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Merhaba sevgili okurlarımız,

İlk iki sayımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve 
alaka, dergicilik alanında bizim için iyi bir yolda 
olduğumuzun göstergesi oldu. 

Covid-19 pandemi sürecinden dolayı bu 
sene birçok insan tatil yapamadı. Çokça evde 
zaman geçirdiğiniz bu dönemde güzel zaman 
geçirmenize katkı sağlamak için Viyana Magazin’in 
yeni sayısını beğeninize sunuyoruz.  Katkımız 
olacaksa ne mutlu bizlere.

Yeni sayımızda da zevkle okuyabileceğiniz yalın 
bir dille karşınızdayız. 

Bu sayımızda;
“Yerli Yabancılar” Dolapdere Big Gang röportajıyla 
sizlerleyiz. Müzik dünyasında değişik bir türe 
sahip olan grubun hikâyesini zevkle okuyacağınıza 
inanıyoruz. 

Avrupa’ya “ezber bozan” bir yatırım yapacağını 
açıklayan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet 

Yaşar ile gerçekleştirilen röportajda yatırımla 
ilgili detayları ve bir Türk şirketinin hikâyesini 
okuyacaksınız. 

İnsanlığın, insanların da yeni sürümü geliyor:  
“Akıllı İnsan 2.0”

Teknoloji, sağlık alanında da hızla kendine yer 
ediniyor: “Sağlığın Geleceği Bileğinize Geldi.” 
Kandaki oksijenden kalp atışına kadar ölçüm 
yapan saatler.

Önceki sayılarımızda ilgi gören bitpazarlarıyla 
ilgili sayfalarımızın devamı niteliğinde yeni bir 
yazı dizimiz bu sayımızda sizlerle olacak: “Antika 
Avcıları (Müzayedeler ve Antikacılar Dünyası)”

“Tohumun tahıla dönüş hikayesi”ni Mine 
Ataman’dan okuyacaksınız.  

“Pandemi Uzadıkça İflaslar On Yılın En Yüksek 
Rakamına Yaklaşıyor”; iflaslar artıyor.

İyi okumalar.

Viyana Magazin Merkez Ofisi

Pandemi sürecinde VİYANA MAGAZİN sizlerle...
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HABER

myPOS VİYANA ŞUBESİNİ AÇTI
Uluslararası hizmet veren myPOS artık Avusturya’da da hizmet 
vermeye başladı. Viyana şubesini açan myPOS, şirketlerin tüm 
kanallarda kart ödemelerini kabul etme yöntemlerinde devrim 
yaratan entegre ve uygun fiyatlı ödeme çözümleri sunar. 

Her işletmenin yenilik ve 
modern teknolojiden 
yararlanmasını, ödeme 

zorluklarını karşılamasını ve 
yeni, güçlü yollarla büyümesini 
sağlamaktır. En son ödeme 
teknolojilerini hayal gücümüz 
ve uzmanlığımızla birleştirerek 
yenilik, özgürlük, esneklik ve 
büyüme fırsatlarına dayalı yeni bir 
ödeme dünyası yaratıyor.

myPOS platformunun kurucuları 
olan Christo ve Javor, Avrupa’daki 
yasal değişikliklerden esinlenerek 
2012’de 500 kişilik iCard ekibinin 
bilgi birikimini ve kaynaklarını 
daha ucuz ödeme hizmetleri 

sunan özel bir 
platform oluşturmak 
için kullanma 
fırsatını gördü 
küçük ve orta 
ölçekli tüccarlar için. 
myPOS adı verilen 
yeni platform, 
KOBİ’lerin kart 
kabulü ve diğer 

ödemelerde karşılaştığı en büyük 
sorunları çözen hepsi bir arada 
bir çözüm olarak tasarlandı.  
İki yıl sonra, 2014 yılında 
Barselona’daki Mobil Dünya 
Kongresi’nde Christo ve Javor, 
hem çevrimiçi işlemler hem de bir 
POS terminali aracılığıyla ticari 
hesapta anında ödeme (anında 
para yatırma) sunan ilk platform 
olan myPOS’u resmen sundu. 
myPOS, ücretsiz bir takas hesabı 
ve bir ödeme kartviziti entegre 
ederek, tüccarlar için fonların 
takas edilmesindeki gecikmeleri 
ortadan kaldırdı ve yeni nesil bir 
tüccar hizmetinin 

yolunu açtı. 2017 yılında myPOS, 
merkezi Londra, Birleşik Krallık’ta 
bulunan yeni bir şirketler grubuna 
dönüşmüştür. myPOS Europe 
Ltd. Grubun bir parçası olarak, 
FCA tarafından bir e-para kurumu 
olarak lisanslanmıştır ve e-para 
üye işyeri hesapları ve ödeme 
hizmetleri sunmaktadır.
2018’den bu yana, myPOS’un 
Avrupa’daki genişlemesi Londra, 
Paris, Amsterdam, Milano, Anvers 
ve Sofya’da amiral mağazalarının 
açılmasıyla devam etti. Bu 
mağazalarda yerel işletmeler, 
myPOS platformunun ve ödeme 
çözümlerinin birçok avantajı 
hakkında bilgi edinme fırsatına 
sahip. myPOS, Avrupa’da daha 
fazla müşteriye ulaşmak için ağını 
genişletmeye devam ediyor. 
Gelecekte daha fazla ödeme 
terminali, yeni hizmetler ve daha 
fazla şube konumu sunmayı 
hedeflemektedir.

myPOS Avusturya Genel Müdürü Mag. Zoltan Gyenge
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EETY 14. YAŞINDA
EETY 14. yaş gününü satış 
bayileriyle kutladı.

EETY 14 yıldır ucuz telefon görüşmeleri 
yaptırıyor ve ayrıca internette sörf imkanı 
sunuyor. Avusturya’nın en büyük EETY 

distribütörü “onlinesim.at” GmbH, 14. yılını 
kutlamak için tüm satış ortakları arasında bir 
satış yarışması düzenledi. Bu yarışma sonucunda 
bayilerine büyük ödüller verdi. 

onlinesim.at GmbH Genel Müdürü Alireza 
Zolghadri, “Dünyanın mevcut durumunda bizim 
de satış ortaklarımız için pek çok belirsizlik 
bulunmaktadır. Bayilerimiz için çok az devlet 
desteği var, onları mümkün olduğunca 
desteklemek için elimizden gelen her şeyi yaptık / 
yapıyoruz. Bu nedenle bu yarışmayı düzenledik ve 
yarışma sonucunda çeşitli ödüllerle onurlandırdık 
kendilerini,” açıklamasında bulundu.

EETY 14. yaş yarışmasının ödülleri şöyle:
1000 € ve 2000 € değerinde iki seyahat çeki, 5 
* 65 inç Samsung Smart TV ve 12 Samsung cep 
telefonu olan Hyundai i10’u törenle verdi.  EETY  
ve onlinesim.at GmbH satış yarışmasında ödül 
kazananlar sevinçliydiler.

Aralık 2020   I I   7
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RÖPORTAJ || Doğuşhan Çakır

Birçok yabancı ülkede 
konser veren grup Almanya, 

Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, 
Fas, Güney Afrika, Avustralya ve 
Japonya’da da konserler vermiştir. 
Eşi benzeri olmayan bu grubun 
milyonlarca hayranı vardır.  Grubun 
müziklerini yapan ve yönetimi 
de üstlenen Gökay Süngü’ye 
sizler için grubun bilinenleri ve 
bilinmeyenlerini sorduk. 

>> Grubu kurmak kimin 
fikriydi? Kuruluş hikâyesi 
nedir?
Dolapdere Big Gang’in kurulma 
fikri, biraz böyle kendi aramızda 
şaka bazlı başladı. İstiklal 
Caddesi’nde yürürken arkadaşlarla, 
duyduğumuz herhangi bir 
yabancı şarkının üstüne albümde 
duyduğunuz gibi keman cevapları, 
darbuka loop’ları filan yapıyorduk. 
Sonra bunun bizim evrensel bir 
dünyaya anlatmayı planlayacağımız 

her şey için anahtar ve bize yol 
gösterici bir şey olabileceğini 
düşünüp yabancı şarkılara Türk 
müziği enstrümanlarıyla bir 
yorum katma fikrine geldi iş. 
Albümden yaklaşık bir-bir buçuk 
yıl öncesinde Hayko Cepkin 
gibi, o zaman Nez vardı, çok iyi 
yabancı bir şarkısı vardı; Nez gibi 
böyle halihazırda albümleri var 
olan ve insanlar tarafından da 
sevilen bazı sanatçılarla konser 
düetleri yapıldı. Sonra da 2006 
yılının Aralık ayında ilk albüm 
Local Strangers piyasaya çıktı. Bir 
başarı mutlaka bekliyorduk ama 
bizim de önünü alamayacağımız 
bir yere gitti, çok kısa zamanda 
iş. Albüm çıktıktan altı ay sonra 
Almanya’yla beraber konser serisine 
başlandı yurtdışında da. Birçok 
ülkeye gidildi. Almanya’ya giden 
Türk sanatçıların bin-bin beş yüz 
kişilik diskolarda konser vermesini, 
küçümsediğim ya da yerdiğim için 
söylemiyorum, verdiği konserlerin 

yanında biz oranın ulusal 
radyolarının, televizyonlarının 
müzik festivallerinde date line grup 
olarak sahne alma fırsatı bulduk. 
Gerçekten bir dili oluştu Dolapdere 
Big Gang’in. Herkes yaptığımız 
müziği, yabancı şarkılara kendi 
enstrümanlarıyla, kendi ruhlarıyla 
ortaya koyduklarını Dolapdere Big 
Gang üzerinden örneklendirmeye 
başladı. Bütün dünyada böyle ve bu 
da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. 

>> Tarzınız çok farklı ve 
7’den 70’e herkesin sevdiği 
bir grupsunuz. Bu tarz müzik 
yapan başka bildiklerimiz 
yok. Bu yolda devam edecek 
misiniz? Grubunuzda kaç 
kişi var? Yola kimlerle, nasıl 
devam edeceksiniz?
Dolapdere Big Gang’in müzik 
tarzı gerçekten daha önce 
başka bir grupta ya da sanatçıda 

DOLAPDERE
“Yerli Yabancılar” 

Big Gang
& Gökay  Süngü

Dolapdere Big Gang grubu yerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet, 
keman gibi alaturka sazlarla yorumlayan Türk müzik grubudur. 

Fo
to

©️
V

M



karşılaşmadığımız bir türdü, 2006 yılı için. Albüm 
planları yapılırken birçok ünlü hali hazırda dünyaya 
bile laf söyleyen bir sürü Türk yapımcı, “Bu 
memlekette Tarkan’ın bile albümü tutmadı, İngilizce 
albüm niye yapıyorsunuz, olmayacak bu iş” diye 
bir önyargının içindeydiler ama inandığımız şey 
yaptığımız müziğin bizden çıkan ruhun bütünüyle 
derdini anlatıyor olmasından ötürü çok içimize siner 
bir halde, müzikseverlerle paylaştık. 

Gerçekten çok kısa zamanda, çok hızlı ve yoğun geri 
dönüşler aldık. İstiklal Caddesi’nde yürürken, şimdi 
kalmadı bile de, o zaman için var olan bütün müzik 
marketlerde hepsinde, birinde bir numara, diğerinde 
üç numara, bir başkasında çalınan şarkı; bütün İstiklal 
Caddesi Dolapdere Big Gang çalıyordu. Çok etkileyici 
ve mutluluk verici bizim için.

Grubun içinde yer alan müzisyen arkadaşlarımızla 
çok uzun yıllardır birlikteyiz, bir tanesi kuzenim; 
Yusuf Çalkan. Diğerleriyle de en az 15-20 yıla 
dayanan arkadaşlıklarımız, dostluklarımız söz konusu. 
Dolayısıyla sadece sahnede bir araya geliyor olmak 
ya da çalacağın müziği prova ettiğin sırada bir araya 
gelecek müzisyenle çıkacak sonuçla Dolapdere Big 
Gang’ten çıkacak sonuç kendisini aşikâr bir şekilde 
gösteriyor. Çünkü sosyal hayatımızı da birlikte 
geçiriyoruz grup elemanları olarak. Bir de birçok 
ülkeyi gezme fırsatımız oldu. Bu seyahatlerin her 
birimize ayrı ayrı faydaları oldu, birçok şeyi tecrübe 

MÜZISYEN bir aileden 
geliyor… “Duydum 
ki Unutmuşsun 
Gözlerimin Rengini” 
ve “Ömrümüzün Son 
Demi” gibi müzik 
geçmişimizin eşsiz 
eserlerinin bestecisi 
Selahattin Altınbaş’ın 
torunu.

