri 

Yaflar E¤itim ve
Kültür Vakf›,

Ege Bölgesi’ndeki
ü n i v e r s i t e l e r d e
okuyan bursiyerleri
tan›flt›rmak ama-
c›yla Karfl›yaka Durmufl Yaflar E¤itim Merke-
zi’nde bir tan›flma toplant›s› düzenledi. Toplant›-
n›n ard›ndan bursiyerlere P›nar Süt fabrikas› gez-
dirildi. Toplant›dan memnun kalan bursiyerler, bu
tür organizasyonlar›n daha s›k yap›lmas›n› iste-
diklerini belirterek, vak›f yöneticilerine memnuni-
yetlerini dile getirdiler.

33. Dyo Resim Yar›flmas›

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›
taraf›ndan Türk resim sa-

nat›na katk›da bulunmak ve
genç yetenekleri resim sanat›-
na teflvik amac›yla yap›lan
Dyo Resim Yar›flmalar›’n›n bu
y›l 33.’sü düzenlenecek. Ya-
r›flma için 19 Eylül 2008’e ka-
dar eser kabul edilecek. Kat›-
lan eserler aras›ndan pentür
dal›nda 4 eserden her birine,
özgün bask› dal›nda ise 1
esere baflar› ödülü verilecek. Ödüller ve sergilen-
meye de¤er bulunan eserler Eylül ay›nda Prof.
Devrim Erbil, Prof. Nefle Erdok, Prof. Turan Erol,
Prof. Kaya Özsezgin, Prof. Hasan Pekmezci,
Prof. Fahri Sümer, Prof. Süleyman Saim Tekcan
oluflan seçici kurul taraf›ndan belirlenecek. Ya-
r›flmada ödül alan ve sergilenmeye de¤er bulu-
nan eserler Edirne, ‹zmir, Malatya, fianl›urfa, An-
kara, K›br›s/Lefkofle, Kayseri, Trabzon ve Deniz-
li’de sanat severlerin be¤enilerine sunulacak.

P›nar’dan Forum ‹stanbul 2008 sponsorlu¤u

Yaflar Holding G›da Grubu P›nar, Swissotel
The Bosphorus’ta 23-25 Nisan tarihleri ara-

s›nda gerçeklefltirilen “Türkiye’nin ‹stikrar ve Bü-
yüme Hamlesi” temal› Forum ‹stanbul 2008 or-
ganizasyonuna “Yüzy›l Sponsoru” olarak destek-
te bulundu.

Tar›m Bakan› Mehdi Eker’in aç›l›fl konuflmas›n›
yapt›¤› Forum ‹stanbul 2008’de, “Tar›mda Küre-
selleflme ve ‹novasyon” konulu oturumun bafl-
kanl›¤›n› Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu üstlendi. Oturuma,
Yaflar Holding ‹cra Baflkan› Mehmet Aktafl ve
Yaflar Holding Tar›msal Üretim Baflkan Yard›m-
c›s› Hasan Girenes konuflmac› olarak kat›ld›.

Aktafl, tar›m›n ilk ticareti bafllatarak bir anlamda
küreselleflmenin de ilk ad›m›n› oluflturdu¤unu
belirterek, “G›da güvencesi ve g›da güvenli¤i 21.
yüzy›l›n en önemli konular› olacak, bu çerçevede
tar›m yar›n›n gündeminde de önemli bir yer tuta-
cak” dedi. 

Girenes de konuflmas›nda, küresel iklim de¤iflik-
liklerinden kaynaklanacak g›da ve beslenme kri-
zine dikkat çekti. “Denizlerimiz, çözümün önemli
bir parças›d›r” dedi. Girenes, hayvansal protein
talebinin avc›l›ktan de¤il, kültür bal›kç›l›¤›ndan
karfl›lanabilece¤ini belirtti.

Forum ‹stanbul 2008, de¤iflik konular› ve otu-
rumlar› ile ifl dünyas›n›n yo¤un kat›l›m› ile gerçek-
leflti. Tar›m ve g›da forumun en önemli temalar›n-
dan biri oldu.

