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“Mühendislik,
bilim ile insanl›k aras›nda

bir ba¤ kurar.”
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Bilkent Üniversitesi, yeni bir e¤itim program›na
merhaba dedi: Makine Mühendisli¤i. Bölüm Baflkan›

Prof. Dr. Adnan Akay, dergimizin konu¤u oldu.



Makine mühendisli¤ini nas›l seçtiniz?

Çocukluktan gelen bir ilgi bu, neredeyse
50 y›ll›k bir öykü. Çok sevdi¤im kuzenim
makine mühendisiydi. San›r›m ilgim onu
örnek almamla bafllad› ve üniversitede bu
alan› seçmemle profesyonel bir yön kazand›.
Lisans e¤itimimi North Carolina State
Üniversitesi’nde tamamlad›m. Sonra yine
ayn› üniversitede yüksek lisans ve
doktora yapt›m.

Mezuniyet sonras›nda nerelerde görev
ald›n›z?

‹ki sene National Institute of Environmental
Health Sciences'da görev yapt›m. Bunu
Wayne State Üniversitesi’nde 14 y›ll›k ö¤retim
üyeli¤im takip etti. Wayne State’de Akustik
ve Gürültü Kontrolü Laboratuvar›’n› kurdum.
O dönemlerde ayr›ca Fransa, Çin ve ‹talya
gibi çeflitli ülkelerde ziyaretçi ö¤retim
üyeli¤inde bulundum.

1992'de ald›¤›m bir davet ile 2005’e dek
süren Carnegie Mellon Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i bölüm baflkanl›¤› serüvenim
bafllad›. Bu asl›nda ilginç bir hikayedir. Bana
bölüm baflkanl›¤› teklifi yapt›klar›nda önce
s›cak bakmam›flt›m. O dönemlerde idarecili¤e
pek olumlu yaklaflm›yordum; ama Carnegie
Mellon’› ziyaret edince ve ö¤retim üyeleriyle
tan›fl›nca çok mutlu oldum. Sonra teklifi
memnuniyetle kabul ederek makine
mühendisli¤i bölüm baflkanl›¤›na bafllad›m.

Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki bölüm
baflkanl›¤› döneminizi anlat›r m›s›n›z?

Benden bölümü en üst düzeye tafl›mam›
istiyorlard›. Oradaki özgür e¤itim atmosferi,
de¤erli akademisyenler ve baflar›l› ö¤renciler,
bu hedefe ulaflmak için iyi bir bafllang›ç
oluflturuyordu.

Öncelikle çok kapsaml› bir plan haz›rlad›m
ve bölümün e¤itim program›n›, araflt›rma
alanlar›n› tamamen yeniledim. E¤itim
içeri¤imizle ABD’nin en esnek mühendislik
programlar›ndan biri konumuna geldik.
Bu sayede farkl› yeteneklere ve ilgi alanlar›na
sahip ö¤rencileri de bünyemize katabildik
ve bölümü tercih edenlerin say›s›n›
art›rd›k.

Ö¤retim üyesi arkadafllar›m›zla bir bak›ma
makine mühendisli¤i e¤itiminde rönesans›
hedefliyorduk. Bunun aç›l›m› fluydu:
Çal›flmalar›m›zla üniversitenin gücünü
art›rmak, hem kendi dal›m›zdan hem de
di¤er disiplinlerden bilim insanlar›yla
etkileflimli bir araflt›rma atmosferi yaratmak,
ö¤rencilere çok yönlü ö¤renme seçenekleri
sunmak. Bu stratejiler için Carnegie Mellon
Makine Mühendisli¤i’nde yeni araflt›rma
laboratuvarlar› kurduk. Yine bu kapsamda
Akustik ve Titreflim Laboratuvar›’n› da açt›m
ve konuyu ders program›na katt›m.

Söz konusu süreçlerde sadece kendimizle
s›n›rl› kalmad›k. ABD’nin en gözde makine

mühendisli¤i bölümleriyle iflbirli¤i
yaparak bir çal›flma grubu oluflturduk.
Amac›m›z makine mühendisli¤inin
taban›n› geniflletmek, biyoloji, nanoteknoloji
ve bilgi teknolojilerindeki at›l›mlardan
faydalanmakt›. Çal›flmam›z›n raporu
National Science Foundation (NSF)
taraf›ndan desteklendi ve mühendislik
dünyas›nda büyük ilgi uyand›rd›.

Bu çabalar›n›z›n yank›lar› nas›ld›?

US News & World Report s›ralamas›na
göre 18-20. s›ralardan ilk 10 aras›na
yükseldik. Yenilenme çal›flmalar›nda
aram›za en son kat›lan 7 akademisyenin
6’s› NSF Kariyer Ödülü ald›. Bunlar, sarf
etti¤imiz gayretlerin önemli
yans›malar›ndand›r.

Söz NSF’den aç›lm›flken, oradaki
çal›flmalar›n›zdan da söz edebilir
misiniz?

Bilindi¤i gibi NSF, 6 milyar ABD dolar›
civar›ndaki bütçesiyle ABD’de araflt›rma ve
e¤itim projelerini destekleyen, bilim ve
mühendislik alan›nda büyük at›l›mlara olanak
tan›yan bir devlet kurumudur. Ben NSF’de
çeflitli yöneticilik pozisyonlar›nda bulundum.
Son görevim olan NSF’nin Civil, Mechanical
and Manufacturing Innovation (CMMI)
bölümüne direktörlük yapt›¤›m s›rada bilimsel
hedeflerin ve kurumsal sinerjinin daha iyi
yans›t›lmas› amac›yla CMMI bünyesinde bir
yeniden düzenlemeye gittim. CMMI’da makine
mühendisli¤i, inflaat mühendisli¤i, endüstri
mühendisli¤i, yöneylem araflt›rmalar› ve mikro
mekanik gibi birçok araflt›rma alan›n›
destekleyen 20 program vard›. Bu
programlar›n idarecilerinin de katk›s›yla
yenilikçi yaklafl›mlar›m›z meyvelerini verdi.
Yeni araflt›rma alanlar›na yöneldik ve bildiriler
ürettik, mühendisli¤e ve endüstriye özgün
katk›lar sa¤lad›k.

NSF gibi bir kurumda çal›flmak size neler
katt›?

Araflt›rma fonlar›na yön veren kurulufllarla
çal›flmalar›n büyük getirileri oldu¤u
kan›s›nday›m. NSF’de edindi¤im deneyim
sadece makine mühendisli¤ine daha genifl
bir e¤itim ve araflt›rma penceresi
yaratmakla kalmad›, akademik dünyadaki
idareci kimli¤ime de bir görüfl aç›s› katt›.
Asl›nda NSF bu örneklerin en sonuncusu.
Daha önceki y›llarda gönüllü olarak
yönetiminde görev ald›¤›m American
Society of Mechanical Engineers’da
(ASME) gürültü kontrolü ve akustik üzerine
bir alt bölüm kurmufltuk (Noise Control
and Acoustic Division). Ayr›ca, Pratt &
Whitney’de teknik dan›flmanl›k komitesi
üyeli¤i, United Engineering Foundation’da
idarecilik yapm›flt›m. K›sacas› sadece
üniversiteyle de¤il, di¤er e¤itim ve araflt›rma
kurumlar›yla da ba¤lant›da olmak, yeni
insanlar tan›mamda ve yeni çal›flma
konular› bulmamda fayda sa¤lam›flt›r
diyebilirim.

Birçok bilim ödülüne sahipsiniz ve çeflitli
bilimsel topluluklara üyesiniz. Ödüllerin
ve bu topluluklar›n bilimsel yaflama
katk›s› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Bilimsel topluluklar araflt›rmac›lar›n, ö¤retim
üyelerinin ve belki de en önemlisi ö¤rencilerin,
alanlar›nda daha h›zl› ilerlemeleri için çok
önem tafl›yan kurulufllard›r. Bu kurumlar›n
y›ll›k toplant›lar›nda verilen bildiriler d›fl›nda
baflka araflt›rmac›larla tan›fl›p düflünce
al›flveriflinde bulunman›n da çok faydal› oldu¤u
herkes taraf›ndan kabul edilir. Bu topluluklarda
ayr›ca yeni fikirler denenir ve yeni konular›n
yarat›lmas›na yard›mc› olunur. Teknik katk›lar
da de¤erlendirilir ve bu de¤erlendirmeler
sonunda ödüller verilir.

Temeline indirgersek hepimiz sayg› görmek,
takdir edilmek isteriz. Ödüller bir bak›ma bu
kapsamdad›r. Özellikle meslektafllar›n›zca
bir ödüle lay›k görülmek, size duyulan
sayg›n›n en önemli gösterimidir. Sonuç olarak
ödülleri hafife almamak, ama ödülleri de bir
çal›flma amac› konumuna getirmemek daha
uygun olur.

Uzun süre ABD'de kald›ktan sonra
Türkiye'ye dönme karar›n› nas›l ald›n›z?

Türkiye'ye yaz aylar›nda ailemle geliyorduk;
ama Türkiye'de akademisyenli¤e devam etmeyi
o dönemlerde düflünmüyordum. Bir gün
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Do¤ramac›’dan bir mektup ald›m. Kendisi
Bilkent Üniversitesi'nde kurmay› düflündükleri
Makine Mühendisli¤i Bölümü hakk›nda
fikirlerimi almak üzere beni davet ediyordu.
Bu daveti seve seve kabul ettim. Görüflmemiz
s›ras›nda Ali Bey’in anlatt›klar› heyecan
vericiydi. Bilkent’te gerçekten etkileyici bilimsel
at›l›mlar yap›ld›¤› ve daha da yap›laca¤›
kan›s›na vard›m. Rektör Bey de Bilkent’e
kat›lmam› teklif edince olumlu bir karar vermek
zor olmad›. Ailem de çok heyecanland›; çünkü
Türkiye'yi çok severler. Hatta kendileri benden
önce Ankara'ya gelip yerlefltiler.
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Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nün vizyonunu nas›l
tan›mlayabilirsiniz?

Mezunlar›m›z›n çal›flacaklar› yerlerde veya
seçtikleri lisansüstü alanlarda liderlik
konumuna gelmelerini hedefliyoruz. Bir
liderde hangi özellikler bulunur? Biz bu
özellikleri nas›l ortaya ç›kar›p gelifltirebiliriz,
ö¤rencilerimize neler katabiliriz? Bu
noktalardan yola ç›k›yoruz. Lisans, yüksek
lisans ve doktora programlar›m›zda çok
yenilikçi bir yaklafl›m olacak.

fiu anda makine mühendisli¤i dünyas›nda
öne ç›kan araflt›rma konular› neler?

En yeni konular nanoteknoloji ve biyoloji
alanlar›nda makine mühendisli¤i yaklafl›m›
ve enerji konusuna yeni bak›fllar. Bu
kapsamda mikroboyutlu makinelerle ilgili
nanosistemlerin biyolojiyle bir araya
gelmesinden bahsediyoruz. Benim düflüncem
canl› organlar içinde küçük sensörler
olabilece¤i yönünde. Örne¤in bir hap
boyutundaki robotlar vücudun içine girecek,
yaray› aç›p kesecek, temizleyip tedavi edecek

ve d›flar› ç›kacak. Vücut içerisinde dolaflan,
bir pil büyüklü¤ünde kameralar flu anda
piyasada var. Bunlara makine
mühendisli¤inin katk›s› büyük. Yaklafl›m›m›z
iki yönlü. Bir disiplin olarak uzman›
oldu¤umuz konularda bilgilerimizi kullan›p
di¤er bilimlerin geliflmesine nas›l yard›m
edebiliriz? ‹kincisi, bu geliflmeleri nas›l
kullanabiliriz ki bizim normal olarak
yapt›¤›m›z sistemler daha da geliflsin. Bu iki
yönlü anlay›fl›n benimsenmesi için çal›flmalar
gerçeklefliyor.

Makine mühendisli¤i en köklü
mühendislik dallar›ndan biri. Bu dal›
biraz anlat›r m›s›n›z?

