portre
“Uluslarararas› iliﬂkilerimiz
konusundaki tart›ﬂmalar
co¤rafyam›zdan kaynaklanan
hassasiyetler etraf›nda dönüyor.”
Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. P›nar Bilgin, bizlere TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü’nü kazand›¤›
yeni güvenlik çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgiler verdi; d›ﬂ politika,
Orta Do¤u ve Avrupa Birli¤i ile ilgili görüﬂlerini aktard›.
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Söyleﬂimize e¤itim geçmiﬂinizle
baﬂlayabilir miyiz?

Bir devletin baﬂar›s›z olmas› sosyal
bilimlerde hangi anlamda kullan›l›r?

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum.
ODTÜ’de uluslararas› iliﬂkiler okudum.
Bilkent Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler
Bölümü'nden yüksek lisans derecemi ald›ktan
sonra Galler’deki Aberystwyth
Üniversitesi’nde bir yüksek lisans daha
yapt›m ve doktoram› tamamlad›m.

Somali’yi, Sudan’› örnek alal›m. Bu ülkelerin
insanlar› k›tl›k, deprem, iç savaﬂ veya baﬂka
nedenlerden ötürü büyük s›k›nt›larla karﬂ›
karﬂ›ya. ‹nsanlar açl›k çekiyor. Birtak›m
gruplar›n birbirini öldürmesini devlet
engelleyemiyor. Yani devletin kurumlar› iyi
iﬂlemiyor. Böyle devletlere havaalan›
devletleri de denir. Baﬂkent veya havaalan›
d›ﬂ›nda devletin varl›¤› pek hissedilemez.
Halklar›na hizmet götürmede, güvence
sa¤lamada baﬂar›s›zd›rlar. Bir devlet kendi
baﬂ›na m› baﬂar›s›z olur, yoksa baﬂka etkenler
veya devlet içinde ya da d›ﬂ›nda aktörler mi
onu baﬂar›s›z k›lar? Biz bu sorular› sorduk.
Uluslararas› ve ulus içi faktörlerin
birbirleriyle iliﬂkisine bakt›k. Bir devletin
baﬂar›s›zl›¤›n› anlayabilmek için geçmiﬂini
incelemek, nas›l kuruldu¤una bakmak, ona
tarihsel ve uluslararas› boyutu ile yaklaﬂmak
gerekti¤i sonucuna ulaﬂt›k. Kuruluﬂ
aﬂamas›ndaki sosyoekonomik, ideolojik, etnik
de¤iﬂkenleri bir arada de¤erlendirmek ve
hikayenin ard›nda bir kiﬂi veya bir s›n›f›n
de¤il, uluslararas› dinamiklerin oldu¤unu
kavramak gerekiyor. Sadece iktidar›
de¤iﬂtirerek, bir Birleﬂmiﬂ Milletler (BM)
heyetinden destek görerek, NATO’ya
baﬂvurarak veya Dünya Bankas›’ndan yard›m
alarak halledilecek iﬂler de¤il bunlar. Biz
devletten ne anl›yoruz ve ondan ne
bekliyoruz? Çözümler, bunlar› yeniden
düﬂünerek bütün faktörleri beraberce ele
almakta ve de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar› tarihsel,
kültürel, bilimsel analizlerle uygulamakta
yat›yor.

Bilkent'te yüksek lisans yaparken Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i'nde
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›m. Güvenlik konular›na
ilgim orada artt›. Aberystwyth'e askeri
unsurlar ile di¤er tüm de¤iﬂkenlerin iliﬂkisini
inceleyen stratejik çal›ﬂmalar alan›nda
uzmanlaﬂmak için gittim. O dönemde eleﬂtirel
güvenlik çal›ﬂmalar›na yo¤unlaﬂt›m.
Konunun ilk defa o y›l verilen dersini alan
beﬂ ö¤renciden biriydim. Doktorama da
ayn› alanda devam ettim. 2000’den bu
yana Bilkent'in ö¤retim kadrosunday›m.
Ana araﬂt›rma alan›m yeni güvenlik
çal›ﬂmalar›.
Yeni güvenlik alan›ndaki çal›ﬂmalar›n›zla
TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü'nü ald›n›z. Bize
bu alandan ve ödüle uzanan araﬂt›rma
süreçlerinizden söz edebilir misiniz?
Yeni güvenlik, So¤uk Savaﬂ (1945-1989
döneminde ABD ve SSCB aras›ndaki gergin
iliﬂki ve di¤er ülkeleri de etkileyen rekabet
dönemi) y›llar›ndaki güvenlik
çal›ﬂmalar›ndan farkl› bir yerdedir.
Günümüzde eleﬂtirel yöntemlerin de
kullan›lmas› ile bilimsel çal›ﬂmalar›n içeri¤i
geniﬂledi¤i için yeni güvenlik çal›ﬂmalar›
çok farkl› sorulara yönelebiliyor. Biz art›k
güvenlik nedir ve nas›l sa¤lan›r gibi çok
temel iki soruya cevap ar›yoruz. ﬁaﬂ›rt›c›
gelebilir, ama bu sorular eskiden sorulmam›ﬂ.
Uluslararas› iliﬂkiler kuram› da yeni güvenlik
anlay›ﬂ›n›n getirdikleriyle yeniden
biçimleniyor. Bundan dolay› yeni güvenlik
çok canl› bir alan. TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü’ne
gelirsek...
Ödüle baﬂvururken iki grup çal›ﬂmay› ön
plana ç›karm›ﬂt›m. Onlardan bir tanesi
literatürde ve bas›nda baﬂar›s›z devletler diye
an›lan devletler grubuyla ilgiliydi.
Onlar›n kendi güvensizliklerini ve
çevrelerinde yaratt›klar› güvensizlikleri
Nottingham Üniversitesi'nden bir
meslektaﬂ›mla beraber incelemiﬂ, iki makale
ve bir araﬂt›rma raporu haz›rlam›ﬂt›k. Di¤er
çal›ﬂmam ise Türkiye'de güvenlik üzerineydi.
Geçen y›l ald›¤›m TÜBA-GEB‹P Ödülü de
genelde güvenlikle ilgili araﬂt›rmalar›m›n
sonucuydu. TÜBA, baﬂar›l› gördü¤ü bilim
insanlar›n› yüreklendiren bir kurum.
Üç y›l boyunca bilimsel çal›ﬂmalar›n›za
maddi destek sa¤lanmas› bir yana, bir
kurumun size böyle cesaret vermesi manevi
aç›dan çok güzel. Senede bir kere bizleri
bir araya getiriyor TÜBA. Alanlar› farkl›
akademisyenler olsak da birbirimizden
beslenebiliyoruz. Sonuçta heyecanlar›m›z,
kayg›lar›m›z ortak.

Derslerde, kitaplarda, medyada sürekli
ülkemizin jeopolitik konumundan
bahsedilir. Türkiye'nin küresel dünya
düzenindeki konumu ile çal›ﬂmalar›n›z›n
ba¤lant›s› nedir?
Bunu sorman›z ilginç, çünkü bu soru bir
çal›ﬂmamla örtüﬂüyor. 2000’de Türkiye'ye
geri döndükten sonra ﬂunu fark etmiﬂtim:
Eleﬂtirel yaklaﬂ›mlar kullan›ls›n ya da
kullan›lmas›n, uluslarararas› iliﬂkilerimiz
konusundaki tart›ﬂmalar co¤rafyam›zdan
kaynaklanan hassasiyetler etraf›nda dönüyor.
Ben lisansüstü çal›ﬂmalar›mda Orta
Do¤u'nun bölge güvenli¤ine yo¤unlaﬂm›ﬂt›m.
Türkiye örne¤ini çal›ﬂmam›ﬂt›m; ama
Türkiye’ye döndü¤ümden beri bu örnek hep
karﬂ›ma ç›k›yordu ve her ﬂey jeopolitik
konumumuzla aç›klan›yordu. Ö¤rencilerle
konuﬂurken de jeopolitik konum hep
gündemde olunca bu konuda yay›mlam›ﬂ
tüm makalelere ve kitaplara bakarak
jeopolitik argüman›n bir söylem olarak ne
zaman ve nas›l üretildi¤ini araﬂt›rd›m.
Gördüm ki jeopolitik kelimesi ve ülkemizin
uluslararas› iliﬂkilerini co¤rafyan›n
belirledi¤i argüman› Türkiye'nin belirli bir
döneminde ortaya ç›km›ﬂ. Zaman içinde
uluslararas› iliﬂkiler neredeyse sadece bu
kapsamda anlaﬂ›l›r duruma gelmiﬂ ve
alternatif aç›klamalar tamamen kenara
itilmiﬂ.
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Orta Do¤u'daki bölge güvenli¤inden söz
aç›lm›ﬂken, bu bölgedeki baﬂl›ca güvenlik
dinamiklerine de¤inebilir misiniz?
Orta Do¤u’da bölge güvenli¤i deyince söz
konusu co¤rafi alan›n güvenli olmas› anlaﬂ›l›r.
Oysa ben Orta Do¤u’da güvenli olmak nedir
diye sordum. Orta Do¤u’nun güvenlik tan›m›
genelde ABD'nin bölgedeki ç›karlar›yla an›l›r.
Halbuki konuyla ilgili baﬂka aktörler de var.
ABD bir süper güç. Bölgedeki ç›karlar›
nedeniyle bölge güvenli¤inden anlad›¤› do¤al
olarak oradaki ç›karlar›n›n güvenli¤idir.
Yerel aktörlerin baz›lar› ise yaﬂad›klar›
co¤rafyay› Arap bölgesi olarak tan›mlamak
suretiyle güvencede tutmak istiyor. Bölge
ülkeleri güvenlik üzerinde düﬂünürken Arap
kimli¤ini öne ç›kard›klar›ndan ‹srail, ‹ran
ve Türkiye’yi tehlikeli olarak
de¤erlendirilebiliyor ve d›ﬂlayabiliyorlar. Bir
di¤er bölge ve güvenlik tan›m› ise Avrupa
Birli¤i'nin yaratt›¤› Akdeniz bölgesel
güvenli¤i. Onlar Orta Do¤u’ya Akdeniz
odakl› bak›yorlar. Yak›n geçmiﬂte de Fransa
Cumhurbaﬂkan› Nicolas Sarkozy bir Akdeniz
Birli¤i önerdi. Avrupa Birli¤i’nin baﬂl›ca
güvenlik kayg›lar› yasad›ﬂ› göç ve
beraberinde gelen köktenci ak›mlar›n
Avrupa’daki hareketlili¤i. Bir de Orta
Do¤u’yu Müslüman dünyas›n›n bir parças›
ﬂeklinde alg›layan ‹slamc› aktörler var.
Güvenli olmaktan anlad›klar›, kendi
tan›mlad›klar› bir Müslümanl›¤›n yaﬂanaca¤›
rejimler kurmak. Toparlamak gerekirse,
farkl› aktörlerin bölge ve güvenlik anlay›ﬂlar›
yan yana konuldu¤unda çeliﬂkiler, gerilimler
ve sorunlar›n kökeni ortaya ç›k›yor. Ben de
bu karﬂ›l›kl› iliﬂkileri ve ba¤lant›l›
uygulamalar› inceliyorum.