 7 yaşında müzisyen 
olan babasından 
aldığı eğitimle piyano 
çalmaya başlayan 
Gökay Süngü, daha 
sonra amcasından 
keman ve çello, büyük 
kuzeninden kanun 
dersleri alarak multi 
entrumanist bir 
kimliğe bürünmüştür. 

Bu kimlik ona, 2 
kompozisyon yeteneği 
kazandırmıştır ki daha 
12 yaşındayken ürettiği 
kompozisyonlarla Jr. 
Laço Tayfa gibi birçok 
uluslararası projeye 
şeflik yapmıştır. 16 
yaşında Elektronik-Sufi 
müziğinin öncülerinden 
olan Mercan Dede’nin 
de 3 albümünde 
düzenlemeler yapan 
Süngü, bu projeyle 
dünyanın önde gelen 
müzisyenleriyle aynı 
sahneyi paylaşmıştır.
Müziğe başladığı 
yıllardan beri ortaya 
koyduğu projelerle tüm 
dünya kamuoyunun 
ilgisini çeken Gökay 
Süngü, Dolapdere Big 
Gang ile başarılarını 
taçlandırmıştır.

ettik. Hayata karşı vizyon geliştirme konusunda, 
başka perspektiften hayata bakma konusunda çok 
kıymetli zamanlar geçti hep beraber. Hem hepsi çok 
özel müzisyenler, memlekette kim varsa, biri Tarkan’la 
çalışıyor, bir diğeri Sezen Aksu’yla çalışıyor. 

>> Gelecek için projeleriniz nelerdir? 
Avusturya’da yine seyircilerinizle bir araya 
gelme planlarınız var mı, tabii en önemli 
gündemimiz pandemiyle yakın ilişkili olarak. 
Mesela online konser düşünüyor musunuz?
Avusturya’yla ilgili konser planı hâlihazırda olmamakla 
beraber artık yeni konjüktörün, pandemi sonrası oluşan 
yeni dünya düzeninin herkes tarafından absorbe edilip 
ona göre hayatını şekillendirme konusunda fikirleri tabii 
ki var. Bizim de bu konuda online konserler yapmak gibi 
planlarımız var. Nitekim pandemi sürecinde Soul Coffee 
adında, The Soul Production yapımında bir program 
başlattık. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız evlerinden 
bağlanıp canlı yayınımıza keyifli sohbetler, müzikler 
yaptık beraber. 

Avusturya müzik için çok önemli bir ülke. Özellikle 
Viyana. Benim birçok konuda feyz aldığım, ruhundan, 
müziğinden feyz aldığım birçok önemli müzisyen 
Viyana’dan dünyaya seslendi. Bunların başında 
Amadeus Mozart geliyor zaten. O kadar ülke gezmişken 
Avusturya’ya da hiç gitmedik, o da enteresan. İnşallah 
böyle bir fırsat olur da bizi sevenlerle, müziklerin 
orijinallerini sevenlerle birlikte Dolapdere Big Gang’ten 
dinlemekten keyif alacaklarla bir araya gelip yine 
o konser atmosferinin, çılgın alkışların, çığlıkların 
duyulduğu, az önce bahsettiğim bizden ateş çıkıyor 
olma halini Avusturyalılara inşallah yakın zamanda 
hissettirebiliriz.

TRT’deki “Yerli Yabancılar” 
programınızdan da bahsedelim mi?
Yerli Yabancılar enteresan bir konsept oldu. İlk 
albümümüzün ismi de Locals Strangers. Türkiye’de şöyle 
bir izlenim oldu, ilk Dolapdere Big Gang’i duyduğunda 
herkeste. Bunlar kesin yabancı bir gruptur, gibi bir 
izlenim oldu. Enstrümanlar bizim ama şarkılar bizim 
değildi. Yurtdışındakiler de bunun tam tersi. Dolayısıyla 
herkes için bir yerlilik yabancılık söz konusuydu 
Dolapdere Big Gang’in yaptığı müziğe. Bu da bizim 
mottomuz gibi oldu. Dolayısıyla TRT Müzik’in bize gelin, 
devletin ulusal kanalının müzik halinde, müzik dilinde 
Dolapdere Big Gang’in de bir söylemi olsun fikrine çok 
sıcak baktık. Daha önce The Soul Production’ın da TV 
programı tarafından ilk defa yaptığı bir yapım “Yerli 
Yabancılar”. Ama bütünüyle aldığımız feedback’ler 
de bu yönde. Hem TRT Müzik’in vizyonuna başka bir 
değer katacak sonuç ortaya çıktı görsel olarak da hem 
de duyusal olarak çok üstünde durduğumuz, sesleri 
kayıt edip, günlerce stüdyoda onların mix’iyle uğraşıp 
en doğru şekilde bizi duymalarını sağlayabildiğimiz bir 
düzenek oldu. 

?GÖKAY
SÜNGÜ
KİMDİR
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RÖPORTAJ

>> Dolapdere Big Gang’in bir 
albüm projesi var mı?
Bir albüm fikri varken kafamda 
bizim dağıtım işlerimizi yürüten 
işbirlikçilerimizle konuşurken single 
çıkarmamızı önerdiler. Şu anda 
dünyanın gittiği yön ve yol bu, diye. 
Halbuki ben 2006’dan beri var olan 
Dolapdere Big Gang albümlerinin 
bir arşiv niteliğinde olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla bir 
albüm fikrindeyim. Single mı yoksa 
albüm mü olacak, nihai bir karara 
varamadık. 

Ama illaki Dolapdere Big Gang’in 
audio anlamında, ses anlamında, 
track şarkı anlamında ortaya 
koyacağı, özellikle feat/düet 
projeler olacak. bunların ilkini 
2017 yılında Linet’le yaptık. Sia’dan 
bildiğimiz Chandelier şarkısını 
Dolapdere Big Gang yorumu ve 
Linet’in projeye katkısıyla ortaya 
çıkardık. 

Şarkı global iTunes’ta 3. sıraya 
kadar çıkıp bir buçuk hafta da orada 
kaldı. Bu müzikal başarının yanında 
görsel, video olarak ne yapacağımızı 

planlarken, hayal etmeye çalışırken 
ortaya çıkan fikir çok etkiledi bizi ve 
bir kısa filme yöneldik. Sağ olsun, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız 
Özgül Özkan hanımefendinin de 
olayı çok iyi özümseyip bakanlığın 
desteğini Dolapdere Big Gang’in bu 
projesine sağlıyor olmasından ötürü 
hayata geçirebildik. Normalde 
nisan ayındaydı, 2020 yılının Nisan 
ayındaydı set zamanı. Ama malum 
pandemi yüzünden temmuza kadar 
sarktı. 

Temmuz ayında çekimlerini 
Alemdağ Kışlası’nda 
gerçekleştirdiğimiz Geri Dönüş 
kısa filmimizin şu anki durumunda 
ortaya çıkan sonuç gerçekten bizi 
tatmin ve mutlu ediyor. Çünkü 
benim de ilk yönetmenliğim 
oldu bir taraftan. Heyecan verici, 
inanılmaz tecrübe ve anılarla, içinde 
var olduğumuz ve yönettiğimiz 
bir zaman aralığıydı bu. Sevgili 
Evrim Kayan sanat yönetmenliğini 
yaptı. Selen Çay yapımın 
koordinasyonunun üstlendi. Hasan 
Canpınar da yönetmen yardımcılığı 
yaptı. 

>> The Soul Production’u 
birçok başlıkta görüyoruz. 
Bundan sonra daha nasıl 
göreceğiz, neler yapacak?
Bizi çok heyecanlandıran birçok 
proje var Doğuşhan. Adından 
mütevellit herhangi bir şekilde 
ruhunun olmadığı, özgünlüğünün 
olmadığı bir projenin içinde değil 
ya da öyle bir şey üretmiyor. 
Bütünüyle benzersiz, iyi planlanmış; 
iyi planlanmış demek benzersiz 
olması demek, milyon dolarlarca 
harcanıp yapılan prodüksiyonlarla 
değil çünkü bütün dünyada da 
böyle bir yere gitti konu. Bir 
videonun iyi olması için helikopter 
patlatmak gerekmiyor artık. İyi 
kreatif bir fikir anlatacağın lafı 
çok iyi karşıya geçiriyor. İzleyiciler, 
dinleyiciler de bu yönde vizyon 
geliştirdiler. Özellikle Türkiye’de. 
Çünkü bir on-on beş yıl öncesindeki 
pop müziğin şimdikiyle olan 
farkı aşikâr. Yine her halükârda 
yapılacak yapılıyor da, kötü ya da 
iyi anlamında söylemiyorum ama 
müzik kalite seviyesi yükseldi. 
The Soul Production da yaptığı 
müzik prodüksiyonlarında bu 



müzikalitenin işin 
içine dahil olması 
hali bizim sonradan 
kurguladığımız bir 
şey değil. Bizim için 
çok mutluluk verici. 
İlk defa üretime 
başlarken, fikir 
aşamasındayken 
bile bahsettiğim 
kalitesini her 
halükârda üzerinde 
barındırıyor 
oluyor. Bunun da 
feed back’lerini 
rahatlıkla alıyoruz. 
En yakın zamanda, 
çünkü Geri 
Dönüş’ü bitirdik 
artık, festival 
başvurularıyla 
birlikte artık 
geri dönüşlerini 
bekleyeceğiz. En 
yakın zamanda da 
“Sintirella” diye bir 
projemiz var, sevgili Evrim Kayan’la 
ortak fikrimiz olarak ortaya çıktı. 
Daha doğrusu benim müzikal bir 
fikrim vardı ve ismi “Sintirella”, 
Evrim’in çalıştığı, bunun daha önce 
illüstrasyonlarını yaparken de ödül 
aldığı bir hikâye üzerinden konu 
evrilip çok enteresan bir yere geldi. 
Daha da geliştiriyoruz. Hz. Âdem’in 
yaradılıyor oluşundan başlayan, 
parça parça bölümlere ayırdığımız 
bir müzikal de diyebiliriz, bir moda 
şovu da diyebiliriz, bir tiyatro 
oyunu da diyebiliriz; bunların 
hepsini diyebiliriz’den kastım 
da şu, multidisipliner bir proje. 
Birçok disiplini içinde barındırıyor. 
Biz o parçalara Âdem’in Elması, 
Newton’un Elması ve Steve Job’un 
Elması diye ayırdığımız üç ana 
parçası var. Hem analog ögelerle 
karşılaşacak izleyenler hem de 
dijital. İlk yarısı analog, ikinci yarısı 
dijital olacak bu multidisipliner 
dediğim müzikalin. O da bizi 
çok heyecanlandıran bir proje. 
Halihazırda daha önce birçok oyun, 
yani tiyatro müziği bizatihi yaptım, 
film yaptık, birçok oyunda bulunduk 
ama şu an ortaya koyduğumuz 
şey dünya tarafından örneksiz 
bir şey olduğu, benzersiz bir şey 
olduğu için hem barındırdığı 
hikâyeler hem de anlatmaya 

çalıştığımız, seçtiğimiz yöntemler 
doğrultusunda... Yoksa çok özel 
ve başka benzersiz bir proje söz 
konusu dünyada. Belki biraz 
okuyanlar, dinleyenler gözlerinde 
canlandırabilsinler diye böyle çiğ 
kelimeler anlamında ... dedim. 
Ülkemizde de buna benzer Alice 
yapıldı. Sevgili Serenay Sarıkaya’nın 
başrolünü üstlendiği, bizim de 
projemizde yer alacak dans 
koreografımız Beyhan Murphy’nin 
de Alice’te rolü çok büyük. Bizim 
de projemizde sağ olsun birlikte 
çalışacağız. Çok heyecan verici bir 
proje. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
da yine projeye destek olmak 
istediklerini ilettiler. O da bir 
süreçte şimdi, onu yürütüyoruz. 
Ardından soul ve solüsyondan 
Soulotion diye adlandırdığımız 
elektronik tabanlı ama Türk müziği 
enstrümanlarının yani Doğu 
soslarının üzerinde olduğu etnik 
elektronik bir projemiz var. 2009’da 
başlamıştım ben bu projeye. O 
tarihten bu yana kendi kendine 
evrilen bir hale geldi. 11 yılı geçmiş, 
11 yılda bir tane albümü çıkarmaya 
uğraşıyoruz gibi bir düzenek var. 
Yine The Soul Production’un 
halihazırda yürüttüğü birçok müzik 
prodüksiyonu var. Yakın zamanda 
çokçasıyla karşılacak dinleyenler ve 

izleyenler. Bir de 
uzun metrajlı bir 
film projemiz var 
ama muhtemelen o 
2022’yi bulacak; şu 
an hazırlanıyoruz, 
fikir ortaya 
atıyoruz, onlar 
toplanıp bir yerde 
artık set zamanına 
geleceği zaman 
da heyecan 
verici bir yere 
gelecek. Çünkü 
daha önce yine 
bütün dünyanın 
karşılaşmadığı 
bir konu ve içerik 
durumu var. Filmin 
ismi “Çok Satan 
Romanlar Listesi”. 
Anadolu’da modern 
zamanlarda yaşayan 
Çingeneler’in 
sadece darbuka, 
klarnet çalıp bütün 

