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Renan	Uzer	Önsöz

		

“....	Bir	yolda	ilerliyorsunuz,	dahliniz	olarak	veya	olmayarak	
bir	kavşağa	geliyorsunuz,	yönünüzü	seçmeniz	için	sınırlı	
zamanınız	var.	Eğer	siz	bir	karar	vermezseniz	zaman	ve	enerji	
sizin	yerinize	yönünüzü	belirliyor:	zaman	ilerliyor	ve	en	az	
enerji	kaybı	olan	yola	gidiyorsunuz,	yani	düz	yol	seçeneği	varsa	
düz	ilerliyorsunuz,	yoksa	en	az	açılı	yola	gidiyorsunuz.	İnsan	
her	bir	yol	ayrımında	önüne	açılan	yollardan	ancak	birine	
gidebiliyor,	gittiği	yolların	hiçbirinin	ise	dönüşü	yok.	Dönüp	
geri	geldiğiniz	zaman	bile	döndüğünüzü	zannettiğiniz	kavşak	
aslında	aynı	kavşak	değil,	başka	bir	zamandaki	başka	bir	
kavşak…”

		

Kitabının	taslağını	okuduğumda:	30	yıllık	kariyerinin,	bildiğim	
25	yılındaki	kavşakları	gözümün	önüne	getirmeye	çalıştım.	
Kariyerinin	kendi	seçimin	ve/veya	şans	rüzgarlarının	senden	
yöne	esmesi	sonucu	olumlu	yönlere,	yollara	dalmışsın	gibi	bir	
hisse	kapıldım.	Yine,	herzaman	olduğu	gibi	mütevazi	
davranmışsın.	Bence	sen,	kavşaklarda	hep	akıllı	yönlere,	yollara	
girdin.

		

Bir	şekilde	zaman	geçiyor,	zaman	geçtikçe	de	geçmişe	yönelik	
detaylar	bellekte	sisler,	puslar	içinde	kalıyor	ve	eğriler,	doğrular	
birbirine	karışıyor.



		

Henüz	detaylar	buğulanmamışken	30	yıllık	iş	tecrübeni	
öncelikli	olarak;	oğullarımız	Kerem	-	Murat	ile	ve	de	ister	
kariyerinin	başlangıcında	olan	tüm	gençler	isterse	de	sonunda	
olup	halen	bir	şeyler	öğrenmeye	hevesli,	gönlü	genç	olanlar	için	
bu	kitabı	hazırlayıp,	paylaşmak	istediğin	için	ellerine	sağlık....

		

Yaşam	kavşaklarımızda	seçimlerimizin	hep	olumlu	olması	
dileğiyle…	Seni	bana	yönelten	kavşaktaki	akıl	veya	şans	
rüzgarına	minnettarım…

		

Renan	Uzer

		

Ocak/2011	İstanbul

		
	



		

Elektronik	Kitap	İçin	Önsöz

		

Bu	kitap	sevgili	Turgut	Uzer’in	kendisinden	sonra	gelecek	kişilerle	paylaşmak	
için	yazdığı	ve	isteyenlere	ücretsiz	olarak	dağıttığı	son	kitabının	tek	baskısı	esas	
alınarak	hazırlanmıştır.	Kitap	Türkiye'de	eşine	rastlanmayacak	bir	içeriğe	ve	
anlatıma	sahiptir;	içeriğinin	kullanıldığı	"Bir	Oto-Biyografi	Üzerinden	Otantik	
Liderliği	Yorumlamak:	Turgut	Uzer’in	Olymp	ve	Faniler	Kitabı"	başlıklı	bir	
makale	2014	yılında	2.	Örgütsel	Davranış	Kongresinde	sunulmuş	ve	2017	
yılında	Yönetim	ve	Organizasyon	Araştırmaları	Dergisi'nde	yayınlanmıştır.

		

Turgut	beyi	bir	kaç	kelime	ile	anlatmaya	çalışmak	beyhude	bir	çabadır,	bu	
kitapta	kendi	ağzından	okuyacaksınız.	Benim	için	önemini	anlatmam	gerekirse,	
kendisini	Sabancı	Holding	merkez	ofisinde	kendisini	ziyarete	gittiğimde	odadan	
çıkmakta	olanlara	beni	"Eyüp	meslekdaşım	ve	arkadaşımdır"	diye	tanıttığında	
duyduğum	gururu	çok	az	yaşadığımı	söyleyebilirim.

		

Elektronik	kitap	versiyonu,	basılı	versiyonda	bulunmayan	bazı	bölümlerin	
eklenmesi	ile	oluşturuldu.	

		

				

.	Basılı	versiyonda	Bölüm	1.1‘den	Bölüm	1.6’ya	geçilmektedir.	Turgut	
beyin	diğer	kitaplarını	okumamış	olanlar	için,	sanki	stajdan	sonra	kendisine	
hemen	Malzeme	Kontrol	Şefliği	teklif	edilmiş	gibi	görünmektedir,	
çocukluğu	hakkında	bir	bilgi	de	bulunmamaktadır.	Bu	açığı	kapatmak	için	
elektronik	kitaba	1.2,	1.3,	1.4	ve	1.5	nolu	bölümler	eklenmiştir.	

				



.	Bölüm	1.11	ise	mesai	saatleri	içerisindeki	alt	-	üst	ilişkilerinin,	mesai	
saatleri	dışında	da	devam	ettiği	“birlikte	yemek	yeme”	konusunu	
vurgulamak	için	eklenmiştir.	

				

.	Aynı	şekilde	bölüm	4.7	ve	bölüm	5.2,	okuyucuların	çoğu	için	üst	
yöneticilerin	nelerle	uğraştığı	konusunda	aydınlatıcı	olacakları	gerekçesi	ile	
eklenmiştir.

				

.	Eşi	Renan	Uzer'in	arka	kapakta	yer	alan	Sonsöz'ü	kitabın	başına	alınmıştır.

		

		

Turgut	Uzer’in	her	seviyedeki	çalışana	yönelik	yazılarından	seçilmiş	bir	
elektronik	kitabı	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	Endüstri	Mühendisliği	
Bölümü’nün	ilgili	sayfasından	ücretsiz	olarak	indirebilirsiniz:	
http://ie.metu.edu.tr/node/1517	

		

	

		

Eyüp	Öztürk

http://ie.metu.edu.tr/node/1517


		

Turgut	Uzer

		

1954	Ankara	doğumlu	olan	Turgut	Üzer,	üniversite	öncesi	eğitimini	
Almanya	ve	Türkiye'de	tamamladı.	1971	yılında	girdiği;	Orta	Doğu	Teknik	
Üniversitesi,	Endüstri	Mühendisliği'nden	1976	yılında	mezun	oldu.	Daha	sonra,	
çeşitli	küçük	imalat	ve	ticaret	faaliyetleri	ve	askerlik	görevi	sonrası	198l'de	
Sabancı	Grubu'na	katıldı.	Lassa	Lastik	San.	ve	Tic.	A.Ş'de	Stok	Kontrol	
Mühendisliği	ile	başlayan	6	yıllık	Lassa	A.Ş.	kariyerinde;	Planlama	ve	Lojistik	
Fonksiyonlar	konularında	çeşitli	görevler	aldı.	1987	yılında	kurulan	Bekaert	/	
Sabancı	ortaklığı	Beksa'ya	Üretim	Müdürü	olarak	geçmeden	önce	Lassa'daki	son	
görevi	Malzeme	Planlama	ve	Kontrol	Müdürü	idi.

		

Beksa'nın	ilk	yıllarında	1992	yılına	kadar	sistemlerin	kurulması,	üretime	
geçilmesi	konularında	Üretim	Müdürlüğü	görevini	yürüten	Turgut	Üzer,	bu	
tarihte	Bekaert’in	Belçika'daki	Teknik	Merkez'inde	Proses	Geliştirme	
Müdürlüğü	görevine	atandı.	1994	yılında	Beksa'ya,	İşletmeler	Direktör'ü	olarak	
geri	döndü.	1998	yılında	Beksa	Genel	Müdürü	oldu.	2004	yılı	Haziran	ayında	
Lastik	ve	Takviye	Malzemeleri	Grup	Başkanlığı'na	Grup	Başkanı	olarak	atandı.

		

Aynı	yıl,	Eylül	ayında	"	Otomotiv	Grubu	ve	Lastik	ve	Takviye	
Malzemeleri	Grubu"nun	birleştirilmesiyle	Grup,	"Lastik,	Takviye	Malzemeleri	
ve	Otomotiv	Grubu"	adını	aldı.	2010	yılı	Eylül	ayına	kadar	Grup	Başkanlığı	
görevini	sürdürdü.

		

Vefat	ettiği	21	Şubat	2011	tarihine	kadar	Sabancı	Holding'de	danışmanlık	
görevinin	yanısıra	Brisa,	Kordsa	Global,	Temsa	Global	şirketlerinde	Yönetim	
Kurulu	üyeliklerini	sürdürdü.



		

Turgut	Uzer	ve	eşi	Renan	Uzer'in	Kerem	(1989	İstanbul)	ve	Murat	(1994	
Kortrijk/Belçika)	isminde	iki	çocukları	vardır.



		

Önsöz

		

"Olymp	ve	Faniler"	benim	yedinci	kitabım.

		

Beşinci	kitabım	"Daha	Turgutlama"da	"Olymp	ve	Faniler"	başlığı	ile	bir	hikaye	
yayınlamış,	esas	olarak	kariyerimden	bir	kesit	olan	yazıyı	çeşitli	sebeplerle	bir	
noktada	kesmiş	ve	ilerletmemiştim.

		

Geçen	zaman	içinde	bu	hikayenin	devamını	getirmem	için	üzerimde	“mahalle	
baskısı"	oluştu.	Demek	ki	ben	de	konuya	teşneymişim	ki,	sağlığımla	bağlantılı	
olarak	enerjimin	düşük	olduğu	bir	dönemde,	nereden	çıktığını	anlamadığım	gece	
uykusuzluğu	sendromundan	faydalanarak	uzun	gecelerde	kukumav	kuşu	gibi	
oturacağıma	"Olymp	ve	Faniler"	hikayesini	2010	yılına	kadar	taşıdım.	Uykusuz	
gecelerin	moral	acılığını	metne	yansıtmamaya	özen	gösterdim.	Daha	önce	
kitaplarımda	yayınlamış	olduğum	ilgili	bölümleri	de	hizalayarak	ve	
güncelleyerek	bu	yeni	kitabımda	da	kullandım.	Böylelikle	bir	bütünlük	
yaratmayı	amaçladım.

		

Neyi	hedeflediğimi	ve	neyi	hedeflemediğimi	de	özetleyeyim:

		

Bu	kitap	"Yönetim"	denen	tuhaflığa	adım	atmayı	düşünen,	hedefleyen,	veya	
zaten	içinde	olup	bu	tuhaflıktaki	mantığı	çözmeye	çalışan,	ona	göre	kariyerine	
yön	vermeyi	değerlendirmek	isteyen,	ya	da	sadece	merak	edenlere	bir	fayda	
sağlamak	amacıyla	yaptığım	bir	paylaşımdır.



		

Anekdotların	seneleri	ve	yorumları	güncele	yaklaştıkça	insanların	ayağına	
basmadan	ayrıntıya	girmek	zorlaşıyor.	Gayem	insanlarla	olmuş	bitmiş	hadiseler	
yoluyla	itişmek	ve	gönül	kırmak	değil.	Aynı	zamanda,	gönül	kırmayacağım	diye	
görüşümün	etrafında	dolanıp	okuyucunun	algısını	çarpıtmak	da	doğru	olmaz,	
böyle	bir	şey	beni	ana	gayemden	uzaklaştırır.	Bu	durumda	bazı	olayları	ve	
yorumlarımı	kitabın	içine	"sakladım".	Kitapta	bulunan	her	olay,	yorum	
okuyucuya	tepsi	ile	sunulmuyor,	okuyucun	bazı	köprüleri	kurması	gerekiyor	ki	
muallaktaki	noktaların	bir	kısmına	ulaşsın.	Böyle	bir	kurgu,	bana	da	"Aaaaa,	
nasıl	vardın	ki	böyle	bir	sonuca??"	naif	beyanı	ile	bir	kaçış	rotası	sunuyor.	
Normalde	ben	çok	düz	düşünen	çok	düz	biriyim	(akli	melekelerim	karmaşık	bir	
oyun	kurmaya	yetmez)	,	bu	tarif	ettiğim	kurguyu	yer	yer	kullanmış	olduğumu	
zannedip	başarısız	olmuş	olmam	ihtimal	dahilinde.

		

N'apayım,	elimden	bu	kadarı	geliyor.	İyi	niyetimi	belirtmek	istiyorum,	hedefim	
insanlarla	itişmek	değil.

		

Başka	bir	yönden,	kitabı	bir	iskelet,	veya	bir	ana	gövde	olarak	profıllemeye	
çalıştım.	Bu	ana	gövde	zamanla	modüler	şekilde	hazırlama	olanağım	olan	
ayrıntıları	ilgili	yere	"as	is"	eklemeye	yarayacak.	(	Yani	güya	böyle	olacak,	
doğru	mu	diyorum	zaman	gösterecek)

		

Bir	başka	altını	çizmek	istediğim	nokta,	yönetim	tarzımda	yetenek	bulmak,	bu	
yeteneklerin	gelişmesinde	katkıda	bulunmak,kısaca	ekiplerdeki	yüksek	
potansiyelli	yöneticilerle	ilgilenmek	ağırlıklı	şekilde	var	olduğu	halde	bu	kitapta	
bunun	izlerini	fazla	görmeyeceksiniz.	Bu	konuların	uluorta	beyanında	ben	bir	
fayda	görmüyorum.	Güncel	stratejiler	konusu	da	benzer	bir	konudur.	Çok	
ayrıntıya	girmenin	mahsurları	var.

		

Kitabın	“çekirdek	ekibi”nde	sevgili	eşim	Renan,	can	dostum	Sinan	(	Terek	),	ve	
asistanım	Filiz	(Karaoğlu)	var.	Yani	Sinan	ile	bencileyini	saymazsanız	kabiliyetli	
ve	becerikli	bir	ekip.



		

Keyifli	ve	faydalı	okumalar	diliyorum.

		

Sevgiler,

		

Turgut	Uzer

		

İstanbul,	Ocak	2011
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Dominus	Hamshus	Olma	Yolunda

		

Akşamüstü	iş	çıkışı	Ahmet	ile	bencileyin,	"vesikalık	foto	çekilir"	ibareli	bir	
dükkana	girdik,	"vesikalık	foto	çektirmek	istiyoruz"	dedik.	Dükkan	sahibi	fotocu	
bize	şöyle	bir	baktı,	"isterseniz	ikinizi	birden	çekeyim,	daha	ucuz	olur,	keser	
kullanırsınız"	dedi.	Son	derece	makul	bulduğumuz	öneriyi	kabul	ettik,	ancak	
foto	çekimi	bir	saate	yakın	sürdü.	Bu	söylediğimden,	çok	fotomuz	çekildi	
sonucu	çıkmasın,	çekilen	topu	topu	bir	tek	tane	foto,	o	da	altta	gördüğünüz	hilkat	
garibesi.

		



Şöyle	oldu:	Adam	"stüdyo"nun	orta	yerine	bir	bank	koydu,	arka	planda	birkaç	
tane	spot	yakıp	bunların	ışığını	duvara	verdi,	bankın	karşısına	ise	Amerika'nın	
son	serbest	ve	hakiki	yerlileri	Geronimo	ve	arkadaşlarının	tek	set	fotolarının	
çekildiği	maaakina	ile	aynı	jenerasyondan,	arkasında	koskoca	kapkara	bir	şalvarı	
olan	üç	ayaklı	kocaman	bir	foto	makinasını	dikti,	bize	"buyrun	banka	oturun"	
dedi.	Oturduk.

Benim	boyum	Ahmet'ten	belirgin	şekilde	uzun	olduğundan	"verev"	bir	görüntü	
vermiş	olmalıyız,	adamcağız	Ahmet'in	kafasının	en	azından	makul	bir	bölümünü	
fotoya	sokabilmek	için	benim	göğsümü	çekmek	durumunda,	ayrıca	benim	
suratımın	üst	kısmı	fotoda	olabilemiyor.	Ya	maaakinayı	eğecek	ya	da	başka	bir	
çare	bulunacak.	Fakat	adam	azimli,"siz	şunu	altınıza	alır	mısınız"	dedi,	Ahmet'in	
eline	neredeyse	oturduğumuz	bank	yüksekliğinde	olan	bir	blok	tutuşturdu,	
Ahmet	bloğu	bankın	üzerine	koydu,	oturdu	ve	demin	tarif	ettiğim	durum	tersine	
döndü,	ben	kafamı	yana	eğsem	Ahmet'in	omzunda	ağlayabileceğim,	Ahmet	bana	
tepeden	bakıyor.	Durum	Ahmet'in	hoşuna	gitti,	pis	pis	sırıtmaya	başladı.	"hep	
böyle	bir	şey	hayal	etmiştim"	gibi	bir	şey	söyledi.	Biz	gülmekten	kırılıyoruz,	
fotocu	adam	ise	bu	durumu	gülünç	bulmadı.	Ahmet'in	kıçının	altındaki	bloğu	
bölemediğinden	bu	sefer	benim	altıma	bir	telefon	rehberi	ve	birkaç	albüm	verdi,	



son	derece	dingildek	bir	şekilde	oluşan	bu	düzenek	ile	Ahmet	ile	benim	
kafalarımız,	epey	yüksek	bir	seviyede	de	olsa,	yaklaşık	aynı	hizaya	geldi.	Adam	
üç	ayaklı	canavarı	teleskop	misali	havaya	doğru	dikti	ve	bizim	resmimiz	
çekilebilir	hale	geldi	herhalde,	çünkü	adam	kafayı	şalvarın	içine	sokup	bize	
"kıpırdamayın"	dedi.	Biz	ciddi	ciddi	maaakinaya	bakarken	önce	hangimiz	ipleri	
koydu	hatırlamıyorum	ama	birimiz	güldü,	diğeri	de	kendini	tutamadı,	biz	
gülüyoruz.	Yok	yok	gülmüyoruz,	kakırdamaktan	kırılıyoruz,	gözlerimizden	
yaşlar	geldi.	Adam	ciddi	ciddi	ve	sabırla	gülmemizin	geçmesini	bekliyor,	biz	
kendimizi	topluyoruz,	"pozisyon"	alıyoruz,	adam	kafayı	şalvarın	altına	sokuyor,	
tam	çekecek,	"kakakaka	kokokokoko"	biz	tekrar	makaraları	koyuveriyoruz.

Herhalde	dört	beş	defa	bu	görüntü	tekrarlandı,	bizim	foto	bir	türlü	çekilemiyor.	
Sonunda	her	nasılsa	biz	"pozisyon"u	bir	ara	bozmadan	koruyabildik,	adam	
şalvarın	altına	girdi,	büyük	an	kaçınılmaz	şekilde	oluşuyordu	ki,	bu	sefer	
şalvarın	altından	bir	kıkırdama	gelmeye	başladı,	adamın	sinirleri	boşalmıştı,	
herhalde	o	kadar	ızdırapla	objektife	bakıyorduk	ki	adam	sonunda	kendini	
tutamadı,	gülmekten	kırılıyor,	foto	yine	çekilemedi.	Neyse,	hangi	sırayla	nasıl	
oldu	tam	hatırlamıyorum	ama	sonunda	üçümüzün	cansiperane	gayretleri	ile	
mostralık	foto	çekilebildi.	Benim	Ahmet'i	omuzlayarak	neredeyse	fotonun	dışına	
itmiş	olmama	fazla	aldırmadık,	Ahmet'in	vesikalığı	normalden	biraz	küçük,	
benim	vesikalığım	normalden	biraz	büyük	oldu,	ama	işimiz	görüldü,	Aydın	
Tekstil'deki	muameleleri	bu	vesikalıklarla	tamamladık.

Aydın	Tekstil'de	staj	imkanını	bize	Alibey,	daha	doğrusu	babası	Aydınlı	avukat	
Rifat	Kadri	İnceoğlu	ayarlamıştı.	Sınıf	arkadaşımız	Alibey,	nüfus	kağıdına	ismi	
"Ali	İnceoğlu"	olarak	kaydedilmiş	neşeli	bir	hayat	adamıydı,	halen	de	öyle.	Çok	
kelli	felli	bir	görüntüsü,	güven	veren,	tok	bir	sesi	vardı,	bizler,	yani	bütün	sınıf	
arkadaşları,	nüfus	kağıdındaki	yanlışlığı	düzeltip	kendisine	hep	"Alibey"	diye	
hitap	ettik,	daha	sonraları	babası	Rifat	Bey'in	bile	Alibey'e	"Alibey"	diye	hitap	
ettiğini	gözlemledim.

Stajımızın	daha	ilk	gününde	stajımızla	ilgili	"guideline"ı	fabrika	yetkililerinden	
aldık	:	"fazla	ayak	altında	dolaşmayın".	Güzel.	O	an	itibariyle	çalışma	şevkimiz	
ne	kadardı	hatırlamıyorum	ama	çalışma	aşkı,	şevki	adına	birkaç	kırıntı	da	var	
imiş	idi	ise	de	bu	"guideline"	ile	söndü,	biz	de	gidip	fabrikanın	"lokal"ine	
oturduk.

Staj	yapan	biz	üç	tane	ODTÜ	Endüstri	Mühendisliği	talebesinden	başka	onbeş	
tane	kadar	da	Ege	Üniversitesi’nden	mühendislik	öğrencileri	var.	Nasılsa	



onlardan	birisini	ayartır,	briç	oynarız	diye	düşündük.	Stajyer	arkadaşlarla	
yaptığımız	söyleşi	sonunda	anlaşıldı	ki	briç	bilen	Ege	Üniversiteli	stajyer	yok,	
ayrıca	arkadaşlar	iş	saatinde	lokalde	oturmak	konusunda	isteksiz,	"fabrikada	
çalışacak	birşeyler	buluruz"	görüşündeler.	Biz	üçümüz,	yönetimin	"guideline"ını	
daha	fazla	özümsemiş	stajyerler	olarak	lokalde	oturduk.	Her	sabah	Ege	
Üniversiteli	stajyerlerden	birini	gözümüze	kestiriyoruz,	yanaşıyoruz:	"briç	
oynayalım"	diye,	"ben	briç	bilmiyorum"	denilince	de	"kolay,	king'in	koz	eli	gibi	
bir	şey"	diyoruz,	ayartıyoruz,	briç	oynuyoruz.	Briç	"öğrettiğimiz"	kimse	birkaç	
günden	fazla	bize	katılmıyor,	sürekli	"dördüncü"	sıkıntısı	çekiyoruz,	sürekli	yeni	
birileri	ayartmak	halindeyiz.

Bir	sabah	iş	saatinde	üretim	müdürü,	o	saatte	yapmaması	gereken	bir	şey	yaptı,	
lokale	geldi.	O	gün	öğlen	saatlerinde	fabrika	müdürünün	ofisine	çağırıldık,	
kalktık	gittik.

Fabrika	müdürü	bizi	buyur	etti,	oturduk,	biraz	havadan	sudan	konuştuk,	"siz	
endüstri	mühendisliği	talebesiydiniz	değil	mi?"	dedi,	"evet	öyleyiz"	dedik.	
"Endüstri	Mühendisi	ne	yapar?"	dedi,	endüstri	mühendisliğine	bulaşmışlığın	o	
erken	safhasında	bile	bu	soruya	alışkındık,	anlattık:	"....insan,	makina,	ekipman,	
birleşir,	....biz	ise	sistemi	şe'deriz....."	falan,	ve	yine	bir	şekilde	ne	dediğimiz	
anlaşılmadı,	dediğimizde	anlaşılacak	bir	şey	var	mıydı	emin	değilim.

Fabrika	Müdürü	bir	de	densizlik	edip	anlattığımızı	tam	olarak	anlamadığını	
söyledi,	bunun	üzerine	aniden	Alibey'in	elinde	bizim	meşhur	kitabımız	belirdi.	
Kitabın	ismi	"Plant	Design	and	Layout"	mıydı	neydi	tam	hatırlamıyorum,	kirli	
sarı	kapaklı	kalıncana	bir	kitaptı,	içinde	endüstri	mühendisliğinin	uygulama	
alanları	vardı.	Tedarikli	davranmış	olmaktan	çok	mutlu	olduğu	her	halinden	belli	
olan	Alibey,	çevik	hareketlerle	kitabı	fabrika	müdürünün	eline	tutuşturdu	
"buyrun,	bizlerin	ne	yaptığımız	bu	kitapta	yazılı,	kitap	sizde	kalabilir,	ben	sonra	
sizden	alırım"	dedi.	Fabrika	Müdürü	kitabı	açtı,	biraz	karıştırdı,	kapattı	ve	"ama	
ben	İngilizce	bilmem"	diyerek	Alibey'e	geri	uzattı.	Alibey	bir	düşündü,	kitabı	
eliyle	tekrar	fabrika	müdürüne	itekledi:	"olsun,	siz	de	resimlerine	bakarsınız."	
Kitap,	adamcağızın	elinde	kalakaldı.

Fabrika	Müdürünün	odasında	yaptığımız	görüşmeden	hatırladığım	bir	başka	
lüzumsuz	ayrıntı,	garson	kılıklı	bir	adamın	elinde	bir	tepsi	yemek	ile	odaya	
girmesiydi.	Tepsi,	fabrika	müdürünün	önüne	kondu,	fabrika	müdürü	de	
yemeklerin	her	birinden	kaşığının	ucuyla	tadına	baktı,	sonra	"tamam"	dedi,	
garson	kılıklı	adam	tepsiyi	aldı	ve	gitti.	"İşçiler	yemekleri	yemeden	önce	size	mi	



tattırıyorlar?"	dedim,	fabrika	müdürü	esprimi	beğenmedi.

O	gün	fabrika	müdürünün	odasına	çağrılmış	olmayı	bir	nevi	ihtar	olarak	
algılayıp	briç'i	yarım	güne	düşürdük,	Alibey	ile	Ahmet	öğleden	sonraları	fabrika	
içinde	çalışmaya	karar	verdiler,	ben	ise	kararlarını	saygı	ile	karşılayıp	öğleden	
sonra	programımı	"arabanın	içinde	uyumak"	olarak	revize	ettim.	Mesai	saatinin	
bitimine	yakın	ya	Alibey	ya	da	Ahmet	gelip	beni	uyandırıyor,	yarı	uyur	vaziyette	
kart	basma	makinasına	kadar	sürünüyorum,	kartımızı	basıyoruz	ve	yevmiyesini	
hak	etmiş	insanların	gönül	rahatlığıyla	fabrikayı	terk	ediyoruz.	Bir	gün	kart	
basmaya	giderken	koridorda	üzerime	üzerime	yürüyüp	kenara	çekilmeyen	
birisini	fena	şekilde	omuzlamış	olmamı,	omuzladığım	kimsenin	de	çok	üst	düzey	
bir	yönetici	olmuş	olmasını	Alibey	ile	Ahmet	sonradan	bana	defalarca	
hatırlattılar	ama	bu	olay	benim	hatıralarımda	çok	yer	etmemiş.

Hafta	içinde	Aydın'dayız,	Alibeylerin	Aydın'ın	en	merkezi	yerindeki	evinde	
kalıyoruz,	Rifat	Bey	"yaz	bekarı",	akşamları	evde	yediğimizde	bize	"çingen	
pilavı"	(küçük	kesilmiş	domatesle	ufalanmış	beyaz	peynir	karıştırılıyor,	üzerine	
az	zeytinyağı,	tuz,	biber)	yapıyor.	Sabah	kahvaltısına	ise	Rifat	Bey'in	tercihi	
ızgara	balık.	Ege'de	envai	çeşidi	bulunan	yassı,	pullu	balıklardan	en	tazesinden	
alıyor	akşamdan,	sabah	ızgara	yapıyor.	Rifat	Bey'in	bu	nefis	kahvaltısına	ben	
büyük	keyif	ile	katılırken	Alibey	ile	Ahmet	"klasik"	takılıp	peynir	reçel	falan	
yiyorlardı.	Hafta	sonları	ise	Didim'e	gidiyoruz.

Staj	bittiğinde	Ahmet	Ankara'ya	döndü,	ben	o	arada	"ileri	safhada	bir	arkadaşlık	
vakası"	yaşıyor	olduğumdan	Didim'de	kaldım.

		
	



		

2

		

Çocukluğum

		

1954	yılında,	Ankara’da	orta	halli	(ne	demekse)	bir	ailenin	ikinci	oğlu	olarak	
doğmuşum.	

