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“Bir toplumda de¤ifliklik
yapaca¤›n›z zaman,
toplumsal dinamiklere yön
veren neden-sonuç iliflkileri
hakk›nda fikriniz olmal›d›r.”
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Üniversitemizin ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekan› ve Siyaset Bilimi Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Metin
Heper, bize araflt›rma alanlar› ve kitaplar› hakk›nda
bilgilerin yan› s›ra Türkiye’nin siyasi gündemi ile ilgili
görüfllerini aktard›.



Akademisyen olmaya nas›l karar verdiniz?

Akademisyen olmam de¤ilse bile
akademisyenli¤e hangi üniversitede bafllamam
bir tesadüfün sonucudur. 1963’te ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra ‹stanbul Tuzla Piyade Okulu’nda
yedek subay olarak askerlik görevimi yapt›m.
O s›ralar gelecekte neler yapabilece¤imi
düflündüm. Terhis olmama az bir süre kala
önümde üç seçenek vard›: Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak girmek,
D›fliflleri Bakanl›¤›'na girmeye çal›flmak ve
özel sektör. Cebimde Ankara Hukuk
Fakültesi’ndeki etkili bir profesöre bir baflka
önemli profesör taraf›ndan yaz›lm›fl bir tavsiye
mektubu vard›! ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi'ndeki dokuz ayl›k bir programa
kabul edilmifltim. Program›n bitiminde önemli
bir özel sektör kurulufluna yerlefltirilebilirdim.
Bu alternatifleri düflünüyordum ki Piyade
Okulu’nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) mezunu bir baflka yedek subay bana
ilerisi için planlar›m› sordu. Akl›mdaki
seçenekleri anlatt›m. “Neden ODTÜ’ye
girmeyi düflünmüyorsunuz?” dedi.
“Teknik üniversitede Sosyal Bilimler var m›?”
diye sorunca ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi’nden söz etti. Böylece 1965’te
ODTÜ'ye girdim.

ODTÜ, beni 1966’da ABD'deki Syracuse
Üniversitesi'ne gönderdi. Orada yüksek lisans
ve doktoram› tamamlayarak 1970’te
ODTÜ’ye döndüm. 1974’te Bo¤aziçi
Üniversitesi’ne geçtim. 1974-1988 y›llar›n›
Bo¤aziçi'nde geçirdim. Bo¤aziçi’ndeyken
Harvard Üniversitesi’nde bir y›l (1977-1978),
‹srail’de Kudüs ‹brani Üniversitesi’nde alt›
ay (1979-1980), Connecticut Üniversitesi’nde
dokuz ay (1981-1982) ve Manchester
Üniversitesi’nde dokuz ay (1986-1987)
bulundum. 1988 sonunda geçti¤im Bilkent
Üniversitesi, o y›llarda da bugünkü gibi bir
cazibe merkeziydi. Bilkent’te bulundu¤um
y›llar zarf›nda da Princeton (1995-1996) ve
Brandeis (2003-2004) üniversitelerinde birer
y›l geçirdim.

Siyaset Bilimi Bölümü’nün e¤itim anlay›fl›,
Türkiye'deki konumu ve mezunlar›n ifle
yerleflme oran› hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?

Ben Bilkent Üniversitesine geldi¤im zaman
Bölümün ad› “Kamu Yönetimi” idi. Asl›nda
beni Kamu Yönetimi Bölümü’nü bafllatmak
üzere Bilkent’e davet etmifllerdi; fakat
zamanla Kamu Yönetimi dersleri daha çok
Siyaset Bilimi derslerine dönüflünce bölümün
ad› Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi oldu.
Ancak Türkiye’de Kamu Yönetimi alan›nda
ö¤renci yetifltiren pek çok üniversite vard›.
Siyaset Bilimi de Kamu Yönetimi’nden çok
daha kapsaml› bir aland›. Bir süre sonra da
Bölüm’ün ad› Siyaset Bilimi’ne dönüfltü. Zaten
Kamu Yönetimi Bölümü’nde okuyanlar›n
hepsi kamu sektöründe çal›flm›yor.

Ö¤rencilerimiz, belli bir donan›m kazanmak
flart› ile, çok de¤iflik alanlarda çal›fl›yorlar.

Önemli bir bölümü özel sektörde ifl buluyor.
Baz›lar› uluslararas› örgütlerde hayat›n›
kazan›yor. Di¤erleri kamu sektörünü tercih
ediyor. En büyük birikim özel sektörde oluyor.
Doktora program›m›z› tamamlayanlar
Türkiye’de ve yurtd›fl›ndaki çeflitli
üniversitelerde ö¤retim eleman› olabiliyor.

Bilkent Üniversitesi Türk Politikas› ve
Tarih Merkezi Baflkanl›¤›n› da
yürütüyorsunuz. Bu merkezin
etkinliklerinden bahsedebilir misiniz?

Merkez, bilim insanlar›n› konferans
vermeleri için üniversiteye davet ediyor.
Uluslararas› konferanslar›m›z da oluyor. Bu
konferanslar›n sonucu yurtd›fl›nda baz›
kitaplar yay›mland›. Ayr›ca, bir y›ld›r Bilkent
Üniversitesi Seminer Serisi konferanslar›n›n
koordinatörlü¤ünü yap›yorum. Bu seminer
serisinin, dördü Siyaset Bilimi Bölümü, dördü
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nden olmak
üzere sekiz ö¤retim üyemizden oluflan bir
editörler kurulu da var. Bu seminerler kayda
al›n›yor ve üniversitemizin internet
sayfas›ndan izlenebiliyor.

Gerçek bilimi, “olgular› ortaya ç›karmak
ve söz konusu olgular›n neden-sonuç
iliflkilerini aç›klayabilmek” fleklinde
tan›ml›yorsunuz. Siyaset Biliminde bu
süreç nas›l gelifliyor?

‹nsanlar üç çeflit soru soruyor:
1. Ne olmufltur? 2. Neden olmufltur?
3. Ne olmal›d›r? Ben, bilimi birinci ve
ikinci sorulara yan›t arayan bir u¤rafl
olarak görüyorum. Belli bir zamanda neler
oldu¤unu, daha da önemlisi bunlar›n neden
vuku buldu¤unu ortaya ç›karmaya
çal›fl›yoruz. Bahsetti¤iniz al›nt›da bu hususa
dikkat çekmeye çal›fl›yorum. Tabii ki hepimiz
vatandafl olarak en az›ndan kendimize
zaman zaman “Ne olmal›?” sorusunu
sorar›z; ama bilim insan›, bilim yaparken
birinci ve ikinci sorular üzerine odaklanmal›.
Sadece Siyaset Biliminde de¤il, bütün sosyal
bilim alanlar›nda böyle olmas› laz›m. Ne
var ki ülkemiz Sosyal Bilimlerinde ço¤u
zaman nedenler atlan›p “Nas›l olmal›?”
sorusuna yöneliniyor. Yani bilgimiz olmadan
“fikrimiz” oluyor. Bu durumun sonucu olarak
da fikrimiz, önyarg›lar›m›z›n ötesine
geçemiyor.

Oysa Sosyal Bilimler, toplumsal hayat›n
dinamiklerini anlamam›za yard›m etmek
durumundad›r. Siyaset Bilimi de, Sosyal
Bilimlerin bir alt alan›d›r. Bir toplumu
de¤ifltirmek istiyorsan›z, birtak›m
iyilefltirmeleri amaç edinmiflseniz, o toplumun
nas›l çal›flt›¤›n› bilmeniz gerekir. Bir yerde
de¤ifliklik yapaca¤›n›z zaman sonuçlar›
tahmin edebilmeniz için toplumsal
dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri
hakk›nda fikriniz olmal›; vard›¤›n›z sonuçlar›
da elde edilebilecek en güçlü kan›tlar ile
destekleyebilmelisiniz. Bilim, hem toplum
için hem de bilim içindir. Merak, bilimin
arkas›ndaki güçlü dürtüdür. Merak edilen
hususun bilimsel yöntemler ile ortaya

ç›kar›lmas› çok heyecan verici bir u¤raflt›r.
Bazen en düflünülmedik bir bulufl bile insanl›k
için çok faydal› sonuçlar do¤urabilir.

Yo¤unlaflt›¤›n›z araflt›rma alanlar›ndan
söz edebilir misiniz?

Uzun zamand›r Türkiye'de demokrasinin
yerleflmesi ve demokrasinin derinleflmesi
sorunlar› üzerinde duruyorum. Bizde oldu¤u
gibi, demokrasi bazen tek partili hayata son
verilip çok partili bir hayata geçifl ile bafllar.
Demokrasiye geçifl Siyaset Biliminde s›kça
incelenen bir fleydir, çünkü geçiflin nas›l
oldu¤u, hangi flartlarda geliflti¤i demokrasinin
gelecek y›llardaki kaderini etkiler.
Demokrasiye geçiflten sonraki aflama
demokratikleflmedir, yani temel hak ve
özgürlüklerin s›n›rlar›n›n genifllemesi,
siyasete serbestçe kat›labilmedir.
Demokrasinin yerleflmesi ise toplumda art›k
hemen herkesin, demokrasinin vazgeçilmez
bir rejim oldu¤u sonucuna varmas›d›r. Bunun
için de demokrasinin iyi iflliyor olmas› gerekir.
Türkiye'ye bak›ld›¤› zaman, bu aç›dan
demokrasimizin hâlâ baz› eksikleri oldu¤u
görülüyor. Din-devlet iliflkisi, milliyetçilik-
demokrasi iliflkisi ve sivil-asker iliflkisi
sorunlardan baz›lar›. Bu sorunlar ile
demokrasinin yerleflmesi aras›nda çok yak›n
bir iliflki var. Onun için son y›llarda bu
konular üzerinde duruyor ve yaz›yorum.
Demokrasinin derinleflmesinden ise,
vatandafllar›n birbirlerini
“ötekilefltirmemesi”, birbirlerine sayg›
duymalar› ve birbirlerini oldu¤u gibi kabul
ederek birbirlerine tolerans göstermeleri
anlafl›l›yor.

Son kitab›n›z The State and Kurds in
Turkey’de (Palgrave Macmillan, 2007)
konuyu Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan
Cumhuriyet’e uzanan bir kapsamda
de¤erlendiriyorsunuz. Eserinizde
savundu¤unuz tez nedir?

Türkiye'de ve yurtd›fl›nda bu meseleye
genelde flu varsay›m çerçevesinde
yaklafl›l›yor: Toplumda hâkim bir etnik grup
varsa ve o grup devletin çal›flmas›n› da
etkiliyorsa, hâkim olmayan etnik gruplar
asimile edilir veya edilmeye çal›fl›l›r.
Asimilasyona konu olan gruplar buna karfl›
koymaya çabalar, ancak o gruplar
etkisizlefltirilir ve asimilasyona devam edilir.
Bu model, Türkiye’deki durumu aç›klamada
yetersiz kalmaktad›r. Osmanl›'dan beri
Türkiye'de asimilasyon politikas›
güdülmemifltir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
birtak›m ülkeleri zapt etse de hiçbir
zaman oralardaki insanlar› aynen kendi
halk›na benzetmeye çal›flmam›flt›r. Onlara
çeflitli özgürlükler sa¤lam›fl, içifllerinde
özerklik tan›m›flt›r. Örne¤in, gayrimüslimler
kiliselerine gidip serbestçe ibadet edebilmifller,
e¤itimlerini kendi dillerinde ve istedikleri
biçimde sürdürmüfllerdir. Osmanl› sadece bir
üst yönetim olarak görev yapm›flt›r.

19. yüzy›l ise milliyetçilik yüzy›l›d›r. Önce
gayrimüslim, sonra Türk olmayan Müslüman
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unsurlar, yavafl yavafl Osmanl›’dan ayr›l›p
kendi milli devletlerini kurmufllard›r. Oysa
19. yüzy›l›n son y›llar›na kadar, etnik
milliyetçilik kavram› Osmanl›’ya yabanc›
kalm›flt›r. 19. yüzy›l›n sonlar›na kadar
“Türk” kelimesi rafine olmayan insan
anlam›nda, yani afla¤›lay›c› bir biçimde
kullan›lm›flt›r. Asimilasyon politikas› bize
bu kadar yabanc›d›r. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son dönemlerinde dahi,
Türkçülük ve Bat›c›l›k politikalar›n›n
yan›nda Osmanl›c›l›k politikas›n›n takip
edilmesinden vazgeçilmemifltir. Durum
Cumhuriyet döneminde de de¤iflmemifl, temel
amaç asimilasyon de¤il, entegrasyon
olmufltur.

Bu duruma ra¤men, “Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda ve Türkiye
Cumhuriyeti'nde etnik bir politika takip
edilmemifltir” derseniz size flu sorular
sorulur: Etnik milliyetçi bir politika
benimsenmediyse, neden uzunca bir süre
Kürtlerin çocuklar›na Kürt isimleri vermeleri
yasakland›? Neden birtak›m Kürtler
Güneydo¤u Anadolu'dan ülkenin baflka
yerlerine sürgün edildiler? Bir de tabii flu
soru sorulur: Neden Kürtlerin kimli¤i inkâr
edildi?

Sonuncusundan bafllarsak, bir kere Kürt
kimli¤i inkâr edilmedi. Bu kimli¤i Atatürk
de, ‹smet ‹nönü de telaffuz ediyordu. Örne¤in
Lozan Bar›fl Görüflmeleri’nde ‹nönü söze
"Biz Türkler ve Kürtler" diye bafll›yordu.
Peki sonra ne oldu? 1920'lerin bafl›nda
Kürtler isyan etti. 1938'e kadar 17 tane Kürt
isyan› oldu. Bunlar›n en önemlileri, 1925
fieyh Said, 1930 A¤r› ve 1937 Dersim
isyanlar›d›r. Devlet nazar›nda o isyanlar
etnik milliyetçi temele dayanm›yordu.
Giderek laikleflen devlet hayat›, Kürt
afliretlerinin bafl›ndaki fleyhlerin otoritesini
ve meflruiyetini sarsm›flt›; çünkü onlar afliret
mensuplar›na daha çok dine yaslanarak
hükmetmekteydiler. Ayr›ca Cumhuriyet ile
birlikte daha merkezi bir yönetim kuruldu
ki Kürtler do¤al olarak bu geliflmeden de
rahats›zd›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda
Kürtler genelde kendilerine pek iliflilmeyen,
sadece s›n›r bölgelerini savunmas› beklenen
gruplard›. Ayr›ca isyanlar› iki büyük devletin
teflvik etti¤ini de biliyordu Ankara.