Ulusal ‹flletme, Yönetim ve Ekonomi Konferans› 

Yaflar Üniversitesi, Uluslararas› ‹flletme, Yöne-
tim ve Ekonomi Konferans›’n› düzenledi. Çefl-

me Alt›n Yunus Oteli’ndeki konferansa ABD Chi-
cago Federal Reserve Bank’›n bafl ekonomisti
Dr. Richard J. Rosen, ABD Loyola Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Dr. Vefa Tarhan, Yaflar Toplulu¤u
Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, Yaflar Toplulu¤u
‹cra Baflkan› Mehmet Aktafl, Yaflar Üniversitesi
Rektörü Murat Barkan ve çok say›da davetli kat›l-
d›. Konferansta Dr. Richard J. Rosen, ABD’de
son dönemlerde ortaya ç›kan ekonomik sorunla-
r›n ve ekonomik trendlerin ülke ekonomisine, ay-

r›ca uluslararas› ekonomiye etkileri üzerinde dur-
du. Amerika’n›n durgunluk içinde olmad›¤›n› be-
lirten Rosen, kritik duruma en önemli neden ola-
rak son bir y›ld›r yaflanan konut krizini gösterdi.
Dr. Vefa Tarhan da konuflmas›nda likidite krizini
ele ald›. Konferansta küresel ›s›nmaya dayal› ta-
r›m, hayvanc›l›k, deniz ürünleri, bal›kç›l›k ve g›da
sorunlar› da konufluldu. Yaflar Toplulu¤u ‹cra
Baflkan› Mehmet Aktafl’›n baflkanl›k yapt›¤› pa-
nelde, Türk tar›m sektörünün önde gelen profes-
yonelleri ve tar›mla ilgili akademik isimler sektör
ile ilgili güncel olaylar› ve sorunlar› ele ald›lar.

P›nar Resim Yar›flmas›



Change is an inevitable thing in life. As the world
turns around, advancements will be realized,

technology will develop. And as our lives become ea-
sier in some terms, difficulties will be also an indispen-
sable part of our lives. But we have to accommodate
ourselves to any condition and let the life go on…

Global warming has been the most serious change
and threat experienced so far. The increase at basic
food prices, which is a reflection of global warming, is
the most important item on the agenda of the world.
Throughout the world, approximately 40% rise in basic
food prices is experienced during the last year. Domi-
nique Strauss-Kahn, President of the International Mo-
netary Fund (IMF) has recently warned that the increa-
sing food prices throughout the world would have so-
me serious results. And the increase in basic food pri-
ces affects poor people who allocate 60-80% of their
consumption expenditures to food, the most. Today,
there are societies living at the threshold of hunger. The
animal breeding sector is under the pressure of costs
depending on the increments in the cereal prices. Also,
increases of oil and energy costs boost the production

costs and these affect the consumers. We know that
the purchasing power is not increasing but decreasing
and it’s difficult for us to cope with those problems. 

In the following days, the world has to look for strategic
solutions. To do this the whole world, all the internatio-
nal institutions and the developed economies of the
world being in the first place, has to take action without
a moment’s delay. With a well-designed and conventio-
nal central planning it is possible to produce a basic so-
lution to stop global hunger. Allocating more resources
to agriculture is a prerequisite of these solutions. 

When strategically examining, there are risks for Tur-
key, since we have not taken due care to agricultural
production. For a long time we have neglected the
concept of efficiency and did not realize the necessary
applications but said that Turkey is an agrarian state.
However, today we have to do more radical things. It
is better to cut our losses. Our agricultural fields are
suitable for production, the necessary human resource
is available and there is a proper ground for the sector
of animal breeding that is the most significant element

of agriculture and finally our young population need to
work. Despite its potential, the agriculture policies and
plans of our country could not compete with the world
up to now. In future, efficient applications that take
scale economy into consideration, that apply techno-
logic developments are needed. 

We will work for a Turkey in better conditions…
With my best regards,

76 summaries

Yalcin Dogan, a columnist of Hurriyet newspaper,
comes from the 68 generation. He is idealist, left-

minded, inquiring and interrogant. He chose to be a jo-
urnalist because of these properties. The enthusiasm of
reaching masses by reading and researching has orien-
ted his life. 

To be a journalist requires constant reading and rese-
arching, and especially thinking analytically. Dogan nar-
rates the difficulties of being a journalist as such:
“When and where will you be, this is not certain at any
time. I have experienced similar situations many times
so far. In the morning, I get up in Istanbul, then I go to
my newspaper office, but I sleep in Paris or Berlin. In
addition, you are always in a persistent competition.
Everyday, you are confronting with. This requires a se-
rious responsibility and endeavor. You are required to
make your homework consistently and accurately.
When you do not make your homework even for just
one day, you suffer from this laziness harshly. This situ-
ation is valid for the television programmes. You have
to study before posing for a camera. My biggest advi-

ce to my colleagues, who want to enter upon this pro-
fession or who are just at the beginning of the steps of
journalist profession, is to make their homework witho-
ut delay. They must have constant responsibility and
before anything else, they must think analytically.”