		

1960	ihtilaline	kadar	hatırımda	tek	yer	etmiş	olan	şey,	emmioğlu	Cem	ile	evden	
kaçışımızdır.	Babaannemin	taş	ocağında	çalışan	amelelerin	çocuklarıyla	birlikte	
toplu	sünnet	oluşumuz	ve	hemen	peşinden	ufak	bir	ameliyatla	bademciklerimiz	
alınınca,	Cem	ile	ben;	"	Biz	bu	ailenin	en	sevilmeyen	çocuklarıyız,	bunlar	bizi	
ufak	ufak	yok	edecekler"	diye	düşünüp	evden	kaçmaya	karar	verdik.	Bakkaldan	
bir	somun	ekmek,	bir	paket	sigara	ve	bir	kutu	kibrit	(nedense!)	alıp	evden	kaçtık.	
Eski	Kavaklıdere	şaraplarının	bağının	(bugünkü	Hilton	Otelinin	bulunduğu	saha)	
etrafında	olan	büyük	arazide	kah	yürüdük,	kah	oturduk	dinlendik,	ekmek	yedik	
(sigara	içtiğimizi	hatırlamıyorum).	Hayal	gücümüz	"kaçmak	dediğin	araziye	
olur"	diye	bizi	sınırladığından	olacak,	çok	yürüdük	ama	evden	çok	
uzaklaşmadık.	Aynı	gün	geç	saatlerde	babam	ile	amcam	fena	halde	meraklanmış	
olarak	bizi	buldular.	"Neredesiniz?"	sorusuna	"Biz	de	sizi	arıyorduk"	dediğimi	
hatırlıyorum.	O	zamanın	14	Mayıs	şimdikinin	Gazi	Osman	Paşa	mahallesinin	
Boğaz	sokağının,	25	numarasının	alt	katının	karanlık	holünde	süper	bir	dayak	
yemiştik	Cem	ile	ben,	amcam	ile	babamdan.	Dayaktan	sonra	babam	ikimizi	de	
sarıp	sarmalamış,	haftalarca	pansuman	yapmıştı.	İkinci	hayati	tehlikeyi	1960	
ihtilalinden	sonra	geçirdim.	Yassıada	duruşmalarının	radyoda	sürekli	
yayınlanmasının	tesiri	olacak	"mahkemecilik"	oyunu	bizim	en	hoşumuza	giden	
şey	haline	gelmişti.	Abi’min	hakim,	hala	kızı	Figen’in	savcı,	Cem’in	avukat,	
benim	sanık	ve	diğer	çocukların	da	izleyici	olduğu	duruşmada	bendeniz	idama	



mahkum	oldum.	Akrabalarım	ve	arkadaşlarım,	kararı	bizim	bahçenin	yüksek	bir	
duvarından	beni	asarak	uyguladılar.	Asıldığım	ip	yeterince	kalın	değilmiş,	
boynumu	boydan	boya	kestikten	sonra	kopmuş,	ben	de	yere	düşüp	bayılmışım	
(veya	bayılmışım	sonra	düşmüşüm,	bilmiyorum).	Babam	beni	çalıştığı	tıp	
fakültesi	hastanesine	alel	acele	götürmüş,	tedavimi	yapmış.	Bu	hadisenin	
dayağını	hastaneden	çıktıktan	sonra	yedim.	Neyse	ki	dayağın	tedavisi	için	tekrar	
hastaneye	yatmadım,	babam	tedaviyi	ayakta	yaptı.	İlkokula	başlandığımda	bütün	
arkadaşlarım	ve	akrabalarım	-	Cem	bile	-	mandolin	dersi	aldı.	Hoca	benim	
halimi	çok	ümitsiz	görmüş	olacak	ki,	"Buna	ders	vermeyelim,	ileri	yıllarda	
deneriz"	demiş,	bana	ders	verilmedi.	Ertesi	sene	babamın	doktorluk	ihtisasını	
yapmak	üzere	tayini	Almanya’ya	çıktı,	biz	de	ailecek	üç	buçuk	yıllığına	
Almanya’ya	gittik,	ben	mandolin	dersini	hiç	almadım,	bundan	sonra	da	almam	
herhalde.	Babam	1961	yılında	Almanya’ya	önden	gitti,	annem,	abim	ve	ben	üç	
ay	sonra	tren	ile	peşinden	gittik.	Üç	gün	tren	yolculuğu	boyunca	içilmek	üzere	
hazırlanan	çay	termosunu	daha	Sirkeci	garında	trene	binerken	bir	yerlere	
çarptım,	içinin	kırıldığını	duydum	ama	bunu	gizledim.	İkinci	günde	annem	
termosu	açıpta	cam	kırıkları	ve	soğumuş	çayı	görünce	annem	abim	ile	birlikte	
ben	de	çok	"şaşırdım".	Termosu	benim	kırdığımı	ve	bunun	gayet	de	farkında	
olduğumu	40	yaşıma	yaklaştığım	bir	sırada	anneme	itiraf	ettim	ve	rahatladım.	
Almanya’daki	ilkokulu,	hem	de	bir	yıl	atlayarak	bitirdim.	Yaşadığımız	"Moers"	
isimli	kasabada	benim	gibi	bir	yabancının	o	kadar	Alman	dururken	sınıf	
atlatılarak	bu	kadar	başarılı	"sayılması"	mahalli	yayında	eleştirildi	durdu.	Orta	
1’de	de	başarılı	bir	talebeydim	(Latince	hariç).	Ortaokullar	arası	spor	
oyunlarında	kendi	yaş	grubumda	bölge	şampiyonu	oldum,	hem	de	koştuğum	50	
metre	derecesinin	"olamayacak	kadar	iyi"	bulunup	rötuş	edilmesine	rağmen.	
Benim	kadar	ciddi	dayak	yeme	ihtimali	içinde	yaşayan	bir	insanın	hızlı	koşma	
yeteneğinin	olması,	aslında	bir	"ilahi	lutuf"tu	ve	tabii	karşılanması	gerekirdi.	
Yıllar	sonra	üniversitede	aynı	şey	başıma	geldi:	Ergonomi	hocamız	Prof	Dr	
Necmettin	Erkan,	benim	koşu	dereceme	baktı	baktı	ve	hile	yaptığım	kanaatine	
vardı,	geçersiz	saydı.	Kendisini	çok	sayardım,	onun	için	çok	alındım	ama	
dalaşmadım,	o	sırada	atlet	olmayacağım	çoktan	belli	idi.	Almanya’da	okuduğum	
bütün	sınıflardaki	kızların	hemen	hemen	hepsine	aşık	oldum,	peşlerine	düştüm,	
hiçbirinden	karşılık	göremedim.	Aslında	"hiç	karşılık	görmedim"	tamamen	de	
doğru	sayılmaz.	Ursula	Maertens	isminde	bir	sınıf	arkadaşımla	bisikletle	uzun	
gezilere	çıkardık.	Arada	bisikletten	inip	kırlara	yan	yana	uzanıp	göğe	bakarak	
uzun	uzun	konuşurduk.	Ben	tabii	ki	ona	aşıktım,	ama	terslenirim	korkusuyla	
aklım	sıra	açık	etmiyordum.	Onun	ise	beni	iyi	bir	arkadaş	olarak	algıladığını	
düşünüyorum.	Bir	de	çok	iyi	arkadaş	olduğum	Thomas	Schmeink	vardı.	
Thomas,	açık	kumral	saçlı	tipik	bir	Alman	çocuğuydu.	Thomas	arada	bize	



yemeğe	ve	oynamaya	geldiği	gibi	ben	de	onlara	giderdim.	Çok	sempatik	anne-
babası	vardı.	Ben	adamın	II.Dünya	Harbinde	yaptığını	çok	merak	ederdim,	
ısrarla	sorardım,	o	da,	"herkes	gibi	biz	de	savaştık"	gibi	yuvarlak	cevaplar	
verirdi.	Bu	insanlarla	ilişkimiz	bizim	Türkiye’ye	döndüğümüz	1964	yılında	
koptu.	1990’lı	yıllarda	Thomas’ın	babasından	bir	mektup	geldi.	Çok	şaşırdım.	
Adam	şu	anda	hatırlayamadığım	bir	şekilde	benim	adresimi	öğrenmiş,	halimi	
hatırımı	soruyor,	ayrıca	Thomas’ın	da	koordinatlarını	veriyordu.	Thomas	doktor	
olmuştu	falan.	Hemen	cevap	vereyim	diye	düşündüm,	önümde	boş	bir	kağıtla	
onbeş	dakika	kadar	durdum,	yazacak	hiçbirşey	bulamadım	ve	yazmadım.	Doğru	
yapmadığımı	düşünüyorum.	(Peki	bugün	pat	diye	bir	mektup	daha	gelse	yazacak	
mıyım	?)	Apartmanımızın	tüm	dairelerinin	çöplerini	dökerek	ve	kasaba	
pazarından	alış	veriş	yapan	insanların	eşyalarını	taşıyarak	külliyetli	miktarda	
para	kazandım,	tamamını	ortaçağ	askerlerine	ve	"Maerklin"	markalı	oyuncak	
trenlere	yatırdım.	Bir	başka	para	kaynağını	da	şöyle	yarattım:	Mahallemizdeki	
berber’de	kesilen	saçlar	yerlerde	birikir,	her	traş	arasında	ise	berber,	bunları	
süpürür,	daha	sonra	yeni	müşterisine	yönelirdi.	Ben	berbere,	süpürme	işini	sık	
sık	dükkanına	gelerek	benim	yapabileceğimi	söyledim,	adam	bu	öneriye	
memnun	oldu,	ancak	bunun	için	bana	para	veremeyeceğini	söyledi,	bunun	yerine	
benim	traşımı	bedava	yapmayı	önerdi,	ben	de	bu	bedava	traş	işleminin	hem	ben	
hem	de	abim	için	geçerli	olmasını	önerdim,	kabul	etti.	Daha	sonra	babama	
gittim,	durumu	anlattım.	Babam	benim	cinliğime	çok	memnun	oldu	ve	abimle	
ben	ne	zaman	traş	olsak,	bizim	traş	parasını	bana	vermeye	devam	etti.	Bu	yolla	
kazandığım	parayı	da	büyük	bir	keyifle	kısmen	harcıyor,	kısmen	de	kenara	
koyuyordum.	Bir	iş	yaparak	para	kazanmak,	halen	benim	çok	haz	aldığım,	çok	
doyurucu	bir	duygu	yaratır	bende.	Ve	bu	duygu,	o	1960’lı	yıllarda	hissettiğim	
kadar	tazedir	halen.	Çocuklarımıza	bu	yaklaşımı	"satmak"	konusunda	halen	
başarılı	olabilmiş	değilim,	bu	da	beni	endişelendiriyor.	Döndük	Almanya’ya,	
1960’lı	yıllar.	Mitolojiye	merak	sarmam	da	aynı	döneme	rastlar.	Almanya’nın	o	
sıralar	çok	okutmak	isteyecekleri	bir	tarihleri	olmadığından	tarih	dersinde	
Homeros’un	eserleri	okunurdu.	Bu	destanvari	eserler	benim	çok	hoşuma	gitti,	
sonradan	okumaya	devam	ettim.	Ayrıca	Germen	temel	eserlerinden	olan	
"Niebelungen"	destanını	da	defalarca	okudum.	O	yaşlarda	Almanya’da	olup	da	
kurtulamayacağınız	Karl	May’ın	kitaplarını	da	neredeyse	ezberleyinceye	kadar	
okudum	(Karl	May	merakımın	sonunu	ikinci	kitabım	"Dost	Raflara"nın	bir	
bölümünde	anlatmıştım).	"Faşing’lerde	değişik	kıyafetler	giyme	adeti	vardı	
Almanya’da.	Bu	faşinglerin	biri	için	biriktirdiğim	çöpçülük,	hamallık,	ve	
berberde	yer	süpürme	paralarıyla	hatırladığım	kadarıyla	kendime	süslü	püslü	bir	
kovboy	kıyafeti	almıştım.	Siyah	kartondan	bir	şapka,	bel	kısmı	kalınlaşan	ve	
üzerinde	parlak	metal	yıldızlar	bulunan	siyah	sun’i	deri	bir	kemer,	kabzasının	iki	



yanı	siyah	bakalit	olan	parlak	metal’den	bir	toplu	tabanca.	Babam	üzerimde	bu	
kıyafeti	görünce,	"Kovboy	dediğin	sığır	çobanıdır,	bok	içinde	gezer,	sen	de	
kovboy’a	benzemek	için	bu	caf	caflı	kıyafete	dünyanın	parasını	vermişsin,	biz	
bu	parayı	kazanmak	için	ne	kadar	çalışıyoruz	sen	farkında	değil	misin"	gibi	
birşey	söylemişti,	durduğum	yerde	utancımdan	eridiğimi	hissetmiştim.	“Benim	
biriktirdiğim	paradan	aldım"	bile	diyememiştim.	O	andaki	tek	isteğim	buharlaşıp	
kaybolmaktı.	

		

Herhalde	onun	kafasında	o	anda	bambaşka	sıkıntılar	vardı,	beni	aniden	
karşısında	görünce	onun	kafasındaki	ile	benim	halim	arasındaki	tezat	"tepesini	
attırmıştı".	Ne	kadar	sebep	olmamaya	çalışsam	da	bazen	bir	hareketim,	
reaksiyonum	üzerine	çocuklarımın	gözünde	o	coşkudan	hayal	kırıklığına	bir	
anda	değişen	bakışı	görüyorum.	Ne	zaman	bu	kaza	olursa	aklıma	benim	kovboy	
kıyafeti	vakam	geliyor,	yaptığım	hatayı	tamir	etmeye	çalışıyorum.	Abi’min	
yolunu	kesip	dövmeye	niyetlenen	mahallenin	büyük	çocuklarına	dayılanmamın,	
tekme	sille	tokat	girişmemin	neticesinde	beni	dövmeye	bile	tenezzül	etmeyip	
ikimizi	de	salıvermeleri	de	utanarak	hatırladığım,	her	aklıma	geldiğinde	hâlâ	
sinirden	ellerimin	terlediği	anılarımdan	biridir.	Almanya’dan	Türkiye’ye	1964	
yılında	döndük.	Almancam	ana	dilim	gibi	idi,	Türkçem	ise	çok	kötü.	Sınıf	
atlayarak	ilkokul	bitirme	işine	bizim	Türk	eğitim	sistemi	çok	akıl	erdirememiş	
olacak	ki	ben	yeniden	ilkokul	5’ten	başladım.	Kavaklıdere	İlkokulunun	beşinci	
sınıfında	sadece	bir	kıza	aşık	oldum,	Zeynep	isminde	esmer	bir	kızdı.	O	da	bana	
katiyyen	yüz	vermedi.	Ben	kendisine	diller	dökerken	arada	sırada	yan	bir	bakışla	
bana	"ne	parazit	yapıyorsun"	gibilerden	bir	bakardı,	ben	ne	konuştuğumu	unutur,	
gabarak	gubarak	olurdum.	Bayanların,	ceplerinde	pamuk	olsun	olmasın,	attıkları	
havayı	hayatımın	ileri	dönemlerinde	de	hep	yedim.	Kıt	Türkçem	çabuk	
toparlandı	ve	yeniden	ilkokulu	bitirdim.	Böylece	toplamda	sene	kaybım	
olmaksızın	iki	tane	ilkokul	diplomam	oldu.	Ancak	tedrisat	farklılıklarından	veya	
benim	hafıza	tuhaflığımdan	olacak	ben	alfabeyi	baştan	sona	öğrenemedim.	
Halen	de	baştan	sona	bilemem.	Ayları	peşpeşe	saymayı	ise	ancak	üniversite	
yaşlarımda	becerebildim.	Para	durumumuz	iyi	değildi.	Babam	akademisyen	
doktorluğun	çok	çalışılan,	ancak	iyi	kazanılmayan	"asistanlık"	dönemini	
yaşıyordu.	Cep	harçlığım	arkadaşlarıma	söylemeye	utanacağım	derecede	
düşüktü.	Öte	yandan	evdeki	para	durumunu	bildiğimden	olacak,	bu	para	bana	
verilirken	de	bu	seferde	babamdan	utanıyordum.	Arkadaşlarla	sinemaya,	
pastaneye	gittiğimizde	Cem	beni	çaktırmadan	destekliyordu.	Bunu	istikrarlı	bir	
şekilde	seneler	boyu	yaptı.	Bu	inceliğinin	karşılığını	sonradan	bu	sefer	de	ben	



seneler	boyu	ödedim.	Taa	ki,	hesabın	artık	kapatılması	gerektiğine	karar	
verinceye	kadar.

		

Babaannem	ile	amcam	Büyükesat'taki	taş	ocaklarını	işletiyorlardı.	Bu	iş	ile	ilgili	
kamyonlarının	birinin	kaydı	babamın	üzerine	yapılmış.	Kamyon	esasında	çoktan	
hurdaya	çıkmış	ancak	bu	kamyon	ile	ilgili	oluşan	ve	katlanarak	büyüyen	bir	
vergi	borcundan	dolayı	devlete	çok	büyük	miktarda	borcumuz	oluşmuş,	bu	
nedenle	eve	defalarca	haciz	memurları	geldi,	çok	tatsız	günler	yaşadık.	Devlete	
borçlu	duruma	düşmek,	buna	alışık	olmayan	annem	ve	babamı	çok	sarstı,	çok	
üzdü.	Plakası	da	elimizde	olmadığından	kamyon	trafik	kaydından	
düşürülemiyordu.	Bu	lanet,	hayalet	kamyonun	borcunu	seneler	senesi	ödedik,	
kayıttan	düşürmek	ise	babamın	ölümünden	üç-	dört	sene	sonra	bana	nasip	oldu.	
Kamyonu	trafik	kaydından	düşürebilmeyi	başardığım	günün	akşamı	Kızılay	ile	
Maltepe	arasındaki	Fahri	Baba	Meyhanesinde	yalnız	başıma	köpek	gibi	içmiş,	
oradan	da	pavyona	gidip	eğlenmeye	devam	etmiş,	sabahleyin	ise	yalnız	ve	uzun	
uzun	ağlayarak	kutlamayı	tamamlamıştım.	Bu	kutlamayı	yalnız	yapmayı	tercih	
etmiştim,	çünkü	bir	kamyonun	trafik	kaydının	düşürülmesinin	önemini	
başkasına	anlatmam	mümkün	değildi.	Halen	"devlet"	denince	ilk	aklıma	gelen	
şey	"vergi	borcu"	olur.	Bu	sıkıntının	orta	yerinde	bana	o	gün	için	çelişki	gibi	
gelmeyen	birşey	vardı:	1964	yılında	Almanya’dan	geri	gelirken	son	model	
Mercedes	bir	araba	ile	gelmiştik.	Babam	"bu	arabayı	satarsam	bir	daha	alamam"	
diyordu	ve	o	araba	satılmadı.	Çok	çalışan	ve	hiçbir	lüksü	olmayan	babamın	bu	
düşüncesini	içten	içe	onaylıyordum	herhalde.	Babam	bu	arabayı	ölünceye	daha	
doğrusu	kanser	onu	yatağa	düşürünceye	kadar	kullandı.	Babamın	ölümünden	
sonra	ben	dört-beş	yıl	kullandım,	1977	yılında	1964	model	krem	rengi	içi	bordo	
deri	döşemeli	ve	gül	ağacı	ön	konsollu	6	silindirli	Mercedes	220	S’i	78,000	
TL’sine	sattım.	Plakası	06	DK	139	idi,	trafikte	arada	sırada	sonradan	
görüyordum,	içim	bir	tuhaf	oluyordu.	En	son	galiba	1980	yılında	gördüm.	
Almanya	dönüşünde,	yani	ben	10	yaşımdayken,	en	iyi	yaptığım	şey	hızlı	
koşmaktı.	Kimsenin	bana	sorduğu	yoktu	da,	hani	bana	sorsalardı	"Senin	diğer	
insanlardan	daha	iyi	yaptığın,	seni	farklı	kılan	şey	nedir?"	deseler,	ben	herhalde	
hiç	tereddütsüz,"Hızlı	koşmak"	derdim.	

		

Bir	gün	eve	doğru	yürüyordum,	nereden	geldiğimi	hatırlamıyorum,	ancak	Boğaz	
sokağın	üst	tarafından	aşağı	doğru	inmeye	başladığımda	birkaç	ev	ötede	
kaldırımda	duran	altı-yedi	tane	Amerikalı	çocuğu	gördüm.	Çocuklar	yaklaşık	



benim	yaşlarımdalardı,	içlerinde	çok	güzel	birkaç	tane	kız	gördüm.	Kendi	
aralarında	konuşuyorlardı,	beni	görmemişlerdi	bile.	Kendimi	göstermeye	karar	
verdim	ve	yol	boyunda	koşmaya	başladım,	bir	yandan	da	gruba	doğru	
bakıyordum.	Hiçbiri	benle	ilgilenmemişti.	Ben	aynı	yönde	koşarsam	
Amerikalıların	beş-altı	metre	ötesinden,	yani	yolun	karşı	kıyısından	fırtına	gibi	
geçip	gidecektim,	onlar	da	herhalde	kendi	aralarında	konuşmaya	devam	
edeceklerdi,	dolayısıyla	benim	hızlı	koştuğumu	farketmemiş	olacaklardı.	Bu	bir	
felaket	olurdu,	bunun	üzerine	taktik	değiştirdim,	rotamı	üzerlerine	kırdım	ve	
üstlerine	doğru	koşmaya	başladım.	Beni	fark	edecekler,	onlara	çarpacağımı	
düşünecekler,	endişelenecekler,	ben	onlara	çarpmama	az	kala	aniden	yön	
değiştireceğim	ve	çok	yakınlarından	hızla	(hayır,	fırtına	gibi)	geçeceğim,	onlar	
(özellikle	o	güzel	kızlar)	bana	hayran	olacak,	bana	aşık	olunacak	falan;	plan	
yaklaşık	böyle.	

		

Uygulamada	ilk	birkaç	adım	sorunsuz	gittiyse	de	sonraki	adımlar	beklenmedik	
bir	girdi	ile	darmandağın	oldu	ve	neticede	baştan	hiç	ummadığım	ve	
tasarlamadığım	bir	noktaya	vardım.		

		

Ben	amerikalı	grubun	üzerine	çok	hızlı	(hayır,	fırtına	gibi)	koşuyorum,	son	anda	
yön	değiştirilecek.	Gruba	gittikçe	yaklaşıyorum,	grup	beni	fark	etti,	ağızları	açık,	
şaşkın	şaşkın	bana	bakıyorlar.	"İyi,	işler	planlandığı	gibi"	diye	düşünüp	hınzır	
hınzır	sevinirken	o	ana	kadar	görmediğim	bir	köpeği	grubun	içinde	gördüm.	
Daha	da	kötüsü,	köpek	de	beni	gördü.	

		

Büyük	bir	köpek	olarak	hatırlamıyorum,	ancak	köpek,	köpekti.	Ve	köpekliğini	
yaptı.	Ben	yön	değiştirme	işlemini	bir	miktar,	yani	alabildiğim	kadar,	erkene	
aldım,	ama	tabii	ki	grubun	çok	yakınından	geçtim,	geçmemle	birlikte	köpek	de	
peşime	düştü.	Bana	aşık	olunacak	durumdan	canını	kurtarma	durumuna	
gerilemiş	olan	ben,	fırtınadan	da	hızlı	koşarak	köpekten	kurtulmaya	çalışıyorum,	
arada	da	bana	yetişiyor	mu	diye	endişeyle	arkama	bakıyorum.	Bu	karışık	
durumun	uzun	süre	dengede	durması	beklenemezdi,	nitekim	öyle	oldu	ve	ben,	
havada	birkaç	takla	atmak	üzere	havalandım	ve	yüzümün	sol	tarafı	üzerine	yere	
indim,	o	sırada	kollarım	neredeydi	bilmiyorum.	Ben	durmuş	olunca	köpek	de	
durdu,	döndü	gitti.	Yüzüm	gözüm	kan	içindeydi,	ağzımda	tuzlu	kan	tadını	



duyuyordum	ve	çok	başım	dönüyordu,	ayrıca	kuvvetli	bir	uğuldama	da	
duyuyordum.	Hayal	meyal	Amerikalıların	alaylı	bakışlarını	ve	kahkahalarını	
hatırlıyorum,	sonra	film	koptu.	Sonradan	babam	beni	yoldan	toplamış,	beni	
gerektiği	gibi	yamamış.	Ben	sahalara	ancak	birkaç	hafta	sonra	dönebilmiştim.

		

Hayatımın	sonraki	dönemlerinde	o	veya	bu	sebeble	bıkmaz	usanmaz	ve	iflah	
olmaz	bir	planlamacı	oldum.	Planlama	olaylarında	şimdi	sizlere	anlattığım	olay	
profesyonel	anlamda	kaç	kere	başıma	geldi	bilemiyorum	ancak	sonradan	çok	
aşina	olduğum	bir	gerçek	oldu	planlama/sonuç	çelişkisi.	Mahalledeki	
arkadaşlarla	çok	belirgin	olmayan,	ancak	sürekli	bir	statü	sorunu	yaşıyordum.	
Yaşı	en	küçük	olan	bendim,	3	yıl	Almanya’da	bulunarak	Türkiyede’ki	racondan	
kopmuştum	ve	bunu	yakalamak	hiç	de	kolay	olmuyordu.	Türkçem	iyi	değildi,	
dura	kalka	konuşuyordum,	ayrıca	sık	sık	kullanılması	zorunlu	olduğu	
arkadaşlarımın	konuşmalarından	belli	olan	"lan"	ve	"ulan"	tabirlerini	cümlelerin	
doğru	yerlerinde	kullanamıyordum.	Kurduğum	cümleler	bir	türlü	"iyi"	
olamıyordu.	Para	yönünden	dar	olduğum	her	halimden	belli	oluyordu.	Askılı,	
kenarları	püsküllü,	parlak	deriden	bir	şortum	vardı,	sürekli	bunu	giymem	
gerekiyordu,	bu	durumdan	hiç	memnun	değildim	ama	yeni	pantolon	istemeyi	
kendime	yediremiyordum.	Bisikletim	bile	hiç	değişmiyordu,	hem	de	
mahalledeki	tek	kontrpedal	ve	vitessiz	bisikletti.	Ayrıca	markası	da	hiç	kimsenin	
duymadığı,	bilmediği	"Neckerman"	idi.	(Neckerman,	o	sıralar	Almanya’da	
faaliyet	gösteren	bir	market	zinciri	idi,	benim	bisiklet	oradan	alınmıştı.)	
Arkadaşlarımın	bisikletleri	"Peugoet"	ve	"Rallye"	markalı,	üç	ve	dört	vitesli,	o	
zamanın	en	iyi	bilinen	bisikletleri	idi.	Üzerine	üstlük,	bu	bisikletler,	direkt	
geçilen,	en	azından	direkt	kalınmayan,	yani	ikmale	kalınan	yıllar,	mükafat	olarak	
yenileniyordu.	Bisikleti	yenilenen	arkadaşlarım	bana	eski	bisikletlerini	teklif	
ediyorlardı,	ben	ise	bisikletimi	değiştirmek	istemediğimi,	çünkü	benim	
bisikletimin	çok	güzel	ve	kullanışlı	olduğunu	onlara	uzun	uzun	anlatıyordum.	
İçimdeki	ezikliği	o	sıralar	kimseye	açamıyordum.	Bu	statü	farkı	beni	bozup	
durgunlaştıracağına	hareketlendiriyordu.	Her	faaliyette	ortaya	atlıyordum.	Ayrıca	
çok	iyi	sporcuydum.	Bugün	benim	futbolla	ilgisizliğimi	bilenler	hayret	edecekler	
ama	mahalle	futbol	takımının	yıldızı,	daha	sonraları	da	kaptanıydım.	Sonraki	
yıllarda	Ankara	Atatürk	Lisesi	basketbol	takımında	oynadım.	Tenis	ve	kayağa	da	
o	yıllarda	başlamış	ve	ilerletmiştim.	

		

Spor	yapma	tarzım	çok	hırçın	idi.	Futbol	maçlarında,	ayakta	olduğum	süreye	



yakın	yerlerde	görünüyordum.	Dizlerim,	dirseklerim	pıhtıdan	ve	
burkulmalardan,	incinmelerden	yoksun	olmazdı.	Futbol	oynarken	sağ	ayak	tarak	
kemiklerimi,	basketbol	oynarken	sağ	kolumu	iki	yerden	kırdım,	aylarca	alçılarla	
dolaştım.	Siste	Kuşaklıkaya’da	telesiyej	direğine	çarparak	kayaklarımı	kırdım,	
bu	arada	her	tarafım	yara	bere	oldu.	Su	kayağı	yaparken	dişini	kıran	ender	
sporculardan	olduğumu	zannediyorum.	Lise’den	sonraki	yıllarda	diğer	sporları	
bıraktım.	Yoğun	bir	şekilde	tenise	ve	kayağa	yöneldim.	Müsabaka	tenisini	hiçbir	
zaman	iyi	bir	dereceye	getiremedim.	Bu	başarısızlığa	seneler	boyu	uygun	
bahaneler	yarattım,	bir	yandan	da	ilerletmeye	çalıştım.	Askere	gittiğim	1978	
yılında	tenisi	resmen	bıraktım,	rahatladım.	Şimdi	arada	sırada	elime	raket	
alıyorum	ve	"Ben	eskiden	iyi	tenis	oynardım"	diyorum,	insanlar	kafa	sallıyor.	
Kayakta	daha	başarılıydım.	Askerlik	dönemimde	1979’da	Kartalkaya’da	kayak	
yaparken	sağ	diz	menisküs	bezimi	yırttım,	bana	rapor	verildi	diye	Erzurum’a	
sürüldüm.	Bugün	halen	kayak	kayıyorum.	Gerek	kayakta,	gerekse	teniste	Cem,	
benden	çok	daha	başarılıydı.

		

				

		

		

Sosyal	faaliyetlerde	de	sürekli	birşeyler	yapmam	gerektiğine,	yoksa	gözden	
düşeceğime	inanırdım.	Bu	davranış	tarzı	bana	yapıştı	kaldı.	Bir	grup	içinde	
grubu	hareketlendirmek	sorumluluğu	bende	olduğuna	inanmak	yıllarca	tımar	
ettiğim,	ancak	üzerimden	tamamen	atamadığım,	tipik	davranış	tarzlarımdan	biri	
haline	geldi.	Ortaokul	ve	liseyi	Ankara	Atatürk	Lisesi’nde	okudum.	Her	sene	ya	
iftihara	ya	da	teşekküre	geçiyordum;	on	üzerinden	not	ortalamam	yedi-sekiz	
arasında	idi,	hiç	ikmale	kalmadım.	Benim	bu	performansım	evde	"normal"	
karşılanıyordu	çünkü	abim	her	sene,	bazen	beden	eğitimi	hariç	her	dersten	on	
üzerinden	on	alıyordu.	Referans	noktasının	yüksekliğinden	olacak,	bazen	
notlarıma	bayağı	burun	kıvrıldığı	oluyordu.

		

Ortaokuldaki	aşk	hayatım	İlkokuldan	çok	farklı	değildi.	Gözüme	kestirdiğim	
kıza	aniden	ve	şiddetle	aşık	oluyor	ancak	son	derece	istikrarlı	bir	şekilde	karşılık	
alamıyordum.	Kızlara	aşık	olmak	ve	karşılık	görmemek	o	kadar	standart	hale	
gelmişti	ki,	karşılık	görürsem	ne	yapacağım	konusunda	hiç	kafa	yormadım.	
(Aynen	"little	man"	=	küçük	adam	fıkrasında	olduğu	gibi).	1969	yılı	yaz	tatilinde	



iki	tane	"standart	dışı"	olay	yaşadım.	Kuşadasındaki	Kervansaray	BP	Mocamp’ın	
plajında	gecenin	bilmem	kaçında	Nadine	isminde	benim	yaşlarımda	Bordeaux’lu	
Fransız	kızı	beni	öyle	bir	muameleye	tabi	tuttu	ki,	ben	neye	uğradığımı	şaşırdım.	
Nadine’in	tatilinin	son	günüymüş,	ertesi	gün	Kuşadasından	ayrıldı,	ben	üç	gün	
kendime	gelemedim.	"Nadine	vakası"nın	üzerinden	bir	hafta	ya	geçmiş	ya	
geçmemişti	ki	bu	sefer	Marie-Jeanne	isminde	Strassbourg’lu	yine	bir	Fransız	
kızı	beni	tavladı.	Marie-Jeanne,	annesi-babası	ile	birlikte	karavanla	seyahat	
ediyordu.	Annesi	babası,	her	sabah	Kuşadası’na	gidiyorlardı,	Marie-Jeanne	de	
beni	karavana	"atıyordu".	Hem	teorik	hem	de	pratik	bilgi	eksikliğim	bu	güreşi	
eşit	şartlarda	yapmamızı	engelliyordu,	ancak	ben	yine	de	öğrenci	rolünden	çok	
şikayetçi	değildim.	Marie-Jeanne	beni	iki	hafta	gibi	bir	süre	kullandı,	sonra	da	
attı.	Gözümün	önünde	başka	bir	Fransız	oğlanla	ilişki	kurdu.	Bu	yakışıksız	sona	
rağmen	Marie-Jeanne	ile	sonradan	birkaç	sene	Almanca	mektuplaştık.	

