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Hocabey'e Büyük Ödül ve Onursal Doktora
Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baﬂkan› ‹hsan Do¤ramac›, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü’nü ald›. Hocabey bu ödüle, ülkemize e¤itim alan›nda
yapt›¤› katk›lar ve t›p alan›ndaki baﬂar›l› akademik çal›ﬂmalar› dolay›s›yla de¤er görüldü.
3 Nisan'da 92 yaﬂ›na basan Hocabey'e ayn› gün Case Western Reserve Üniversitesi taraf›ndan
onursal doktora derecesi verildi.

Ömer Da¤

O¤uz Gülseren

Ömer Da¤ ve O¤uz Gülseren’in Baﬂar›s›
Kimya Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Da¤ ve Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. O¤uz Gülseren, Türkiye Bilimler Akademisi asosiye üyeli¤ine seçildi.

Sahneden…
Bilkent Tiyatrosu, akademik y›lda Max
Frisch’in (1911-1983) Don Juan ya da
Geometri Aﬂk›, Civan Canova’n›n K›yamet
Sular›nda, August Strindberg'in (1849-1912)
Düﬂ Oyunu ve Tennessee Williams’›n
(1911-1983) Arzu Tramvay› adl› oyunlar›n›
sergiledi. Tiyatro Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi
Tu¤çe Özbudak, Arzu Tramvay›’nda
canland›rd›¤› Blanche Dubois karakteriyle
Arda Kanpolat Oyunculuk Ödülü’nü kazand›.
Bu ödül geçti¤imiz y›l bölümün 2005
mezunlar›ndan Burcu Güner'e verilmiﬂti.
Ayr›ca, bölümün 1. s›n›f ö¤rencisi Erdi
Mamiko¤lu (19), 81. Cadde, 14. Bina,
12 Numaral› Daire adl› oyunuyla Devlet
Tiyatrolar›’n›n en genç oyun yazar› oldu.

Ekmel Özbay’a Sayg›n
Editörlük
Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
bölümleri ö¤retim üyesi ve Bilkent
Üniversitesi Nanoteknoloji Araﬂt›rma
Merkezi Baﬂkan› Prof. Dr. Ekmel Özbay,
Photonics and Nanostructures Fundamentals and Applications adl›
uluslararas› bilimsel derginin editörü oldu.
Fizik, kimya, mühendislik, malzeme bilimleri
ve bilgisayar bilimleri üzerine çal›ﬂan bilim
insanlar›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i,
nanoteknoloji alan›ndaki son geliﬂmelere
deneysel, kuramsal ve uygulamal› bak›ﬂ
aç›lar› getiren dergi, nanofotonik konusuna
özel önem veren bir yay›nd›r.
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Halil ‹nalc›k ve Ali
Karaosmano¤lu’na
Ödül
Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucusu
Prof. Dr. Halil ‹nalc›k ve Uluslararas› ‹liﬂkiler
Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Karaosmano¤lu,
Türk Asya Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin
ilk kez düzenledi¤i Stratejik Vizyon Ödülleri’nde
Bilim Adam› Ödülü’ne de¤er görülen
akademisyenler aras›nda yer ald›lar.
Halil ‹nalc›k

Ali Karaosmano¤lu

Yurtd›ﬂ›nda da Iﬂ›ldayan
Sanatç›: Ilg›m Veryeri
Genç ve Parlak
Bir Bilim ‹nsan›:
Selin Sayek Böke
‹ktisat Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Selin Sayek Böke, Almanya’daki Kiel
Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün verdi¤i
Excellence Award in Global Economic
Affairs ödülünü kazanan dört iktisatç›dan
biri oldu. Dr. Böke, uluslararas› iktisat
alan›na önemli katk›lar yapan genç
araﬂt›rmac›lar›n de¤er görüldü¤ü bu ödülü,
do¤rudan yabanc› yat›r›m›n belirleyicileri
ve etkileri konusundaki çal›ﬂmalar›yla ald›.

ABD’deki Joel ve Lila Harnett Sanat Müzesi,
2007 sergi sezonunu Richmond Üniversitesi’nde
ziyaretçi ö¤retim üyesi olarak bulunan Yrd.
Doç Dr. Ilg›m Veryeri’nin kiﬂisel sergisiyle açt›.
Dr. Veryeri’nin 2000-2006 y›llar› aras›nda
gerçekleﬂtirdi¤i yap›tlardan bir seçkiyi içeren
sergi, sanatseverlerle 16 Ocak - 25 Mart
aras›nda buluﬂtu. Sponsorlu¤unu Richmond
Üniversitesi Uluslararas› E¤itim Program› ve
Türk Kültür Vakf›’n›n yapt›¤› sergide izleyicilere
sunulan katalog, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekan› Prof. Talât Halman ve
Richmond Üniversitesi Sanat ve Sanat Tarihi
Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Tanja
Softic’in izlenimlerini içeriyordu.

Tekin Ak›ll›o¤lu
Avrupa Sosyal Haklar
Komitesi’nde
Hukuk Fakültesi ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Tekin Ak›ll›o¤lu, Avrupa Sosyal
Haklar Komitesi’nin baﬂkan yard›mc›l›¤›na
seçildi. 6 ﬁubat’ta Strazburg’da yap›lan seçimle
görevine baﬂlayan Dr. Ak›ll›o¤lu, ulusal hukuk
uygulamalar›n›n Avrupa Sosyal ﬁart›’na
uygunlu¤unu denetlemekle yükümlü olan bu
kurumun birinci alt komitesini yönetiyor.

Paso Film Festivali
Bilkentli
Araﬂt›rmac›lardan
Büyük At›l›m
Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i bölümleri
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan
Demir, araﬂt›rma grubuyla birlikte Bilkent
Üniversitesi Nanoteknoloji Araﬂt›rma Merkezi ve
Fen Fakültesi ‹leri Araﬂt›rma Laboratuvar›’nda
dünyada ilk kez ayarlanabilir renk özellikleriyle
beyaz ›ﬂ›k üretmeyi baﬂard›. Dr. Demir ve araﬂt›rma grubu üyelerinden Fizik Bölümü
yüksek lisans ö¤rencisi Sedat Nizamo¤lu, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
yüksek lisans ö¤rencisi Emre Sar› ve Fizik Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi Tuncay Özel’in
konuyla ilgili olarak kaleme ald›klar› InGaN/GaN LEDleri Melezleﬂtirilmiﬂ CdSe/ZnS
Nanokristal Kullan›m›yla Beyaz Iﬂ›k Üretimi isimli çal›ﬂma, ünlü bilimsel dergi
Nanotechnology’nin kapa¤›nda yer ald›. Dr. Demir, ayn› say›da özellikli makale olarak
da yay›mlanan bu çal›ﬂmada irdeledikleri nanokristal katk›l› beyaz ›ﬂ›k kaynaklar›n›n,
gelece¤in iç mekan ve otomotiv ayd›nlatma sistemleri için önemli bir temel oluﬂturaca¤›n›
belirtiyor.
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Üniversitemizin ‹letiﬂim ve Tasar›m Bölümü
ile Gazi ve Baﬂkent üniversitelerinin
iletiﬂim fakültelerinin iﬂbirli¤iyle düzenlenen
Paso Uluslararas› Ö¤renci Filmleri Festivali,
Ankara’da Alman Kültür Merkezi’nde
yap›ld›. Bu y›l yedincisi düzenlenen festival,
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndan üniversite
ö¤rencilerine, ürettikleri filmleri yar›ﬂma ve
s›n›fland›rma olmadan sunma olana¤›
sa¤l›yor.

Sergiler

Yenilikçi Bir
Bilim ‹nsan›:
Tayfun Özçelik

Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi Sanat
Galerisi, Abidin
Dino, Burhan
Do¤ançay ve Ilg›m
Veryeri gibi birçok
tan›nm›ﬂ sanatç›n›n
soyut eserlerinin yer
ald›¤› Öz, Yal›n ve
Dolays›z adl› sergiye
ev sahipli¤i yapt›.
Galeride
sanatseverlerle buluﬂan bir di¤er etkinlik,
Ankara’da yaﬂayan 20 ünlü mimar›n
ürünlerini içeren Gizli Sanatç›lar: Mimarlar
baﬂl›kl› sergiydi.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Tayfun Özçelik,
Bay›nd›r Hastanesi T›p Ödülleri’nden
Bilim Ödülü’ne de¤er görüldü. Dr. Özçelik,
t›p dünyas›na genetik alan›nda getirdi¤i
yeniliklerle bu baﬂar›y› elde etti.