Makine mühendisleri, endüstrinin hemen her
kolunda görev al›r. Bu genifl alan›n
faydalar›ndan en önemlisi, sistematik
düflünmeye olanak tan›mas›, de¤iflik fikirlere
do¤ru yol al›rken sa¤lam bilim temelleri
sunmas›d›r. Dedi¤iniz gibi makine
mühendisli¤i ilk mühendislik dallar›ndand›r
ve hayat›n birçok alan›na etki eder. Örne¤in
enerji konusu. Enerjinin bir durumdan baflka
bir duruma dönüfltürülmesi, tafl›nmas›,

boyutu ve yap›s› yaflam›n neredeyse her
alan›nda yer al›r. Araçlar›n motorlar›nda,
binalar›n ›s›tma sistemlerinde ve benzeri
konularda karfl›laflt›¤›m›z klasik makine
mühendisli¤i ilkeleri dünyaca biliniyor. Art›k
yeni konulara bakma zaman›n›n geldi¤ini
düflünüyoruz. Bu bak›fl, makine
mühendisli¤inin özelliklerini de¤ifltirmek
de¤il, prensipleri farkl› ve yeni geliflen
alanlara uygulamak anlam›na geliyor. Bu
kulvarda öne ç›kan alanlar nanoteknoloji ve
biyolojik sistemlerdir.

Biyolojiyi ele alal›m. Makine mühendisleri
olarak biyolojiye nas›l katk› sa¤lar›z?
Örne¤in hücrelerin yap›s›n› anlamakta nas›l
yard›mc› olabiliriz? Bask› yap›lan veya
s›k›flt›r›lan bir hücrede kimyasal tepkime
olur. Bundan do¤an elektrik sinyalleri
sinirlerden beyne iletilir. Bu süreçte birçok
mühendislik dal› söz sahibi. Nereye, ne kadar
bask› yapmak gerekti¤ini, nereye, ne kadar
so¤utman›n gerekli oldu¤unu modelleyen
bilim insanlar› var. Hücreleri dondurarak
kanser tedavisinde veya yapay dokular›n
saklanmas›nda aflama kaydedilebiliyor. ‹flte
bunlar ›s› transferini, yani makine
mühendisli¤i prensiplerini gündeme getirir.
Makine mühendisli¤inin bu yeni konulara
yapt›¤› katk›lar, o konular›n daha da
geliflmesini sa¤lad›¤› gibi, do¤adaki süreçler
ve tasar›mlar›n da etkisiyle makine
mühendisli¤inin daha da ilerlemesine olanak
tan›yacakt›r.

Bilkent'teki e¤itim program›n›z da bu
yönde mi olacak?

Kesinlikle öyle. Bilkent Üniversitesi’ndeki
nanoteknoloji ve moleküler biyoloji-genetik
araflt›rmalar› dünyada çok iyi biliniyor.
Bunlardan hem yararlanmam›z hem de
mümkünse geliflmelere destek olmam›z
gerekli. Yapt›¤›m›z ders program›nda farkl›
bilim dallar›na e¤ilece¤iz. Örne¤in, bütün
makine mühendisli¤i ö¤rencileri için
moleküler biyoloji ve kat› hal kimyas› dersleri
zorunlu olacak; çünkü mühendislik, de¤iflik
bilim dallar› ile insanlar ve insanl›k aras›nda
bir ba¤ kurar. ‹yi bir mühendis olmak için
hem bilim dünyas›n› hem de insan› iyi
tan›mal›y›z. Teknolojiyi de iki ucu keskin
bir b›çak olarak düflünürsek onu insanl›k
yarar›na en iyi flekilde kullanmal› ve
uygulamal›y›z. Bilkent'te ulaflmak istedi¤imiz
hedef de budur. Ö¤rencilerimize bu yönde
e¤itim verebilmek için program›m›z insan,
toplum ve etik konular›nda dersleri de
kaps›yor. Bence bu düflünce de Bilkent
Üniversitesi'nin e¤itim felsefesiyle örtüflüyor.

Anlatmaktan en çok keyif ald›¤›n›z ders
hangisi?

Afla¤› yukar› hepsi. Ö¤retim zor ve zevklidir.
Geribeslemeli bir yap›s› vard›r. ‹yi ders
veremeyen akademisyen kendini çok kötü
hisseder. Tam aksine çok iyi ders anlat›rsan›z,
ders sonras› pek keyifli olur. Ders s›ras›nda
ö¤rencilerin gözleri her fleyi anlat›r.
Anlamad›klar›, s›k›ld›klar› yerlere göre ders
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anlat›m› de¤ifltirilir ve ayarlan›r. Bence
anlat›lanlar›n ö¤rencilerin zihinlerinde bilgi
durumuna gelmesi için konuyu ilgilerini
çekebilecek flekle getirmemiz gerekiyor.

Araflt›rmalar›n›z gürültü kontrolü, ses ve
sürtünme alanlar›na odaklan›yor.

Önceki çal›flmalar›m çarp›flmalardan ç›kan
sesler üzerineydi. Son y›llarda ise
sürtünmeyle ilgili seslere yöneldim. ‹ki kat›
cisim birbirlerine sürtündükleri zaman
birbirlerini zorlar; bundan dolay› içlerinde
dalgalar meydana gelir ve dalgalar,
bulunduklar› ortama (genellikle atmosfere)
yay›l›r. Ses havadaki bu dalgalarla bize
ulafl›r. Frenlerden ve kemandan ç›kan sesler
buna örnektir. Bilim aç›s›ndan çok daha
ilginç olan, yüzeylerin sürtünme esnas›nda
geliflen titreflimlerden dolay› birbirlerine
dokunduklar› noktalar›n alan ve yerlerinin
devaml› de¤iflmesidir. Dokunma alanlar›
de¤iflti¤i zaman sürtünme kuvvetleri ve
titreflimlerden do¤an sesler de de¤iflir.
Böylece sürtünmenin bir geribesleme
oldu¤unu göstermifl oluyoruz. Konuya dair
ilginç bir deney de gerçeklefltirmifltik. ‹ki
metrelik çelik bir çubuk ucuna yerlefltirilen
bir titrefltirici ile çubuk üzerindeki 1
kilograml›k çelikten kütleyi istedi¤imiz gibi
sadece çubuk titreflimi ile hareket
ettirebiliyoruz. Bu deneyle sürtünme
katsay›s› kavram›n› biraz daha de¤ifltirmifl
olduk. Böylelikle sürtünme ile dinamik
sistemler aras›ndaki iliflki yeni bir araflt›rma
konusu olarak do¤du.

Ses hakk›ndaki araflt›rmalar›m›zdan hareket
ederek çok daha farkl› bir konuyu daha
ortaya ç›karm›flt›k. Bir örnekle anlatay›m.
Ellerinizi birbirine sürterseniz ›s›n›rlar. Yani
ellerinizdeki kinetik enerjinin bir k›sm› ›s›ya
çevrilir. Is› atomlar›n, moleküllerin daha
yüksek gerilimle titreflmesi oldu¤u için, ayn›
kavram› kullanarak titreflim emicileri
yapabilir miyiz diye Roma La Sapienza
Üniversitesi'ndeki bir grupla uzun y›llard›r
çal›fl›yoruz. Konuyla ilgili birçok yay›n›m›z
ve bir patentimiz var. ‹mal etti¤imiz ilk örnek
önümüzdeki y›l f›rlat›lacak bir uydu içinde
kullan›lacak.

Ufukta yeni bir projeniz var m›?

‹talya'da beraber çal›flt›¤›m araflt›rma grubu
ile titreflim enerjisi tafl›nmas› ve
termodinami¤i konulu bir kitap üzerinde
çal›fl›yoruz. Eylül ay›nda ise Fransa’da,
Leeds - Lyon Triboloji Konferans›’nda
sürtünme, yumuflak maddeler ve dokunma
hisleri üzerine bir aç›l›fl konuflmas›
yapaca¤›m. Roma La Sapienza
Üniversitesi’nde ise titreflim termodinami¤ine
iliflkin bir seminer verece¤im.

Asl›nda bir konu daha ilgimi çekiyor:
biyolojiden ilham alan sensörler. Bu konunun
çok iyi bir örne¤i, sadece Afrika’da çöllerde
yaflayan, fareye benzeyen ama ondan daha
küçük, gözleri çok ilkel kalm›fl olup sadece
kulaklar›yla hayat›n› sürdüren bir canl›

türüdür. Kumda yüzer (Eremitalpa granti)
ad›yla tan›nan bu canl›n›n orta kulak kemik
yap›s› ve kütle da¤›l›m›, di¤er canl›lar›n
vücut yap›s› ile karfl›laflt›r›nca ola¤anüstü
geliflmifltir. Kulak kemikleri çok düflük
gerilimdeki titreflimi alg›layabiliyor. Örne¤in,
fark edilmesi neredeyse olanaks›z kar›ncalar›
ve böcekleri bu sayede bulup yiyebiliyor.
Sözü geçen kemik yap›s›n›n modellenmesi
ve makine mühendisli¤indeki araflt›rmalara
uygulanarak bir sensör tasarlanmas› fikrini
çok çekici buluyorum.

Söyleflimizi kiflisel ilgi alanlar›n›zla
bitirebilir miyiz?

Okumay› çok seviyorum. Kitaplarla çok
zaman geçiriyorum. Bu aralar beyin, sinir
sistemi, düflünce, ö¤renme gibi konularla ilgili
kitaplar okuyorum. Mühendislik çal›flmalar›n›
bu konulara nas›l yaklaflt›rabilece¤imiz gibi
düflünceler akl›ma geliyor. Örne¤in bilgi ne
demek, nas›l edinilir, nas›l depolan›r? Ben
bir dersi ö¤rencilere anlatt›ktan sonra ne
oluyor? Beyin ne yap›yor? K›sa vadeli
haf›zadan uzun vadeli haf›za nas›l olufluyor?
‹flte bu tip ilginç konulara makine
mühendisleri nas›l katk›da bulunabilir diye
araflt›rmaya çal›fl›yorum. Ayr›ca, mühendislik
e¤itimi ve araflt›rma konular›mla ilgili
uluslararas› çal›flma gruplar›na kat›l›yorum.
Bu kapsamda kat›lar aras›ndaki sürtünme
ve s›v›lardaki türbülans›n benzerliklerini
inceleyen grup bu aralar baya¤› zaman›m›
al›yor. Do¤al olarak flu s›ralar Bilkent'te
yapacak çok iflim var ve bana heyecan veren
geliflmeler oluyor.

Adnan Akay Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Adnan Akay, doktoras›n›
1976’da North Carolina State
Üniversitesi’nden alm›flt›r. Bilkent
Üniversitesi’ne kat›lmadan önce
Carnegie Mellon Üniversitesi, Wayne
State Üniversitesi, Roma La Sapienza
Üniversitesi, Lyon Uygulamal›
Bilimler Enstitüsü, Shenyang Makine
Mühendisli¤i Enstitüsü ve
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
gibi e¤itim kurumlar›nda ö¤retim
üyesi olarak çal›flm›fl, Carnegie
Mellon’da Makine Mühendisli¤i
bölüm baflkanl›¤› ve NSF’de daire
direktörlü¤ü yapm›flt›r. ASME Noise
Control and Acoustics Division’›n
kurucular›ndand›r. Araflt›rmalar›n›n
yo¤unlaflt›¤› sürtünme, gürültü
kontrolü ve ses alanlar›nda ödüller
kazanm›fl olan Dr. Akay’›n makaleleri
Journal of the Acoustical Society of
America ve Journal of Sound and
Vibration gibi dergilerde
yay›mlanm›flt›r. Birçok bilimsel
toplulu¤a üyeli¤inin yan› s›ra çeflitli
bilimsel dergiler ile kurulufllara
dan›flmanl›k yapan Dr. Akay’›n
kaleme ald›¤› kitap bölümleri de
bulunmaktad›r.
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Hollanda’da bir dan›flmanl›k flirketi kuran ve
kendi markas›n› yaratan Aliye Kurt Südhoff (‹flletme 1996),

bizlerle kariyer öyküsünü paylaflt›.

“Giriflimcilik, özgüven ve
gerçekçili¤in dengelenmesini

gerektiren bir süreçtir.”



Söyleflimize e¤itim ve kariyer geçmiflinizle
bafllayabilir miyiz?