		

1969	yaz	tatilinden	Ankara’ya	döndüğümde	kendimi	bir	"lady	killer"	gibi	
hissediyordum,	ancak	ilişkilerim	derhal	standart	hale	döndü.	Ben	de	"değeri	
anlaşılmayan	lady	killer"	oldum.	Lise	yıllarında	aniden	boyum	uzadı,	suratım	
çok	sivilcelendi,	dişlerim	iyice	çarpıklaştı.	Boyumun	uzamasıyla	birlikte	
vücudum	aynı	hızla	"dolmadığı"	için	bayağı	acayip	görüntülü	bir	insan	oldum.	
Şimdi	benim	o	zamanlarda	ki	yaşlarımda	olan	bazı	gençlerin	ne	kadar	
çirkinleştiğini	görünce	bazen	yanlarına	gidip:	"Hiç	merak	etme,	ileride	düzelir,	
yakışıklı	olursun"	demek	geliyor	içimden.	Lise	sonda	okuduğum	sırada	ciddi	
şekilde	aşık	oldum.	Bu	ilişki,	"Dost	Raflara"	kitabımın	son	bölümünde	ki	"Bir	
Aşk	Hikayesi"ne	fena	halde	benzemektedir,	oradan	okuyabilirsiniz.	

		

Basınla	ilk	"sıcak	temas"ım	1969	yılında	gerçekleşti.	Abim	Turgay	Uzer	o	yıl	
üniversite	giriş	merkezi	sınavında	Türkiye	birincisi	olmuştu,evimize	gazeteci	
doldu.	Gazeteciler	sordu,	bizler	anlattık.	Basit	ve	belirgin	şeyler	söyledik.	Haberi	
olduğundan	daha	renkli	kılacak	herhangi	bir	şeyi	ne	annem,	ne	babam,	ne	abim	
ne	de	ben	söylemediğimiz	halde	gazetelerde	çıkan	yazıları	görünce	hayret	
etmiştim.	Bir	gazete,	teyzemin	kızı	Ayşegül'ü	abimin	kardeşi	olarak	tanıtıyordu,	
başka	bir	gazete	abimin	Arapça	ve	Fransızca	bildiğini	yazdı	(abim	o	sıralar	
İngilizce	ve	Almanca	bilirdi),	başka	bir	gazete	annemi	öğretmen	olarak	duyurdu		
(annem	o	sırada	bekarlığında	öğretmenlik	yapmış	bir	ev	hanımıydı),	bir	gazete	
de	abimin	yazıtlara	meraklı	olduğunu	yazdı,	bu	uydurmanın	da	abimin	eski	
Türkçe	yazma	ve	okuma	bilmesinden	türetildiğini	zannediyorum.	Aşağıda	



verdiğim	foto	ise	gazeteciler	tarafından	bizim	evde	çekildi	ve	"işte	şampiyonun	
ailesi	ve	hippi	kardeşi"	babında	bir	alt	yazıyla	yayınlandı.	Hippi	kardeş	ben	
oluyorum.	

		

Abimin	daha	sonraki	sefahati:	ODTÜ	giriş	sınavında	da	Türkiye	ikincisi	oldu,	
ODTÜ	Kimya	bölümüne	girdi,	4.00	Cum.Gpa.,	yani	olabilecek	en	yüksek	not	
ortalaması	ile,		okulu	bitirirken	master	için	gerekli	bütün	dersleri	de	almış	
olduğundan	aynı	yaz	master	tezini	yazarak	yaz	sonunda	master'ini	de	bitirdi,	
İngiltere'de	Oxford	ve	ABD'de	Harvard'da	birkaç	tane	doktora	yaptı,	bilim	adamı	
oldu,	önemli	ödüller	kazandı,	ABD'de	çeşitli	üniversitelerde	öğretim	üyeliği	ve	
akademik	çalışmalar	yaptı,	sonunda	Atlanta'ya	yerleşti,	Amerikan	vatandaşı	
oldu,	resmi	mesleği	"Alim":	Georgia	Tech'de	öğretim	üyesi,	web	sitesinde	
belirttiği	research	alanı:	"My	research	interests	lie	at	the	broad	interface	of	
theoretical	atomic,	molecular,	and	chemical	physics	with	nonlinear	dynamics	
and	chaos",	NASA'dan	Birleşmiş	Milletler'e	kadar	çeşitli	kurumların	
projelerinde	rol	alıyor,	kartvizitinde	"scientist"	yazıyor,	otuz	seneden	beri	yurt	
dışında,	her	sene	birkaç	defa	Türkiye'ye	gelir,	müzmin	bekar,	"canlı	olarak	ele	



geçirilemeyeceğine"	inanıyor.	

		

Okumak	istediğim	Üniversite	de,	bölümü	de	son	derece	belirgindi:	ODTÜ’de	
Endüstri	Mühendisliği	okumak	istiyordum.	Endüstri	Mühendisliği	o	zaman	son	
derece	yeni	bir	meslekti.	Beni	bu	konuda	iki	kişi	ikna	etmişti:	birincisi	mahalle	
arkadaşım	Murat	Saatçioğlu’nun	abisi	Ömer	Saatçioğlu.	Murat	ODTÜ	İnşaat	
Mühendisliğinde	okuyordu,	abisi	ise	ODTÜ	Endüstri	Mühendisliği’nin	ilk	
mezunlarındandı.	Murat	sonradan	Kanada’ya	yerleşti,	Ömer	abi	ise	akademisyen	
oldu.	İkincisi	ise	uzaktan	akrabamız	olan	Altuğ	abi	idi	(soyadını	
anımsamıyorum).	Altuğ	abi	de	Endüstri	Mühendisi	idi,	sonradan	mühendisliği,	
yöneticiliği,	ailesini	her	şeyini	bıraktı,	Bodrum’a	yerleşti,	Wind-Surf	hocalığı	
yaptı.	1997	yılında,	60	yaşında	kötü	havada	Wind-Surf	ile	çıkmış,	ölüsü	Yunan	
adalarının	birine	vurmuş.	

		

Üniversite	giriş	imtihanlarına	iyi	çalıştım.	Merkezi	sistem	imtihanından	üç	
haneli,	ODTÜ	giriş	imtihanından	ise	iki	haneli	olmak	üzere	dereceye	girdim	ve	
kaydımı	ODTÜ	Endüstri	Mühendisliğine	yaptırdım.	Abim	Turgay	benden	bir	
sene	önce	merkezi	sistem	imtihanında	birinci,	ODTÜ	giriş	imtihanında	ise	ikinci	
dereceyi	yaptığından	benim	performansım,	aile	içinde	yine	"normal"	olarak	
kayda	geçti.	
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Mustafa'nın	Yürüyüşü

	

Mustafa	Kerpişci	Ankara	Deneme	Lisesinde	öğrenci	birliği	başkanıymış.	Hani	
lisede	insanlar	ya	"fen",	ya	da	"edebiyat"	koluna	ayrılırlardı	ya,	Mustafa'nın	
lisede	hangi	"kol"da	okuduğunu	bilmiyorum	ama	Mustafa	tipik	bir	"edebiyat	
kolu"	öğrencisiydi.	Kompozisyona,	yazı	yazmaya,	konuşma	yapmaya	çok	
yatkındı.	Sayılar,	algoritmalar,	matematik,	fizik,	kimya	gibi	"fen"	konularını	
sevmezdi.	"Sevmezdi"yi	epey	bir	gönül	ferahlığıyla	söylüyorum,	çünkü	
"sevmediğini",	en	azından	o	sıralar,	yani	biz	ODTÜ	Endüstri	Mühendisliğinde	
öğrenciyken,	kendisinden	defalarca	duymuştum.	Denebilir	ki	"o	zaman	ODTÜ	
Endüstri	Mühendisliği'nde	işi	ne?"	Bunu	ben	de	hep	merak	etmişimdir.		

	

Coşkun	Okutan,	Selman	Tuncay,	Ahmet	İzerdem,	Hamit	Gür(ü)z	Kodal,	
Mustafa	Kerpişci,	ve	bencileyin	neredeyse	bütün	sınavlara	birlikte	çalışır,	bütün	
projeleri	birlikte	hazırlardık.	"MM	binasının	merdivenlerinde	bunlardan	bir	
tanesini	gördün	mü	bil	ki	diğer	beş	tanesi	daha	hemen	peşinden	geliyor"	lafını	
bizim	öğretim	üyelerinden	hangisi	söylemişti	hatırlamıyorum	ama	bölümdeki	
halimizi	karakterize	eden	bir	gözlemdir.	Altı	kişinin	yedi	günün	yirmi	dört	
saatinde	ne	yapacağını	kapsayan	planlarımız	olur,	bu	planları		titizlikle	takip	
eder,	gereğinde	çok	ciddi	disiplin	kuralları	uygulardık	birbirimize.	Şimdi	
düşününce	tuhaf	geliyor	ama	çalışma	plan	programına	ters	düşen	bir	şey	
yapmaya	kalktık	mı		önce	"grubu"	ikna	etmemiz	gerekirdi.	

	

Sınavlarda	Hamit	Gür(ü)z	Kodal	kadar	hızlı	cevap	üreten	kimseye	rastlamadım.	



Soruları	alır	almaz	Gür(ü)z	yazmaya	başlardı,	hiç	tereddüt	etmeden	ve	hiç	kafayı	
kaldırmadan.	Ruth	Goldberg'in	sınavlarındaki	halini	hiç	unutmuyorum:	Gür(ü)z	
bir	hararet	içinde	yazar	da	yazar,	görüntüye	bakılacak	olursa	Gür(ü)z	sorulan	
sorular	konusunda	bilinmesi	gereken	her	bir	şeyi	biliyor,	üzerine	daha	da	başka	
birşeyler	biliyor,	ve	dahi	bütün	bildiklerini	yazmaya	yetişemiyor.	Daha	kimse	
kağıda	iki	satır		yazmamışken	Gür(ü)z	birkaç	sayfayı	arkalı	önlü	doldurmuş	
olurdu.	Bir	ara	durur,	elini	kaldırır,	Ruth'a	seslenir:	"M'am	!!",	Ruth	o	her	
zamanki	salkım	saçak	haliyle	Gür(ü)z'ün	başına	gelir,	Gür(ü)z	hiç	bir	şey	
demeden	yazdıklarını	kaldırıp	Ruth'un	gözünün	içine	sokar,	gözlerinde	soru	
işaretleri	ile	bakar.	Ruth	olumsuz	anlamda	kafa	sallar,	ve	birşeyler	der.	Gür(ü)z	
eline	bir	silgi	alıp	biraz	önce	yazdığı	hızın	aynısı	hızla	bu	sefer	tamamını,	evet	
evet,	tamamını	siler,	başlar	tekrar	yazmaya.	Bir	süre	sonra	aynı	sahne	tekrarlanır.	
Sınavın	sonunda	kağıtlar	toplandığında	Gür(ü)z	bitap	düşmüştür.	Gür(ü)z	ilk	
tanıdığımız	zamanlar	yazdıklarını	birşeyler	bilerek	yazıyor	olduğunu	zannedip	
kendisinden	kopya	falan	da	çekmiştik,	sonradan	durum	anlaşıldı.	Gür(ü)z,	
"random	cevap	üretip	aldığı	reaksiyona	göre	adjustment'larla	doğruya	yaklaşma"	
diye	tanımlanabilecek	bir	tarz'ın	öncüsüydü.	

	

Birinci	sınıfta,	bizim	grup	daha	oluşum	safhasındayken,	Mustafa	Gür(ü)z'den	
birkaç	defa	kopya	çekmek	gafletinde	bulunduktan	sonra	gözüne	bir	başkasını	
kestirmiş:	Abdurrahman	.	Biz	kendisine	"Apo"	derdik.	Apo,	biz	bölüme	
başladığımızda	bizim	bölümde	öğrenciydi,	biz	mezun	olduğumuz	sırada	da	
öğrenciydi,	mezuniyeti	bizden	seneler	sonra	olan	kimselerin	öğrenciliğinde	de	
öğrenciymiş.	Apo	sonuçta	ODTÜ	Endüstri	Mühendisliğinde	kaç	sene	okudu	
bilmiyorum,	ama	galiba	epey	uzun	okudu.	Aponun	çoğunlukla	elinde	bir	bavulu	
olurdu,	o	bavulu	kütüphanenin	önünde	açar,	çeşitli	kırtasıye	malzemeleri	satardı.	
Bir	de	"tur"	düzenlerdi.	Bayram	veya	herhangi	başka	bir	vesileyle	birkaç	gün	
tatil	yaklaştı	mı	Apo'nun	bavulunda	saman	kağıdına	teksir	ilanlar	belirirdi:	"'21	
Nisan	akşamüstü	güneye	doğru	yola	çıkıyoruz,	Akdeniz'in	güneşi	ve	denizi	
bizleri	bekliyor...."gibi	başlayıp	çok	hoş	ve	renkli	bir	dille	turu	tasvir	eden	bir	
anlatım.	Sonradan	"Saltur"	turizm	şirketini	kurdu,	bildiğim	kadarıyla	turizm	
konusunda	çok	iyi	bir	yer	edinidi	bu	şirket.	Apo'yu	mezun	olduğumuzdan	beri	
görmedim,	umarım	keyfi	yerindedir.	

	

Neyse,	Mustafa	bana	dedi	ki	"Şu	Fortran	IV	quizlerinde	biri	hiç	durmadan	
yazıyor,	Gür(ü)z	gibi,	ama	bu	sanki	bilerek	yazıyor,	gelecek	quizde	şunun	



yakınına	oturacağım,	kopya	çekeceğim",	"iyi"	dedim.	

	

Galiba	haftada	bir	quiz	oluyorduk,	tek	soru,	bir	problem	veriliyor,	bizim	
yapacağımız	ise	bu	problemi	çözecek	programı	yazmak.	Mission	straight	
forward.	Mustafa,	ilk	Fortran	IV	quizinde	Apo'nun	yanına	oturdu,	Apo'nun	
bütün	engellemelerine	rağmen	Apo'nun	çözüm	programını	aynen	yazdı.	Kağıtlar	
verildikten	sonra	Mustafa	Apo'ya	"amma	da	adammışsın,	kağıdının	üzerine	bir	
kapanıyordun	ki	özellikle	görmeyeyim	diye	yapıyorsun	gibi..."	falan	diye	
söyleniyordu	ki	Apo	"ben	zaten	senin	kopya	çekmene	engel	olmaya	
çalışıyordum,	benden	kopya	çekmek	başkasına	yaramaz,	onun	için	engellemeye	
çalışıyorum"	dedi.	Mustafa	quiz'den	sıfır	aldı,	hem	de	altı	iki	defa	çizilmiş	
olaraktan,	Apo	sıfır	almadı,	makul	bir	not	aldı.	Mustafa	alı	al	moru	mor	Apo'ya	
"hesap	sormaya"	kalktığında	Apo'dan	hadiseyi	anladık.	Apo,	Fortran	IV	
dersinden	hiç	bir	şey	anlamıyordu,	ne	yaparsa	yapsın	hiç	bir	şey	anlamayacağına	
da	emindi.	Girişimciliği,	çare	buluculuğu,	satış	ve	pazarlamaya	yatkınlığı	daha	o	
dönemde	bile	gelişmiş	bulunan	Apo,	bu	duruma	bir	çare	geliştirmiş.	Her	
quiz'den	önce,	Fortran	IV	kitabından	okkalı	bir	program	seçermiş,	o	programı	
güzelcene	bir	kağıda	yazar,	quiz'e	hazır	edermiş.	Quiz'de	sorulan	soru	her	ne	
olursa	olsun,	Apo	kağıdın	üzerine	şu	ibareyi	yazarmış(bu	anlattığım	hikayenin	
kahramanı	dahil	yanlış	hatırladığım	ayrıntılar	olabilir,	ancak	kağıt	üzerindeki	
ibareyi	çok	iyi	hatırlıyorum):	

	

"Hocam,	ben	bu	sorduğunuz	sorunun	cevabını	bilmiyorum.	Ancak,	eşdeğerde	
başka	bir	sorunun	cevabını	değerlendirmeniz	için	aşağıda	veriyorum.".	Ve	
aşağıya	yanında	getirdiği	Fortran	IV	programını	yazıyormuş.
Netice	alınır	veya	alınmaz,	ancak	yukarıdaki	ifadede	açık	sözlülük,	gayret,	
yapıcı	yaklaşım	adına	çok	önemli	noktalar	var,	zannetmiyorum	ki	herhangi	bir	
öğretim	görevlisi		böyle	bir	hamleye	tamamen	duyarsız	kalsın.	Apo,	Fortran	
IV'den	geçer	notu	aldıysa	bu	yaklaşımıyla	almıştır.	

	

Mustafa'yı	bizler	her	ne	kadar	hesap	kitap	işlerinden	"muaf"	tutmaya	çalışıyor	
idiysek	de	bu	genel	"tedbir"i	her	zaman	her	şartta	uygulamak	mümkün	
olmuyordu.	Kompost	gübre	üretecek	bir	fabrikanın	projesini	hazırlarken		
Mustafa,	fabrikaya	gerekli		Fork	Lift	sayısını	hesaplamıştı.	Projeyi	teslim	
ettiğimizde	çok	başarılı	bulunmuş,	ve	bilimsel	çalışmamız	bizden	sonra	gelecek	



nesillere	ışık	tutsun	diye	ODTÜ	Kütüphanesine	layık	görülmüştü.	Sonradan	
yaptığımız	hesapla	"Mustafa'nın	Fork	Lift'"lerinin	fabrika	içinde	takriben	250	
km/saat	ile	seyrü	sefer	etmesi	gerektiğine	aymıştık.	Projemiz,	diğer	başarı	
numunelerimiz	ile	birlikte,	eğer	ODTÜ	Kütüphanesi	aradan	geçen	otuz	yılda	
halen	"temizlenmemiş"	ise,	halen	oralarda	biryerlerde	duruyor	olması	gerekir.	
Hiç	zannetmem	ama,	kazara	"Kompost	Gübre	Fabrikası"	projemizden	yararlanıp	
fabrika	kurmaya	kalkan	olmuşsa	teessürlerimi	bildirir,	"hatasız	kul	olmaz"	
namesiyle	selam	ederim.		

	

Mustafa'nın	hesap	kitapla	uyumsuzluğu	üzerine	anlatılacak	hikaye	aslında	çok,	
ancak	"Cumhuriyet	Tarihi"	dersindeki	performansından	da	bahsetmem	gerekir.	
"Cumhuriyet	Tarihi"	dersini	dördüncü	sınıfta	aldık,	tüm	üniversite	tahsilimizin	
tek	Türkçe	dersi	idi.	Yuluğ	Tekin	hocamız,	ana	ekseni	Lord	Kinross'un	"Atatürk"	
kitabı	olmak	üzere	bizlere	Cumhuriyet	tarihini	anlatırdı.	Ders	üçlü	anfideki	
büyük	anfide	olur,	bir	sürü	dördüncü	sınıf	birden	dersi	alması	beklenir,	ancak	
kimin	girip	kimin	girmediği	pek	belli	olmazdı.	Sene	sonu	tek	sınav,	"open	book",	
ve	bütün	gün	süre.	Yuluğ	Tekin	bize	konuları	verecek,	biz	yorumlayacağız.	Yani	
"Kompozisyon"	yazacağız.	Dört	sene	boyunca	mühendislik	ineklemiş	bizler	için	
bu	sınav	formatı	adeta	bir	kabus.	Birimiz	hariç:	Mustafa	derse	de	bayıldı,	yıl	
sonunda	yapılacak	sınavın	formatına	da.	Adam	doğuştan	"kompozisyoncu",	yıl	
sonundaki	sınavı	iple	çekiyor.	Mustafa'nın	Cumhuriyet	Tarihi	dersine	
yatkınlığını,	çalışma	grubundaki	diğer	beşimizin	ise	sefil	durumumuzu	göz	
önüne	alarak,	Cumhuriyet	Tarihi	dersini,	daha	senenin	başından,	grup	kararıyla,	
Mustafa'ya	ihale	ettik.	Diğer	beşimiz,	bütün	sene	boyunca	Cumhuriyet	Tarihi	
dersine	girmedik,	girdiysek	de	motivasyonumuz	ders	değildi.	Sene	sonundaki	
sınavda	Mustafa,	sorulara	altı	değişik	versiyonda	cevaplar	yazdı,	cevapları	
bizlere	verdi,	bizler	de	Mustafa'nın	yazdıklarını	kendi	el	yazımızla	sınav	
kağıtlarına	tekrar	ettik.	Hepimiz	başarılı	olduk.	

	

Mustafa'nın	bölüme	duyduğu	sevgi,	"Kazara	bir	gün	şu	bölümü	biterecek	
olursam	burayı	yürüyerek	terk	edeceğim,	buradan	şehire	yürüyerek	gideceğim	ve	
yürürken	belirli	aralıklarla	toprağı	öpeceğim,	bir	daha	da	buraya	ayak	
basmayacağım"	sözünden,	hataya	meydan	bırakmayacak	şekilde	belli	oluyordu.	
Bugün	Ankara'da	oturanlar	için	"ODTÜ'den	şehire	yürümek"	terimi	tuhaf	
duruyordur	herhalde,	yetmişli	yıllarda	ODTÜ	şehrin	7	km	dışındaydı.	



	

Bölümü	bitirdiğimiz	gün	bardaktan	boşanırcasına	yağmur	yağmasına	rağmen	
Mustafa	ODTÜ'den	Bakanlıklar'a	yürüdü,	daha	önceden	bize	söylemiş	
olduğundan	çok	daha	sık	olarak	durup	çamurun	içine	secde	ederek	her	tarafını	
çamura	buladı.	Diğer	beşimiz	ise	sözün	yerine	getirildiğine	emin	olmak	için	
Gür(ü)z'ün	bordo	Renault'su	ile	kendisine	refakat	ettik.	

ODTÜ'ye	hiç	tekrar	adım	attı	mı	bilmiyorum.	
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Kavaklıdere	Sporting	Kulüp	(KSK)

		

Çankaya	deresinin	doğusundan	Kavaklıdere	ile	Çankaya’yı	birleştiren,	
eskiden	ismine	Rıza	Şah	Pehlevi"	denen	cadde(caddenin	ismi	halen	aynı	mı	
bilmiyorum),	Kavaklıdere	şaraplarının	o	zamana	kadar	bütün	olan	parselinin	batı	
kısmında	bir	parçayı	ayıracak	şekilde	açılmış.	Kavaklıdere	şaraplarının	sahibi	
olan	aile	ise,	ki	Tunalı	Hilmi	caddesinin	ismi	de	aynı	aileden	alınmadır,	ana	
parsele	göre	çok	küçük	kalan,	caddenin	öte	yanındaki	küçük	parseli,	bir	spor	
sahası	olarak	ayırmış.	Buraya	iki	adet	tenis	kortu	yaptırmışlar.

		

Zamanla	bu	arsanın	tapusunu,	ana	iştigal	sahası	spor	olmak	ve	kar	amacı	
gütmemek	şartı	ile,	üzerinde	kurulacak	bir	kulübe	devretmişler.	O	noktadan	
itibaren	de	aile,	normal	bir	kulüp	üyesi	kimliğini	almış.	Kavaklıdere	Sporting	
Kulüp'ün	kuruluşunun	arkasındaki	hikayenin	ana	hatları	böyle.

		

Ankara'nın	bu	çok	kıymetli	bölgesinde,	arsası	ve	tesisleri	kendisine	ait	
olma	gibi	çok	önemli	bir	özelliğe(avantaja)	sahip	olmuş	KSK	daha	kurulma	
aşamasında.	Ailenin	bu	"normal	üyelik"	sıfatını	aştıklarını,	benim	KSK'da	aktif	
olduğum	altmışların	ortası	ile	yetmişlerin	sonuna	kadar	olan	onbeş	yıla	yakın	
sürede,	hiç	görmedim.	KSK'nın	hemen	karşısındaki	Bağlar	ve	Kavaklıdere	Şarap	
Fabrikasının	da	bulunduğu	arazi	ise,	ailenin	fabrikayı	Ankara	dışına	taşıma	
kararı	ile	birlikte,	satıldı.	Şimdi	o	arazide	Hilton	ve	Sheraton	otelleri	var.



		

KSK'nın	oldum	olası	yanyana	iki	adet	tenis	kortu	vardn.	Kortların	bir	
tanesi	Polonya	sefaretinin	bahçesine,	öbürü	Kuğulu	parka	komşudur.	Daha	
doğrusu	eskiden	böyleydi,	daha	sonradan	Polonya	sefareti	ile	bir	düzenlemeler	
yapıldığım	duydum,	son	halini	bilmiyorum.	Birinci	kortta	tenis	oynarken	
topumuz	kaçtı	mı	Polonya	sefaretinin	bahçesine	girer	arardık,	ikinci	kortta	top	
kaçarsa	Kuğulu	parka	girer	arardık.	Birinci	durumda	sefaretin	azgın	köpeklerinin	
,	ikinci	durumda	ise	rahatsız	ettiğimiz	sevgililerin	hışmına	uğrama	riski	
taşıyorduk.	Her	daim	Polonya	sefaretinin	bahçesine	o	kadar	çok	girip	
çıkmışlığım	vardır	ki	ucundan	bucağından	Polonyalı	sayılabilirim.

		

Kulüp	binası	olarak	kullanılmak	üzere	eskiden	köhne	bir	baraka	vardı.	
Sonradan	baraka	genişletildi,	her	çeşit	altyapı	sorunu	olan	büyük	ve	köhne	bir	
baraka	halini	aldı.

		

Saha	kenarında	demlikle	çay	hazırlanan,	barakasında	yağmurlu	günlerde	
koltukların	o	günkü	yağmurun	hiddet,	şiddet,	ve	yönüne	göre	değişen	çatının	su	
alma	durumuna	göre	her	gün	yer	değiştirdiği	mütevazi	tenis	kulübünden	lüks	
kulüp	aşamasına	ne	ara	geçildi	tam	bir	tarih	koyamıyorum.	Zamanla	kulübe	
kağıt	oynamak	için	gelenler	tenis	oynamak	için	gelenler	sayısına	önce	yetişti,	
sonrada	geçti	ve	aradaki	fark	giderek	açıldı.	Kulübe	giderek	daha	şık	gidilmeye	
başlandı,	atılan	kahkahaların	tipi	bile	zamanla	belirgin	şekilde	değişti.

		

Bindokuzyetmişli	yılların	ikinci	yansında	KSK'nın	iki	tenis	kortuna	
karşılık	Ankara	19	Mayıs	Stadyumunun	içindeki	kulübün	yaklaşık	yirmi	tenis	
kortu	vardı,	ancak	buna	rağmen	tenis	oynamak	isteyen	kimse	KSK'da	daha	kolay	
boş	kort	bulabiliyordu.

		

O	dönemlerde	tenis	faaliyetlerini	canlandırmak	için	yapılan	turnuva	gibi	
faaliyetler	fazla	bir	işe	yaramadı.	"Kavaklıdere	Tenis	Kulübü"	diye	anılan	
"Kavaklıdere	Sporting	Kulüp"te	tenis	hep	geri	planda	kaldı,	daha	geniş	anlamda	
"spor"	ise	daha	da	geride	kaldı.



		

Kulübün	hemen	güneyine	İlbank	blokları	inşa	edilince	bu	blokların	üst	
katlarında	oturanlar	bizim	tenis	kortlarını	görür	oldular.	Bizler	ise	tenis	oynarken	
bir	yandan	oyuna,	bir	yandan	da	blokları	tarassut	etmeye	birden	konsantre	
olmanın	yöntemlerini	geliştirmeye	gayret	ettik.	KSK	yönetimi,	aynı	yıllarda	
barakayı	yıkıp	üç	katlı	doğru	düzgün	bir	bina	yaptırma	karan	aldı,	üç	katlı	bina	
kortların	hemen	dibinde	yükselince	İlbank	bloklan	görüntüsü	kayboldu,	bizler	
ise	tenis	oynarken	bir	yandan	oyuna,	bir	yandan	da	kulüp	içini	tarassut	etme	
yöntemleri	geliştirmeye	başladık.	Sonuç	olarak,	bizlerin	tenis	oyunu	açısından	
fazla	bir	şey	değişmemiş	oldu.	"Tarassudu	Tenis"	bizimle	mi	başladı	bilmiyorum	
ama	bu	yaratıcı	oyun	tarzını	geliştirdiğimiz	kesindir.

		

KSK'nın	mutfağını	bindokuzyüzaltmışlı	yıllarda	"Madame"	çalıştırıyordu.	
"Madame"	beyaz	rus'tu	,	esas	ismini	hiçbir	zaman	bilmedim,	merak	ettiğimi	de	
hatırlamıyorum.	"Madame",	herkes	için	"Madame"dı.	Madame"	son	derece	
işbilir	bir	hanımdı,	hem	yemek	yapmasını,	hem	mutfak	yönetmesini,	hem	de	
servis	yönetmesini	bilirdi.	Kendisi	bugün	bile	gözümün	önünde.	Uzun	ve	ince	
topuklu	siyah	pabuçlar,	ipek	çoraplar,	siyah	ve	son	derece	şık	etek	bluz,	inci	
gerdanlık,	son	derece	fazla	boyalı	olmasına	rağmen	hiç	rüküş	durmayan	
bembeyaz	bir	yüz,	kıpkırmızıya	boyanmış	dudaklar,	hokka	burun,	upuzun	takma	
kirpikler,	ipince	kaşlar,	mavi	kocaman	gözler,	ve	saman	sarısı	kabarık	saçlar.	
Şimdi	yaptığım	tarifi	okudum	da	bu	tariften	nasıl	"asil"	biri	çıkar	diye	
düşündüm.	Ama	gerçek	bu,	"Madame"	asil	biriydi,	tarif	ettiğim	kıyafet	ile	
mutfağa	giren,	servisi	ayarlayan,	eli	ayağı	emeğiyle	çalışan,	son	derece	asil	bir	
insan.	Keşke	"madame"in	bir	fotosu	elimde	olsaydı,	sizler	de	bana	hak	
verirdiniz.	"Madame"	o	sıralar	kaç	yaşındaydı	pek	tahmin	edemiyorum,	herhalde	
ileri	orta	yaşlardaydı,	belki	de	daha	fazlaydı,	o	kadar	çok	makyaj	yapardı	ki	
makyajsız	kendisini	tahayyül	etmek	epey	zordu.

		

Altmışların	sonu	veya	yetmişlerin	başında	"Madame"	KSK'nın	
işletmeciliğini	bıraktı,	tüm	yetmişler	boyunca	benim	hatırladığım	kadarıyla	
KSK'nın	işletmeciliği	dışarıya	verilmedi.

		

"Madame",	İlbank	bloklarının	altına	bir	lokanta	açtı,	ismini	"Madame"	
koydu.	İşbilirliği	derhal	kendini	gösterdi,	"Madame"	Ankara'nın	en	lüksü	değil	



ama,	en	revaçta	restoranlarından	biri	haline	geldi.	Hafta	sonları	rezervasyonsuz	
yer	bulmak	mümkün	olmazdı.	Bu	arada	galiba	benim	"Madame"in	gözünde	bir	
ayrıcalığım	vardı,	birçok	defalar	yer	ayırtmadan	hem	de	kalabalık	olarak	
lokantasına	gittiğimde	ne	yapıp	yapıp	bize	güzel	bir	masa	ayarlamıştı.

		

O	dönemde	birçok	Ankara'lı	"borç	çorbası",	"kuzu	karski",	"piliç	kordon	
bleu"	gibi	yemeklerle	"Madame"in	restoranında	tanışmış	ve	sevmişlerdir.

		

"Madame"	bambaşka	bir	insandı.	Umarım	kendisi	sıhhat	ve	afiyettedir.