David Thornton
Kütüphanemizin
Yeni Müdürü
Tarih Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. David Thornton, Bilkent Üniversitesi
Kütüphanesi’nin müdürlü¤üne atand›.
Doktoras›n› 1991’de Cambridge
Üniversitesi’nden alan ve 1997’den bu yana
Tarih Bölümü’nde ö¤retim üyeli¤ini sürdüren
Dr. Thornton, yeni görevine 19 Mart’ta baﬂlad›.

BiLCEM’den Dünya Rekoru
Dünyan›n en büyük integral denklemli problemi, Bilkent Üniversitesi
Biliﬂimsel Elektromanyetik Araﬂt›rma Merkezi’nde (BiLCEM) çözüldü.
Dünya rekoru olarak görülen bu 33 milyon bilinmeyenli problemi çözerek
gerçek yaﬂam problemlerine daha anlaml› ve daha do¤ru sonuçlar› getirebilecek ortam› yaratan
BiLCEM araﬂt›rmac›lar›, biliﬂimsel elektromanyetik alan›nda bir ç›¤›r açt›. Rekor, dünyan›n
elektromanyetik hakk›ndaki en önemli konferans› say›lan IEEE International Symposium on
Antennas and Propagation’da sunulacak. Direktörlü¤ünü Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Levent Gürel’in yapt›¤› BiLCEM’in kadrosunda 12 Bilkent
Üniversitesi mezunu ve ö¤rencisi bulunuyor. Biliﬂimsel elektromanyetik konusunun paralel
programlama ve donan›m, elektronik, savunma, optik, nanoteknoloji, metamalzemeler, uzay,
t›p, radarlar, mobil telefon sistemleri ve antenler gibi alanlardaki uygulamalar›nda etkinlik
gösteren B‹LCEM’le ilgili ayr›nt›l› bilgi için www.cem.bilkent.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

ﬁampiyon
Ö¤renciler

Küçük Ö¤rencilere
Yard›m Eli

Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
üçüncü s›n›f ö¤rencileri Mehmet
Fatih Güven, Funda Leblebici,
Alp Eren Can, Özge Özmen ve
Bilal Okatan’dan oluﬂan tak›m,
Danone’nin Trust adl› iﬂ
simülasyonu yar›ﬂmas›n›n
Türkiye aya¤›nda birinci gelerek
ülkemizi Fransa’daki
uluslararas› finalde temsil etti.

Bilkent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi,
Batman, Kahramanmaraﬂ ve Gaziantep’teki üç
ilkö¤retim okuluna k›yafet, kitap ve k›rtasiye
malzemesi ulaﬂt›rd›. Malzemeler, MNG Kargo
Yurtd›ﬂ› Hizmetler Müdürü Hüseyin Deniz’in
(Büro Yönetimi ve Sekreterlik 1996) katk›lar›yla
MNG Kargo taraf›ndan ücretsiz taﬂ›nd›.
ﬁ›rnak'taki bir meslek lisesine toplanan yard›mlar
ise Anex Kurye arac›l›¤›yla ücretsiz ulaﬂt›r›ld›.

Kiﬂisel Geliﬂim Günleri ve Kariyer Fuar›
Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve ‹ﬂe Yerleﬂtirme Merkezi (KAY‹YEM), 5-24 ﬁubat
tarihleri aras›nda Kiﬂisel Geliﬂim Günleri’ni düzenledi. Yarat›c›l›k, proje yönetimi, liderlik ve
yenilikçilik gibi konular› içeren seminerlerin yan› s›ra özgeçmiﬂ ve niyet mektubu yaz›m› üzerine
atölye çal›ﬂmalar›na da sahne olan etkinlik, ö¤rencilere ve mezunlara kariyer yollar›nda destek
sa¤lad›. Kiﬂisel Geliﬂim Günleri, tan›t›m yapmak ve eleman iste¤inde bulunmak amac›yla
üniversitemize baﬂvuran firmalar›n kat›ld›¤› geleneksel Kariyer Fuar›’yla son buldu. Bu y›l
dokuzuncusu düzenlenen fuara aralar›nda Unilever, Deloitte, Aviva, Vodafone, Avea, Koç Holding,
Türkiye ‹ﬂ Bankas›, Aselsan, Milsoft ve Roketsan’›n bulundu¤u 41 kuruluﬂ kat›ld›.
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Mezunlar
Merkezi'nden Panel
Mezunlar Merkezi taraf›ndan Ç›ra¤an Palace
Kempinski Oteli’nde düzenlenen ve Türkiye’nin
Yak›n Gelece¤inde Sürükleyici Sektörler: Finans,
Hizmetler ve Medya ad›n› taﬂ›yan panelde 150
Bilkent Üniversitesi mezunu bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Ali Do¤ramac› ile ‹dari ve Mali
‹ﬂler Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Kürﬂat Aydo¤an’›n
yan› s›ra Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne¤i
Baﬂkan› M. Korkut Yazan’›n (‹ﬂletme 1995) da
bulundu¤u panele Türkiye ‹ﬂ Bankas› Genel
Müdürü Ersin Özince, TAV ‹cra Kurulu Baﬂkan›
Sani ﬁener ve Milliyet Genel Yay›n Yönetmeni
Sedat Ergin konuﬂmac› olarak kat›ld›.

Eminegül Karababa

Eser Ar›soy

Bask›n Yenicio¤lu

‹ﬂletme Fakültesi'nden Baﬂar› Haberleri
‹ﬂletme Fakültesi’ndeki doktoras›n› bu y›l tamamlayan Dr. Eser Ar›soy, eylül ay›nda Fransa'daki IÉSEG School of Management'›n ö¤retim
kadrosuna kat›lacak. Finans program›ndan mezun olan Dr. Ar›soy, akademik kariyerinde heyecan verici bir ad›m att›¤› ve bunda Bilkent
Üniversitesi’nin büyük pay› oldu¤u kan›s›nda. Fakültenin yurtd›ﬂ›ndaki tan›nm›ﬂ üniversitelerde görev yapan doktora mezunlar› sadece
Dr. Ar›soy’la s›n›rl› de¤il. Pazarlama program›n› 2006’da bitiren Dr. Eminegül Karababa ve Dr. Bask›n Yenicio¤lu, ‹ngiltere’nin köklü
e¤itim kurumlar›n›n akademik kadrolar›na dahil olmuﬂtu. Dr. Karababa Exeter Üniversitesi, School of Business and Economics’de, Dr.
Yenicio¤lu Henley Management College, School of Reputation and Relationships’de akademik hayatlar›n› sürdürüyor. Dr. Karababa’n›n
güncel araﬂt›rma alanlar› ça¤daﬂ tüketici kültürü ve piyasalar›n›n oluﬂumu, pazarlamada tarihsel yöntemin kullan›lmas› ve tüketicide
teknolojinin etkisi. Dr. Yenicio¤lu ise pazarlama iletiﬂimi, tüketici kültürü kuram›, sembolik tüketim ve niteliksel araﬂt›rma yöntemleri
üzerine çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

S›nav Öncesi ve
Sonras›nda Sanat
Grafik Tasar›m Bölümü ö¤retim
görevlilerinden Murad Gürzumar,
ö¤rencilerin final s›navlar›ndan önceki ve
sonraki ruh hallerini yans›tan siyah-beyaz
foto¤raflar›n› Siyah-Beyaz Sanat
Galerisi’nde, Ç›¤l›k ad›n› verdi¤i sergide
toplad›. Galeride Gürzumar’›n ö¤rencilerinin
Görsel Tekniklere Giriﬂ dersinde üretti¤i
eserler de sergilendi.
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TDP’den
Anlaml› Bir Sergi
Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri (TDP)
gönüllüleri, Ankara’daki birçok
ilkö¤retim okulu ve lisede düzenledikleri
atölyelerde ö¤rencilerin yapt›¤› resimlere
ve el yap›m› ürünlere kampusta açt›klar›
sergide yer verdi. Gönüllülerin çekti¤i
ö¤renci foto¤raflar›n›n da yer ald›¤› sergi,
TDP’nin giriﬂimlerini daha fazla kiﬂiyle
paylaﬂabilmeyi amaçl›yordu.