Türkiye ve Avrupa Birli¤i iliﬂkileri sizin
araﬂt›rma perspektifinizden nas›l
görünüyor?
Avrupa Birli¤i (AB), güvenli bir Avrupa
yaratma kayg›s› ile kurulmuﬂ bir birlik.
Kökenleri Avrupa’da savaﬂa son verme
gayretine dayan›yor. Avrupa gibi bizim de
geçmiﬂimizde etnik ve dinsel
anlaﬂmazl›klar›n ﬂiddetle çözülmeye
çal›ﬂ›ld›¤› dönemler var. Bu perspektiften
bak›nca AB üyeli¤i, güvenlik üzerine
uzmanlaﬂm›ﬂ bir toplulu¤a girip kendi
güvenli¤ini art›rma çabas› olarak
düﬂünülebilir. Tabii burada kastedilen,
güvenli¤in sadece askeri yöntemlerle de¤il,
daha fazla iletiﬂim, iﬂbirli¤i ve kalk›nma ile
sa¤lanmas›d›r. Düﬂmanl›klar›n unutulmas›
ve korkular›n bertaraf edilmesidir. AB son
10-15 y›lda o kadar de¤iﬂti ki pek çok kimse
oluﬂumun temelinde ﬂiddete ve savaﬂa
baﬂvurulmas›n› önleme amac› yatt›¤›n›
unutuyor. AB de zaman zaman bu hedefi
unutmuﬂ görünüyor. Hat›rlayanlar ise
Türkiye'nin AB'ye kat›lmas›na bar›ﬂ
projesinin parças› olarak bak›yor. Sürecin
ekonomik ve toplumsal yönlerini ele alanlar
da var. Onlar Türkiye’nin üyeli¤inin
getirebilece¤i sorunlar üzerinde duruyorlar.
Türkiye’ye son dönemlerde gösterilen direnç,
özellikle göçün artmas›yla ilgili.
Göçmenlerden kaynaklanan farkl›l›klarla
karﬂ›laﬂan AB toplumlar› de¤iﬂik tepkiler
verebiliyor, göç olgusuna farkl› ﬂekillerde
çözümler bulmaya çal›ﬂabiliyor. ‹ngiltere'nin
kendisine özgü bir çözümü var, Hollanda'n›n
veya Danimarka'n›n da öyle. Orada Türkler
ya da Müslümanlar eskiden sorun olarak
görülmeyebilirken, ﬂimdi sorun olarak
alg›lanabiliyor. Yine de konuya dair bir fikir
birli¤i yok. Türkiye'nin üyeli¤i bu bak›mdan
zorlaﬂt› diyenler kadar, Türkiye’nin üyeli¤i
ile çokkültürlü bir yap›ya geçerek mevcut
problemleri daha kolay aﬂabiliriz diyenler
de var. Kimileri yeni göçmenleri engelleyelim,
güvenlik teknolojisindeki güncel yöntemleri

kullanarak ülke içindekileri de yak›ndan
izleyelim diyor; baz›lar› ise ço¤ulculu¤u
destekleyerek Türkiye ile yeni bir Avrupa
kimli¤ine do¤ru yol almak istiyor.
Türkiye'nin AB üyeli¤ini güvenlik üzerinden
tart›ﬂt›¤›m›zda, AB'nin özellikle k›sa vadede
bizden güvenli¤imizi tehlikeye atabilecek
isteklerde bulundu¤u gibi bir varsay›m öne
ç›k›yor. Bu sorgulanmayan bir varsay›m;
çünkü AB'nin Türkiye'nin güvenli¤ine
birtak›m katk›lar› da olacakt›r. AB,
Türkiye'nin askeri güvenli¤ine katk›
yapmayacak elbette. Tam aksine bizden
destek bekliyorlar o konuda. De¤indi¤im
güvenlik, devlet ile toplum aras›ndaki
iliﬂkinin kuvvetlenmesi, sivil toplum
örgütlerinin desteklenmesi biçimindedir.
Sadece ordu de¤il, sa¤lam ve sa¤l›kl› bir
devlet-toplum iliﬂkisi de devlete güvenlik
sa¤lar. Böylece içeriye daha çok e¤ilebilir,
gelece¤i daha rahat görebilirsiniz. Örne¤in
Yunanistan AB'ye girdikten sonra benzer d›ﬂ
politika de¤iﬂimleri yaﬂad›. Ben güvenlik
konular›ndaki bu tart›ﬂma alan›n› geniﬂleten,
alternatifler üreten araﬂt›rmalar yap›yorum.
Yeni güvenlik yaklaﬂ›m›, güvenli¤in sadece
askeri boyuttan ibaret olmad›¤›n› m›
gösteriyor?
Yeni güvenlik yaklaﬂ›m› çok boyutludur.
Askeri tehditlerin yan›nda baﬂka tehditlerin
de oldu¤una iﬂaret eder. Örne¤in Çin
baﬂkalar› taraf›ndan bir güç olarak takdir
edilmemesini kendi ulusal kimli¤ine bir tehdit
sayar. Toplumsal çözülme de ekonomiyi
çökertebilecek bir tehdittir. Baz› ülkeler ciddi
finans sorunlar›yla bo¤uﬂuyor. Bu bir tehdit
de¤il midir ülkenin varl›¤›na? Ekolojik
tehditler de çok önemli olabilir. Hollanda
gibi refah düzeyi yüksek bir ülkeyi ele alal›m.
Onlar için komﬂunun ordusu mu, yoksa
buzullar›n çözülmesiyle su seviyesinin
yükselmesi mi daha büyük bir tehdittir?
Güçlü bir ordu yetiﬂtirmek, s›n›r güvenli¤iniz
için önemli bir çözümdür; fakat ayn›
zamanda devlet-toplum iliﬂkilerinizin de s›k›
olmas› gerekir. Güçlü devlet tan›m› da art›k
bu noktaya gelmiﬂtir. Mihail Gorbaçov bunu
fark etmiﬂ, SSCB’de devlet ile toplum
iliﬂkisindeki yozlaﬂmay› engellemek için
önlemler almaya çal›ﬂm›ﬂt›. SSCB askeri
bak›m›ndan zirvedeydi; ancak devlet-toplum
iliﬂkisi zay›ft›. Gorbaçov çok geç kald› veya
çok baﬂar›l› olamad›.
Tüm boyutlar› ile güçlü ve güvenli olabilmek
için, yönetenler ile halk›n birbirlerini
dinlemesi ve çözümü baﬂka yerlerde de¤il,
kendilerinde aramaya çal›ﬂmas› gerekti¤i bu
alandaki bulgular›m›zdan biridir. Eskinin
güvenlik anlay›ﬂ› yerini yeni yaklaﬂ›mlara
b›rak›yor. Bizim ordumuz da güncel
yaklaﬂ›mlar› ö¤renmek istiyor. Geçenlerde
‹stanbul'da Harp Akademileri
Komutanl›¤›'n›n bir seminerinde güvenlik
çal›ﬂmalar›n› anlatt›m. Genelkurmay’›n
düﬂünce kuruluﬂu SAREM taraf›ndan
yay›mlanan Stratejik Araﬂt›rmalar dergisinin
yenilenen editörler kurulunday›m. Ordu do¤al
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olarak ilk baﬂta güvenli¤in klasik, askeri
odakl› tan›m›yla ilgilense de güvenlik
konusundaki anlay›ﬂ de¤iﬂtikçe hepimiz
kendimizi yenileme gereksinimi duyuyoruz,
çünkü dünya de¤iﬂiyor. Asl›nda 11 Eylül
sald›r›s›n›n bir So¤uk Savaﬂ daha
yarataca¤›n›, yeni yaklaﬂ›mlar›n önünü
kesece¤ini düﬂünenler olmuﬂtu. Oysaki 11
Eylül ile beraber art›k eskinin çözümlerinin
yeterli olmad›¤› daha da netleﬂti. ABD de
bunu aç›kça fark etti, dünyan›n geri kalan
k›sm› da. Süper bir güç bile sadece askeri
çözümle idare edemiyorsa di¤er ülkeler ne
yapacak? ‹ki sene önce araﬂt›rma amaçl›
gitti¤im Woodrow Wilson International
Center for Scholars’a çok de¤iﬂik alanlardan
misafirler davet edilmiﬂti. Akademisyenler
ve konuﬂmac›lar a¤›rl›kla antropolog idi. ‹lk
baﬂta ﬂaﬂ›rt›c› geliyor, ama de¤il; çünkü farkl›
ülkelerin farkl› güvenlik anlay›ﬂlar› ve
uygulamalar› olmas›n›n nedenleri tarihte,
yani kültürlerin kökeninde yat›yor. Art›k
güvenlik alan›nda çal›ﬂanlar farkl› güvenlik
anlay›ﬂlar›n› ve kültürlerini tan›mak
istiyorlar. Halbuki eskiden elindeki asker ve
mühimmat› bilmekle yetinilirdi. Günümüzde
bunlar›n yeterli olmad›¤›n› daha iyi biliyoruz.
Lisansüstü ö¤renim gördü¤ünüz Galler’in
dahil oldu¤u Birleﬂik Krall›k’ta karmaﬂ›k
bir siyasi yap› var. Bu yap›n›n içinde
ö¤renim görmek uluslararas› iliﬂkilere
bak›ﬂ›n›za nas›l yans›d›?
O dönemin merkezi Londra, hem Galler’e
hem de ‹skoçya'ya kendi parlamentolar›n›
kurma hakk›n› tan›m›ﬂt›. Oylamalar
sonras›nda iki halk da o hakk› kullanmaya
karar vermiﬂti. Kimlik politikalar›n›n d›ﬂ
politika ve güvenlikle iliﬂkisine ilgi duydu¤um
için kimlik siyasetinin bu kadar canl›
yaﬂand›¤› bir yerde bulunmuﬂ olmam bir
avantajd›. Bu gidiﬂat› gözlemek as›l amac›m
de¤ildi; fakat o sürece ﬂahit olmak gerçekten
önemliydi.
Bir devletin d›ﬂ politikas›n› hangi unsurlar
oluﬂturur?
Uluslararas› iliﬂkilerde d›ﬂ politikay› uzun
süre bir devletin co¤rafi konumu, askeri gücü,
ekonomik gücü ve kendisine ait amaçlar›
bak›m›ndan inceledik (gerçekçi yaklaﬂ›m).
Analizlerde d›ﬂ politikan›n iç dinamiklerine
önem vermek sonralar› ön plana ç›kt›.
Devletin içerisinde kurumlar, siyasetçiler,
etnik gruplar, lobiler, iﬂ çevreleri, sivil toplum
örgütleri ve benzeri birçok yap› ve aktör var.
D›ﬂ politikan›n asl›nda bu yap›lar›n sahip
oldu¤u hedeflerin yar›ﬂmas›yla do¤du¤unu
gördük (liberal yaklaﬂ›m). Benim ilgimi
çeken ve çal›ﬂmalar›mda benimsedi¤im
üçüncü bir yaklaﬂ›m, gerçekçi ile liberal
yaklaﬂ›mlar›n ele ald›¤› etkenler ve aktörler
aras›ndaki iliﬂkileri, kimlik boyutunu da iﬂin
içine katarak inceliyor. Bu kimlik Japonya
veya Kanada gibi antimilitarist, insan
güvenli¤ine önem veren bir kimlik de olabilir,
çevre konular›na önem veren bir Kuzey
Avrupa ülkesi kimli¤i de. D›ﬂ politika
analizinde benim ilgilendi¤im boyut ise