		

Yetmişli	yılların	ortalarında	KSK'nın	vestiyerine	korkutucu	görüntülü	bir	
adam	geldi.	Ömer	Ağa	iri	yarı	falan	değildi	ama	öyle	bir	duruşu	vardı	ki	inşam	
"impress"	ederdi.	Yanağında	yama	gibi	duran	bir	yarası	ve	patlıcan	ebad	ve	
(neredeyse)	renginde	bir	burnu	vardı.	Palto	alıp	vermek	üzere	gelen	adam	kısa	
zamanda	vestiyeri	her	çeşit	kaçak	mal	satılan	bir	yere	çevirdi.	O	devirde	yabancı	
sigaralar	da	dahil	dışardan	gelen	neredeyse	her	şey	kaçak.	Ömer	Ağa'da	"yok"	
yok.	"Eve"(yazıldığı	gibi	okuyunuz),	"Palmal",	"Conivolker"	gibi	normal	şeyler	
bulunduğu	gibi	çeşit	çeşit	purolar	ve	daha	başka	keyif	malzemelerinin	tamamını	
Ömer	Ağa	hazır	bulundurduğu	gibi	eğer	talep	ettiğiniz	malzeme	elinin	altında	
yok	ama	dünya	yüzünde	bir	yerde	var	ise	makul	bir	sürede	getiriyordu.	Bir	nevi	
mesleki	duyarlılık.	Ömer	Ağa	kaçakçıydı	ama	kaçakçılık	zincirinin	sadece	son	
halkası	değildi,	temelden	yetişme	hakiki	kaçakçıydı.	Defalarca	hapse	girip	
çıktığını	anlatmıştı	bana,	hatta	bir	keresinde	sahilde	malı	beklerken	polis	bunu	
basmış,	bu	da	"bu	sahilin	çamuru	benim	yüzümdeki	yaraya	iyi	geliyor,	onun	için	
buradayım"	demiş	ama	inandıramamış.	Önceleri	Ömer	Ağa'nın	polisiye	
hikayelerine	pek	inanmamıştım	ama	KSK'da	"vestiyer"deyken	de	defalarca	
hapse	girdi	çıktı.	Anladığım	kadarıyla	Ömer	Ağa	bir	nev'i	Aziz	Nesinin	
bahsettiği	“Fil	Hamdi”lerdendi,	her	birileri	yakalanması	gerektiğinde	hasılat	
artsın	diye	"içeri"	alınıyordu.

		

Bütün	kaçakçılık	işleri	gayet	"normal"	şekilde	seyrederken	bir	akşam	
kulübe	polis	büyük	bir	baskın	düzenledi,	Ömer	Ağa'yı	vestiyerindeki	mallarla	
birlikte	çok	şatafatlı	bir	şekilde	alıp	götürdüler.	KSK	üyeleri	arasında	her	



hükümet	döneminde	en	az	birkaç	bakan	bulunurdu,	dolayısıyla	bu	baskın	çok	
ilgi	çekti,	hakkında	epey	dedikodu	yapıldı	Ankara'da.	İşin	aslını	Ömer	Ağa	
birkaç	hafta	sonra	döndüğünde	kendisinden	öğrendim:	yollayacağı	paketleri	
birbirine	karıştırmış,	çok	önemli	birisine	çok	yanlış	bir	paket	yollamıştı.	O	çok	
önemli	biri	ise	buna	fena	halde	içerlemiş,	tepkisini	bu	şekilde	vermişti.

		

KSK,	üyelerinin	içinde	tanınmış	insanların	bolluğundan	mıdır,	dışarıya	
kapalı	olduğundan	bir	şekilde	gizem	yakıştırıldığından	mıdır,	üye	sayısı	yıllar	
öncesi	dondurulduğundan	dolayı	yeni	üye	olmanın	çok	zor	olduğundan	mıdır	
emin	değilim	ama	Ankara'da	hep	ilgi	çekmiştir,	veya	en	azından	eskiden	ilgi	
çekmişti.	Gördüğü	ilgiyi	hak	edecek	olaylar	yaşanmakla	birlikte	bu	kulübün	
"içeriden"	yaşantısı,	"dışarıdan"	gözükenden,	daha	doğrusu	tahayyül	edilenden	
daha	tekdüze	idi.	Tenis	oynamaya	gelenlerin	hangi	günlerde	yaklaşık	saat	kaçta	
geleceği,	hangi	kortta	kiminle	oynayacağı,	ve	neredeyse	maçın	kaç	kaç	biteceği	
veya	maçın	hangi	aşamasında	hangi	nedenle	tartışma	yaşanacağı	aşağı	yukarı	
bilinirdi.	Benzer	şekilde	“kağıt	oyuncuları”nın	da	rutin'i	vardı.	Yine	benzer	
şekilde	akşam	yemeklerinin	de.	Akşam	yemekleri	ile	ilgili	(bence)	en	ilginç	
sahneler	Ramazan	ayı	boyunca	yaşanırdı.	İftar	saati	öncesinde	her	şeyiyle	
hazırlanan	kocaman	sofralara	top	atılmadan	birkaç	dakika	önce	oyun	
salonlarından	insanlar	hep	birlikte,	güruh	şeklinde	inerler,	hep	beraber	sofralara	
otururlar,	yemek	yerler	ve	yine	hep	birlikte,	aynı	saatte	sofradan	kalkıp	yine	
oyun	salonlarına	çıkıp	oyuna	kaldıkları	yerden	devam	ederlerdi.	İftar	saatinde	
hep	beraber	yemek	yiyenlerin	içinde	herhalde	oruç	tutanlar	da	varmıştır,	ancak	
emin	olduğum	şey	"aynı	saatte	toplu	yemek	dolayısıyla	daha	verimli	kağıt	
oynama"	fırsatının	kulbunun	iftar	sofrası	olmasıydı.

		

KSK'nın	aklımda	kalmış	tipik	sahnelerinden	bir	başkası	da	oturma	
salonunda	televizyon	karşısındaki	koltuklarda	okul	kıyafetleri	ile	oturup	bir	
yandan	tost	yiyip	bir	yandan	ders	çalışmaya	çalışan	çocuklardı.	Akşam	
saatlerinde	bu	çocuklardan	koltuk	üzerinde	uyuyakalanlar	da	olurdu.	Bütün	bir	
hafta	devam	eden	bu	rutin,	pazar	öğlenleri	inkıtaya	uğrardı.	Pazar	öğlenleri	
KSK'da	ailecenek	sofralara	oturulurdu.	Çocuklar	en	düzgün	elbiselerini	giymiş	
ve	saçları	taralı	ve	bakımlı	olurdu.	Pazar	öğlen	yemekleri	aileler	için	"örnek	aile"	
olma	zamanıydı.	Çocuklara	çok	ilgi	gösterilir,	her	bir	sorunlarıyla	yakandan	
ilgilendirdi.	Yemekten	sonraki	kahve	seansında	ise	"çocuk	sorunları"	tartışılır,	
gösterilen	bunca	ilginin	neden	karşılıksız	kaldığı	konusunda	aileler	arası	görüş	



ve	yorum	paylaşımı	yapılırdı.

		

Yukarıdaki	iki	paragrafta	aktardıklarım	elbette	ki	bütün	üyeleri	
kapsamıyor,	ancak	yine	de	kayda	değer	gözlemlerdir	bence.

		

("Peki	bu	sıralar	sen	ve	ailen	ne	yapıyordu?"	potansiyel	sorusuna	cevap:

		

Babam	altmışlarda	ayda	bir	iki	defa	tenis	oynamaya	kulübe	giderdi,	annem	
tenis	de	oynamaz	kağıt	da,	ondan	olacak	KSK'dan	pek	haz	etmezdi,	abim'in	
kulübe	uğradığım	bile	hiç	hatılamıyorum.	Babam	yetmişlerin	başında	öldü,	abim	
Amerikaya	gitti,	annem	KSK	üyeliğinden	çıktı,	ben	devam	ettim.)

		

KSK'da	bir	süre	"nüfuz	ticareti"	denen	ilginç	iştigal	sahasının	"içinde"	
olmasa	da,	"kıyısında	köşesinde"	yaşadım	ve	gözlemledim.

		

Kendim	"nüfuz	ticareti"ne	girmedim,	o	ortamda	kalsaydım	ileriki	yıllarda	
girer	miydim	bilmiyorum.	Dallı	budaklı	bir	sistem	gibi	gelişen	ilginç	bir	
"ilişkiler	potansiyelinden	faydalanma	işlemi".	Ne	kadar	çok	tanıdığınız	olursa	o	
kadar	daha	fazla	tanıdığınız	ve	bağlantı	kurma	olanaklarınız	oluyor.	Zamanla	bir	
iş	haline	gelebiliyor.

		

Bazı	tanıdıklarımın	çekmeceler	dolusu	aktif	kartviziti	vardı,	işyerlerinin	
tabelalarında	çeşitli	iştigal	sahaları	belirtilmekle	beraber	vakitlerinin	çoğunluğu	
bu	kartvizitler	arasıda	ilişkiler	kurmakla	geçerdi.

		

Yetmişli	yılların	ilk	yarısında	ODTÜ	Endüstri	Mühendisliğinde	okuyorum,	
derslerim	çok	iyiydi,	iyi	bir	derece	ile	okuldan	mezun	olacağım	aşağı	yukarı	
belliydi	(nitekim	öyle	de	oldu),	Endüstri	Mühendisi	olacağım	aşağı	yukan	
belliydi	de	daha	sonra	ne	yapacağım	çok	belli	değildi.	İş	hayatı	konusunda	



önümdeki	modellerin	bir	kısmı	KSK'daki	işadamlarıydı.	Onlara	bir	süre	
imrendim,	daha	sonra	imrendiğimin	yaptıkları	iş	değil,	harcadıkları	para	
olduğunu	fark	eltim.	Bir	müddet	sonra	da	harcanan	paranın	ille	de	kazanılan	para	
olmadığım	fark	ettim.	Üniversite	talebesiyken	mezun	olduktan	sonra	yapacağım	
işin	"muallak"	olmasını	istemediğime	karar	vermiştim.

		

Daha	üniversite	talebesiyken	hayatımda	para	kazanmayı	para	harcamanın	
önüne	koymaya	da	karar	vermiştim.	Babamın	erken	ölümü	de	benim	bu	
kararlarımda,	acı	ve	keyifsiz	bir	şekilde	de	olsa,	rol	oynamıştır.

		

Okul	yıllarında	zırnık	sermaye	koymadan	"permi	devri"	yoluyla	
Almanyadan	getirip	sattığım	birkaç	Mercedes	araba	beni	ve	yakın	ailemi	ayakta	
tuttu,	ikinci	derece	akrabalar	ve	eski	tanıdıklarla	maddi	çıkarlara	dayalı	
anlaşmazlıklar,	mezun	olur	olmaz	"Kalite	Makina	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş."ile	
yaşadığım	bir	küsur	yıllık	türbülans,	garip	ve	inişli	çıkışlı	bir	takım	ticari	
faaliyetler	ve	sonrası	askerlik	benim	KSK'ya	yavaş	yavaş	daha	değişik	bir	göz	ile	
bakmama	neden	oldu.

		

KSK'daki	yaşantıya	"iyi"	veya	"kötü"	diye	bir	damga	vurmaya	o	zaman	da	
çalışmadım,	bugün	de	öyle	bir	değerlendirmem	yok.	O	hayatın	beni	"consume"	
edeceğini,	benim	bundan	memnun	olmayacağımı,	ancak	Ankara'da	ola	ola	
KSK'dan	istediğim	kadar	kopamayacağımı	düşündüm.	Ankara'dan	kopma	
kararımda	bu	düşüncenin	önemli	rolü	vardır.

		

1980	yılında	Ankara'dan	ayrılma	kararımı	çevreme	bildirdiğimde	ortak	
reaksiyon	"şaşkınlık"	oldu.	"Fabrikada	mühendislik	yapacağım"	dediğimde	
şaşkınlık	daha	da	arttı.	İzmit'e	gidiyor	olduğumu	söylediğimde	ise	şaşkınlık	had	
safhaya	ulaştı.	"İzmit,	Uludağ'a	yakın.	Kışın	her	hafta	sonu	kayağa	gideceğim."	
diye	izah	ettim	(ve	sonradan	öyle	de	yaptım).	Benim	Ankara	dışında	kalışımın	
bir	yılı	bulamayacağı	konusunda	bütün	çevremde	bir	fikir	birliği	oluştu,	kaç	ayda	
geri	döneceğim	üzerine	ciddi	miktarda	paralarla	iddalara	girildi.

		



Gölcük	Değirmendere'de	tuttuğum	eve	Ankaradan	"ev	eşyamı"	küçük	bir	
kamyon	ile	getirdim.	Kamyonun	küçüklüğüne	rağmen	eşyam	kamyonun	o	kadar	
küçük	bir	alanına	sığmıştı	ve	o	kadar	alelade	idi	ki	eşyamı	indirirken	yeni	
komşularımın	meraklı	bakışlarının	altında	kendimi	ezik	hissettim.	Eziklik	hissini	
dengelemek	üzere	kamyondan	çıkan	eşyam	içinde	en	görkemlilerini,	yani	
yepyeni	bir	"Kneissl"kayak	takımını,	"Salomon"	bağlamaları,	"Koflach"	klipsli	
kayak	pabuçlarını,	Ömer	Ağa'nın	"vestiyer"inden	yeni	satın	almış	olduğum	elle	
taşınır	24cm.	ekranlı	TV,	radyo,	ve	kaset	teyp	kombinasyonunu,	en	görünür	
şekilde	apartmanın	ön	tarafına	koyup	bir	süre	bıraktım	ki	bütün	komşular	
görsün.	Ha	tabii,	bir	de	komşular	benim	apartmanın	önüne	park	ettiğim	iki	aracı	
ilgi	ile	izliyorlardı:	biri	civciv	sarısı	ve	üzerinde	her	yerinde	kayak	ve	tenis	
çıkartmaları	olan	bir	Renault	12	TS	ve	diğeri	içi	krem	rengi	deri	döşeme	dışı	
metalik	lacivert	bir	BMW	320.	Yeni	komşularımın	beni	çevreye	zararı	
dokunabilecek	bir	bekar	olarak	damgalamaları	için	bir	ay	gibi	bir	süre	yetti,	
komşularımın	hışmından	beni	alımlı	bir	dul	olan	ev	sahibem	korudu.

		

Ankara'dan	ayrıldığımın	ilk	üç	beş	yılında	arada	sırada	hafta	sonları	
Ankara'ya	gittim,	aşağı	yukan	her	gittiğimde	en	azından	Cumartesi	akşamı	
KSK'ya	"takıldım".	Zamanla	ben	KSK'sızlığa,	KSK	da	bensizliğe	alıştık.	1985	
yılı	başmda	Renan	ile	tanıştık,	aynı	yılın	Mayıs	ayında	KSK'da	kendimize	göre	
bir	düğün	töreni	ile	evlendik.	(Kendimize	göre:	Gelin	arabası	süslenmedi,	sadece	
arabayı	yıkattım,	gelin	arabasını	ben	kullandım,	Renan	yanıma	oturdu,	arabaya	
başka	kimse	alınmadı,	ikram	olarak	kanepe,	sigara	böreği,	kokteyl	köfte,	
meşrubat,	beyaz	ve	kırmızı	şarap	(şaraplar	fıçılar	halinde	Kavaklıdere	Şarap	
fabrikasının	evlilik	hediyesi),	müzik	olarak	Tezer(Teddy)	ve	arkadaşlarının	
çaldıkları	Rithm&Blues	ve	Jazz,	gecenin	bir	saatinde	oyun	havasına	geçmek	
yassak,	düğün	pastası	yok,	gelin	ile	damadın	davetlileri	dolaşması	yok.)	Nikah	
masasına	gelmeye	sigara	böreği	yerken	geciken	nikah	memuruna	söylenmem,	
kokteylde	rakı	istemekte	ısrar	eden	bir	misafiri	terslemem,	gecenin	bir	saatinde	
"ille	de	oyun	havası	çalın,	oynayacağım"	diye	tutturan	bir	akrabama	ters	ters	
konuşmam	gibi	"benim	için"	normal	olaylarla	süslenen	düğün	gecemizde	beni	
yeni	tanıyan	"kız	tarafı",	Renan’a	epey	acımıştır	herhalde.

		

Son	onbeş	senedir	Ankara'ya	iş	için	arada	sırada	gidiyorum,	iş	harici	hiç	
gitmedim	zannederim.	İş	için	gittiğimde	anneme	uğradım,	uğrayamayacak	gibi	
olduğumda	telefon	ettim,	o	kadar.	İki	üç	yıl	önce	bir	keresinde	yine	iş	için	



Ankara'daydım,	Hilton	otelinde	kalacağım,	akşam	bir	programım	da	yok,	KSK	
da	yürüme	mesafesinde,	KSK'ya	akşam	yemeğine	gideyim	dedim.	Akşamüstü	
erken	bir	saatte	Kavaklıdere	Sporting	Kulübe	gittim.	Kapıdaki	adam	beni	
görünce	buyur	etti,	"seni	tanıyor	muyum?"	dedim,	"siz	beni	hatırlamazsınız	ama	
ben	sizi	tanıyorum"	dedi.	Salona	girdim,	ortam	halen	"gece"	ortamı	değil,	ışıklar	
henüz	yanmamış	ve	loş,	barda	bardak	silen	barmen'e	yaklaştım,	bir	aralar	
kıçımın	şeklini	almış	olan	tabureye	tünedim,	bir	duble	viski	istedim.	Barmen'e	
şef	garson	Ali	Rıza'yı	sordum,	ölmüş.	Benim	ilk	tenis	raketimin	kordunu	germiş	
olan	"Ağabey"i	sordum,	o	Ali	Rıza'dan	da	önce	ölmüş.	"Ya	siz?"	dedi	dedi	
barmen	kim	olduğumu	sormak	kastıyla,	"ben	daha	yaşıyorum"	dedim,	viskiyi	tek	
dikişte	yuttum,	hesabı	ödedim	ve	kalkıp	KSK'dan	çıktım.	Yemeğe	kalsaydım	ne	
kadar	çok	ölüm	haberini	birden	alacağım	aklıma	dank	etmişti.
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Kalite	Mak.	San.	Ve	Tic	A.Ş.

		

Yeni	mühendis	olduğum	dönem,	daha	askere	de	gitmemiştim,	yaşım	23.

		

Dedemin	Ankara	Büyükesat’ta	ki	arazileri	satılacak,	ancak	teminat	gösterilerek	
bankadan	kredi	alındığı	ve	geri	ödenmediği	için	satış	yapılamıyor.	Teminat	
gösteren	ve	krediyi	alanlar	ise	“Kalite”	isimli	bir	şirketin	başındaki	insanlar.	
Dedemi	ikna	etmişler,	arazileri	teminat	göstermişler,	kredi	alınmış,	ancak	şirket	
battı	batacak.

		

Satış	yapılabilmesi	için	şirketin	kredi	borcu	bankaya	ödendi,	araziler	serbest	
kaldı	ve	satış	gerçekleşti.	Ancak	bu	sefer	batmak	üzere	olan	şirket	bize	
borçlandı.	Aslında	“bize	de”	borçlandı	demek	lazım,	alacaklısı	çok.	Şirket	
kurulalı	neredeyse	on	yıl	olmuş,	sosyal	sigortalar	ve	vergi	dairesine	borç	olmuş	
dağ	gibi.

		

İşte	bu	durumda,	parlak	mühendis	Turgut	Uzer,	şirketin	başına	geçti.	“Kalite	
Mak.	San.	ve	Tic	A.Ş.”,	Ankara	Sitelerde	kurulan,	talaşlı	imalat	ve	pres	işleri	
yapan;	ismi	fabrika,	esası	büyükcene	bir	atölye.	Bordroda	40	işçi,	bir	
muhasebeci,	bir	de	ben	varım.	Benden	önce	dolgun	bir	yönetim	kadrosu	varmış,	
Necatibey	caddesinde	bir	“merkez	ofis”,	ama	anlaşılan	sadece	şirkete	yük	
olmuşlar.



		

Bir	sene	boyunca	ben	bu	şirketi	düzlüğe	çıkartmak	için	çabaladım.	Sabah-akşam,	
haftada	yedi	gün	oradayım.	Böylece	ilk	hakiki	sanayi	tecrübem,	kasasında	zırnık	
parası	olmayan,	çalıştırdığı	işçilere	bile	borçlu	olan	bir	şirkette,	gelen	
alacaklılara	“param	yok”	demenin	çeşitlerini	geliştirmek	oldu.	Herhalde	şirketi	
kurtaramayacaktım	ama	yine	de,	ara	sıra	bir	ışıklar	çıkıyordu.	Sosyal	sigortalar	
ve	vergi	dairesi	borçlarını	takside	bağlattık,	Türk	Traktör	fabrikasından	ve	
askeriyeden	güzel	ihaleler	aldık.	Ben	patronluğa	kendimi	alıştırmaya	
başlamıştım.	Hikaye	böyle	bir	zamanda	geçiyor.

		

Bizim	işçilerden	biri	evleniyor.	Patron	olarak	ben	de	davet	edildim.	Düğün,	İç	
Cebecinin	şehrin	dışına	doğru	olan	bölgesinde,	evler	arasında	bir	bahçede	
yapılıyor.	Kalburüstü	sayılan	insanlar	bahçeye	girerken	tabancalarım	çekip	
havaya	defalarca	ateş	ediyorlar.	Patron	olarak	benden	de	böyle	bir	şey	beklendi,	
fakat	bende	tabanca	mabanca	olmadığından,	olsa	da	ne	yapacağımı	
bilemeyeceğimden	beklenti	yerine	gelmedi.	Neyse,	benim	bu	falsonun	üzerinde	
fazla	durulmadı,	düğün	sofrasına	oturduk.	Baş	yemek	etli	fasulye,	biraz	da	
ortalıkta	yeşillik	falan	var,	rakı	içiyoruz.

		

Gece	geç	saatte	polisler	geldi.	Silah	atılıyor	diye	ihbar	gelmiş,	insanların	üzerini	
aradılar,	üzerinde	silah	olan	on	onbeş	“kalburüstü”	yü	alıp	karakola	götürdüler.	
Düğünün	neşesi	kaçtı.	Düğün	sahipleri,	“Turgut	Bey,	bunları	olsa	olsa	sen	
kurtarırsın”	dediler.	Ben,	kendilerine	hak	verdim	ve	karakola	gittim.	Karakol	çok	
yakın,	ben	yürüyorum	bütün	düğün	davetlileri	üç	beş	adım	arkamdan	geliyorlar.	
Ben	karakola	girdim,	diğer	herkes	dışarıda	bekliyor.	Üzerinde	silah	bulunan	
insanlara	kefil	olduğumu	söyledim,	polisler	de	bizim	“kalburüstüleri”	benim	
kefalet	lafımla	serbest	bıraktılar,	karakoldan	hep	beraber	çıktık.	Bir	tezahürat,	bir	
alkış.	Tekrar	düğün	yerine	gittik,	içmeye	devam	ettik.	Silah	atan	olmadı.

		

O	gün	neyime	güvendim	de	karakola	gittim	bilmiyorum.	Herhalde	23	yaşında	
patronluk	havasına	kolay	giriliyor.	Hadi	ben	o	veya	bu	nedenle	oraya	gittim	de,	
polisler	benim	neyime	kefilliğimi	kabul	ettiler?	Bu	sorunun	cevabını	uzun	
müddet	“demek	ki	hakikaten	o	sırada	patron	olmuşum,	en	azından	öyle	
görünüyormuşum”	diye	düşündüm;	şimdiki	yorumum	ise	şu:	“Polisler	on	onbeş	



tane	içkili	adamı	karakolda	ne	yapsınlar?	Polisler,	bu	insanların	sırf	gözünü	
korkutmak	için	karakola	almışlardı	ve	zaten	salacaklardı,	ben	gitmeseydim	de	
aynı	şey	olacaktı.”

		

Şirkete	mi	ne	oldu?	Oluşan	bir	kaç	olumlu	gelişme	bazı	pasif	ortakların	ağzını	
sulandırdı,	yönetimi	ele	geçirmek	üzere	hareketlendiler.	Ortaklık	karıştı,	şirket	
battı.

		

Kalite	Mak.	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.,	1977	yılının	ikinci	yarısında	resmen	battı.	
Şirketten	geriye	kalanlar	40	adet	iyi	durumda	talaşlı	imalat	tezgahı,	birkaç	tane	
egzantik	pres,	bir	adet	hidrolik	pres,	bir	miktar	malzeme	ve	kırk	küsür	çalışanı.	
Bina	zaten	kiraydı.

		

Şirketin	tüm	mal	varlığı,	açık	arttırmayla	satılacak,	satışdan	elde	edilen	para	
alacaklılara	sırayla	,	yettiği	kadar	ödenecek.	Alacaklılar	arasında	önceleri	ön	
sıralarda	olmama	rağmen	resmi	dairelerde	çevrilen	çeşitli	üçkağıtlar	neticesinde	
neredeyse	diğer	bütün	alacaklılar	önüme	geçmiş,	satışdan	bana	bir	şey	düşmesi	
mümkün	değil.	En	azından	öyle	gözüküyor.

		

Çalışanlarla	acıklı	şekilde	vedalaştık.	İşçilerle	karşılıklı	haklarımızı	helal	ettik.	
Muhasebeci	Mustafa	bakkal	açmaya	niyetli,	yardıma	ihtiyacı	olup	olmadığını	
sordum,	kendi	başına	sermayeyi	karşılayabileceğini	söyledi,	birşey	istemedi.
(Sonradan	düşündüğü	gibi	bakkalı	açtı,	birkaç	kere	gittim,	bana	Coca	Cola	ve	
sigara	ikram	etti.)	İki	ustabaşının	işleri	daha	zordu.	İkiside	ev	yapıyorlardı,	şirket	
batmasıyla	ikisi	de	orta	yerde	kalmıştı.

		

Ustabaşıların	birinin	ismi	Şeref,	birinin	Talat.	Şeref,	açık	kumral	saçlı,	açık	renk	
gözlü,	yakışıklı,	dik	duruşlu,	güven	veren	biri.	Talat	ise	kara	saçlı,	kara	gözlü,	
kırışık	suratlı,	kısık	sesli,	kara	kuru	bir	insan.	Şeref	asaleti	temsil	ediyor,	Talat	
ise	sefaleti.	Başka	bir	bakışla,	Şeref	”gökten”	inmiş	gibi,	Talat	ise	“yerden”	
çıkmış	gibi.Ben	ikisini	de	seviyorum,	çalışkan	insanlar,	ancak	bir	şekilde	Şerefe	
sempatim	daha	fazla.



		

Şerefle	oturduk,	kalan	evinin	asgari	ihtiyaçlarını	hesapladık	ve	ben	Şeref’e	
40.000	TL.	borç	verdim.	(O	sırada	sıfır	km	Renault	12	araba	100.000	TL’ye	
yakın)	Aynı	işlemi	Talat’la	yaptık,	daha	yüksek	bir	meblağ	çıktı,	Talat:”	Patron	
sen	beni	düşünme	,	ben	bir	şekilde	kendimi	kurtarırım”	dedi,	ben	yine	de	
kendisine	10.000.	TL	borç	verdim.	İkisine	de	“durumunuz	müsait	olduğunda	geri	
ödersiniz”	dedim.	6	ay	kadar	sonra	Talat	beni	buldu,	borcunu	ödedi,	teşekkür	
etti.	Şereften	ses	çıkmadı,	halbuki	işlerinin	iyi	gittiğini	Muhasebeci	Mustafa	
vasıtasıyla	biliyordum.	Şerefi	buldum,	parayı	sordum,	müsait	olmadığını	söyledi,	
birkaç	kere	daha	aradım,	hiçbir	zaman	“müsait”	olmadı.	Askere	gittiğimde	peşini	
bıraktım.

		

Kalite	Mak.	San.	ve	Tic.	A.Ş.”	batmış,	mal	varlığı	açık	arttırma	ile	satılacak,	
satıştan	elde	edilen	para	alacaklılara	yettiği	kadar	ödenecek.	Kanun	böyle,	ben	
alacaklı	listesinde	en	son	sıralara	itilmişim,	yani	benim	param	batmış	vaziyette.	
Satış	günü	yaklaşıyor	.	Satış	yeri	fabrika	binası.	Satışın	“ayarlandığı”	ve	“kapalı”	
yapılacağını	öğrendim.	Keresteci	Ahmet	Cesur,	ne	iş	yaptığını	hiç	
anlayamadığım	Cengiz	Mavikaplan	ve	biri	daha	anlaşmışlar,	arttırmaya	ortak	
girecekler,	başkasının	girmesini	kapıda	engelleme	yaparak	önleyecekler,	
makinaları	çok	ucuza	“kapatacaklar”,	sonra	da	normal	fiyatına	tek	tek	satarak	
para	kazanacaklar.

		

Satış	günü	bankadaki	kelimenin	tam	anlamıyla	son	param	olan	yüz	ellibin	TL’yi	
çektim,	çantama	koydum	ve	satışın	yapılacağı	“Kalite”	Şirketi'nin	fabrika	
binasına	gittim.	Şirketin	işçileri	kapıda,	içeri	girmek	isteyenleri	engelliyorlar.	
Arttırmaya	girmek	isteyenler	var	ama	kapıdan	giremiyorlar.	Doğru	kapıya	
yöneldim	işçiler	beni	görünce	tereddüt	geçirdiler,	ben	de	içeri	daldım.	Eski	
makam	odamın	ortasında	bir	masa,	bir	yanında	devlet	görevlileri	arttırmaya	
katılacakları	bekliyorlar,	diğer	yanında	yukarıda	bahsettiğim	üç	kişi,	tek	teklif	
verecekler,	saatin	dolmasını	bekliyorlar.	Tezgah	tamam,	tek	fazlalık	benim.	Belki	
de	niye	ve	nasıl	oraya	geldiğimi	düşünüyorlardı	ki	ben	arttırmaya	gireceğimi	
söyledim	ve	geçici	teminat	tutarı	olan	yüz	küsür	bin	TL’yı	devlet	görevlilerine	
teslim	ettim.	Üçlü	konsorsiyumdan	Cengiz	Mavikaplan	benimle	özel	görüşmek	
istedi,	yan	odaya	geçtik,	bana	arttırmaya	katılmamam	için	beşyüzbin	TL	teklif	
etti,	kabul	ettim.	Beşyüzbin	TL’lık	bir	çek	aldım,	satışta	teklif	vermedim,	üçlü	



konsorsiyum	makinaları	ucuza	“kapattı”,	satış	sonrasında	geçici	teminat	
yüzküsur	bin	TL'yi	geri	aldım	ve	o	binadan	son	defa	çıktım.

		

Arttırmada	teklif	vermek	için	aslında	param	yoktu	ama	onlar	bunu	bilmiyordu.	
Beşyüzbin	TL’lık	çeki	emeğimle	mi	kazandım	yoksa	kumarda	mı	kazandım	
emin	değilim.	Beşyüzbin	TL	o	zaman	sıfır	km	bir	BMW	320	araba	satın	
alıyordu.