bir konu

Bilkent ve Caz
Sibel Köse

Sibel Köse, Türkiye'de caz vokal alan›nda say›l› isimlerden biri ve
Bilkentli caz severlerin gönlünde özel bir yeri var. Sevilen sanatç›n›n
caz geçmiﬂinden Bilkent Üniversitesi’ndeki deneyimlerini de içeren
k›sa bir kesiti kendi anlat›m›yla sunuyoruz.
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Türkiye’de Cumhuriyet’in ilan›yla birlikte
duyulmaya baﬂlayan caz, özellikle 1950’lerde
yükseliﬂe geçti. ‹lham Gencer, ﬁevket U¤urluel
ve Gönül Turgut’tan sonra Ayten Alpman,
Süheyl Denizci, Selçuk Sun ve Erol Pekcan,
bu müzi¤in önemli temsilcileri konumuna
geldi. 1960’larda Okay Temiz ve Muvaffak
Falay, Türk caz›n› yurtd›ﬂ›nda temsil etmeye
gayret gösterdi. 1970’lerde ülkemizde pop
müzik kültürü egemen hale gelince caza
duyulan ilgi azald›. O döneme dair en önemli
hareket, Emin F›nd›ko¤lu, Neﬂet Ruacan,
Arto Tunç ve Onno Tunç’un kurdu¤u gruptu.
‹lk caz festivali 1985’te yap›ld›. 1990’larda
bas›n ve sponsor deste¤iyle ivme kazanan
yeni festivallerle, Baki Duyarlar, Tuna Ötenel
ve Ayd›n Esen gibi sanatç›lar›n katk›s›yla
renklenen Türk caz dünyas›nda caz
dernekleri ve kulüpleri ço¤almaya, radyolar
ve televizyonlar caza daha fazla yer vermeye
baﬂlad›. Birçok ﬂehirde caz severleri bir araya
getiren etkinlikler düzenlendi. Böylece caza
olan ilgi artt›. Büyük kuruluﬂlar›n önemli
organizasyonlar›na dünya caz devlerini
getirmeye baﬂlamas›n›n yan› s›ra Kerem
Görsev ve Önder Focan gibi sanatç›lar›n
ülkemizde ve yurtd›ﬂ›nda gösterdikleri
baﬂar›lar sayesinde müzikseverler yeni
heyecanlara yelken açt›.
Caza ‹lk Ad›mlar
Yirmi y›ld›r caz vokal üzerine çal›ﬂmalarda
bulunuyor ve aktif olarak konser, proje, albüm
ve festivallerde yer al›yorum. ﬁark› söylemeye
baﬂlad›¤›m y›llar Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Mimarl›k
Fakültesi’ndeki ö¤rencili¤ime (1986-1991)
rastlar. ‹lk grubumda farkl› fakültelerde
ö¤renci olan dönem arkadaﬂlar›m yer
al›yordu. ‹hsan Akyüz (gitar), Metin Paksoy
(alto saksofon), Erdal Paksoy (piyano),
Sertaç Akyüz (davul), Merve Erdal (vokal)
ve Mehmet Kütükçüo¤lu’ndan (tenor
saksofon) oluﬂan grubumuzla caz müzi¤ine
dair birikimlerimizi paylaﬂ›yor, caz
standartlar›ndan oluﬂan bir repertuvar

yarat›yor, konser ve dinletiler arac›l›¤›yla
bunlar› izleyenlerle paylaﬂ›yorduk. Bu ilk
dönemin keyfi, benim gibi ayn› zamanda
mesleki e¤itimini tamamlamaya çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m›n idealizmi ve paylaﬂ›m›m›z›n
s›cakl›¤›yla caza güzel bir baﬂlang›ç
yapmam›z› sa¤lad›. Sonras›nda dünya
çap›nda, çok de¤erli bir caz müzisyeni olan
Tuna Ötenel’le uzun y›llar birlikte çal›ﬂarak
deneyimlerimi art›rd›m.
Bilkent'in Caza Büyük Katk›s›
Bilkent Üniversitesi'nin, hem Ankara’n›n
kültür ortam›na katk›lar› hem de eﬂsiz müzik
atmosferiyle bana yaﬂatt›¤› deneyimler
aç›s›ndan büyük bir önemi var. 80’lerin
sonunda, yeni kurulmakta olan Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar›
Fakültesi’ne ziyaretlerde bulunmaya
baﬂlad›m. O zamanlar sadece rektörlük
binas›, birkaç fakülte ve lojmanlar vard›.
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi’nin
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen caz
stüdyolar› hayat›mda önemli bir sürecin
baﬂlang›c› oldu. Polonya’dan gelen caz
müzisyenlerinin düzenledi¤i bu atölye
çal›ﬂmalar›n›n ilkinde caz müzisyenli¤inin
yan› s›ra klasik müzik, opera, dizi ve sinema
müzikleri besteleyen, ABD, Kanada ve 25’ten
fazla Avrupa ülkesinde String Connection
adl› grubuyla konserler vermiﬂ ve asl›nda
kompozisyon ö¤rencileriyle çal›ﬂmaya gelmiﬂ
olan Krzesimir Debski ile bire bir çal›ﬂma
f›rsat› buldum. Daha sonra dönemin Bilkent
Üniversitesi Caz Bölümü’nün kurulmas›nda
büyük rol oynayacak olan ve benim Polonya
ba¤lant›m›n mimar›, fakültenin ö¤retim
elemanlar›ndan Janusz Szprot’la tan›ﬂt›m.
Bilkent’teki bu atölyelerde bir araya geldi¤im
müzisyen arkadaﬂlar›m›n baz›lar›,
çal›ﬂmalar›na devam ederek Türkiye’de ve
yurtd›ﬂ›nda baﬂar›l› projelere imza att›lar.
Tulu¤ T›rpan, Cengiz Baysal, Sarp Maden,
Ça¤layan Y›ld›z, Yahya Dai, Murat Arkan
ve ‹rfan Köse bu arkadaﬂlar›m›n içinden
müzisyenli¤ini sürdürenler aras›nda akl›ma

ilk gelenler. Tulu¤ T›rpan Bilkent
Üniversitesi’nin ard›ndan Viyana Müzik
Akademisi’nde ö¤renimine devam ederek
önemli çal›ﬂmalara imza att›. 2006 Mozart
y›l›nda Mozart’›n Figaro’nun Dü¤ünü
operas›n›n caz stilinde aranjmanlar›n› yazd›
ve bu eseri Klagenfurt Yaz Festivali’nde 45
kez sahnelendikten sonra Almanya turnesine
ç›kt›. Üsküdar’a Giderken Melodisinin
Balkanlar’daki Seyahati ve Franz Liszt ve
Coltrane’in Müzikteki Tinsellik Aray›ﬂ› gibi
çal›ﬂmalar›yla dikkat çekti. Cengiz Baysal
ABD’de Los Angeles Musicians Institute
PIT’in (Percussion Institute of Technology)
ard›ndan LA City College ve sonras›nda
Berklee Müzik Okulu’nda e¤itim gördü. Pek
çok tan›nm›ﬂ müzisyenle sahne ald› ve bir
yandan da kendi projelerini gerçekleﬂtirdi.
Kurmuﬂ oldu¤u grubuyla Türkiye’de iki de
albüm yapt›: Y›ld›zlar›n Üstünde ve Candy
and Milkshake. Sarp Maden kendine has
müzi¤ini kurdu¤u gruplar arac›l›¤›yla
sahnelere, festivallere ve albümlere taﬂ›d›.
Kurucusu ve lideri oldu¤u Trio Mrio ve
Quartet Muartet’in d›ﬂ›nda Lodos ve Acid
Trippin gruplar›nda yer ald›. Ça¤layan
Y›ld›z, Amsterdam Konservatuvar›’nda Caz
Gitar ve Caz Kompozisyon bölümlerinin
yan› s›ra Caz Bas ve Klasik Kompozisyon
dersleri ald›. Utrecht Konservatuvar›’ndan
Klasik Kompozisyon lisans diplomas› elde
etti. Utrecht Üniversitesi KMT’de Elektronik
Müzik üzerine lisansüstü e¤itim görerek
European Master of Media Arts ve
Composition in Context yüksek lisans
derecelerini ald›. Projelerine örnek olarak
Tirqumstance grubundan ve O¤uz
Büyükberber ile gerçekleﬂtirdi¤i Az albümü
verilebilir. ‹rfan Köse ise Süleyman Demirel
Üniversitesi’nin Müzik Bölümü’nde nitelikli
etkinliklere imza at›yor ve radyo yay›nlar›yla
Isparta’ya müzi¤in ›ﬂ›¤›n› taﬂ›yor.
Cazda Polonya Etkileri
Bilkent Üniversitesi’nde temelleri at›lan
Polonya dostluklar›m beni ülkenin en önemli
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Sibel Köse Kimdir?