1992’de TED Ankara Koleji’nden, 1996’da
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nden
mezun oldum. Mezuniyet sonras› Kanada
Büyükelçili¤i’nde göçmenlik program asistan›
ve Deloitte’da denetçi olarak çal›flt›m.
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Psikoloji
Bölümü’nden sosyal psikoloji yüksek lisans
derecesi ald›ktan sonra ayn› alanda doktora
yapmak için 2000’de Kanada Vancouver’daki
British Columbia Üniversitesi’ne gittim.
2004’te doktoram› tamamlay›p Kanada ve
Almanya’da farkl› üniversitelerde 4 sene
kadar ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›m.
Vancouver’da tan›flt›¤›m eflim Ulrich Schulze
Südhoff ile Temmuz 2008’de Hollanda’ya
tafl›nd›k. fiu anda Utrecht Üniversitesi’nde
ders veriyorum ve Amsterdam’da kurdu¤um
e¤itim ve dan›flmanl›k flirketi SetSail
Coaching’de çal›flmalar›m› sürdürüyorum.

Bir flirket kurma düflünceniz nas›l do¤du?

Akademik hedeflerle ad›m att›¤›m sosyal
psikolojinin günlük hayata birebir
uygulanabilirli¤i, beni bu prati¤i profesyonel
bir düzleme aktarmaya yönlendirdi; çünkü
sosyal psikoloji, insan›n birey olarak
toplumdaki varl›¤›n› ve yaflay›fl›n› inceliyor.
Grup ve sosyal iliflki süreçlerinin yan› s›ra
kiflilerin benlik, özgüven, toplumsal dünyay›
alg›lama süreçleri, baflkalar› hakk›ndaki
izlenimleri, yarg›lar› ve etki kurma biçimleri
gibi birçok aç›l›m› kapsayan, dolay›s›yla ifl
dünyas›nda pek çok farkl› alana
uygulanabilecek kuram ve bulgulara sahip
bir dal. K›sacas› SetSail Coaching, sözünü
etti¤im akademik noktalar›n daha büyük bir
kitle taraf›ndan anlafl›l›p kullan›lmas›
yönündeki aray›fl›m›n sonucudur.

fiirketinizde ne gibi hizmetler
veriyorsunuz? Hedef kitlenizi kimler
oluflturuyor?

Öncelikli hedef kitlem, uluslararas› iflgücüne
dâhil insanlar ve onlar›n aileleri. Zira
Amsterdam çokuluslu bir yap›ya sahip ve

Lahey, Brüksel, Frankfurt gibi flehirlere de
yak›n olmas› benim için avantaj. Dersler,
bilimsel çal›flmalar, yay›nlar ve idari görevler
gibi farkl› sorumluluklar› dengelemek
durumunda olan akademisyenler bir di¤er
hedef kitlem.

SetSail’de üç grup hizmet sunuyoruz.
Birincisi, bireyler ve flirketler için
düzenledi¤imiz, uzunluklar› müflterilerimizin
istek ve ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak birkaç
saatten birkaç güne kadar de¤iflen e¤itim
programlar›. Bu programlar etkili ve aç›k
iletiflim, duygusal zeka, etkin ve nesnel karar
verme, tak›m dinamikleri ve günümüzün
ekonomik belirsizliklerinde stresle bafla
ç›kma konular›nda yo¤unlafl›yor. Bireyler
için olan e¤itimler ise iletiflim ve duygusal
zekaya ek olarak özellikle pozitif psikolojinin
bulgu ve tekniklerinin uyguland›¤› mutlulu¤u
art›rma, ifl-yaflam dengesi, s›n›rlar›m›z›
kald›rma, erteleme e¤ilimleriyle bafla ç›kma
gibi temalara odaklan›yor.

‹kinci grup hizmetlerimiz genellikle yabanc›
bir ülkeye uyum sa¤lama sürecindeki bireyler
ve ailelere iliflkin dan›flmanl›k hizmetlerinden
meydana geliyor. Ben, profesyonel ve kiflisel
deneyimlerimden hareketle bu grupla
çal›flmay› çok keyifli buluyorum. Hem özel
hem de ifl hayatlar›nda potansiyellerini en
iyi flekilde de¤erlendirip yeterli görülen
düzeyin ötesine geçmek isteyen herkesle
çal›flabiliyoruz.

Sonuncusu ise flirketin ismine ilham veren
ve beni de çok heyecanland›ran bir proje:
Akdeniz’de guletlerde verilen e¤itim ve
dan›flmanl›k hizmetlerinin birleflti¤i mavi
yolculuk paketleri. Bunun için SetSail
Retreats ad›nda bir marka da oluflturdum.

Markalaflma süreciniz nas›l geliflti?

Türkiye tatillerimin birinde, Ege k›y›s›nda
otururken akl›ma gelen bir fikirdi bu. Benzer
bir çal›flmay› Kanada’da bir grupla kano ve
kamp gezisi fleklinde yapm›flt›m. Amaç,
do¤an›n ilham veren ortam›nda günlük
yaflam›n telafl›, kayg›lar› ve

k›s›tlamalar›ndan uzaklafl›p kendimize bir
türlü soramad›¤›m›z sorulara yan›t aramak,
özel ve profesyonel hayat›m›za yeni
perspektifler getirmekti. ‹sviçre’nin Alp
Da¤lar›’nda bu tarz bir çal›flma
gerçeklefltirmifltik. Her ikisinde de olumlu
yorumlar geldi kat›l›mc›lardan. Bir de
üzerinden iki sene geçmesine ra¤men güzel
an›larla her f›rsatta gündeme gelen, 40
ülkeden kat›l›mc›larla yapt›¤›m›z günübirlik
gulet gezisi var. Özetlemek gerekirse Kanada
ve ‹sviçre’deki etkinlikler ile gulet gezisini
Ege’ye bakarken akl›mda birlefltiriverdim.

Bu fikir, öncelikle potansiyelimize yelken
açmak mecaz›n› tafl›yor. Akdeniz ve guletler
de hedeflerimize esin veriyor; çünkü tekne,
tak›m çal›flmalar› için bulunmaz bir deneme
tahtas›d›r, simgesel aç›dan da çok zengindir:
hayat›n veya kariyerin dümeninde olmak,
f›rsatlara yelken açmak, sa¤lam kararlara
çapa atmak, bir tak›mda, flirkette, iliflkide
ayn› atmosferde olmak. En önemlisi bu
anlamlardan ç›kacak farkl› görüfllerin
getirebilece¤i geliflme f›rsatlar›. Akdeniz’in
albenisi de yabana at›lamayacak bir faktör.
Önem tafl›yan ve baflka ortamlarda a¤›r
kaçabilecek konular›n daha keyifli ifllenmesi
aç›s›ndan avantajl›y›z.

Bu marka kimlere hitap ediyor?

SetSail Retreats markas› di¤er
hizmetlerimizden daha genifl bir kitleye hitap
ediyor. Bu marka alt›nda Avrupa ve Türk
flirketlerine, çiftlere ve bireylere paketler
sunuyoruz. Mesela flirketler için olan ve
tak›m çal›flmas›n› iflleyen programlardan
birinde kat›l›mc›lar k›sa seminerlere, grup
ve bireysel dan›flmanl›k görüflmelerine
kat›larak iletiflim, etkin karar verme, grup
performans› gibi konularda çal›fl›yorlar.
Kazand›klar› bilgi ve becerileri hemen
uygulayabilecekleri e¤lenceli etkinliklere
kat›l›yorlar. Tabii ki günün belli k›s›mlar›nda
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Akdeniz’in keyfini ç›kart›yorlar. Bireyler için
olan ifl-yaflam dengesi paketinde, yine k›sa
seminer ve dan›flmanl›k görüflmelerinde
kariyer ve özel hayat alanlar›nda öncelik
s›ralamas› yap›lmas›, hedef saptanmas›,
hedeflere ulaflmak için plan oluflturulmas›
gibi çal›flmalar düzenleniyor. Bu etkinlikler
de zevkli bir ak›fla sahip.

fiu ana kadar güzel geribildirimler ald›k.
Avrupa’dan baflar›l› dan›flmanlar›n bu marka
alt›nda bizimle çal›flmay› istemesi beni çok
mutlu ediyor; çünkü farkl› kültürlerden,
farkl› birikimlerden isimlerle ortak
çal›flmalarda bulunmak ben ve kat›l›mc›lar
için bir keyif.

De¤iflik kültürlerden ve sektörlerden
müflterileri memnun etmek için ne gibi
stratejiler üretiyorsunuz?

‹nsan iflleyifli (akl›n biyolojik ve çevresel
faktörlerle etkileflimi) ile ilgili alanlarda
görev yapanlar, her bireyin dünyay› farkl›
kültürel gözlüklerden izledi¤ini bilmelidir.
Bu, baflar›n›n önkoflullar›ndan biridir.

Duygusal zeka, etkin iletiflim, karar verme,
tak›m çal›flmas› ve benzeri çal›flmalar›n
hiçbiri kültürden ba¤›ms›z düflünülemez. Bu
alanlarda baflar› elde etmek için ayn›
fark›ndal›k düzeyi gerekti¤inden müflterilere
model olacak yaklafl›mlar gelifltirmeniz
gerekir. E¤itim ve dan›flmanl›k yöntemleri
ve geribildirimlerimizde kültür faktörüne
göre ayarlamalar yap›yoruz. Örne¤in, bir
Hollandal›n›n karar verme ve iletiflim biçimi
daha bireysel bir temele dayan›rken, Türk
bir yönetici grubu ön plana alabilir.
Dolay›s›yla, sosyal psikoloji ve kültürel
psikoloji literatürlerindeki modeller ›fl›¤›nda,
de¤iflik kültürlerden insanlara ayn› alanlarda
farkl› çözüm ve yaklafl›mlar sunuyoruz.

Sektör farkl›l›klar› için de benzer stratejiler
üretiyoruz. Örne¤in, bir mühendislik
firmas›yla çal›flt›¤›m›z zaman kulland›¤›m›z
yaklafl›mlar ile akademisyenler için
kulland›¤›m›z yöntemler, bu iki alan›n

düflünme ve karar verme flekillerini göz önüne
alarak seçiliyor.

Yurtd›fl›nda ifl yapman›n zorluklar› ve
avantajlar› nelerdir?

Ald›¤›n›z e¤itimin ve kazand›¤›n›z birikimin
yurtd›fl›ndaki etkisi önemlidir. Bu konuda
Bilkentliler olarak bir prestije sahibiz.
Güçlükler aras›nda yabanc›lara duyulan
önyarg›lar ve bulundu¤unuz ülkenin sosyal
normlar›na uyum süreci say›labilir. Size
destek verecek bir a¤ kurman›z da biraz
zaman alacakt›r.

Avantajlara gelirsek, o kültürün insanlar›nca
normal olarak varsay›lan durumlara farkl›
aç›lardan yaklaflarak f›rsatlar yaratabilirsiniz.
Bir Hollandal› için ülkesinde yaflayan
yabanc›lar›n ne gibi destek hizmetlerine
ihtiyaç duydu¤unu anlamak daha zordur.
Halbuki benim için bu bir f›rsat olabiliyor.

Bu kapsama zaman zaman kiflisel özellikler
de girebilir. Ben kiflilik olarak ifllerin
zaman›nda tamamlanmas›, üstlenilen
sorumluluklar›n söz verildi¤i çerçevede
yap›lmas› konular›nda çok hassas›m. Kuzey
Avrupa’daki çal›flma anlay›fl› bana bu aç›dan
büyük bir rahatl›k sa¤l›yor. Esnekli¤i tercih
edenler bu kültürde ifl yapmay› bir zorluk
olarak alg›layabilir.

Az önce de¤indi¤iniz etkin iletiflim,
duygusal zeka, ifl-yaflam dengesi gibi
konular›n› açabilir misiniz?

‹letiflim, ilerlemeye oldu¤u kadar, probleme
de aç›k bir aland›r. Etkin iletiflimden kast›m,
insanlarla iliflkilerimizde onlara dair
oluflturdu¤umuz varsay›mlarla de¤il, daha
aç›k ve do¤rudan bir yaklafl›mla, gerçe¤e en
yak›n noktadan yola ç›kmakt›r. Aksi takdirde
çat›flmalar do¤ar, iflyerinde tatminsizlik ve
stres bafllar. Daha berrak bir iletiflime yönelik
dan›flmanl›k çal›flmalar›, hem çal›flanlar›n
doyumunu hem de tak›m performans› ve
kurum etkinli¤ini art›racakt›r.
Duygusal zeka son y›llarda çok popüler

olmas›na ra¤men pek de iyi anlafl›lamam›fl
bir kavramd›r. Yaln›zca duygularla s›n›rl›
kalmayan, insan iflleyiflinin yap›tafllar›n›
toplayan bireysel ve sosyal özellikler
grubudur. Bireysel boyutta kiflinin kendini
iyi tan›mas›, hislerinin fark›na var›p onlar›
en verimli flekilde kullanmas›, kendine olan
güvenini sa¤lam temellere oturtmas› ve
motivasyonunu yönetebilmesini kapsar.
Sosyal boyutta ise di¤er insanlar›n
duygular›n› sezebilme, olaylara onlar›n
gözünden bakabilme ve gerekti¤inde kifliler
üzerinde etki kurabilme becerilerine iflaret eder.