		

O	zamanlar	ben	bunu,	kendi	muhasebemde,	kumar	kazancı	sayıyordum.	Kendi	
kendime	bunun	bir	kumar	kazancı	olduğunu	lanse	etmek	hoşuma	gidiyordu.	
Kırk	küsur	yaşında	yaptığım	analiz	ise	şöyle:	Ben	hiçbir	zaman	iyi	bir	kumarbaz	
olamadım,	onun	için	bunu	”	kumarbaz	ustalığı”	hanesine	yazmak	iyi	
kumarbazlara	haksızlık	olur.	Ben	herhalde	o	şirket	üzerinde	bir	hakkım,	bir	
payım	olduğuna	çok	inanmıştım.	Benim	olanı,	hakkım	olanı	almak	için	yaptığım	
hareketi	ise,	o	inançla,	çok	tabii	olarak	yapmıştım.

		

Şirket	malvarlığının	alaveralı	satışından	kazanmış	bulunduğum,	Cengiz	
Mavikaplan	imzalı	500.000	TL’lık	çek	cebimde	bankaya	gittim.

		

Çek	karşılıksız	çıktı.	Cengiz	Mavikaplan’a	telefon	ettim,	çekinin	karşılıksız	
olduğunu,	kendisini	hapislerde	süründüreceğimi	falan	söyledim,	çok	sert	
konuştum.	O	da	bana	sakin	ve	öğüt	verir	bir	tonda,	böyle	bir	sebeple	kendisini	
hapse	yollayamayacağımı,	parayı	kendisinden	tahsil	edemeyeceğimi,	benim	
gücümün	buna	yetmeyeceğini	söyledi.

		

Hemen	avukata	gittim.	Bir	çek’in	çek	olabilmesi	için	ne	kadar	çok	kural	
olduğunu,	bunların	tamamının	yerine	getirilmemiş	olması	halinde	ise	
elimdekinin	“adi	senet”	niteliğinde	olduğunu,	“adi	senef’in	de	geçerli	olması	
için	şahitli	şuhutlu	mahkeme	gerektiğini	öğrendim.	Özetle	Cengiz	
Mavikaplan’ın	dedikleri	doğruydu.	Kazığı	yemiştim,	çok	canım	sıkıldı.	
Kıvranıyordum	ama	bir	çıkış	yolu	bulamıyordum.



		

Aradan	bir	ay	gibi	kısa	bir	süre	geçmişti.	Gazetede	Cengiz	Mavikaplan’ın	
Ankara’nın	çöp	ihalesini	aldığını	okudum.	Ankara	çapında	büyük	adam	olma	
yolundaydı.	Tam	o	sıralar	bir	gece	Ankara’nın	karanlık	bir	gece	klübünde	geç	
saatte	Cengiz	Mavikaplan’ı	bir	köşe	masada,	yanında	bir	“boyalı”	hatunla	
kaçamak	halinde	gördüm.	Fotoğrafçıya	para	verdim,	resimlerimizi	fazla	
yaklaşmadan	ve	belli	etmeden	çekmesini	istedim,	gittim	masalarına	oturdum.

		

Cengiz	Mavikaplan	çakırkeyifti,	beni	görmekten	hoşlanmamıştı,	“yakalanmıştı"	
ve	ben	de	“yakalamış	olduğumun	farkında	olduğumu	belli	ediyordum.	Herşeye	
rağmen	tatsız	tutsuz	bir	sohbet	yine	de	yaptık.	Fotoğrafçı	resimlerimizi	birkaç	
masa	öteden	çekti,	flaş	parlamasına	rağmen	ikisi	de	bizim	resimimizin	
çekildiğini	farketmediler.	Fark	etseler	de	sonuç	değişmeyecekti.

		

Ertesi	gün	Cengiz	Mavikaplan'a	telefon	ettim.	Benim	paramı	ödemezse	elimdeki	
resimleri	ve	karşılıksız	çeki	onun	çevresinde	yayabileceğim	kadar	yayacağımı	
söyledim.	Bunu	söylerken	ki	sakinliğime	kendi	kendime	hayret	ettim.

		

Aynı	gün	Kızılay'da	Piknik'in	lokanta	kısmında	buluştuk.	Nakit	olarak	500.000	
TL	aldım,	çeki	ve	resimleri	verdim.	Yemek	yedik,	rakı	içtik,	ayrılırken	karşılıklı	
iyi	dileklerimizi	dile	getirdik.
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Kayak

		

Bizim	ailede	benden	önceki	nesil	kayak	kayardı,	dolayısıyla	ben	de	ne	zaman	
kayak	kaymayı	öğrendiğimi	hatırlamam,	çok	küçükken	olmalı.

Uludağ'a	kışın	çıkmak,	araç	ile	Kirazlıyayla'ya	kadar	mümkün	olurmuş,	
Kirazlıyayla'dan	Büyük	Otel'in	olduğu	yere	kadar	ise	bizimkiler	(annem,	babam	
ve	onların	kafa	dengi	bir	kaç	aile	daha)	eşek	sırtında	çıkarlarmış.	O	şartlarda	
Büyük	Otel	nasıl	inşa	edilmiş	(yaz	mevsiminde	inşa	edildiği	kesin	ama,	yine	de	
çok	zor	şartlar	altında	olmalı),	hep	merak	etmişimdir.	Büyük	Otel	bugünkü	
büyüklüğünde	değil	tabii	o	zaman,	ancak	yine	de	küçük	bir	bina	sayılmaz.

Büyük	Otel	haricinde	hiç	bir	tesisin	olmadığı	zamanlar	bizimkiler	otelin	önünde	
kayakları	sırtlarlar,	birkaç	saatte	Fatintepe'ye	tırmanırlar,	ve	bolkarda	pes	pese,	
yamaç	kayarak	otele	kadar	inerlermiş.	Bahsettiğimi	bir	sabah,	bir	de	
öğledensonra	yaptılar	mı	bitap	düşerler,	kendilerini	otele	atıp	"kazan	yemeği"	
şeklinde	çıkan	yemeği	yer,	sonra	da	bütün	akşam	sessiz	sinema	oynarlarmış.	
(1954-60-411	:	filmi	anlatanlar:	Gülseren	Tunalı	ve	rahmetli	babam	Ferruh	
Uzer).

Sonraları	ufak	ufak	tesisler	eklenmeye	baslamış.	Bendeki	ilk	Uludağ	
hatıralarında	Büyük	Otelin	önünden	doğru	Fatintepe'ye	çıkan	"noktalı"	teleski	
vardır.	Bu	teleski	"noktalı"	ismini,	tabak	gibi	bir	plakayı	bacağınızın	arasına	alıp	
poponuzun	üstüne	koyarak	sizi	çektiğinden	arkadan	görünüşünüzde	poponuzda	
kocaman	bir	"nokta"	görüntüsü	oluşturduğundan	hak	etmişti.	"Nokta"	tabir	
ettiğimiz	tabaklar,	üzerleri	buz	ve	kar	kaplı	olarak	gelir,	bu	soğuk	ve	ıslak	
nesneyi	poponuza	koyduğunuzda	lift	sizi	yukarı	götürene	kadar	buz	erir,	buz	gibi	



su	önce	poponuzu	dondurur,	sonra	bacaklarınızdan	aşağı	süzülürdü,	düşününce	
bugün	bile	üşüyorum.	"Noktalı"	teleski,	"bacaklarınızı	açtığınız	anda	altınızdan	
gidiverme"	avantajı	ve	dezavantajını	taşırdı.	Bu	türde	teleskiler	artık	tarih	oldu,	
şimdi	"çiftli	kazma"	tipinde	teleskiler	rağbette.

Ve	dahi	hangi	aklı	evvelin	o	tarihte	kurmaya	cesaret	ettiğini	bilmediğim	
Kuşaklıkaya	telesieji.	Tekli	sandalyeli	olan	bu	telesiej,	zamanının	en	
uzunlarından	biriydi.	(Sonraki	yıllarda	Kuşaklıkaya	pistinde	birkaç	defa	ciddi	
tehlike	geçirecek,	bir	seferinde	sisli	havada	telesiej	direklerinden	birine	çok	
süratli	bir	şekilde	çarparak	iki	kayağımı	birden	kıracaktım.)

Konaklama	tesisi	olarak	da	Büyük	Otel	yalnız	kalmadı.	Büyük	Otel'de	çalışan	
garsonlardan	(galiba	şef	garsondu)	Fahri,	"Fahri	Otel"i	kurdu,	yine	Büyük	
Otel'de	mutfakta	çalışan	("bulaşıkçı"	derlerdi	ama	o	detayı	doğrulayabilecek	
kadar	hatırlamıyorum)	Beceren,	"Beceren	Otel"i	kurdu.	Yine	garsonlardan	
Ahmet,	"Ahmet'in	Kulübesi"ni	kurdu,	benim	bildiğim	kadarıyla	"sıcak	şarap"ı	
Türkiye'ye,	daha	doğrusu	Uludağ'a	getiren	kişi	oldu,	ve	aynı	zamanda	akşamüstü	
sahanda	sucuk	yumurta	yapıp	ateş	pahasına	satmaya	başladı.	Ahmet	iyi	para	
kazanıyor	gibiydi,	sonra	kayboldu,	ne	oldu	bilmiyorum.

		

Uludağ'ın	kayak	hocalarından	da	bahsetmek	gerekir.	Kayak	hocalarının	o	sıralar	
tamamı	Sarıkamışlı	olurdu.	Sarıkamışlı	dediğim,	ömründe	Sarıkamış	haricinde	
bir	medeniyet	görmemiş	insanlar.	Bu	insanlar	doğru	düzgün	konuşamazlar,	
doğru	düzgün	yürüyemezler	bile,	ama	iyi	kayak	kayarlardı.	Alayı	Türkiye	
şampiyonu	olur,	Avrupa'ya	yarışmaya	gider,	"okullu"	Avrupalı	kayakçılarla	boy	
ölçüşemez,	hüsrana	uğrar,	ve	kapağı	Uludağ'a	atarlardı.	Hikayenin	esas	dramatik	
bölümü	bundan	sonra	yaşanırdı.	Parası	bol	ve	kocası	"iş	gezisinde"	olan	bol	
boyalı	hatun	kişiler,	bu	kayak	hocalarından	güya	"kayak	dersi"	alırlarken	bir	
yandan	da	samimiyeti	ilerletirlerdi.	Gündüz	kayak	pistinde	ve	akşamları	da	
eğlence	yerlerinde	gözlemlediğim	bu	çok	ilginç	"çift"ler	Uludağ'ın	renklerinden	
biriydi.

Büyük	otel	çalışanlarından	olduğu	gibi,	Sarıkamışlı	Kayak	Hocalarından	da	
"adam	olanlar"	oldu,	"Turan	Hoca"	ismiyle	kayak	malzesi	satan	önce	dükkan,	
sonra	mağaza,	sonra	da	mağazalar	açan	Turan	Hoca	ilk	aklıma	gelen.	Ama	
büyük	bir	çoğunluğu	genç	yaşta	alkolik	ve	ruhi	bunalımlı	insanlar	oldu.	İçlerinde	
çok	sevdiklerim	de	oldu,	Mahmut	Hoca	(ki	kendisi	insanın	maymun	değil,	goril	



soyundan	geldiğinin	canlı	kanıtıydı)	ve	kardeşi	Sacit	Hoca	çok	ilginç	insanlardı	
mesela.	Mahmut	Hoca	boyalı	hatunların	sürekli	hizmetindeyken	kardeşi	Sacit	
bayanların	yüzüne	dahi	bakmaya	utandığından	sadece	çocuklara	kayak	dersi	
verirdi.	Eh,	bu	kadar	bahsetmişken	bir	de	Deli	Mustafa	Hoca'dan	bahsetmek	
gerekir,	diğer	kayak	hocaları	kendisinin	kelle	koltukta	kayma	tarzından	dolayı	
"deli"	lakabı	takmışlardı.	Kendisi	dolduruşa	getirildiğinde	Fatintepe'nin	
tepesinden	"cennet"e	kadar	"schuss"	pozisyonunda,	veya	"yumurta"	
pozisyonunda,	yani	hava	direncini	asgariye	indirip	hızı	azamiye	çıkartan	
pozisyonda	dümdüz	inerdi.	Aşağıya	vardığında	ise	canhıraş	bir	duruş	yapardı,	bu	
numarayı	yaparken,	en	azından	benim	kendisini	tanıdığım	dönemde,	bu	yüzden	
kaza	geçirip	ölmedi.	Zehir	gibi	kayak	kayan	Mehmet	hoca'dan	Avusturya'da	
müsabakaya	gittiklerinde	yarışı	düzenleyenlerin	pisti	zorlaştırmak	için	alev	
makinaları	ile	pisti	geceden	nasıl	buzlandırdıklarını,	ertesi	gün	yarışmak	üzere	
pistin	başına	gelen	Mehmet	hoca'nın	gördüğü	buz	manzarası	karşısında	"buradan	
kaymak	mümkün	değil"	kararıyla	kayakları	sırtlayıp	lift'e	binip	yarışmadan	nasıl	
otele	döndüğünü,	"Sarıkamışça"	lisanıyla	nasıl	anlattığını	hala	
hatırlarım.Zamanla	kayak	hocaları	arttı,	aralarına	Sarıkamışlı	olmayanlar	da	
karıştı,	"Uludağ'da	kayak	hocası	profili"	zamanla	"normalleşti".

Neyse	efendim,	Uludağ	lakırdısı	bitmez.

1970'li	yılların	ikinci	yarısında	Turizm	bakanlığında	müsteşar	olarak	çalışan,	
"dağlar	bakanı"	lakaplı	İsmet	beyle	tanıştım.	Türkiye'deki	dağlar	hakkında	
bilinecek	ne	varsa	bu	adam	bilirdi,	bu	durumun	böyle	olduğu	Ankara'da	da	
bilindiğinden	bu	adam	Turizm	bakanlığının	"dağ	turizmi"	ile	ilgili	sabit	
müsteşarıydı.(Soyadını	hatırlayamıyorum,	açık	renk	gözlü	çok	hoşsohbet	bir	
insandı).	Türkiye'nin	batısındaki	dağların	kar	tutma	kriterinin	yükseklikten	
ziyade	dağın	uzandığı	çizginin	yönü	olduğunu,	batıdan	kuzeye	doğru	uzanan	
dağların	balkanlardan	gelen	soğuk	ve	nemli	hava	ile	kar	tuttuğunu,	doğuya	doğru	
gidildiğinde	ise	kriterin	giderek	dağın	yüksekliği	haline	dönüştüğünü	anlattığını	
hatırlıyorum.

1979	ve	1980	yıllarında	bendeniz,	atölye	batırmak,	kurşun	ticareti	yapmak,	bayat	
röntgen	filmi	banyosundan	elektroliz	yoluyla	gümüş	elde	ederek	zengin	olma	
girişimleri	yaparkene	aynı	zamanda	o	sıralar	“milletin	para	harcadığı	yerde	para	
kazanma”	olarak	tanımladığım	bazı	gayretler	içindeydim.	Bu	gayretler	beni,	
İsmet	bey'den	Ilgaz	dağının	49	yıllık	turizm	kullanım	hakkını	kiralamaya	kadar	
getirdi.	O	sıralar	Ilgaz	dağında	turizm	anlamında	hiç	bir	şey	yok.	Ilgaz	dağının	
bilinenleri	Kastamonu'ya	ulaşmak	için	geçmeniz	gereken	çok	dar	ve	virajlı	bir	



yolu	oluşu,	nefis	ağaçları,	ve	meşhur	"Dikkat!	Daş	düşebiliii,	Ayı	çıkabiliii"	
tabelası.	"Kastamonu'ca"	yazılmış	bu	tabela	aslında	tabii	ki	mevcut	değildi,	
ancak	ünü	çok	yaygındı.

Neyse	efendim,	Ilgaz	dağının	turistik	kullanım	hakkını	49	yıllığına	benim	yapan	
anlaşmayı	imzaladım,	bir	güzel	dağ	oteli	projesi	ve	iki	adet	teleski	projesi	
çizdirdim.	Dağ	oteli	projesi	nefis	olmuştu,	neredeyse	hiç	yan	duvarı	olmayan,	
büyük	çatılı	bir	bina.	O	sıralar	bu	tip	yatırımlar	için	turizm	bakanlığı	5	yılı	geri	
ödemesiz	toplam	yirmi	yıllığına	çok	iyi	şartlarla(faizi	hatırlayamıyorum,	ancak	
düşüktü)	kredi	sağlıyordu,	kredi	anlaşmasına	imza	atıp	otel	ve	liftlerin	yapımına	
başlamama	ramak	kala	bu	projeden	vazgeçtim,	49	yıllık	anlaşmamı	para	
kaybıyla	devrettim,	güzel	projemi	de	İsmet	bey'e	teslim	ettim,	"yarın	birgün	
faydalanmak	isteyen	çıkarsa	verirsin"	dedim.

Niye	vazgeçtim:	çünkü	o	sıralar	Mazhar	Murtazaoğlu	ile	tanıştım.	Mazhar	
Murtazaoğlu	Ankara-Istanbul	yolunun	müteahhitlerinden	birisi	olup,	daha	sonra	
Koru	otelin	sahibiyken	Koru	otelin	bir	yangın	ile	kül	olmasının	ardından	
Kartalkaya'daki	büyük	bölgeyi	devletten	uzun	süreli	kiralayan(aynen	benim	
Ilgaz'ı	kiraladığım	gibi)	ve	oraya	bugünkü	bildiğimiz	Bolu	Kartalkaya	tesislerini	
kuran	adam.	Bu	adamın	o	tesisleri	kurarken	ne	gibi	zorluklarla	karşılaştığını	
birinci	elden	görmem	üzerine	ben	Ilgaz	projesinden	vazgeçtim.	Ben	o	sıralar	
kolay	yoldan	zengin	olmayı	hedefliyordum,	benim	ana	kriterime	uygun	
kolaylıkta	bir	iş	değildi.

Aradan	yirmibeş	sene	geçti,	bu	süre	içinde	eşim	ve	çocuklarımız	da	kayak	
öğrendi,	ben	topunu	önüme	katıyorum,	hepberaber	kayıyoruz.	Yurt	içinde	ve	
dışında	çok	değişik	yerlerde	kayağa	gittim,	ama	Ilgaz'a	hiç	gitmedim.	Masus	
gitmedim,	ve	muhtemelen	de	gitmeyeceğim.	Oraya	bir	otel	ve	liftler	yapıldı,	
otelin	bir	dergide	fotosunu	gördüm,	benim	hazırlattığım	projeye	çok	benziyordu.
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Dominus	Hamshus	Dönülmez	
Noktada:	İlk	İşe	Giriş

		

Kapısında	sarı	üzerine	siyah	harflerle	"Müdür"	yazılı	odanın	iki	yanı	camlar	ile	
sınırlandırılmış	olduğundan	içerdeki	adamı	duymasam	da,	görüyordum.	
Karşısında	oturan	bir	adam	ile	hararetli	bir	konuşma	yapıyor,	konuşmasını	da	
geniş	el	kol	hareketleri	ile	destekliyordu.	Derin	bir	konu	olmalıydı,	ancak	konu	
ne	kadar	derin	olursa	olsun,	bir	yandan	konuşurken	bir	yandan	cin	gibi	gözlerle	
ikide	bir	bütün	görüş	sahasını	tarıyordu.	Pat	diye	beni	gördü,	departmanda	
sekreterinin	karşısında	oturan	"yabancı"ya	bakışları	bir	an	takıldı,	"mülakata	
gelen	mühendis	bu	olmalı"	diye	bir	düşüncenin	aklından	geçtiğini	görür	gibi	
oldum.	Bana	küçük	bir	gülücük	attı	ve	karşısındaki	adama	bıraktığı	yerden,	aynı	
hararetle	konuşmaya	devam	etti.	Elleri,	kolları	havada	büyük	daireler	çiziyor,	
daha	sonra	dağınık	bir	işin	nasıl	toplanması	gerektiğini	tasvir	eder	tarzda	
havadaki	"işleri"	topluyor,	önündeki	masanın	orasına	burasına	parmak	uçlarını	
birleştirerek	dokunmak	suretiyle	"indiriyor"du.

Bu	adamı	çok	sevmiştim.	Bir	gün	önce	görüştüğüm	adama	hiç	benzemiyordu.	O	
adam,	benim	"hayat	hikayemi"	kendi	görüşleri	ve	hayat	hikayesi	ile	
renklendirerek,	son	derece	ciddi	olarak	dinlemiş,	birkaç	kere	çalan	telefonu	
cevap	vermek	için	değil,	soru	sormak	için	açmış,	"presler"	hakkında	"açtılar	
mı?",	"niye	açmadılar?"	falan	diye	bir	şeyler	konuşmuştu.	Görüşmenin	sonunda	
bana	"Yarın	Tanju	Bey	ile	görüşecekmişsin"	demişti,	"Evet"	,	"Görüşmenizin	
sonunda,	her	ne	olursa	olsun,	bana	gel,	tekrar	görüşelim",	"Peki".



Karşımdaki	sekreterin	"Aç	mısınız?"	sorusuyla	düşüncelerimden	sıyrıldım.	
Sekreterin	gözlerinin	içi	gülüyordu,	sorduğu	hakiki	bir	soruya	benziyordu,	
“Evet,	açım"	dedim.

Yemekten	sonra	bölüm	müdürü	beni	ofisinin	kapısında	bekliyordu.	Bir	saat	
kadar	adeta	sohbet	ettik.	"Bu	adam	bana	iş	teklif	ederse	kabul	edeceğim"	
düşüncesi,	başka	hiç	bir	parametreye	bağımlı	olmaksızın	kafamda	bu	görüşme	
sırasında	netleşti.	Dedim	ya,	adamı	çok	sevmiştim.	Görüşmenin	sonuna	doğru	
Tanju	Bey,	bana	hemen	yanındaki	ofisi	gösterdi:	"Bu	ofis	benimle	birlikte	
çalışacak	Stok	Kontrol	Şefi	için	epey	bir	süredir	boş,	sana	bu	işi	teklif	etmeyi	
düşünüyorum"	dedi.	Gözleri	ile	gözlerimde	bir	şey	arar	gibiydi.	Neredeyse	kendi	
ofisi	büyüklüğündeki	aydınlık	ve	ferah	mekana	baktım,	"Siz	teklif	edin,	ben	de	
kabul	edeyim"	dedim.

Tanju	Bey	beni	personel	bölümüne	yolladı,	personel	şefi	Naci,	(Huzur	içinde	
yatsın)	bana	"Arkadaşım,	bu	kadar	büyük	bir	fabrikanın	stoklarını	kontrol	
edebilecek	misin?"	diye	sordu.	Sonraları	alıştığım	bir	espri	anlayışı	ile	ben	de	
sanki	ölçümümün	neticesine	göre	değişen	bir	cevap	verecekmişim	gibi	camdan	
dışarı	bakarak	devasa	fabrikayı	gözlerimi	kısarak	ölçtüm	biçtim	ve	Naci'ye	
dönüp	kararlı	bir	ses	tonuyla	"Edebilirim"	dedim.	"Bizim	daha	bu	pozisyon	için	
görüşmelerimiz	devam	ediyor,	birkaç	hafta	içinde	ararız"	dedi,	"Peki"	dedim.

Personel	bölümünden	çıkarken	döndüm,	Naci'ye,	aklımda	ilk	gün	görüşmüş	
olduğum	adamın	söylediği	takılı	kaldığından	"başka	biriyle	görüşmem	gerekiyor	
mu,	gideyim	mi?"	dedim,	"Gidebilirsin,	biz	sana	haber	veririz",	dedi.

"İyi,	güzel"	diye	düşündüm,	idari	bina'dan	çıkıp	park	yerine	doğru	yürürken.	Ve	
aniden	ilk	gün	görüştüğüm	adam	önümde	bitiverdi	"Nereye	gidiyorsun?".	
"Görüşmelerim	bitti,	gidiyorum"	dedim.	"Ben	sana	benimle	tekrar	görüşmeye	
gel	demedim	mi?".	Gabak	gubuk	ettim,	"Ne	bileyim,	personel	şefi	Naci	Bey	
bana	gidebilirsin	dedi."	dedim.	"Olsun,	bana	gelmeliydin"	dedi	ve	döndü	gitti.

Birkaç	gün	sonra	sabahın	köründe	telefon	çaldı.	Uyandım,	zar	zor	cevap	verdim.	
Arayan	Personel	Müdürü	Savaş	Bey,	resmi	bir	ton	ile	"Stok	Kontrol	Şef'liğini	
teklif	ediyoruz,	ücret	altmışsekizbin	lira"	gibi	bir	şey	diyor.	Rakamı	yanlış	
duymuş	olduğumu	düşündüm,	o	güne	kadarki	Ankara	ve	İzmir'de	yapmış	
olduğum	görüşmelerde	otuzbin	lira	üzerinde	bir	rakam	ile	karşılaşmamıştım.	
"Rakamı	tekrar	eder	misiniz?"	dedim,	"Altmışsekizbin	lira,	ancak	zamanla	artar"	
dedi.



Ankara'daki	yaşadığım	hayatın	renkliliği	ve	İzmit'in	o	antipatik	hali	bir	an	
gözümün	önünden	geçti.	Mekanik	bir	şekilde	"Kabul	ediyorum"	dedim.

"Başkalarının	ağız	kokusunu	çekmeyeceğim"	ve	maaşlı	bir	işte	sebat	edip	
çalışmayacağım	konusundaki	yaygın	kanı,	hele	ki	çalışılacak	iş	Ankara	dışında	
olunca,	bir	de	üstelik	İzmit	gibi	silik	bir	yerde	olunca	kocaman	bir	
"inanmamaya"	dönüştü.	Tanıdıklarım,	arkadaşlarım	benimle	vedalaşırken	hep	
yarım	yamalak	vedalaştılar,	kimse	benim	"hakikaten"	Ankara'dan	ayrılıyor	
olduğuma	inanmadı.	Ben	ise	birkaç	gün	boyunca	boğazımda	bir	takoz	ile	
dolaştım.

Birkaç	gün	sonra	İzmit'te,	Savaş	Bey	ve	Naci'nin	önüme	sürdüğü	bir	sürü	kağıda	
imza	attım.	Elime	üzerinde	"Turgut	Uzer,	Stok	Kontrol	Şefi,	işe	giriş	tarihi	2	
Şubat	1981,	Lassa"	falan	yazan	bir	kimlik	verdiler.

		

		



"Misafirhane"de	kalmamı	teklif	ettiler.	"Tabii	kalırım"	dedim	memnuniyetle.	
Savaş	Bey,	"Sen	yine	de	bir	göz	at,	sonra	karar	ver"	dedi.

"Misafirhane,	Lassa'nın	kuruluş	yıllarında	kullanılmış	bulunan	şantiye	
binasından,	daha	doğrusu	barakasından	devşirme	içler	acısı	bir	yapıydı.	
"Misafirhane"nin	en	dikkat	çekici	yanı,	kapısının	önünde,	kürekleri	falan	
takılmış	vaziyette,	"ready	to	go"	bir	kayık	bulunmasıydı.	Üstelik	bu	kayık,	bir	
halat	ile	binadaki	pencerelerinden	birinin	pencere	koluna	bağlanmıştı.	Sonraları,	
kayığın	ne	kadar	fonksiyonel	olduğunu	görme	ve	yaşama	imkanım	olacaktı.	
Şiddetli	bile	olması	gerekmeyen	aşağı	yukarı	her	yağmurda	"misafirhane"nin	
hemen	yanındaki	kanal	taşıyor	ve	bu	nadide	yapı	sular	altında	kalıyordu.	Kravat	
ve	takım	elbiseli	insanların	pantolonlarını	dizlerine	kadar	sıyırıp	çorap,	pabuç	ve	
iş	çantaları	ellerinde,	kayık	marifetiyle	"misafirhane"ye	gidiş	ve	geliş	"commute"	
edişi	vaka-i	adiyedendi.	

"Misafirhane"	mimari	numunesine	başka	bir	şık	bir	add-on	ise,	görülen	lüzum	
üzerine	eklenmiş	bulunan	ısınma	sistemi	idi.	Emsallerinin	aksine	adeta	canlı	bir	
yaratık	olan	ısınma	sistemi,	gecenin	bir	saatinde,	aklına	eserse,	harekete	geçer,	
tüm	borular	ve	radyatörler	zangırdamaya	ve	sallanmaya	başlar	idi.	Isınma	
sistemi	her	canlandığında	birkaç	yerinden	patlak	verir,	ancak	bunlar	da	
"misafirhane"	odalarının	standart	donanımına	dahil	olan	ingiliz	anahtarı,	ve	açık	
ağız	takımı	vasıtasıyla,	"misafirler"	tarafından	süratle	tamir	edilir,	uykuya	devam	
edilirdi

Akşamları	çay	demlenir	ve	salonumsu	bir	yere	yayılarak	sohbet	edilirdi.	Lassa	
kültürü,	orada	yaşar,	orada	şekillenirdi.	Ben	"misafirhane"de	kısa	bir	süre	
kaldım,	ancak	akşam	sohbetlerine	daha	uzun	süre	katıldım.

		



		

Tanju	Bey'in	yanındaki	güzel	ofise	yerleştiğimin,	yani	Lassa'da	Stok	Kontrol	
Şefi	olarak	başladığımın	ikinci	haftasında	Tanju	Bey,	beni	ofisine	çağırdı,	bana	
bir	konu	açmaya	çalışıyor.	Tanıdığım	iki	hafta	içinde	kendisini	hiç	bu	kadar	
sıkıntılı	görmemiştim.	Bir	şey	diyecek,	bir	türlü	diyemiyor.	Sonunda	mekanik	bir	
tavır	takındı	ve	diyeceğini	dedi:	Şirkette	bir	organizasyon	değişikliği	yapılmıştı,	
daha	önce	üretim	bölümüne	bağlı	olan	üretim	planlama	şefliği,	Tanju	Bey'in	
müdürlüğünü	yaptığı	"Malzeme	Kontrol	Müdürlüğü"ne	bağlanmış,	müdürlüğün	
ismi	de	"Malzeme	Planlama	ve	Kontrol	Müdürlüğü"	olarak	değiştirilmişti.	
Buraya	kadar	güzel,	ama	bu	kadarla	kalmıyordu.	Üretim	Planlama	Şefliği	ile	
Stok	Kontrol	Şefliği	birleştirilmiş,	duyuruların	makbul	terimlerinden	biri	ile	yeni	
bir	şeflik	"ihdas"	olmuştu:	"Üretim	Planlama	ve	Stok	Kontrol	Şefliği".	Yeni	
şefliğe	o	an	itibariyle	Planlama	Şefi	görevinde	olan	zat	atanmıştı.	Bu	durumda	
ben	"Stok	Kontrol	Mühendisi"	ünvanına	düşüyordum.	Tanju	Bey'e	değil,	yeni	
şef'e	rapor	edecektim	ve	güzel	ofisimi	de	"Üretim	Planlama	ve	Kontrol	Şef"ine	
terk	edecek,	açık	ofisteki	masalardan	birine	geçecektim.	Tanju	Bey	bütün	bu	
gelişmeleri	bana	bir	çırpıda	söyledi	ve	sonuna	ekledi:	"Bu	durumda	sen	bu	
şirkette	kalmamaya	karar	verirsen	seni	gayet	iyi	anlarım,	hak	da	veririm"	dedi.