Türk milleti kavram›, Cumhuriyet ile birlikte
ortaya ç›km›flt›r. Osmanl›’da gayrimüslimler
ve Müslümanlardan bahsedilirken,
Cumhuriyet ile birlikte art›k “Türk
milleti”nden söz edilmeye bafllanm›flt›.
Atatürk yeni durumu flöyle aç›klam›flt›r:
“Eskiden Müslüman bir ümmet vard›, yani
bir dini topluluk. Oysa flimdi ‘Türk
milleti’nden bahsediyoruz.” Atatürk; Türkler,
Kürtler ve di¤er unsurlar as›rlar boyunca
büyük bir kültürel al›flverifl içinde oldu¤u
için art›k Cumhuriyetin s›n›rlar› içinde
yaflayan insanlar›n paylaflt›klar› de¤erler ve
ideallerin de büyük ölçüde birbirine
benzedi¤inden söz ediyor ve böylece bir
“millet”in ortaya ç›kt›¤›na iflaret ediyordu.
Burada çok önemli bir nokta var. Atatürk

saf bir Türk milletine iflaret etmiyor. Kürtler
var, di¤er unsurlar var. Bu unsurlar
birbirlerine önemli ölçüde benzedikleri için
art›k bir millet olgusu ortaya ç›k›yor. Yani
Türk kelimesi herkesi kapsayan, bir flemsiye
kavram. Sosyal Bilimlerde buna “birincil
kimlik” deniyor.

Nitekim Devlet, di¤er unsurlarla birlikte
Kürtlerin kimliklerini de tan›yor. ‹syanlar
etnik milliyetçi tabana dayanm›yor; Kürtler
etnik milliyetçi bir konuma sürüklenilebilir
diye ikincil kimlikleri bir süre için bilinçli
olarak göz ard› ediliyor. Çünkü Cumhuriyet,
ikincil kimliklerin birincil kimli¤e
dönüflmesini istemiyor. Bu ne demek? Kürt,
Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olarak Türk
say›l›yor; ancak ayn› zamanda onun ikincil
bir kimli¤i olarak Kürtlü¤ü var. Devlet,
isyanlar ç›kt›¤›nda bu ikincil kimli¤in birincil
kimli¤e dönüflüp art›k Kürtlerin devletle
al›flverifli reddetme noktas›na gelmesini
önlemek için bir süre o Kürt kimli¤ini ikinci
planda tutmaya çal›fl›yor. Örne¤in,
çocuklar›n›za Kürtçe isim vermeyin diyor.
Kürtlü¤ün inkar edilmedi¤i fluradan belli:
‹syanlar sona erdikten sonra o dönemde
al›nan tedbirler yavafl yavafl kald›r›lmaya
bafllan›yor.

Bu giriflten sonra esas tezimi özetleyeyim.
Türkiye devleti, Cumhuriyet döneminde
Türkler d›fl›ndaki unsurlar› asimile etmeye
çal›flmad›. Osmanl›’da da durum öyleydi
zaten. Devlet, ortaya ç›kan kültürel
benzerli¤in ortadan kalkmas›n›, ikincil
kimliklerin birincil kimli¤e dönüflmesini
önlemeye çal›flt›. Nitekim böyle bir tehlike
görmedi¤i veya tehlikenin azald›¤› sonucuna
vard›¤› zaman ald›¤› önlemleri kald›rd›.
Tedbirleri kald›rmas› bir asimilasyon
politikas›n›n olmad›¤›n› gösteriyor; çünkü
asimilasyon politikas› olsayd›, 1938'de ilk
dönem isyanlar› sona erdikten sonra
yasaklara devam edilmeye çal›fl›l›rd›. Asl›nda
gerek Osmanl› gerek Cumhuriyet döneminde
devletin Kürtlere karfl› affedici bir tutumu
var. Kürtler isyan edince baz› Kürt a¤alar›n›
do¤udan bat›ya gönderiyorlar; ama 6-7 ay
sonra bölgelerine dönmelerine izin veriyorlar.
Asimile etmek isteseniz onlar› orada
tutars›n›z. Niye oraya gönderiyorlar? Öteki
tarafta isyan ç›karmas›n diye. ‹flte kitab›n
temel tezi bu. Daha sonraki dönemlerde de
di¤er devlet adamlar›n›n ve askerin de bu
çizgide gördü¤ünü de kitab›mda göstermeye
çal›fl›yorum.
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The State Tradition in Turkey (The
Eothen Press, 1985) adl› yap›t›n›zda
Türkiye’deki devlet gelene¤ine hangi
pencerelerden bak›yorsunuz?

O kitap ç›k›ncaya kadar Türkiye'de devlet,
toplum yap›s›, s›n›f, devlet-toplum iliflkisi ve
merkezdeki elitler ile halk aras›ndaki iliflkiler,
de¤erli sosyal bilimcimiz fierif Mardin'in
ortaya koydu¤u merkez-çevre iliflkisi modeli
çerçevesinde inceleniyordu. fierif Bey, yabanc›
sosyal bilimcilerden ald›¤› o modeli
Türkiye'ye baflar›yla uygulad›. Uzun y›llar
ülkeyi, o model çerçevesinde incelemeye
çal›flt›k. Benim de uzun süre kulland›¤›m bu
merkez-çevre modelinin özü fluydu. Merkezde
toplumu idare edenlerin belli bir kültür yap›s›
var, çevredekilerin baflka bir kültür yap›s›
var. Bu yap›lar birbiriyle çat›fl›yor. Ben,
bu hâkim paradigmay› kültürden baflka
bir tarafa kayd›rd›m ve flu düflünceyi ileri
sürdüm: Merkezdeki birtak›m seçkinler
büyük ölçüde toplumun uzun süreli
menfaatlerine odakland›lar. Toplumda
baz› kiflilerin ve gruplar›n kendi ç›karlar›
olaca¤›n›n fark›ndayd›lar; ama bunlar›n
bir kenara b›rak›lmas›n› ve hep toplumun
uzun süreli menfaatlerinin dikkate al›nmas›
gerekti¤ini ileri sürüp bunu gerçeklefltirmeye
çal›flt›lar. Çeflitli s›n›flar, gruplar ve zümreler
bundan hoflnut olmad›lar ve Türkiye'deki
çat›flma, bir taraftan fierif Mardin’in
bahsetti¤i kültürel çat›flma, bir taraftan da
devlet-toplum çat›flmas› olarak sürdü.

Örne¤in ordu müdahalelerini, Anayasa
mahkemesinin parti kapatmalar›n› ve benzer
olgular› bu ikinci model çerçevesinde daha
iyi anlatabilirsiniz. Askerin siyasete, Anayasa
mahkemesinin siyasal partilere müdahalesi
devlet seçkinleri ile siyasal seçkinler
aras›ndaki bir çat›flmad›r. Çal›flmalar›mda,
bu de¤indiklerim dahil, demokrasinin
çeflitli sorunlar›n› ve ç›kmazlar›n› bu
model çerçevesinde inceledim.

Daha sonra baz› bilim insanlar› da meseleye
bu aç›dan bakmaya bafllad›lar. Devlet
seçkini ve politika seçkini kavramlar› bu
modelimden ç›km›fl ve Türkiye'nin siyasal
literatüründe yerleflmeye bafllam›flt›r. Devlet
seçkini dedi¤im zaman, temelde gelecek
kuflaklar› düflünen kiflilerden, politika
seçkini dedi¤im zaman temelde gelecek
seçimleri düflünen kiflilerden söz ediyorum.
Yerleflmifl Bat› demokrasilerinde
politikac›lar, genellikle hem devlet seçkini
hem de siyasal seçkin olarak hareket
ediyorlar ve o yüzden sorun ç›km›yor. Bizde
bu böyle olamad›¤› için ve yak›n zamanlara
kadar zaman zaman devlet seçkinleri
siyasal seçkinlerin iflin içinden ç›kamad›¤›n›
düflündü¤ü için sorunlar ç›k›yor.

Historical Dictionary of Turkey
(Scarecrow Press, 1994) adl› kitab›n›z
Türk ve Osmanl› tarihi hakk›nda önemli
bilgiler içeriyor.

Bu eser, Türkiye ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u
üzerine kapsaml› bir referans kitab›d›r.

ABD’deki sözünü etti¤iniz yay›nevi, 1992
y›l›nda benden böyle bir kitap haz›rlamam›
istedi. Dünyada buna benzer kitaplar
vard›r. ‹lk önce pek üzerinde durmad›m;
çünkü benim çal›flma tarz›ma pek
uymuyordu. Yine de ara s›ra benden
istenen kitab›n baz› bölümlerini yazay›m,
bakay›m nas›l bir fley ortaya ç›kacak dedim.
Bir baflka deyiflle bu kitap benim bir
bak›ma hobilerimden biri oldu ve derken
kitap tamamland›. Ne bir ansiklopedi ne de
bir monografi idi ortaya ç›kan eser.
Dedi¤im gibi, belli bir maksada hizmet
edece¤i için önemli oldu¤unu düflündü¤üm
bir referans kitab› idi. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ve Türkiye’nin tarihi, ekonomisi, toplumsal
yap›s›, kültürel yap›s›, siyasal hayat› gibi
bölümleri içeriyordu. Hem yurtd›fl›nda
Türkiye’yi biraz bilen fakat belli konular›
merak edip ö¤renmek isteyebileceklere hem
de Türkiye'de ülkeyi epeyce bildi¤i halde
flu parti ne zaman kurulmufltur veya bu
romanc›n›n baflka hangi kitaplar› vard›r
ya da kifli bafl›na düflen gelir flu y›lda ne
kadard›r gibi spesifik de¤iflik bilgilere
hemen ulafl›lmas›n› sa¤lamaya yönelik

bir eserdir. Nitekim bir okuyucu bana
“Kitab›n›z benim baflucu kitab›m oldu”
diye yazm›flt›.

Kitab›n ilk bask›s› 1994’te ç›kt›ktan sonra
ben art›k o ifl bitti san›yordum. 2000’de beni
yeniden arayarak güncellememi istediler. Baz›
de¤ifliklikler yapt›m. Örne¤in, kapanan bir
siyasal partinin yerine kurulan yeni siyasal
partiyi ekledim. Kitab›n bence en önemli
özelli¤i olan 250 sayfal›k bibliyografyas›,
yani Türkiye üzerine yaz›lm›fl ‹ngilizce eserler,
kitaplar ve makaleler 1994'ten 2000'e kadar
güncellendi. O arada edebiyat›m›zda yeni
ortaya ç›kan isimleri, örne¤in Elif fiafak’›
ekledim. Önemini yitiren fleyler ç›kar›ld›;
çünkü eklerle birlikte yeni bask›da da ayn›
uzunlu¤u tutturmam gerekiyordu.

2008 y›l›n›n bafl›nda kitab› tekrar
güncellememi istediler. Bu defa bu ifli
Fakültemizin Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümünün de¤erli ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Nur Bilge Criss ile birlikte
yapt›k. Kitab›n 532 sayfal›k üçüncü bask›s›
Ocak 2009’da ç›kacak.
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‹smet ‹nönü: The Making of a Turkish
Statesman (E.J. Brill, 1998) adl› bir
yap›t›n›z da var. Sizi ‹nönü hakk›nda
yazmaya yönlendiren ne oldu?

Türkiye’de genel olarak devlet gelene¤iyle
ilgileniyor olmam ve ‹smet ‹nönü’nün de
çok önemli ve yeteri kadar incelenmemifl
bir devlet adam› olmas› beni bu konuya da
odakland›rd›. Befl senelik bir çal›flman›n
sonunda ortaya ç›kan o kitapta, ‹smet
‹nönü'nün Atatürk'ü önemli ölçüde
tamamlad›¤›n› ileri sürdüm. Ülke kurtar›lm›fl,
Atatürk’ün 1930'lar›n bafl›ndan itibaren
biraz ikinci plana çekilerek Türk Tarih Tezi,
Günefl-Dil Teorisi gibi konular ile ilgilendi¤i
dönemde ise devleti ‹nönü s›rtlamaya
bafllam›fl, Atatürk devrimlerinin devaml›l›¤›n›
sa¤layan, onlar› koruyan lider olarak ortaya
ç›km›flt›r. ‹nönü daha sonra Türkiye’yi
çok partili hayata geçirmifl, demokrasinin
ray›ndan ç›kmamas› ve tüm gayretlerine
karfl›n, ray›ndan ç›kt›¤› zaman da onu tekrar
ray›na oturtmak için büyük u¤rafllar vermifl
bir devlet adam›m›zd›r. Hemen hemen tüm
hayat›n› ülke ifllerine vermifltir. Çok ilkeli
ve çok çal›flkan bir kifliydi ‹nönü. Devleti,
hem kendi menfaatleri hem de partisinin
özel menfaatlerinin üzerinde tutuyordu.
‹nönü’nün bu önemli özelli¤inin pek
kavran›lmam›fl oldu¤unu düflündüm ve
bu kitab› yazd›m. Hatta kitab›n bir yerinde,
‹nönü’nün bir yerde tam olmasa bile
kafas›nda Türkiye için bir ‹ngiliz tipi
demokrasi modeli gelifltirmeye çal›flt›¤›
sonucuna vard›m.

Her fleye ra¤men ‹nönü, anlafl›lmam›fl bir
insan olarak kald›. O kadar ki daha sonra
‹nönü'nün çok yak›n›nda olan bir siyasetçi
hat›ralar›nda flöyle demifltir: “‹nönü bize bir
fleyler söylemek istiyordu; ama neler demek
istedi¤ini bir türlü kavrayam›yorduk.”
Birkaç hafta önce, Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü’müzün de¤erli ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Ali Karaosmano¤lu'nun bir ö¤rencisi
kitab› okumufl ve Ali Hoca’ya, “‹nönü
hakk›nda görüfllerim çok olumsuzdu. Metin
Hoca’n›n kitab›n› okuyunca ‹nönü’ye baflka
bir gözle bakmaya bafllad›m” demifl. Bunu
duyunca memnun oldum; demek ki kitab›
okuyanlar ‹nönü'yü farkl›
de¤erlendirebiliyorlar.

Yak›n gelecekte yeni bir projeniz var m›?