Sa¤l›k psikolojisinde stresin fiziksel ve
psikolojik zararlar› konusunda ciddi bir
literatür var. Kalp hastal›klar›ndan kansere,
depresyondan duygusal tükenmeye kadar
pek çok sorunun alt›nda stres yat›yor. Bir
baflka deyiflle, stresin etkilerini bekleyip
hasar› onarmak yerine strese olan direncimizi
art›rmak stratejik bir karar olacakt›r. Bu
konudaki çal›flmalar, insanlar›n ifllerinden
ve hayatlar›ndan ald›klar› tatmini art›rma,
hastal›klara ba¤l› iflgücü verimsizliklerini
azaltma bak›m›ndan etkilidir.

‹fl-yaflam dengesi de stres konusuyla ilgili
görülebilir. ‹nsana bir bütün olarak
bakt›¤›m›zda bu dengenin gereklili¤ini ve
dengesizli¤in ne gibi problemlere yol
açaca¤›n› tahmin etmek zor de¤il. Duygusal
kopukluk, aile içi çat›flmalar, gerçekçi
olmayan beklentilerin do¤urdu¤u stres,
gelecekte onar›lmas› kolay olmayan
piflmanl›klar, sa¤l›k problemleri... Listeyi
uzatmak mümkün. Bu noktada
profesyonellerin ileriye yönelik düflünerek
inisiyatif almas›, baflar›lar› ve mutluklar›
için elzem say›labilir.

Hangi e¤itim kurumlar›nda çal›flt›n›z?

Doktoram s›ras›nda University of British
Columbia’da ders verdim ve araflt›rmalar
yapt›m. Mezuniyet sonras› Vancouver’daki
Simon Fraser Üniversitesi’nde ve Kwantlen
University College’da, son üç y›l da yine ayn›
flehirdeki Douglas College’›n Psikoloji
Bölümü’nde Psikolojiye Girifl, Sosyal
Psikoloji, Sosyal Düflünme gibi dersler
verdim. Almanya’da Frankfurt
yak›nlar›ndaki European Business School’da
misafir ö¤retim görevlisi olarak Alman ve
Frans›z ö¤rencilerden oluflan iki gruba
örgütsel davran›fl, grup dinamikleri ve etkin
karar verme konular›nda ders anlatt›m. Ocak
2009’dan beri Hollanda’da Utrecht University
College’da sosyal-biliflsel süreçler üzerine
bir ders veriyorum. Bu derste sosyal dünya,
yani kendimiz ve di¤er insanlar hakk›nda
nas›l düflündü¤ümüze, onlarla ilgili karar
ve yarg›lar›m›z› nas›l oluflturdu¤umuza
bak›yoruz.

Yak›n geçmiflte Journal of Research in
Personality’de bir makaleniz yay›mland›.
Bu çal›flma hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

“Moderators of the adaptiveness of self-
enhancement: Operationalization,
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motivational domain, adjustment facet, and
evaluator” bafll›kl› bu çal›flmada, özellikle
Kuzey Amerika’da önemi ve yararlar›
neredeyse sorgulamadan kabul edilen, insan›n
kendisini ileri derecede - hatta illüzyona
varacak düzeyde - olumlu görmesinin
gerçekten iyi bir özellik olup olmad›¤›n›
inceledik. Pek çok insan›n kendini
ortalaman›n üzerinde gördü¤ü ve bunun da
psikolojik iflleyifl aç›s›ndan çok faydal›
oldu¤unu iddia eden çok önemli birkaç
çal›flmaya sorgulama getirdik.

Bulgular›m›z, kendimizle ilgili olumlu
de¤erlendirmelerin, etraf›m›zdaki insanlar›n
bizimle ilgili olan de¤erlendirmelerinden
fazla sapmad›kça faydal› oldu¤unu, aksi
takdirde, özellikle insan iliflkilerinde
problemlere yol açt›¤›n› gösterdi.
Etraf›n›zdakiler de sizin müthifl biri
oldu¤unuzu düflünüyorsa çok güzel; ama
bunu düflünen sadece sizseniz o zaman
iliflkilerinizde sorunlar bafll›yor. Bu bulgular,
bireylerin kendini çok olumlu ›fl›kta gördü¤ü
toplumlar için bir uyar› niteli¤inde.

2005’te kurulan Bilkent Üniversitesi
Psikoloji Bölümü ilk mezunlar›n› veriyor.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bilkent Üniversitesi gibi Türkiye’nin en
sayg›n e¤itim kurumlar›ndan birinde, sosyal
bilimlerin temel tafllar›ndan olan psikolojiyi
de görmek çok güzel. E¤itimim s›ras›nda bu
bölüm yoktu; ama müfredat kapsam›nda
ald›¤›m sosyal psikoloji dersi de benim bu
alanla ilk tan›flmamd›r asl›nda. Psikolojinin
genifl yelpazesini yans›tacak geliflmelerin
bilim dünyas›na Bilkent kanal›yla yay›lacak
olmas› heyecan verici.

Bilkent Üniversitesi’nin ve ‹flletme
Fakültesi’nin kariyerinize ne gibi katk›lar›
oldu?

Çok keyifli bir üniversite hayat› geçirdim.
Bir yandan derslere yo¤unlafl›rken di¤er
yandan sosyal etkinliklere kat›ld›m.
Üniversitemin katk›s›n› özellikle yurtd›fl›
serüvenimde daha iyi anlad›m. ‹fl
olanaklar›ndan lisansüstü ö¤renime kadar
birçok kariyer yolu önümdeydi. Bilkent’in
özellikle akademik formasyonumda çok
büyük pay› oldu¤unu düflünüyorum. ‹flletme

Fakültesi’nin kazand›rd›¤› bilimsel bir bak›fl
aç›s› ve disiplinle giriflimci rolümde kendimi
daha donan›ml› hissediyorum. Bilkent’in
di¤er bir art›s› da mezunlar›n›n oluflturdu¤u
a¤ ve üniversitenin bu a¤a verdi¤i destek.
Dergi Bilkent de bunun en güzel
yans›malar›ndan biri.

Sektörel hayat›n›z ile akademik
yaflant›n›z›n etkileflimi ne yönde?

Akademik yaflamda edindi¤im kendimi
motive edebilme, analitik ve nesnel
düflünebilme becerilerim, profesyonel
hayat›ma ve özellikle giriflimci kimli¤ime
katk› sa¤l›yor. Akademik hayat, bilgilerimi
ve kendimi sürekli yenilemeye yöneltiyor
beni. Yapt›¤›m iki iflin bilgi ve uzmanl›k
içeriklerinin örtüflmesi verimli bir döngü
yarat›yor. Takip etti¤im literatürü veya
araflt›rma sonuçlar›m› dan›flmanl›k ve
e¤itime aktar›rken, uygulama alan›ndaki
tecrübelerimi de ö¤rencilerimle paylaflarak
dersleri zenginlefltirebiliyorum.

Faaliyet gösterdi¤im alan›n yeni say›labilece¤i
düflünüldü¤ünde akademik pozisyonum
insanlara ayr› bir güven veriyor; çünkü
benimle çal›flmak isteyen müflterilerin
odaklanmak istedikleri konular ne kadar
farkl› olursa olsun, temelde sosyal psikolojinin
ana temalar› yat›yor: kendini tan›ma, özgüven,
baflar›l› yaflama engel olan, hem kendimiz
hem baflkalar› hakk›nda oluflturdu¤umuz
yarg›lar ve beklentiler, insan iliflkileri, hedeflere
ulaflmada motivasyon zorluklar›...

Gelecekle ilgili hedefleriniz neler?

Öncelikli hedefim SetSail Retreats’i bir
Avrupa markas› konumuna getirmek. Bunun
için Avrupal› e¤itimci ve dan›flmanlar ile
daha s›k› bir iflbirli¤ine yöneliyorum. Yine
ayn› kapsamda, müflterilerin talepleri ve
iflbirli¤i yapaca¤›m›z dan›flmanlar›n
uzmanl›k alanlar› çerçevesinde ürün
yelpazemi zenginlefltirmeyi düflünüyorum.

Ders vermenin yan›nda yay›n konusuna biraz
daha e¤ilece¤im. Bilimsel yay›nlara ek
olarak, sosyal psikoloji kuram ve bulgular›n›
dan›flmanl›k alan›ndaki tecrübelerimle
birlefltirece¤im bir kitap yazmay›
amaçl›yorum.

‹fl d›fl›ndaki zamanlar›n›z› nas›l
geçiriyorsunuz?

Foto¤rafç›l›ktan ve seyahatten büyük keyif
al›yorum. Farkl› kültürleri ve co¤rafyalar›
tan›may›, foto¤raflamay› çok seviyorum. Geçen
y›l eflimle gitti¤im Küba, hem kültür ve do¤a
çeflitlili¤i hem de di¤er bir hobim olan Latin
danslar›n›n merkezinde olmas› nedeniyle özel
bir yere sahip. Tenis oynamak, farkl› alanlarda
kitaplar okumak, eflimle, ailemle ve sevdi¤im
di¤er insanlarla vakit geçirmek de bofl
vakitlerimin önemli bir k›sm›n› kapl›yor.

Tabiatta zaman geçirmekten de hofllan›yorum.
Do¤a yürüyüflleri, kamp yapmak ve Kanada’da
tan›flt›¤›m kano sporu en keyif ald›¤›m u¤rafllar.
Bu sene yelkencili¤e bafllamay› planl›yorum.
Yelkenin, yapt›¤›m ifle farkl› bir katk› ve anlam
kataca¤›n› düflünüyorum.

Giriflimci hedefleri olan Bilkentlilere neler
önerirsiniz?

Giriflimcilik, özgüven ve gerçekçili¤in
dengelenmesini gerektiren bir süreçtir. Bu
süreçte ekonomiden kiflisel özelliklere, aileden
topluma kadar birçok etken sizi s›nar.
Kiflilerin, çal›flacaklar› alana olan ilgi ve
ba¤l›l›klar›n› tartarak ifle bafllamalar›n›,
kendilerine karfl› dürüst olmalar›n› ve onlar›
iyi tan›yanlardan nesnel de¤erlendirmeler
istemelerini öneriyorum.

Özellikle bafllarda, olas› bir güven kayb› risk
oluflturur. Sizi ayakta tutacak olan fley, ifle
olan tutkunuz, inanc›n›z, azminiz ve size
gerekti¤inde katk› sa¤layacak destek
a¤›n›zd›r. Ben eflimden, yine bir giriflimci
olan kardeflim Hakan Kurt’tan (Siyaset Bilimi
2002) ve ailemden çok güç ald›m.

Sosyal psikoloji çal›flmalar›, deste¤in strese
karfl› bir tampon görevi yapt›¤› ve
güvenimizi tazeledi¤ini gösteriyor. Bu
noktada profesyonel destek için bir
dan›flmanla iflbirli¤i yapman›n çok önemli
oldu¤una inan›yorum. Kendi iflimi kurma
sürecinin plan aflamas›ndan beri bir
dan›flmanla çal›fl›yorum. Bu çal›flma
beklentilerimi ayarlayabilmek, öne ç›kacak
özelliklerimi fark edip kullanabilmek,
s›n›rlar›m› aflmak, hedefe odaklanabilmek
ve baflar›lar›m›n tad›n› ç›karmak gibi birçok
aç›dan yard›mc› oldu.

Kiflisel motivasyon da çok önemli bir püf
noktas›; çünkü kendi iflinizde kendinizlesiniz.
Hele bafllang›çta, yap›lacaklar listenizin uzay›p
gitti¤i günlerde y›lmadan, her gün ayn› güçle
çal›flabilmek baflar›n›n anahtarlar›ndand›r.