Karar	vermek	için	fazla	düşünmem	gerekmedi.	Tanju	Bey'den	izin	isteyip	ofis	
dışına	çıkıp	on	dakika	kadar	yürüdüm.	Geri	geldiğimde	bu	kararın	benim	
performansımla	ilgisi	olmayan	ve	dışımda	gelişen	bir	karar	olduğunu,	bana	iki	
hafta	önce	Şef'lik	değil	de	Mühendislik	teklif	etmiş	olsaydı	yine	de	işi	kabul	
etmiş	olacağımı,	onbeş	günde	bir	kademe	geri	gitmenin	çok	hoş	olmadığını,	
ancak	bunun	beni	ana	rotamdan	çıkartmayacağını	söyledim.	Ofisteki	eşyalarımı	
topladım,	açık	ofisteki	masalardan	birine,	kimisi	sempati,	kimisi	müstehzi,	ama	
hepsi	meraklı	bakışlar	altında	yerleştim,	bir	sigara	yakıp	bana	bakan	herkese	dik	
dik	baktım.	Bölümde	işler	"normal"e	döndü.

1983	yılında,	yani	Lassa'da	başladığımdan	iki	yıl	sonra,	"yeniden"	şef	oldum.
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İzmit’in	Doğusundaki	Esrarengiz	Toz

		

"Karbon	karası",	veya	"is	karası"	denilen	ürün,	petro	kimya	rafinelerinde	üretilen	
petrol	ürünlerinden	biridir.	Lastik	üretiminde	kullanılan	ana	hammaddelerden	
olan	is	karası,	çok	küçük	parçacıklardan	(partiküllerden)	oluşan	‘siyah	bir	
toz’dur.	Partikülleri	o	kadar	küçüktür	ki	insanın	üzerindeki	giysilerin	
kumaşlarının	dokumalarının	arasından	bile	geçip	siz	giyinik	olmanıza	rağmen	
durduğunuz	yerde	bütün	vücudunuzu	siyaha	boyar.	Lastik	işçilerinin	
hangilerinin	is	karasının	bulunduğu	bölümlerde	çalıştığı	vardiya	çıkışlarında	
gözlerinin	etrafı	belirgin	şekilde	sürmeli	olmasından	anlaşılır.	Bu	"sürme"ler	
esasında	duş	yapmalarına	rağmen	göz	etrafındaki	en	küçük	kırıntıların	içine	
giren	is	karalarıdır.	Bu	"illet"	ürün,	lastik	fabrikalarında	giderek	"kapalı	
sistemler"	halinde	kullanılmaya	başlandı,	dolayısıyla	kirletici	etkisi,	halen	
olmakla	birlikte,	gün	geçtikçe	azalmaya	başladı.	Ancak	eskiden	öyle	değildi…

1980’lerin	başında	lastik	fabrikasında	stok	kontrol	mühendisi	olarak	
çalışıyorum.	Şirketteki	ilk	yılım.	Yaklaşık	150	çeşit	hammadde,	100	çeşit	kadar	
mamul,	20,000’e	yakın	kalem	ise	yedek	parça	ve	işletme	malzemesi	var	"stokları	
kontrol	edilecek".	Hepsi	de	kart	sistemiyle	manuel	olarak	kayıt	altında	tutuluyor,	
sipariş	sistemi	de	manuel	ve	epey	"kafadan"	yapılıyor.	

Bölüm	müdürü	ile	birlikte	oturduk,	işleri	belli	bir	öncelikle	ele	almaya	karar	
verdik.	İlk	önceliği	Hammadde’ye	vermeye	karar	verdik,	ben	bir	hız	işe	giriştim.	
Birkaç	günlük	bir	kütüphane	taraması	sonucunda	literatürde	ismi	"ABC	
Sınıflandırması"	olarak	geçen	bir	sistemi	benimsedim,	bölüm	müdürünün	de	
onayı	ile	Hammadde	Stok	Kontrol	Sistemi’ni	bir	"ABC	sınıflaması"na	tabi	
tuttum.	



"ABC	sınıflaması"	kabaca	şöyle	bir	sistem:	her	bir	stok	kaleminin	kullanım	
miktarı	ve	birim	fiyatının	çarpımı	ile	oluşan	listeyi	yukarıdan	aşağıya	
sıralıyorsunuz	ve	daha	sonra	bu	listeyi	bazı	birkaç	faktörü	de	dikkate	alarak	
parçalara	bölüyorsunuz.	Çok	kullanıp	çok	para	harcadığınız	kalemleri	çok	daha	
sık	gözden	geçirip	çok	daha	sıklıkta	sipariş	veriyorsunuz,	daha	az	kullandığınız	
ve	çok	para	harcamadığınız	malzemeleri	ise	çok	daha	seyrek	gözden	geçirip	
diyelim	bütün	yıl	kullanacağınız	miktarı	bir	seferde	satın	alıp	bu	malzemeleri	
yılın	geri	kalanında	dert	etmiyorsunuz.

Sistemi	çok	hızlı	bir	şekilde	devreye	aldık	ve	aynı	hızda	ve	çok	belirgin	şekilde	
olumlu	netice	aldık.	Taşınan	hammadde	stoklarında	neredeyse	yarı	yarıya	
azalma	oldu,	aynı	zamanda	hammadde	yokluğu	nedeniyle	duruşlar	da	neredeyse	
kayboldu.	Üzerine	üstlük,	bu	yeni	sistem’in	takibi	için	gereken	işgücü,	iki	
insan’dan	bir	insan’a	düştü.

Stok	Kontrol	Şefi	olarak	işe	alınıp	işyerinde	daha	iki	haftasını	doldurmadan	
kendi	dışında	oluşan	organizasyonel	bir	gereklilikle	Stok	Kontrol	
Mühendisliğine	"degrade"	edilmiş	olmasına	rağmen	istifayı	basıp	gitmemesi	
nedeniyle	epey	hayret	ve	dikkat	çekmiş	olan	bencileyin	fabrikada	ikinci	defa	bu	
başarı	nedeniyle	"umumun	kaydına"	girmiştim.

	"ABC	sınıflaması"	başarısının	da	etkisiyle	Hammadde	Ambarı’nın	yönetimi	de	
bana	verildi.	Hammadde	Ambarını	düzenledim,	tanımlamalarını	tamamladım,	
son	derece	düzenli	bir	sistemin	oturtulmasını	sağladım.	Bu	da	güzel	oldu,	
hoşuma	gitti.	Hammadde	stok	sistemi	saat	gibi	çalışmaya	başladı.	Neyin	ne	
zaman,	ne	kadar	sipariş	edileceği	belli,	gelen	malın	nereye	nasıl	konulacağı	belli,	
ne	şekilde	ambardan	çıkacağı	belli,	dedim	ya,	sistem	saat	gibi	çalışıyor…

……..iken…	

Bir	gün	sabahleyin	erkenden	fabrika	nizamiyesindeki	güvenlik	görevlisinden	bir	
telefon	geldi,	"Kapıya	is	karası	kamyonları	geldi,	içeriye	bırakayım	mı?"	diyor.

O	sıralar	hammadde	siparişlerini	çok	yakından	takip	ediyorum,	siparişlerin	
yaklaşık	tamamı	aklımda,

	"Petkim’den	bir	kamyon	N660	(bir	is	karası	tipi)	bekliyorum,	eğer	o	kamyonsa	
içeri	alabilirsin"	diyorum.



"Yok,	şefim"	diyor,	(bana	"şefim"demelerine	sinir	oluyorum,	"şef"	kelimesinden	
nefret	ediyorum)"Yok	şefim"	diyor,	"bunlar	limandan	geliyormuş,	ayrıca	gelen	
bir	kamyon	falan	değil,	burada	göz	alabildiğine	kamyon	var."	

"Bizim	fabrikaya	mal	getirdiklerine	emin	misin,	diğer	fabrikalardan	birine	
gelmişlerdir,	irsaliyeleri	ne	diyor??"	diyorum.

"Şefim	ben	kontrol	ettim,	bu	mallar	bize	gelmiş"	diyor.

"Bekle,	kapıyı	açma,	ben	geliyorum"	diyorum	ve	nizamiyeye	gidiyorum.

Kapıda	durum	tespiti	yapıyorum,	alım	al,	morum	mor	yerime	dönüyorum,	
İstanbul’daki	İkmal	müdürlüğünü	arıyorum,	birkaç	yeri	daha	arıyorum	ve	tablo	
yavaş	yavaş	ortaya	çıkıyor.

Kapıya	1000	tonun	üzerinde	is	karası	dayanmış	vaziyette,	limandaki	gemide	ise	
3000	tonun	üzerinde	is	karası	bizim	fabrikaya	nakledilmek	üzere	indiriliyor.	
Toplam	5000	ton’a	yakın	is	karası	bizim	fabrikaya	gelmiş,	böyle	bir	siparişimiz	
yok.	O	sıralar	biz	ayda	bir	kaç	yüz	ton	is	karası	kullanıyoruz,	tuttuğumuz	is	
karası	stoğu	ise	300-	400	ton	civarında.	Bu	kadar	malı	istemişliğimiz	yok,	
paramız	var	mı	bilmiyorum,	o	sıralar	para	işi	bende	değildi,	ama	bu	kadar	mala	
ihtiyacımız	olmadığı	kesin.	Belki	hepsinden	de	önemlisi,	bu	malı	koyacak	
yerimiz	yok.

Malı	"birisi"	Avrupa’da	bir	vesileyle	ucuza	bulup	"kapatmış".	Öyle	bir	
"kapatmış"	ki	kimsenin	haberi	yok.

Yapacak	bir	şey	yok,	el	mahkum	5000	ton	is	karasını	fabrika	sahasına	aldık.	
2000	ton	kadarını	ıkış	tıkış	ambarlara	sığdırdık,	kaldı	mı	3000	ton	kadar	is	karası	
açıkta.	Fabrikadaki	nispeten	korunaklı	yerlerin	krokisini	çıkarttım,	birazını	
oraya,	birazını	buraya	koyuyorum,	yerlerini	kaybetmeyeyim	diye	de	krokiye	
işliyorum.	Yine	de	elimde	2000	ton	kadar	is	karası	kaldı.	Bunu	da	açık	araziye	
koydum,	kocaman	naylonlar	aldırttım,	bunların	üzerini	olduğunca	iyi	örttürdüm,	
iplerle	naylonlar	bağlandı,	bu	şekilde	belki	muhafaza	ederim	dedim.

Nerdeee.	Birkaç	gün	içinde	fabrikanın	her	yeri	kararmaya	başladı.	Rüzgar	alıyor	
is	karasını,	her	yere	savuşturuyor.	Bırakın	binaları,	makinaları	falan,	fabrikanın	
insanları	giderek	"esmerleşmeye"	başladı.	Herkes	şikayetçi,	şikayetlerin	hedefi	



de	benim.	Sanki	malları	ben	almışım	gibi.

Üzerine	bir	de	sıkı	bir	yağmur	yağdı	mı?	İs	karalarının	bir	bölümü	yağmur	suyu	
ile	birlikte	her	yere	dağıldı.	Fabrikanın	her	yerinde	siyah	yağmur	suyu	öbekleri	
oluştu,	musluklardan	akan	suların	rengi	bile	bozuldu.	İs	karası	hiçbir	şey	
dinlemiyor.

Baktım	olacak	gibi	değil,	bir	aracı	vasıtasıyla	İzmit’in	doğusunda	büyükcene	bir	
depo	tuttum,	camları	falan	kırık,	duvarlarında	delikler	falan	var	ama	yine	de	
"kapalı"	sayılır.	Bölge	halkından	gizli	olarak	birkaç	gecede	kalan	is	karalarını	bu	
depoya	naklettim,	kapısına	kilidi	vurdum	ve	rahat	ettim.

Zannediyordum	ki,	birkaç	hafta	sonra	İzmit’in	mahalli	gazetesinde,	"İzmit’in	
doğusundaki	esrarengiz	toz"	gibi	bir	başlıkla	bir	yazı	çıktı.	Bölge	halkı,	balkona	
astıkları	çamaşırları	gri	olarak	topluyorlarmış.	İzmit’in	doğusunda	bir	gariplik	
varmış,	beyaz	olan	her	şey	grileşiyormuş.	İş	giderek	bölgesel	bir	faciaya	
dönüşüyordu.

Bir	kaç	gecede	depodaki	is	karalarını	boşalttırdım,	tekrar	fabrikaya	getirttim	ve	
açık	sahaya	indirttim.	Oraya	buraya	taşınmaktan	ve	sürekli	ellenmekten	bir	
harabe	görüntüsüne	gelmiş	is	karası	torbalarına	delikler	açtırdım,	böylelikle	bir	
kaç	tane	sıkı	yağmurdan	sonra	içleri	iyice	boşaldı,	daha	sonra	kalıntıları	açık	
araziye	gömdürttüm.

Ben	bütün	bu	işlemleri	yaparken	amirlerimin	hiçbiri	benim	ne	yaptığımı	
öğrenmeye	gayret	sarf	etmedi.	Bana	ne	zaman	rastlasalar,	"Şu	is	karalarıyla	ilgili	
bir	şeyler	yapıyorsun	değil	mi?"	dediler,	ben	de	"Birşeyler	yapmaya	
çalışıyorum"	dedim.

Yıl	sonu	sayımında	is	karaları	kaleminde	büyük	bir	eksiklik	çıktı.	Bu	envanter	
farkını	"sebebi	bilinmiyor"	ibaresiyle	rapor	ettim,	kimse	dönüp	hesap	sormadı.
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Olymp’teki	Çekişme	Faniler	
Üzerinden	Yapılırdı

		

İolkos	Kralı	Peleus	ile	okyanusun	derinliklerinde	yaşayan	Nereus'un	kızlarından	
Thetis'in	düğün	törenine	sorun	çıkarmasın	diye	çağırılmayan	kavga	tanrıçası	
Eris,	buna	çok	gücenince	ihtisas	donanımına	başvurmuş	ve	Hera,	Athena	ve	
Aphrodite'nin	oturacağı	ziyafet	masasına	üzerinde	"	En	Güzele!	"	yazılı	bir	elma	
bırakıvermiş.	Elma'nın	kime	verilmek	üzere	bırakıldığı	konusunda,	önüne	
geçilmez	şekilde	çıkan	tartışmada	ise	Zeus,	tecrübeli	bir	erkek	olarak	karısı	ve	
iki	kızı	arasında	taraf	olmaktansa	konuyu	"yanlamış":	"Alın	yanınıza	Hermes'i,	
sizi	İda	dağına	götürsün,	orada	sürülerini	otlatan	Troia	Prensi	Paris,	gönül	
işlerinde	çok	usta	bir	fanidir.	O	seçemezse	aranızdaki	en	güzelini,	hiç	kimse	
seçemez,	ayrıca	dürüstlüğüne	de	şahittir	tanrılar!"	demiş	ve	rahat	bir	nefes	almış	
(..ve	hatta	muhtemelen	nargilesini	tokurdatarak	televole	izlemeye	kaldığı	yerden	
devam	etmiş).

Hikaye	çok	uzun,	özetle:	Paris	Aphrodite'yi	"en	güzel"	olarak	seçmiş,	bunu	
yaparak	Hera	ve	Athena'nın	düşmanlığını,	Aphrodite'nin	ise	dostluğunu	
kazanmış.	Aphrodite,	Paris'e	"en	güzel	fani"	olan	Sparta'lı	Helen'i	sunmaya	karar	
vermiş.	Helen'in	Menelaos'la	evli	olduğu	pürüzünü	ise,	kendisini	Sparta	
Sarayı’ndan	kaçırarak	çözmüş.	Güzel	Helen	saraydan	kaçarken,	daha	sonra	
Schliemann'ın	bulduğu	zenginliklere	"Helen'in	Takıları"	adının	verilmesine	yol	
açacak	olan	bir	hazineyi	de,	ileri	görüşlü	bir	kadın	olarak,	yanına	almayı	
unutmamış.



Helen,	Tanrıların	babası	Zeus'un	bir	kuğu	şekline	girerek	Leda'dan	peydah	ettiği	
(ah	erkekler!!)	bir	güzellik	numunesiymiş.	Kendisi	evlenecek	yaşa	geldiğinde	
Akha	dünyasının	önde	gelen	isimleri,	aralarında	Diomedes,	Ajax,	Patroklos,	
Odysseus	ve	Mykene	Kralı	Agamemnon'un	kardeşi	Menelaos	gibi	adların	da	
bulunduğu	damat	adayları	Tyndareos'un	sarayına	üşüşmüşler,	Helen'in	seçiminin	
bir	savaşa	sebep	olabileceğini	sezen	Odysseus'un	önerisiyle,	damat	adaylarının	
her	biri,	Helen	kimi	seçerse	seçsin,	onun	kocası	olacak	kişinin	namusunu	
koruyacağına	yemin	etmişler.	Seçimi	Helen'in	mi	yoksa	üvey	babası	
Tyndareos'un	mu	yaptığı	biraz	fludur	ama	sonuçta	Helen,	Menelaos'la	evlenir.

		

Helen'in	kaçırılması	ile	birlikte	Menelaos,	Akha'lı	kahramanları	vermiş	oldukları	
sözü	tutmaya	çağırır.	Kahramanların	kimi	gönüllü	kimi	de	gönülsüz	şekilde	
(Odysseus	deli	taklidi	yaparak,	Akhilleus	kız	elbiseleri	giyerek	"yırtmaya"	
gayret	ederler	ama	başaramazlar)	kurulan	orduya	katılırlar	ve	Agamemnon'un	
komutasındaki	ordu,	Helen'i	ve/veya	Hazineyi	geri	almak	üzere	Troia'yı	kuşatır.

On	sene	kadar	süren	kuşatmada,	Akha	tarafında	zaman	zaman	çeşitli	
kahramanların,	Troia	tarafında	ise	Kral	Priamos'un	büyük	oğlu,	Paris'in	ağabeyi	
Hektor'un	kahramanlıkları	öne	çıkar.	Yeryüzünde	faniler	savaşırken	Olymp	
dağında	ise	tanrılar	birbirleriyle	umumiyetle	yeryüzündeki	faniler	üzerinden	
savaşmaktadırlar.	Ölenler	hep	faniler	olmakla	birlikte	Olymp'teki	aile	içi	
çekişme,	moral	bozuklukları	ve	şiddetli	tartışmalar	şeklinde	cereyan	eder.	
Zeus'un	saçları	ve	sakalları,	o	zamana	kadar	ağarmadıysa,	o	sırada	ve	o	sebeple	
ağarmıştır	.	Savaşın	sonunu	hazırlayan	drama,	Akhilleus'un	Agamemnon'a	tepesi	
atıp	"ben	oynamıyorum"	diye	savaş	alanını	terk	etmesi,	can	arkadaşı	
Patroklos'un	ise	Troia	surları	önünde	Akhilleus'un	zırhını	ve	silahları	ile	
donanmış	vaziyette	"Akhilleus'u	oynar	iken"	Hektor	tarafından	öldürülmesi	ile	
gelişir.	Deliye	dönen	Akhilleus	savaş	alnına	dönecek,	Hektor'u	surların	önünde	
öldürecek,	bir	süre	sonra	ise	kendisi	Paris'in	attığı	bir	ok	ile	tesadüfen	
topuğundan	vurularak	kan	kaybından	ölecektir.	(Akhilleus'un	annesi	Thesis	de	
bir	tanrıdır,	Akhilleus'un	doğumunda	kendisini	her	çeşit	yaralanmadan	muaf	
tutacak	kutsal	bir	suya	bandırırken	Thesis,	Akhilleus'un	topuğundan	tuttuğu	için	
kahramanın	topuğu,	kutsal	sudan	nasibini	alamamış	idir).	Tekrar	aç	parantez:	
"Aşil	Topuğu"	terimi,	bir	sistemin	zayıf	noktasını	işaret	etmek	amacıyla	Helen-
Frenk	kültür	ve	dillerinde	kullanılır,	kapa	parantez.	Literatüre	"Troia	Atı"	olarak	
geçen	Akha'lıların	aldatmaca	bir	geri	çekilme	harekatı	neticesinde	savaş,	
Akha'lıların	şehri	ele	geçirmeleri	ve	Troia'ların	kılıçtan	geçirilmesi	ile	sona	erer.



Homeros,	Troia	şehri	kuşatmasını	"İliada	Destanı"	ile,	Akha'lı	Odysseus'un	on	
iki	yıl	süren	eve	dönüş	macerasını	ise	"Odysseus	destanı"	ile	anlatır.	Troia'daki	
kılıçtan	geçirme	işleminden	tek	kurtulan	kahraman	olan,	Kral	Priamos'un	kuzeni	
Aeneas'ın	ise	bundan	sonra	başına	gelenler	Vergilius'un	"Aenead"	adlı	yapıtında	
anlatılmıştır.	Aeneas,	bu	destanın	sonunda	bugünkü	İtalya	olan	Latium'a	ulaşır	
ve	burada	Lavinium	kentini	kurarak	Roma	İmparatorluğunun	çekirdeğini	
oluşturur.

Neyse	efendim,	tanrılar	tabii	ki	bakidir.	Aradan	çooook	yıllar	geçer,	bir	kış	günü	
Olymp'deki	tanrılar	katında	Zeus	ve	sevimli	ailesi	şöminede	kestane	kebap	yiyip	
eski	günleri	yad	eder	iken	fitne	fücur	tanrısı	Hermes‘in	dolduruşu	ile	yüce	heyet,	
"insanlığa	öyle	bir	ürün	ve	teknoloji	geliştirtelim	ki	bu	ürünü	üretme	süreci,	
ucundan	bucağından	karışan	her	faniyi	burnundan	solutsun,	ama	özellikle,	bu	
üretim	sürecini	planlamaya	kalkan	faniler	için	bir	kabus	olsun"	deyyu	karar	
vermiş.

"Pneumatic	Lastik"	ve	daha	sonraları	"Radyal	Lastik"	olarak	gelişen	ürün	ve	
teknolojisi,	böylece	Olymp'teki	tanrılar	tarafından,	Goodyear,	Michelin,	
Firestone	gibi	faniler	eliyle	yere	indirilmiş.	Birkaç	kamyon	dolusu	tanrının	ekip	
çalışmaları	ile	desteklenen	kuvvetli	yayılım	neticesi	"Lastik",	fanilerin	
hayatındaki	vazgeçilmez	lüzumsuzluklardan	biri	haline	gelmiş.

Ve	tabii	ki	bu	meretin	üretim	sürecine	bulaşanların	kabusu	olmuş.

Tabii	kauçuk,	sentetik	kauçuk,	is	karası,	yağlar	ve	çeşitli	kimyasallardan	oluşan	
yüzlerce	tip	hammadde,	3-4	katlı	bina	büyüklüğünde	dev	karıştırıcılarda	(mixer)	
homojen	bir	karışım	haline	getirilir.	Değişik	reçetelerle	yapılan	karışım	çeşitleri	
yüzlercedir,	ancak	fiziki	görünümleri	hepsinin	aynıdır:	pestil	gibi,	katlanmış,	
kapkara	yapışık	yupuşuk	200'er	kiloluk	"şey"ler.	Bu	karışımlar	kullanılarak	
Extruder	bölgesinde	lastiğin	sırtı,	yanakları,	çeşitli	şeritleri,	Calender	bölgesi	ve	
çapraz	kesicilerde	kord	bezi	ve	çelik	kordlar	kaplanarak	lastiğin	katları	ve	
kuşakları,	topuk	bölgesinde	topuk	telleri	kaplanıp	şekillendirilerek	topukları	
vesaire	hazırlanır.	Fabrikanın	her	bir	yerine	dağılarak	hazırlanan	"komponent"ler	
lastik	imal	makinasında	buluşur,	burada	lastik	imal	edilir	("construct"	edilir)	ve	
pişirme	bölgesine	giderek	desen	kalıpları	ile	pişirilir	("Curing")	.

Çok	da	karışık	değil	gibi	geldi	değil	mi?	Sorun	şurada:	Mixerden	çıktığı	andan	
pişirme	presine	girene	kadar	ara	mamullerin	ne	fiziki,	ne	de	kimyasal	özellikleri	



sabit	durmaz.	Canlı	gibidirler.	Her	bir	ara	mamul'ün	zaman	bazında	belli	bir	
kullanım	penceresi	vardır.	Hazırlanmasından	itibaren	belli	bir	süreden	önce	ve	
belli	bir	süreden	sonra	kullanılamazlar.	Diyelim	karışımı	hazırladınız,	bilmemne	
kadar	saatten	önce	ve	bilmemne	kadar	günden	sonra	kullanamazsınız.	"Aging"	
denen	meret,	planlamaya	saat	bazında	zaman	boyutu	mecburiyeti	getirir.

Ancak	zorluk	bu	kadarla	da	bitmiyor.	Karışımlardan	yapılmış	komponentleri	
gözünüzün	önüne	koysanız	dahi	fiziksel	özellikleri	(boyutları)	sadece	saat	
bazında	değil,	hava	sıcaklığı	ve	nem	oranına	bağlı	olarak	da	değişkenlik	
göstereceği	gibi,	gözünüzün	önüne	de	koyamazsınız.	Yapışkan	bir	madde	olan	
karışımlar,	birbirine	değince	yapışır,	dolayısıyla	kat,	yanak,	kuşak	gibi	
komponentler	bobinler	halinde	sarılırken	birbirine	yapışmasın	diye	arasına	astar	
bezi	konur.	Bir	kuşak	veya	yanak	rulosunun	içinde	ne	kadar	malzeme	olduğunu	
anlamanız	için	o	ruloya	bakmanız	yetmez,	yaklaşıp	elinizle	yoklamanız,	rulo'nun	
sertlik	derecesine	göre	bir	doluluk	oranı	değerlendirmesi	yapmanız	gerekir.	
Lastik	planlamacılarının	parmak	uçları	çok	duyarlılaşır,	çok	iyi	komponent	
"eller"ler.

Ve	tabii	bir	de	bütün	komponentler,	kendi	içinde	birbirine	benzerler.	Kat'ın	hangi	
kat	olduğunu,	yanağın	hangi	yanak	olduğunu,	kuşağın	hangi	kuşak	olduğunu	
anlamak	için	etiketini	okumanız	gerekir.	Bir	nokta	daha:	etiketin	de	doğru	
doldurulmuş,	doğru	yerde	bir	etiket	olması	gerekir.

ODTÜ	Endüstri	Mühendisliğinden	mezun	(1979),	Tüpraş	ve	İpraş'tan	Lassa'ya	
gelme	Erdal	Okay	(Huzur	içinde	yatsın),	rafinerideki	bir	sürü	tankın	birbiri	ile	
bağlantılarının	çeşitli	zamanlarda	yapılıp	kayıtlarında	eksiklikler	olduğundan,	
bazen	bir	tanktan	bir	tanka	sıvı	pompalanırken	boşaltılan	tankın	seviyesinin	
azaldığı,	ancak	pompalanan	tankın	seviyesinin	artmadığı	durumlar	olduğunu	
anlatırdı.	Ve	benzer	şekilde	bir	tankın	seviyesinin	"sebepsiz"	yere	arttığı	
durumlar	da	olurmuş.

"Lastik	işi"	de	bu	tarz	planlama	cilvelerinden	"muaf"	değildir.	Bir	karışımı	
yaptırırsınız,	palete	indiğini	görürsünüz,	fabrikanın	bir	yerine	koydurtursunuz,	
tanımlamasını	da	kontrol	edersiniz,	her	şey	güzel.	Ertesi	gün	gelirsiniz	ki	karışım	
yerinde	yok.	Olabilmiş	olan	şeyler	çok	fazladır	ve	hepsinin	ortak	parantezi	yanlış	
olmuş	olmalarıdır.	Ha,	bir	ortak	parantezi	daha	var:	kabahatlisi	sizsinizdir	ve	
düzeltmek	için	bir	şeyler	yapmak	(planlamak)	da	size	düşer.

Üretim	sürecinin	karmaşıklığı	ve	sapmaların	fazlalığı	nedeniyle	lastik	üretim	



planlaması	çok	kısa	cycle'larla	yapılıp	sürekli	günlük	bazda	"düzeltilir".	Yani	
makina-vardiya	bazında	planlama	yapılır	ve	günlük	olarak	bütün	sahanın,	bütün	
ara	mamulün	envanteri	alınır,	envantere	göre	yeniden	planlama	yapılır.

Dominus	Hamshus	ve	Her	Mühendisin	Bilmesi	Gereken	Üretim	
Planlama	Tanımı

Ben	Lassa'da	Stok	Kontrol	Mühendisi	olarak	çalışırken	Lassa,	lastik	üretirken	
Planlama	Mühendisi	"tüketiyor"du.	Sürecin	karmaşıklığının	yanısıra	üretim	ve	
planlama	süreçlerindeki	yöneticilerin	de	epey	ilginçlikleri	olduğundan	planlama	
mühendisliği	pek	tercih	edilen	bir	koltuk	değildi.	Önce	Planlama	Mühendisi	
olarak	Serhat	vardı.	Serhat'ın	zamanla	sinirleri	bozuldu,	durduğu	yerde	ağlama	
krizleri	tutmaya	başladı,	yeni	bir	iş	dahi	bulamadan	istifa	etti	gitti.	Yerine	
Tungay	geldi.	Tungay'ın	soyadı	Yılmazkara'dır,	biz	kendisine	esmer	olduğundan	
"Tungay	Karbonkara"	derdik.	Planlama	Mühendisliği	sendromu,	Tungay	
üzerinde	Serhat'a	göre	daha	değişik	bir	etki	yaptı:	Tungay	her	şeye	gülmeye	
başladı.	Ama	öyle	böyle	gülmek	değil,	ne	söylesen,	ne	yapsan	Tungay	gülüyor.	
Yönetimdekiler	baktılar	ki	bir	iyi	mühendis	daha	elden	gitmek	üzere,	işi	bana	
teklif	ettiler.

Niye	bana	teklif	ettiler	tam	olarak	bilmiyorum.	Belki	de	herkesin	kendine	göre	
bir	hesabı	vardı	(umumiyetle	öyle	olur).	

Üretim	Müdürü	Bülent	(Çağlar)	Bey'in	daha	sonraları	bana	yaptığı	izahat	
şöyleydi:	"Baktık	planlamadaki	teknisyenlerden	tırlatmadan	ve	kaçıp	gitmeden	
işini	yapabilenlerin	hiç	birini	tamamen	normal	olarak	tanımlamak	mümkün	
değil,	alayı	zaten	deli.	Bu	kadar	anormal	işte	çalışan	bu	kadar	anormal	insanların	
başında	ancak	anormal	bir	insan	mühendis	olarak	dayanabilir	dedik,	eh,	senin	de	
aklı	başında	bir	insan	olmadığın	belli	idi,	onun	için	bu	işi	sana	teklif	ettik."	
demişti.

Planlama	mühendisliği	işini	kabul	etmek	bana	çok	"challenging"	geliyordu.	İş	
çok	karışıktı	ama	fabrikanın	kilit	noktalarından	biriydi.	"Make	or	break"	
noktasıydı.	Tanju	Bey'e	görüşünü	sordum,	"Sen	bilirsin,	kabul	eder	de	başarılı	
olursan	sen	artık	her	işi	yapabilir	duruma	gelirsin,	başarılı	olamazsan	büyük	yara	
alırsın."	dedi.	Ben	mutad	şekilde	izin	isteyip	on	dakika	kadar	açık	havada	
yürüdüm,	döndüğümde	işi	kabul	ettiğimi	söyledim.