ülkelerin kimlikleri, kimliklerin nas›l ortaya
ç›kt›¤›, d›ﬂ politikadaki yans›malar› ve bu
süreçte iç ve d›ﬂ dinamiklerinin etkileﬂimidir.
Somali örne¤i verirken Birleﬂmiﬂ Milletler
ve NATO gibi kurumlardan söz etmiﬂtiniz.
Bu kurumlar sizce küresel güvenli¤in
neresinde?
Dar bir aç›dan bakt›¤›m›zda BM'nin çok
etkili bir kurum olmad›¤› söylenebilir.
Örne¤in iç savaﬂ varken Ruanda'ya müdahale
gerekti¤inde BM oradaki güçlerini geri
çekmeyi tercih etmiﬂti. Uluslararas› ortamda
bir fikir birli¤i oluﬂmad›¤› sürece
kar›ﬂmayacaklar›n› belirtmiﬂlerdi.
Kendilerini korumak amac›ndayd›lar. Böyle
özel durumlara bak›ld›¤›nda BM gibi
örgütlerin güvenli¤e katk› yap›p
yapmad›klar› tart›ﬂ›labilir; ama BM ayn›
zamanda dünya devletlerini bir araya getiren
bir forumdur. Devletlerin güçleri birbirine
eﬂit de¤il. Kimi süper güç, kimi yeniden
yap›lan›yor. Yine de BM genel kurulunda bir
araya geldiklerine bir ﬂekilde eﬂit ﬂartlarda
iletiﬂim kurabiliyorlar. Böylelikle iliﬂkileri
için kabul edilebilir devlet davran›ﬂ› nedir,
kabul edilmeyen devlet davran›ﬂ› nedir gibi
normlar oluﬂturuyorlar. Bu aç›dan
bakt›¤›n›zda ise BM baﬂar›l›d›r. NATO'yu da
benzer ﬂekilde de¤erlendirebilirsiniz.
Gereklili¤ini tart›ﬂanlar olsa da bat›ya bir
kimlik kazand›rd›¤› göz ard› edilemez.
Varﬂova Pakt› sona erdikten sonra bile
kendisini devam ettirmesi ve geniﬂleyerek
yenileyebilmesi, NATO'nun sadece askeri
aç›dan de¤il, kültürel aç›dan da güvenli¤in
dinamiklerini etkileyebilmesindendir.
Türkiye'nin NATO üyeli¤inden uzaklaﬂt›¤›
ve yeni aray›ﬂlara yöneldi¤i konuﬂuluyor.
Türkiye'nin NATO üyeli¤inden uzaklaﬂmas›
veya üyelikten ç›kar›lmas› tamamen
polemiktir. Türkiye'nin NATO'ya giriﬂinde
askeri bir yan vard›r; ama as›l neden hem
kendi güvenlik ihtiyaçlar›m›z› (SSCB’ye
karﬂ›) hem de bat›n›n ihtiyaçlar›n› (bat›y›
var eden unsurlardan biri olmam›z
ba¤lam›nda) karﬂ›lam›ﬂ olmas›ndand›r. Bizim
bat› kimli¤imizin NATO ile perçinlenmesi
kadar, bat›n›n bizimle ﬂekillenmesi, d›ﬂlay›c›
olmamas› ve globalleﬂmesi de mühimdir.
Yaln›zca askeri pencereden bakmak, bat›n›n
ve Türkiye'nin birbirleri için ne kadar önemli
oldu¤u anlamakta zorluk yaratabilir. NATO,
Türkiye'nin bat›s› için bir güvenlik
çözümüdür ve bundan kolay kolay
vazgeçemeyiz.

Ders öncesinde okumalar yap›yor, sonra
s›n›fta metinlerden anlad›klar›m›z›
tart›ﬂ›yoruz. Tart›ﬂmalar›m›z ilk etapta belirli
kavramlar üzerinden gerçekleﬂiyor. Bu
yüzden baﬂlarda kat›l›m az olabiliyor; çünkü
kavramsal makaleler okumak ve tart›ﬂmak
çok kolay de¤ildir. Bu zorlu¤u aﬂmak için
kuramlar› dünyadan örneklerle birleﬂtirerek
anlat›yorum ve yoruma aç›k bir kap›
b›rak›yorum. Böylece zaman içinde
ö¤rencinin derse ilgisi ve kat›l›m› artabiliyor.
Uluslararas› iliﬂkilerde yorum yapmak da
kolay de¤ildir. Yorumlar›n kahve sohbetinin
ötesine geçip bilgiye dayal› olmas› gerekti¤ini
ö¤renciye hissettirmek gerekiyor ki daha
fazla bilgi edinmek için çaba göstersin.
Alan›m›zda çok makale ve yay›n takip etmek
gerekiyor. Onun için ö¤rencilerimizin yorum
yapmadan önce bilgi edinmelerine ve bilgiye
dayal› tart›ﬂmay› tecrübe ile ö¤renmelerine
gayret ediyorum. Uzun vadede belirli bilgileri
hat›rlamayabilir veya girdikleri iﬂkolunda
aktif olarak kullanmayabilirler; fakat
ö¤renme ve ö¤renileni kullanma teknikleri
transfer edilebilir niteliktedir. Yani sizinle
kal›rlar.
Güncel olaylar› yorumlamak için geçmiﬂe
dönme vurgunuzu düﬂünürsek, tarihsel
filmler ve romanlar da ö¤rencilerin
beslenebilece¤i kaynaklara girebilir mi?
Önemli bir argüman› k›sa yoldan
aktarabilmek için derslerimde film
referanslar› önemli rol oynar. Klasikler
özellikle yararl›d›r; ama popüler kültürün
gücü de yads›namaz. Ö¤rencilerimle ortak
nokta bulabilece¤im filmler aramam›n bir
nedeni de sinemadan zevk al›yor oluﬂum.
Mümkün oldukça çok film izlemeye çal›ﬂ›r›m.
Tür ay›rt etmem.
Ufukta yeni projeleriniz var m›?
Kimlik, uluslararas› iliﬂkiler ve d›ﬂ politika
aras›ndaki iliﬂki ve bu iliﬂkiden do¤an
güvenlik kayg›lar›yla ilgili bir kitap projesi
üzerinde çal›ﬂ›yorum. Böylelikle doktora
tezimi kitaplaﬂt›rd›¤›mdan bu yana
gerçekleﬂtirdi¤im çal›ﬂmalar› bir araya
getirme ve yeniden düﬂünme f›rsat›m olacak.