ömrü hayatı boyunca dans ettikleri 
ve oynadıkları bir algının yanında 
orada dramatik başka zamanların 
geçtiği, bir de o tarafından işe 
bakıldığı bir film olacak. Daha 
önce Emir Kusturica’nın yaptığı ve 
Oscar aldığı, bütün dünyanın da 
kabul ettiği bir film var, Çingeneler 
Zamanı diye. O bunun yanında daha 
özgün, daha yerel kalıyor. Biz biraz 
Dolapdere Big Gang’in de belki 
biraz üstünde, biraz da biyografik 
tınlayacak ama direkt konusunun 
biyografiyle yakından uzaktan 
alakası yok. Çok enteresan bir 
hikâyesi var, o hikâye de bizi filmde 
bu etnik kökenle alakalı anlatmaya 
çalıştığımız gerçeklere yardım 
edecek. Böyle bir sonuç ortaya 
çıkaracağız inşallah. Bütünüyle bu. 
Sohbetin yine başlarında dediğim 
gibi benzersiz, kreatif, ruhu 
olan işler ve projeler üretmeye 
çalışıyoruz. İnşallah bizi dinleyenler, 
izleyenler, sevenler de geleceğe 
dönük hazırladığımız projelere 
de hem izleyerek hem dinleyerek 
katkıda bulunurlar. Bizleri de 
dinleyip sevmeye devam ederler. 
Buradan bu röportajı sağlayan 
Fedai Çakır’a da sevgilerimi 
gönderiyorum. Çok seviyoruz 
kendisini, ailecek yakından takip 
ediyoruz.

Gökay Süngü ve Doğuşhan Çakır
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MAKALE || Mine Ataman

MÖ 10 bin yılında, bilge bir kadın, 
bir buğday tanesini toprakla 
buluşturduğunda insanlığın da 
geleceğine güzel tohumlar ekmişti. 
Binlerce yıllık insanlık hikayesinde 
coğrafyanın kültüre, gastronomiye 
etkisi kuşkusuz insanın yarattığı 
her şeyi değiştirdi. Önce tohum 
vardı; sonra toprakla buluştu umut 
oldu, suya canını sundu hamur 
oldu. Binlerce yıllık zanaatkarlığın 
gölgesinde demlendi, geleceğe 
umut oldu.

Yeryüzü ne yaşadıysa belleğine 
ilişti, tohumun da zanaatkarlığın 
da. Tarihin yeni, zamanın düş 
olduğu yıllar. Harfler dizildiği 
gibi durmuyordu. Hele, Oğuz 
Atay’ın söylediği gibi hiç 
uymuyordu “hayat hayale”. 
İnsanlık çınarı kök salmaya 
başlarken zaman ibresini çoktan 
değiştirmişti.

Doğan güneşin, geceye düşmüş 
ayın, yağan yağmurun hiçbirinin 
cebinde mutluluk yok; öylesine 
yağıyor. Öylesine çiçek açıyor 
ağaçlar... Öylesine güz geliyor 
diyen doğanın bilgeliği doğan 
her çocukta evrenin sırrını aradı. 
Kadim bilgiler doğayı izleyene, 
içini açanlara, kalbiyle bakanlara 
sırlar hediye etti gümüş tepside. 
Tohumun izinden gidenler 
kökünde izini buldu, izler bıraktı 
binlerce yıl sonraya. Cennette ilk 
sofra kuruldu, Göbeklitepe’de 

kutsal ırmakların yanı başında.

Kiminin adına ustalıkla eklendi, 
kiminin hesabına şifa diye 
mühürlendi tohumun tahıla 
dönüş hikayesi. Öyle büyük 
sanatçılar gördü ki, tahıl dediğin 
ateşe pervane, tahılın rüyası 
ekmek oldu.

Önce bilge kadınların elinde 
inci gibi dizildi, sıra sıra 
toprağa düştü heyecanını hiç 
kaybetmeden. Doğanın kadim 
bilgilerini yüreğine kilit eden 
bilge kadınlar yavaş yavaş 
açmaya başladı saklı kutunun 
kilidini. O güne kadar evrenden 
ne öğrendiyseler tarıma, 
toprağa ve sofraya taşımaya 
başlandı rızık diyerek.

Anaerkil dönem buğdayın 
kültüre alınması, diğer tarım 
ürünlerinin günlük toplanması, 

ev halkının beslenmesi için 
kullanımı Ademoğlu’nun yaşama 
tutunmasına ziyadesiyle yetti. 
Karın tokluğuylazihne ambar 
edilen teknolojik bilgiler 
astronomi, mimarlık, araç-gereç 
yapımı gibi birçok konuda ivme 
kazanılmasını sağladı. Tarım 
alanlarında su kanalları inşası, 
Ay’ın hareketlerinin izlenmesi, 
Güneş’in gücü, toprağın takvimi 
hepsi medeniyetin temelini attı. 
Alın terinin sıcağına akıl teri 
karışınca ustalıkla mühendislik 
oyun alanını genişletti 
insanoğlunun.

Sofrada kültürü mayalayan 
kadınlar, tarihin ilk zanaatkarlık 
örneğini işledikızgın taşlarda; 
güneşin sıcağına emanet etti 
hamuru. Mezopotamya’nın 
bereketli topraklarında tohumun 
bire bin verdiği kadim bilgiler 
zanaatkarların mayasıyla sanata 

Tohumun tahıla
dönüş hikayesi

ZANAATKARLIĞIN İÇİNE 
SİNMİŞ SANAT

Y
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Salvador Dali fırıncısını her gün 11.00’de arıyordu. 
Ekmekten eşyalar, hayvan figürleri istiyordu.



dönüştü. Hamurun tarihi sanatkar 
ellerde yazıldı, un ile su ile tuz ile.

Dikili taşlara işlenen hayvan ve gök 
cisimleri bakmakla görmek arası 
farkın imgesel izdüşümlerini kesici 
aletlerle tarihe not düştü. Yoğrulan 
hamurlarla ilk sanat örnekleri 
Sümerler, Asurlular, Hititler, Roma, 
Bizans, Osmanlıgibi birçok uygarlık 
ve imparatorlukların köklerine 
can suyu oldu. Avucunda ne varsa 
doğanın kadın eliyle form buldu 
antik dönemde. Sofralar kuran 
kadınlar, kültürü mayalıyordu 
verdiği kararlarla. İlk mimari 
tercihler, ilk çizgiler, ilk kap kacak 
kadın eliyle biçimlendi.

Her şey ilk hamurla başladı; ilk maya 
tutmaya görsün, yeryüzü ilmek 
ilmek örüldü insanlık çınarıyla.

Hayat hayale sığmıyor, derken 
büyük yürekli bilgeler, hamurlar 

yoğurmaya, evrenin şifasını 
fısıldamaya devam ediyordu. 
Hititler çizgiye, şekile, renge dair 
tekmili birden ne varsa hamura 
aktarıp ustalıklı eserler ortaya 
koydular. Zanaatkarlık ticari 
gelişmişliğin özgüveniyle 150’ye 
varan ekmek çeşidini, tohumu altına 
dönüştürdü. Avucun içine sinen 
hikâyeler, insanlığın alametifarikası 
oldu. Doğanın tüm gizemi bazen 
Anka kuşuna bazen bir üzüme 
bazen de diş şeklinde heykele 
dönüştü usta ellerde. Her bir 
ekmek bir sanatçının elinde sadece 
midenin değil ruhun ve gelecek 
sanatının gıdası oldu. Gelişmiş sanat 
buğdaya olan saygıyla, tarıma, 
tohuma duyulan minnetle kralların 
baş tacı edildi.

Buğdayı eken el, tohumu büyüten 
güç, hamuru işleyen zanaatkarlık 
sanata dönüştü zaman geçtikçe. 
Her uygarlık farklı tatlar eklese de 

ustalığın nişanı hiç kaybolmadı.

Sümer’de Zigguratlar inşa 
edildi, okullar ekmek hamuruyla 
geometrik desenlerin yapıldığı 
sanat merkezlerine dönüştürüldü. 
Sümer’in rüyası İnanna ve Dumuzi’yi 
aşkla geleceğe taşıdı bir parça 
ekmek, bir kap su.

Vergilius Eurysaces vardı Roma 
hükümdarının yanı başında. 
Kralları dize getirmiş, tahılı altına, 
hamuru mücevhere dönüştüren. 
Üzümler salkımsöğüt hamur 
olmuşken flüt çalan müzisyenler 
hamura sessizlik bağışlıyordu, 
her yiyen kendi sesini duysun 
diye. İşlediği her hamur, doğanın 
heykeltıraşları kıskandıran cinsten 
hayranlık uyandırıyordu. Işığın 
hapsedildiği tohumlar sürrealist 
fırça darbeleriyle ateşi kora, emeği 
sanata dönüştürüyordu. Asla 
unutulmadı usta Vergilius, içine 
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sanat sindi onun zanaatkârlığının tıpkı 
diğerleri gibi.

Tarihler henüz Rönesans’ı işaret 
ederken, 13 Nisan 1519’da Muhteşem 
Caterina Maria Romola di Lorenzo 
de Medici’nin yemek kültürünün 
geleceğini değiştireceğini elbette 
bilmiyordu hiçbir fani. İtalyan 
Rivierası’ndan esen serin meltemlerin 
uğultusunda sofra kültürüne, ekmek 
geleneğine dokunacak izler saklıydı. 

Yüksek İtalyan zevkiyle iliklerine 
kadar elegant Muhteşem Medici 
Fransız Sarayı’na yanında ekmek ustası 
Panterelli’yi de getirmişti. Zamanın 
ruhunu mayalayan Medici sadece 
fevkalade eserlerini değil ekmek 
kokusunu da sarayın duvarlarına 
iliştirmişti. Öyle ki, mezhep 
tartışmaları ile sınıfsal çekişmelerin 
ortasında ayak direyenleri aynı 
sofrada, aynı tat belleğinde 
buluşturuyordu. Panterelli ve Medici 
icadı hamur ustalıkla işlenmiş, 
sanatçı dokunuşuyla hamurun 
layıkıyla hem tatlı hem tuzlu olarak 
kullanılabilmesini sağlıyordu.

Fransız patisserie kültürünün 
mihenk taşları tereyağı, su ve un 
ile şekillendiriliyordu. Unun suyla 
hemhal hali, tereyağının ipeksi 
akışkanlığı, tene dokunan ateşi kutsal 
bir hamura dönüştürüyordu. Aziz 
Honore’ye adanan tüy gibi hafif kıvam, 
damağa bıraktığı tat hikayesinde her 
elementin rayihasını barındırıyordu. 
Sarayın koridorlarında sessizliği bozan 
tepsi servis arabalarının üstünde 
fırından yeni çıkmış ekmeklerin çatal-
bıçakla buluşma anı, damağa akıtacağı 
bal modern zamanların kaçamaklarını 
yaratacaktı gelecekte. Kutsal hamur 
Fransız yemek tarihini yoğurup 
“kül altında pişen” profiterolün 
çikolatayla olan aşkına evrilecekti. 
Muhteşem Medici Fransız tat mirasını 
renk, form, akışkanlık, denge, tutku 
gibi farklı sanat argümanlarıyla 
tasarlıyordu. Rönesans etkisiyle tahıl 
una, un zamansız lezzet sanatına 
dönüşüyordu.