Well then, are our young people aware of analytical thin-
king? According to Dogan, the answer of this question
is negative. However, there are many information reso-
urces under their hands. Internet is an information oce-
an with its good and bad sides. But, everything is not
just the blame of young people. Our education system
does not teach analytical thinking, it imposes rote lear-
ning. “When I look to the young people of today, I see
that researching and learning is annihilated before long.”
says Dogan, “The information is an under step of cultu-
re. When information is not available, then culture can
not be formed. The sales figures of books reveal the
reality in Turkey. When there is no reading, the analyti-
cal thinking can not be realized, because there is no in-
terrogation and researching. Also, there is no appropria-
te environment for the analytical thinking.”

When changing…

“We are playing the game of democracy”

Feyhan YAfiAR KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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Efe Babacan is a photographer, who cruises along
world by vessel through long years and eternalizes

the different wedding ceremonies. Babacan, who says
that he feels himself in a culture tour in the wedding
ceremonies of different countries, says: “Neither of the
wedding ceremonies is similar to the other one. The In-
dian wedding ceremonies are like Arabian Nights. The
Greek wedding ceremonies seems like a frame from
the movie called Zorba (Tyrant). And the wedding ce-
remonies in Vietnam seem like the beginning of a mys-
tic and exotic travel.”

Up to the present time, Babacan have witnessed diffe-
rent traditions during the wedding ceremonies of vario-
us countries. For example, in the Indian wedding cere-
monies, the bride’s side gives dowry to the groom’s si-
de. During the wedding ceremonies in Greece, each ti-
me when the guests hit their glasses with their forks or
knives, the groom kisses the bride. The most interesting
one according to Babacan is the wedding ceremony in
Alaska. Babacan, who says that they got on the heli-
copter with the bride, groom and pilot, narrates the re-

maining of the story as such: “After a journey lasting ne-
arly half an hour, we went to glaciers. As the passenger
capacity of the helicopter was only four people, pilot
was the registrar at the same time. During the marriage
ceremony of 20 minutes, we experienced threat of pne-
umonia, but that was a very different experience”

Babacan says that to take the pictures of people’s
happy moments is a very exciting thing. However, he

states that he especially likes the last sections of the
wedding ceremonies. After certain alcohol consumpti-
on, the relaxation and enthusiasm of people are very
interesting moments. You can see the enthusiasm of
the day on the pictures, which are taken during the ad-
vancing hours of the night. Well then, what kind of
events has Babacan experienced so far? He tells the-
se events as such: “An interesting thing happened in a
weeding ceremony at Phonix, USA. While I was taking
a family photograph on the stairs, an old man slumped
over the woman in front of him and both of them fell in-
to ground. The man had a nosebleed. The guests cal-
led ambulance but instead of ambulance, the fire sta-
tion came to the wedding ceremony. Therefore, the
guests of the wedding ceremony have to treat the old
man. This event caused despair for the groom and bri-
de, but I intervened in the event and offered to take the
family photograph in front of the fire truck. Both of
them were astonished upon my offer and then, such
an interesting photograph made both of them happy.
To convert such negative situations into a cheerful si-
tuation is very important.”

You were hungry, I fed you

The first human being made weapon for him out of
the primitive materials. He attached a piece of a

flint stone, of whose edges were sharp and front end
was sharp pointed, to the point of a stick by means of
wood fibers. He hunted by means of this primitive spe-
ar. Afterwards, fire and wheel were discovered… So,
he started to move away from his home and identify
the world surrounding him. Then, he domesticated so-
me animals, and used them in various areas, notably
in transportation. 

The population of human beings increased more and
more, their life areas extended, the agriculture is dis-
covered. 

Agriculture formed the basis of economy. It became
one of the most important issues of any state. Home-
ros tells the state administration based on agriculture
by writing these lines in Odysseia: “The soil brings
wheat and barleycorn / The trees are full with fruits, the
herds are reproduced ever and ever, the sea supplies
plenty of fishes / The governor is such fair that the pe-
ople lives under his command as a master”. 