‹ngiltere'den bir yay›nevi (Routledge) iki ay
önce bir teklifte bulunarak Türkiye üzerine
tarih, kültür, siyasal hayat, ekonomi, çevre
gibi konularda yaklafl›k 240.000 kelimelik
bir derleme kitap haz›rlamam› istedi. Benden,
hem Türkiye’de hem yurtd›fl›nda alanlar›n›n
en tan›nm›fl bilim insanlar›n› bir araya
getirerek çeflitli bölümlerini yazmalar›n›
sa¤lamam› ve ortaya ç›kacak eserin
editörlü¤ünü yapmam› istediler. Daha önce
de birlikte, Political Leaders and Democracy
in Turkey (Lexington Books, 2002) bafll›kl›
kitab›n ortak editörlü¤ünü yapt›¤›m›z
Sabanc› Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sabri
Sayar› ile birlikte bu defa Routledge

Yay›nevi’nin istedi¤i bu eser ile ilgili
çal›flmalara bafllad›k.

‹yi bilindi¤i gibi, bugün Türkiye'nin en büyük
sorunu laiklik ve din meselesidir. Bundan
sonraki kitab›m› Türkiye’de laiklik, din ve
demokrasi üzerine yazmay› düflünüyorum.
Routledge Yay›nevi böyle bir kitaba da ilgi
duyaca¤›n› bana iletti.

Türkiye'nin siyasi gündemini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Genellikle bu konuda söylenenleri bir kere
daha tekrarlamamak için konuya farkl› bir
aç›dan bakay›m. Bir toplumda demokrasinin
sa¤l›kl› bir flekilde devam edebilmesi için
temel konularda bir uzlaflma olmas› gerekir.
Toplum önemli sorunlarla karfl›laflt›¤›nda,
siyasal partiler veya siyasette rolü olan di¤er
kurumlar, birbirlerini ay›ran hususlar› geçici
bir süre bir ask›ya al›p o sorunlar›n
çözümüne katk›da bulunmal›d›rlar. Aksi
takdirde demokrasi, toplumun önemli
kesimleri, kurumlar› nazar›nda meflruiyetini
kaybedebilir; insanlar böyle de siyasal sistem
olur mu diye flikayet etmeye bafllarlar.

Türkiye'de son y›llarda laiklik-din konusunda
ikiye ayr›ld›k. Bir türlü bir araya gelip baz›
meselelerimizi birlikte halletmeye
çal›flam›yoruz. Biraz önce ‹smet ‹nönü'den
bahsetmifltik. 1950'li y›llarda ‹smet ‹nönü
muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nin
lideridir ve Demokrat Parti iktidardad›r.
‹nönü ‹zmir’de bir konuflma yapacak,
muhalefet lideri olarak hükümetin
çal›flmalar›n› de¤erlendirecek, gerekirse
elefltirecektir. Derken ‹nönü, ‹zmir’de
konuflmas›n› yapaca¤› gün ‹ngiltere’nin
d›fliflleri bakan›n›n Ankara’ya gelip hükümet
ile temaslarda bulunaca¤›n› ö¤reniyor. Bunun
üzerine ‹zmir’e gidiflini tehir ediyor. Nedeni
soruldu¤unda flunu söylüyor: “Önemli bir
ülkenin önemli bir bakan› ülkemizi ziyaret
edecek. Hükümetimizle görüflmesi devam
ederken, ülkemizin sorunlar› kendisi ile ele
al›n›rken, ben hükümeti elefltiremem. ‹ki gün
sonra bu meseleye yeniden döneriz.”

Bir bilim insan› olarak hedefleriniz neler?
Fakültenizin gelecekle ilgili planlar›n›
ö¤renebilir miyiz?

Bilimsel çal›flmalar›ma gücüm yetti¤i ölçüde
Bilkent Üniversitesi'nde devam etmek
istiyorum. Bilim hayat›m› sürdürmek için
son derece olumlu bir ortamday›m. Bilkent
Üniversitesi, iyi bir ifl yapt›¤›n›z zaman size
“Aferin” diyen bir üniversite. Bu duruma
Türkiye'de az rastlan›r. Bölüm Baflkan›
olarak mümkün oldu¤u kadar üst düzeyde
bilim yapabilecek ö¤retim üyelerinden oluflan
bir Bölüm ve de Dekan olarak benzer bir
Fakülte’nin oluflturulmas›na katk› sa¤lamaya
gayret ediyorum. De¤erli Bölüm Baflkan›
meslektafllar›m baflta olmak üzere, sayg›n
akademik kadromuzla, uluslararas›
düzeydeki bilime katk› yapmaya çal›fl›yoruz
ve bunu önemli ölçüde baflar›yoruz diye
düflünüyorum.

Sözlerimi bitirirken, akademik kariyerim
ile ilgili baz› hususlar› ve bilim ve bilimsel
konular ile alakal› baz› düflüncelerimi Bilkent
Üniversitesi camias› ile paylaflma f›rsat›n›
bana verdi¤i için Dergi Bilkent’e teflekkür
ediyorum.
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Metin Heper Kimdir?

Bilkent Üniversitesi ‹ktisadi, ‹dari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan› ve
Siyaset Bilimi Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Metin Heper, Türkiye’nin siyasal
hayat›nda asker-sivil, din-politika,
milliyetçilik-demokrasi iliflkileri,
Türkiye’de devletin oynad›¤› rol,
devlet ve etnik sorunlar ile
demokratikleflme ve demokrasinin
yerleflmesi konular›nda araflt›rmalar
yapmaktad›r. Doktoras›n› Syracuse
Üniversitesi’nde tamamlam›flt›r.
Dr. Heper’in makaleleri European
Studies Journal, Comparative
Studies in Society and History,
Comparative Politics, Government
and Opposition, International Social
Science Journal, Journal of
Democracy, Comparative Political
Studies, Armed Forces and Society,
Political Science Quarterly,
Administration and Society ve
International Political Science
Review gibi dergilerde yay›mlanm›flt›r.
‹ngilizce ve Türkçe birçok kitab›
bulunan Dr. Heper, Bilkent
Üniversitesi Türk Politikas› ve Tarih
Merkezi’nin baflkan›d›r. Princeton,
Brandeis, Connecticut
üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i,
Harvard, Manchester ve Kudüs
Musevi üniversitelerinde
araflt›rmac›l›k yapm›flt›r. Türkiye’nin
Siyasal Hayat› konusunda dersler
veren Dr. Heper, TÜB‹TAK Bilim
Kurulu üyesi ve Türkiye Bilimler
Akademisi Kurucu üyesidir. Özel ilgi
alanlar› briç, squash ve tenistir.
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“Hayat›m› hedeflerime göre
yönlendirdim.”
Gizem Giriflmen (‹flletme 2004), Pekin’de düzenlenen Paralimpik
Oyunlar›’nda alt›n madalya alarak okçuluktaki baflar›lar›na bir
yenisini ekledi. Olimpik yay dal›nda yar›flan Giriflmen, finalde
Çinli rakibine üstünlük sa¤layarak paralimpik oyunlar tarihinde
ülkemize alt›n madalya kazand›ran ilk bayan sporcu oldu.



Okçulu¤a nas›l bafllad›n›z?

‹lkokulu bitirdi¤im yaz bir trafik kazas›
geçirmifltim. Kazadan sonra iki y›l yüzmüfl;
ancak e¤itim hayat›m›n yo¤unlu¤u nedeniyle
spora ara vermek zorunda kalm›flt›m.
Bilkent'ten mezun olunca yeniden yüzmeye
bafllamay› düflünüyordum. O dönemde
yüzme antrenörümün arkadafl› olan ilk
okçuluk antrenörümle tan›flt›m. Beni okçuluk
antrenmanlar›na davet etti. ‹zlemeye
gitti¤imde ok att›m ve çok hofluma gitti.
Yani okçulu¤a bafllamam biraz tesadüf oldu.

Tesadüfen ad›m att›¤›n›z okçuluk
dünyas›nda bu kadar ilerleyece¤inizi
düflünmüfl müydünüz?

Bu madalya bilinçli bir seçim ve disiplinli
bir çal›flman›n sonucudur. Yaflam›m›
okçulu¤a göre biçimlendirdim. Üniversiteden
sonra bir y›l dinlenmeye karar vermifltim.
O bir y›l› ikiye ç›kararak haftan›n alt› günü
antrenman yapt›m. Hedefim 2008 Pekin
Paralimpik Oyunlar›’nda alt›n madalya
almakt›. Tabii ki madalya için öncelikle
oyunlara kat›lmam gerekiyordu. Bu yüzden
olaya çok profesyonel bakt›m ve hayat›m›
hedeflerime göre yönlendirdim. Sosyal
yaflant›mdan ifl yaflam›ma kadar her fley
okçulu¤a göre flekillendi. T.C. Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü'nde çal›fl›yorum. Kamuda
çal›flt›¤›m ve milli sporcu oldu¤um için
milli tak›m kamplar›nda görevli ve izinli
say›lmam›n önemli bir avantaj oldu¤unu
ayr›ca belirtmeliyim.

Milli tak›ma ne zaman seçildiniz?

Türkiye’deki yar›flmalarda gösterdi¤im
baflar›lar sonucunda 2005’te milli tak›ma
seçildim ve ‹talya'da düzenlenen dünya
okçuluk flampiyonas›nda ilk kez milli oldum.

Okçulu¤u nas›l tan›ml›yorsunuz?

Okçuluk, sporcunun malzemesiyle
bütünleflmesi gereken, çok teknik bir spordur.
Her spor dal›nda oldu¤u gibi yo¤un bir
çal›flma ve özveri ister. Malzemesi pahal› ve
teknik bir spor oldu¤u için ne yaz›k ki büyük
kitlelere ulaflam›yor.

Konsantrasyon, motivasyon ve malzeme
okçulukta önemli rolü olan etkenlerdir.
Her konuda oldu¤u gibi okçuluk sporunda
da kiflinin e¤itim düzeyi, hayata bak›fl aç›s›,
sosyal ve kültürel geliflimi, yaflamdaki duruflu
gibi insan› insan yapan birçok etken baflar›da
pay sahibidir. Bence bir okçunun sadece ok
atarak, yani sadece tekni¤e odaklanarak
baflar›l› olmas› mümkün de¤il.

Okçuluk, toplumsal katk›s› da olan bir
spordur. Engellilerin topluma uyum
sorununun çok ciddi boyutlara ulaflt›¤›
ülkemizde, okçulu¤un hem bireysel hem
sosyal bütünleflmeyi sa¤layan ve güçlendiren
rolüne dikkat çekmek istiyorum. Çok küçük
kural farklar›yla engelli sporcular engelli
olmayan sporcularla beraber ayn› atmosferi
paylaflabiliyor ve ayn› çizgide at›fl yaparak
dayan›flma ve rekabet içinde olabiliyor.

Okçulukta kol gücünün öne ç›kt›¤›
yönünde bir inan›fl var. Bu konuda bilgi
verebilir misiniz?

Güçten ziyade fiziksel kondisyon, yüksek
bir konsantrasyon ve motivasyon gerekiyor.
Ok atarken ve atmadan önceki ›s›n›rken
yapt›¤›n›z hareketler, genelde s›rt kaslar›n›
güçlendirerek fiziksel kondisyon sa¤lamaya
yöneliktir. Yani kollardan çok s›rt
kaslar›n›z›n güçlü olmas› laz›m. Sa¤ elini
kullanan bir sporcuysan›z sol kolunuz iterken
sa¤ kolunuzu geriye çekmeniz gerekir; çünkü
okçulukta birbirine ters çal›flan kas gruplar›
vard›r. Bunu beyninize ö¤retmeniz uzun
y›llar alabilir. Bu nedenle kollar aras›ndaki
koordinasyon kuvvetten daha önemlidir.
Çekifl an›nda bir kol basarken bir di¤erinin
çekmesi gerekir ve bu iki hareket ayn› anda,
uyumlu bir biçimde gerçekleflmelidir.

Olimpiyat günlerinizle ilgili ayr›nt› alabilir
miyiz?

Benim s›n›f›mda 20 kifli yar›flt›k, ARW2
(oturarak atan bayanlar) kategorisinde.
Rakiplerimi Avrupa ve dünya
flampiyonalar›ndan tan›yordum zaten.
S›ralama turlar›nda elde etti¤im puan iyi
oldu¤u için bir üst tura do¤rudan geçtim.
Yar› finalde ve finalde Çinli okçularla
mücadele ettim. Onlarla kendi ülkelerinde
yar›flmak zorlu bir süreçti. Seyirci deste¤i
onlardayd›; ama benim arkamda da Çin'de
yaflayan Türkler ve tak›m arkadafllar›m
vard›. Yar›flma d›fl›ndaki etkinlikler de çok
güzeldi. Turnuva sonras›nda alt› gün daha
Pekin’de kald›m. Baflka arkadafllar›m›n
maçlar›n› da izledim. Yurtd›fl›nda ülkemizi
temsil etmek ve alt›n madalyayla dönmek
çok özel bir duygu. ‹stiklal Marfl›’m›z›
dünyaya dinletmek bir hayalimin
gerçekleflmesiydi, muhteflemdi.

Olimpiyatlar için özel bir çal›flma stratejisi
gelifltirmifl miydiniz?

Olimpiyatlara haz›rlanmak di¤er
turnuvalara haz›rlanmaktan biraz daha
farkl›. Yaklafl›k iki y›l tamamen olimpiyatlara
yo¤unlaflarak çal›flt›m. Zaten 2007'de
Güney Kore’de düzenlenen Dünya Okçuluk
fiampiyonas› bir bak›ma Çin öncesi bir
haz›rl›kt› ve ayn› zamanda paralimpik
oyunlara kota veren bir yar›flmayd›. Bu
yüzden çok say›da milli tak›m kamp›m›z
oldu. Antrenmanlar›m›z çok disiplinliydi.
Ben, tak›m arkadafllar›m ve antrenörlerimiz
büyük bir özveriyle çal›flt›k. Ortada bir baflar›
varsa ekip iflidir. Fizyoterapistimizden
spor psikolo¤umuza, antrenörlerimizden
idarecilere kadar çok emek verdik tak›m
olarak.

Genel antrenman sisteminizden bahseder
misiniz?

Son iki y›ld›r olimpiyatlara haz›rland›¤›m
için hemen her ay 10-15 günlük milli tak›m
kamplar›na kat›ld›m. Kamplardan sonra
yo¤un bir antrenman program›
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uygulamad›m; yo¤un çal›flma süreçleri
ard›ndan kaslar›n›za dinlenmek için zaman
tan›mal›s›n›z. Kamplar›n s›k olmad›¤›
zamanlarda apartman›m›n garaj›nda 18 metre
mesafede teknik çal›flma yap›yorum. Garaj
çok so¤uk olursa apartman›m›z›n deposundaki
12 metrelik alan› kullan›yorum. Bazen bir
arkadafl›m›n fabrikas›na 70 metre antrenman›
için gidiyorum. Yazl›¤›m›zda da hedef oldu¤u
için orada da antrenman yapabiliyorum.