Ayr›ca ifle bir vizyon belirleyerek bafllamak,
do¤ru rotada seyredip seyretmedi¤inizi
anlaman›za yard›mc› olur. Vizyona hedefsiz
ulaflmak da düflünülemeyece¤ine göre,
e¤itimci ve psikolog Fitzhugh Dodson’un
güzel bir sözüyle söyleflimize nokta
koyabiliriz: “Hedefleriniz ve bunlara ulaflmak
için planlar›n›z yoksa, var›fl noktas› olmadan
yelken açm›fl bir gemiye benzersiniz.”
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“Oyunumuz,
en iyimser tahminlerin bile

ötesinde ilgi toplad›.”

Dünyan›n dört bir yan›ndan yüz binlerce bilgisayar oyunu
merakl›s›n› ekran bafl›na toplamay› baflaran At ve K›l›ç'›n tasar›mc›s›

Arma¤an Yavuz (Bilgisayar Mühendisli¤i 1995) ile bu hareketli
sektörü konufltuk.
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Bilgisayar dünyas›na nas›l yöneldiniz?

1971 ‹zmit do¤umluyum. Bilgisayarlara olan
ba¤›m daha çocukken bafllam›flt›. Özellikle
bilgisayar programlar› çok ilgimi çekiyordu.
Bilgisayar oyunlar›na da merak›m vard›. ‹lk
ve ortaokulu Ankara’da bitirdikten sonra
ö¤renimimi ‹stanbul Atatürk Fen Lisesi’nde
devam ettirdim. Ailem Ankara'da yaflad›¤›
için baflkentteki üniversitelerden birini tercih
ettim. Bilgisayar mühendisli¤i istiyordum.
Zaten benim için bundan daha do¤al bir
seçenek olamazd›. Bilkent Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü hep
hayalimdi. ‹nsan›n sevdi¤i ifli yapmas›n›n
önemini kavram›fl oldu¤umdan mesle¤imi ve
üniversitemi seçerken bilinçli hareket
ettim. Ayn› bölümde yüksek lisans›m› da
tamamlad›m. Doç. Dr. U¤ur Güdükbay ve
Yrd. Doç. Dr. David Davenport ile çal›flmalar
yapt›m.

Bilgisayar oyunlar› sektörüne geçifliniz
nas›l oldu?

Askerlik dönüflü eflim ‹pek’le niflanlanmaya
karar verdik. O da benim bölümden mezun
olmufltu ve ‹stanbul'da yafl›yordu. Ben de

‹stanbul’a tafl›nd›m. ‹stanbul'a gelince önce
bankac›l›k sektöründe kullan›lan bilgisayar
yaz›l›mlar› üzerine çal›flmay› düflündüm.
2001 ekonomik krizi yüzünden planlar›m›
de¤ifltirmek zorunda kald›m. Zaten hobi
olarak kendi kendime bilgisayar oyunu
denemeleri yap›yordum. Krizle beraber biraz
daha a¤›rl›k verdi¤im bu iflten çok zevk
ald›¤›m› fark ettim. Madem oyunlarla
çok mutluydum, bunu profesyonelce
yapmal›yd›m. Bir plan oluflturmaya
bafllad›m. Eflimin de eli yatk›nd›r tasar›ma.
O, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda
çal›fl›rken, bir yandan da bilgisayar
ortam›nda yap›lan çizimlerle ilgileniyordu.
‹flte bu flekilde bilgisayar oyunlar›na geçtik.

‹lk oyununuz At ve K›l›ç'› (Mount and
Blade) nas›l ortaya ç›kard›n›z?

‹lk yapt›¤›m›z plana göre alt› ay içinde
At ve K›l›ç'› ortaya ç›kar›p belli bir noktaya
getirecek ve ard›ndan deneme versiyonunu
yurtd›fl›ndaki bilgisayar oyunu flirketlerine
gönderecektik. Bu flirketlerden herhangi biri
oyunumuzu be¤enirse bize bütçe ay›racak,
biz de o bütçeyle daha büyük bir ekip
oluflturup yolumuza devam edecektik.
Tabii ki acemilikten gelen özgüven
senaryolar›yd› bunlar. Hiçbir fley
düflündü¤ümüz gibi geliflmedi. Oyunun
demosunu ancak iki y›lda bitirebildik.
Gönderdi¤imiz flirketlerden ses ç›kmay›nca
kara kara düflünmeye bafllad›k. 2004’te
art›k maddi olarak da devam edemiyoruz
derken akl›m›za bir fikir geldi. Tam bitmemifl
olmas›na ra¤men oyunu internet üzerinden
satmay› düflündük. At ve K›l›ç'› bitmemifl
hâliyle sataca¤›m›z oyunculara, biz her fleyi
tamamlad›ktan sonra oyunu ilk elde edecek
kifliler olacaklar›n› garanti edelim dedik.
Yani sat›fltan gelecek parayla oyunu
bitirip onlara ücretsiz teslim edecektik.
Zaten baflka çaremiz kalmam›flt›. Gerekli
altyap›y› haz›rlad›k ve bir internet forumuna
mesaj att›k. ‹lk günü büyük bir heyecanla

geçirdi¤imizi hat›rl›yorum. Günün sonunda
oyunu bir kifli sat›n alm›flt›. Ertesi gün
20-30 civar›nda al›c› ç›kt›. O zaman bu
ifli yapabilece¤imizi anlad›k. Forumda
sayfalarca geri dönüfl oldu. Dünyan›n de¤iflik
yerlerinde At ve K›l›ç büyük bir heyecanla
karfl›land›. Müflterilerin %95'i yurtd›fl›ndand›.
Türk oyuncular da bizi çok destekledi.
O forumu okuyanlar daha sonra haberi baflka
platformlara da tafl›d›lar. At ve K›l›ç bir anda
yay›ld›. Bu sayede oyunu devam ettirecek
geliri bulmufl olduk.

‹kisoft Yaz›l›m flirketinin ve TaleWorlds
oyun stüdyosunun sahibisiniz. Bu
giriflimlerin öyküsünü anlatabilir misiniz?

TaleWorlds markam›z, ‹kisoft Yaz›l›m ise
flirket ismimiz. At ve K›l›ç internet üzerinden
sat›n al›nmaya bafllad›¤› zaman eflimle
beraber iki kifliydik. Bir flekilde oyundan
gelir elde etmeye bafllay›nca art›k bir flirket
kural›m, stüdyo olufltural›m ve oyunu flirket
üzerinden sürdürelim dedik. O s›rada
‹stanbul'da CEBIT fuar› vard›. Fuara
Bilkent Cyberpark'tan yöneticiler de gelmiflti.
Onlara projemizi Cyberpark çat›s› alt›nda
gerçeklefltirebilir miyiz diye sorduk. Bizimle
çok yak›ndan ilgilendiler. Yeniden Ankara'ya
yerleflmek de cazip gelince 2005'te ‹kisoft
Yaz›l›m’› Cyberpark’a tafl›d›k ve ekibimize
nitelikli arkadafllar katarak At ve K›l›ç’a
profesyonel bir görünüm kazand›rd›k.

At ve K›l›ç'› ne zaman piyasaya sürdünüz?

Eylül 2008'de kutulu olarak sat›fla
sunduk. Asl›nda bundan önceki süreci de
anlatmal›y›m. At ve K›l›ç'›n daha ilk günden
gördü¤ü ilgiyi fark eden büyük da¤›t›m
flirketleri hemen bizimle temasa geçti.
Orta büyüklükte da¤›t›c›larla ve yay›nc›larla
iletiflim kurduk. En sonunda bir ‹sveç flirketi
olan Paradox Interactive ile sözleflme
imzalad›k. Oyunun tüm da¤›t›m hakk›n›
sat›n alm›fllard›; ama biz sözleflmemize



koydu¤umuz ayr› bir madde ile kendi internet
sitemizden sat›fl yapmaya devam edebiliyorduk.
Paradox zaten daha önceden bildi¤im,
oyunlar›n› zevkle oynad›¤›m bir firmayd›.
Yurtd›fl›ndaki bir fuarda bir araya geldik ve
oyunumuzu onlarla ç›kartmaya
karar verdik.

Ne yaz›k ki At ve K›l›ç henüz Türkiye'de
kutulu olarak sat›lm›yor. ‹nternet üzerinden
almak ve dil deste¤ini kurup Türkçe oynamak
mümkün; fakat kutulu da¤›t›mda baz›
gecikmeler var. Türkiye'deki da¤›t›mc›yla
yurtd›fl›ndaki yay›nc›m›z› bir araya getirmek
için yeterli zaman ay›ramad›m. fiu anda oyunun
gelifltirme paketi (expansion pack) üzerinde
çal›fl›yoruz. Bitti¤inde At ve K›l›ç'›n orijinal
kutulu hâlini ülkemizdeki oyuncularla
tamamen Türkçe olarak buluflturaca¤›z.

Sektörün Türkiye'deki yeri ve geçmifliyle
ilgili bilgi alabilir miyiz?

Bizim zaman›m›zda Türk oyunlar› çok azd›
ve kolay bulunmazd›. Onlar› oradan
buradan, kulaktan dolma duyumlarla elde
etmeye çal›fl›rd›k. Hat›rlad›¤›m ilk Türk
oyunu Hançer’dir. Hiç oynayamad›m, ama
halen merak ediyorum. ‹stanbul Efsaneleri:
Lale Savaflç›lar›, Piri Reis, Byzantine, Kabus
22, Pusu, Darkness Within, Culpa Innata,
‹stanbul K›yamet Vakti hat›rlad›¤›m ilk akla
gelen Türk oyunlar›d›r. Son y›llarda
ülkemizdeki sektör yeni geliflmelere sahne
oldu. Bu hareket, biraz da insanlar›n para
verip oyun almaya bafllamas›yla yafland›.
Cep telefonlar› ve internet oyunlar›n›n
yayg›nlaflmas›yla pazar geniflledi.

Türkiye'den ç›k›p yurtd›fl›nda tutulmufl oyun
say›s› 2-3 tanedir. Bunlar›n d›fl›nda tüm
dünyada çok be¤enilen ve oynanan Crysis ve
Far Cry adl› oyunlar›n yap›mc›lar› Türk’tür.
Yaratt›klar› oyun motoru en geliflmifl oyun
teknolojisi olarak kabul ediliyor. Crytek diye
bir flirketleri var. Kurucular› üç Türk kardefl;
ama flirketleri Almanya’da faaliyet gösteriyor.
Oyunu yapan ekipte Almanlar ve pek çok
ülkeden yabanc›lar da var. Ekibin Almanya’da

 çal›flt›¤›n› da düflünürsek Türk oyunlar›
listesine almam›z çok do¤ru olmaz. Yine de
kurucular›n›n Türk kökenli oluflu sevindirici.

Sektörün ülkemizde kal›c› olaca¤›n›
düflünüyorum. Ciddi olarak bu iflle u¤raflan
irili ufakl› 5-6 tane flirket var. ‹nsanlar›n bir
flekilde para kazanabiliyor olmas› ülkemiz
için güzel bir geliflme. Asl›nda geç kald›k.
At›l›m 1990'l› y›llarda gerçekleflseydi çok
farkl› bir yerde olurduk.

At ve K›l›ç'›n özellikleri neler? Gördü¤ü
ilgiyi neye ba¤l›yorsunuz?