caz organizasyonu Poljazz çerçevesindeki
Zwierdzyniec Caz Yaz Okulu’na taﬂ›d›.
Burada çok de¤erli ABD'li vokal sanatç›lar›
Deborah Brown ve Rachel Gould’un atölye
çal›ﬂmalar›na kat›lma f›rsat›n› ve profesyonel
hayat›mda bana en büyük deste¤i vermiﬂ
olan sevgili dostum merhum Ajlan
Büyükburç'u tan›ma ﬂans›n› buldum. Birkaç
y›l sonra Zamosc kentinde düzenlenen
Uluslararas› Caz Vokalistleri Yar›ﬂmas›’nda
birinci oldum. Y›llar içinde Polonyal› pek
çok de¤erli müzisyenle tan›ﬂt›m ve konserler
verdim. Bunlar›n içerisinde ‹stanbul
Festivali’nde ilk kez beraber sahne ald›¤›m
gitarist Jarek Smieatana, Polonya caz
tarihinin mihenk taﬂlar›ndan tenor ve bariton
saksofonist ve Big Band aranjörü Jan Ptaszyn
Wroblewski, Chopin yorumlar›yla dünyan›n
be¤enisini kazanan piyanist, akordiyonist,
besteci, aranjör Andrzej Jagodzinski, uzun
y›llar Poljazz’in baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂ olan
Henryk Majewski ve kendisi gibi bir trompet
virtüözü olan Robert Majewski’yi sayabilirim.
Polonya’n›n ard›ndan Fransa, Almanya,
Hollanda, Senegal, Kuveyt ve Bahreyn’de
caz söyledim. ABD’de Önder Focan’›n Focan
Tunes Sung by Vocalists albümünü kaydettik.
Ülkemizin birbirinden de¤erli caz vokalistleri
Sevinç Tevs, Ayten Alpman, Nükhet Ruacan,
Ayﬂe Gencer, Nükhet Aruca, Fatih Erkoç,
Hayati Kafe gibi isimlerin ard›ndan bu güzel
zengin ve özgür müzi¤i elimden gelen en iyi
ﬂekilde icra etmeye çal›ﬂ›yorum.
Bir Gün Belki...
Daha önce iki kez ö¤renci olarak kat›ld›¤›m
ve son y›llarda Pulawy kentinde düzenlenen
yaz okulunda geçti¤imiz sene bu kez e¤itmen
olarak yer ald›m. Biri ‹stanbul’dan ikisi
Ankara’dan üç genç arkadaﬂ›m kat›l›mc›
olarak yan›mdayd›. Bilkent Üniversitesi
Müzik Bölümü’ndeki Piyano e¤itimini bu y›l
tamamlayan ve Berklee’de e¤itimine devam
edecek olan Meltem Ege bu genç
müzisyenlerden biriydi. Polonya’n›n ve

dünyan›n dört bir yan›ndan gelen birbirinden
de¤erli caz müzisyenlerinin bir hafta boyunca
konserler verdi¤i, her gece do¤açlamalar
yap›lan, usta-ç›rak iliﬂkisinin derslerle s›n›rl›
kalmadan tamamen sahnede paylaﬂ›ld›¤› ve
bir haftan›n sonunda tüm ö¤rencilerin ve
e¤itmenlerin ortak çal›ﬂmalar›n› izleyenlere
sunduklar› bu organizasyonun bir benzerini
ülkemde görmek en büyük düﬂlerimden biri.
Caz, özgürlü¤ün ve kiﬂisel ifadenin müzi¤idir.
Di¤er müzik türlerine oranla seyirci
karﬂ›s›nda daha fazla icra edilerek
ö¤renildi¤i, deneyim kazan›ld›¤›
inanc›nday›m. Ne var ki akademik e¤itim
giderek önem kazan›yor ve usta-ç›rak
iliﬂkisinin üniversite ortam›nda
paylaﬂ›lmas›yla genç de¤erler çok daha k›sa
zamanda olgunlaﬂma ﬂans›na sahip
olabiliyor. Bu alanda ilklerden biri olan ‹smet
S›ral’›n bir zamanlar Avrupa’da düzenledi¤i
Yarat›c› Caz Atölyesi çal›ﬂmalar›, geçti¤imiz
y›l Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yeniden
canland›r›ld› bildi¤im kadar›yla. Zaman›nda
Bilkent Üniversitesi’nde aç›lan, fakat ﬂu an
faaliyette olmayan Caz Bölümü bu anlamda
bir ilkti. Kurulmas›nda büyük emek sarf
etmiﬂ olan Janusz Szprot derslerinin bir
bölümünü Klasik Müzik Bölümü müfredat›
içerisinde vermeyi sürdürmüﬂ ve benim gibi
pek çok müzisyenin yetiﬂmesinde etkili
olmuﬂtur. Bilkent’tekinden sonra aç›lan Bilgi
Üniversitesi Caz Bölümü de ayn› ﬂekilde
birkaç dönem çok baﬂar›l› mezunlar verdi;
ancak ﬂu anda ekonomik nedenlerden ötürü
performans ö¤rencisi almay› durdurdu.
Umar›m önümüzdeki y›llarda bu konuda
yeni bir at›l›m gerçekleﬂir ve gerek caz
bölümleriyle gerek atölye çal›ﬂmalar›yla
ülkemizin de¤erli caz müzisyenleri
birikimlerini genç kuﬂaklara aktarma ﬂans›
bulabilir.
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Bilkent Üniversitesi müzik camias›n›n
önemli isimlerinden ünlü caz vokalisti
Sibel Köse, caz vokaliyle ilgili ilk
çal›ﬂmalar›na üniversitede baﬂlad›. Tuna
Ötenel ve Bilkent Üniversitesi Müzik
Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan Janusz
Szprot ile çal›ﬂt›. Randy Esen ve Ayﬂe
Sezerman’dan dersler ald›. 1987'den
beri çeﬂitli radyo ve televizyon
programlar›nda, yerel ve uluslararas›
festivallerde sahne alan Köse,
Türkiye’de ‹stanbul Caz Festivali,
Kuﬂadas› Uluslararas› Caz Festivali,
Bodrum Musicorama Caz Günleri,
Afyon Caz Festivali, ODTÜ Caz
Günleri ve Ankara Caz Festivali’ne
kat›ld›. Polonya’n›n Zamosc kentinde
düzenlenen Uluslararas› Caz
Vokalistleri Yar›ﬂmas›’nda Birincilik
Ödülü’nü alan Köse, Jarek Smietana,
Slide Hampton, Jean-Loup Longon,
Ricky Ford, Michiel Borstlap gibi
uluslararas› müzisyenlerle Polish All
Stars Band, Polish-Turkish Jazz
Connection, Janusz Szprot-Kurt Weill
Songs, Önder Focan Vocalists Project,
Ali Perret Mingus Project, Swing
Connection, Cube, Longnon-Gallis Jazz
Olympers, Quartet Muartet gibi
projelerde çal›ﬂt›. Yurtd›ﬂ›nda Festival
of Jazz Standards, Fete des Jazz,
Miedznaradowy Festiwal Pianistow
Jazzowych, Jazz Au Xiricourt, Jazz in
Marciac, Jazz a St. Louis gibi festivallere
kat›ld›. Ankara Devlet Opera ve Balesi
bünyesinde kurulan Ankara Pop
Grubu’nun ve Becks Big Band’in
solistli¤ini yapan Köse, Türk Hava
Kuvvetleri Büyük Orkestras›, TRT Hafif
Müzik ve Caz Orkestras›’yla konserler
verdi. Sibel Köse, Frans›z caz grubu
ApopsisSeven'›n üyesi ve grupla birlikte
Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de
konserler vermeye devam ediyor.
Sibel Köse’nin yer ald›¤› albümler:
• Sometimes-Tuna Ötenel (1995, Uzelli)
• Focan Tunes Sung By Jazz Vocalists-

Önder Focan (1999, Blue Note)
• Velvele-O¤uz Büyükberber (2000, Ada)
• Polonezköy/Na tureckim dywanie-