Ö¤rencileriniz derslerde kat›l›ma önem
veren bir akademisyen oldu¤unuzu
söylüyor.
Ö¤rencinin aktif kat›l›m› asl›nda bütün
disiplinler için de¤erlidir. Sosyal bilimlerde
belki biraz daha artabilir bu önem. Kat›l›ma
önem vermemin baﬂl›ca nedeni, ö¤rencinin
bir konuyla ilgili düﬂündü¤ü ve düﬂüncelerini
yaz›l› ve sözlü olarak kurgulayabildi¤i zaman
o konunun ak›lda daha iyi yer etmesidir.
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P›nar Bilgin Kimdir?
Bilkent Üniversitesi Uluslararas›
‹liﬂkiler Bölümü ö¤retim üyesi
Doç. Dr. P›nar Bilgin, doktoras›n›
2000’de Aberystwyth Üniversitesi’nden
alm›ﬂt›r. ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi dekan
yard›mc›s›d›r. Güvenlik çal›ﬂmalar›,
uluslararas› iliﬂkiler kuramlar› ve
Orta Do¤u’da bölge güvenli¤i
konular›nda araﬂt›rmalar› bulunan
Dr. Bilgin’in yaz›lar› European
Journal of Political Research,
Politics, International Relations,
Geopolitics, International Studies
Review, Foreign Policy Analysis,
Third World Quarterly, Political
Geography ve Futures gibi dergilerde
yer alm›ﬂt›r. Security Dialogue
dergisinin yard›mc› editörlü¤ünü
yapan Dr. Bilgin’in Regional Security
in the Middle East: A Critical
Perspective adl› kitab› 2005’te
Rotuledge yay›nevi taraf›ndan
yay›mlanm›ﬂt›r. Savaﬂ, Bar›ﬂ ve
Güvenlik, Uluslararas› ‹liﬂkiler
Teorisi ve D›ﬂ Politika Analizi
derslerini vermektedir. 2004’te
‹ngiltere’deki Political Studies
Association’›n verdi¤i, Politics
dergisinde yay›mlanm›ﬂ en iyi makale
(ortak yazarl›) ödülünü kazanm›ﬂ
olan Dr. Bilgin, 2008’de TÜBA-GEB‹P
Ödülü ve 2009’da TÜB‹TAK Teﬂvik
Ödülü’nü alm›ﬂt›r.

opera
“Temsil sonunda
duydu¤um alk›ﬂlar
her ﬂeye de¤er.”
Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatç›s›,
baﬂar›l› tenor Murat Karahan (Müzik 2003) ile
sahne ve notalar üzerine bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
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Sahnede zorland›¤›n›z anlar oldu mu?
Asl›nda rahat bir insan›m. Heyecanl› de¤ilim.
Sahneye ad›m atarken bile kulistekilerle
ﬂakalaﬂ›r›m. Bugüne kadar büyük bir problem
yaﬂamad›m. Ufak tefek ﬂeyler tabii ki
olacakt›r. Solistin zorlanmas›, söyledi¤i eserle
ba¤lant›l›d›r. ﬁu an çal›ﬂt›¤›m eser Bellini'nin
I Puritani operas›. ‹talyanca 250-300 sayfay›
ezberlemek hiç kolay de¤il. Üniversitede
‹talyanca dersleri ald›k ki bu dil operan›n
anadili; ama ne olursa olsun farkl› bir lisan›
hatas›z yorumlayarak seyirciyi memnun
etmeliyim. Yapt›¤›m iﬂten her ﬂekilde keyif
al›yorum. Temsil sonunda duydu¤um alk›ﬂlar
her ﬂeye de¤er.
Her opera sanatç›s›n›n gönlünde ‹talya
m› yatar?
Opera kültürünün do¤du¤u yer ‹talya’d›r;
fakat Mozart’›, Wagner’i, Çaykovski’yi, Bizet’i
düﬂününce Viyana, Berlin, Moskova ve Paris
de önemli opera kentleri konumuna
geliveriyor. Opera ‹talya’daki yaﬂam›n bir
parças›. Operay› herkes biliyor. Roma’da
Santa Cecilia’da dünyaca ünlü soprano
Renata Scotto ve akademinin baﬂkan› Prof.
Bruno Cagli ile çal›ﬂt›¤›m için bunu yerinde
de gözledim. Onlar›n davetiyle bir ay önce
yine Roma'da Rossini'nin Il Viaggio a Reims
operas›n› seslendirdim.
‹talyan halk›n›n size yaklaﬂ›m› nas›l?
Operaya ilginiz nas›l baﬂlad›?
Annemin ve babam›n sesi çok güzeldir; fakat
ailemizde müzikle profesyonelce u¤raﬂan
yoktur. Belki de annem bu nedenle beni müzik
e¤itimine yönlendirdi ve operaya girmeye
teﬂvik etti. Bazen derler ya çocuklar› serbest
b›rak›n, istedikleri alan› seçsinler diye,
asl›nda bu her zaman do¤ru olmuyor. Ailem
karar› bana b›rakm›ﬂ olsayd›, ben müzik ile
u¤raﬂmayacakt›m. ‹yi ki onlar›n sayesinde
operay› tan›m›ﬂ›m. Sahne fikri baﬂlarda do¤al
olarak uzakt›; ama içine girdikçe mesle¤imi
her gün bir önceki günden daha çok sevdi¤imi
anlad›m.
Müzik yetene¤iniz nas›l keﬂfedildi?
Çocukluktan beri gitar, piyano, ud, ba¤lama,
klavye, akordiyon çal›yor ve ﬂark›
söylüyordum. Yetene¤im belliydi, ama
profesyonel bir hevesim yoktu. TED Ankara
Koleji’ndeyken korolara bile girmiyordum.
Oysa Kolej’in müzik yan› çok güçlüdür,
müzikalleri meﬂhurdur. ﬁimdiki akl›m olsayd›
hiçbirini kaç›rmazd›m.
Bir opera sanatç›s› hangi aﬂamalardan
geçiyor?
‹nsanlar operaya pek yak›n de¤iller. Genelde
bizleri “Aaaa!” diye ba¤›ran kiﬂiler san›rlar.
Oysaki dünyan›n en zor sanatlar›ndan birini
icra ediyoruz ve bunun için detayl› bir
e¤itimden geçiyoruz.

Üniversiteyi hat›rl›yorum da... Solfej, armoni,
dikte, müzik tarihi, piyano, opera tarihi gibi
teorik içeri¤in üstüne ﬂan derslerimiz vard›
ki bu ﬂan dersleri baya¤› zorlay›c›d›r. Yani
öyle birkaç kez ba¤›rarak çözülmüyor iﬂler.
Opera çok uzun bir yol. Hiçbir zaman tamam
demeyeceksiniz. Lisans e¤itimim biter bitmez
Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne solist
olarak girdim, baﬂar›lar kazand›m; ama her
gün daha iyisini yapmak için çal›ﬂ›yorum.
Yoksa hedeflerim körelir.
Bir temsilde yaklaﬂ›k kaç kiﬂi görev al›yor?
Bir opera temsili en az 100-150 kiﬂidir. 6070 kiﬂi orkestra desek, bir o kadar da koroyu
eklesek, dekor tasar›mc›s›, solisti, kostüm
tasar›mc›s›, rejisi derken 150-200 kiﬂiye
kadar ç›kabilir. Bütün bu iletiﬂimi sa¤lamak
pek kolay de¤ildir. Rejisör bana yapaca¤›m
hareketleri söylerken, orkestra ﬂefi ve koroyla
da uyumu koparmamam gerekir. O arada
libretto'mu, yani metnimi okur, sesimi
seyirciye en iyi ﬂekilde duyurmaya çal›ﬂ›r ve
bunu ço¤u zaman a¤›r kostümlerle
gerçekleﬂtiririm. K›sacas› sahnede sadece
sesinizle de¤il, dansla, hareketle, ekip
uyumuyla var olursunuz. Bilkent’te bunlar›n
e¤itimini ald›k tabii ki, ama sahne ayr› bir
okul; çünkü oras› her ﬂeyi birleﬂtirdi¤in yer.
Üniversite demiﬂken ﬂan hocalar›m rahmetli
devlet sanatç›s› Suna Korad, Prof. Pekin
K›rg›z, sahne hocam Gürçil Çeliktaﬂ, opera
tarihi hocam Prof. Naile Mehdiyeva ve Elena
Hristova’n›n bende büyük eme¤i vard›r.
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Bu sanat› ‹talya’da icra etmek çok farkl› bir
duygu. Provalara da, temsillere de ilgi büyük.
Türk oldu¤umu ö¤rendiklerinde ilgileri
art›yor. Bir Japon’u Dede Efendi yorumlarken
görseniz ne kadar ilginç olur de¤il mi?
San›r›m bu aç›dan bakt›klar›nda benim
performans›m hoﬂlar›na gidiyor; fakat ﬂu da
var ki çok iyi olmad›kça sizi kolay kolay
kabullenmezler.