Turkey was one of the lucky countries in terms of ag-
riculture. For long years, we have learned that Turkey
is one of seven countries of which agricultural produc-
tion is sufficient for its population. But, at the present
day, the agricultural production is decreasing rapidly.
The processed agricultural lands have narrowed 673
thousand hectares between the years of 1970-2000.
According to the projections of the Turkish Statistical
Institute (TSI) for the year of 2006, the production of
wheat has decreased 7 percentages when compared

with the last year. There is a 8,3 percentage decrease
at corn production. 

On contrary to these figures, our agricultural import is
increasing enduringly day-by-day. The import figure,
which was 3 billion 995 million Dollars in the year of
2002, has been doubled up and finally reached up to
7 billion 997 million Dollars as of the last year-end. And
the export of agriculture has dropped off and decrea-
sed to 7 billion 611 million Dollars from 8 billion 604
million Dollars within the last one year. It means that,
the agriculture sector can not produce valuable pro-
ducts that have demand through the world markets.
Therefore, not only the people working in agriculture
sector are getting poor, but also their contributions to
the economy and export are decreasing gradually. 13
million of the labor force is living in the cities and 10
million of the labor force is living in rural areas. 7 milli-
on of the labor force is working in the agriculture sec-
tor. Namely, 34 percentages of total labor force is be-
ing employed in the agriculture sector. But nonethe-
less, the share of agriculture within the national reve-
nue only remains in the level of 8 percentages. 

Snapshots of happines from the world
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As a result of industrialization and urbanization, the
intense working environment in the developed and

developing countries knocks the people out. People
wait for an opportunity to escape from the noise of the
cities and to have peace of mind not only in the sum-
mer, but also in the winter months. Ones, who want to
benefit from the health giving property of the nature,
visit hot water, mineral water, the Turkish bath, ther-
mal spring and the cure centers fulfilling these faciliti-
es, and even the health centers in which some medi-
cal services are offered. 

When the word, tourism is mentioned in Turkey, only
the June, July and August months flash on the minds
of people till the last years. Whereas the tourism is ex-
tended to the whole year by means of the investments
devoted to the health tourism, anymore. 

For the health tourism in Turkey, which takes place in
the seventh rank in world and in first rank in the Euro-
pe in terms of thermal resources, there are a thousand
300 thermal resources and 240 pieces of thermal

springs of which water temperature range is between
20 C–110 C. In our country, which located over an im-
portant geothermal zone, it is planned to boost the
thermal spring bed up to 1 million in 2020. 

Tourism of spa is arising…
Although, the thermal tourism is the main axis of the
health tourism in Turkey, it is accepted as a part of a
larger tourism type called as spa throughout the world.
There are 19 thousand facilities in Turkey currently,
which offer service under the name of spa and well-
ness. But, only nearly 400 of these facilities is displa-
ying activity fairly. 220 of this figure belong to the 5-
star hotels. Anymore, spa and wellness has a big im-
portance for even 3-star hotels. According to the la-
test researches, the people visit the spa centers within
the hotels at least 2-3 times along their 10 day holi-
days. Furthermore, the spa centers are required like
the main restaurants of hotels. The newly-built hotels
are also giving importance to the spa centers more
and more day-by-day and they are trying to create dif-
ference by means of various decorations.

He manages the company out-of-cell phone

Healthy holidays

Sureyya Ciliv has been working as the CEO of Turk-
cell since 2006. His duty at Turkcell that he descri-

bes as a technology company rather than a GSM ope-
rator is one of his life’s milestones for Ciliv. Ciliv, gradua-
ted from Michigan University as a computer engineer.
Afterwards, he established software company, Nova-
soft, which gave him a great excitement according to
his statements, with one of his friends at Boston. That
company, which had been established with very low
economical possibilities, became the second company
of the world in its own field as the time went by. Then,
for Ciliv, the adventure of Microsoft began in Turkey.
Through this adventure, the success became inevitable
and the doors of USA Microsoft opened widely for him.
His bright career in Microsoft came to an end with the
position of CEO that was suggested for Turkcell. 