Tarih hızla büyüse de zaman 

Muhteşem Catherina de Medici; Fransız tat 
mirasını renk, form, akışkanlık, denge, tutku 
gibi farklı sanat argümanlarıyla tasarlıyordu.



heyecanından hiçbir şey 
kaybetmiyordu.1932 yılında 
Normandiyalı genç bir adam 
Paris’te bir fırın açıyordu. 
Poilâne’nin parmakları hamura 
dokunurken aynı zamanda 
İspanya’nın kuzeyinde de bir çift 
el fırçaya dokunuyordu. Yıllar 
sonra Dali ve Poilâne’nin parmak 
uçlarındaki yaratıcılığı, yeryüzü 
mucizelerini hamura işleyecekti. 
Binlerce yıllık zanaatkârlığa yeni bir 
koku daha sinmişti.

Poilâne babasından aldığı 
fırıncılıkmirasını geliştirip 
geleceğe taşıdı. Fırınında güneşin 
doğuşunuizlemektense odun 
ateşinden harikalar yaratmaya, 
ekmeğin geleceğini yazmaya 
karar verdi. LionelPoilâneinovatif 
bir bakış açısıyla fırıncılığa 
‘’Retro yenilik’’ kavramını 
getirirken Dali de her sabah 
saat 11’de onun zanaatkarlığına 
ruh katıyordu. Tarihler Paris 
ışıklarıyla aydınlanırken Channel 
ışıltısı fırınların camlarından 

içeriye sokuluyordu. Hamurlar 
yoğrulmadan Fransız dantel 
poşetler işleniyordu Fransız 
şıklığıyla. Sofraya ekşi mayalı 
ekmek kokusu gelmeden zarafet 
giriyordu eşikten içeri, pamuk 
elyaf içinde. Pamuğa ilmek 
ilmek işlenmiş Fransız düğümleri 
zarafetin fırıncılığa işlenmiş 
mührüydü. 

Öyle bir fırındı ki, ekmeğin 
kokusu fırça darbeleriyle sanata 
dönüşüyordu. Poilane ve Dali 
1969’da bir araya geldiklerinde 
her ikisi de hayatı sorgulayan, 
yeniliği tasarlayan, alanlarında 
geleceğe dönük yaklaşımlarıyla 
sürrealist çalışmalar yapan birer 
dâhiydiler. Dali’ye göre zaman, 
mekân ve madde arasında 
hissedilemeyen, dokunulamayan 
gerçeküstü bir ilişki vardı; cesur 
olanlar bu anın peşinden gider, 
diğerleri sadece takip ederdi. 
Onlar kendi yaşamlarına sadece 
seyirci kalırlardı. Dali, fırıncısını her 
gün 11.00’de arıyordu. Ekmekten 

eşyalar, hayvan figürleri istiyordu. 
Bazen bir telefon, bazen bir vazo, 
bazen de bir yastık yeryüzünün 
en değerlisi, aşkı Gala için. O 
gün yine saat 11.00’de telefon 
çaldı. Gelen ses çok keyifliydi. 
Yanlış anlamamıştı Poilane, 
ondan ekmekten bir yatak odası 
istiyordu Dali. Poilane’nin fırıncılık 
yeteneklerini mi geliştirmeye 
çalışıyordu? Her durumda bir fırıncı 
ve bir sanatçı yine zamana, mekâna, 
maddeye ve sanata dokunmuştu. 

Bundan sonra fırında asılmak 
üzere ışıltılı avizeler yapıldı, ışığına 
fırıncılık sinmiş aydınlatmalar. 
Fırıncının hamurdan yaptığı yatak 
odasında tatlı rüyalar işitildi, bin bir 
gece masallarında.

Tarihler modern zamanları 
gösterirken, pusulanın ibresinde 
zanaatkârlık her dem gönül çelen.

12 bin yıl boyunca cesur bilgelerin 
ustalığına sanat sindi, geleceğe 
tohum eken.



KAPAK

PANDEMİ UZADIKÇA 
İFLASLAR ON YILIN EN 

YÜKSEK RAKAMINA 
YAKLAŞIYOR
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Tüm dünyada işletmeler pandemiden dolayı eşi benzeri görülmemiş zorluklarla 
karşı karşıya kaldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında 

çoğu şirket finansal olarak zor bir döneme girdi.

Küresel İflas Endeksi 
güncellendi. Endekse göre 
2021 yılı sonunda geriye 
dönük iki yıllık dönemde 
iflaslar yüzde 35 artışla 
rekor kıracak. İflasların 

önemli bir kısmının 2020 
yılı sonunda ve 2021 yılının 
ilk yarısında gerçekleşeceği 

öngörülüyor!

“



Çoğu hükümet, işsizlikle 
başa çıkabilmek ve iflasların 
önüne geçebilmek için büyük 
miktarda kurtarma paketleri 

açıkladı. Bu kurtarma paketlerine 
rağmen dünya ekonomisinin 
1930’larda yaşanan Büyük 
Buhran’dan bile daha büyük bir 
ekonomik krize girmesi bekleniyor.

PANDEMI UZADIKÇA 
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE 
IFLASLAR “ON YILIN” EN 
YÜKSEK RAKAMINA 
YAKLAŞIYOR
Pandemiyle birlikte özellikle 
perakende sektöründe, giyim başta 
olmak üzere birçok firma ya iflasını 
istemiş ya da iflas etme noktasına 
gelmiştir. Dünya devlerinin de 
içerisinde olduğu bu iflasların 
ikinci dalgayla daha da artacağı 
öngörülmektedir. 

ABD’DE YAŞANAN IFLASLAR 
AVRUPA’YA DA SIÇRIYOR
Perakende sektöründe büyük 
batışlar pandemi döneminde 
ABD’de dünya devi olan şirketlerle 
başladı. Araştırmalara göre 
koronavirüs salgını nedeniyle 
küresel ekonomide yaşanacak 
durgunluk sonucu şirket iflaslarında 
yüzde 35’lik artış bekleniyor. Buna 
göre ABD ve İngiltere’de iflas 
oranları sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 
33’le patlama yaparken İspanya 
(yüzde 22), İtalya (yüzde 18) ve 
Fransa’da da (yüzde 15) oldukça 
yüksek düzeylerde olacak. Almanya 
ise yüzde 11 ile diğer ülkelere göre 
biraz daha iyi durumda görünüyor.

Şirketlerin kriz ortamlarındaki 
performansının ülkeden ülkeye 
farklılık gösterdiği belirtilirken, 
ABD’de durgunluk Avrupa’ya 
göre daha sınırlı olsa da Amerikan 
şirketlerdeki iflas oranının daha 
yüksek olacağı vurgulanıyor.

Tekstil sektörünün devleri arasında 
yer alan ABD’li perakendeci 
GAP, faaliyetlerini Avrupa’da 
yalnızca Franchising’e kaydırmayı 
düşünürken İngiltere’deki tüm 
mağazalarını kapatmayı planlıyor. 
GAP; İngiltere, Fransa, İrlanda ve 
İtalya’daki mağazaların ve İngiltere 
merkezli Avrupa dağıtım merkezinin 

önümüzdeki yaz kapanabileceğini 
söylüyor.

BANKALAR DALGA 
DALGA GELEN IFLASLARA HAZIR 
OLMALILAR
Yapılan araştırmalara göre 
bankalar da gelen iflaslardan en 
çok etkilenecek sektörler arasında 
yer alacaklar. Artan borç yükünün 
bankaların da finans yükünü 
artıracağı düşünülmektedir. Bireysel 
krediler, konut ve araç kredilerinin 
geri dönüş ödemelerinde ciddi 
aksamalar görülmeye başladığı 
verilerle ortadayken, ikinci dalgayla 
bunların daha da artacağı ve 
bankaların geri dönüş olmayan 
kredi miktarlarında ciddi artışlar 
olacağı öngörülmektedir.
“COVID-19’DAN 
EN ÇOK HAVACILIK 
SEKTÖRÜ ETKILENDI”
Dünyada havayolları firmaları 
pandemiden en çok etkilenen 
sektörlerin başında geliyor. 
Uçuşların yeniden başlamasına 
rağmen havayolu şirketlerinin tam 
kapasiteyle ne zaman uçmaya 
başlayacağı ve bu şirketlerin 
finansal olarak bu krizi nasıl 
atlatacağı halen tartışılan 
konular arasında.

Az yolcu talebi, kapasite 
yönetimi, yeni uçak 
teslimatlarının 
ötelenme ihtiyacı 
ve artan maliyetler 
göz önünde 
bulundurulduğunda 
havayolu sektörünü 
önümüzdeki en az 
bir-iki yıl zor bir 
süreç bekliyor. 
Daha şimdiden 
birçok dev 
havayolu şirketi 
ciddi rakamlarda 
zarar açıkladılar ve 
çalışan çıkarmaya 
başladılar. 
Birçok hükümet, 
havayolları firmaları için 
kurtarma paketleri açıklıyor 
ve devreye sokuyor. Havayolu 
taşımacılığında sevindiren 
nokta, kargo taşımacılığının 
pandemide artması ve gelir 
anlamında dünyada yükselişe 

geçmiş olması.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN 
DIŞINDA EN ÇOK IFLASLARIN 
BEKLEDIĞI SEKTÖR TURIZM 
SEKTÖRÜ OLARAK GÖSTERILIYOR
Pandemiyle başlayan seyahat 
kısıtlamaları havayolları firmaları ile 
beraber otelleri ve turizm seyahat 
acentelerini de iflasa sürüklemeye 
başladı. Elbette bunlara bağlı 
olarak çalışan birçok sektör de bu 
iflaslardan, duraklamadan nasibini 
aldı. 

Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa 
gibi çok fazla turist alan ülkeler bazı 
somut atılımlar atsalar da seyahat 
kısıtlamaları ve pandeminin yaydığı 
korkuyla sektöre can vermekten 
çok uzak atılımlar olarak kalıyor. 

Ancak koronavirüs salgını her 
sektörü olumsuz etkilemedi. 
Salgınla birlikte kimi şirketlerin 
yükselişe geçtiği görüldü.
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HABER

DigiPOS
MARKETLERDE 

AVUSTURYA’NIN YENİ MARKASI WİM SATIŞTA

Üreticilerin, Toptancıların ürünlerini 
son kullanıcıya tanıtmalarına katkı 
sağlayacak olan yeni bir tanıtım 
platformu DigiPOS marketlerde 
yerini aldı.

Avusturya’nın hijyen ve temizlik 
malzemeleri markası Wim Sepaş 
Süpermarketleri raflarında yerini aldı. 

Sepaş süpermarketler’e 
ve diğer doğrudan satış 
noktalarına yerleştirilen 

ekran sayesinde ürün tanıtımı, 
günlük indirimler, özel ürünlerin 
tüketici tarafından fark edilmesi 
sağlanıyor. Bir bilgi ekranı 
olan DigiPOS, alıcının üründen 
haberdar olarak kısa sürede 
karar vermesini ve tanıtımı 
yapılan ürüne yönelmesini de 
kolaylaştırıyor.

DigiPOS özel tasarımı ve 
özel yazılımı reklamların 
direkt tüketiciye ulaşmasını 
sağlamaktadır. Dijital dünyada 
yayınlanan reklamların diğer 
mecralara göre daha çok kitlelere 
ulaştığı yapılan anketlerde öne 

çıkmaktadır. 
DigiPOS’da dijitalleşmeyi 
süpermarketlere ve doğrudan 
satış noktalarına taşıyarak 
buralarda da reklam verenlerin 
reklamlarını hızlı şekilde 
ulaşmasını sağlamaktadır.

Markalara katkısı;
DigiPOS’da reklamların son 
tüketiciye ulaşmasında hızlı ve 
aktif rolü ile markaların marka 
bilinirliğini artırırken o markanın 
ürünlerinin de bulunduğu satış 
noktasında daha çok satılmasını 
sağlayacaktır. Marka bilinirliği 
hem de satış olanağı katkısını 
üreticilere veya toptancılara 
sağlamış olacaktır. DigiPOS 
bulunduran satış noktalarına 

katkısı; Siz de perakende satış 
noktaları zinciri yapan bir 
kurum iseniz mağazalarınıza, 
marketlerinize DigiPOS koyarak 
ek gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca 
müşterilerinize karşı prestij ve 
ürüne ulaşım kolaylığı sağlamış 
olacaksınız.

KALITESI ve güvenilirliğiyle yola çıkan Wim kısa 
sürede Avusturya’nın kendi alanında iddealı marka 
olmaya aday görünmektedir. 