Türkiye’de opera hangi konumda?

Bir opera sanatç›s› nas›l yaﬂamal›?

En çok nerede sahneye ç›kmak isterdiniz?

Birçok eser kapal› giﬂe oynan›yor. 2 senedir,
3 senedir süren oyunlar var. Ankara, ‹stanbul,
‹zmir, Antalya ve Mersin’den sonra 6.
operam›z Samsun’da aç›ld›. Ankara’y› ele
al›rsak ciddi bir opera izleyicisi var. Salonu
dolduruyorlar, mant›kl› eleﬂtiriler yap›yorlar,
kulise geliyorlar, sizi internetten buluyorlar.
Bu iletiﬂim bizi yüreklendiriyor. Seyirci kitlesi
halk›n her kesiminden oluﬂuyor. Bilinçli,
takipçi bir kitle. Opera kültürü olan izleyici
her zaman olumlu etki yarat›r. Ne kadar
alk›ﬂ vereceklerini, be¤enilerine göre hangi
oyunu seçeceklerinin fark›ndalar. Biz yine
de daha fazla izleyici çekmek istiyoruz.

Alkol ve sigara al›ﬂkanl›¤›m›n olmamas›
büyük avantaj. Zaten sigara, bir operac› için
intihard›r. Tozlu, dumanl› ortamlardan, asitli,
çok s›cak ve çok so¤uk içeceklerden uzak
durmal›, uyku düzenimize dikkat etmeliyiz.
Kontrolsüz ba¤›rmak, çok terlemek, hasta
olmak, bo¤az enfeksiyonu geçirmek de
performans›m›z› etkiler. Ses tellerinde bir
ödem en az 15 günümüzü yer. Bir ﬂehir
efsanesi de opera sanatç›lar›n›n ﬂiﬂman
oldu¤u inan›ﬂ›d›r. Bu durum Pavarotti’den
kaynaklan›r; ancak bir efsane oldu¤u için
onu ayr› yere koymak gerekir. Art›k
operac›lardan rollerine uyan bir fizi¤e sahip
olmalar› bekleniyor.

Milano’daki La Scala ve New York’taki
Metropolitan operalar› bu iﬂin uç noktas›d›r.
Oralarda söylemek her solistin en büyük
hayalidir.

Daha fazla izleyici çekmek için neler
yapmak laz›m?
Operay› bildi¤i halde sevmeyen vard›r. Bu
tercihe sayg› duyar›m. Gelmeyene k›zamam,
kimseyi zorlayamam operaya gelsin diye.
Yine de görmeden, bilmeden fikir sahibi
olmamak gerek. Önceden opera izlememiﬂ
birine Wagner izletin, bir daha operan›n
kap›s›ndan geçmez. Oysa K›rm›z› Ev ya da
Öylesine Bir Dinleti gibi müzikli oyunlarla
daha hafif bir baﬂlang›ç yap›larak bir be¤eni
oluﬂturulmaya baﬂlanabilir. Böylece opera
sanatç›s›n›n o fularl›, haval›, yüksekten bakan
imaj›n›n yerini halktan biri oldu¤u izlenimi
al›r. ‹zleyici, onu e¤lenceli ve kendine yak›n
biri olarak görmeye, böylece be¤eni de yavaﬂ
yavaﬂ oluﬂmaya baﬂlar.

Murat Karahan’›n Rol Ald›¤› Baﬂl›ca
Eserler ve Bu Eserlerin Bestecileri
• Aﬂk-› Memnu (Selman Ada)
• Don Pasquale (Gaetano Donizetti)
• II Viaggio a Reims
(Gioacchino Rossini)

En be¤endi¤iniz opera sanatç›lar› kimler?

• ‹nanna (Çetin Iﬂ›közlü)

Tenorlardan Luciano Pavarotti (1935 - 2007),
José Carreras, Plácido Domingo, Alfredo
Kraus, Pekin K›rg›z. Soprano olarak Leyla
Gencer (1928 - 2008) ve hocalar›m Renata
Scotto ile Suna Korad (1935 - 2003).

• K›rm›z› Ev (Leyla Çolako¤lu)

Baﬂka hangi müzik türleriyle
ilgileniyorsunuz?

• Rita (Gaetano Donizetti)

‹çime dokunabilen her müzi¤i severim. Sezen
Aksu da olur, Müslüm Gürses de, Teoman ya
da Tarkan da. Müzeyyen Senar’a aﬂ›¤›m. Bir
yandan türkülerimize bay›l›r›m, bir yandan
temsilde Queen de söylerim. Yine de opera
benim için hep daha yüksekte durur.

• Venedik’te Bir Gece
(Johann Strauss)
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• La Traviata (Giuseppe Verdi)
• Macbeth (Giuseppe Verdi)
• Öylesine Bir Dinleti (Murat Göksu)
• ﬁen Dul (Franz Lehár)

• Viva La Mamma
(Gaetano Donizetti)

mutfak kültürü

“Zor olan her yeme¤i
yapmaktan keyif al›r›m.”
Ac›badem Sa¤l›k Grubu’nun mutfaklar koordinatörü
Fevzi Ünlü (Turizm ve Otel ‹ﬂletmecili¤i 2001) ile
farkl› ülkelerdeki otel deneyimlerini, edindi¤i birikimi
sa¤l›k sektörüne nas›l yans›tt›¤›n› ve dünya mutfaklar›n› konuﬂtuk.
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Yemek dünyas› ne zaman ilginizi çekti?
Babaannem Kafkasya kökenli oldu¤u için
evde çok güzel yemekler piﬂirirdi. Ben de
ona yard›m ederdim. Yemek yapmaya ilgim
böyle baﬂlad›. Bunu meslek olarak seçmem
ise üniversitedeki staj dönemlerime rastlar.
The Marmara’daki staj›mda akl›mda aﬂç›l›k
yoktu. Birkaç ay kat hizmetlerindeydim.
Otel içinde gide gele her departman hakk›nda
fikir sahibi oluyordum. Bu arada mutfak
beni cezbetmeye baﬂlam›ﬂt›. Bir y›l sonraki
Hyatt Regency staj›mda mutfa¤a girmek
istedi¤imi söyledim. Yavaﬂ yavaﬂ ilerlemeye
baﬂl›yordum. Orada Alman aﬂç›m›z Dirk
Holscher ile çal›ﬂm›ﬂt›m. Four Seasons’taki
6 ayl›k staj›m› ise 9 aya uzatm›ﬂt›m; çünkü
ﬂefim Carlo Bernardini, mutfa¤› benim için
kariyer hedefi konumuna getiren bir dönüm
noktas› olmuﬂtu.
Profesyonel tecrübelerinizden söz edebilir
misiniz?
Profesyonel hayat›m ABD’de baﬂlad›.
Boston Four Seasons Oteli’nde iki y›l
mutfak komisi ve k›s›m ﬂef yard›mc›s›
(demi chef) pozisyonunda çal›ﬂt›ktan sonra
bir buçuk y›l ayn› zincire ba¤l› olarak
Londra’da k›s›m ﬂefli¤i görevinde bulundum,
sonra da Riyad’a gittim. Türkiye’ye dönünce
‹stanbul’da kendi restoran›m› açt›m. ‹lk y›l
çok çal›ﬂt›¤›m›z halde giderlerimiz yüksekti.
‹kinci y›l iyi bir planlamayla kârl› bir
iﬂletme konumuna geldik. Çok iyi bir teklif
gelince de restoran› devrettik. Aç›l›ﬂ›nda