Ciliv says that he manages Turkcell, which has been
making investment to technology since its establish-
ment and at the moment includes 98,12 percentage of
Turkey’s population under its coverage area, out-of-
cell phone. Now, the most important priority of Ciliv is,
to carry Turkcell that is described as “Turkey’s leader
GSM operator”, to a worldwide technology and com-
munication company position. At this juncture, he ex-
tremely trusts to the Turkcell infrastructure and its
employees: “Our most important advantage is to have
a trained and experienced staff in the field of innovati-
on. We are utilized not only from our inner resources,
but also from a very ambitious and experienced ecosy-

stem especially in field, in which our partners are also
included. We are working on the newest product and
services altogether. This ecosystem provides us a gre-
at support to become an innovative company. Turkcell
have made great investments to the latest technologi-
es since the day it is established. We have made Turk-
cell different in the field of innovation by means of reali-
zing 7,4 billion Dollars investment excluding the license
costs, since our foundation.”
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“Economy can not be neglected”

Rifat Hisarciklioglu, who is the president of The
Turkish Union of Chambers and Exchange

Commodities that has a very large organizational struc-
ture expanded to 81 cities and 157 districts, says “The-
re is not another trade body that has such a coverage
area. That’s why, the responsibility that we are carrying,
is very great. To recover the business and investment
environment of the Turkish private sector and to increa-
se the abroad activities of the Turkish companies are
our basic mission.”

Well then, can The Turkish Union of Chambers and
Exchange Commodities execute its mission? Hisarcik-
lioglu feels relaxed in this respect: “Before 1980, the
economy of Turkey was closed to the competition and
had an inward-oriented structure, which was produ-
cing unqualified commodities in domestic, but with a
high cost. In the beginning years of 1980s, the decea-
sed Ozal commenced the steps that would change
this unhealthy structure. This was a new paradigm,
which was open to the competition and considered
the export as a serious business field. As a result, the

sick man of 1970s had disappeared and an excellent
economical performance was enabled. In the year of
1980, Turkey was exporting 65 Dollars per capita, but
in 2007, Turkey has become a country exporting 1500
Dollars per capita. The number of export companies
has increased from a few thousands to 46 thousand.
Two third of our export of which over 90 percentages
is consisting of industrial products, are issued to the

markets of Europe and the Northern America that are
the most competitive markets of all world. The people,
who have made this success real, are the members of
the Turkish Union of Chambers and Exchange Com-
modities. We are assisting to the Turkish entreprene-
urs to establish new business contracts and to be mo-
re active abroad by means of business councils that
we have formed with 75 countries through the Foreign
Economic Relations Board (FERB) that is still affiliated
to our Union. Today, especially, the geography locates
at our south and east has not been integrated to the
global economy. The most entrepreneur businessmen,
who know these regions best in immediate surroun-
dings, are the members of our Union. 65 percentages
of total industrial product export issued from Middle
East, the Northern Africa, and Balkans and Eurasia co-
untries are ex-Turkey. Therefore, the Turkish entrepre-
neurs are facing with new occasions especially within
these regions. The sole obstacle in front of us to as-
sess these occasions is the political and economical
stabilization that we can not provide accurately at pre-
sent.”

Fast food is the common name given to the food
culture created by the rapid lifestyle. In 1990’s, this

food culture has become the consumption culture
throughout the world and seems as the symbol of the
globalization. As time went by, this concept has con-
verted into not only a nutrition style, but also a com-
mon living culture. Like a flash, to make and finish
every activity from food to the business life, from trai-
ning to love… On the other hand, there are life appli-
cations whose slogan is “The Slow One Is Nice!” and
which is realized inch by inch and by being enjoyed. 

Here, this living approach and philosophy has created
a civil initiative under the name of “slow-food”. The
slow food initiative is an activity based on Italian kitc-
hen. It appeared under the leadership of sociologist-
journalist Carlo Petrini at Torino, Italy in 1982. Carlo
Petrini has a mission of encouraging the initiatives
such as defending the biological diversity at food sup-
ply, top expand the training of taste and to cook at
perfect flavor, by means of meetings. Accordingly, the
activity has established the University of Biological Di-
versity Charity and Gastronomical Sciences. 

The organization determines its objectives within the
frame of an activity of awareness raising and a protest
against fast living style and being lost of the local food
traditions. This non-profit organization is represented
over a large map from France to Bangladesh and from
Cuba to Nigeria. 

There is also a local version of this organization: The
Lunchbox Activity! The activity was started on March
1999 by a journalist Umit Sinan Topcuoglu and Nadir
Gullu, the owner of karakoy-Gulluoglu firm. The
Lunchbox Activity was born as a reaction against the
negative effects of the industrial fast-food over the
traditional food cultures and generally against the ne-
gative effects of fast-food mind over the society and
life...