Firmadan yapılan açıklamada Wim markasının ve 
ürünlerinin üretiminde kaliteden ödün verilmediği, 
Avusturya halkının özellikle bu pandemi 
döneminde en kaliteli ürüne yönelme isteğine 
cevap vermeyi umduklarını söylediler. 

WIM DEZENFEKTAN 
ÜRÜNÜNÜ PIYASAYA SÜRDÜ
Wim Dezenfektan market raflarında yerini aldı. 
Kısa süre önce birçok ürünle marketlerde yerini 
alan Wim markası dezenfektan ürününü çeşitleri 
arasında satışa sundu. Halk sağlığı için önemli olan 
Wim Dezenfektan’ı satış noktalarında bulabilirsiniz.
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>> Geçtiğimiz aylarda Quick 
Sigorta (Maher Holding) 
olarak Avrupa’da bir sigorta 
şirketi satın alma ya da yeni 
bir sigorta şirketi kurma 
şeklinde bir yapılanmaya 
gideceğinizi açıkladınız. 
Pandemi sürecinde bu 
yatırımınızın son durumunu 
okuyucularımız merak 
edecektir. Yatırım kararınız 
devam ediyor mu? Gelinen 
son nokta nedir?
Avrupa’ya yatırım kararımız ve bu 
konudaki çalışmalarımız devam 
etmekte. Pandemi dönemiyle 
beraber her sektör kendi içinde 
yapılanmaya gitti ve yenilikler 
oluşturmaya başladı. Dünyada ve 
ülkemizde sigorta sektöründe de 
yeni kurallar ortaya çıkıyor. Hiçbir 
şey eskisi olmayacak. Yeni bir dünya 
düzeniyle karşı karşıyayız. Bu yeni 

dünyanın kurallarına adapte olmaya 
çalışan bir ekonomik düzenle 
de karşı karşıyayız. Yerleşmiş 
kuralların değişimi ve yeni düzenin 
oluşması için yürütülen bu sürece 
biz de Quick Sigorta ve Maher 
Holding olarak hızla adapte 
oluyor ve yatırımlarımız ile ürün 
ve hizmetlerimi çeşitlendiriyoruz. 
Pandemi süreci gelecekle ilgili 
planlarımızı etkilemedi; süreç içinde 
doğal olarak yeni kurallarla özellikle 
Avrupa’ya yatırım için planlarımızı 
güncellememizi sağladı, diyebiliriz. 
Tüm dünyada var olan seyahat 
kısıtlamaları yatırım şartlarını 
da zorlaştırıyor. Yasakların biraz 
gevşetilmesiyle Avrupa kapılarında 
olacağız.

>> Bugüne kadar Avrupa 
merkezli dev sigorta ve 
finans şirketleri Türkiye’de 
satın alarak ya da yeni firma 
kurarak sektöre girerken 

ilk kez Türkiye’den bir firma 
Avrupa’ya bu alanda yatırım 
yapacak. Bu fikir nasıl 
doğdu?
Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine 
geçişimizde ülkemizde sigorta 
sektörü Avrupalıların elindeydi ve 
bizler, yabancılarla bu şirketlerde 
çalışan duayenlerimizden 
sigortacılığı öğrendik. Bir dönem 
ülkemizde sektörde yer alan 
firmaların çoğu yerli sermayeyle 
sigortacılık yaptılar. Daha sonra 
satın almalarla, özellikle 80’li 
yıllarda sektör, yabancı sermayenin 
göz bebeği oldu. Biz Quick 
sigorta olarak üç yılda Türkiye’de, 
ürettiğimiz prim, sermaye 
gücümüz ve kârlılık oranımızla 
yükselişe geçtik. Yükselişimiz 
elbette ekip çalışmasıyla oldu. 
Bunun sonunda başarımızı neden 
Avrupa’ya taşımayalım, dedik. 
Quick Sigorta dinamik bir şirket 
ve Avrupa’da da böyle bir ihtiyaç 

EZBER BOZAN YATIRIMLA 

AVRUPA’YA AÇILIYOR
Geçtiğimiz aylarda Avrupa’ya yatırım yapacağı duyurulan, Türkiye’nin 
başarılı sigorta firması Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar’a 
yatırımın detaylarını sorduk. Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türk 
vatandaşını heyecanlandıran bu yatırımın detaylarını ilk ağızdan 
dinleyerek sizler için öğrendik.

Quick Sigorta
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olduğunu düşünüyoruz. Dünya 
ve Avrupa’daki sektörün devleri 
Türkiye’de sigortacılık yapıyor. Biz 
de onlarla rekabet ederek bir yere 
geldik. Şunu gördük ki, Avrupa’da 
da rekabet edebiliriz. Çünkü 
dinamizmimiz sayesinde değişime 
hızlıca ayak uydurabiliyoruz. Teknik 
alt yapımız, sermaye gücümüz, 
ekibimiz ve deneyimlerimiz 
sayesinde bu yatırıma hazırız. 

>> Bir de şunun altını 
çizmekte yarar var: Siz 
Quick Sigorta olarak şube 
açmayı değil Avrupalı bir 
sigorta şirketi kurmayı 
planlıyorsunuz, değil mi? 
Peki Quick Sigorta (Maher 
Holding) gerçekten de 
Avrupa’ya yatırım yapacak 
mali güce sahip midir?
Elbette bir şube değil. Avrupa 
merkezli bir şirket olacak. Avrupa 
sigorta mevzuatına uyan bir 
yapılandırma olacak bunun için. 
Dünyanın birçok bölgesinde 
markamızı tescil ettirdik. Quick 

Sigorta başta olmak üzere Maher 
Holding Avrupa’da bir Türk yatırımı 
olarak, Türk kökenli bir Avrupalı 
sigorta şirketinin kuruluşu için 
faaliyetlerine başladı. Bu konuda 
hem holdingimizin yönetim 
kurulunda hem Quick Sigorta’nın 
yönetim kurulunda alınmış kararlar 
söz konusu. Avrupa’da yaşayan 
Türkler başta olmak üzere ama 
tüm Avrupalılara hizmet edecek 
bir sigorta şirketinin kuruluşu 
ya da satın alması için çalışmayı 
başlattık. Bu konuda bir süredir 
devam eden faaliyetlerimizi açıkçası 
hızlandırma kararı aldık. Şu anda 
aslında bir Türk sigorta şirketi 
olarak dünyanın her yerindeki 
Türklere ve Türk menfaatine sigorta 
yapma imkânına sahibiz. Hem 
kendi mevzuatımız açısından hem 
reasürans alt yapımız, ilişkilerimiz 
açısından dünyanın her yerinde 
bulunan Türklere ve Türk menfaati 
taşıyan varlıklara zaten sigorta 
yapabilme şansına sahibiz. Zaten 
teknolojik alt yapımız gereği de 
dünyanın her yerine internet 
ortamında kendi web sitelerimiz 
üzerinden, Quick Sigorta alt yapısı 

üzerinden ulaşabilme imkânına 
sahibiz. Bizim burada yapmaya 
çalıştığımız şey, bizatihi Avrupa’da 
lisanslandırılmış, ruhsatlandırılmış 
bir sigorta şirketini kurmak ve 
tüm Avrupa’ya hizmet edebilir 
hale gelmek. Bu tabii ki Avrupa’da 
yatırım yapan ilk Türk sigorta şirketi 
olacak. Türkiye’de faaliyet gösterip 
Avrupa’ya açılan ilk Türk sigorta 
şirketi olmak bizim için önemli. 
Azerbaycan’da da yaşadığımız 
birtakım örnekler oldu, Türk sigorta 
şirketlerinin girişimleri oldu. 
Bizim kastımız o değil. Bir Türk 
sigorta şirketi Avrupa’da ilk defa 
faaliyet göstermekten ve orada 
sigorta şirketi kurmaktan ya da bir 
sigorta şirketi satın almasından 
bahsediyoruz.

SİGORTACILIK 
SEKTÖRÜNDE DİJİTAL 
BİR DEVRİM BAŞLATAN 
QUİCK SİGORTA, 
TÜRKİYE ÇAPINDA 
MÜŞTERİLERİNE 
İSTEDİĞİ ZAMAN, 
İSTEDİĞİ HER YERDEN 
SİGORTA SATIN 
ALABİLME KOLAYLIĞI 
SAĞLIYOR. ZENGİN 
SİGORTA ÜRÜNÜ 
YELPAZESİNE SAHİP 
MARKA, GÜNÜN HER 
SAATİ VE İHTİYAÇ 
DUYULDUĞU HER 
AN MOBİL CİHAZLAR 
ARACILIĞIYLA DAHİ 
MÜŞTERİLERİNE 
SİGORTA SATABİLİYOR. 
HEM UYGUN HEM DE 
HIZLI ÇÖZÜMLERİYLE 
QUİCK SİGORTA, 
SİGORTACILIK 
SEKTÖRÜNE YENİ BİR 
BAKIŞ AÇISI GETİRİYOR.

“



>> Üç yıl gibi kısa bir zamanda 
Türkiye’nin sigorta sektörünün 
parlayan yıldızı olan Quick 
Sigorta’nın başarısını neye 
bağlıyorsunuz? 
Ekip ruhu ve sahada olmamız. Mottomuzla 
şu şekilde kendimizi tanıtabiliriz: “Şirket 
yeni biz değiliz” Quick Sigorta yönetimi 
ve ekip arkadaşlarımız sektörün içinde 
yıllarca değişik firmalarda hizmet vermiş ve 
tecrübelerle bugünlere ulaşmış insanlardır.

Yenilikçi ürünlerimiz, dijital platformu 
etkin kullanmamız, müşteri odaklılık, 
inovasyon temelli stratejimiz ve tüketicinin 
yaşam kalitesini artırma amacıyla hareket 
etmemiz bizi Türkiye’de güçlü bir marka 
haline getirdi.

>> Quick Sigorta’nın çalışma 
alanları nelerdir? Avrupa’da da 
bu yönde mi devam edecek? 
Hedefiniz belli mi, neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Türkiye’de birkaç branş dışında her 
alanda poliçe kesiyor ve hizmet veriyoruz. 
Avrupa’da, elbette oranın şartlarına göre 
poliçe üreteceğiz. Rekabetçi bir ortam 
yaratacağımız kesin.

>> Sizin bir de şu an Avrupa’da 
yaşayan Türkler için geliştirdiğiniz 
“Izin Yolu Sigorta” projeniz var. Bu 
projedeki amaç nedir? Avrupa’daki 
Türklere ne gibi kolaylıklar 
sağlamaktadır?
İzin Yolu Sigorta, öncelikle Avrupa’dan 
ana vatanına araç ile seyahat eden 
vatandaşlarımız için geliştirdiğimiz 
bir proje. Hepimizin bildiği gibi araçla 
Türkiye’ye giriş yaptığınızda Türkiye’yi 
kapsayacak bir zorunlu trafik sigortasına 
ihtiyacınız var ve bunu yaptırmadan 
Türkiye’ye giriş yapamıyorsunuz. 
Birçok vatandaşımız gümrüklerde sıra 
beklemekten kaynaklanan gereksiz 
zaman kaybediyor ya da fahiş fiyatlarla 
sigortalarını yaptırmak gibi tatsız 
durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. 

İşte bu tatsız olayların önüne geçme adına 
Quick Sigorta olarak www.izinyolusigorta.
com’u hayata geçirdik. Bu sitemizden 
Avrupa’daki vatandaşlarımız yola çıkmadan 
zorunlu trafik sigortalarını kalacakları 
gün sayısına göre online yaptırabilirler. 
Poliçeleri maillerine anında otomatik 
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olarak geliyor ve kısa zaman 
içerisinde çözüm üretmiş 
oluyorlar. Ailelerini ve kendilerini 
güvenceye alacak olan seyahat 
sigortası da vatandaşlarımıza 
online sunduğumuz ürünler 
içerisinde. www.izinyolusigorta.
com üzerinde yine yakın 
zamanda devreye alacağımız 
kasko ürünümüz ile herhangi bir 
kazaya karşı Türkiye seyahatleri 
boyunca araçlarını ve kendilerini 
güvenceye almış olurlar. Zaman 
içerisinde vatandaşlarımızın 
Türkiye’de olan yatırımlarını 
da güvenceye alacak çözümler 
sunabiliriz.