bulundu¤um ‹stanbul Marriott Asia
Oteli’nde aﬂç›baﬂ› yard›mc›l›¤› (sous chef),
Courtyard by Marriott ‹stanbul’da ise
baﬂaﬂç›l›k yapt›m. ﬁu an Ac›badem Sa¤l›k
Grubu’nda mutfaklar koordinatörü (corporate
executive chef) olarak çal›ﬂ›yorum.
Bir otel menüsü nas›l oluﬂur?
Eme¤in yo¤un oldu¤u her sektör gibi bizim
iﬂimiz de hataya aç›k. ‹nsan sa¤l›¤› çok önemli
oldu¤undan bu hatalar› mümkün oldu¤unca
en aza indirmek, ayn› zamanda da tat ve
servis beklentilerini karﬂ›lamak gerekir.
Örne¤in yo¤un bir seyahat temposundaki bir
iﬂadam›, otelde geçirdi¤i k›sa süre içinde çok
yüksek beklentilere sahiptir. Siz de çeﬂitlerinizi,
hizmetinizi bu gibi de¤iﬂkenlere göre ayarlar,
müﬂterilerin talep ve profiline göre menünüzü
meydana getirirsiniz. Otellerde genelde
maliyet hesaplar› ön plandad›r. ‹nsanlar
kalkt›klar›ndan yatacaklar› saate kadar
neler yiyecekler? Bunlar› kâr marj›na ve
tercihlere göre tartman›z gerekir. Özellikle
yak›n geçmiﬂte çal›ﬂt›¤›m A+ tarz› ve gelir
düzeyi ortalaman›n üstünde iﬂadamlar›na
yönelik otellerde e¤ilimler ve stratejiler
farkl›laﬂ›yor. Dünya da o yöne kay›yor.
Daha az eleman, daha çok olanak içeren
bir anlay›ﬂ... Oda servisinin olmad›¤›, buz
makinelerinin katlarda oldu¤u, restoran
kapand›ktan sonra haz›r yiyeceklerin oldu¤u
bir marketin bulundu¤u, 250 oda için 200
personel çal›ﬂt›raca¤›na 50 eleman ile,
%25 dolulukta bile kâra geçilebilen bir
sistemdir bu.
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Hastane menülerinin fark› nedir?
Ac›badem’deki hastane kafelerimizde Türk
ve dünya mutfa¤›ndan örnekler sunuyoruz.
Hassas olan konu ilk etapta hasta yemekleri.
Örne¤in ameliyattan yeni ç›kanlar için tanesiz,
hafif, gaz yapmayacak yemekler yap›l›r.
En ince iﬂ diyet yemeklerindedir. Refakatçi
ö¤ünleri de titizlik gerektirir. Refakatçiler
moralleri genelde bozuk oldu¤undan fazlas›yla
al›ngan olabilirler. Tepkileri normalden daha
duygusal ve ﬂiddetlidir. Onlar› en iyi ﬂekilde
a¤›rlamal›, lezzet konusunda da tatmin
etmeliyiz. Bir de personel yemekleri var tabii...
Çal›ﬂanlar›m›za piﬂir ve so¤ut (cook and chill)
yöntemiyle, HACCP g›da güvenli¤i yönetim
sistemi kurallar›na uygun, belirli kalori
hedeflerini yakalam›ﬂ, lezzetli menüler
sunuyoruz; çünkü onlar›n mutlulu¤u da
çok önemli.
Türk mutfak kültürü ile dünyay›
karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda ortaya nas›l bir tablo
ç›k›yor?
Dünya mutfaklar›n›n merkezi ABD’dir.
ABD’de insanlar yüzy›llardan beri dünyan›n
dört bir yan›ndan gelerek ortak bir kültür
yarat›yor ve bu kültür oradan neredeyse her
k›taya zincir ﬂeklinde yay›l›yor. Bir ‹talyan
veya Çin yeme¤i çeﬂidi diyelim ki özünde
a¤›rd›r; fakat ABD’de orijinaline farkl› ﬂeyler
de kat›larak, ne bileyim ac›s› azalt›larak,
ya¤› de¤iﬂtirilerek dünyan›n her yerinde
sevilecek bir k›vama uyarlan›r ve kabul
görür. Basit bir ›zgara tavuk gö¤sünü kimi

mantarl› verir, kimi ilginç bir sosla

Farkl› dünya mutfaklar›na nas›l uyum
sa¤lad›n›z?
Gitti¤iniz yerlerin zaten bir müﬂteri portföyü
oluyor. Size düﬂen, tercihleri izlemek ve
müﬂterinin damak tad›na uyan formülleri
uygulamakt›r. Onlar›n gözündeki be¤eni,
özgüveninizi tartman›z için en iyi
f›rsatt›r.
En be¤endi¤iniz aﬂç›lar kimler?
Türkiye’de Eyüp Kemal Sevinç. Kendisi
yurtd›ﬂ›ndan birçok madalya getirmiﬂ,
modern Türk mutfa¤›na yön vermiﬂ
bir ﬂeftir. Gordon Ramsay gerek televizyon
programlar› gerek restoranlar›yla çok
önemlidir. Alain Ducasse’›n muazzam bir
servis ve mutfak anlay›ﬂ› vard›r. Carlo
Bernardini’nin de öyle. Paul Bocuse, Ferran
Adria, Joël Robuchon gibi efsaneleri de
unutmamak laz›m.

mantarl› verir, kimi ilginç bir sosla servis
eder, bir di¤eri farkl› ﬂekilde k›zart›r, baharat
falan ekler. Neden? Çünkü rekabetin getirdi¤i
bir farkl› olma çabas› var. Bizdeyse iﬂin
temeliyle pek oynanmaz. Karn›yar›k her
yerde ayn›d›r, tas kebab› her yerde tas
kebab›d›r. Evde yemeyi seven bir milletiz.
D›ﬂar›da da annemizin yapt›¤› zeytinya¤l›
fasulyeyi arar›z. Bu yüzden eleﬂtirici ve
tutucuyuz. Oysa herkesin el ve damak
al›ﬂkanl›¤› farkl›d›r. Sen s›cak seversin;
ama kimi sar›msakl› yapar, kimi ›l›k yer.

Servis ve sunum aﬂç›l›¤›n neresinde?
S›radan bir lezzeti farkl›laﬂt›rman›n s›rr›
nedir?
‹yi bir servis her zaman art›d›r; ama kötü
bir yeme¤i hiçbir zaman perdeleyemez.
Yarat›c›l›kla yeni lezzetler do¤urabilirsiniz.
Elinizdeki malzemeleri kar›ﬂt›r›p özgün
ﬂeyler ç›kartabilir, bir malzemeden birçok
ürün yaratabilirsiniz.

Di¤er ülkelerdeki tecrübelerinize
gelirsek...
‹ngiltere’de, özellikle Londra’da, bir
gastronomi yar›ﬂ› vard›r. Orada insanlar
kar›n doyurmak için de¤il de keyif almak
için, servisi tecrübe etmek için restoranlara
giderler. Lezzeti, sunumla birlikte bir uyum
içinde de¤erlendirirler. Tat, görsellik,
garsonun becerisi, servis kurallar›
Amerikal›lar ve Avrupal›lar için biraz daha
önde. Yar›ﬂta da bu yüzden sürekli menüler
de¤iﬂiyor, yeni kar›ﬂ›mlar ve lezzetlendirme
stratejileri uygulan›yor.
Biz Türkler genelde doymak ve üstüne bir de
çay-kahve içmek için yiyoruz. Bat› kültüründe
ise restorana gidip bir baﬂlang›c›, bir ana yeme¤i
ikiye bölüp farkl› ürünleri denemek isteyebilir
müﬂteri. Kozmopolit yap›s›na ra¤men
‹stanbul’da bile bu anlay›ﬂ yerleﬂmedi; çünkü
dedi¤im gibi biz ac›kt›¤›m›zda yeriz, onlar
ço¤unlukla keyiflenmek istediklerinde. Bizde
bir taba¤› ikiye böldürsen tepki alabilirsin veya
miktar-para iliﬂkisine bakarak bir porsiyona
itiraz edebilirsin. Sonuçta her yerde farkl› bir
kültür var.
Suudi Arabistan’daki sosyal yaﬂamda
erkekler daha ön planda oldu¤undan döner,
sandviç, lahmacun tarz› h›zl› tüketilen
yemekler tutulur. Lüks restoranlar dolmaz.
‹ﬂler ataerkil yap› sebebiyle bir çeﬂit kahve
kültürüyle ilerler. Dondurmac›, tatl›c›, pideci
doluyken pahal› yerler boﬂtur.
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Aﬂç›l›kta yetenek mi, e¤itim mi önce gelir?
Aﬂç›l›k muhakkak yetenek gerektirir; ama
sonradan da ö¤renilebilecek bir yap›s› vard›r,
e¤er yatk›nsan›z. Ben de stajyerlikten bu
pozisyona gelmiﬂ bir insan›m. Tabii ki
yan›nda çal›ﬂt›¤›m›z ustalar›m›zdan çok ﬂey
ö¤reniyoruz. Milföy hamuruyla çok güzel
tatl›lar yapan, yan›na bir ﬂey eklemeden
farkl› ﬂekillerde, farkl› lezzetlerle
özgünleﬂtiren, bu sistemi de ö¤rencilerine
baﬂar›yla devreden bir ﬂef düﬂünün. Yani
yönlendirme ve yönetme de çok önemli.
Kendinizi nas›l geliﬂtiriyorsunuz?
Biz de her sektörde oldu¤u gibi yenilikleri
kovalamal›y›z. Yabanc› yay›nlara bakarak
rekabetin ne düzeyde, hangi alanlarda
yaﬂand›¤›n› takip edebiliyorum. Menüler
nas›l geliﬂiyor, de¤iﬂimler Türkiye’ye nas›l
yans›yacak, o y›l hangi dünya mutfa¤›
popüler, Hindistan’dan bir baharat kar›ﬂ›m›
m› tutmuﬂ, Tunus mutfa¤› Frans›z
yemekleriyle harmanlan›p ön plana m›
ç›km›ﬂ... ‹nternette baz› siteler var. Örne¤in
www.thebostonmenu.com’a girdi¤imde
oradaki her restoran›n menüsünü
inceleyebiliyor, mesela onlarca yerin bir
somonu kaç farkl› ﬂekilde satt›¤›n›
görebiliyorum.