Janusz Szprot (2001, Ada)
• Bossa Lova a St-Germains-des-Pres-

Sibel Köse&Ahmet Gülbay Trio
(2001, Estela Studio Labroue)
• The Song Seeker-JP
Gallis&ApopsisSeven (2004, Nocturne)

portre
“‹ktisat, insana çevresinde
olup biteni anlamland›rmas›
için bir çerçeve kazand›r›yor.
Dünyay› anlamak için
bir araç edinmekten daha
heyecanl› ne olabilir?”
‹ktisat Bölümü ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Refet Gürkaynak,
ünlü ve genç bir bilim insan›. Kendisiyle baﬂar›lar› ve iktisat dünyas›
üzerine konuﬂtuk.
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2006'da ald›¤›n›z Avrupa Merkez Bankas›
Lamfalussy Fellowship ödülünden
bahseder misiniz? Özelli¤i ve önemi
nedir?
Alexandre Lamfalussy, Avrupa Merkez
Bankas›'n›n öncüsü olan Avrupa Para Birli¤i
Çal›ﬂmalar› Enstitüsü’nün kurucusu.
Lamfalussy Fellowship, Avrupa Merkez
Bankas› taraf›ndan iktisat alan›nda Avrupa
üzerine yap›lan çal›ﬂmalar› teﬂvik etmek için
36 yaﬂ›n alt›ndaki iktisatç›lara verilen bir
ödül. Ben ﬂu tür iﬂler yapmaktay›m, ﬂöyle
bir çal›ﬂma düﬂünüyorum diyen ve
baﬂvuranlar›n aras›ndan de¤er görülenlere
veriliyor. Avrupa Merkez Bankas›, dedi¤i iﬂi
yapabilece¤ine inand›¤› 4-5 kiﬂiyi seçiyor.
Üzerinde çal›ﬂmakta oldu¤um ve bu ödüle
lay›k görülen Avro Alan›nda Getiri
E¤rilerinin Senkronizasyonu projem,
Avrupa'daki menkul k›ymet piyasalar›na
Avrupa Para Birli¤i'nin gerçekten
ölçülebilecek etkileri oldu¤una iﬂaret ediyor.
Hangi ülkenin ihraç etti¤inden ba¤›ms›z
olarak para birli¤indeki ülkelerin bonolar›n›n
getirileri birbirine yaklaﬂm›ﬂ ve daha
önemlisi, bunlar hangi ülkeden
kaynakland›¤›ndan ba¤›ms›z olarak
sürprizlere ayn› ﬂekilde tepki göstermeye
baﬂlam›ﬂ. Yani Fransa’da enflasyon
beklenenden yüksek ç›karsa Frans›z ve
‹talyan bono piyasalar› buna benzer tepki
vermeye baﬂlam›ﬂlar. Araﬂt›rma sona ermemiﬂ
olmakla birlikte, Avrupa Merkez Bankas› ve
ABD Merkez Bankas›’ndan meslektaﬂlar›mla
yapt›¤›m bu çal›ﬂma, para birli¤inin
amaçlar›ndan biri olan mali piyasalar›n
yak›nsamas›n›n gerçekleﬂmekte oldu¤unu
gösteriyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Genç ‹ktisatç› Ödülü'ne de eriﬂtiniz. Bu
ödülü hangi çal›ﬂman›zla ald›n›z?
Economic Research Center, yedi y›l boyunca
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ)
bir uluslararas› iktisat toplant›s› düzenledi.
Çok da iyi bir toplant› olmaya baﬂlam›ﬂken
zaman içinde maalesef bu iﬂten vazgeçtiler.
Merkez Bankas› o toplant›larda genç
iktisatç›lara destek vermek amac›yla ödül
koymuﬂtu. Orada sunulan makalelerden
birinin yazar›na veriliyordu. ‹kiz krizlerin
nedenleri ve sonuçlar› hakk›ndaki makalemle
bu ödülü ald›m. Bu konu doktora tezimin de
bir bölümünü oluﬂturuyordu. Bankac›l›k
krizleriyle ödemeler dengesi krizleri ayn›
zamanda olmaya e¤ilimliler; ama bunun
niye gerçekleﬂti¤ini ve neden bu kadar zararl›
oldu¤unu iktisatç›lar olarak yeterince iyi
anlam›yorduk. 1998'deki Asya ve Rusya
krizlerinden sonra epey tart›ﬂ›lan bu konu,
ülkemiz için 2001'de önem kazand›.

gelenler de vard›. Ben o gruptayd›m. ‹ktisat
hep akl›mdayd›. Sosyal bilimci olmak
istiyordum. Akademik bir aileden gelmenin
avantaj›n› da kulland›m. Babam ODTÜ'de,
annem Ankara Üniversitesi'nde ö¤retim
üyesiydi. ‹ﬂletme, uluslararas› iliﬂkiler, iktisat
ve di¤er alanlar hakk›nda bilgi sahibi olarak
tercih yapt›m. ‹ktisat, insana çevresinde olup
biteni anlamland›rmas› için bir çerçeve
kazand›r›yor. Ben de bunu istiyordum.
Bilkent ‹ktisat çok keyifli bir bölümdü. Geri
dönüp bakt›¤›mda ne kadar do¤ru bir seçim
yapt›¤›m› görüyorum. Çok mutlu bir
ö¤renciydim. Dünyay› anlamak için bir araç
edinmekten daha heyecanl› ne olabilir? Bizim
bölümümüz gerçekten ﬂimdiki gibi çok
kaliteliydi. Bilkent diplomam sayesinde
Princeton'a burslu kabul edildim ve doktora
yapt›m.
Princeton'daki tecrübelerinizden
bahsedebilir misiniz?
Princeton dünyan›n en kaliteli iktisat
bölümlerinden birine sahip. Çok iyi, fakat
çok zor bir doktora program› var. Ben
gitti¤imde san›r›m oradaki en genç
ö¤renciydim ve yüksek lisans yapmadan
doktora program›na baﬂlam›ﬂ az say›da
ö¤renciden biriydim. Epey zorland›m. Çok
yorulmadan baﬂar›l› olmaya al›ﬂt›ktan sonra
zorlanmak çok güç oluyor. Al›ﬂt›ktan sonra
zevkliydi doktora.
ﬁimdi kendi doktora ö¤rencilerime
aktar›yorum yaﬂad›klar›m›. Onlar da benzer
süreçlerden geçiyorlar. Türkiye'nin en iyi
yüksek lisans ö¤rencilerini al›yoruz. Onlar
da ilk baﬂlarda ﬂaﬂ›r›yor; çünkü hepsi iyi bir
e¤itim geçmiﬂine sahip ve ilk defa kendileri
gibi belirli bir baﬂar› düzeyindeki ö¤rencilerle
okuyorlar. Herkes çok çal›ﬂkan, herkes çok
h›rsl›. Zorlan›yorlar do¤al olarak. Bunun
sadece kendi baﬂlar›na gelmedi¤ini duymalar›
faydal› oluyor.
Princeton’da ﬂimdi ABD Merkez Bankas›
baﬂkan› olan Ben Bernanke ile çal›ﬂ›yordum.
Çok iyi bir tez dan›ﬂman›yd›. Ondan hangi
iﬂ yapmaya de¤er, bir problemle u¤raﬂ›rken
hangi araçlar› kullanmak gerekir, iyi bir
makale nas›l yaz›l›r, etkili bir sunuﬂ nas›l
yap›l›r gibi akademisyenli¤in olmazsa
olmazlar›n› ö¤rendim. Akademisyen olarak
da, iktisatç› olarak da, insan olarak da çok
ﬂey ö¤rendim Princeton'da. Zorlu¤una de¤en,
iyi bir tecrübeydi. O f›rsat› da Bilkent’te
okumuﬂ olmak ve uluslararas› tan›n›rl›¤›
olan ö¤retim üyelerinden referans alm›ﬂ
olmak verdi.
Bilkent Üniversitesi’ne dönmek nas›l bir
his?