>> Son olarak Avrupa’da 
yaşayan özellikle Türklere 

söylemek istediğiniz, 
göndermek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Daha önce Viyana’ya gelmiş biri 
olarak oradaki Türklerin yaşam 
şekillerini ve ticari hayatlarını 
gözlemleme şansım oldu. Başta 
ekonomi olmak üzere birçok 
alanda söz sahibi olmuşlar. 300 
bine yakın nüfusla siyasetten 
ekonomiye kadar söz sahibi 
bir toplum haline gelmişler. 
Bu başarıların içerisinde biz de 
Türk yatırımcı olarak Avrupa’da 
olan Türklerle ve Avusturya’daki 
hemşerilerimizle yer almak 
isteriz. Ana vatandan kucak 
dolusu sevgiler, selamlar 
gönderiyoruz.

Maher Holding
CEO’su

Levent Uluçeçen

Maher Holding
Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Erdemoğlu

Quick Sigorta 
Genel Müdürü 
Ahmet Yaşar 

RAKAMLARLA QUİCK SİGORTA

ÖZ SERMAYE BÜYÜMESİ: 
3 YILLIK BÜYÜME %1000 

(3 YILLIK BÜYÜME 10 KATIDIR.)

AKTİF BÜYÜME: 3 YILLIK BÜYÜME %4600

TOPLAM ÜRETİLEN POLİÇE MİKTARI:
6 MİLYON 500 BİN ADET

TOPLAM NET PRİM: 4.519.490.135 TL

81 İL 600 İLÇEDE 2732 ACENTE

TOPLAM ÜRÜN ADEDİ: 44

SEKTÖR BİRİNCİLİKLERİ
KEFALET SİGORTASI, TRAFİK SİGORTASI,

HUKUKSAL KORUMA
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Doğanın en zayıf 
halkalarından biri iken 
aklını kullanarak koca 
evreni kendi hizmetine 

sokan insanoğlu, ilk 
başlarda aşırı soğuk ve 
yırtıcı hayvanlara karşı 
fazlasıyla çaresiz kalsa 

da sonrasında ateşi 
kullanmasıyla yemeklerini 

pişirmiş, ısınmayı öğrenmiş 
hatta aletini yaparak 

kendini korumuş. Böylelikle 
ortalama 25 yıl olan yaşam 

süresi hem daha uzamış 
hem de doğanın efendisi 

konumuna gelmiştir. 
Esasında insanoğlunu diğer canlılardan ayıran 
en büyük fark kendi aletini yapan tek canlı 
olmasıdır. Oysa hayvanların alete ihtiyacı yoktur. 
Kemirgenler, ağaç kemirmek ve kesmek için dişleri 
buna elverişli şekilde doğarlar. Hayvanların doğal 
birer alet olan pençe ve dişlerinden faydalanmayı 
başkalarından öğrenmelerine gerek yoktur. 

Fakat insana gelince iş değişir. İnsan aletini kendisi 
yapar, onlarla doğmaz. Onları kullanmayı da 
tecrübe sahibi insanlardan yani öğretmenlerinden 
öğrenir ve başkalarına öğretir. Her kuşak, 
hafızasını geleceğe aktaran insanlığın ortak 
tecrübe hazinesine yeni bir şeyler katarak 
ilerler. İnsanı insan yapan bu binlerce yıllık emek 
okuludur. Aletini yaparak bunun için emek veren 
insan emeğinin mükâfatını dünyada sayıca 

E
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çoğalabilecek üstünlüğe erişerek 
almıştır. Çünkü kaçınılmaz olarak 
tabiatta bir canlının artması onu 
yiyen başka bir canlının çoğalmasına 
neden olur ki bu yüzden doğada 
canlılar kontrolsüz şekilde çoğalıp 
gidemezler. Yeterince hıza sahip bir 
aslan, sürüdeki sağlamlar yollarına 
devam ederlerken sürünün arkada 
kalan en zayıfını yer, onları azaltır. 
Böylece aslanın beslenerek neslini 
devam ettirmesine sebep olur. 
Birinin yokluğu diğerinin var olma 
sebebi olmuş olur. 

Oysa MÖ 540-480 arasında doğayı 
gözlemleyerek yanıt arayan 
Herakleitos, “her şey zıddıyla 
vardır” dememiş miydi? Ünlü filozof 
Herakleitos, “Ocakta yanan odunun 
ölümü ateşin doğmasıdır. Biri için 
ölüm başkası için hayattır, hiç hasta 
olmasak sağlığın ne olduğunu 
bilmeyecektik; hiç açlık çekmesek 
tokluğun keyfini çıkaramazdık; 
hiç savaş olmasa barışın değerini 
hiç kış gelmese baharın geldiğini 
anlamazdık” demişti. 

Böylece kâinatta hiçbir şeyin 
amaçsız ve faydasız yaratılmadığına, 
her canlının bir vazifesi olduğuna 
şahit oluruz. Doğada atmacanın 
yokluğu yılanların çoğalmasına, 
yılanların yokluğu kurbağaların 
çoğalmasına, kurbağaların yokluğu 
çekirgelerin çoğalmasına neden 
olacak şekilde devam edip giden 
sürekli bir etkileşim ve zincirleme 
besin kaynağından bahsedilebilir. 
Yaratıcımız her şeyi öylesine 
mükemmel yaratmış ki, bir 
canlının yokluğu diğer bir canlının 
felaketiyle sonuçlanacak şekilde 
kurulmuş bir denge vardır. Yağan 
yağmurun buharlaşarak tekrar 
yağmur olarak yeryüzüne düşmesi 
bile tesadüf değilken hiçbir faydası 
yokmuş gibi görünen bitkiler bile 
hem hayvanların besin kaynağı hem 
de tüm canlılar için gerekli oksijen 
ana üretim merkezidir.

Akıllı insan çabasıyla az zamana 
çok iş sığdırmayı başarırken zor 

işlerini kolaylaştıracak doğru 
aletleri gözlemlediği doğayı taklit 
ederek keşfetmiş, birçoğunu 
günlük yaşama uyarlayarak 
insanlığın hizmetine sunmuştur. 
Çünkü hayvanlar ve bitkiler âlemini 
deiçinde barındıran geniş bir 
yelpazeye sahip olan doğada her 
şeyi bulmak mümkündü. Böylece 
insan, doğanın birçok ipucunu 
bünyesinde barındırdığını çabuk 
fark etmişti. Çok geçmeden 
gözlemlenen doğada yapılaşmalar 
taklit edilerek ilk bina yapma 
teknikleri geliştirilmeye başlanmıştı 
bile. Farkındalığı oluşan insan 
beyninin kıvrımları da artmaya 
başlamıştı. Oysa daha sonraları 
kıvrım miktarının zekâyla ilişkili 
olduğu bilim insanlarınca 
kanıtlanacaktı. Çünkü insan 
beyninin yaklaşık 1300-1400 gram 
civarı ağırlığında olduğu bilim 
insanlarınca belirtilmiş olsa da 
Albert Einstein’ın beyin ağırlığı 1230 
gram olarak kayıtlara geçmiştir. Bu 
kadar zeki bir insanın beyninin daha 
çok kıvrımlıyken daha az ağırlığa 
sahip olması, beynin büyüklüğünün 
zekâ ile direkt bağlantısı olmadığını 
göstermişhattaönemli olanın 
beyindeki kıvrım miktarı olduğu 
da bu sayede anlaşılmıştır. Beyin 
başta olmak üzere insan vücudu 
öylesine muhteşem yaratılmıştır 
ki muntazam bir makine gibidir. 
Hatta öyle bir makine ki, yetişkin bir 
insanın toplamtüm damarları uç uca 
eklendiği zaman yaklaşık 160 bin 
km civarında, dünyayı neredeyse 
dört kez saracak uzunlukta 
olduğu bilim insanları tarafından 
doğrulanmaktadır. İnsan gerekli 
tüm donanımlara sahipti, bunu 
nasıl kullanacağını aklı sayesinde 
bulacaktı. Öyle de oldu.

Hem gerekli aletlerle doğan hem 
de içgüdüsel davranışlara sahip 
olan hayvanlara bakıldığında 
doğadaki yaratılmışların en acizi 
olan insan yavrusuna göre daha 
üstün olabilecekleri düşünülse de 
insan, aklı sayesinde diğerlerinden 
üstün konuma geçmiştir. Şöyle ki, 

içgüdüsel davranış olarak, doğan 
hayvan yavrularının aynı gün ayağa 
kalkıp yürümeleri insanoğlunda 
gözlemlenemez. Bunun için insanda 
daha uzun bir süre gerekir. Oysa 
bir hayvan doğduğunda, genetik 
yollarla edindiği “tür hafızası” 
denilengenetik hafızaya sahiptir. 
Yumurtadan çıkan carettacaretta 
türü kaplumbağaların denize gitme 
içgüdüsü buna örnektir. Mesela 
ördek yavrusu yumurtadan çıkar 
çıkmaz sinek ve yengeç avlamaya 
başlar; halbukibunu kendisine 
kimse öğretmemiştir. Oysa insanın 
öğrenmesi gereklidir. Böylece 
öğrenen insan kendi yaptığı aletle 
doğadan ilham alarak daha başka 
şeyler üretmeye geçmiş, bu ise 
günümüzde adı “Biyomimetik 
(Biyomimikri)” teknoloji 
olan bir biliminin doğmasına 
neden olmuştur. Gerekli tüm 
donanımlara sahip olduğunu fark 
eden meraklıinsan artık araç ve 
gereçlerini keşfetmeye başlamıştı.

Mesela uçan yusufçuğun uçuş 
stili ve kurduğu denge sistemine 
bakarak helikopter firmaları 
yusufçuğu tasarımlarına adapte 
etmişlerdir. Yine yusufçuğun 
milimetrenin 3000’de 1’i 
kalınlığındaki dayanıklı ve ince 
kanatları Münih Olimpiyat Stadı’nın 
çatısının yapımında ilham kaynağı 
olmuştur.

Arılar 5000 ila 8000 adet olan 
altıgen gözleri sayesinde uzaktaki 
cisimleri 60 kat büyütülmüş olarak 
görürler. Bu yüzden teleskopların 
gök cisimlerinden gelen ışıkları 
daha iyi çekebilmeleri için altıgen 
aynalar kullanılır. Balinaların çifte 
bölmeli ve geniş kuyruklarıyla 
hızlı dalışlar yapmaları dikkat 
çekmiş ve hızlı dalış yapmak için 
yüzerken ayakları birleştiren 
paletin takılmasına ilham olmuştur. 
LOTUSAN adında, 5 yıl kendisini 
temiz tutacağı garantisi verilen dış 
cephe malzemesi, lotus bitkisinin 
pürüzlü yüzeyinden ilham alınarak 
üretilmiştir. Güneş enerjisi 
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panelleri, ayçiçeğinin (güne bakan), 
bütün gün Güneş’i en iyi alabileceği 
açıyla durmasından esinlenerek 
tasarlanmıştır.

Mürekkep balığının 
düşmanlarından kaçabilmek için 32 
km’ye varan hıza ulaşabilmesinden 
esinlenerek jet uçakları üretilmiştir. 
Köpekbalığı derisinin benzer 
şeklinin gemi dış yüzeyine 
tasarlanması, yüzeye yapışan 
yosun ve midyelerin paslanma 
yapmasından mustarip olan gemi 
endüstrisi için oldukça avantaj 
sağlamıştır. Hatta tavukların 
başlarının düzenli bir şekilde ritmik 
hareket etmesinden ilham alan 
araba markaları, tavukların oto 
kontrol sisteminden yararlanarak 
araba üretmişlerdir. İnsan uçma 
hayaliyle kuşlara özenmiştir. 
Öyleki kuşların V şeklinde uçarak 
enerji tasarrufu sağlamaları uçak 
tasarımlarına da ilham kaynağı 
olmuştur. Japon mühendis 
Eiji Nakatsu balıkçıl kuşlardaki 
gagalarının yöntemini trenlere 
uygulayarak daha hızlı trenler 
tasarlamıştır. Robot teknolojisi ise, 
böcek ve sinekler baz alınarak sinek 
gibi uçan, örümcek gibi tavanda 
gezen, karınca gibi her yere 
girebilen küçük robotlar üretme 
peşindedir. Yarasaların titreşimli 
ses dalgaları sayesindehızlı bir 
şekilde yönlerini belirlemeleri 
radar sistemine, yunusların 
titreşimli ses sayesinde birbirleriyle 
iletişim kurmaları, rotalarındaki 
cisimlerin boyutları ve uzaklıklarını 
kolayca tespit edebilmeleri ise 
denizaltılarda sonar sistemine 
uyarlanmıştır. Yine yunusun burnu 
sayesinde suda hızla ilerlemesinde 
büyük etken olması gemilere ilham 
kaynağı olmuş ve enerji tasarrufu 
sağlanmıştır.