Yabanc›lar›n mutfa¤›m›za bak›ﬂ› nas›l?
Yabanc› misafirler Türk mutfa¤›n› çok
seviyor; çünkü bizim mutfak kültürümüz
temel besinlerden ve do¤al lezzetlerden
gidiyor. Yani dama¤a uymamas›na neredeyse
imkan yok. Yine de bence hakketi¤imiz yerde
de¤iliz. Bunun nedeni biraz da politik asl›nda.
Asya k›tas› dünya gündeminde siyasi
çat›ﬂmalarla yer al›yor. Bu topraklar›n
güzellikleri gölgeleniyor. Avrupa’da veya
ABD’de küçük geliﬂmeler büyük bir baﬂar›
gibi tan›t›l›rken, bizim büyük baﬂar›lar›m›z
küçük bir ç›t›rt› bile yaratm›yor.
‹ﬂin politik olmayan k›sm› ise bizim bu iﬂin
merkezine uzakl›¤›m›z ve pazarlamada geri
kalmam›z. ‹talya örne¤ini vermiﬂtim. Onlar
gelir düzeyi yüksek ve popüler kesimin çift
kemikli kuzu pirzolas›n› de¤il de Napoli’nin
fakir semtlerinin pizzas›n› ve makarnas›n›
tüm dünyaya yayabilmiﬂler. Bizse birkaç
ülkeyle s›n›rl›y›z, Almanya’da dönerimizin
ünlü olmas› gibi. Oysa bir yabanc› kolay
kolay Çin mahallesinde yemek yiyemezken,
uluslararas› kültürün kabul edip
ﬂekillendirdi¤i Çin mutfa¤› tüm dünyada
kabul görebiliyor.
Çin lokantalar›n›n ülkemizde de çok
sevilmesinin nedenleri ne olabilir?
Çinliler de Orta Asya kökenli oldu¤undan
damak zevklerimiz birbirine yak›n.
Onlar da bizim gibi hamur iﬂlerine, pirinçli
ürünlere merakl›lar.

Özellikle k›y›lar›m›zdaki “her ﬂey dahil”
sistemi ﬂefleri nas›l etkiliyor? H›zl› ve
günün neredeyse 24 saatine yay›lan bir
tüketim bu.
Maliyeti yüksek olmayan yemeklerle çeﬂitler
yarat›l›yor. O yo¤unlukta çal›ﬂanlar› tebrik
etmek laz›m. Asl›nda olay bir pazarlama
sorunu. Paha biçilmez sahillerimizi bu
mant›kla çok ucuza pazarl›yoruz. O paraya
dünyan›n hiçbir yerinde bu hizmeti
alamazs›n›z. Her ﬂey dahil denen sistem
bana çok yak›n gelmez; çünkü tekdüze
bir anlay›ﬂt›r. Az ödeyen o kadar misafire
defalarca aç›k büfe ve alakartla ne
düzeyde bir kalite sunulaca¤›ndan emin
de¤ilim.
Yemeyi ve piﬂirmeyi en çok sevdi¤iniz
yemekler hangileri?
Deniz mahsullü her ﬂeyi severim, yapmay›
da yemeyi de. El becerimin iyi oldu¤una
inan›yorum. Zor olan her yeme¤i yapmaktan
keyif al›r›m. Arkadaﬂlar›ma yemek piﬂirmekten
de hoﬂlan›r›m. Bilkentli grubumuzla görüﬂür,
bir ﬂeyler at›ﬂt›r›r›z. O buluﬂmalarda halen
üniversiteden konuﬂuruz; çünkü çok severek
okuduk, sektöre çok iyi haz›rland›k, baﬂar›yla
da ilerliyoruz. Zaman zaman kardeﬂimle ve
arkadaﬂlar›mla ﬂehirden uzaklaﬂmay› da
seviyoruz. Akçaabat’a köfte yemeye veya
televizyonda görüp Tekirda¤’›n küçük bir
restoran›na gitmiﬂli¤imiz, Edirne’nin tarihi
lokantalar›nda yerel yemekler tatm›ﬂl›¤›m›z
vard›r.
23

Milano’da Alfredo’nun yerinde Fettucine
Alfredo yemek için de bir tur yapm›ﬂt›k. Bir
usta bir yeme¤e ismini veriyorsa denenmelidir
diye bir umutla gitmiﬂ, ‹talyanlar›n en ufak
ﬂeyi bile büyük bir beceriyle pazarlad›klar›n›
ö¤renerek geri dönmüﬂtük.
Farkl› yerlerde yedi¤inizde eleﬂtirici
oluyor musunuz?
Sektörün içinde oldu¤umdan her ﬂey olabilir
diye düﬂünüyorum, ﬂikayette veya
yarg›lamada bulunmuyorum. Art›k
konumum itibariyle lezzetten veya
problemlerden ziyade maliyetlerle
ilgileniyorum. Kim, neyi, kaça alm›ﬂ,
giderleri ne kadar gibi sorularla meﬂgul
oluyorum.

moda
“Giyinmek
bir ifade
ﬂeklidir.”
Yaprak Aras ﬁahinbaﬂ (Uluslararas› ‹liﬂkiler 1999), Sabah gazetesinin
moda editörü. Kendisinden gazetecilik geçmiﬂi ve moda dünyas›na dair
bilgiler ald›k.
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Yay›n dünyas›na nas›l ad›m att›n›z?
Çocukken hep dergilerle iç içeydim.
Ortaokuldayken bütün harçl›¤›m›zla
yurtd›ﬂ›ndan kitap ve dergi sipariﬂ ederdik.
Bir gün siyah-beyaz, 10 sayfal›k, çok da
kötü bir dergi geldi. O kadar para verdik,
gele gele bu geldi diye h›rsland›k. Biz daha
iyisini yapar›z deyip daktiloyla bir dergi
haz›rlad›k ve fotokopiyle ço¤altt›k. Bunu
z›mbalatt›k, kestirdik, bir kitap haline getirip
kitabevine gittik. Yabanc› bir yazar›n kitab›
olarak tan›t›p orada satmak istedik, ama
kabul etmediler. Biz de telefon numaram›z›
b›rakal›m, isteyen bizi aras›n dedik. Bu
ﬂekilde 20-30 sat›ﬂ yapm›ﬂt›k. Bilkent'te
okurken bir süre Bilkent News'ta da
çal›ﬂm›ﬂt›m.
Bilkent sonras›nda babam›n iﬂleri nedeniyle
Ankara'da kald›m bir süre. 2002’de ‹stanbul'a
geldim. Birkaç ay sonra o dönem Milliyet’te
yay›n yönetmenli¤i yapan Mehmet Y.
Y›lmaz'›n yan›na gittim ve gazeteci olmak
istedi¤imi söyledim. Milliyet'in ana
gazetesinde bir buçuk y›l stajyer olarak
çal›ﬂ›p hafta sonu eklerine muhabir olarak
geçtim. ‹yi bir gazeteci olmak için muhabirlik
ﬂart. Orada Deniz Alphan’la çal›ﬂt›m. Çok
ﬂey ö¤retti bana. Di¤er tarafta da Mehmet
Y. Y›lmaz ve bütün yaz› iﬂleri ekibi çok ﬂey
katt›lar ö¤renme sürecime.
Evlili¤imle beraber gazete temposu a¤›r
gelmeye baﬂlay›nca Seventeen gençlik dergisi
ve Süper Al›ﬂveriﬂ dergisinde bir süre yaz›
iﬂleri müdürlü¤ünde bulundum. Daha sonra,
ﬂu an çal›ﬂt›¤›m Sabah’a gittim ve ﬂimdiki
yay›n yönetmenim Elçin Yahﬂi’ye gazete için
bir ﬂeyler yapmak istedi¤imi söyledim.

Kendisi de yolumu aç›nca önce birkaç ay
haber yapt›m. Sonra da zaman içinde köﬂe
yaz›lar›na baﬂlad›m. Modaya yöneliﬂim ise
arada s›rada iﬂledi¤im moda konular›n›n
be¤enilmesiyle olmuﬂtur.

bak›yorum. Semtten semte, ﬂehirden ﬂehire
de¤iﬂir moda. Mümkün oldukça her taraf›
incelemeli.
Türkiye'de ve dünyada modan›n kalbi
nerede at›yor?

Bir moda editörü neler yapar?
Ben dergilerdeyken çekimleri yapanlara moda
editörü derdik. Halen de öyle denebiliyor;
ama onlar›n as›l konumlar› stilistliktir. Esas
moda editörlü¤ü bir yay›ndaki moda
sayfalar›n›n düzenlenmesi, röportajlar›n
kararlaﬂt›r›lmas›, konulara karar verilmesi,
ba¤lant›l› iﬂlerin takip edilmesi ve tabii ki
yaz›lmas› gibi süreçleri içerir. Ben yeni bir
ﬂeyler de yapmaya çal›ﬂ›yorum. Gazetelerde
moda çekimleri yap›lmaz. Oysa biz birkaç
çekim gerçekleﬂtirdik bile. Moda yaz›lar› da
yaz›yorum.
Hep akl›n›zda kalan röportaj›n›z hangisi?
Geriye dönüp bakt›¤›mda gazeteci Leyla
Umar’la olan röportaj›m› an›ms›yorum.
Öncesinde kitab›n› okumam› istemiﬂti. Az
vaktim oldu¤undan bir k›sm›n›
bitirebilmiﬂtim. Röportaja baﬂlay›nca
okumad›¤›m yerden, çocuklu¤undan sormam›
istedi. Okuyamad›¤›m› duyunca bana o kadar
k›zd› ki a¤lamaya baﬂlad›m. Daha iki y›ll›k
gazeteciydim. Sonra röportaj› tamamlad›ysak
da en kötü hat›ramd›r.