iktisat bölümüne döndüm. Bölüme
akademisyen kimli¤iyle dönen ilk mezunum.
Bu yüzden genel bir sevecenlik var bana
karﬂ›. Hem bu tutumdan hem geri gelmiﬂ
olmaktan çok memnunum.
Princeton'dan mezun olur olmaz Bilkent
dahil birçok üniversiteden teklif ald›m; ama
ABD Merkez Bankas›’ndan gelen teklifi
de¤erlendirdim. Daha sonra geri dönmeye
karar verdi¤imde özellikle Ankara'y› istedim.
Ben iyi bir Ankaral›y›m. Bu üniversiteye ve
bu ﬂehre sevgim var. Gelmek istedi¤im yere
geldim.
Akademisyen olmaya nas›l karar verdiniz?
Akademik hayat› düﬂünmedi¤im bir zaman›
hat›rlam›yorum. Bilkent’teki hocalar›m
yapt›klar› iﬂlerden zevk alan insanlard›. Evde
ailemi görüyordum, onlar da meslekleriyle
bar›ﬂ›k insanlard›. ﬁansl›y›m ki tercihlerimi
ﬂekillendirirken iyi f›rsatlar yakalad›m.
Örne¤in Bilkent'i kazanmasayd›m ard›ndan
Princeton’a gidemezdim... ABD’de merkez
bankac›l›¤› yapmak da akademik hayat›mda
önemli bir rol oynad›. Akademik çal›ﬂma
sadece üniversitede olmuyor. ‹nsanlar bu tür
çal›ﬂmalar› üniversite d›ﬂ›ndaki yerlerde de
yapabiliyorlar, mühendisler gibi. Bunun bizim
alandaki eﬂde¤eri merkez bankalar›d›r. Özel
bankalarda fazla araﬂt›rma yap›lm›yor.
ABD’deki merkez bankac›l›¤› tecrübem bu
aç›dan faydal› oldu. Akademik karakterli
bir iﬂti benim için. ‹lk yay›nlar›m›n ço¤unu
orada çal›ﬂt›¤›m dönemde ç›kard›m.

‹ktisat alan›na nas›l yöneldiniz?
Mezunu oldu¤um Bilkent Üniversitesi ‹ktisat
Bölümü birinci tercihimdi. Üniversite
s›nav›na girdi¤im dönemde genelde iﬂletme
isteniyor, olmazsa iktisat seçiliyordu. Yine
de iktisad›n ne oldu¤unu bilerek bizim bölüme

Çok keyifliyim. Lisanstayken ﬂimdiki bölüm
baﬂkan›m›z Doç. Dr. Fatma Taﬂk›n'dan
iktisata giriﬂ derslerini alm›ﬂt›m. Fatma hoca
sayesinde ilk y›l›mda her sabah iyi ki ben
iktisatç› olaca¤›m diyerek uyand›m. Güzel
an›lar›m›n oldu¤u bir yere ve çok iyi bir
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O dönemdeki deneyimlerinizi biraz
açabilir misiniz?
ABD Merkez Bankas›'n›n para politikas›
tasar›m› ve mali piyasalar üzerine çal›ﬂan
grubunun içindeydim. Bono piyasas›na,

iktisadi araçlara bakal›m ve ﬂunu soral›m:
Fiyatlar›n bu ﬂekilde oluﬂmas› için insanlar
gelecekten ne bekliyor olmal›? Fiyatlara
bak›p insanlar›n beklentilerini ç›karmak
istiyorduk. Mali piyasadan ne ö¤reniyoruz,
beklentiler neler? Bu bilgilerin ›ﬂ›¤›nda para
politikas›n›n seçenekleri neler olabilir?
Bu tarz sorulara yan›tlar ar›yorduk.
ABD'de y›lda sekiz kere toplanan bir para
politikas› kurulu var. Benim bölümüm bu
kurula alternatifler sunard›, bu politikay›
uygularsan›z ekonomi ﬂu duruma gelir
gibisinden. Çal›ﬂmak istedi¤im pozisyonun
bu oldu¤unu belirtmiﬂtim ve tam anlam›yla
bu iﬂi önerdikleri için kabul edilmiﬂtim. Para
politikas› oluﬂumunun merkezinde olmak
müthiﬂti.
ABD'ye Türkiye'ye geri dönmeyi düﬂünerek
gitmiﬂtim. Eﬂim de ABD'de doktora
yap›yordu. Kendisi ﬂu an Bilkent Üniversitesi
Siyaset Bilimi Bölümü'nde ö¤retim üyesi,
Yrd. Doç. Dr. Esra Çuhadar Gürkaynak.
Esra doktoras›n› bitirene dek orada kalmak
istedim. Akademik olarak merkez
bankac›l›¤› çal›ﬂt›m. Türkiye'ye dönmeden
önce bunun prati¤ini de ö¤renmek
istiyordum.
ABD Merkez Bankas›’nda doktoral› ve çok
parlak 220 iktisatç›yla beraber olmak
gerçekten çok keyifliydi. Düﬂünün, ortada
bir problem var ve oradakilerden biri
mutlaka bunu önceden düﬂünmüﬂ oluyor.
Probleme baﬂka aç›dan bakan biri, arad›¤›n
veri ﬂurada diyebiliyor. Bunlar
kolaylaﬂt›r›yordu her ﬂeyi. Güzel olacak
diye gitmiﬂtim; ama bu kadar›n›
beklemiyordum. Doktoradan yeni ç›km›ﬂ,
birikimi yeni yeni biçimlenen genç bir
iktisatç› için fazlas›yla yararl› bir deneyimdi.
Yapacak ne çok iﬂ varm›ﬂ, ne kadar az ﬂey
biliyormuﬂum diyorsunuz. Hem merkez

bankac›l›¤› yapt›m hem de bundan çok ﬂey
ö¤rendim. ‹ki y›l diye gittim, dört y›l büyük
zevk alarak çal›ﬂt›m.
Yurtd›ﬂ›nda sizin gibi prestijli pozisyonlar
elde edenlerin dönmedi¤ini görebiliyoruz.
‹ktisatç›lar›n dönmemeleri için bir neden
yok. Türkiye’de çok iyi bir iktisat camias› var.
Ben Türkiye'ye kiﬂisel bir seçim yaparak ve
iyi bir donan›mla döndüm. Haftada bir gün
Merkez Bankas›’yla da çal›ﬂ›yorum. Çok
kaliteli bir kurum. Dünyadaki yeri çok iyi.
Burada tart›ﬂt›¤›m›z ﬂeyler ABD Merkez
Bankas›'ndaki temel sorunlarla ayn›.
Ülkemde iﬂe yarayacak bir birikimim var.
Merkez bankam›z›n bundan faydalanmak
istemesi beni çok mutlu etti. Araﬂt›rmalar›m
için de çok faydas› oluyor. Avrupa Merkez
Bankas›’yla da çal›ﬂ›yorum. Oras› yeni bir
kurum. Birçok genç iktisatç› var. ABD'den
edindi¤im birikimin Türkiye'de ve Avrupa'da
iﬂe yarad›¤›n› görüyor olmak mutlu ediyor
beni.
Buraya gelirken Avrupa’n›n en kenar›nda
unutulur muyum diye biraz endiﬂe ettim;
ama öyle olmad›¤›n› çabuk anlad›m. Hem
Türkiye’de birlikte çal›ﬂ›lacak insanlar var
hem de dünyan›n geri kalan›ndaki
iktisatç›larla iletiﬂimim ve birlikte yapt›¤›m
çal›ﬂmalar devam ediyor. Tan›nan bir iktisat
bölümünde olman›n faydas›n› da zaten
görüyorum.
Center of Economics on Policy
Research’in (CEPR) üyesisiniz.
Türkiye’de bu merkezin kaç üyesi var?
CEPR, temelini Avrupa'daki iktisatç›lar›n
oluﬂturdu¤u bir örgüt. ABD'deki National
Bureau of Economics Research gibidir. Ben
Uluslararas› Makroekonomi Program›’na
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üyeyim. O program›n yöneticileri, Avrupa'da
bu alanda çal›ﬂan insanlar›n verdi¤i
konferanslarda, o etkinliklerde
bulunmalar›n› istedikleri araﬂt›rmac›lar›
üyeli¤e davet ediyor. Bu toplant›lara
ça¤r›lmak gurur verici. Programda çok
okunan makale serileri var. Yeni bir ﬂey
yazd›¤›m zaman bunu yolluyorum ve
yay›mlay›n diyorum. Makalem bir dergiye
gitmeden önce CEPR tart›ﬂma tebli¤i olarak
yay›mlan›yor ve üyelere sunuluyor, yani onlar›
daha görünür hale getirme olana¤›n› veriyor
size. Çal›ﬂmalar›mla ilgili geribildirim de
alabiliyorum. K›saca CEPR üyeli¤inin ana
faydas› konferanslar. Birikimleri üst düzeyde
birçok bilim insan› buluﬂuyor. Konumla ilgili
olanlara ben de gidiyorum. Yap›lan yeni
iﬂleri dergilerde yay›mlanmadan çok önce
görüp tart›ﬂabiliyorum, di¤er iktisatç›lar›n
neler yapt›¤›n› izleyebiliyorum.
Ülkemizde iki CEPR üyesi var. Biri ben, biri
de Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sumru
Altu¤. Kendisi özellikle 1980’lerde önemli
çal›ﬂmalar yapm›ﬂ k›ymetli bir iktisatç›d›r.
Söz makroekonomiden aç›lm›ﬂken,
araﬂt›rma alanlar›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Çal›ﬂt›¤›m alan› makroekonomi, para
politikas› ve finans›n kesiﬂti¤i yer olarak
tan›mlayabilirim. Makroekonomi
penceresinden bakarak finans araçlar›ndan
ne ö¤renebiliriz, bunlar› daha iyi politika
yapmak için kullanabilir miyiz,
kullanabilirsek nas›l yöntemler izleyebiliriz
türünden sorular soruyorum. Örne¤in
enflasyon hedeflemesi. Enflasyon
hedeflemesinin en önemli getirisinin
enflasyon beklentilerini sabitlemek olaca¤›
düﬂünülür. Enflasyon beklentisini ölçmek
çok zor. En iyi ihtimalle insanlara ayda bir,
üç ayda bir enflasyon beklentiniz nedir diye