The lunchbox vs. fast food
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According to the data of the Center for Turkey Re-
searches, that has been displaying activity since

1985, the number Euro-Turk entrepreneurs in Ger-
many is nearly 70 thousand. It is anticipated that in the
year of 2015, the number of Turkish origin entreprene-
urs will reach up to 160 thousand. The Turkish busi-
nessmen are at employer position in more than 100
sectors. And in total, an investment amount to 6, 5 bil-
lion Euros is being talked about. According to another
research, the 17 percentage of ones employed at the
Turkish enterprises are German and also 9 percentage
of ones employed at the Turkish enterprises are from
the other nations. For a long time, Germans are also
employed and the Turkish enterprises. The economi-
cal power of the Turks throughout the European coun-
tries is bigger than the economical power of some Eu-
ropean Union member countries...

All these data states the shining side of the medallion.
However, this medallion has another side. The Direc-
tor of the Center For Turkey Researches, Prof. Dr. Fa-
ruk Sen, evaluates the current situation of the third ge-
neration Turks throughout the European countries as
such: “At the moment, only in Germany, there are 37
thousand Turkish university students. And within the
borders of the whole European Union member coun-
tries, this figure reaches up to 65 thousand. It means
that the children of the third generation workers are ta-
king place within the scientific studies more than ever

in the countries they are living in, any more. Only in
Germany, 30 thousand Turkish young are getting pro-
fessional training. This is a good condition. But, there
are also the Turkish young of 45 percentages, who
can not receive even the high school diploma. This
condition is very heartbreaking. The general unemp-
loyment rate in Germany is 9 percentages. But, the
unemployment rate among Turks is 30 percentage
and the unemployment rate among the Turkish young
people reaches up to 36 percentage. It means that ap-
proximately more than one third of the Turkish young
people, of whose ages are between 16-29, are
unemployed. The rate of the Turks living under the ed-
ge of poverty in Germany is 43 percentages. We see
that especially the young population takes place in this
section of the society.”

Two sides of the medallion

“The conversion of Turkey is unbelievable”

The history of the Turk-German relationships trace to
800 years from now. The ways of the Turks and

German have intersected in many corners of history. Is-
tanbul Consul General of Germany, Matthias Ludwig
Bogislaw von Kummer, evaluates the present relations-
hips between Turkey and Germany as such: “In 1960s,
we invited the Turks to Germany as guest workers. Ho-
wever, the situation was not developed as we had
planned before and our Turk workers did not want to
return their country. Today, 2.5 million Turks are living
in Germany. Apart from that, we have 800 thousands
of German citizens, whose origin are Turk. In other
words, approximately 3 million Turks are living in Ger-
many at the present day. As this immigration potential
could not be anticipated in a timely manner, the prob-
lem of integration is being experienced nowadays. We
have citizens whose origin is Turk and these kinds of
citizens have been married to German citizens, or have
brought their families from Turkey to Germany. Today,
the third generation Turks is living in Germany. I mean,
the Turks have become a part of Germany anymore.”

Well then, if the Consul General took a photograph of
Turkey, what kind of things took place in this photog-

raph? Here, the answer of this question: “The first time
I visited Turkey in 1982 for a touristic purpose. At that
time, I have been to Ankara, Istanbul and Antalya. Then,
I have come to Turkey again, but 24 years passed from
my last visit and I have faced with a great modification.
Not only the cities, but also the people living in this co-
untry have changed very much. I have found Turkey as
a very modern country. The shopping malls, large sto-
res, touristic sites… I can not see any difference betwe-
en here and the cities in the Western Europe. Turkey
has experienced an unbelievable change and develop-
ment process for the last 24 years. Frankly speaking, I
never expected such a picture. Especially, the foreign
investments made to Turkey for the last six years are re-
ally beyond belief. Over 3 thousands of German compa-
nies have made investment to Turkey. This ratio has in-
creased twice for the last three years. Turkey is a very
rapid developing country in the field of economy. The
growth rate of Turkey is higher than Germany. Germany
is the number one trade partner of Turkey with 30 billi-
on Dollars. When we analyze the number of tourists vi-
siting Turkey in a year, Germany is again in the front
rank with four million German tourists. These are incre-
dibly high figures.”