Bizde ‹stanbul, dünyada Tokyo. Japonlar çok
yarat›c›. Yarat›c›l›k anlam›nda ‹ngilizleri de
seviyorum. Akla gelmeyen kombinasyonlar
yaparlar. Bana en çok ilham veren kent
Londra’d›r. Milano daha a¤›rbaﬂl›d›r.
A¤›rbaﬂl›l›ktan kast›m ‹talyan kad›nlar› daha
klasiktir. Frans›z kad›nlar› ise yarat›c› ile
klasik aras›nda durur.
Bir sonraki sezonun defileleri genelde bir
y›l öncesinden baﬂl›yor. 2009 modas›
2008’de, 2010 modas› 2009’da belli
oluyor. Bunun nedeni nedir?
Podyum anlam›nda bakarsak eylülde sonraki
yaz›n defileleri düzenlenebiliyor; çünkü önce
sunuﬂ, sonra üretim planlamas› geliyor.
Al›c›lar defileleri izliyor. Onlar›n taleplerine
göre koleksiyon haz›rlan›yor ve mart baﬂ›nda
yaz sezonu aç›l›yor. Bu genelde büyük moda
evlerinin sistemidir. Orta ve küçük iﬂletmeler
de onlar› genelde taklit eder. Sonuçta isminiz
yoksa apayr› bir ﬂey sunma riskine
giremezsiniz. E¤ilim neyse o yönden
gidersiniz.
2010’da neler giyilecek?

Moda e¤ilimleri nas›l oluﬂuyor?
Genelde moday› sokak belirler ve bir de
podyumlar. Podyumlar soka¤›, sokaklar da
podyumu etkiler. Ben her iki taraf› da
izliyorum. Defilelere, soka¤a, ma¤azalara
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Ekonomik kriz yüzünden bütün tasar›mc›lar
2010 için kolay sat›lacak ürünlere yöneldiler.
Uçuk kaç›k ﬂeyler yok. Beyaz renk a¤›rl›kta.
Sabolar geri dönecek. Jean pantolon modelleri
de artacak.

Kad›n modas› ve erkek modas›n›n ortak
alanlar› var m›?
Son zamanlarda baz› tasar›mc›lar hem kad›n
hem erkek ürünleri yap›yor. Birçok markan›n
kad›n ve erkek tasar›mlar› ayn› tasar›mc›dan
ç›kabiliyor. Kad›n koleksiyonlar› son
zamanlarda erkek koleksiyonlar›ndan çok
etkileniyor. Kad›nlarda ceketler göze çarp›yor
mesela. Erkek modas› ise daha yavaﬂ de¤iﬂen
bir kimli¤e sahip.

Sizin de bir internet siteniz var.
Yaklaﬂ›k 2 y›ld›r Trendometre adl› sitemde,
baﬂta moda olmak üzere sanat, tasar›m,
al›ﬂveriﬂ, müzik ve popüler kültür
gibi konular üzerine yaz›yorum
(www.trendometre.com). Baﬂlarda çok
h›zl›yd›m; ama bu aralar daha az vakit
ay›rabiliyorum. Daha fazla etkileﬂim ve
kat›l›m için sanal dünyada bulunmak gerek.

‹ﬂ dünyas› nas›l giyiniyor?
‹ﬂyerlerinde giyilen ﬂeyler mesleklere göre
de¤iﬂir. K›yafetin mesle¤in önüne
geçmemesi gereken yerler olabiliyor.
Örne¤in bir avukat duruﬂmada çok renkli
bir kravat takmay› tercih etmeyebiliyor. ‹ﬂ
toplant›lar›nda insanlar›n dikkatini
da¤›tmayan k›yafetler giyilebiliyor.
Reklamc›l›k, gazetecilik gibi mesleklerde
veya kendi iﬂinizde tarz›n›z› biraz daha rahat
ifade edebilirsiniz. Kad›nlar art›k esnek
seçimler yap›yor. Bir zamanlar çok tutan
döpiyeslere, tak›m elbiselere eskisi kadar
ra¤bet etmiyorlar. Daha rahat olabilecekleri
elbiseler tercih ediyorlar. Mesai sonras›
arkadaﬂlar›yla da buluﬂabilecekleri bir iﬂ
k›yafeti alabiliyorlar.

‹nternet al›ﬂveriﬂin sizce neresinde?
‹nternet al›ﬂveriﬂi dünyada çok yayg›n.
Türk insan› ise internetten taksitli al›ﬂveriﬂi
pek benimsemedi; çünkü dokunmadan,
giymeden denemeden karar veremiyoruz.
Ben son on y›ld›r yapt›¤›m sanal
al›ﬂveriﬂlerde sadece birkaç kez üzerime
uymayan bir ﬂeyle karﬂ›laﬂt›m. ‹nternet hem
daha ucuz hem de daha h›zl› bir al›ﬂveriﬂ
arac›d›r.

Moda detaylarda m› gizlidir?
Asl›nda evet. ‹yi bir gözün fark edebildi¤i
bir ﬂeyi giymek, takmak veya birini
bakt›rabilmek, detay› baﬂarmakt›r; ancak
Türkiye’de renk ve aksesuar konusu biraz
zay›f. Uzaktan renkle, yak›ndan aksesuarla
dikkat çekilebilir. Geçen y›llarda Beyo¤lu'nda
sokak modas› foto¤raf çekimi yapmaya
çal›ﬂ›yordum. 3-4 saat boyunca hiçbir kare
yakalayamad›m. Herkes koyu renkti. Fark
yok, canl›l›k yok. ‹lla renk de de¤il, de¤iﬂik
bir ﬂeyler arad›m, ama olmad›. Oysa
giyinmek bir ifade ﬂeklidir.
Moda diyince hep giysiler, mankenler,
defileler akla geliyor. Moda baﬂka nerede
var?
Giyim kuﬂamda da olabilir, baﬂka her yerde
de. Sanatta, müzikte, teknolojide, hatta
sokaktaki eylemlerde bile moda olabilir.
Sonuçta bir alandaki benzer be¤eni ve
tercihlerden söz ediyoruz.

Modada hep bir geçmiﬂe dönüﬂ mü göze
çarp›yor?
Tasar›mc›lar zaten sürekli kendilerini
tekrar eder. 20 y›lda bir ayn› moda dönüp
geri gelir, 20 y›l öncesinin Vogue dergisinde
bugünün modas› görünür diye söylenir hep.
Yeni bir ﬂey ald›¤›n›zda bin kiﬂide ayn›s›n›
görüyorsunuz. Art›k insanlar farkl›laﬂmak
istiyor. Bunun için de en ekonomik ve
ekolojik seçime yöneliyorlar: eskiyi uzun
süre giymek veya ikinci el almak. Yeni bir
ﬂeyin üretim süreci çevreye zarar verebilir.
Bunu kastediyorum ekolojiyle. ‹sveçli
modac›larla yapt›¤›m bir röportajda
insanlar›n art›k gidip bir tiﬂört mü alsam,
yoksa o parayla kahve mi içsem demeye
baﬂlad›klar›n› söylemiﬂlerdi. Oysa önceleri
k›yafet almak için para biriktirilirdi. Eski
mallarda çok güzel iﬂçilik olunca ve o giysiyi
senden baﬂkas›nda göremeyece¤ini bildi¤inde
‹sveçlilere hak verebiliyorsunuz. Hem daha
da hesapl› harc›yorsunuz böylece. Ben de
çok severim eskileri. Yar›s› ikinci el olan
gard›robumun büyük k›sm›n› yurtd›ﬂ›ndan
ald›m; çünkü Türkiye’deki ikinci el
ma¤azalar›n›n ço¤unda hijyen koﬂullar›
yeterli de¤il.

sonra giyilmedi¤ini, vücudun yerçekimine
maruz kald›¤›n› da bir yere not etmek laz›m.

Yaz›lar›n›z insanlar›n tercihlerinde etkili
oluyor mu?
Eskiden bu kadar yo¤un bir iletiﬂim yoktu.
‹nternet yoktu. ﬁimdi herkes her yerden, her
ﬂekilde beslenebiliyor. Sanm›yorum ki benim
yaz›ma veya bir blog’a bak›p da moda
buymuﬂ densin. Fikir al›p kendi araﬂt›rmas›n›
yap›yor insanlar. ﬁimdi çizme çok tutuluyor;
fakat k›sa boylu bir kad›n uzun çizmeyi
giymez moda da olsa. Vatka bizde olay
yaratt›; ama yurtd›ﬂ›nda çoktan revaçtayd›.
Bu iﬂte birtak›m ak›mlar var. Stilinize uygun
olan›n› siz seçeceksiniz. Bir fabrika sat›ﬂ
ma¤azas›ndan beﬂ sene öncesinin deri
pantolonunu da giyebilirsiniz. Sonuçta herkes
kendi modas›n› yarat›r.
Modan›n yaﬂ› var m›?
Üniversiteliler moday› daha yak›ndan takip
ediyor diyebiliriz. Moda takip etme yaﬂ›
eskiden en fazla 40’t›, ﬂimdi 60’a ç›kt›. Asl›nda
insanlar nas›l mutlu oluyorlarsa onu
giysinler; fakat baz› ﬂeylerin belirli bir yaﬂtan
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