At ve K›l›ç piyasaya sürdü¤ümüz ilk oyundur.
En iyimser tahminlerimizin bile ötesinde ilgi
toplad› ve tüm dünyada tutuldu. Bizim
oyunumuzun özellikleri baflka oyunlarda
pek yok. Daha önce denenmemifl bir tarza
yöneldik. Asl›nda bu tarz birkaç etkenin
bileflimi. Orta Ça¤ temal› oyunlar›n ço¤u
istatistiksel bir modele sahiptir. Oyunda bir
karakteriniz vard›r ve onun de¤iflik

özelliklerine göre ilerlersiniz. Çok fazla
hareket olmaz. Bu sistemi daha çok harekete
ve oyuncunun kendi el becerisine dayanan
bir anlay›fla çevirdik. At ve K›l›ç’› tam
s›n›fland›ram›yoruz; çünkü dedi¤im gibi
önceden böyle bir fley denenmedi. Rol yapma,
strateji ve aksiyon kar›fl›m›y›z. Oyunumuz
Orta Ça¤'da Calradia isimli bir kurgu
dünyas›nda geçiyor. Bu dünyada befl ayr›
krall›k var. Krall›klar› yarat›rken dünya
tarihinde yer alm›fl benzer Orta Ça¤
medeniyetlerinden esinlendik. Örne¤in bir
tanesi biraz Türklere ve Mo¤ollara, birisi
Bat› Avrupal›lara, bir baflkas› da Ruslara
benziyor. Derin bir tarih araflt›rmas› yapmak
istemedik; çünkü krall›klar› ve uygarl›klar›
oyunun yap›s›na uydurmaya çal›flmak elimizi
kolumuzu ba¤lard›. Bu nedenle kurmaca bir
dünya yaratt›k. Ço¤u fley kurgu olmas›na
ra¤men atmosfer çok gerçekçi. Ayr›nt›lara
baya¤› zaman harcad›k. Örne¤in ok atma
di¤er oyunlarda h›za, bizde kuvvete ba¤l›d›r.
Okun havayla sürtünmesine, yerçekimine ve
di¤er d›fl etkenlere göre modelleme yap›yoruz.
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At›lan okun verdi¤i hasar›, birine de¤di¤i
zaman havada ne kadar mesafe kat etti¤ine
ve kalan kinetik enerjisine göre buluyoruz.
Atla son sürat giderken birine sald›r›rsan›z,
gelecek fiziksel tepkiyi hissedebiliyorsunuz.
Bu ve bunun gibi tüm faktörleri hesaplamaya
çal›fl›yoruz. Böyle olunca oyun kolay
anlafl›labiliyor. Oyuncu gerçekte ne bekliyorsa
onu al›yor.

Oyunumuzun bir baflka özgünlü¤ü, verdi¤i
özgürlük duygusudur. ‹nsanlar› çok fazla
yönlendirmek istemedik. Hani hikâye flu, sen
busun, saraya git, canavarlar› bul, sevgilini,
arkadafl›n› kurtar gibi kal›plar›n d›fl›na ç›kt›k.
Onun yerine serbest oynay›fll›, çok fazla detay›
olan bir dünya yaratt›k. Oyunda krall›klar,
derebeylikler var. Bunlar aras›nda rekabet
var. Bir derebeyi ihanet edip baflka krall›¤a
geçebiliyor. Ordular toplan›yor, birlikler
oluflturuluyor, sizin d›fl›n›zda olaylar
geliflebiliyor. Günlerce kale kuflatmalar› oluyor.

Bunlar önceden tasarlamad›¤›m›z, oyunun
anl›k gelifltirdi¤i fleyler. Yani baz› fleyleri siz
çözmek zorundas›n›z. Oyuncu gidiflat›
bilmiyor ve tahmin edemiyor. Tüm bunlar›n
sonucunda oyunun süresi uzuyor ve al›nan
zevk art›yor.

Yeni bir tarz denemek nereden akl›n›za
geldi?

Oyuncu olmam bana bir bak›fl aç›s› sa¤lad›.
Zaten ald›¤›m duyumlar insanlar›n böyle bir
oyunu hep bekledi¤i yönünde. Ben de hep
böyle bir oyun oynamak istemifltim. Biz
oyundan nas›l zevk al›yorsak, ekranda ne
görmek istiyorsak ona göre hareket ediyoruz.
Kendimizi s›n›rlamad›k. Keyifli bir fleyler
olsun istedik. Genelde bir programc› kendi
oyunundan zevk almaz, fakat ben al›yorum.
Bir senaryoyu takip etmedi¤inizden heyecan
ölmüyor. Zaten oyun bitmiyor hiçbir flekilde.

Di¤er taraftan, bizim gelifltirme modelimiz
de iflimize yarad›. Oyun bitmeden önce Beta
versiyonunu yap›p internete koyuyorduk.
Oyuncular onu al›p oynuyor ve bize geri
dönüyorlard›. Geribildirimlere göre aksayan
yönleri giderip yenisini ç›kar›yorduk.
O model sayesinde hatalar› kolayca bulup
düzelttik.

Oyuna yapt›¤›n›z bu eklentiler hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?

Modifikasyon, yani k›saca mod özelli¤imiz
çok kuvvetli. Oyuncular›n At ve K›l›ç’a kendi
de¤iflikliklerini ekleyebildikleri bir sistemimiz
var. Oyuna bu flekilde pek çok özellik katt›k
ve ödülünü de ald›k asl›nda. At ve K›l›ç
en çok mod yap›lm›fl oyunlardan birisi
oldu. Örne¤in bir mod, oyunu Karayipler'de
korsanlar aras›nda geçen bir konuma
getirebiliyor. Bir di¤eri Star Wars senaryosu.
Baflka bir tanesi ise Antik Roma’da geçiyor.
Büyük emek harcanan bu modlar yeni tak›m
üyeleri bulmam›za da yard›mc› oluyor.
Böylelikle seslendirmeci, ressam, yazar
arkadafllarla tan›flt›k. Oyun gelifltirmenin

ço¤unu biz burada yap›yoruz; ama çabam›z›n
uluslararas› bir taraf› da var.

At ve K›l›ç’›n büyüklü¤ü ne kadar?

Yaklafl›k 400 MB. ‹ndirmeniz gereken
bu kadar; ama modlar yüzlerce. Baz›
modlara forumlarda özel yer veriyoruz;
ama telif hakk› sorunu yaratabilecekleri
destekleyemiyoruz. Yine de hemen hemen
tüm modlar forumlardan ücretsiz yüklenebilir.

Müziklerinizi Jesse Hopkins'e besteletip
Moskova Radyo Orkestras›'na
çald›rm›fls›n›z.

Hopkins, film ve oyun dünyas›nda daha önce
pek çok projede çal›flm›fl bir besteci. Asl›nda
o bizi buldu. Tema müzi¤ini orkestraya
çald›rma fikrini ortaya att› ve Moskova

Radyo Orkestras›'n› ayarlad›. Ünlü aktörlere
büyük bütçeler ay›r›p seslendirme yapt›ranlar
var. Biz o tarafa kaymad›k. Pek fazla
seslendirmemiz de yok zaten. Forumlarda
tan›flt›¤›m›z ve baflka oyunlarda da çal›flm›fl
bir arkadafl›m›z bu konuda bize yard›mc›
oldu. Grafik tasar›mlar› bizim ekip yapt›.
Bilkent Üniversitesi mezunu üç çal›flan›m›z
var. Alt› bilgisayar programc›s›,üç
animasyon-grafik tasar›mc› olmak üzere
dokuz kifliyiz. Yak›nda on kifliye ç›kaca¤›z.
Bize yurtd›fl›ndan destek olanlar da var,
oyunun hikâyelerini yazan arkadafl›m›z gibi.

Bilgisayar oyunlar›n›n ortaya ç›k›fl
süreçleri hakk›nda bilgi alabilir miyiz?

Büyük flirketler ile bizim gibi flirketlerin
çal›flma yöntemleri farkl›d›r. Biz stüdyo
ekibiyiz. Küçük oldu¤umuz için daha rahat›z,
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daha serbestiz. Akl›m›za gelen fikirleri ve
yenilikleri uygulayabiliyoruz. Oysa daha
resmî ve sistematik çal›flanlar da var.
Önce tasar›m ekibi oyunla ilgili tüm
doküman› haz›rlay›p bunu programlama
ekibine verir. Onlar da oyun motorunu
flekillendirir. Di¤er taraftan içerik tak›m›
çal›fl›r. Büyük flirketlerde kadro yüzlerce kifliyi
bulabilir ve bütçeler Hollywood filmleriyle
rekabet edebilir. Bizim gelirimiz  büyük
yap›mlar›nki kadar de¤il; ama masraflar›m›z
ve risklerimiz daha az oldu¤undan varl›¤›m›z›
sürdürüyoruz.

Bir bilgisayar oyunu ortaya ç›kar›l›rken
genelde önce bir tasar›m doküman›
oluflturulur. Daha sonra oyunun sanatsal
iflleri için düflünce üretilir ve görünüflün ne
flekilde olaca¤›na karar verilir. Bir yandan
hangi oyun motorunun kullan›laca¤›
belirlenir ve grafik, fizik, yapay zeka gibi
unsurlar programlan›r. Düzey (level)
tasar›mc›lar› oyunun her bir bölümünün
geçece¤i çevreyi, örne¤in düflmanlar›n
nereden ç›kaca¤›n› kabaca belirler; modelciler
bu çevreyi detayl› bir flekilde yans›t›r ve
›fl›kland›rmaya geçilir. Bu arada oyundaki
karakterler tek tek modellenerek iskeletlere
ba¤lan›r. Animasyonlar hareket yakalama
yöntemiyle veya elle haz›rlan›r. Müzikler,
sesler derken daha birçok detay üzerinde
çal›fl›l›r.

Biraz da bilgisayar oyunlar›n›n olmazsa
olmaz›ndan, oyun motorlar›ndan söz
edebilir misiniz?

Oyun motoru bir yaz›l›md›r, bir çeflit teknoloji
kütüphanesidir. Gereken kodlar› ve algoritmalar›
bu kütüphaneden al›p kullan›rs›n›z. Yani birçok
fleyi yeniden yapmaya kalk›flmazs›n›z. Biz
kendi oyun motorumuzu gelifltirdik. Ço¤u
ekip kendi motorunu kullanmaz, haz›r bir tane
sat›n al›r. Biz kendimizinkini kulland›¤›m›z için
çok zaman harcad›k. Bunun avantaj› istedi¤imiz
özellikleri oyuna koymam›z oldu. Bize dört
dörtlük uyan bir oyun motoru tasarlad›k.
fiu da var ki çok kaliteli oyun motorlar› baya¤›
pahal›, bütçemizin çok üzerinde. Ortalama
bir motor da bizi tatmin etmeyece¤i için s›f›rdan
oluflturduk. Bizim motoru almak isteyen çoktu;
ama bunun lisanslamas› ve sat›fl› bambaflka bir
ifl. Patent laz›m, teknik destek laz›m, personelin
bir k›sm›n› oraya yönlendirmeniz laz›m.
O yöne kaymay› istemedik.

Oyun dünyas›ndaki yeni e¤ilimler ne
yönde? En iyi sat›fl rakam›na ulaflan ve
dünya genelinde en çok be¤enilen oyunlar
hangileri?

fiu anda internet üzerinden birden fazla
kiflinin ayn› anda oynayabildi¤i, çokoyunculu
(multiplayer) oyunlar revaçta. Bugüne kadar
11 milyon kullan›c›n›n internet üzerinden
World of Warcraft oynad›¤›na iliflkin bilgiler
var. Art›k kad›n oyuncular›n say›s› da
yükseldi. Bu yüzden bayanlar› rahats›z
edecek fleyler koymamaya çal›flt›k. Kad›n
oyuncular›m›z yok de¤il; ama ata binmek,
k›l›ç ve ok kullanmak gibi unsurlar nedeniyle
erkeklerin daha çok ilgisini çekiyoruz.

Eskiden bu sektörün çocuklar için oldu¤u
kan›s› yayg›nd›. Oysa günümüzde bilgisayar
oyunlar›yla ilgilenenlerin yafl ortalamas›
giderek yükseliyor. Milyonlarca insan›n hobisi
bu. Konsol oyunlar pazar› da büyüdü. Anne
ve babalar›n çocuklar›yla vakit
geçirebilecekleri oyunlar yay›ld›. Baz› oyun
çeflitlerini b›rakan büyük firmalar da oldu.
Örne¤in askeri simülasyon ve macera
oyunlar›n› art›k pek üretmiyorlar. Bu bofllu¤u
bizim gibi ba¤›ms›z flirketler doldurmaya
bafllad›. Eskiden oynad›¤›m›z ve çok
sevdi¤imiz türlerde oyunlar ç›k›yor. Ba¤›ms›z
oyun gelifltiriciler sa¤l›kl› bir flekilde
büyüyor. Biz de bu ak›fl›n bir parças›y›z.
‹nternet da¤›t›m› ve sat›fl› önümüzü aç›yor.

Günümüzün oyunlar›n›n art›k internet
üzerinden ve çokoyunculu oynanmas›
size ne gibi zorluklar veya kolayl›klar
getiriyor?