sorars›n›z. Ne var ki anketlere gelen cevaplar
s›k›nt› yaratabiliyor. ‹nsanlar uydurabiliyor
ya da özellikle sivri yan›tlar verebiliyor.
Gerçekten enflasyon hedeflemesi yapan
ülkelerde hedeflemeye geçildi¤i zaman
enflasyon beklentisinde oynama oldu mu?
Bu çok önemli Türkiye için. Biz yeni yeni
enflasyon hedeflemesi yapmaya baﬂlad›k.
Bundan bir fayda görecek miyiz diye merak
ediyoruz. Dünyada enflasyon hedeflemesi
yapmayan çok az merkez bankas› var.
Bunlardan biri ABD Merkez Bankas›. O
zaman ﬂunu da soruyoruz: Enflasyon
hedeflemesi yapmaman›n ABD Merkez
Bankas›’na bir maliyeti var m›? Enflasyon
endeksli bonolar ve endeksli olmayan
(nominal) bonolar›n getiri farklar›n›
kullanarak ﬂunu sorabiliyorum: 9 y›l sonraki
1 y›ll›k enflasyon beklentisi nedir?
Sabitlenmesi gereken, bu uzun zaman sonraki
beklenti. Günümüzde benzin fiyatlar› yüksek
ve onun için bu y›l›n enflasyon beklentisi de
yüksek diyebilirsiniz; ama 9 y›l sonraya
merkez bankas› ne yapacaksa yapm›ﬂ olur,
hedefe dönmüﬂ oluruz diyor olmam›z laz›m.
Gerçekten böyle olup olmad›¤›na bakt›k ve
ﬂunu gösterebildik: ABD'de 9 y›l sonraki
enflasyon beklentisi sabit de¤il. Enflasyon
yükseldikçe insanlar›n enflasyon beklentisi
de yükseliyor.
‹ngiltere Merkez Bankas›'n›n enflasyon
beklentileri, 1997'de ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanmadan önce sabit de¤ilmiﬂ. 1997'den
sonra, enflasyon hedeflemesi yapan ba¤›ms›z
bir merkez bankas›n›n oldu¤u ‹ngiltere'de
uzun dönem enflasyon hedeflemesi
sabitlenmiﬂ. ‹sveç’te de 1996'dan bu yana
enflasyon beklentileri sabitlenmiﬂ. Yani ﬂunu
diyebiliriz: Bir Kuzey Avrupa ülkesinde

bulunan ve aç›k bir enflasyon hedefi olan
bir merkez bankas›, enflasyon
beklentilerini etkileyebiliyor ve bunlar›n
fazla dalgalanmas›n› önleyebiliyor.
Güvenilir ve bilinen bir enflasyon hedefinin
olmad›¤› ülkelerde ne zaman enflasyon
yüksek ç›kt› desek insanlar›n bir k›sm›
bunun sonsuza kadar devam etmesini
bekliyor. Bu her ﬂeyin yeniden fiyatlanmas›
demek. Az önce söylediklerimin ayr›nt›lar›,
genel anlamda benim yapt›¤›m iﬂlere
ba¤lan›yor.
Ço¤unlukla ﬂu tür ﬂeylere bak›yorum: Para
politikas› beklentilerini ya da para
politikas›n›n sürprizlerini ölçebilir miyiz?
Bunun alt›nda yatan soru, merkez bankas›
faizleri beklenmedik bir ﬂekilde art›rd›¤›nda
ne olaca¤›. Anahtar ﬂu sözcükte:
beklenmedik. Beklenen neydi ki yap›lan
hareket beklenmedik oldu? Bunu ölçebilir
miyiz? Çeﬂitli mali araçlarla bir para
politikas› sürprizi ölçüsü ç›kart›p bu
sürprizlerin orta ve uzun vadeli etkileri ne
olmuﬂtur diye soruyorum. Çal›ﬂmaya de¤er
bir ﬂey ortaya ç›k›yor; çünkü bu, merkez
bankas› için de önem taﬂ›yacak. Gecelik faizi
bugün art›r›rsam bunun y›ll›k faize etkisi
olur mu? Cevap vermesi kolay olmayan bir
soru. Benzer soru iﬂaretlerine yan›t ar›yorum
araﬂt›rmalar›mda.
ﬁu an u¤raﬂt›¤›n›z özel bir konu var m›?
En baﬂta anlatt›¤›m Lamfalussy Fellowship
makalem üzerinde çal›ﬂ›yorum. Ayr›ca,
Merkez Bankas›’ndaki meslektaﬂlar›mla
Hazine’nin geçen sene ç›kartmaya baﬂlad›¤›
uzun vadeli sabit kuponlu bonolar› da
kullanarak bir beﬂ y›ll›k getiri e¤risi
ç›kartmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu, Türkiye'de