Okçulukta en uzak mesafe nedir?
Yar›flmalar mesafelere göre mi
flekilleniyor?

Olimpiyatlarda, dünya flampiyonalar›nda
ve Avrupa flampiyonalar›nda at›fl
yapt›¤›m›z mesafeler birbirinden farkl›d›r.
Örne¤in, dünya flampiyonalar› ve Avrupa
flampiyonalar›nda 4 mesafeye 144 ok atar›z.
Oysaki olimpiyatlarda sadece 70 metreye
72 ok atar›z ve s›ralama turlar›n› tamamlar›z.
S›ralama turlar›ndan sonra eleme turlar›
bafllar. Çeyrek, yar› final ve finallerde iki
okçu 70 metrede 12 ok atarak birbirini
elemeye çal›fl›r.

Puanlamalar nas›l oluyor?

Puanlar çemberin içinden d›fl›na do¤ru azal›r.
En ortadaki çemberin genelde 12 puan oldu¤u
san›l›r; ama at›c›l›k sisteminde hedefi
12’den vurmak diye bir fley yoktur. Hedef
kâ¤›d›ndaki en yüksek puan 10’dur. 90 ve
70 metre hedef kâ¤›d›ndaki puanlar 1 ile 10
aras›ndad›r. Mesafe azald›kça hedef

ka¤›d›m›z küçülür ve baz› puanlar hedefte
yer almaz.

Biraz da kulland›¤›n›z malzemelerden
söz etsek?

Oklar›m›z karbon-alüminyum alafl›m›d›r.
Ok yaydan ç›kt›ktan sonra oluflan titreflimi
emici baz› a¤›rl›klar ve parçalar bulunur
yay›n üzerinde. Kullan›lan malzemelerin
çeflidi ve a¤›rl›¤› sporcuya göre de¤iflir.
Örne¤in, benim yay›m›n ortalama çekifl
a¤›rl›¤› 17,5 kg. Bu a¤›rl›kta bir yayla
antrenman yapmak, yaklafl›k 200-300
ok att›¤›m bir gün 4 - 4,5 tonluk bir yükü
kald›rmak gibidir.

Her sporcu, performans›n› art›rabilecek
malzemeyi seçmelidir. Bunun için hem
kendini hem de yapt›¤› sporu iyi tan›mal›d›r
ve kullanmak istedi¤i ekipman› iyice test
etmelidir; çünkü her malzeme herkese
uymayabilir. K›sacas› yay›n çekifl a¤›rl›¤›
ve kullan›lan malzeme; sporcunun vücut
yap›s›, fiziksel kondisyonu ve antrenman
s›kl›¤›na göre belirlenmelidir.

Bayanlar ve erkeklerin kulland›¤›
malzemelerde fark oluyor mu?

Fark, malzemeden ziyade genel olarak yay›n
çekifl a¤›rl›¤›ndan kaynaklan›r. Bayan
sporcular›n yaylar› erkek sporculara göre
genelde daha hafiftir. Mesela ben 19 kilo
çekifl a¤›rl›¤› olan bir yayla da atabilirim;
ama üçüncü at›fltan sonra performans›m

düfler ve bu düflüfl do¤rudan puanlar›ma
yans›r. Önemli olan, bütün oklar› en iyi
flekilde ataca¤›n›z çekifl a¤›rl›¤›n› bulman›zd›r.
Bu da kendinizi iyi tan›man›zla, gözlemle,
yo¤un ve s›k antrenmanlarla olur.

Be¤endi¤iniz sporcular kimler?

Kore’den Yun Mi Jin benim favori okçum.
Koreliler dünyada bir numarad›r. At›fl öncesi
ve sonras›ndaki konsantrasyonlar›n› çok
yüksek düzeyde tutabiliyorlar. Çok küçük
yafllardan itibaren ok atmaya bafll›yorlar ve
çal›flmay› hiç b›rakm›yorlar. Uzak Do¤u’da
baya¤› yayg›nd›r bu spor.

Türkiye'de durum nas›l?

Okçuluk ne yaz›k ki ülkemizde çok yayg›n
yap›lan bir spor de¤il. Zaten amatör
spor dallar›ndan biri. 70 milyon nüfuslu
bir ülkeden çok daha baflar›l› okçular
ç›kabilmeliydi diye düflünüyorum. Bu s›k›nt›
di¤er spor dallar› içi de geçerli. E¤itim
sistemimiz tamamen üniversiteye gidebilmek
üzerine kurulu oldu¤u için çocuklar ve
gençler sporla yeterince ilgilenemiyor; spor
sadece hobi amaçl› yap›l›yor. Tüm bunlar
profesyonelleflme ve kulüpleflme aç›s›ndan
sorunlar do¤uruyor.

Alt›n madalyam›n yeni sporcular yetiflmesine
ve Türkiye’de spor kültürünün yayg›nlaflmas›na
ön ayak olmas›n› istiyorum. Baflar›, örnek
yaratt›kça ve paylafl›ld›kça anlam kazan›yor.
Türkiye'de spor yapmak gerçekten zor,
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hele amatör bir spor dal›yla u¤rafl›yorsan›z.
Ne tesis bulmak kolay ne de destek.
Türkiye'nin okçuluk dal›nda tesisleflmeye
gerçekten çok ihtiyac› var. Biz futbol
sahalar›nda ok atabiliyoruz. Bir baflka
deyiflle iki maç aras›nda veya futbolcular›n
antrenman› olmad›¤›nda saha bize aç›k.
Altyap›ya yap›lan yat›r›m, do¤rudan
performans art›fl› demektir. Bir okçu istedi¤i
zaman, diledi¤i bir okçuluk alan›nda ok
atma flans›na sahip olursa performans›
yükselecektir.

Okçuluk d›fl›nda nelerle u¤rafl›yorsunuz?

Asl›nda baflka bir fleye pek vaktim kalm›yor.
Programl› bir yaflam›m var. Hafta içi
mesaideyim. Zaten ço¤u zaman milli tak›m
kamplar›nday›m. Akflamlar› evimizin
garaj›nda da antrenman yap›yorum. Kalan
zamanlar›m› arkadafllar›mla geçiriyorum.
Tüplü dal›fl› da seviyorum; ama yo¤unlu¤um
nedeniyle dal›fl›n en güzel sezonunu genelde
kaç›r›yorum; çünkü okçuluk bir yaz sporu.

Okçuluk hep yaz mevsiminde ve aç›k
alanda m› yap›l›r?

Kapal› alanda da yap›l›yor. K›fl›n kapal›
salon turnuvalar›na, ilkbahardan sonra aç›k
alan yar›flmalar›na kat›l›yoruz. Kapal› salon
yar›flmalar› 18 metrelik mesafede düzenlenir.
Antrenman ve milli tak›m kamplar›m›zda
da bahara kadar salonday›z. Havalar ›s›n›nca
aç›kta çal›fl›yoruz.

Okçuluk kaç yafl›na kadar sürdürülebilir?

Okçuluk ileri yafllara kadar yap›labilen bir
spor. Ne kadar erken bafllarsan›z o kadar
avantajl›s›n›z. Hareketli bir spor olmad›¤›
için sürdürümü daha çok sizin ruhsal
kapasitenizle ilgilidir. Ben 23 yafl›ndayken
bafllam›flt›m. ‹stersem 50’li yafllar›ma kadar
devam edebilirim. Gerekli yo¤unlaflmay›

sa¤lad›¤›n›zda ve teknik anlamda kendinizi
gelifltirdi¤inizde gerisi gelecektir.

Baflar›lar›n›zda annenize de pay
biçiyorsunuz.

Annem sadece Güney Kore'deki dünya
flampiyonas›ndan Pekin’e uzanan süreçte
de¤il, her yar›flmamda, her ân›mda
yan›mdayd›. Bendeki eme¤i çok fazla.
Böyle büyük baflar›lar destek olmadan
elde edilmiyor. Sadece benim de¤il, milli
tak›m›n da deste¤e ihtiyac› var. Sponsorluk
bu anlamda çok önem tafl›yor. Sponsorluk
anlay›fl› gelifltikçe Türkiye'nin sportif
baflar›lar› da artacakt›r.

Bundan sonraki spor yaflam›n›zda neleri
hedefliyorsunuz?

Olimpiyat flampiyonlu¤u, bir sporcunun
yaflayabilece¤i en önemli baflar›. Bunun
ötesinde bir baflar› yok; ama sporcu
konumunu koruyabilirse yaflar bu hazz›.
Asl›nda madalyadan ve yar›flmalardan daha
büyük amaçlar›m var, Türkiye’de okçulu¤u
yayg›nlaflt›rmak ve yeni engelli sporcular›n
yetiflmesine katk› sa¤lamak gibi.

Sözü Bilkent Üniversitesi’yle ilgili
an›lar›n›zla bitirebilir miyiz?

Geçirdi¤im kazadan sonra, Türkiye’de engel
ve engellilik kavramlar›ndaki bilinç düzeyi
ve fark›ndal›k eksikli¤ini en çok okul
seçiminde hissettim. Üniversite aflamas›nda
da hem kampüsünde en rahat hareket
edebilece¤im hem de en iyi e¤itimi
alabilece¤im kurumu bulmaya çal›flt›m.
Bu kapsamda Bilkent Üniversitesi benim için
en iyi seçenekti. Kampüste zorluklar
yaflamad›m diyemem; ama zaman içinde
Ö¤renci Dekanl›¤› ve Yap› ‹flleri Teknik
Daire Baflkanl›¤›’yla görüflerek çözümler
üretmeye çal›flt›k. Bilkent, engelsiz bir
üniversite olma yolunda emin ad›mlarla
ilerliyor. Mezun olduktan sonra Ö¤renci
Dekanl›¤›’n›n bir projesinde dan›flmanl›k
yapt›m ve bu anlamda elimden gelen her
türlü deste¤i vermeye devam edece¤im.

Çin'de alt›n madalya ald›ktan sonra bas›n
toplant›s›na kat›lm›flt›m. ‹ngilizce konufltum,
sorular› ‹ngilizce yan›tlad›m. Bilkent’in
fark›n› Türk gazeteciler gelip beni tebrik
etti¤inde anlad›m; çünkü y›llard›r böyle
bir sporcu profili görmek istiyorlarm›fl.
Üniversitemin bana katt›klar›n› tabii ki
sadece özgüven, kendimi ifade edebilme ve
‹ngilizce aflamalar›nda de¤il, hayat›m›n
birçok noktas›nda hissediyorum. Bilkent
Üniversitesi’nin bende çok önemli bir
yeri var.

21

Gizem Giriflmen’in Dereceleri

• Türkiye Bedensel Engelliler Salon
Okçuluk Turnuvas› Olimpik Yay
ARW2 Türkiye fiampiyonlu¤u
(2005).

• ODTÜ 50. Y›l 70 m. Okçuluk
Yar›flmas› Olimpik Yay Bayanlar
Birincili¤i (2006).

• Osman fiahin Okçuluk Turnuvas›
Olimpik Yay ARW2 Birincili¤i
(2006).

• Türkiye Bedensel Engelliler Aç›k
Alan Okçuluk fiampiyonas› Olimpik
Yay ARW2 Bayanlar Birincili¤i
(2006).

• EPC Avrupa Okçuluk fiampiyonas›
Olimpik Yay ARW2 Avrupa
Üçüncülü¤ü (2006).

• IPC Okçuluk Dünya S›ralamas›
Olimpik Yay ARW2 Üçüncülü¤ü
(2006).

• Türkiye Bedensel Engelliler Aç›k
Alan Okçuluk fiampiyonas› Olimpik
Yay ARW2 ‹kincili¤i (2007).

• Osman fiahin Okçuluk Turnuvas›
Olimpik Yay ARW2 ‹kincili¤i (2007).

• Çek Cumhuriyeti Okçuluk
Turnuvas› Olimpik Yay ARW2
Birincili¤i (2007).

• Cheongju Güney Kore Dünya
Okçuluk fiampiyonas› Olimpik Yay
ARW2 FITA S›ralama At›fllar›
Birincili¤i (2007).

• IPC Okçuluk Dünya S›ralamas›
Olimpik Yay ARW2 Birincili¤i
(2007).

• ‹ngiltere Stoke Mandeville Okçuluk
Turnuvas› Olimpik Yay ARW2
S›ralama ‹kincili¤i (2008).

• Pekin Paralimpik Oyunlar› Okçuluk
Olimpik Yay ARW2 fiampiyonlu¤u
(2008).
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Enis Yu¤nak (Grafik Tasar›m 2002), Türkiye’deki ilk
jonglörlük toplulu¤unu Bilkent Üniversitesi’nde kurdu.

Baflkan› oldu¤u Ça¤dafl Sirk Sanatç›lar› Derne¤i arac›l›¤›yla
bu gösteri sanat›n›n yay›lmas› için mücadele ediyor.

“Do¤an›n kendisi de
bir jonglördür.”



Jonglörlü¤ü tan›mlayabilir misiniz?

Birçok dile Latince kökeniyle yerleflmifl,
Türkçe karfl›l›¤› olmayan bir sözcük.
Tan›m›na gelirsek... El çabuklu¤u ve el
becerisi arac›l›¤›yla nesnelerle yap›lan
hareketler bütünüdür, bir gösteri sanat›d›r.
Bence eyleminizin jonglörlük olarak an›lmas›
için söz konusu nesnenin elinizden ç›k›yor
olmas› ve elinize geri dönmesi, yani size
ba¤l› olmamas› gerekir. Elinizdeki nesneyi
havada çevirerek, bir fleyi atarak ya da yerde
z›platarak yapabilirsiniz.

Jonglörlükte hangi nesneler kullan›l›r?

Farkl› nesneler kullanmakta özgürsünüz.
Örne¤in, labutlar göze daha hofl gelebilir.
‹lk bafllayanlar topa daha kolay uyum
sa¤layabilir. Tabii ki bu bir kural de¤il.
Olay, kiflinin yetene¤ine göre biçimleniyor.
Hiç top çeviremedi¤i halde labutlarla
inan›lmaz hareketler yapanlar var.

Labutlar uzaktan büyük ve a¤›r
görünüyor.

‹nce uzun bir sopa üzerine plastik bir
kaplamad›r labut. Ucunda lastik vard›r,
düflünce zarar görmesin diye. A¤›r oldu¤u
pek söylenemez.