Plymouth’taki Eddystone fener 
kulesinin meşe ağacının kök, gövde, 
dal ve yapraklarının birbirleriyle 
olan ilişkileri ve yüklerinin dağılımı 
göz önünde bulundurularak John 
Smeaton tarafından 1759’da inşa 
edilmiştir.

Ya da iskelet sistemleri ve 
kemiklerine benzer şekilde Sagra 
da Familia Kilisesi Gaudi tarafından 

tasarlanmıştır.

Sivrisineğin iğnesini kopyalayan 
bir grup bilim insanı, 2011’de 
motorize bir iğne geliştirdi. Bu, 
normal bir iğneden daha az bir 
şekilde deriyle temasa geçtiğinden, 
daha az acı veren iğne tasarlayan 
bilim insanları sivrisinek ısırırken 
iğnesinin fark edilmemesi ve 
acı duyulmamasından ilham 
almışlardır.

Suyun altındaki her yüzeye yapışan 
midyelerin ürettikleri yapışkanın 
suya dayanıklı ve kuruyabilme 
özelliği bilim insanlarının gemileri 
tamir etmekten cerrahi yaraları 
kapatmaya kadar geniş bir alanda 
kullanım sağlayabilecek özellikte 
güçlü, suya dayanıklı ve zehirli 
olmayan yapıştırıcı üretmelerine 
ilham kaynağı olmuştur.

Mühendis George de Mestral 
ise köpeğinin tüylerine yapışan 
pıtırak otunun yapısal özellikleri 
cırt cırt dediğimiz bant fikrini 
aklına getirmiştir. NASA tarafından 
astronotları ve uzaydaki 
malzemeleri sabitleştirmek için 
kullanılan Vel-Cro adı verilen bu 
bandı bugün spor ayakkabısından 
tutun kıyafet, şapka ve birçok 
şeyde kullanıyoruz.

Yeni şeyler icat ederek yeni çağlar 
açan insanoğlu problemlerini 
çözmek için aletlerini doğadan 
ilham alarak onlara benzer şekilde 
benzer fonksiyonlariçin üretmişti. 
Çünkü nihayetinde doğa, aynı 
problemler için kendi süreçlerini 
yeniden tasarlayarak günümüze 
kadar ulaşabilmişti. 

Bunca teknolojik aleti üreten ve her 
geçen gün kıvrımları daha da artan 
bu beynin, kendinden daha zeki üst 
bir beyin üretme aşamasına geldiği 
bu çağda hissiz yapay bir zekânın 
ne kadar güvenilir olabileceği, 
hayatımızı nasıl etkileyebileceği 
ve ne gibi sonuçlar doğurabileceği 
şimdilerde bilim insanlarının en 
çok tartıştıkları konulardan biri 
olmuştur. Üstelik 2050 yılı civarı 
yapay zekânın insan zekâsından 
daha üstün olacağı tahmin 
ediliyorken.
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DOSYA || Funda Gül

• Müzayedeler, canlı mezatlar, antika, tarihi eser, koleksiyon, koleksiyoncular, pey, açık artırma, 
ikinci el eşya, antika tarihi eser arasındaki fark,

• Antika alırken yasak bir obje alsam ne olur, yasak olan objeler nelerdir?
• Uygun fiyata antika eşya nasıl alınır?
• Yurtdışına antika eşya götürebilir miyim ya da yurtdışından antika eşya getirebilir miyim?
• Her ekspertiz doğru bilgi anlamına gelir mi?
• Sanal ortamda yapılan mezatlar alışveriş için güvenli midir?
• Nereden, nasıl antika ya da ikinci el eşya alınır?
• Antika eşya alırken nelere dikkat etmeliyim?
• Yağlıboya ya da diğer tekniklerle aldığım resimlerin orijinalliğinden nasıl emin olabilirim?
• Resim koleksiyonu ya da antika eşya  biriktirmek gelecekte değer kazanır mı? gibi birçok 

sorunuzun cevabını bu yazı dizimizde bulabileceksiniz.

“
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ANTİN KUNTİN İŞLER

ANTİKA AVCILARI
(MÜZAYEDELER VE ANTİKACILAR DÜNYASI)

BİRİNCİ
BÖLÜM

Vitrinin üzerinde sunulan 
bütün objelere, duvardaki 

tablolara ve araçlara 
mezatlarda pey vererek 

sahip olabilirsiniz.



EVDE KAL,   
TUTKUNDAN 
VAZGEÇME
Canlı mezatlar, 
online müzayedeler
Antika avcıları, sürekli takip ettikleri 
canlı mezat ve internet üzerinden 
yapılan müzayedeleri takip ederek 
pandemi zamanında tutkularını 
besleyerek moral buluyorlar. “Evde 
kalarak” keşfedilmemiş objelerin,  
resimlerin ve birçok eserin peşinden 
gitmeye devam ediyorlar.

Bugüne kadar herhangi bir şeyin 
koleksiyonunu yapmadıysanız ve 
evde kaldığınız bu belirsiz süreçte 
yeni bir hobi edinmek istiyorsanız 
“CANLI MEZATLARI, ONLINE 
MÜZAYEDELERİ” takip ederek hem 
eğlenebilir hem de kim bilir, belki 
de koleksiyoner olmak yolunda ilk 
adımı atabilirsiniz.

“Nerede bizde o paralar?” diyenleri 
duyar gibiyiz. Almak şart değil; 
izlemek bedava ve eğlenceli.

Müzayede ile mezat kelimeleri 
eş kelimeler olmakla beraber var 
olan sektörde mezat daha çok 
interaktif olarak (canlı) yapılan 
açık artırmalarda kullanılıyor. 
Aslında salon müzayedeleri de 
canlı yapılmakla beraber “mezat” 
kelimesi yerine “müzayede” 
kullanılmaktadır (doğru kelime 
müzayede aslında).  İnternet 
üzerinde canlı yapılan açık 
artırmalara “mezat”, yine internet 

üzerinden süreli olarak yapılan (iki 
gün ile bir hafta süreli olabilir) açık 
artırmalara da “online müzayede” 
terimleri kullanılıyor. 
“Pey” sizin canlı mezatlarda ya da 
online müzayedelerde verdiğiniz 
açık artırma rakamını temsil ediyor.  
Unutmayın pey vermenin katları 
olacaktır. 

Canlı mezatlardan hemen 
ürün satın alabilir miyim? 
Nelere dikkat etmeliyim?
Hemen ürün satın alabilirsiniz; 
ancak tavsiyemiz, ürün satın 
almadan önce belli bir süre canlı 
mezatları izlemeniz ve ne tür 
ürünlere pey vereceğinize ve satın 
alacağınıza karar vermenizdir. 
Yoksa bir kumarhanede olduğu 
gibi hırsa kapılıp beğendiğiniz her 
ürüne sahip olma isteğiyle pey 
verir ve satın alırsanız ürün elinize 
geçtiğinde pişman olabilirsiniz. 
Bunu yaşamamak için önce izleyin 
ve iyice değerlendirin.

Nasıl ve ne şekilde canlı 
mezatları izleyebilirim?
Evde kaldığımız şu günlerde daha 
çok Facebook üzerinden yapılan 
canlı mezatları izleyebilir ve 
katılımcı olabilirsiniz. 

Sistem çok basit: Mezat yapan kişi 
ya da firmanın sayfasındaki canlı 
yayınları açtığınız zaman önce öne 
çıkan ürünlerin sunumu yapılıyor ve 
özellikleri anlatılıyor. Satın almak 
için telefon numaranızı mezat 

yapan kişi ya da kuruma WhatsApp 
ya da kısa mesaj yoluyla iletmeniz 
yeterli. Hemen kayıt ediliyor ve 
açık artırmaya “pey” vererek 
katılıyorsunuz. Açık artırmada en 
yüksek peyi veren ürüne sahip 
oluyor.

Mezatı zevkli kılan şey yarışma 
ve ürüne sahip olabilme hissi. 
Bu bağımlılık yapan bir tutku. 
Uzmanlar bunu kumar oynamakla 
bir tutabiliyor; devamlı bir şeyleri 
satın alma isteği, güzel ve farklı 
olan her objeye sahip olmak isteme 
duygusu. 

Unutmayın: Fazla hırs sizi maddi 
anlamda zora sokabilir ve psikolojik 
sorunlar da yaratabilir.

Size Facebook üzerinden takip 
edebileceğiniz antika satan, 
güvenebileceğiniz birkaç adres 
önerebiliriz. (Unutmayın: Biz sadece 
öneride bulunuyoruz; alım yaparken 
yaşadığınız sorunlardan sizler 
sorumlusunuz.)

Canlı Mezatlardan alabileceğiniz 
birkaç obje ve esere örnekler:
1. 1972 yılında Duralit üzerine 

yapılan tablolar, kuru pastel 
ve suluboya ile Coşkun Çulcu 
tarafından yapılmış.

2. 1850’li yıllara ait şömine saati 
takımını normal fiyatının 1/3 
fiyata mezatlardan alabilirsiniz.

3. Vitrinin üzerin sunulan bütün 
objelere, duvardaki tablolara 
ve ikonalara mezatlarda pey 
vererek sahip olabilirsiniz.

Online müzayedeleri nasıl 
takip edip ürün satın alabilirim?
Evde kaldığımız bugünlerde tablo 
satışları için birçok müzayede 
evi ve galeri, satışlarını internet 
üzerine taşıyarak hizmet vermeye 
başladı. İnternette yapacağınız 
ufak bir araştırma ile bu sitelere 
ulaşabilirsiniz.

Nelere dikkat edilmeli?
Canlı mezatlarda ya da online 
müzayedelerde verdiğiniz peylerin 
karşılığında ürünler sizde kaldıysa 
ürünü almanız beklenmektedir. 
Geçerli bir nedeniniz olmadan 
ürünleri almamanız sizi hem yasal 
hem de etik olarak bağlar. Kendinizi 
nahoş durumlarda bırakmamak için 

1972 yılında duralit üzerine 
yapılan bu tablolar, kuru pastel 

ve suluboya ile Coşkun Çulcu 
tarafından yapılmış.
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lütfen şunlara dikkat edin:
1. Sosyal medya üzerinden canlı 

mezatlara pey verecekseniz 
kendi profilinizle  pey vermeyin. 
Takma bir isim kullanın. Mezat 
yapan ve kendini esnaf diye 
tanıtan herkese güvenmeyin ve 
dikkat edin. Malınızı alacağınıza 
emin olduğunuz ve ürünün 
arkasında duran esnaflardan 
alım yapmaya dikkat edin. 
En ufak sorun yaşadığınızda 
size karşı çirkefleşen, sosyal 
medyadaki yasal boşluklardan 
yararlanıp sizi zorda bırakıp 
kariyerinize zarar getirebilecek 
insanlardan uzak durun.

2. Instagram’da da pey verirken 
Facebook’ta olduğu gibi dikkat 
edin.

3. Almayacağınız ürünlere 
kesinlikle pey vermeyin. 
Unutmayın ki o mezadı yapan 
insan da bir iş yapıyor, emek 
veriyor; emeğine saygı gösterin.

4. Hırsızlık malların olabileceği 
mezatlardan, sayfalardan 
uzak durun ve satıcıyla olan 
yazışmalarınızı saklayın.

5. Birçok canlı mezatta sahte 
pey verdiğimiz hesaplar 

bulunmakta. Bu hesapların 
ürünün fiyatını yükseltip size 
fahiş fiyata vermeye çalışan, 
mezat yapan sayfalardan uzak 
durun.

6. Değeri belli olan ürünler vardır; 
bu tür ürün satan mezatlardan 
ürün almayın. Amaçları, size 
uygun ürünü değil, elindeki 
ürünü yükseğe satmaktır.

7. Unutmayın ki beğeni ve 

zevklerinizi tatmin edecek 
ürünler peşindesiniz. Satmak 
zorunda kaldığınızda aldığınız 
fiyata ya da az zararla 
satabileceğiniz fiyat aralığında 
ürünlere pey verin. 

8. Hırslarınız sizi kontrol etmesin, 
siz hırsınızı kontrol edin.

Şimdiden aldığınız ürünleri güzel 
günlerde sergilemeniz dileğimle.