Çokoyunculu tür, biz tasar›mc›lar için farkl›
yaklafl›mlar gerektiriyor. Gerçek insanlarla



bir arada olma duygusu büyük bir zevk; ama
oyundaki senaryoya ve hikâyeye göre
ilerleme flans›n›z k›s›tl›. Önceden de¤indi¤im
gelifltirme paketimizle beraber ileri grafikler,
oyun dünyas›nda kral olma f›rsat› gibi çok
say›da heyecan verici yenilikler geliyor.
Çokoyunculu sistemin popülerli¤i giderek
artsa da tek kiflilik oyunlar›n varl›¤›n›
koruyaca¤›n› düflünüyorum.

Bilgisayar oyunlar›n›n ba¤›ml›l›k yaratt›¤›,
özellikle çocuklar› sosyal hayattan ay›rd›¤›
yönünde elefltiriler var.

Her fleyin bir zaman› vard›r. Ben de o¤lumun
çok küçük yafllarda bilgisayar oynamas›na izin
vermeyece¤im. Belirli bir yafla geldi¤inde kendi
ça¤›na uygun oyunlar alaca¤›m. Sonuçta ben
de bilgisayar oynayarak büyüdüm.

Her toplumun kendine özgü problemleri
vard›r. Sa¤l›ks›z koflullarda, sevgi görmeden,
do¤ru kiflileri örnek almadan büyüyebilir
insanlar. Kolaya kaç›p bu sorunlar›n nedenini
bilgisayar oyunlar›na ba¤lamak pek de do¤ru
de¤il. Asl›nda benzer fleyler daha önce çizgi
romanlar ve televizyon için söylenmiflti.
‹nsanlar farkl› be¤enilere sahiptir. Kimisi
oyunlarda hayal ve macera arar, kimisi sessiz
sakin oyunlar oynamak ister. Bir çocuk kendi
yafl›na göre oyunlar seçiyorsa zaten bir
fleylerin fark›ndad›r. Belli bir yafl›n alt›ndaki
çocuklar gerçekle fanteziyi ay›ramayabilir,
fliddet içeren bir oyunu gerçek hayata

uygulamaya çal›flabilir. Bizim oyunumuzun
yafl s›n›r› 13. O yafltaki biri oyundaki fliddetle
gerçek fliddetin ayr›m›na varabilir. Televizyon
veya gazetelerdeki fliddetin yan›nda
bilgisayar oyunlar› hafif kal›yor.

Ba¤›ml›l›k olay›na gelirsek, al›flveriflin de
ba¤›ml›l›k yarataca¤›n› söyleyebiliriz.
Uzmanlar daha iyi bilir kuflkusuz; ama her
fley ba¤›ml›l›k nesnesi konumuna gelebilir.
‹nsanlar, problemlerinden kaçmak için
kendilerini baflka yerlere veriyor olabilir.
Bilgisayar oyunlar› buna müsait. Yine de
pek çok insan bilgisayar› sa¤l›kl› bir hobi
olarak oynuyor. Bu noktada oyun
gelifltiricilerin sorumluluk duygusu da
önemli. Örne¤in Stronghold isimli oyun,
çok fazla vakit geçirdi¤inizde “Art›k
yorulmad›n›z m›? Biraz dinlenseniz.” diye
esprili bir flekilde uyar›r. K›sacas›, oyun
tasar›mc›lar›na düflen sorumluluklar oldu¤u
kesin; ancak toplumun muhtelif sorunlar için
günah keçisi aramas› da do¤ru de¤il.

Bilkent Cyberpark'›n flirketinize ne gibi
yararlar› oldu?

Cyberpark bize profesyonel bir ifl ortam› ve
kaliteli bir iflgücü sa¤lad›. Bizim gibi küçük
iflletmeler için vergi teflvikleri de çok önemli.
Üniversiteyle yak›n iliflkiler içinde olabilmek
ise ayr› bir avantaj. Bilkent Üniversitesi
bana eflsiz bir donan›m sa¤lam›flt›r. Bilgisayar
Mühendisli¤i’nden mezun olmasayd›m bu

kadar ilerleyemezdim. Oyunumuzun elde
etti¤i baflar›n›n ard›nda kaliteli bir kod
yap›s› var. Güçlü bir e¤itim almasayd›m
programlar› bu seviyede yaz›yor olamazd›m.

Yeni projeleriniz var m›?

At ve K›l›ç'›n ikincisini haz›rl›yoruz. Di¤er
projelerimiz flimdilik s›r olarak kals›n.

Son olarak kiflisel ilgi alanlar›n›za
de¤inmek ister misiniz?

Briç oynamaktan çok keyif al›yorum; ama
uzun zamand›r pek vakit bulam›yorum.
Aileme daha çok zaman ay›r›yorum; çünkü
bir yafl›ndaki o¤lumla ilgilenmek bütün
oyunlardan daha keyifli.
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El sanatlar›na olan yatk›nl›¤›n›
cam boncuk yap›m›nda de¤erlendiren Arzu Karc›

(Uluslararas› ‹liflkiler 1996) ile kendi atölyesinde söylefltik.

“Cam›n en güzel yan›,
verdi¤i huzur ve dinginliktir.”



Mezuniyet sonras›ndaki kariyerinizden
bahseder misiniz?

Hayat›m›n en güzel y›llar›n› geçirdi¤im
Bilkent Üniversitesi’nden 1996'da
Uluslararas› ‹liflkiler diplomam› ald›ktan
sonra ‹stanbul'a yerlefltim ve Finansbank'ta
çal›flmaya bafllad›m. Bankac›l›k sektöründe
5 y›l görev yapt›m.

Cam dünyas› ile nas›l tan›flt›n›z?

Asl›nda kariyerim iyi gidiyordu; fakat
yapmak istedi¤imin bu olmad›¤›n› fark ederek
istifa ettim. Sanatla iç içe olmak istiyordum;
ancak bu konuda bir e¤itimim ve çevrem
yoktu. ‹stifam sonras› kendimi bas›n
sektöründe buldum. Yaz› konusunda
yetenekliydim. Bir kad›n dergisine girdim.
Görselli¤e, renklere, kompozisyona,
esteti¤e o kadar merak›m vard› ki kendi
iste¤imle derginin moda çekimlerine
gidiyordum. Bir foto¤raf sanatç›s›n›n
yönlendirmesiyle katalog çekimleri, tekstil
firmalar› derken birkaç sene prodüksiyon
iflinde kald›m. Yine de yeterince tatmin
olamad›m. ‹flin içine ellerimi katmak
istiyordum. Tesadüfen nazar boncu¤u
ustalar›yla tan›flt›m. Yanlar›na gidip geldikçe
tezgâh›n bafl›nda, alevin önünde ben de
oturay›m dedim. Zor flartlarda çal›fl›yorlard›,
ama ö¤rendim bir flekilde. ‹flte böyle bafllad›
her fley. ‹stanbul’un bana en güzel hediyesiydi
cam; ama bu hediyeyle birlikte 12 y›ll›k
‹stanbul öyküm sona ermifl oldu.
Çal›flmalar›ma cam alan›nda pek hareketli
olmayan Ankara’da devam etmeye karar
verdim. 6 ayd›r baflkentteyim.

Neden cam› seçtiniz?

Görüntüsüyle, çal›flma flekliyle, her fleyiyle
kendisine âfl›k etti beni. Cam›n kendine özgü
bir yap›s› vard›r. Bilimde afl›r› donmufl s›v›
olarak an›l›r. Yani hem kat›d›r hem de s›v›.
Üzerinde çal›flmas› zordur. Kolay olsayd›
muhtemelen b›rak›rd›m. Bir mücadeledir
cam; çünkü kifliyi daha ileri gitmesi için hep
zorlar. Onun her kaprisini seviyorum. Tafl
gibi serttir; ama belli bir s›cakl›kta akmaya
bafllar. Boncuk yap›m›nda cam›n moleküler
de¤iflimlerini takip etmek çok keyiflidir. Kat›
bir maddeyi s›v›ya çevirerek ona biçim ve
renk vermek müthifl bir his.

Kendimi bildim bileli resim yapar›m. Hatta
ortaokul ve lise y›llar›nda resim hocam
özel çal›flt›r›rd› beni. Bana güzel sanatlara
yönelmem konusunda birçok telkinde
bulunmufltur. Resim zaten bir ana dal.
Renk ve kompozisyon bilginiz varsa sanat›n
pek çok dal›nda çal›flabilirsiniz. Bu alandaki
yetene¤im büyük bir avantajd›. Cam üzerine
dersler de alarak kendi atölyemi kurdum ve
ondan hiç kopmad›m.

Cam boncuk yap›m›n›n tarihi nereye
dayan›yor?

‹lk cam›n Mezopotamya’da ortaya ç›kt›¤›
söylenir. Bilinen en eski cam›n, Sümer

kenti Eridu’da M.Ö. 3000 y›llar› civar›nda
bulunmufl bir boncuk oldu¤una inan›l›r.
Antik M›s›r döneminde akan tafl denirmifl
cama. Binlerce y›ldan bugüne gelebilmifl
cam boncuklara rastlanmas›, onun
düflünüldü¤ü gibi k›r›lgan olmad›¤›n›n
bir göstergesi. Üzerinde do¤ru çal›fl›rsan›z
uzun soluklu ve dayan›kl›d›r.

Camla çal›flman›n ne gibi ayr›nt›lar› var?

Cam, dünyan›n en güzel kad›n› gibidir.
Çal›fl›rken baflka hiçbir fleyle ilgilenmenize
izin vermez. Aleve bakarak çal›flt›¤›n›z için
bir meditasyon etkisi de do¤ar. Önünüzdeki
alevde yavafl yavafl çevirdi¤inizden hipnotize
edici bir yan› vard›r. Bu flekilde günlük
hayat›n stresinden uzaklafl›rs›n›z. San›r›m
cam›n en güzel taraf› bu terapiye dönük
etkisidir, verdi¤i huzur ve dinginliktir.

Camda hataya yer yoktur. Yoruldum,
b›rakay›m, sonra devam edeyim
diyemezsiniz. Ben gümüfl ve alt›nla da
çal›fl›yorum. Kapal›çarfl›'daki kuyumculardan
3-4 ay ders alm›flt›m. Bu maddelerle
çal›fl›rken yorulursan›z veya ilham gelmezse
ara verebilirsiniz. Cam boncukta böyle bir
flans›n›z yoktur. S›v› hâlde çal›flt›¤›n›z ve
her aflamaya flahit olman›z gerekti¤i için
kalk›p gitmeniz mümkün de¤il. O an
yap›p bitirmeniz gerekir.

Cam›n genifl bir alan oldu¤unu görüyoruz.
Sizin ilgilendi¤iniz dallar hangileri?

Ben cam›n iki farkl› dal›yla ilgileniyorum.
Birincisi alev sanat› dedi¤imiz, yayg›n
kullan›m› lampworking olan cam boncuk
yap›m› ve ifllemesi. Di¤eriyse cam füzyon.

Bir cam boncuk nas›l ortaya ç›k›yor?

Cam boncuk yap›m›n› aflama aflama
özetlemek gerekir. fialümo denen, 1-1,5 cm.
kal›nl›¤›nda, küçük bir alev makinemiz var.
15-20 cm. uzunlu¤unda ince uzun, bas›nçl›
bir alev ç›kar›r ve nokta at›fl› yapar. Kaynak
makinesine benzer. En üst seviyesinde 1.200
derece s›cakl›k verir. Cam çubuklar›m›z
3-5 mm kal›nl›¤›nda olup ‹talya'n›n
Murano bölgesinde üretilen birinci s›n›f
malzemelerdir. Oda s›cakl›¤›ndaki bu
çubuklar› erimeleri için 1.200 dereceye
sokar›z. Buzdolab›ndan ç›kard›¤›n›z bir
barda¤›n içine kaynar su dökerseniz bardak
çatlar. Termal floktan kaç›nmazsak ayn›
etkiyi burada da görebiliriz. Bundan dolay›
çubuklar›m›z› güvenli bir pozisyonda al›flt›ra
al›flt›ra atefle sokar, en s›cak noktada ›s›t›r›z.
Eriyerek akan cam› mandrel olarak
adland›r›lan paslanmaz çelik çubuklar›m›za
macunu and›r›r flekilde dolar›z ve
boncu¤umuz oluflmaya bafllar. Çubuklar›
vermikulit dedi¤imiz so¤utma granüllerinin
içine gömeriz. Bu sayede ›s› içeride
hapsolur. Böylece oda s›cakl›¤›na gelen
boncuklar› so¤uma ifllemi sonras›nda
özel bir alet vas›tas›yla ç›kar›r›z
çubuklardan. ‹çlerini temizler ve kullan›ma
haz›r duruma getiririz.