bugüne dek böyle uzun vadeli bir bono
olmad›¤› için yap›lamayan bir ﬂey. ABD'de
bununla ilgilenmiﬂ oldu¤um için
avantajl›yd›m. Veriyi bulduktan sonra 3-5
günde bitiririz derken bir y›l sürdü. Türkiye
bono piyasas›n›n inceliklerini ö¤renmek
zaman ald›.
Döndükten bir buçuk y›l sonra Türkiye’nin
iktisadi araçlar›m›zla gittikçe daha fazla
anlayabildi¤imiz bir ülke oldu¤unu
söyleyebiliyorum. Yani ﬂu durumdan
kurtulmuﬂ: Buras› Türkiye kardeﬂim, her ﬂey
olabilir, biz sadece bize benzeriz! Her ülkenin
baz› ay›rt edici özellikleri vard›r; ama normal
ekonomilerin temelde birbirlerine
benzemelerini ve benzer kavramsal araçlarla
çal›ﬂ›labilmelerini bekliyoruz. Türkiye de
art›k bu grupta.
Ticaret ve büyüme aras›ndaki ba¤la ilgili bir
çal›ﬂma düﬂünmüﬂtüm y›llar önce. Verileri
toplad›m, ama devam edemedim. ﬁimdi geri
dönüp yeniden baﬂlamak istiyorum. Daha
fazla ticaret yapmakla ülkeler daha üretken
hale gelir mi? Buna cevap vermek için
gereken veriler, daha önce yapt›¤›m bir
çal›ﬂmada ortaya ç›km›ﬂt›. Hem kuramsal
hem uygulamal› katk›lar› olacak bir makale
için Avrupa’n›n en iyi makroekonomi
kuramc›lar›ndan, az önce resmimizi
çekti¤iniz kap› komﬂum, bölümümüzün
ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ça¤r›
Sa¤lam’la birlikte çal›ﬂ›yoruz.
Haz›rlarken en fazla keyif ald›¤›n›z
makaleniz hangisiydi?
Biri daha önce de bahsetti¤im, Ben Bernanke
ile yazd›¤›m›z makale. Ekonomik büyüme
üzerinedir ve ilk yay›n›md›r. Makale
yazmay›, akademik iﬂ yapmay› ö¤rendi¤im
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bir yay›nd›. ‹ktisadi büyüme hakk›ndaki
düﬂünceye katk›s› olmuﬂ bir çal›ﬂmad›r.
Ekonominin önde gelen dergilerinden
American Economic Review dergisinde
yay›mlanm›ﬂ makalem ise daha önce
bahsetti¤im, enflasyon hedeflemesi
uygulanmamas›n›n ABD'ye bir maliyeti olup
olmad›¤› konusu üzerineydi. ABD’de
enflasyon düﬂük, büyüme yüksek... Enflasyon
hedeflemesi yapmaman›n ne zarar› olabilir?
Makaleyle enflasyon beklentilerinin
sabitlenmemiﬂ oldu¤unu, bono piyasas›n›n
bundan etkilenmesinden kaynaklanan bir
maliyet do¤du¤unu gösterdik. ABD Merkez
Bankas›’ndaki enflasyon tart›ﬂmalar›na da
etki eden bir makale olmuﬂtu. Bendeki yeri
ayr›d›r. Beklemedi¤im bir sonuç buldum,
çal›ﬂ›rken çok zevk ald›m, çok ﬂey de
ö¤rendim.
Toplum ve Bilim ile ‹ﬂletme Finans
dergilerinin yay›n kurulundas›n›z. Bu
yay›nlarda ne gibi sorumluluklar
al›yorsunuz?
Akademisyenli¤in araﬂt›rma yapman›n
d›ﬂ›nda bir de baﬂkalar›n›n çal›ﬂmalar›n›
de¤erlendirme yönü var. Dergiler, alan›mla
ilgili yaz›lm›ﬂ makaleleri, teknik olarak
do¤ru mu, alana yeterli katk› yap›yor mu
diye de¤erlendirilmek üzere, hakem olarak
bana yolluyorlar. Yay›n kurulunda ise hangi
makale hakem olarak kime gitmeli, hakem
raporu ›ﬂ›¤›nda makale yay›mlanmal› m›
yay›mlanmamal› m›, bunlar› düﬂünmek
gerekiyor. Makale bazen teknik olarak do¤ru
olsa bile dergiye uygun olmayabiliyor.
Yay›mlanmak üzere yollanan birçok
makalenin baﬂka hangi dergilere uygun
olabilece¤ine karar vermek yay›n kuruluna
düﬂüyor. Ben de yay›n kurulunda oldu¤um
dergilerde bu konularda yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yorum.
Projelerde farkl› ülkelerden iktisatç›larla
beraber çal›ﬂ›yorsunuz. Aran›zda nas›l
bir tecrübe paylaﬂ›m› oluyor?
Ben bu konuda ﬂansl›y›m. Hemen her projede
kendimden daha iyi iktisatç›larla çal›ﬂt›m.
Birlikte yap›lan çal›ﬂmalar, anlamad›¤›m›z
bir ﬂey ya da baﬂka bir makalenin eksik
b›rakt›¤› bir konu hakk›nda konuﬂurken
ortaya ç›k›yor. Bende ﬂu veri var, sen de iﬂin
ﬂuras›n› biliyorsun derken fikirler
do¤uveriyor. Beraber bir iﬂi becerdikten sonra
genelde ayn› insanlarla devam ediliyor.
Birbirinizin huyunu suyunu ö¤reniyorsunuz,
benzer iﬂler yapmaya devam ederken do¤al
bir iﬂ bölümü oluﬂuyor. Wharton’dan Justin
Wolfers’› buna örnek verebilirim. Bir iki defa
konuﬂmuﬂlu¤umuz vard›, ayn› konularda
çal›ﬂt›¤›m›z› biliyorduk. Ondan bir e-posta
geldi. Prestijli bir konferansa makale
yollamak için konuﬂal›m dedi. Telefonlaﬂ›p
beraber çal›ﬂmaya karar verdik.
Beklemedi¤im kadar renkli bir makale oldu.
Üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z piyasay› ben iyi
biliyordum ve veriyi toplam›ﬂt›m. Justin de
bunu ilgili di¤er makalelere ba¤layan bir
çerçeve ç›kartt›. Araﬂt›rma esnas›nda

akl›m›za gelen, daha büyük bir çal›ﬂmaya
da bu yaz baﬂlamay› düﬂünüyoruz.
Türkiye'nin ﬂu anki ekonomik durumu
nas›l?

kald›¤›m›z yerden çal›ﬂmaya devam etti¤imiz
de olmuyor de¤il. Müzi¤i ve gitar çalmay›,
Ankara'da yürüyüﬂ yapmay› seviyorum.
Çocuklu¤umun ﬂehrinde dolaﬂmaktan ayr›
bir tat al›yorum.

Do¤ru iﬂler yap›l›yor. Çok iyi bir merkez
bankam›z var. Sadece merkez bankac›l›¤›
prati¤ini de¤il iﬂin yönetiﬂim k›sm›n› da
beceriyorlar. Türkiye'deki iktisatla ilgili
bütün kamu kurumlar› hep kendilerini
itfaiyeci olarak gördüler. Devaml› yang›n
ç›k›yordu, devaml› müdahale ediyorlard›.
Son y›llarda böyle de¤iliz. Merkez Bankas›
durumu fark edip do¤ru iﬂler yapmaya
baﬂlad›. Örne¤in toplant› takvimini bir y›l
sonras›na kadar ilan ettiler. Toplant›lardan
sonra al›nan kararlar› nedenleriyle beraber
aç›kl›yorlar. Eskiden böyle de¤ildi. Faizleri
ﬂu kadar art›rd›k deyip geçiyorlard›. Faizi
gene ayn› ﬂekilde, ama bankalar›n, yat›r›m
yapan insanlar›n, dövizle ilgilenenlerin
hayat›n› kolaylaﬂt›ran bir ﬂeffafl›kla
belirliyorlar.
Cari aç›k da gündemde. ‹yi giden ve daha
iyiye gitmeyi bekleyen bir ekonomide cari
aç›k olmas› gerekti¤i, iktisat kuram›n›n temel
noktalar›ndand›r. Yar›n çok zengin olmay›
bekliyorsan›z bugünden biraz daha
tüketmeye baﬂl›yorsunuz. Sonu cari aç›kla
bitiyor. Bu kötü mü? Aksine, iyi. S›k›nt›s›
ﬂurada: Beklentiniz boﬂa ç›kar da çok zengin
olamazsan›z, borçlu ve fakir olursunuz. Biz
bunu 2001'de yaﬂad›k. Cari aç›ktan
korkmam›z›n nedeni bu. Her ﬂeyin kötü
gitmesi bir yana, bir de borç ödemek zorunda
kalm›ﬂt›k. Yavaﬂ yavaﬂ esas iﬂin Avrupa
Birli¤i (AB) üyesi olmaktan ziyade üye
olabilecek kapasiteye gelmek oldu¤unu
görmeye baﬂlad›k. Üyelik ölçütlerini
tamamlad›¤›m›z zaman zaten AB üyesi olup
olmamak o kadar önem taﬂ›mayacak; çünkü
refah düzeyi artm›ﬂ bir ülkeye dönüﬂmüﬂ
olaca¤›z.
Geçen sene bahardan yaza kadar olan
dalgalanma da asl›nda iyi bir geliﬂme.
Dalgalanma laf›n› s›k kullanmaya baﬂlad›k.
Eskiden sadece krizi bilirdik. Bu bile bir
normale dönüﬂ göstergesi. Türk ekonomisinin
tan›kl›k etti¤im iki tane durumu vard›:
kontrolsüz büyüme zamanlar› ve büyük
krizden nas›l ç›kar›z sorular›. Bunun d›ﬂ›nda
ekonominin gördü¤ü dalgalanma pek al›ﬂ›k
oldu¤umuz ﬂey de¤il. Ya çok büyüdük ya da
çok küçüldük. Azar azar olmad› yani. ﬁimdi
ilk defa kriz olmadan da döviz kuru biraz
yükselebiliyormuﬂ, sonra da kendi kendine
düﬂebiliyormuﬂ diyebiliyoruz. Dalgalanmay›
iﬂte bu yüzden olumlu bir geliﬂme olarak
görmek laz›m.
Kendinize vakit ay›rabiliyor musunuz?
Eﬂim de akademisyen olunca birbirimizin
halinden anl›yoruz. Bu aralar o benden daha
yo¤un. Yani arada s›rada görüyoruz
birbirimizi. Yemek yapmay› çok severiz.
Bilkent Senfoni Orkestras›’na (BSO) gideriz;
ama çok çal›ﬂ›p eve geldi¤imiz, uyan›p
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yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Dr. Gürkaynak,
Bilkent Üniversitesi’ne kat›lmadan
önce ABD Merkez Bankas›’nda
çal›ﬂm›ﬂ ve Princeton Üniversitesi’nde
ders vermiﬂtir.