Jonglörlük vücudun hangi k›s›mlar›yla
yap›l›yor?

Bu ifl san›ld›¤› gibi sadece iki elinizle bir
fleyler atmak de¤ildir. Yeryüzü, gökyüzü,
duvarlar, çevrenizde ne varsa gösterinize
dahil olabilir. Burnunuzda bir labut tutup
aya¤›n›zda topla oynayabilirsiniz. Kafan›zda
top sektirirken elinizde nesneler
çevirebilirsiniz. Tüm bunlar› gözünüz kapal›
veya amuda kalkarak yapmaya da
çal›flabilirsiniz. Bir s›n›r›, do¤rusu, yanl›fl›
yok. Keyif ald›¤›n›z her bulufl do¤rudur.
Güzelli¤i de buradad›r; ucu buca¤›
olmamas›nda, zevk ile flekil almas›nda.

 Siz ne zaman bafllad›n›z?

1990’lar›n sonlar›na do¤ru. Fethiye’de
tatil yaparken bir Avustralyal› jonglörle
karfl›laflm›flt›m. Numaralar› çok hofluma
gitmiflti. Görsel bir flölende hissetmifltim
kendimi. Elindeki toplarla bana da bir fleyler
ö¤retti. Yani her fley o gün bafllad›.

‹lginizi nas›l devam ettirdiniz? Kendinizi
nas›l gelifltirdiniz?

Tatilden sonra Bilkent’e geldi¤imde çimlerde
çal›flmaya bafllad›m. ‹nsanlar gittikçe al›flt›
bu görüntüye. Merak edip yan›ma gelenlere
numaralar gösteriyordum. ‹lgi art›nca Bilkent
Jonglörler Toplulu¤u’nu kurduk. Bu oluflum
halen yafl›yor. ‹lk aflamada yaklafl›k 80
kifliydik. Düzenli olarak devam edenlerin
say›s› tabii ki bu kadar de¤ildi. Üniversite
de bize çok yard›mc› oldu, giriflimimizi hep
destekledi. Örne¤in, k›fl çal›flmalar›m›z› spor
salonunda yapabiliyorduk. Sosyal hayata
görsel bir katk›yd›k.

Kendimi gelifltirmek için yurtd›fl›ndan
kitaplar getirttim, internetten malzeme
toplad›m, yeni insanlarla tan›flt›m. Yak›n
çevremdeki birçok kifliyle bildiklerimi
paylafl›p birlikte çal›flmak da bana çok
fley katt› ve böylece bu iflten hiç so¤umad›m.
Mezun oldu¤um günün akflam› bir otele
jonglörlük yapmaya gittim. Oradaki
gösterilere mesai sonras› zaman geçirmek
için kat›lanlar›n yan› s›ra uyumlu çal›flma,
ifl disiplini ve zihin-vücut iletiflimi için
gelenlerin de oldu¤unu görmüfltüm.

Bunu herkes yapabilir mi?

Herkes... Her yafl... Jonglörlükle yaflayan bir
sokak performansç›s› da olabilirsiniz, bir
tek hafta sonlar› bu ifli yapan bir yönetici
de. Her fley kifliye ba¤l›. Demifltim ya, havaya
at›lan top bile malzeme kapsam›m›za girer.
Mükemmel numaralar gelifltirmek zorunda
de¤ilsiniz. Toplar› çevirece¤inize ya da elden
ele geçirece¤inize havaya at›n ve tutun.
Gülün, e¤lenin yeter.

Bu gösteri sanat›n›n bir felsefesi var m›?
Kökleri nereye uzan›yor?

Jonglörlük do¤adan gelir. Do¤an›n da kendisi
bir jonglördür; çünkü sürekli devinim
içindedir. Kimin buldu¤unu bilmesek de
yaz›n›n icat edildi¤i dönemdeki ma¤ara
çizimlerinde jonglörlü¤e rastland›¤›n›
söyleyebiliriz. Jonglörlük bedeni ve zihni
e¤iten, e¤lenceli bir gösteri sanat›d›r.
Genel bir felsefeden çok, yapana ait bir
felsefesi vard›r; o da keyfidir, dinginli¤i
sa¤lamas›d›r, sizi rahatlatmas›, beden-zihin
bütünlü¤üne ulaflt›rmas›d›r.

Jonglörlük, hayat› devam ettirecek bir
kazanç sa¤layabilir mi?

Türkiye’de pek olmasa da dünya genelinde
sadece bu ifli yaparak hayat›n› sürdürenler
var. Birçok ülkeyi dolaflarak sanatlar›n› icra
ediyorlar. Amaçlar› dünyay› gezmek ve ayn›
anda gösterileriyle para kazanmak.

Bu bir sahne sanat› ve yapt›¤›n›z gösterinin
bir karfl›l›¤› olmas› normal. Sonuçta sizi
izleyenlere keyifli anlar yaflat›yorsunuz.
Ben de bu do¤al süreçte para kazanm›flt›m.
Maddiyat için yapm›yordum; ama
performans›m›n bir de¤erinin, bir karfl›l›¤›n›n
olabilece¤ini bilmek güzeldi.

Sizin 90’lar›n sonunda ad›m att›¤›n›z bu
dünyadan Türkiye haberdar m›yd›?

Pek de¤il. 2000’de 23. Avrupa Jonglörlük
Festivali’ne gitti¤imde oradakiler çok flafl›rm›fl
ve sevinmiflti; çünkü festivale o zamana dek
kat›lm›fl olan ilk Türk’tüm. 4000 jonglörle
ayn› ortamda olunca gözüm aç›ld› ve bunu
yaymam›z gerekti¤ine iyice inand›m.
Baflkalar›na da ö¤retti¤inizde çok h›zl›
yay›l›r jonglörlük. Herkes birbirine
oyunlar›n› gösterir; çünkü bunun ustas›,
patronu, bilgi verecek yetkili kiflisi yoktur.
Önce yapan kifliyi taklit edecek, sonra
kendiniz bir fleyler gelifltireceksiniz. Bu
yüzden ilk bafllarda çok zorlanm›flt›m; çünkü
çevremde kimse yoktu. Görerek ö¤renilen
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bir olayda tek bafl›na olmak kolay de¤ildi.
Ankara, ‹stanbul derken birçok kent zamanla
bu iflten haberdar oldu.

Jonglörlü¤e bafllad›ktan sonra hep yan›mda
olan arkadafllar›mla 2005’te Türkiye'nin ilk
jonglörlük festivalini yapt›k. Deniz Soyarslan
(Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2001) ile hep
festival hayalleri kurard›k. Önümüzdeki
festivalin organizasyonunda da onunla
birlikte olaca¤›z.

Türkiye’deki festival hakk›nda ayr›nt›
verebilir misiniz?

Asl›nda festival çok sanc›l› bir olay.
Uluslararas› nitelikte oldu¤u için onlarca
ülkeden insan› mutlu etmek durumunda
kal›yorsunuz; ama sonu güzel oluyor. Fransa,
‹ngiltere, ‹srail, ‹talya, Almanya, ABD derken
yüzlerce kat›l›mc› Antalya-Tekirova’da
bulufluyor. Büyük bir kamp alan›
ayarlan›yor, çad›rlar kuruluyor. Avrupa
aya¤›n› düzenleyen ve bir süre Türkiye
temsilcili¤ini yapt›¤›m European Juggling
Association ile çal›flan arkadafllar›m›z da
etkinli¤e destek oluyor. Avrupa Jonglörlük
Festivali’ne omuz veren, festival
organizasyonunda çal›flan arkadafllar›m›z
özellikle ilk sene bize çok fley ö¤retti. Sonraki
y›llarda da festivalimizi kaç›rmad›lar.

Temel hedefimiz jonglörlere bir mekan
yaratmakt›r, bir süreli¤ine orada yaflamalar›
ve gösterilerini sahnelemeleridir. Oyunlar
oynuyoruz, atefl gecesi yap›yoruz, mutlaka
bir parti düzenliyoruz. Gerisi tamamen
do¤açlama. Sahneye kim isterse o ç›k›yor.

Atölyelerde herkes birbirini e¤itiyor. Müthifl
bir paylafl›m atmosferinde hiç kimsenin
akl›na gelmeyecek numaralar do¤uyor.
Festivalde kim neyin olmas›n› istiyorsa onu
sunmaya çal›fl›yor. K›sacas› çok e¤leniyoruz.
Amaç da bu zaten.

Ça¤dafl Sirk Sanatç›lar› Derne¤i’nin
kurucusu ve baflkan›s›n›z. Bu alanda bir
dernek kurma ihtiyac›n› ne zaman
hissettiniz?

Önceden de¤indi¤im gibi giriflimlerimiz
üniversitedeki toplulu¤umuzla bafllam›flt›.
Sivil hayatta da güçlenmek gere¤ini duyduk;
çünkü dernek festivale bir kurumsall›k
katacakt›. A¤›rl›¤› Bilkent zaman›ndaki befl
kiflilik ekibimiz çekiyor. Festival yaklafl›nca
toplant›lara h›z veriyoruz. Di¤er zamanlarda
da hep iletiflim halindeyiz.

Kurumsall›k, heyecan›n›z›n azalmas›na
m› yol aç›yor, yoksa ayr› bir motivasyon
mu sa¤l›yor?

‹lk bafllarda çok yoruluyordum.
Motivasyonum düflmüfltü. Birçok bürokratik
ifl vard›; ama uyumlu bir tak›m oldu¤umuz
için sistem zamanla ray›na oturdu.

Gösterilerden ilginç an›lar›n›z var m›?

Olmaz m›... Orta¤›m Gökhan’la olan bir
an›m› anlatay›m. Gösteri için bir otele gittik.
Gösteri yapaca¤›m›z yerin çok alçak bir
tavan› vard›. Sahne var, ancak baya¤› bas›k.
Aram›zda 7 labut döndürüyorduk; ama
mutlaka birkaç› tavana çarp›p düflüyordu.

Seyirci yuhalay›nca dayanamad›k, yetkiliyle
konuflmaya gittik. O da “7 labut olmuyorsa
6 çevirin!” dedi. Hem çok flafl›rm›fl hem de
çok gülmüfltük.

Asl›nda ilginç yak›flt›rmalarla da karfl›lafl›yoruz.
Hokkabaz diyenler oluyor, palyaço sananlar
oluyor. Oysa bu da bir sirk sanat›, t›pk›
akrobasi veya trapez gibi. Bir sirkte cambaz
oldu¤u gibi jonglör de olabilir, palyaço da.

Konuya ilgi duyanlar nerelere
baflvurabilir?

‹lgilenenler derne¤e ulaflabilir ya da
jonglorluk.com’u ve sitenin forumlar›n›
inceleyebilir. Derne¤imizin merkezi ‹stanbul.
Bilkent kolu Ankara’dan destek veriyor.
Antalya’da da arkadafllar var. ‹stanbul’da
buluflmak zordur; ama Ankara’da bir anda
Se¤menler Park›’nda toplanabilirsiniz. Yeter
ki haberleflme a¤› kopmas›n. Bilgi ça¤›nda
iletiflim kolay. Zaten Bilkent’teki oluflumu
birçok üniversiteden ö¤renci kulüpleri izledi.
Bu iflin yolu birlikte olmaktan geçer. Tek
bafl›na da yap›l›r; fakat kalabal›¤›n yayd›¤›
enerji çok farkl›d›r.

Profesyonel yaflamda hangi iflle
u¤rafl›yorsunuz?

‹nternet sitesi tasar›mc›s›y›m. Gece gündüz
bilgisayar bafl›nday›m. Bir baflka deyiflle
jonglör kimli¤ime eskisi kadar zaman
ay›ram›yorum. Do¤rusunu söylemek gerekirse
bu aralar gösteriden ziyade birilerine bilgi
aktarmay›, ö¤retinin yay›lmas›na katk›
yapmay› tercih ediyorum.
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Bora Uçak (‹flletme 2001) ve
Cihan Esen (‹letiflim ve Tasar›m 2002)
yeteneklerini bir giriflimcilik öyküsünde birlefltirerek
UCO Prodüksiyon ve Foto¤raf adl› flirketi kurdular.

“Bir markay› veya
kurumu tan›t›rken
fark yaratmak gerekir.”



Kurulufl öykünüzü ö¤renebilir miyiz?

Bora Uçak: Asl›nda hikâyemiz biraz uzun.
Mezuniyetle birlikte turizm sektörüne
yöneldim. Antalya'daki tatil merkezlerinden
birinde yönetici olarak çal›flt›m. Daha sonra
Ankara'da bir restoran açt›m ve ifllettim.
Üniversiteden beri foto¤rafç›l›¤a merakl›yd›m.
Restoranda kendime daha çok zaman
ay›rabilmeye bafllay›nca, ›fl›k, konsept ve
dijital manipülasyon konular›nda kiflisel
geliflimime h›z verdim.

‹nternette foto¤raf alan›nda araflt›rma
yaparken stok foto¤rafç›l›¤›yla tan›flt›m.
Stok foto¤rafç›l›¤› sitelerini tan›maya
bafllad›kça çekti¤im foto¤raflarla para
kazanabilece¤imi gördüm. Yurtd›fl›ndaki
stok ajanslar› arac›l›¤›yla internet üzerinden
imaj satmaya bafllad›m. 2006'da restoran›m›
kapatt›m, tam zamanl› olarak foto¤rafç›l›kla
u¤raflmaya bafllad›m. Çekimlerim Türkiye’de
duyuldukça çevrem geniflledi. Bu sayede
üniversite y›llar›ndan da tan›d›¤›m
Cihan’la bir kere daha yollar›m›z kesiflti.
O da benzer ifller yap›yordu. Birlikte daha
kurumsal bir yap›da çal›flabilece¤imizi
fark ettik. Hem tan›t›m dan›flmanl›¤›
yapal›m hem de foto¤raf›ndan videosuna,
tasar›m›ndan stüdyosuna kadar her talebi
kendi bünyemizde karfl›layal›m dedik.