Ortaya ç›kan› sadece bir boncuk olarak
düflünmeyin. Küçük biblolardan, parfüm ve
gözyafl› fliflelerine uzanan bir yelpazemiz var.

Peki füzyonu detayland›rabilir misiniz?

Füzyonda camla so¤uk olarak çal›fl›rs›n›z.
Elmas denilen aletlerle kesti¤iniz cama flekil
kazand›r›rs›n›z. Cam›n f›r›nda faz
de¤ifltirmesini beklersiniz. Daha büyük
ebatlar, daha rahat biçimler ve sanatsal
ifadeler elde edersiniz. Öncelikle bir tasar›m
yapar›z. Daha sonra bunun alç›dan ya da
seramikten kal›b›n› olufltururuz. Bu kal›ba
uygun cam keseriz. Kesti¤imiz cam› yaklafl›k
760 derece gibi bir s›cakl›kta füzyon f›r›n›na
verir, cam›n haz›rlad›¤›m›z kal›b›n fleklini
almas›n› sa¤lar›z. Daha sonra yine a¤›r a¤›r
so¤uturuz. F›r›ndaki bu ›s›tma ve so¤utma
ifllemi 8-10 saat al›r; çünkü parçalar çok
büyüktür ve termal flok noktalar› fazlad›r.
Parça büyüdükçe çatlama riski artar. Buna
çökertme tekni¤i denir. Ço¤u füzyon
tekni¤inde s›cakl›k de¤erleri farkl› olsa da
çal›flma flekli hemen hemen ayn›d›r. Füzyon
ile tabaklar, vazolar, cam panolar
yarat›labilir.

Kulland›¤›n›z malzemeler piyasada
kolayca bulunabiliyor mu?

Malzemelerin neredeyse tamam› yurtd›fl›ndan
geliyor. ‹htiyaçlar› ‹stanbul’daki
ithalatç›lardan temin edebiliyorum.

‹flin içine alevin girmesi tehlike do¤uruyor
mu?

Bu u¤rafl d›flar›dan tehlikeli gibi görünse de
birkaç temel noktaya dikkat edilmesi
yeterlidir. Yüksek bir s›cakl›k elde etmek için
mutfak tüpü gaz›m›z› oksijenle bir arada
yakar›z; ama bas›nçl› bir alevle
çal›flt›¤›m›zdan etrafa s›cakl›k yay›lmaz.
Yay›lsayd› duramazd›k zaten. Ne var ki
gözlere özel bir koruma gerekiyor. Çok parlak
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olan alevimize uzun süre korumas›z bakmak
katarakta neden olabildi¤inden, zararl›
›fl›nlar› filtreleyen didymium caml› koruma
gözlükleri kullan›r›z. Ayr›ca çal›fl›lan yere
mümkünse bir havaland›rma tesisat› kurmal›
veya en az›ndan taze oksijen girifli
sa¤lamal›y›z.

Hassas bir çal›flma yöntemimiz oldu¤undan
eldiven kullanmay›z. Cam›n aleve girifli ve
ç›k›fl›nda püf noktalar›m›z var. Süreçte
elimizin yanmas› söz konusu de¤il. Çubuklar
karbonsuz çeliktir ve ›s›y› iletmezler. Ben
özel ifllerimde daha garantili olmas› sebebiyle
vermikulit yerine boncuk tavlama f›r›n›n›
tercih ediyorum.

Bu alanda kurslar da veriyorsunuz.

Cam boncuk üzerine birkaç tip kursum var.
Bunlar›n bir k›sm› cam boncuk yap›m›na
girifl düzeyinde, bir günlük, birkaç saat süren
atölye çal›flmalar›. Girifl, orta ve ileri seviye
tekniklerin ö¤retildi¤i 3 ayl›k kapsaml› kursu
ise özel ders fleklinde veya iki arkadafl birlikte
alabiliyorsunuz. Meslek edinme ve hobi
amaçl› gelen ö¤rencilerin yan› s›ra terapi
düflüncesiyle kat›lanlar da olur. Zaten genelde
meditasyon müzikleri eflli¤inde, yavafl yavafl
çal›fl›p s›v› camla oynuyoruz. “Yavafl çevir
ki çabuk erisin.” diye bir söz de vard›r hatta.

Genelde ilk gün herkesin sordu¤u soru
ayn›d›r: “Acaba yapabilir miyim?” Bu bir
sanatt›r ve ayn› zamanda bir zanaatt›r.
Zanaat› bir flekilde ö¤renir ve yapars›n›z;
fakat bunu sanat boyutuna tafl›ma güdüsü
kiflinin içindedir ve zamanla ortaya ç›kar.
Kurslarda uygulad›¤›m program› kendim
oluflturdum. Y›llard›r iflin içinde oldu¤um
için bir ö¤rencinin nereden bafllay›p nereye
gelebilece¤ini art›k az çok biliyorum. Basit
tekerlek boncuktan bafll›yoruz ve en sonunda
bir telin ucunda camla havada çal›flana kadar
devam ediyoruz. Cam boncuk yap›m›yla
ilgili tekniklerin hemen hemen hepsini
kapsayan bu program› tamamlayanlar, özgün
tasar›mlar gelifltirebilecek seviyeye ulafl›r.
Ö¤rencilerime hayallerini gerçeklefltirecekleri
tüm malzemeleri veriyorum. Beceremeyen
olmad›; ancak ilerlemek tamamen kifliye ve
yarat›c›l›¤a ba¤l›. Kurs sonras›nda
ö¤rendiklerini baflka alanlarda da hayata
geçirebilirler. Örne¤in metal ifllemesiyle,
alt›nla veya gümüflle de ilgilenebilirler. Tafllar
yerine, ürettikleri cam boncuklar›
kullanabilirler. Örne¤in, flu an boynumda
duran gümüflü iflleyip ortas›na kendi yapt›¤›m
cam› yerlefltirmifltim.

Bu hobi kurstan sonra evde de
sürdürülebilir mi?

Kal›pla flekillendirme, alevle biçimlendirme,
üfleme, cam f›r›nlar›nda flekillendirme,
füzyon, boncuk derken karfl›m›za birçok dal
ç›k›yor. Cam boncuk yap›m›, bunlar›n içinde
atölye kurulmas› en kolay dal. Ö¤rencilerime
çal›flma masas› ayar›nda, 90 cm x 60 cm’lik
bir masa ile atölye oluflturmalar›n›
öneriyorum. Ankara’da bulundu¤um flu k›sa

zaman diliminde 6 ö¤rencimin atölye kurmufl
olmas› çok sevindirici. Cam sanat›n›n geliflmesi
için böyle ad›mlar gerek ve bunu biz yapaca¤›z,
birleflerek, ço¤alarak. Atölye kiralayarak
çal›flmalar›na devam edenler de mevcut.

Ürünlerinize ait bir markan›z var m›?

Son birkaç ay›m› zekalar›na ve estetik
durufllar›na hayranl›k duydu¤um kediler
kaplad›. Üçgen, dikdörtgen, kare ve daire
fleklinde geometrik cam kediler tasarlad›m
ve “Kedi by Arzu Karc›” ad›yla kendi
markam› oluflturdum.

Cam kediler en keyif ald›¤›m çal›flmalar›md›r.
Onlar› yaparken o kadar e¤leniyorum ki
bazen yüksek sesle güldü¤üm bile oluyor.
Minik canl›lar yaratt›¤›m› hissediyorum.
Sevgili kedim Elf, tasar›mlar›m›n kahraman›
ve ilham kayna¤›d›r. Çok yak›nda markamla
ilgili at›l›mlar›m olacak. Geliflmeleri internet
sitemden takip edebilirsiniz. Camseverleri ve
kediseverleri rengarenk sürprizler bekliyor.
Ayr›ca yak›n gelecekte yeni kedi tasar›mlar›m›
birkaç Avrupa ülkesinde ve tabii ki yurtiçinde
sat›fla sunmay› düflünüyorum. Bunun d›fl›nda
gümüfl ve cam› birlefltirdi¤im bir ürün grubum
ve ‹ngiltere’de sat›flta olan bir markam da var.
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Eserlerinizi sergiliyor musunuz?

Ankara'ya gelmeden önce bir galeriyle karma
sergi görüflmesi yapm›flt›m. Çok ince, içi bofl,
3 nazar boncuklu olan bir küre boncuk
çal›flmam› örnek gösterdim. Yap›m› çok
güçtür ve dünyada da bu konuda
uzmanlaflm›fl çok az sanatç› vard›r.
Boncukla ilgilenmediklerini söylediler.
Onlar›n ad›na da, kendi ad›ma da çok
üzüldüm. Bu örne¤e ra¤men bilinçli
sanatseverler de var. Tasar›mlar›m baflkentin
bir galerisinde bir ay boyunca sergilendi ve
sat›fla sunuldu. Çal›flmalar›m Ankara Kalesi-
Çengelhan’daki Kap› adl› ma¤azada, kedi
tasar›mlar› koleksiyoncusu Murat Ak›n’›n
Mesa Koru sitesindeki ma¤azas›nda ve
ABD Büyükelçili¤i’nde bulunabilir.

Cam boncuk yap›m›n›n Türkiye’deki ve
dünyadaki yans›malar› nas›l?

Türkiye'deki ilgi ABD veya Avrupa'daki kadar
de¤il. Müthifl yay›nlar› ve imkanlar› olan ABD,
cam boncu¤u kendi geleneksel sanat› olarak
tan›t›yor. Amerikal› sanatç›lar çok popüler.
Türkiye'de el sanatlar›na de¤er verilmiyor ki
cam boncuk k›ymet görsün. Bu topraklarda
ç›km›fl nazar boncu¤unu bile d›flar›ya
kapt›rmak üzereyiz. Camseverleri birlefltirecek,
manevi aç›dan destekleyecek, malzeme teminini
kolaylaflt›racak bir oluflum yok. Biz çil yavrusu

gibi da¤›lm›fl bir avuç insan›z. Kendi çap›m›zda
bir fleyler yapmaya çal›fl›yoruz.

Asl›nda Ankara'ya geliflimden sonra k›sa
sürede büyük ilgi gördüm. Gönüllüler artt›kça
bu ifl tutulacak. Bizde küçümseyici bir incik-
boncuk tabiri varken, yurtd›fl›nda bu dal›n
sanatç›lar› el üstünde tutulur. ‹flleri genelde
müzelerde sergilenir. O düzeye gelmemiz
epey zaman alacak galiba. Öncelikle sanat›n
ebatla ilgisi olmad›¤›n›, küçük fleylerin de
sanat olabilece¤ini ö¤renmeliyiz.

U¤raflt›¤›n›z baflka el sanatlar› var m›?

Ben cam sanatç›s›y›m. Tak› tasar›mc›s›y›m
diyemiyorum, ama tak› da yap›yorum; çünkü
cam boncuk yap›m›nda çal›flt›¤›m nesneleri bir
flekilde tak›ya dönüfltürmem gerekiyor. Yine de
ana iflim cam tasar›m›. Tak› tasar›m›, yapt›¤›m
ürünleri gösterme amaçl› bir yan u¤rafl.

Farkl› ilgi alanlar›na yöneldi¤iniz oluyor
mu?

Cam benim hobim, iflim, her fleyim.
Genelde onun bafl›ndan ayr›lam›yorum.
Kurslar›m, sanatsal çal›flmalar›m ve
markalaflma sürecim h›zla devam ediyor.
Bir sergiye haz›rlan›yorum. K›sacas› çok
yo¤unum. Yine de haftada iki-üç gün
spora zaman ay›rmaya çal›fl›yorum.

Tenis oynuyorum, yüzüyorum. Nadiren
de olsa resim yapmay› sürdürüyorum.

Ya gelecekle ilgili planlar›n›z?

Uzun vadedeki hedefim, cam sanat›n›n
farkl› dallar›n› bir araya getirecek bir
akademi açmak. Yetene¤i dikkat çeken ve
bu ifle devam etmek isteyen ö¤rencilerimle
böyle bir olufluma yönelmek istiyorum.

Dünyaya cam›n ard›ndan bakmak nas›l
bir duygu?

Olumsuzluklar filtreleniyor. Hayata
daha anlay›fll› bakabiliyorsunuz.
Daha mutlu ve huzurlu olmak için herkesi
bu büyülü dünyaya davet ediyorum.
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