䬀攀礀椀昀氀椀
漀渀氀椀渀攀 愀氀弁瘀攀爀椀弁椀渀

礀攀渀椀 愀搀爀攀猀椀㨀
眀眀眀⸀欀攀礀椀昀⸀愀琀

1850’li yıllara ait 
şömine saati takımını 

normal fiyatının altında 
mezatlardan alabilirsiniz.
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GEZİ

Viyana’da parklar, yeşil alanlar ve ormanlar oksijen kalitesini artırmaktadır. Bu durum 
birçok spor dalına avantaj kazandırır. Viyana’daki orman ve parklar ayrıca dinlenme 
alanlarıdır. Rehberlik ve gezi turları için de eşsiz fırsatlar sağlamaktadır. Bu park ve 

bahçeler halka açık ve ücretsizdir ancak buralarda çeşitli zamanlarda etkinlikler 
düzenlenmektedir. Bu etkinlikler genellikle (konser, sergi, rehberlik vs.) ücretlidir.

VİYANA’YA YAKIN 
DİNLENME ALANLARI

V
iyana içinde on bir 
tane yürüyüş yolu 
bulunmaktadır. 
Bu yolun adı 
Stadtwanderweg’dir. 
Toplu taşıma 

ile rahatlıkla gidilebilecek bu 
yürüyüş yollarının içinde çeşitli 
düzenlemeler de yapılmıştır. 
Yönünüzü rahatlıkla bulmak için 
birçok tabela konmuştur. Çocuklar 
için Orman Oyun Alanları da 
bulunmaktadır. Manzaraların en 
iyi göründüğü alanlara da banklar 
konmuştur.

Parkları ziyaret edenler için de 
bilgilendirme tabelaları konmuştur. 
Bu yürüyüş alanlarının bir tanesi 
120 km uzunluğunda ve Viyana’nın 
bir ucundan diğer ucuna kadar 
gitmektedir. Ayrıca  akarsuların 
bulunduğu yerlerde yürüyüş 
alanları bulunmaktadır.

LAINZER TIERGARTEN
Lainzer Tiergarten (Almanca), 
Viyana tarihi açısından önemli 
bir gezi yeridir. Çünkü Avusturya 
İmparatorları bu alanda avcılık 
yapmışlardır. Günümüzde aynı 
bölgede birçok hayvan ve bitki 
bulunmaktadır. Spor, yürüyüş 
ve piknik için uygun bir alandır. 
Hermesvilla Villa’da ise birçok 

farklı nitelikte sergileri gezmek 
mümkündür. Lainzer Tiergarten’de 
ziyaretçi merkezi bulunmaktadır. 
Bu merkezden Viyana’daki doğa 
hakkında bilgi alabilir ya da Lainzer 
Tiergarten’de rehberli turlara kayıt 
olabilirsiniz.

TUNA ADASI / DONAUINSEL
Tuna Adası / Donauinsel (Almanca) 
yetmişli yıllarda şehrin sel 
baskınlarına karşı korunması amacı 
ile oluşturulmuştur.  Ve zamanla 
Viyanalıların çok sevdikleri, boş 
zamanlarda buluşma yeri haline 
gelmiştir. Tuna Adası, Viyana’nın 
önemli yeşil alanlarından biridir. 
Yukarıda anlattığımız alanların 
hepsi Viyana’dır. Bu alanlara 
toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz. Suya girmek 
ücretsizdir. Her yılın haziran 
ayında burada Avrupa’nın en 
büyük açık hava etkinliği olan 
ve milyonlarca kişinin katıldığı 
“Donauinselfest” şenliği düzenlenir. 
Çok sayıda restoran, ziyaretçilerin 
karınlarını doyurabilmelerini sağlar. 
Donauinsel ayrıca ızgara ve piknik 
yapanlar tarafından da çok tercih 
edilmektedir.

YEŞIL PRATER
DER GRÜNE PRATER
Altı milyon metrekarelik eğlence 
alanında, oyun alanları, spor 
tesisleri, BMX ve buz pateni 

pisti, plaj voleybolu, kros ve koşu 
parkurları ve köpekler için de 
alanlar bulunmaktadır. Wiener 
Prater (Almanca), Viyanalılar 
için en popüler dinlenme 
alanlarından birisidir. Özellikle 
koşu ve bisikletliler için popüler 
olan 4,5 kilometrelik Prater 
ana caddesi de bulunmaktadır. 
Prater’de sıkça ziyaret edilen 
Jesuitenwiese, Konstantinhügel ve 
Heustadelwasser gibi yerler vardır.

MILLI PARK DONAU-AUEN 
NATIONALPARK DONAU-
AUEN (LOBAU)
Lobau, Avrupa’nın en iyi korunmuş 
bölgelerinden biridir. Viyana’nın 
en güzel dinlenme alanlarından da 
birisidir. Bölge, Donau-Auen Milli 
Parkı’nın bir parçasıdır. Burada 
nadir bulunan  hayvanları, bitkileri 
ve farklı manzaraları görmek 
mümkündür. Çok sayıda eğitim ve 
eğlence aktivitesi bulunuyor.

“



Wienerwald (Almanca), 
“Viyana’nın akciğeri” olarak 

da isimlendirilir. 19. yüzyılda 
bu ormanın dinlenme yeri 

olarak muhafaza edilmesinin 
ne kadar önemli olduğu 

anlaşılmıştı. Günümüzde 
ormanın büyük kısmı koruma 

altında bulunmakta ya da 
itinalı bir şekilde ekonomik 

amaçlarla kullanılmaktadır.
Wienerwald ormanında 

bulunan çok sayıda yürüyüş 
ve gezinti yollarına ulaşmak 

için otomobile ihtiyacınız 
yoktur. Kahlenberg’e bile 
Viyana Belediyesi’nin bir 
otobüsü ile gidebilirsiniz. 

Özel bir tavsiyemiz ise 
Lainzer Tiergarten korusunu 

dolaşmanızdır, bu vesile 
ile Hermesvilla’yı da 

gezebilirsiniz.

VİYANA ORMANI  
WIENERWALD
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EDEBİYAT || Akan Bozat

“YORGUN BAKIYOR, 
YORGUN DÜŞÜYORSUN HEP” 
Halil Usta’nın yorgun bakan gözleri ve elleri, hiç 
durmadan kızı Nermin’e yazdığı mektupları anlatıyor, 
H2O Kitap’tan çıkan Büyük Soytarı kitabı.

Genç karısı tarafından 
sokağa atılan Halil 
Usta’nın son çırpınışları 

mıydı yoksa onurlu bir duruş için 
çabalamanın bir sonucu muydu 
“soytarılaşmaya” varan bir yaşam 
şeklini seçmesi. Yazar İrfan 
Yalçın’ın da değindiği gibi “bireyin 
toplumsal her türlü ‘dikkat’ten, 
ilgiden uzak bir insanın varlığının 
‘dikkat’ ve ilgi çekmek için yaptığı 
bir çırpınış mıydı bu seçim?” Belki. 

İnsanlar soytarılaştırmayla baş 
edemediği ya da etmeye çalıştığı 
sorunları yenmeye çalışma 
yöntemidir. “Soytarılaşma”: Sizler 
kitabı okuduğunuzda kendiniz 
karar vereceksiniz. Sevgiyle ilmek 
ilmek dokunmuş mektuplar var 
kitabın içerinde. Yazar İrfan Yalçın 
mektupları yalın, sade ve şiirsel 
şekilde bizlere aktarmış. Çaresizce 
sadece sevilmeyi umut ederek 
yazılan mektupların satırlarında 
sade ve duru, karşılıksız sevgi 
var. Yoksulluğun vermiş olduğu 
çaresizlik var, yaşlanmanın verdiği 
düşmüşlük var. Bunlara rağmen 
onurlu durma çabası var. Hayata 
inat, dik durmaya çalışma var.  
Bir insanın hamam böceklerini 
öldürmeye kıyamayıp onlarla ortak 
yaşamanın yolunu bulmasıyla, 
camideki güvercinleri yakalayarak 
yemesiyle açlığın insanlara neler 
yaptırabileceğini gözler önüne 
seriyor. Bu eylemleri yaparken 
“Soytarılaşma”dan değil, yoksulluk 
ve çaresizlikten yapıyordu. Fakat 
insanlar onun yoksulluğunu ve 
çaresizliğini görmektense onun 
“soytarılaşma” eylemlerini görüp 
gülüyorlardı. Halil Usta “Büyük 
Soytarı” oluşundan mutluydu/
mutlu muydu?

Kitap 12 Eylül 1980 öncesi olaylara 

da tarihi bir tanıklık içermektedir. 
“Büyük Soytarı”nın soytarılıkla 
yaklaştığı darbe öncesi sağ-sol 
olaylarından da mektuplarında kızı 
Nermin’e bahsetmesi, günümüz 
yeni yetişen gençlerin de olayları 
yakın bir gözden okumasını 
sağlayacaktır. “Büyük Soytarı”nın 
hayatı bir hastane odasında yerde 
bir sedyede, ağzı burnu hasta 
bakıcı Ahmet’ten yediği dayaktan 
dolayı yara bere içerisinde, son 
mektuplarını kaleme alan hemşire 
Sevim’in gösterdiği şefkat ve 
insani yaklaşımın içinde oluyor. 
Mutluluğu ve umudu son ana 
kadar elden bırakmıyor.

Kitabı okurken beni derinden 
etkileyen bazı satırların altını 
çizdim. Ölmeden son mektubunda 
dünyaya fısıldıyor: 
• “Şu çöp kutusunda bile yaşamak 

ne güzel, ne eşsiz. Doğanın en 
büyük kahkahası ben değilim de 
kim peki?”

Hastabakıcı hademe Ahmet’ten 
dayak yiyor ve “kan içinde” kalıyor 
ve ona rağmen odada olan bilinci 
yerinde olan hastaları güldürmek 
için elini havaya kaldırıyor ve 
havayı gıdıklıyor gibi yapıyor. Ne 
yaptığını soranlara ise “Tanrıyı 
gıdıklıyorum” diyor.

“Büyük Soytarı”nın yattığı hastane 
koğuşunu bir zamanlar çocukken 
annemin hastanede yatışıyla 
özleştirdim bir anda. Bir odada 
onlarca hasta bir arada yatıyordu. 
İşte “Büyük Soytarı” da böyle bir 
odada yatıyordu ama tek fark bu 
oda kimsesizlerle dolu ve ölümü 
bekleyenlerden başka kimse 
yoktu. 
• “Burada yatan ‘kemik’leri 

(hastaları) görmeye gelen neden 

yok? Dostluklar, sevgiler nerede, 
hani? Çöp kutularına bile kediler, 
köpekler girer.”

• Bitmişler koğuşu bizimki!”

Sevgi ve aşkı o kadar güzel ifade 
ediyor ki mektuplarında: Yeniden 
evlenen karısı için soruyor, “Yeni 
fışkırmış çiçekler gibi mi?” “Susuverir 
yüreğim.”

Kızı Nermin’e söylüyor, “Seni 
düşünmek bile nasıl çiçeklendiriyor 
gönlümü.”

Altını çizdiğim mısraların en etkili 
ve derinden insanı etkileyeni, 
insanın çaresiz kaldığı dönemlerde 
isyankâr ruhlarını yansıtan 
mısralar oldu. 
• “Sevinçle üzüntü yan yana 

içimde bugün, kardeş 
kardeş oturmuş duruyorlar, 
kovmuyorlar birbirlerini.”

• “Damarlarımda kan değil, 
yorgunluk akıyor.”

• “Kötülükten, karanlıktan mı 
yapılmış insanlar; yüreklerinin 
yerinde çamur mu var?”

1970’lerin ekonomik ve 
siyasi yanlarına da değinmiş 
mektuplarında “Büyük Soytarı”. 
Gelir adaletsizliğini ne de güzel 
anlatmış mısralarında. “Doğanın 
süt dolu memelerini aynı insanlar mı 
emiyor boyuna?” “Büyük Soytarı” 
hayatı ve mektupları insanlık için 
önemli, kızı Nermin içinse önemsiz 
olarak geçmiş yaşama. Eserin, 
İrfan Yalçın’ın usta kalemiyle bir 
klasiğe dönüşeceğinden emin.

Büyük Soytarı, İrfan Yalçın
h2o Kitap, 160 sayfa
2020, 1. Basım