Cihan Esen: Bölümde ald›¤›m›z e¤itim,
uygulamal› bir geliflim sürecini destekleyecek
nitelikteydi. Bitirme projemle bir ulusal
festivalde kazand›¤›m en iyi film ödülü,
hedefledi¤im yolda büyük motivasyon
sa¤lam›flt›. Mezuniyetten sonra birçok tan›t›m
filmi haz›rlad›m, k›sa filmler ve video klipler
çektim. Birkaç televizyon program›n›n
çekim ve post-prodüksiyon aflamalar›n›
üstlendim. K›sacas› kendimi video alan›nda
gelifltirecek her türlü projenin içinde yer
ald›m. Bora’n›n teflvikiyle internet üzerinden
video stok ifline de yo¤unlaflt›m. ‹kimiz de
bu dönemde ba¤›ms›z olarak ciddi
kurumlarla çal›fl›yorduk. Böylece hem
piyasan›n potansiyelini keflfediyorduk
hem de kendimizinkini. ‹stanbul’da dizi
setlerinde ve prodüksiyon flirketlerinde
kameraman olarak çal›flm›fl Göksel Oktay

arkadafl›m›z da bize kat›l›nca UCO olufltu.
Ekibimiz ve donan›m›m›z Ankara'da.
Antalya’da da bir stüdyomuz var.

Tan›t›m ve prodüksiyonun kalbinin
‹stanbul’da att›¤› söylenir. Bu söylem ne
kadar do¤ru? Ankara’daki e¤ilimler ne
yönde?

Bora Uçak: Baflkentteki müflteriler genelde
foto¤raf ve video çekimleri için ‹stanbul'dan
foto¤rafç› ve yönetmen getirir. Masrafl› bir
seçim. Oysa Ankara’da bütün ihtiyaçlar›
karfl›lanabilir. ‹fl iliflkileri burada daha
sa¤l›kl›. ‹stanbul'da doygun bir piyasa var.
Ankara’da giriflimcilik daha avantajl›; çünkü
‹stanbul’da yükselmek daha zor.

Cihan Esen: Burada kendimizi gösterme
flans›m›z daha çok. Yapmay›
düflündüklerimizi daha iyi ifade etme
flans›m›z var. Sektör daha aç oldu¤u için,
karfl› taraf› isteklerimize daha kolay ikna
edebiliyoruz, yarat›c›l›¤›m›z›
kullanabiliyoruz. Ankara'da bu sektörün
ölü oldu¤u al›fl›lagelmifl bir söylemdir.
Oysa tam tersine bu flehir her gün
gelifliyor, yeni cazibe alanlar› olufluyor,
farkl› yerler aç›l›yor, endüstri büyüyor.
Öyle ki bize art›k ‹stanbul'dan bile
talepler geliyor.

‹stanbul’dan talepler geldi¤ine göre fark
yaratmak ad›na stratejileriniz olmal›.

Bora Uçak: Ajanslar bünyelerinde
genelde foto¤rafç› veya yönetmen
bulunduramad›klar› için bu hizmetleri
d›flar›dan sa¤lamak durumunda kal›yor.
Yani müflteri geliyor, bir sene sonra yeni bir
fley çektirmek istedi¤inde baflka bir foto¤rafç›
ile çal›flmak zorunda b›rak›labiliyor.
Biz tasar›mdan prodüksiyona uzanan bir
a¤da her hizmeti kendi bünyemizde
karfl›layabiliyor, paket halinde sunabiliyoruz.
Bir otelde çekim yapt›k diyelim. Birkaç ay
sonra yeni foto¤raf istediklerinde karfl›lar›nda
yine bizi buluyorlar ve bir güven ortam›
olufluyor. ‹kili iliflkiler s›cak olursa ifller
daha rahat ilerliyor. Bu da bizi farkl›
k›lan özelliklerden biri.

‹fl paylafl›m›n›z nas›l?

Bora Uçak: Foto¤raf, video çekimi ve post
prodüksiyon ana konular›m›z. Animasyon,
reklam müzi¤i, her türlü grafik tasar›m ve
bask› ifli ise alt bafll›klar›m›z. Hiyerarflik bir
yap›m›z yok. Kendi içimizde iflbölümü
yap›yoruz. Foto¤raf iflleri ve foto¤raflarla
ilgili dijital uygulamalar bende.

Cihan Esen: Yönetmenlik ve post-
prodüksiyon aflamalar› ile bas›l› grafik
tasar›m› ifllerinin büyük bir k›sm› bende,
kamera ise Göksel’de. Ekibimizde tasar›m
ve animasyon ifllerinden sorumlu çok
yetenekli arkadafllar›m›z da var.

Ne tür foto¤raflar çekiyorsunuz?

Bora Uçak: Türkiye’deki reklam-tan›t›m
iflleri ve yurtd›fl› stok ajanslar› olarak iki
kola ayr›labilece¤imizi düflünürsek,
ülkemizdeki çal›flmalar›m›z›n a¤›rl›¤› oteller,
tekstil firmalar› ve restoranlarda diyebiliriz.
Türkiye'de hizmet sektörü çok hareketli,
özellikle Antalya’da. Uluslararas› tur
operatörleri otellerin son halini gösteren
foto¤raflar istiyorlar. Bazen sadece bofl
mekanlar› çekiyoruz, bazen de model
kullan›yoruz. Restoran ve ürün çekimleri
daha rahat. Tekstil firmalar›n›n çekimlerinde
firman›n hedef kitlesine yönelik özel
mekanlarda çekimler yap›yoruz. Bazen do¤a,
bazen eski bir fabrika bu çekimlerin merkez
üssü olabiliyor.

Bize evlilik paketleri de gelebiliyor. Gelinli,
damatl›, dü¤ün k›yafetli çekimler de isteniyor.
Müflteriye odakl› fleyler bunlar. Ne isterlerse
ona göre çal›fl›yoruz. Önemli olan karfl›l›kl›
güven duyulmas›. Müflteri bize güvenip ne
istedi¤ini iyice anlat›rsa süreç daha verimli
iflliyor. Stok ajanslar›na gelirsek... Burada
tek s›n›r hayal gücünüzdür. Dünyan›n
herhangi bir yerinde yaz›l› veya görsel
bas›n›n kullan›labilece¤i tüm konular birer
çal›flma sahas›d›r.

Modellerinizi nas›l seçiyorsunuz?

Bora Uçak: Stok için genel çekim yapacaksak
yüz hatlar› milliyetlerini fazla belli etmeyen
mankenler seçiyoruz. Di¤er durumlar için ço¤u
zaman müflterinin hedef kitlesini göz önüne
almaya çal›fl›yoruz. Taleplere göre moda ve
mankenlik ajanslar›yla iletiflim kuruyoruz.

Ya video çekimleriniz?

Cihan Esen: Video alan›nda en çok tan›t›m
filmlerine istek geliyor. Aç›kças› resmin
seslendirildi¤i o al›fl›lm›fl filmler yerine
yarat›c› alternatifler koymaya çal›fl›yoruz.
Bir markay› veya kurumu tan›t›rken fark
yaratmak gerekti¤ine inan›yoruz. Mekanik
düflünmeyi tercih etmiyoruz; çünkü tan›t›m
dan›flmanl›¤› da veriyoruz, dolay›s›yla
gözlem de yap›yoruz. Yak›n zamanda bir
e¤itim kurumuna haz›rlad›¤›m›z iflten örnek
vereyim. Al›fl›lagelmifl bir yap›m olmas›n›
istemiyorlard›. Kurba¤an›n flans getirdi¤ine
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inand›klar› dikkatimizi çekince bir maskot
kurba¤a yaratmaya karar verdik. Kurumu
tan›tan e¤lenceli bir senaryo yazd›k, planlar
çektik. Çal›flanlar, karfl›lar›nda bir kurba¤a
varm›fl gibi oyunculuk yapt›lar. Sonra o
çekilen planlara, çizdi¤imiz kurba¤a
animasyonunu oturttuk. De¤iflik ve keyif
verici bir fley ortaya ç›kt›. Bunun kuruma
getirdi¤i olumlu dönüfller bizi çok mutlu etti.
‹flimiz öylesine ilgi gördü ki maskotun
oyuncaklar›n› ve anahtarl›klar›n› yaratma
projesi ortaya ç›kt›. Biz tabii ki müflterinin
her türlü iste¤ine sayg› duyuyoruz,
beklentilerine ayak uyduruyoruz; ama flartlar
oluflursa kendimize özgü bir anlat›m dili
yaratmaktan da ayr› bir heyecan duyuyoruz.

Baflka ne tür video projeleriniz var?

Cihan Esen: Ufukta birkaç video klip projesi
görünüyor. ‹stanbul'dan çok talep var.
Kendim de flark› yazd›¤›m için müzik
piyasas›nda tan›d›klar›m var; fakat ne yaz›k
ki mp3 ve korsan uygulamalar yüzünden sektör
çok zor durumda. Bunun yan›nda Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›'na götürmeyi düflündü¤ümüz
ve senaryosunu tamamlad›¤›m›z birçok belgesel
projemiz mevcut.

Makine park›n›z› nas›l oluflturuyorsunuz?

Bora Uçak: Donan›m›m›z ileri teknoloji;
ama bunun sonu yok. Bazen ald›¤›n›z gün
bile yeni bir model ç›k›yor, elinizdeki
eskiyiveriyor. Biz makine park›na yat›r›m
yapt›¤›m›z kadar, iflin tekni¤iyle de
ilgileniyoruz. Teknik geliflmeleri mutlaka
takip ediyoruz. Bilgisayar programlar› da
çok geliflti. Piyasada bu tip programlar› en
iyi bilenler aran›yor. ‹nsanlar art›k evlerinde
bile güzel ifller yapabiliyorlar. Kimi müflteri
kulland›¤›m›z programlar› ve çekim
donan›m›m›z› özellikle sorar. Müflterinin
bütçesi de çok önemli bir de¤iflken. Modelli,
özel ›fl›kl› ve özel mekanl› bir çekimde ucuza

kaçt›¤›n›z an iflin rengi de¤iflir, kalite azal›r.
Türkiye'deki en s›k›nt›l› konulardan birisi
budur zaten, ayr›lan bütçe ile hayal edilen
karfl›l›¤›n birbirini tutmamas›.

Foto¤rafç›l›k e¤itiminiz var m›? Stok
foto¤rafç›l›¤›ndan bahsetmifltiniz. Bu
alanda öne ç›kmak için neler gerekiyor?

Bora Uçak: Foto¤raf e¤itimim yok; ama bu
alana hep ilgim vard›. Deklanflöre basmak
gitgide bir ba¤›ml›l›k oldu. Stok ifliyse
kendimi gelifltirmeme yard›mc› oldu;
çünkü müflteri bir fley ararken ayn› konuyla
ilgili on binlerce foto¤rafla karfl›lafl›yor ve
bunlar›n aras›ndan öne ç›kmak için bir
fark yaratman›z gerekiyor. Sitelere her
gönderdi¤iniz foto¤raf kabul görmez.
Foto¤raflar teknik ve estetik yönlerden
kontrol edilerek seçilir. ‹nternet ortam› bu
ba¤lamda rekabet yetene¤imi ilerletmemi
sa¤lad›; çünkü dedi¤im gibi, iflin içine
yarat›c›l›¤› soktum. Baflkas›n›n çekemedi¤i,
yeni tekniklerle çekilmifl foto¤raflar›n›z, taze
fikirleriniz olmal›. Sonuçta stok sitelerinde
100.000’i aflk›n foto¤rafç› var. 13 milyon
civar›nda imaj› olan stok ve foto¤raf ajanslar›
mevcut. Aradan s›yr›lmak hiç de kolay de¤il.
Müflteriler her geçen gün artan rekabetten
yararlan›p daha zor be¤enir hale geliyor.

Bu sektörün kökleri nereden geliyor?

Bora Uçak: 1960'l› y›llara dayan›yor.
Eskiden dünya üzerinde bu ifli yapan
foto¤rafç›lar›n say›s› bugünkünden çok
daha azd›. Bu kifliler ifle yarayacaklar›n›
düflündükleri konular› çekip ajanslara
postalarm›fl. Ajanslar da bunlar› katalog
haline getirip dünyan›n dört bir yan›na
da¤›t›rm›fl. Müflteriler kataloglardan bazen
40-50 bin ABD dolar›na varan rakamlarda
foto¤raf seçip tüm haklar›n› sat›n al›rlarm›fl.
Daha sonra 1980'lerde Royalty Free (RF)
ad›yla yeni bir lisans gelifltirilmifl. RF ile
birlikte bir imaj›n birden fazla sat›lmas›
mümkün olmufl ve fiyatlar çok düflmüfl.
Foto¤rafç›lar, fiyatlar› düflürdü¤ü için ilk
baflta bu lisansa karfl› ç›km›fl; ama birden
fazla sat›fla izin verildi¤i için uzun vadede
herkes bu lisansa uyum sa¤lam›fl.

Sektörde yeni fikirlerin ortaya ç›kmas›
internetle bafll›yor. Bruce Livingstone
daha önce stok foto¤raf ajanslar›nda çal›flm›fl
olan ve bu sektörü iyi tan›yan bir giriflimci.
RF bafl›na 500-600 ABD dolar› civar›nda
fiyatlar›n oldu¤u, imaj›n tüm haklar›
sat›ld›¤›nda on binlerce dolarlar›n döndü¤ü
ajanslarda y›llarca çal›flt›ktan sonra iStock
firmas›n› kuruyor. ‹lk baflta reklam ve
tasar›mc›lara yönelik bir site olarak,
baflkas›n›n bir foto¤raf›n› alabilmek için
sizin de ifllerinizin sitede yay›nlanmas›n›
gerektiren bir sistemle çal›fl›yor. ‹majlar›
indirmek için daha çok kiflinin baflvurmas›yla
ücretli sisteme geçiyor: 1 imaj 1 ABD dolar›,
y›l 2002. Böylece iStock.com devri bafll›yor
ve mikrostok olarak an›lacak, birim fiyat›n
düfltü¤ü ve ürünün bol oldu¤u yeni bir sektör
do¤uyor.

Birkaç sene önce iStock yaklafl›k 50 milyon
ABD dolar›na dünyan›n en büyük görsel stok
ajans› Getty'ye sat›l›nca piyasa çok geniflledi.
Birçok giriflimci benzer siteler kurmaya
bafllad›. Dünyan›n her yan›ndan girip
foto¤raf sergileyen binlerce foto¤rafç› ortaya
ç›kt›. Foto¤raf yan›nda illüstrasyon ve
videolar da sektöre girdi. Dijital foto¤raf
makineleri gelifltikçe bu oluflum da büyüyor.
4-5 bin imaj› olan, sadece bu ifli yapmaya
bafllayan insanlar var. Fiyatlar ucuz. Bugün
10-15 ABD dolar›na foto¤raf al›n›yor ve
çeken kifliye, yay›nc› siteye göre de¤iflen
komisyonlar veriliyor.

O zaman telif haklar›yla ilgili riskler söz
konusu.