Tungay	birkaç	gün	boyunca	beni	eğitti.	O	sırada	bana	



öğrettiklerinden	bugün	itibariyle	aklımda	kalan	tek	şey,	planlama	
mühendisliği	hakkında	yaptığı	genel	tanımdı:	"	Delik	bu	kadar"	
demişti	kollarını	açabildiği	kadar	açarak,	"Plaka	ise	bu	kadar"	diye	
devam	etmişti	avucunun	içini	göstererek.	"Plakayı	nereye	tutarsan	
tut,	gol	başka	yerden	giriyor".	Çok	yerinde	bir	tasvir	olduğunu	
düşünüyorum.

Altı	tane	planlama	teknisyeni	vardı	bana	rapor	eden.	Hakikaten	tuhaf	insanlardı.	
Planlama	yaparken	kimisi	kendi	kendine	konuşur,	kimisi	şarkı	söylerdi.	Kendi	
aralarında	çok	iyi	anlaşan,	fabrikada	kendilerinden	başka	kimsenin	tam	olarak	
anlamaya	tenezzül	etmediği,	yoğun	duygular	taşıyan,	sorumluluk	sahibi	ve	aynı	
zamanda	çok	çalışkan	bir	insan	topluluğu.	Ve	deli.

Bu	kadar	karmaşık	bir	işin	yapılabilmesinin	gerek	şartlarından	birisinin	işi	
deliliğe	vurmak	olduğunu	anlamam	uzun	sürmedi.	Zaten	"işi	deliliğe	vurmak"	
için	göstermem	gereken	gayret	de	fazla	büyük	değildi.	Havalandırması	çok	zayıf	
ve	kliması	namevcut,	gün	yüzü	görmeyen,	fabrika	tavanına	yapışık	son	derece	
antipatik	bir	yerde	çalışıyorduk,	ismi	ECR-3.	Vıcık	vıcık	terlerdik.	Bir	süre	sonra	
ECR-3	içinde	belden	yukarısının	çıplak	çalışılmasına	izin	verdim.	Bir	süre	sonra	
da	radyo	yayınına	başladık.	Radyo	yayını	dediğim,	radyo	biziz.	Günün	belirli	
saatlerinde	şarkılar	söylüyoruz,	arada	reklamlar	veriyoruz,	spor	programları	
yapıyoruz,	haberleri	veriyoruz.	Sonra	da	ECR-3'ün	girişine	mukavvadan	bir	
sandık	koyduk.	Radyo'nun	susmasını	istiyorsanız	içine	para	atıyorsunuz,	bir	kaç	
dakika	susuyoruz.

ECR-3'teki	komşularımız	teknik	departman	mühendislerine	baskınlar	
düzenlemeye	başladık.	Bizden	en	fazla	deneme	planlamamızı	isteyen	
mühendisin	masasına	ani	bir	baskın	düzenliyoruz,	masayı	darman	dağın	edip	
dosyalarını	talan	edip	geldiğimiz	gibi	yıldırım	hızıyla	çıkıp	gidiyoruz.	Falan.

		

Lastik	üretimi	planlama	sistemi,	çok	net	bir	"pull"	sistemidir.	Planlama	yönü,	
ürünün	akım	yönünün	tersinedir.

Üretim	planlamanın	ana	kısıtları	olan	mamul	stok	durumu	ve	satış	planı,	
hammadde	stok	durumu	ve	planı,	teknik	spesifikasyonlar,	teknik	
"disposition"lar,	teknik	deneme	istekleri,	bakım	planları,	işgücü	planları'nın	
tamamının	kağıt	üzerinde	her	yönüyle	katı	olmasına	rağmen	konuşulduğunda	



bazı	esneklikler	barındırdığını	zamanla	öğrendim.	Bu	esneklikleri	gereğinde	
planlama	"saha"sını	genişletmek	amacıyla	kullanmak	üzere	ilgili	bütün	gruplarla	
devamlı	ve	düzenli	iletişim	kurdum.	Bu	şekilde	planlamanın	hareket	sahasını	
genişlettim.

Fabrika	içi	anons	sistemi	ve	dahili	telefonları	elimden	geldiğince	etkin	olarak	
kullanmaya	çalıştım.	Önümde	birkaç	tane	dahili	telefonum	vardı	ve	çoğunlukla	
birkaçı	ile	birden	konuşurken	planlama	teknisyenlerine	de	laf	yetiştirirdim.	
Üretim	mühendisi	İlhan	(Gedik,	rahmetli,	yıllar	önce	kaybettik),	ilk	işe	
başladığında	planlama	bölümüne	oryantasyon	için	geldiğinde	benim	masamın	
başında	üç	saat	kadar	benim	telefon	görüşmelerimin	bitmesini	beklediğini	ve	
sonunda	benden	kendi	oryantasyonu	ile	ilgili	bir	tane	bile	cümle	duyamadan	
ayrıldığını	anlatırdı.

Üretim	yönetimi	ile	yakın	ilişki	kurarak,	üretim	formenlerini	planlı	şekilde	
planlama	bölümünde	"misafir"	ederek,	aynı	şekilde	planlamacıların	üretimde	
"misafir"	edilmesini	sağlayarak	iki	grubun	birbirinin	sorunlarını	daha	yakından	
anlamasını	ve	takdir	etmesini,	dolayısıyla	birbirlerine	yardımcı	olmalarını	
sağlamaya	gayret	ettim.	(Aynı	prensibi	halen	kullanırım)

"Önceliklendirme"ye	çok	ağırlık	verdim.	"Hiçbir	şeyden	hiçbir	kayıp	vermeden	
her	şeyi	yapmaya	çalışmak"	yerine	"önemli	kazanımlar	için	önemsiz	kayıpları	
göze	almak"	ve	"eldeki	kaynağı	önemli	işlere	daha	fazla	kullanmak"	şeklinde	
özetlenebilecek	bir	yaklaşım	değişikliği	getirdim.	Bazı	ara	mamullerin	sayımını	
sıklaştırdım,	bazılarını	seyrekleştirdim,	planlama	periyotlarını	benzer	şekilde	
esnekleştirdim.

Başımıza	kaçınılmaz	şekilde	gelen	"planlama	kaza"larının	hepsini	bir	şekilde	
atlattık.	Tüketimi	günde	10	batch	(1	batch=200	kg)	olan	A	yarı	mamulu	yerine,	
altı	ayda	bir	batch	tüketilen	B	yarı	mamulu'nden	20	batch'i	yanlışlıkla	
ürettirdiğimizde	bile	paniğe	kapılmadım.	20	batch'lik	ayıbımızı	sahada	branda	ile	
örttürdüm,	her	sahaya	çıktığımda	maket	bıçağı	ile	kendime	avuç	içi	kadar	bir	
parça	kesip	cebime	koyup	vardiya	çıkışında	fabrika	dışına	taşıdım,	"ayıbımızı"	
yok	etmek	biraz	uzun	sürdü	ama	"son	tahlilde"	başarılı	oldum.	

Bayram	tatili	olsun,	yıllık	izin	dönemi	olsun,	herhangi	bir	sebeple	lastik	fabrikası	
uzun	bir	duruşa	girecekse,	çok	önemli	işlerden	bir	tanesi	mümkün	olduğu	kadar	
az	yarı	mamul	bırakarak	üretimi	durdurmaktır.	Kalan	yarı	mamul	zamanla	
bozulacak,	bir	kısmı	"disposition"	edilecek,	bir	bölümü	hurda	olacaktır.	



Fabrikanın	tekrar	kalkışında	(start	up),	duruştan	kalan	yarı	mamul	çok	büyük	
sorun	olur.	Dururken	temiz	bir	saha	bırakmak,	artan	yarı	mamulü	asgariye	
indirmek,	gerek	maliyet	gerek	kalite	açısından	son	derece	önemlidir.

Hem	maliyeti	yüksek	olduğundan,	hem	de	başka	yere	yönlendirip	kullanabilme	
("disposition")	edilebilme	olasılığı	çok	düşük	olduğundan	"kaplanmış	bez"	
(kaplanmış=kord	bezinin	karışım	ile	kaplanmış	hali),	en	önemli	yarı	mamuldür.

Dururken	(X)	metre	kadar	kaplanmış	bez	kalması	o	günün	şartlarında	normal	
sayılıyordu.	Duruşa	girerken,	normal	olarak	kullandığımız	"pull"	sistemine,	
duruşa	yaklaştıkça	ağırlığı	artacak	bir	"push"	sisteminin	entegre	edilmesiyle,	
kabul	edilebilir	bir	üretim	kaybını	göze	alarak,	kalacak	yarı	mamulün	çok	
belirgin	şekilde	düşürülebileceği	görüşümü	üretim	yönetimi	şüphe	ile,	planlama	
yönetimi	ise	net	bir	"hayır"	ile	karşıladı.	İki	grubu	da	ikna	edemedim.	Ve	
görüşlerim	tedirginlik	yaratmış	olmalı	ki	o	sıralar	yaklaşmakta	olan	bir	duruşa	
girerken	planlama	yönetimi,	planlama	direksiyonunu	elimden	aldı,	ben	daha	
rutin	bir	iş	olan	lastik	imalat	planlamasına	geçtim.	Bilindik	usul	ile	durduk.	
Duruş	bir	felaketle	sonuçlandı:	(2X)	metre	kaplanmış	bez	kaldı.

Ben,	kalan	kaplanmış	bez	miktarının	artmasının	ürün	çeşitliliğinin	artmasının	ve	
planlama	sisteminin	doğal	sonucu	olduğunu	savunurken	planlama	yönetimi	
benim	kambura	yattığım	kanısındaydı.	Bu	vakanın	kavgası	ilgili	kimselerle	
benim	aramda	senelerce	sürdü.	Bugün	görüşsek	de	herhalde	kaldığımız	yerden	
devam	ederiz.

Bir	sonraki	duruş	yaklaşırken	ben	yine	hem	planlama	yönetimini	hem	üretim	
yönetimini	ikna	etmeye	çalıştım:	gelin	"push"	ile	duralım	dedim.	Planlama	
yönetimi	ikna	olmadı,	üretim	yönetimi	benden	yana	tavır	aldı.	Bülent	Bey,	daha	
sonradan:	"Ne	olacaktı	ki??	(2X)metre'den	daha	büyük	bir	felaket	nasıl	olsa	
olmazdı,	bari	bırakalım	bir	de	sen	dene	diye	düşündük"	demişti.	Planlama	
yönetimi	"ne	haliniz	varsa	görün"	dedi,	fabrikayı	benim	önerdiğim	şekilde	
durdurduk.	Duruştan	dört	hafta	öncesi	%80	pull	-	%20	push	ile	başlayıp	her	
hafta	"push"u	20	puan	arttırarak	son	hafta	%80	push	ile	fabrikayı	durdurduk.

Yeni	üretim	planlama	sistemine	göre	toplamda	lastik	üretim	kaybımız	yok	
denecek	kadar	az	oldu.	Kaplanmış	bez	ise	(X	/	10)	metre	kadar	kaldı.	Tüm	
fabrikada	bu	duruş	çok	büyük	bir	başarı	olarak	kabul	edildi.	Herkes	bu	işe	çok	
şaştı.	En	çok	şaşan	ben	oldum,	bu	kadar	iyi	bir	netice	beklemiyordum,	ama	belli	
etmemeye	çalıştım.	Duruşlarda	(Y)	haneli	rakamlarla	kaplanmış	bez	artması	



devri	böylece	bitti,	neredeyse	yirmi	yıldan	beri	uzağım,	eminim	bugün	itibariyle	
çok	daha	iyi	yerlere	varılmıştır.

1983	yılında	"Üretim	Planlama	ve	Stok	Kontrol	Şef"liğine	getirildim,	kafama	
uygun	bir	"Üretim	Planlama	Mühendisi",	Kamil	(Yağcı,	ODTÜ	Kim.Müh.)	ile	
çalışmaya	başladım.	PC'ler	(PC	=	Personal	Computer	=	Kişisel	Bilgisayar)	yavaş	
yavaş	hayatımıza	girmeye	başladı.	Önce	fabrikanın	bir	PC'si	oldu,	sonra	
bölümlerin	birer	PC'leri	oldu.	"Malzeme	Planlama	ve	Kontrol	Müdürlüğü"ne,	
yani	Tanju	Bey'e	tahsis	edilen	PC'yi	çok	uzun	diller	dökmeme	gerek	kalmadan	
inhisarıma	aldım.	Başladık	Kamil	ile	birlikte	üretim	planlama	sistemini	
maaakinaya	aktarmaya.	Çok	yorucu,	ancak	çok	keyifli	bir	süreç	idi.	Teknik	
grubun	"eskiyen"	printerine	de	talip	oldum,	"çöpe	atacağımıza	sana	veririz"	
dediler,	printer'i	planlama	ofisinin	orta	yerine,	nadide	PC'mizin	yanıbaşına	
koyduk,	sabah	akşam	çalışıyoruz.

ECR-3'e	klima	kurdurmaya	bile	muvaffak	olduk.	İkna	edilmesi	gereken	kişi	olan	
Athena,	Lassa’nın	o	devirde	İkmal	Genel	Müdür	Yardımcısıydı.	Athena’nın,	
ağustos	ayında,	toplantının	muhakkak	planlama	ofisinde	yapılmasını	
gerektirecek	bir	ortam	hazırlayarak,	ECR-3	cehenneminde	bir	toplantıya	
gelmesini,	Tanju	Bey'in	yardımını	alarak,	temin	ettik.	Gerisi	kolay	oldu.	Bütün	
yapmam	gereken	şey	lafı	uzatmaktı.	Ben	de	öyle	yaptım.	Toplantının	sonunda	
klima	derdimizi	açtım.	O	sırada	zor	nefes	alan	İkmal	Genel	Müdür	Yardımcısı	
derdimizi	anlayışla	karşıladı.	ECR-3'e	klima	derhal	kuruldu,	ben	"kahraman"	
oldum,	teknik	gruptaki	mühendisler	bile	bana,	kimisi	yarım	ağızla	da	olsa,	
teşekkür	ettiler.

İşletme	ve	Yedek	Parça	malzemelerine	bulaşmam	o	sıralardır.	Kodlama	
sistemleri,	kayıtlı	ve	kayıtsız	malzemeler,	hareket	görenler	görmeyenler,	
muhasebe	sistemi	ile	stok	kontrol	sistemi	entegrasyonu,	ve	o	sıralar	çok	içli	dışlı	
şekilde,	adeta	amatör	tarzda	birlikte	çalıştığımız	Bimsa	(Sabancı	Holding'in	o	
sıralardaki	bilgi	işlem	şirketi)	ile	olan	o	ilk	dönem	çalışmaları	çok	yorucu	ve	bir	
o	kadar	da	keyifliydi.	(İşletme	ve	Yedek	Parça	Malzemeleri	başlı	başına	bir	
konudur.	Sonraki	iki	bölümde	bu	konuya	değineceğim.)

Profesyonellerin,	grupların,	departmanların,	bölümlerin	birbirini	baltalayarak	
çalışması,	o	sıralar	içinde	çalışıyor	olduğum	ekolün	normal	haliydi.	Bir	bölümün	
yapmaya	çalıştığı	işin	diğer	bölümün	işine	gelmeyen	zamanda	planlanıyor	
olması	gibi	"tesadüfler"	vaka-i	adiyedendi..	Çelişen	çıkarların	birbirine	
tokuşturulmasından	enerji	umulurdu.	Bugün	itibariyle	bu	tip	çalışmanın	



tamamen	geçerliliğini	yitirdiğini	söyleyebilmek	isterdim,	ancak	yaşatıldığı	
ortamlar	maalesef	halen	var.
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Fabrikaların	Görülmeyen	Bölümleri:	
Kodlama	Sistemleri	Ve	Kayıtsız	

Malzemeler

		

Askerlik	hizmetini	"Yedek	Subay"	olarak	yapanlar	pek	sürülmezler.	"Sürmeye	
değmeyeceği	için	sürülmezler"	demek	zannederim	yanlış	olmayacaktır.	Tabi	ki	
bunun	istisnaları	vardır.

Askerliğini	yedek	subay	olarak	yapmış	olup	"sürülmeye"	değer	bulunmuş	ender	
numunelerden	biriyim.	1978	yılında	Balıkesir'de	dört	ay	eğitim	görüp	Genel	
Kurmay	Başkanlığı	Otomatik	Bilgi	İşlem	Dairesi	(OBID)'e	asteğmen	olarak	
tayin	edildim.	OBID'de	Proje	Subayı	olarak	on	ay	çalıştıktan,	yok	yok,	
mevcudiyet	gösterdikten	sonra,	hizmetlerimden	doğu	illerimiz	de	mahrum	
kalmasın	düşüncesiyle	olacak,	Erzurum	Askerlik	Şubesine	tayin	oldum.	Daha	
teknik	deyimle,	"sürüldüm".	Askerliğimin	son	dört	ayını	Erzurum'da	
tamamladım.	Böylece	son	iki	ayı	teğmen	olmak	üzere	cem'an	onsekiz	ay	vatanı	
korudum.

Alçılı	bir	bacak	ile	geldiğim	Erzurum'da,	kelimenin	tam	anlamıyla	"yatacak	
yerim	yoktu".	Bu	konuda	"Turgutlama"	kitabımdan	bir	hikayeyi	okumak	
isterseniz,	bir	sonraki	bölüme	ekledim.

Erzurum'da	bulunduğum	süre	içinde	vatana	hizmete	devam	ettim.	



Askerlik	Şubesi	Komutanı	Albay'ımızın	Ankara'daki	ailesine,	bagaja	vermemek	
şartıyla,	elde	götürüp	elden	teslim	etmek	üzere	söz	verdiğim	haftalık	et	paketini	
adrese	salimen	ulaştırmak	için	Albayımın	talimatı	ile	garnizondan	sıkçana	hava	
yolu	ile	çıkmam	gerekti,	bu	sayede	Ankara	ile	bağlarımı	kopartmamış	olmam	ise	
sadece	bir	yan	üründü.

Yedek	Subay	askerlik	yoklaması	yapmayı	öğrenip	bu	yolla	en	azından	bir	
faydam	olsun	diye	düşündüm,	ancak	onu	da	yarım	yamalak	öğrendim.	Yaptığım	
her	bir	işlemi	bir	başkasının	kontrol	etmesi	gerekiyordu.	Bir	iki	denemeden	
sonra	bıraktım.	Kağıt	uçak	yapımında	ihtisas	kazandığımı	söyleyebilirim	o	
dönemde.	Bir	de	Deniz	Gezmiş'in	askerlik	kaydını	buldum,	o	sıralar	cebimde	
digital	foto	makinası	taşımadığımdan	resmini	çekemedim,	aval	aval	baktım.

Bindokuzyetmişlerin	sonları,	anarşi'nin	hüküm	sürdüğü	sıralar.	Erzurum'da	
neredeyse	her	hafta	habersiz	askeri	tatbikat	yapılırdı.	Bu	tatbikatlara	Erzurum	ve	
civarındaki	bütün	askeri	birlikler	ve	gerekli	sivil	müesseseler	dahil	olur,	ancak	
Erzurum	Askerlik	Şubesi	bir	türlü	olabilemezdi.	Tatbikattan	ancak	ertesi	gün	
bizim	haberimiz	olurdu.	Askerlik	şubesinin	tatbikat	planlamasında	unutulduğunu	
zannediyorum.	Olabilir,	askeriyede	bile	planlama	hatası	olur,	ancak	işin	ilginç	
kısmı	bu	hata	bir	türlü	düzeltilemedi.

Erzurum	Askerlik	şubesi	şehrin	orta	yerinde,	"göbeğinde"	bile	diyebilirsiniz.	
Olup	bitenden	hiç	haberimiz	olmasa	belki	daha	kolay	kabullenilebilir	bir	durum,	
ancak	vaziyet	öyle	değil.	Bütün	hareket	etrafımızda	oluyor,	ertesi	gün	insanlar	
tatbikatı	anlata	anlata	bitiremiyorlar,	ancak	bizim	şubede	telefon	bile	çalmamış	
bütün	akşam.

Albayım	durumdan	vazife	çıkartma	aşamasındayken	kendisine	askerlikte	
öğrendiğim	temel	prensiplerden	birini	önerdim:	"Komutanım	tatbikatta	bize	bir	
görev	düşseydi	bilirdik,	bilmediğimize	göre	bize	bir	görev	düşmüyor	diye	
düşünsek	?"	dedim	ama	nafile.	Albayım	birkaç	yere	yazılar	yazdı,	herhalde	
telefon	görüşmeleri	ve	yüzyüze	görüşmeler	de	yapmıştır,	ancak	durumda	bir	
değişiklik	olmadı.	En	azından	benim	terhisime	kadar	olmadı.

Erzurum	Askerlik	Şubesi,	şehrin	orta	yerinde	olmasına	rağmen	"görülmedi".

Fabrika	organizasyonlarının	da	kenarları	köşeleri	vardır.	Fiziken	kenarda	köşede	
olmaları	gerekmez.	Fabrikanın	orta	yerinde	de	olsalar	"kenarda	köşede"dirler.	
Lassa'nın	"İşletme	ve	Yedek	Parça	Malzemeleri	Ambarı"	böyle	bir	yerdi.



Fabrikanın	ayak	altında	olan	bir	yerinde,	iki	katlı	muhkem	binadaki	insanlar	çok	
çalışsalar	da,	yan	gelip	yatsalar	da	organizasyonun	gerisinin	pek	haberi	olmazdı.	
O	ambarda	kodlama	sistemini	oturtmak,	ayaklarını	yere	indirmek	için	bir	ömür	
tüketebilirdiniz,	(ki	nitekim	rahmetli	Doğan'ın	hayat	çizgisi	öyle	gelişti)	ama	
servise	binip	evinize	giderken	yanınızda	oturan	"şirketdaşınız"	sizin	ne	iş	
yaptığınızı,	niye	yaptığınızı	bilmezdi.

Bindokuzyüzseksenli	yılların	başlarında	işletme	ve	yedek	parça	ambarındaki	
yirmiküsurbin	çeşit	malzemenin	kodlama	sistemini	adam	etmeye	uğraştım.	
Başarılı	olamadım.	Yani	koyduğum	başarı	kriterini	sağlayamadım.	Kurulmuş	
olan	sisteme,	sistemin	kendi	çerçeveleri	içinde	çözüm	geliştirmeye	çalıştım.	Bazı	
yönlerden	gelişme	sağlandı,	ancak	daha	kökten	bir	çözüme	cesaret	edemedim,	
keşke	o	zaman	o	probleme	daha	radikal	yaklaşabilmiş	olsaydım.

11	haneli,	NATO	kodlama	sisteminden	türetilme	bir	kodlama	sistemi	devir	
aldım.	İlk	iki	hane	malzemenin	ana	grubunu	("rulman"	gibi),	sonraki	iki	hane	
malzeme	alt	grubunu	("iki	tarafı	açık	rulman"	gibi),	sonraki	üç	hane	malzemenin	
kullanıldığı	yeri	("Extruder	bölgesi"	gibi),	son	dört	hane	de	sıra	numarasını	
belirtiyordu.	Kodlama	sistemi	"by	design"	çökmeye	mahkumdu	ve	ben	devir	
aldığımda	zaten	kısmen	çökmüştü.	Sebebini	"Turgutlama"	kitabımda	bir	
bölümde	açıklamıştım,	aşağıya	ekledim.

Çökmekte	olan	sistemi	kendi	içinde	çözümler	geliştirerek	ayakta	tutmaya	gayret	
ettik,	sonunda	ayakta	durdu.	Ama	bana	sorarsanız	yamuk	yumuk	ayakta	durdu.

Sistemi	maaakinaya	aktarırken	bir	de	"kontrol	hanesi"	ekledik,	oldu	toplam	hane	
sayısı	oniki.	(Kontrol	hanesi,	diğer	onbir	rakamın	bir	dizi	aritmetik	işlemden	
geçirilmesi	ile	elde	edilen	tek	haneli	bir	sayı.	Kontrol	hanesi,	kod	giriş	
yanlışlıklarını	elemeyi	hedefliyor.)

Muhasebe	Sistemi	ile	Stok	Kontrol	Sistemini	entegre	ederken	de	bütün	bu	kodun	
başına	bir	de	"muhasebe	hesap	numarası"	ekledik.	"Muhasebe	hesap	numarası"	
da,	stok	kontrol	kodu	gibi,	bolcana	anlam	içermek	üzere	tasarlanmış	idi.	
Muhasebe	bölümü	ile	yaptığım	görüşmelerden	bir	netice	alamadım,	o	kod	da	altı	
hane	olarak	eklendi.	Oldu	bizim	malzeme	kodu	onsekiz	hane.

Yirmiküsurbin	çeşit	malzemeyi	kodlamak	için	onsekiz	hane,	iyi	mi?	Onsekiz	
hane	ile	bir	milyon	çarpı	trilyon	tane	malzeme	kodlanır,	diğer	yönden	



bakarsanız:	yirmibin	çeşit	malzeme	beş	veya	kontrol	hanesi	dahil	altı	haneli	bir	
kodlama	sistemi	ile	kodlanabilir.	Ama	"anlam	katacağız"	diye	vardığımız	yere	
bakın.	"Unique	identification"	üzerine	ilave	anlam,	pekala	da	ikincil	bir	kod	ile	
çözülebilirdi,	olmadı.

Büyük	bir	yatırım	döneminden	geçmiş	olup	muhasebe	ve	stok	kontrol	işlerine	
bulaşmış	olanlar	bilirler:	malzemelerin	"kayıtlı"ları	vardır,	"kayıtsız"ları	vardır.

"A"	malzemesinin	kayıtlı	olması	demek,	o	malzemenin	muhasebe'de	kaydı	var	
demektir.	İthal	edilmişse,	"A	"	olarak	ithal	edilmiştir,	faturasında	da	"A"	yazar,	
demektir.	"Ne	var	bunda,	bütün	malzemeler	öyledir"	diyebilirsiniz,	ancak	bütün	
malzemeler	öyle	değildir.

"Kayıtsız"	malzemeler	çeşitli	şekilde	oluşur.	Diyelim	makina	satın	alıyorsunuz.	
Ve	diyelim	bildiğiniz	ettiğiniz	bir	makina	tipi	değil.	Satın	alırken	bir	yıllık	veya	
iki	yıllık	yedek	parçasıyla	birlikte	satın	alırsınız.	Makina	satıcılarının	elinde	
"recommended	spare	parts	list"ler	("önerilen	yedek	parça	listesi")	vardır,	siz	ne	
olduğunu	bilmeden	bu	listeyi	de	makina	fiyatının	içinde	pazarlık	edersiniz.	
Makina	satıcıları,	aksine	uyarılmadığı	takdirde,	faturaya	yedek	parçaları	tek	tek	
yazmaz.	Size	bir	"makina	faturası"	gelir	ve	siz	bir	"makina"	ithal	edersiniz.	
Muhasebe	kayıtlarınıza	bir	makina	girer,	ancak	makina	ile	birlikte	gelen	
yüzlerce,	bazı	durumda	binlerce	tip	yedek	parça	muhasebe	kayıtlarına	girmez.	
Bu	yedek	parçalar	kodlanır,	ambar	raflarına	konur,	ancak	muhasebe	sistemi	
açısından	"yok"turlar,	yani	"kayıtsız"dırlar.	Ayrıca	sökülüp	dağıtılan	makina	ve	
ekipmanlar	da	ayrı	bir	"kayıtsız"	malzeme	kaynağıdır.

Stok	Kontrol	açısından	"var",	muhasebe	açısından	"yok"	olan	"kayıtsız"	
malzemeler,	stok	kontrol/muhasebe	entegrasyonunda	bir	sorundur.	Entegrasyon	
amaçlı	yaptığımız	bir	toplantıda,	şirketin	muhasebe	tarafının	üst	yönetimi,	
"yeraltına	bir	'kayıtsız	malzeme'	ambarı	yapalım,	oradaki	ambarı	siz	bilin	biz	
bilmeyelim"	deyince	şaka	yapılıyor	zannettim.	Ciddi	bir	öneri	olduğunu	
anlayınca	entegrasyonun	ne	kadar	karmaşık	ve	meşakkatli	bir	süreç	olduğunun	
bir	kere	daha	bilincine	varmıştım.

Kayıtsız	malzeme	sorununun	çözümü,	'kayıtsız'	malzeme	yaratmamaktan	geçer.

"Hareket	görmeyen	malzemeler"	ise	benim	için	bir	başka	çalışma	sahasıydı.	
Boşu	boşuna	para	bağlanan,	yer	kaplayan	çok	büyük	miktarda	malzeme	tespit	
ettik.	Çoğunluğunu	yok	pahasına	sattık.	İyi	bir	iş	yapmış	olduğumu	kendime	ve	



etrafıma	inandırmaya	çalışırken	sattığım	malzemelerin	bir	bölümüne	gereksinim	
doğdu.	Satmış	olduğumuz	yerden	aynı	malzemelerin	bir	bölümünü	geri	satın	
alırken	dünyanın	parasını	ödemem	gerekti.	Net	olarak	şirkete	para	kaybettirmiş	
oldum.	Bu	projeye	benim	ittirmemle	razı	olmuş	olan	Tanju	Bey	bana	epey	
içerledi,	ama	ben	dersimi	aldım.

Yedek	Parça	denen	şeyin	her	biri	hareket	etmek	zorunda	değildir.	Bazı	öyle	
yedek	parça	vardır	ki	orada	durması	gerekir,	hin-i	hacette	gerekirse	kullanılır,	
gerekmezse	belki	de	sittin	sene	orada	durur.	Ama	gerekirse,	gerektiğinde	orada	
olmalıdır.

Bazı	konularda	hop	diye	sonuca	varmak	insana	pahalıya	mal	olabiliyor.	Sorunun	
çözümü	çok	kolay	olarak	gözüküyorsa	bir	durup	düşünmek	gerekir:	"bu	sorunun	
çözümü	bu	kadar	kolaydı	da	acaba	niye	benden	önce	başkası	çözmedi?"	diye.

"İşletme	ve	Yedek	Parça	Malzemeleri	Ambarı"nı	devraldığım	zaman	kadrosunda	
bir	sorumlu,	altı	memur,	ve	beş	işçi	vardı.	Memurlardan	bir	tanesi	profesyonel	
anlamda	ilginçti.	Hasan	Ağa'nın	masası	var	mıydı	hatırlamıyorum,	ama	kendisini	
masa	başında,	bizlerin	"çalışma"	dediğimiz	bir	pozisyonda	hiç	görmediğimi	
hatırlıyorum.	Hatta	Hasan	Ağa'nın	elinde	hiç	telefon	da	görmedim,	kalem	de	
görmedim.	Masalardan	birinin	kenarına	ilişir,	devamlı	sigara	ve	çay	içerdi.	İnce	
ve	uzun	bir	insandı.	Fazla	konuşmaz,	fazla	gülmezdi,	öööle	otururdu.	Acı,	ama	
iyi	bir	insan	intibaı	vardır	bende.	Kimin	ne	iş	yaptığını	sorduğumda	Hasan	Ağa	
için	"torpillidir,	yokmuş	gibi	davran"	dendi,	"peki"	dedim.