Bora Uçak: Tabii ki. Ticari kullan›m alanlar›
artt›kça risk de art›yor. ABD'de izinsiz
kullan›m›n cezas› çok büyük. Ne var ki
her zaman yakalanmayabilir o kifli.
Klasik stok ajanslar› ile mikrostok
ajanslar›n›n en büyük fark›, imajlar›n
sat›fl fiyatlar›. Benim de bilindik stok
ajanslarda karelerim var; ama fiyatlar h›zla
düfltü¤ü için mikrostok denilen, birim fiyat›n
düfltü¤ü ve ürünün bol oldu¤u sistem gözde.
Dedi¤im gibi bugün 100.000 kullan›c›
(foto¤rafç›) varsa bunlar›n 250-300'ü sadece
bu iflle geçiniyor. Ben de bu 100.000’in ilk
100’ünde sayabilirim kendimi. Sat›fl
rakamlar›n› yay›nlayan internet sitelerinde
50. oldu¤um da var, 80. oldu¤um da. Farkl›
konseptlerde çekilmifl 5.000’den fazla yüksek
çözünürlüklü  imaj›m 10'u aflk›n ajansta
yer al›yor.

Stoklarda hangi foto¤raflar revaçta?

Bora Uçak: Anahtar kelime olarak en çok
aranan ve sat›n al›nan imajlar ifl hayat›,
çal›flma ortam›, tak›m çal›flmas› hakk›nda.
Bankalar, insan kaynaklar› firmalar› ve
daha birçok flirket, y›ll›k faaliyet raporu
haz›rlarken, internet sitesi tasarlarken bu
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tip foto¤raflar› kullan›yor. Ticari internet
siteleri de yo¤un olarak bu tarz ifller istiyor.

Video stoklar›nda durum nas›l?

Cihan Esen: Videolar›n say›s›, yarat›m
süreçleri daha uzun oldu¤u için foto¤rafa
göre daha azd›r. Videoda internet sitelerinde
kullan›ma yönelik düflük boyutlu internet
görüntüleri popüler. Stok video çekerken
ticari düflünmek zorundas›n›z. E¤ilimlerin
ne yönde oldu¤unu çok iyi takip etmelisiniz.
Art›k internetin h›z› çok yükseldi. Videolar,
foto¤raf h›z›nda aç›labiliyor ve insanlar
hareketli görüntüyü donuk bir foto¤rafa
tercih edebiliyor. Bu yüzden stok sektöründe
videonun önü çok aç›k. ‹yi kalitede çekim
yapt›¤›n›z zaman mutlaka sivrilirsiniz,
di¤erlerinden ayr›l›rs›n›z. Binlerce video var,
bir yenilik yap›p o y›¤›n›n aras›ndan

 s›yr›lmal›s›n›z, t›pk› foto¤raftaki gibi. En
fazla 30 saniye içinde hem ticari hem de fark
yaratacak bir fley üretmek kolay de¤il.
Editörlerin yorumlar› da bu çizgide
yönlendirici olabiliyor. Sonuçta belirli bir
kalitenin üzerindeki çal›flmalar› seçiyorlar
ki reddedip geri yollad›klar› da az de¤il.
Kabul edilmeme nedenlerinizi detaylar›yla
aç›klad›klar› için kendinizi gelifltirmeniz
ad›na bir kap› aç›l›yor.

Birbirinize efllik etti¤iniz çal›flmalar
oluyor mu?

Bora Uçak: Sonuçta bir veya birkaç karede
müflterilerimizin yapt›klar› iflleri en iyi flekilde
anlatmaya çal›fl›yoruz. ‹flin içeri¤inde kurumsal
iletiflimin gelifltirilmesi, bir ürünün tan›t›m›
veya bir otelin yurtd›fl› ajans kataloglar› olabilir.
O yüzden çekimlere Cihan veya di¤er
arkadafllar›m›z da geldi¤inde karfl›l›kl›
konuflmalar›m›z etkileflimli bir beyin f›rt›nas›
oluflturuyor. Tek bafl›n›za diyafram, enstantane
derken esteti¤i yitirebiliyorsunuz. Tak›m›n bir
arada çal›flmas› farkl› bak›fl aç›lar› yarat›yor.

Cihan Esen: Evet, yeteneklerimizi
birlefltirmemiz önemli. Bunu ifle ve
iletiflimimize yans›tt›¤›m›zda her fley daha
güzel yürüyor. Zaten arkadafll›¤›m›z da iyi,
çekiflmemiz, iç hesaplaflmalar›m›z yok. Bu
da hem kendi aram›zdaki hem müflteriyle
olan iliflkilere katk› sa¤l›yor.

Bilkent Üniversitesi sizlere neler
kazand›rd›?

Cihan Esen: ‹letiflim ve Tasar›m’›n ilk
mezunlar›ndan›m. ‹letiflim alan›n› kendimi
bildim bileli istiyordum. Bilkent’te bölümün
aç›ld›¤›n› duydu¤umda gözüm kapal›
girmifltim. 1990’lar›n sonlar›nda teknoloji
bu alana daha tam olarak yay›lamam›flt›.
En az›ndan Türkiye’de bilgi ve deneyim eksi¤i
vard›. fiu an bölüm baflkan› olan Yrd. Doç.
Andreas Treske’nin bizlere katk›s› büyüktür.
Sanat›yla ve arkadafll›¤›yla bize çok fley
ö¤retti.

Bora Uçak: ‹flletme Fakültesi’nin fark›,
konular› kendi bafl›n›za keflfedebilmeniz ve
araflt›rman›z için sizi yönlendirmesiydi. Bu
mant›k Bilkent’in genelinde var zaten.
Örne¤in, 1990’lar›n ikinci yar›s›n›n sonlar›na
do¤ru internet Türkiye ve dünyada daha
yeni tan›n›yorken, biz kendi internet sitemizi
yapaca¤›m›z projelerle u¤rafl›rd›k. fiu an
kulland›¤›m dijital iflleme programlar› kendi
bafl›ma ö¤renmem bile e¤itim altyap›m›n
katk›s›d›r. Bu katk›n›n de¤erini okurken
de¤il, mezun olduktan sonraki özgüveninizi
fark etti¤inizde anl›yorsunuz.

‹lgi alanlar›n›zla ilgili ifller yap›yorsunuz.
Hobilerinizden para kazanmak nas›l bir his?

Bora Uçak: Hobinizden para kazanmaya
bafllay›nca iflin flekli de¤ifliyor, keyfiniz
artabiliyor. Zevk ald›kça daha iyi üretiyor,
daha iyi ürettikçe daha çok
kazanabiliyorsunuz.

Baflka hobilere zaman ay›rabiliyor
musunuz?

Cihan Esen: fiark› yazmak, chill out - lounge
müzik albümleri biriktirmek, arkadafllar›mla
Pro Evolution Soccer oynamak... Bunlara
figür koleksiyonculu¤unu da ekleyebilirim.
Sevdi¤im film karakterlerinin haz›r boyanm›fl
figürlerini topluyorum. Konuyla ilgilenen
di¤er insanlarla tan›flmak ise ayr› bir
zevk.

Bora Uçak: Ben foto¤rafç›l›k d›fl›nda pek
baflka fleyle ilgilenmiyorum. Tüm vaktimi
al›yor. Yine de hat›r› say›l›r bir film ve dizi
koleksiyonum oldu¤unu söylemeden
geçemeyece¤im.

Cihan Esen: Bir ilgi alan›m daha var asl›nda:
evlenecek çiftler için sinevizyon yap›mlar›
haz›rlamak. Dü¤ünlerdeki enerji beni daima
etkilemifltir. Bundan dolay› mutluluk
senaryolar›n› bir çeflit sinema filmi gibi
ortaya ç›karmak istedim. Sonras›nda çizgi
filmler ve video klipler de geldi. Yak›n çevrem
için bafllad›¤›m bu yap›mlar zamanla geliflti
ve WeddyMedia isminde bir markaya
dönüfltü. Yarat›c› bir fleyler olsun, içinde
söylefli tad› olsun belgesel tad› olsun,
seslendirme olsun, hat›ra b›raks›n, günü
kurtarmak yerine 30-40 y›l sonra da oturup
izlensin istiyorum.

Bu yap›mlar›n senaryolar›n› nas›l
oluflturuyorsunuz?

Cihan Esen: ‹nsanlar tan›flma öykülerini,
evlilik teklifi anlar›n› paylafl›yor, hatta
sayfalarca senaryo yaz›p gelenler de oluyor.
En çok ilgiyi animasyonlar ve çizgi filmler
toplasa da çiftlerin kendi hikâyelerini
anlatt›klar›, yüzlerini ölümsüzlefltiren,
gözlerindeki heyecan› gelece¤e tafl›yan
yap›mlar beni daha çok heyecanland›r›yor.
Asl›nda en güzel senaryo, hayat›n ta kendisi.
‹lgilenenler, WeddyMedia’n›n internet
sitesinde birçok ilginç ayr›nt› bulabilir.

UCO ismini nereden buldunuz?

Cihan Esen: Akl›m›za gelen her isim
kap›lm›flt› neredeyse. “Baflka dünyan›n
çocuklar›” temal›, ba¤›ms›z ve yetenekli
isimlerin tek bir çat› alt›nda topland›¤› bir
proje hayaliyle bafllam›flt›k her fleye. Bu
yap›y› ve düflünceyi en iyi anlatabilecek
kullan›m, Unidentified Creating Objects’in
k›saltmas› olan UCO’ydu.

Biraz da gelecekle ilgili hedeflerinizden
söz etsek?

Cihan Esen: Belli bir aflamaya ulaflt›ktan sonra
‹stanbul'a da bir flube açmay› amaçl›yoruz.

Bora Uçak: Gelen talepleri Türkiye'nin her
yerinde farkl› projelerle karfl›layacak
durumday›z. Ne var ki ‹stanbul'un farkl› bir
cazibesi oldu¤u bir gerçek. Ankara ve
Antalya’da oldu¤u gibi orada da bir stüdyo ve
iletiflim merkezi kurmak hep akl›m›zda.

29



30

bilkent’ten sonra...

“‹nternet sayesinde bölüm arkadafllar›mla iletiflimim
h›zland›.”

Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nü 1991’de bitirdikten sonra Syracuse
Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yapan Tacettin Köprülü, Havelsan A.fi.’nin
yenilikçi programlar grup müdürü.

Tacettin Köprülü, Ocak 1997’den bu yana savunma sanayii devlerinden Havelsan’da çal›fl›yor.
Bulundu¤u pozisyondaki sorumluluklar› savunma, enerji ve biliflim sektörleri için yenilikçi
projeler gelifltirmek ve flirket içi yenilikçilik sürecini yönetmek. Köprülü’nün kariyer hedefi
de bu do¤rultuda: “Her zaman en son teknolojiyi en iyi flekilde kullanarak de¤er yaratacak
projeler gelifltirmek ve kullan›ma sunmak istemiflimdir. Bu düflüncemi çal›flt›¤›m flirkette
biliflim, savunma ve enerji sektörleri gibi farkl› alanlarda uygulama olana¤› buldum. Art›k
günümüzün rekabetçi dünyas›nda ayakta kalabilmek için fark yaratacak ürünler ve hizmetler
gelifltirmek gerekiyor. Bunun için de hem her türlü yenili¤i takip etmek hem de bunlar›
iflinize h›zla yans›tman›z gerekiyor. Hedefim, flirket bünyesinde ve içinde bulundu¤um
sektörlerde yenilikçi proje ve ifllere imza atarak katma de¤er yaratmak.”

Köprülü, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nde ald›¤› e¤itimi dünya standartlar›n›n
üstünde olarak niteliyor. Problemlerin ya da projelerin kapsam› ve zorluk derecesi ne olursa
olsun çözümlere en k›sa zamanda ulaflmay› sa¤layan, kuvvetli bir mühendislik formasyonu
kazand›¤›n› belirten Köprülü, ‹ktisat ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi gibi bölümlerden ald›¤›
derslerle farkl› bir bak›fl aç›s› da edindi¤ini söylüyor.

De¤iflik kültürleri ve farkl› ülkelerde yaflayanlar› bir araya getirmeyi hedefleyen Asya-
Avrupa Dostluk Derne¤i üyesi olan Köprülü, dünya ve ülke gündemini yak›ndan takip
etmek amac›yla ifl ve ekonomi a¤›rl›kl› yay›nlar okuyor; kendini gelifltirmek için mesle¤i
d›fl›ndaki kitaplara da zaman ay›r›yor. Düzenli egzersiz yap›yor, f›rsat buldukça tenis
oynuyor.

Tacettin Köprülü
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i 1991
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“Resim yapmay› ve ailemle seyahat etmeyi çok seviyorum.”

Evrim Atafl
Kimya 2000

Kimya Bölümü’nü 2000’de bitiren Evrim Atafl, bilim yaflam›n› Boston Üniversitesi’nde
araflt›rmac› olarak sürdürüyor.

Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Fizikokimya doktoras›n› Florida Üniversitesi
Kimya Bölümü’nde tamamlayan Evrim Atafl, Eylül 2006’dan beri Boston Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisli¤i Bölümü’nde araflt›rmac›. Bilimsel deneyler yap›yor ve ayn›
projede yer ald›¤› doktora ö¤rencilerinin iletiflimini sa¤l›yor. Atafl, bilim hayat›n› flu sözlerle
özetliyor: “Doktoramda fotosentezi taklit eden, ›fl›¤› emip farkl› dalga boylar›nda yayan
yapay polimerler üzerine çal›flt›m. Çok h›zl› lazer sistemleriyle de¤iflik spektroskopik
teknikler kulland›m. Bilkent’te ve doktora sürecinde kazand›¤›m yo¤un fizik ve kimya
bilgimi, doktora sonras› çal›flmalar›mda biyolojideki temel sorulara uygulamak istedim.
fiu anda biyofizik a¤›rl›kl› bir laboratuvarda görev yap›yorum. ‹nsan hücrelerinde RNA’y›
tarayarak gerekli proteinlerin sentezlenmesini bafllatan enzim üzerine tek molekül düzeyinde
mikroskobik deneyler yap›yorum. Yak›n gelecekte hücrede protein sentezini bafllatan bu
enzimin mekanizmas›n› anlamak ve özellikle kanser hücrelerinde söz konusu mekanizman›n
kontrolünü sa¤layacak ilaçlar›n gelifltirilmesinde biyologlara yard›mc› olmay› hedefliyorum.”

Atafl, cümlelerini Bilkent Üniversitesi hakk›ndaki düflünceleriyle bitiriyor: “Bilkent
Üniversitesi, temel bilimlere çok önem verir. Kimya Bölümü’ndeki dersler ve deneysel
çal›flmalar bana çok fley katm›flt›r. Ö¤retim üyeleri ö¤rencilerle bire bir ilgilenir. S›rad›fl›
düflünmenin normal karfl›land›¤› bu ortam sizi bilim insan› olmaya haz›rlar. Lisans e¤itimim
sayesinde doktora derslerimde ve yapt›¤›m deneylerin teorik aflamalar›nda pek zorlanmad›m.
Bilkent bilim insan› olmaya, insanl›k yarar›na bir fleyler yapmaya karar verdi¤im, beni
oldu¤umdan daha idealist birine dönüfltüren yerdir.”

“E¤itim altyap›mdan gelen al›flkanl›kla Türkiye ve
dünya gündemini sürekli izlemeye çal›fl›yorum.”

Cem Ba¤datl›
Küresel ve Uluslararas› ‹liflkiler 2007

Küresel ve Uluslararas› ‹liflkiler Program›’n› 2007’de bitiren Cem Ba¤datl›, kariyer
hedeflerine ABD’de biçim veriyor.

2005’te Ekol Lojistik A.fi’de yapt›¤› stajdan sonra uluslararas› ticaret ve tafl›mac›l›¤› kariyer
hedefi olarak seçmifl Cem Ba¤datl›. Turkon America Inc. firmas›nda tafl›mac›l›k ve da¤›t›m
koordinatörlü¤ü görevini yürütüyor. Profesyonel hayat›n›n bu ilk y›l›nda deniz tafl›mac›l›¤›n›n
operasyonel boyutunu ö¤renme ve Amerikan ifl kültürünü tan›ma f›rsat› bulmufl. Sorumluluk
alan›na konteynerlerin teslim noktas›ndan var›fl noktas›na ulaflma sürecini maliyet ve
zaman aç›s›ndan planlay›p takip etmek, iflbirli¤i yap›lan flirketlerle eflgüdümü sa¤lamak
ve iflleyiflteki olas› sorunlara müdahale etmek giriyor. Sektörün bu aya¤›nda yeterli tecrübe
kazand›ktan sonra Uluslararas› Ticaret Hukuku alan›nda yüksek lisans yapmak ve ard›ndan
yine deniz ticaretine yo¤unlaflmak istiyor.

Küresel ve Uluslararas› ‹liflkiler Program› kapsam›nda lisans ö¤reniminin birinci ve üçüncü
y›llar›n› Bilkent’te, ikinci ve dördüncü senelerini New York Eyalet Üniversitesi Sistemi’ne
(State University of New York – SUNY) ba¤l› Binghamton Üniversitesi’nde geçiren Ba¤datl›,
iki üniversitede ald›¤› tamamlay›c› nitelikteki e¤itimin kendisine farkl› yaklafl›mlar› anlama,
düflüncelerini etkili flekilde ifade edebilme ve uzlaflmaya yönelik beceriler kazand›rd›¤›n›
belirtiyor. Kampüs yaflam›n› Bilkent Uluslararas› ‹liflkiler Akademik Araflt›rma Toplulu¤u’nda
renklendirmifl; Ö¤renci Çal›flma Program› kapsam›nda Ö¤renci ‹flleri Müdürlü¤ü’nde yar›
zamanl› olarak görev alm›fl. Mikrokredi üzerine AIESEC ile Filipinler’de gönüllü yaz staj›na
da giden Ba¤datl›, tüm bu deneyimlerin ona insan iliflkileri konusunda katk› sa¤lad›¤›n›,
dünyan›n her yerinde baflar›l› olabilece¤i ve çevresindeki fleyleri olumlu yönde de¤ifltirebilece¤i
inanc›n› afl›lad›¤›n› söylüyor.

Bir rock müzik dinleyicisi olan Ba¤datl›, kiflisel geliflimle ilgili yay›nlara, tüplü dal›fl ve
do¤a yürüyüfllerine vakit ay›r›yor.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nda görev yapan Pervin Sevgi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü 2002 mezunlar›ndan.

Pervin Sevgi, kültür ve turizm uzman yard›mc›s› olarak bakanl›¤›n Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü Tespit ve Emlak Dairesi Baflkanl›¤›’nda çal›fl›yor. Sevgi, sorumluluk
alan›n› flu cümlelerle aç›kl›yor: “Bakanl›k bünyesindeki tafl›nmazlar›n sat›fl, kiralama ve
tahsis iflleri ile ilgili ifllemler yapmaktay›z. Sat›fl, kiralama ve tahsis talepleri bize ulaflt›ktan
sonra talebe konu olan tafl›nmazlar› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu çerçevesinde
de¤erlendirip gerekirse alanlar› taflra birimlerimizde bulunan uzmanlar›m›za yerinde
incelettiriyoruz ve görüfllerimizi baflvuru sahibine iletiyoruz. Yani hem tafl›nmazlar›
koruyoruz hem de kanuna uygun olarak vatandafllar›n veya kurumlar›n tafl›nmazlardan
yararlanabilmesini sa¤l›yoruz.”

Üniversite e¤itimi sayesinde ülkemizde bulunan arkeolojik ve do¤al malzemeyi dünyadaki
örnekleriyle karfl›laflt›rma f›rsat› buldu¤unu belirten Sevgi, konu hakk›nda flunlar› dile
getiriyor: “‹nsanl›¤›n geliflimine katk›da bulunmufl çok önemli bir co¤rafyaday›z; ama
kültür, arkeoloji ve do¤a y›¤›n› üzerinde yaflayan bir ülkeyiz. Y›¤›n sözcü¤ünü özellikle
kulland›m; çünkü elinizdekileri ne yapaca¤›n›z› bilmezseniz, sadece koruma bilinciyle
hareket ederseniz zenginlikleriniz bir y›¤›ndan öteye gidemez. Dünyada tar›m›n ilk yap›ld›¤›
yer olarak an›lan Çayönü’nü veya döneminde flifa bulmak isteyen hastalar›n ak›n etti¤i
Bergama’daki Asklepios tap›na¤›n› ne kadar tan›yor, ne kadar tan›tabiliyoruz? Bir tek
rüzgâr›n› pazarlayarak para kazanan ve turizm pastas›nda bizden daha büyük dilime sahip
ülkeler var. Bakanl›k bünyesinde gerçeklefltirmek istedi¤im kariyer hedefi, kültür varl›klar›n›
koruman›n yan›nda onlardan Türkiye’ye gelir getirecek olanaklar yaratmak, kimi tarihî
ve do¤al alanlar› bakanl›k bütçesinden para harcamadan koruyabilmek ve yine bu alanlar›
iç ve d›fl pazara açabilmek.”

Mitoloji, dinler tarihi, din felsefesi hakk›nda kitaplar okumaktan hofllanan Sevgi, sözlerini
lisansüstü çal›flmalar›nda ve ifl yaflam›nda Bilkent’te ald›¤› e¤itimin birçok avantaj sa¤lad›¤›na
de¤inerek noktal›yor.

Pervin Sevgi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2002

“Bilkent’in bana sa¤lad›¤› en büyük katk›, çözümleyici
düflünmeyi ö¤retmesidir.”

Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 2003 mezunlar›ndan Emir Eskihanc›lar, Be-Quintessentially
flirketinin orta¤› ve etkinlik-organizasyon müdürü.

Emir Eskihanc›lar, giriflimci ruha sahip bir Bilkentli. Türkiye’nin ilk sosyal hayat dan›flmanl›¤›
flirketi olan Be’yi, bu alanda dünyan›n en büyü¤ü say›lan Quintessentially ile birlefltirmifl.
Giderek popüler olmaya bafllayan sosyal hayat dan›flmanl›¤› kavram›na flu aç›klamalar›
getiriyor: “‹stanbul’daki merkezimizde üyelerimize 7 gün, 24 saat hizmet veriyoruz. Bize
ça¤r› merkezimiz arac›l›¤›yla ulafl›yor; ço¤unlukla bofl zamanlar›n› de¤erlendirmelerine
iliflkin taleplerle geliyorlar. Restoran rezervasyonlar›, konser, maç, tiyatro gibi etkinlik
biletleri temini, butik bir seyahat hizmeti ve benzeri her türlü yasal iste¤i 55 kiflilik
profesyonel bir ekiple karfl›l›yoruz. Herhangi bir seyahat acentesinin kolay kolay veremeyece¤i
bir hizmeti hayata geçirebiliyor, örne¤in sezonun en yo¤un döneminde Bulgari Milano’da
yer açabiliyoruz; ‹stanbul’un birçok gözde yerinde indirim sa¤layabiliyoruz. Bu çizgideki
hizmetler de bizi farkl› bir yerde konumluyor.”

Bilkent Üniversitesi’nde ald›¤› turizm ve otelcilik e¤itimi, hizmet sektörünün zorluklar›n›
ve püf noktalar›n› kavramas›nda, bir baflka deyiflle iflin mutfa¤›n› ö¤renmesinde büyük
yarar getirmifl Eskihanc›lar’a. Sosyal içerikli bir meslekte baflar›l› olmas›nda en büyük pay›
Bilkent’e veriyor.

Eskihanc›lar, özellikle yaz›n Bo¤az’da vakit geçirmeyi, k›fl aylar›nda ise kaya¤a gitmeyi
seviyor. ‹fli gere¤i s›k s›k yurtd›fl› yolculuklar›na ç›kt›¤›n› ve yeni yerler, yeni insanlar
tan›maktan zevk ald›¤›n› da belirtiyor.

Emir Eskihanc›lar
 Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 2003

“fiirketimizi daha ileriye götürecek planlar yap›yoruz.”
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“Her rejisörün hayali, söylemek istediklerini kendi anlat›m
tarz›n› yaratarak izleyiciye aktarmakt›r.”

Figen Ayhan Kocakaya
Tiyatro 2004

Figen Ayhan Kocakaya, Tiyatro Bölümü 2004 Rejisörlük Ana Sanat Dal› mezunlar›ndan.
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde rejisör yard›mc›s›.

Figen Ayhan Kocakaya, Devlet Opera ve Balesi’ndeki bafll›ca sorumluluklar›n› opera
eserlerinin sahnelenmeden önceki prova aflamalar›nda rejisörün sahne notlar›n› tutmak;
›fl›k, kostüm, dekor, aksesuar gibi sahnenin vazgeçilmez unsurlar›n›n uyumunu sa¤lamak,
verimli bir haz›rl›k dönemi için rejisör-sahne üstü-sahne arkas› üçgeninin ba¤lant›s›n›
gerçeklefltirmek ve eser sahnelenmeye bafllad›¤› andan itibaren temsilin eksiksiz devam
etmesini sa¤lamak fleklinde özetliyor. Bilkent, Kocakaya’n›n ikinci üniversitesi. ‹letiflim
üzerine de lisans e¤itimi alm›fl ve bir süre reklam yazar› olarak çal›flm›fl.

Son on y›lda dünya opera sahnelerinde yeni bir görsel aray›fl oldu¤unu ve bu çizgide kendi
anlat›m biçemini yaratarak seyircinin be¤enisini kazanmay› hedefleyen Kocakaya, Bilkent
Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün, Devlet Tiyatrolar› ile Devlet Opera ve Balesi’nin nitelikli
rejisör aray›fllar›na cevap verecek kalitede oldu¤unun alt›n› çiziyor. Sahne sanatlar›, sinema
ve dizi sektöründeki Bilkentlilerin birbirlerinden genelde haberdar oldu¤unu ve iletiflimi
kaybetmediklerini söylüyor.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuar›’n›n fian Bölümü’nde sahne hocal›¤› da yapan
Kocakaya, bofl vakitlerini genellikle opera ya da tiyatro dünyas›ndaki geliflmelere ay›r›yor.
Kalan bütün zaman›n› ise on ayl›k k›z› Mutlu Bilge’yle geçiriyor.

“Uygun ifl seçenekleri oluflursa ifl hayat›ma Türkiye’de
devam etmeyi düflünüyorum.”

Burçay Ayd›n
Muhasebe Bilgi Sistemleri 2001

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü’nden 2001’de diploma alan Burçay Ayd›n, Hollanda’da
Garantibank International N.V.’de (GBI) çal›fl›yor.

Burçay Ayd›n, 2003-2007 aras›nda Yap› Kredi Yat›r›m’da denetçi olarak görev yapm›fl. Bir
senedir GBI’n›n ‹ç Denetim departman›nda denetçi. Ayd›n, bankas›n›n merkezi Amsterdam
ve flubelerinin bulundu¤u Romanya ile Almanya’da denetimler gerçeklefltiriyor. GBI’n›n,
Avrupa Birli¤i’nin Basel II IRB standartlar›n›n uyguluyor olmas›n›, Türkiye’dekilerden
farkl› mesleki uygulamalar› tan›mas› aç›s›ndan faydal› buluyor. Ülkemizde çokuluslu bir
firmada, uluslararas› deneyimini kullanabilece¤i ve Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde
gündeme gelecek konularda kendini gelifltirebilece¤i bir pozisyon hedefliyor.

Ayd›n, Bilkent Üniversitesi’ni flu sözlerle an›yor: “Alm›fl oldu¤um derslerin ifllerimin
birço¤unda bana kolayl›k sa¤lad›¤›n› söyleyebilirim. Okul zaman› bize önemli görünmeyen
detaylar›n ifl hayat›nda ne kadar gerekli oldu¤unu anlad›m. Kulüp faaliyetim olmam›flt›;
ama benzer etkinliklere kat›lan arkadafllar›m›n kazançlar›na bakt›¤›mda keflke ben de
ifltirak etseymiflim diyorum. Üniversitede edindi¤im arkadafl çevresi, flu anda dünyan›n
birçok ülkesinde baflar›yla görev yapan mezunlarla ba¤lant›lar›m olmas›n›n yan› s›ra sektör
bilgileri, çal›flma olanaklar› ve daha pek çok konuda verimli paylafl›mlar sa¤lad›.”

Kendine ay›rd›¤› zamanlarda bisikletle gezmeyi ve evinin bahçesiyle ilgilenmeyi seven Ayd›n,
domates ve çilek gibi ürünler yetifltiriyor. F›rsat buldukça dünya mutfa¤›ndan tatlar denemeyi
de seven Ayd›n, GBI’da dört, Amsterdam’›n di¤er bankalar›nda ise yaklafl›k on befl
Bilkentli oldu¤unu; yak›n zamanda Amsterdam’da bir Bilkent buluflmas› planlad›klar›n›
vurguluyor.