Maliyet	iyileştirme	çalışmaları	kapsamında	kadroları	azaltma	yoluna	
gittiğimizde	işletme	ve	yedek	parça	malzemeleri	ambarında	memur	sayısını	yarı	
yarıya	azaltabileceğimiz	neticesine	vardık.	Tanju	Bey'e	görüşümü	sundum.	
İzniyle	içlerinde	Hasan	Ağa'nın	da	olduğu	üç	memurun	işine	son	verdik.	Birkaç	
hafta	sonra	bir	akşam	İzmit'te	demiryolu	caddesinde	bir	ağacın	dibinde,	yerde	
otururken	gördüm	Hasan	Ağa'yı.	Çok	içkiliydi	ama	beni	görünce	zar	zor	da	olsa	
ayağa	kalktı	ve	karşıma	geçti,	bana	uzun	uzun	küfür	etti.	Durdu	durdu	tekrar	
küfür	etti.	Ben	de	karşısında	öyle	durdum,	diyeceği	bir	ara	bitmeyecek	gibi	geldi	
ama	sonunda	bitti,	döndü	tekrar	ağacın	dibine	oturdu.	Teselli	etmeye	çalışayım	
mı	diye	düşündüm	ama	anlamsız	geldi,	yürüdüm	gittim.

Hasan	Ağa'nın	torpili	büyükmüş,	ancak	zamanla	anladım	ki	ambardaki	tek	
torpilli	Hasan	Ağa	değilmiş.	Ambar	sorumlusu	İsmail	Bey	(Huzur	içinde	yatsın),	
veya	daha	çok	kullanıldığı	şekilde	"İsmail	Ağa".	Adanalı	olup,	bazı	bağlantılar	



nedeniyle	şirkette	çalışması	uygun	görülenlerdenmiş.	Gençliğinde	alkol	
problemi	varmış,	sonra	bırakmış.	Çok	neşeli	bir	insandı,	çok	hoşsohbet,	ikramı,	
yedirmeyi	içirmeyi	seven,	aynı	zamanda	da	çocuklarının	iyi	yetişmesi	için	
elinden	geleni	yapan	iyi	bir	aile	babası	olduğunu	defalarca	gözleme	olanağım	
oldu.

Fabrikada	çok	sevilen	bir	insandı	İsmail	Bey,	"çalışma"	ve	"katma	değer	
yaratma"	anlamında	fazla	bir	faaliyeti	yoktu,	ama	zaten	öyle	bir	hali	vardı	ki	
kendisinden	pek	bir	"iş"	isteyemezdiniz.	Ambarda	güzel	bir	ofisi	vardı,	orada	
ziyaretçilerini	ağırlardı.	Birileri	İsmail	Bey'in	çayını	içmeye	geldikleri	vakit	
odadan	dışarı	seslenirdi:	"Zekiii,	bakıver	oğlum,	misafirler	çay	içer".	Zeki,	
ambardaki	işçilerden	bir	tanesi,	çok	çalışkan,	hızır	gibi	bir	şey.	İsmail	Bey'den	
pek	bir	iş	beklemiyorum	ama	bu	tavrıyla	Zeki'yi	de	işten	düşürüyor.	Bir	gün	
"İsmail	Bey,	buradan	sesleniyorsunuz	Zeki	şunu	yap	bunu	yap	diye,	biraz	ayıp	
olmuyor	mu?"	dedim.	Niyetim	çayını	kendisinin	gidip	hazırlamasını	temin	
etmek	idi,	ancak	muvaffak	olamadım.	İsmail	Bey	söylediğime	hak	verdi	ve	
ofisinin	dışına	bir	zil,	içine	de	düğmesini	bağlattı.	Çayını	zile	basarak	istemeye	
başladı.

Aç	ara	nağme:	Fabrika'da	çay	hazırlamak	yasaktı,	ancak	her	mekanın	bir	
köşesinde	elektrikli	ısıtıcılı	bir	çay	hazırlama	ekipmanı	bulunurdu.	Yasak	olduğu	
için	"fabrika	çayı"	çok	lezzetli	olurdu.	Yasak	olduğu	halde	canlı	tutulan	tek	
"culinaire"	faaliyet	çay	değildi.

Pişirme	preslerinde	sucuk	çok	güzel	olurdu.	Bir	keresinde	acılı	sucuk	hazır	
olduğunda	birbirimize	haber	vermek	üzere	kararlaştırdığımız	"yangın	var"	
parolası,	dahili	telefon	ile	yanlışlıkla	fabrika	yönetimi	sekreteryasına	da	
duyurulunca	fabrikanın	neredeyse	tüm	orta	düzey	yönetimi,	dirayetli	
mühendisler	ve	şefler,	yani	bizler,	ağzımız	dolu	vaziyette,	yangını	söndürme	
faaliyetlerini	sevk	ve	idare	etmek	üzere	sahaya	koşarak	gelen	üst	yönetimce	
enselenmiştik.	Neye	niyet,	neye	kısmet,	manzaranın	çok	demotive	edici	olmuş	
olacağını	tahmin	ediyorum.	Zaten	söylenecek	söz	bulunamamış,	olduğu	gibi	
gerisin	geri	Olymp'e	geri	dönülmüştü.	Kapa	ara	nağme.

Yazlık	izin	tarihlerini	tespit	etmeye	çalıştığım	sırada	bir	gün	İsmail	Bey	bana	
telefon	etti,	"Ben	şu	tarihte	izne	çıkıyorum,	ona	göre"	dedi.	Organizasyonel	
duyarlılıkları	dikkate	alarak	çalışma	konusunu	o	sıraya	kadar	öğrenmiştim,	
yazdım	boş	izin	programının	en	başına	İsmail	Bey'in	iznini.	Geri	kalanı,	kendim	
dahil,	İsmail	Bey'in	"tebliği"ne	göre	planladım.	İzin	planını	planlama	yönetimine	



götürdüm,	ancak	olduğu	gibi	kabul	ettiremedim.	İzin	programı	yamuk	yumuk	
oldu,	benim	de	iznim	kaydı,	ama	önemli	olan	o	değil,	İsmail	Bey'in	de	izin	
programı	birkaç	hafta	kaydı.	İzin	programını	onaylanmış	haliyle	yayınladım,	
İsmail	Bey	"ben	hangi	tarihte	izine	çıkacağımı	sana	söylemiştim,	bu	planda	bu	
dikkate	alınmamış.	Ben	onu	bunu	bilmem,	daha	önce	dediğim	tarihte	çıkarım"	
dedi.	Kendisini	ikna	etmek	için	çok	çaba	harcadım	ama	başaramadım,	ya	
Adana'lılık,	ya	Ağa'lık	damarı	tutmuştu,	ya	da	ikisi	birden.	"Ben	şu	tarihte	
çıkacağım"	diyor	başka	bir	şey	demiyor.	Baktım	olmuyor	planlama	yönetimini	
ikna	etmeye	çalıştım.	Bir	sürü	laf	anlattım,	ı-ıh,	mümkün	değil.	Planlama	
yönetimi	"kimin	kimi	yönettiği	belli	olsun"	havasında.	Durup	dururken	al	başına	
bir	kriz.

İzin	tarihleri	yaklaştıkça	"posta"lar	ağırlaşmaya	başladı,	"sıkıyorsa	çıkartmasın",	
"sıkıyorsa	o	tarihte	çıksın"	falan	gibi	salvoların	orta	yerinde	kaldım,	bir	çözüm	
üretemedim.	Konu	Tanju	Bey'e	ve	İkmal	Genel	Müdür	Yardımcılığına	aksetti.	
Taraflar	karşılıklı	getirildi	ve	sonuç	olarak,	taraf	olmadığımı	zannetmekle	
birlikte,	ben	suçlu	bulundum.	Benim	İsmail	Bey'in	izin	isteğini	gerekçeleri	ile	
birlikte	aktarmadığım	sebebiyle	krizin	çıkmış	olduğuna	karar	verildi.,	En	
azından	öyle	beyan	edildi.	Planlama	yönetimi	geri	adım	attı,	ancak	"bilseydik	
ona	göre	hareket	ederdik"	argümanı	ile	atmamış	oldu.	İsmail	Bey	ise	başta	tebliğ	
ettiği	tarihte	izine	çıktı.

Bu	çözüm	herkesi	"kesti",	ben	hariç,	ama	bana	pek	aldıran	olmadı.	Ben	de	bu	
konuya	fazla	takılmadım,	öğreneceğimi	öğrenmiştim,	umarım	diğerleri	de	
öğrenmişlerdir.	

"Organizasyonlarda	böyle	şeyler	olur	mu?"	diye	şüphe	edenleriniz	varsa,	"olur!".	
Bazen	birilerinin	sizi	"kurban"	etmesi	gerekir.	Bunlar	bazen	de	iyi	niyetle	yapılır	
ve	sizin	zararınıza	olmayabilir.

Bindokuzyüzseksenlerin	ortalarında	İsmail	Bey	tekrar	içkiye	başlamıştı.	
Sebebini	bilmiyorum.	Sonraları	Lassa'dan	ayrıldı,	birkaç	defa	telefonda	
görüştük,	bir	süre	sonra	da	vefat	etti.	"Aşırı	içkiden"	diye	duydum	ama	detayını	
bilmiyorum.
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Özel	Bölüm:	Dominus	Hamshus	
Erzurumda	Sürgün	Yedek	Subay

		

…tıkırıt…tıkırıt…tıkırıt…1979	Eylül.	Erzurum.	Akşamüstü	saat	beş	civarı.

Askeri	üniformalı	biri	Orduevine	doğru	ilerliyor…	tıkırıt…	tıkırıt…	tıkırıt…	
Omzundaki	domino’dan	asteğmen	olduğu	anlaşılıyor.	Erken	terhis	balonları	
uçuyor	ancak	yedek	subay	üniforması	içindeki	adam	dominoyu	çıkartıp	yıldız	
takmak	durumunda	kalacağını,	yani	erken	terhis	olmayıp	teğmen	olacağını	ve	
askerliğini	ancak	18	ayda	tamamlayacağını	düşünüyor.	Yaklaşık	bir	aydır	
Erzurum’da.	Askerliğinin	ilk	dört	ayını	acemi	birliğinde,	Balıkesir’de	yapmış,	
sonra	10	ay	Ankara’da	Genel	Kurmay	Başkanlığında	OBİD	(Otomatik	Bilgi	
İşlem	Dairesi)’nde	çalışmış	(daha	doğrusu	bulunmuş),	askerliğinin	ondördüncü	
ayında	Erzurum’a	sürülmüş,	burada	terhis	olmayı	bekliyor…	tıkırıt…	tıkırıt…	
tıkırıt…	Esmer	ve	yağlı	ciltli,	Yedek	Subay	şapkası	askerliği	benimseme	
derecesini	işaret	edercesine	hafif	eğri	ve	eğreti	duruyor,	rüzgara	kapılıp	
yanlışlıkla	kafasına	konmuş	gibi.	Bütün	sağ	bacağı	alçı	içinde.	İki	elinde	koltuk	
değnekleri,	ağır	ağır	ilerliyor	…	tıkırıt…	tıkırıt…	tıkırıt…	Görüntüyü	daha	da	
garip	kılmak	istercesine,	sol	elinde	koltuk	değneğinin	yanı	sıra	bir	de	eski	püskü	
ve	yürüdükçe	langır	lungur	sallanan	bir	bavul	taşıyor…	tıkırıt…	tıkırıt…	
tıkırıt…	Sokaktan	gelip	geçenler	Adam’a	ilgi	ile	bakıyorlar,	ancak	Adam	normal	
mesai	bitimi	yordamını	icra	ettiğinden	son	derece	doğal	hareket	ediyor,	bu	da	
ilginin	aşırı	boyuta	çıkmasını	engelliyor.

Adam	Orduevinin	kapısından	giriyor,	resepsiyona	yöneliyor.	Görevli	askerle	



birkaç	cümle	konuşuyor,	sonra	"Peki	öyleyse,	ben	yarın	tekrar	gelirim,	teşekkür	
ederim"	diyor,	dönüyor	…	tıkırıt…tıkırıt…tıkırıt…	Orduevinden	çıkıyor,	
kaldırımda	duruyor,	kafayı	eğiyor.	Ya	dinleniyor,	ya	düşünüyor,	ya	da	ikisini	de	
yapmıyor.	Bir	süre	sonra	ana	caddeden	yukarıya	doğru	tekrar	"tıkırıt"lamaya	
başlıyor.

Yarım	saat	sonra	yedek	subayımızı	ana	caddenin	sonunda	yer	alan	bir	restoranda	
görüyoruz.	Bir	apartmanın	set’i	üzerinde	faaliyet	gösteren	ve	bir	yaratıcılık	
örneği	olarak	"Set	Restoran"	ismini	taşıyan	bu	mekanda,	önüne	bakınca	
Palandöken’i,	yanına	bakınca	Çifte	Minareleri	gören	sevdiği	masalardan	birine	
oturmuş,	yanındaki	sandalyeye	bavulunu	koymuş,	koltuk	değneklerini	de	oracığa	
dayamış,	yedek	subay	şapkası	bavulun	üzerinde	duruyor.	Adam	şapka-bavul	
kombinasyonuna	bakıyor,	"bu	şapka	bu	bavula	benden	daha	çok	yakıştı"	diye	
düşünüyor.	Etraftaki	masaların	birçoğunun	üzerinde	tabancalar	gözüküyor,	
bizimkinin	masasının	üzeri	boş.	Garson	geliyor.	Rakı	ve	suyunu	iki	ayrı	bardakta	
ve	karıştırmadan	önüne	koyuyor,	suyun	içine	buz	atıyor,	sert	bir	peynir	ve	
yeşillik	bırakıyor	ve	gidiyor.

Adam	yaklaşık	bir	ay	önce	buraya	ilk	gelişini	hatırlıyor,	alışık	olduğu	üzere	
rakısı	ve	suyunu	aynı	bardağa	koyunca	garsonun	kendisini	usulca	ikaz	edişi	
gözünün	önüne	geliyor:	"Abi,	buralarda	rakısına	su	karıştırana	iyi	gözle	
bakmazlar,	ben	sana	söylemiş	olayım."	Gülümsüyor,	garsona	teşekkür	edip	o	
günden	itibaren	Erzurum’da	rakısı	ve	suyunu	ayrı	içmiş	ve	iyi	kötü	bu	formata	
kendini	alıştırmıştı.	Yaptığı	hile	aklına	gelince	biraz	daha	yayılıyor	
gülümsemesi,	aslında	o	rakıyı	ve	suyu	yine	ayrı	ayrı	içmiyordu,	iki	ayrı	
yudumda	ağzına	alıp	birlikte	yutuyordu.	Erzurum	raconunda	bu	formatın	
geçerliliği	yoktu	ama	görüntüsel	olarak	ortama	uyulmuş	oluyordu.

Rakı’dan	kuvvetli	bir	yudum	aldı,	o	kadar	hoşuna	gitti	ki	"suyu	ikinci	yudumda	
karıştırırım"	diye	düşündü	ve	"gulp"	diye	yuttu,	ikinci	yudumla	bardakta	kalan	
rakıyı	ağzına	aldı	ve	"suyu	ikinci	kadehte	karıştırırım"	diye	düşündü,	onu	da	
yuttu	ve	kendine	bir	bardak	rakı	daha	söyledi.

Birkaç	saat	sonra	halen	aynı	yerde	oturuyordu.	Arada	birkaç	kere	tuvalete	
gitmek	haricinde	yerinden	kıpırdamamıştı.	"Üçüncü	kuzu	incik’i	yesem	mi?"	
diye	düşündü,	vazgeçti,"bir	rakı	daha	içsem	mi?"	diye	düşündü,	ondan	da	
vazgeçti.	Yatacak	bir	yer	bulma	zamanı	gelmişti.	Hesabı	istedi,	garson	yarım	
ağızla	"çay,	kahve"	sordu.	Adam	bütün	ağızla	teşekkür	ve	reddetti.	Hesabı	ödedi,	
sandalyesini	geri	itti,	garip	bir	hareketle	alçılı	bacağının	etrafında	dönercesine	ve	



koltuk	değneklerinin	birine	asılarak	ayağa	kalktı.	Şapkasını	bavulun	üzerinden	
aldı,	başına	kondurdu,	eğri	olduğu	düşüncesiyle	şapkasını	düzeltti,	şapka	daha	da	
yamuldu.	Bavulu	ve	sol	koltuk	değneğini	sol	eline,	diğer	koltuk	değneğini	sağ	
eline	aldı…	tıkırıt…	tıkırıt…	tıkırıt…	Geldiği	ritimden	az	birşey	daha	yavaş	bir	
ritimle	çıktı,	karanlık	sayılabilecek	ana	caddede	ilerlemeye	başladı.	Bir	yerlerden	
cızırtılı	bir	şekilde	hüzünlü	hüzünlü	Gülden	Karaböcek’in	sesi	geliyordu:

"Ne	bir	sevenim	var	ne	seven	bir	kalbim
Ellerim	bağrımda	perişan	kaldım
Bir	gün	değil	sana	hergün	yalvardım
Duymadın	sesimi….	sürünüyorum"

Işık,	yedek	subayımızı	bundan	sonra	Kral	Otel’in	önünde	buldu.	Alakasız	
renklerde	alakasız	bir	şekilde	yanıp	sönen	neon’lar,	bavulunun	ve	şapkasının	
üzerinde	yansımalar	yapıyordu.	İsteksizce	içeri	girdi,	dar	merdivenleri	çıktı,	az	
aydınlatılmış	bir	"kabul	sahasına"	vardı,	burada	da	Gülden	Karaböcek	çalıyordu	
("…sürünüyorum")	.	Çirkin	bir	masanın	arkasında	oturan,	üst	dudağında	
herhalde	10	yıllık,	yüzünün	geri	kalan	kısmında	ise	herhalde	10	günlük	kıllar	
olan,	sarma	sigara	tüten	ve	çay	"kıtlayan"	çirkin	bir	adama	yaklaştı.	Net	bir	sesle	
net	birşey	sordu.	Karşıdan	gelen	homurtuyu	olumsuz	bir	yanıt	olarak	algıladı,	
kesif	sigara	dumanını	yararak	ve	bir	kısmını	da	birlikte	sürükleyerek	Kral	
Otel’den	çıktı.	Doğu’da	işi	olan	iş	adamları	çoğunlukla	önce	"Doğu’nun	
Paris"ine	uçuyor,	burada	bir	gece	kaldıktan	sonra	doğu’da	gidecekleri	yere	ertesi	
gün	yola	çıkıyorlardı.	Otel’ler,	hele	ki	"iyi"	olanlar,	çoğunlukla	dolu	idi.

On	beş	dakika	sonra	Yedek	Subayımız	Mareşal	Fevzi	Çakmak	Askeri	
Hastahanesi’nin	acil	servisinin	kapısında	nöbetçi	görevliyi	ikna	etmeye	
çalışıyordu:	”Bakın,	ben	askeri	personelim,	Erzurum’da	evim	yok,	kalacak	bir	
tanıdığım	da	yok.	Orduevinde	sivillerden	bana	yer	yok,	otelde	yer	yok,	benim	bir	
yerde	yatmam	lazım.	Şu	anda	hasta	değilim,	ancak	beni	içeri	almazsanız	hasta	
olacağım,	yine	buraya	geleceğim,	bu	sefer	bana	bir	de	bakmanız	gerekecek.	Saat	
gecenin	yarısı,	izin	verin,	Acil’de	bir	yatağınız	varsa	ben	gidip	yatayım,	sabah	
altı’da	çıkmış	olurum,	sizin	açınızdan	beni	hiç	görmemiş	olursunuz,	bu	saatten	
sabaha	kadar	gelen	giden	olmaz."	diyordu.	Bu	formül	çoğunlukla	çalışmıştı,	tabii	
acilde	boş	yatak	olduğu	zamanlar.	O	gece	boş	yatak	yoktu,	Acil’de	
kalamayacaktı.

Başka	çaresi	kalmayınca	son	ve	garantili	kartını	oynadı:	"Tamam,	o	halde	çatı	
arasında	uyuyayım,	sabah	altıda	çıkmış	olurum."	Bunu	reddedebilen	olmamıştı.	



O	gün	de	öyle	oldu,	Mareşal	Fevzi	Çakmak	Askeri	Hastanesi'nin	çatı	arasına	
çıktı,	çatı’nın	hasar	görmüş	ve	onarılmamış,	çoğunlukla	unutulmuş	bir	
bölümünün	altında,	orada	neden	bulunduğu	belli	olmayan	eski	bir	karyola,	
üzerinde	bir	de	döşek	ve	ağır	bir	battaniye	vardı.	Bavulunu	karyola’nın	
yanıbaşına	koydu,	sonra	çatı’daki	yaklaşık	bir	metre	çapındaki	deliğe	doğru	gitti,	
havaya	baktı.	Ne	mehtap,	ne	yıldız,	ne	bulut,	hiçbir	şey.	Sadece	karanlık	hava.	
Karyolaya	döndü,	koltuk	değneklerini	döşeğin	baş	kısmının	altına,	döşeğin	o	
kısmını	yükseltecek	şekilde	koydu.	Şapkasını,	ceketini,	kravatını	çıkarttı,	
bavulun	üzerine	koydu.	Battaniyeyi	açtı,	önce	alçılı	bacağını	olmak	üzere	
kendini	battaniyenin	altına	yerleştirdi,	karanlığa	bakmaya	başladı.	Hiç	ses	yoktu,	
"burası	bir	bakıma	Acil’den	daha	iyi"	diye	düşündü,	hiç	olmazsa	diğer	hastaların	
inleme	sesleri	yok.	O	gün	neler	yaptığını	düşündü,	ertesi	gün	neler	yapacağını	
düşündü,	daha	sonra	güzel	birşeyler	düşünmeye	çalıştı	ve	bir	ara	daldı	gitti.

		
	



		

12

		

Yemek	Ve	Mühendis

		

Siz	hiç	yumurta	bile	kıramayan,	ancak	şahane	bir	pirinç	pilavı	yapan	birini	
tanıdınız	mı?

Ben	tanıdım.

1980'lerin	başlarında	Gölcük	Değirmendere'de	oturan,	böyyük	şeherden	ithal	
mühendis/yönetici,	bekar	olup	yalnız	başına	yaşayan,	sürekli	"kebapçı	kebabı"	
yemek	istemeyen	ortak	özelliklerini	taşıyan	bir	takım	insanlar,	arada	sırada	
biraraya	gelir,	bir	yandan	sohbet	eder,	bir	yandan	da	yemeğimizi	yapardık.	
Bahsedeceğim	insanların	hepsi	halen	iş	hayatının	içinde.	Kendileri	hakkında	
kazara	oluşmuş	olumlu	intibalara	potansiyel	halel	riskini	asgariye	indirmek	
gayesiyle	soyadlarını	kullanmayacağım.	Kullanacağım	ilk	adların	da	
doğruluğunu	teyid	veya	inkar	etmiyorum.

Benim	yemek	yapma	tarzım	o	zamanlar	da	epey	"exploration"a	dayanırdı.	Yeni	
şeyler	denemeyi	o	zaman	da	seviyordum,	halen	de	seviyorum.	Birlikte	çok	sık	
yemek	yaptığımız	Tufan	Bey'in	tarzı	ise	benimkinin	tam	tersi.	Repertuarı	zengin,	
ancak	her	yemeği	tarifle	yapardı.	Hem	de	tarifler	hep	aynı	kitaptan.	Evde	
yaprakları	sararmış	ve	bazıları	ayrılmış	Muhittin	Yeğen'in	bir	yemek	kitabı	var	
(geçenlerde	Tufan	Bey'lerdeydik,	konu	bu	kitaba	geldi,	aradı,	buldu,	kitap	artık	
kullanılmıyor	ama	halen	duruyor).	Tuğla	büyüklüğünde	bir	kitap.	Son	derece	
detaylı	şekilde,	modüller	şeklinde	yazılmış,	konunun	temel	kitaplarından	biri.	
Bir	yemeği	yapmak	için	diyelim	kitabın	60.	sayfasından	okumaya	başlıyorsunuz,	
bir	yere	kadar	anlatıyor,	sonra	sizi	diyelim	170.	sayfadaki	bir	sos	tarifine	
yönlendiriyor,	oradan	113.	sayfadaki	bir	modül	tarifine,	oradan	diyelim	



245.sayfadaki	başka	bir	modüle,	okuya	okuya	ilerliyorsunuz.	Topu	topu	bir	
yemek	yapacaksınız,	yemek	tarifini	okuyup	bitirdiğinizde	kendinizi	ileri	bir	
akademik	seviyeye	hazır	gibi	hissediyorsunuz.	Bu	kitabın	daha	yeni	baskılarını	
da	piyasada	gördüm,	ancak	Tufan	Bey'deki	baskı	antika	sınıfına	yakın.	Kitabın	
bir	yerinde	bir	fasulye	yemeğini	tarif	ederken,	"kısık	ateşte	yarım	saat	pişirin"	
gibi	bir	şey	dedikten	sonra	şu	anlamda	bir	ifade	hatırlıyorum:	"bu	yemeği	
düdüklü	tencere	denen	yeni	icatta	da	pişirebilirsiniz,	çok	daha	çabuk	pişiriyor,	
ama	bana	sorarsanız	doğrusu	tencerede	yarım	saat	pişirmektir."	Düdüklü	tencere	
ne	zaman	piyasaya	çıktıysa	baskı	o	tarihlere	ait	olmalı.

Tufan	Bey'in	mutfağı	bir	laboratuvarı	andırırdı.	Çeşitli	ölçekler,	tartı	falan	her	
çeşit	ekipman	mebzul	miktarda	mevcut,	her	şey	yerli	yerinde.	Yemek	kimin	
evine	yapılacak	ise	o	evin	kuralları	geçerli.	Tufan	Bey'in	evinde	yapılacak	ise	
alınıyor	Muhittin	Yeğen'in	Tuğlası,	açılıyor	mutfak	tezgahının	üzerine,	dağılan	
yapraklar	toplanıyor,	başlıyor	Tufan	Bey	okumaya:	"Peynirli	tepsi	böreği..(es)..	
Malzemesi:..	Dört	adet	yufka	...üç	çorba	kaşığı	margarin....	bir	su	bardağı	süt..."	
falan	diye	devam	ediyor.	Tufan	Bey	malzemeleri	okuyor,	ben	malzemelerin	
varlığını	teyid	ediyorum.	Yaptığımız	yemeklerin	birçoğunu	ezberlemişiz,	ama	
Tufan	Bey'in	yordamına	itiraz	edemiyorum,	adam	benim	amirimin	amiri.	
Malzeme	listesi	bitiyor,	Tufan	Bey	benim	sabırsızlandığımın	farkında,	
gözlüklerinin	üzerinden	bana	tehditkar	bir	bakış	atıyor,	sonra	okumaya	devam	
ediyor:	"Yapılışı:...(es)...	Fırın	tepsinin	dibi	güzelce	yağlanır...."	tarzında	devam	
ediyoruz.

Benim	evde	yemek	yaptığımızda	işler	tersine	dönüyor.	Ben	uçuk	denemeler	
yapıyorum,	Tufan	Bey	ise	sürekli	söyleniyor,	"Senin	gibi	belayı	nereden	aldım	
başıma"	diyor,	ancak	çaresiz	uyum	gösteriyor.	Benim	evdeki	yemeğin	yeniş	
formatı	bile	Tufan	Bey	gibi	bir	muhafazakar	için	bir	zorlama:	o	sıralar	benim	
yemek	odası	takımım	yok,	yemek	masam	da	yok,	yemeği	salonun	en	mutena	
köşesine	kurulmuş	koskoca	bir	Amerikan	Bar'da	idrak	ediyoruz.

		

(Ara	nağme:	bu	Amerikan	Bar'ı	Ankara'da	verimsiz	ve	sonuçsuz	şekilde	iş	
ararken	bir	akşam	ayılmak	üzere	gittiğim	Çankaya	Sauna'da	tanıştığım,	benden	
daha	fazla	ayılmaya	ihtiyacı	olan	ve	kendini	mobilyacı	zanneden	bir	marangoz	
kabası	ile	birlikte	sauna'nın	"ıslak"	ortamında	tasarlamıştık.	Ertesi	günden	
itibaren	adam	bizim	bu	şahane	tasarımı	Paris	caddesindeki	bir	apartmanın	
altındaki	bir	dükkanda,	ki	kendisi	buraya	"atölye"	diyordu,	hayata	geçirmek	



üzere	çalışmaya	başlamıştı.	Ben	de	"atölye"ye	gidip	geliyorum,	adamın	
zanaatkarlığının	"havsala	ötesi	çok	kötü,	berbat,	felaket"	düzeyde	olduğunu,	
alkol	aldığı	vakit	ise	hem	biraz	hız	kazandığını	hem	de	iş'in	kalitesi'nin	"çok	
kötü"ye	terfi	ettiğini	gözlemledim.	Tarafımdan	sağlanan	mebzul	vodka	limon	
takviyesi	ile	bar'ın	yapımı	gecikmeli	de	olsa	bitebildi.	Zorda	kalınırsa,	
"Premature	futurist"	şeklinde	tanımlanabilecek	tarzda,	var	olan	bütün	
standardlara	"toptan	hakaret"	olarak	nitelenebilecek,	tasarlanmış	hiçbir	dik	
açının	dik	olmadığı,	tasarlanmış	hiçbir	düz'lüğün	düz	olmadığı	bu	nev'i	şahsına	
münhasır	bar'ı,	Değirmendere'ye	taşındığımda	evin	içine	sokabilmek	için	daire	
kapısını	sökmem	gerekmişti.	Sonradan	"sen	bu	ucubeye	'bar'	mı	diyorsun",	
"estetik	yoksunluğun	evinde	bulundurduğun	o	tahta	yığınından	belli"	şeklinde	
özellikle	karşı	cinsten	yapılan	iltifatlar	dayanılmayacak	düzeye	geldiğinde,	
canım	bar'ımı	kapıcı	Şaban'a	vermek	zorunda	kaldım.	Ancak	anlayamadığım	bir	
nedenle,	apartman	kapısını	yine	sökmeme	rağmen,	bar'ı	tek	parça	halinde,	girmiş	
olduğu	kapıdan	çıkartamadım.	Ya	bar	"büyümüştü",	ya	kapı	"küçülmüştü"	ya	da	
benim	kafam	artık	"yönetici	seviyesi"nde	çalışıyordu.	Kapıcı	Şaban'dan	yardım	
istedim,	"Tabii	abi,	ben	zaten	onu	parçalayacaktım,	senin	dairenin	içinde	
parçalayayıveririm	"dedi.	...Ve	parçaladı.	Eşi	benzeri	bulunmayacak	bir	sanat	
eseri	daha	böylece	korunmaya	alınmadan	yok	oldu	gitti.	Çok	hüzünlenmiştim.	
Parantezi	kapatayım).	

		

Döndük	Tufan	Bey	ile	bar'da	yediğimiz	yemeklere.	Bir	gün	Tufan	Bey	"Ben	hem	
senin	bu	dingildek	taburelerin	üzerinde	doğru	düzgün	oturup	hem	de	doğru	
düzgün	yemek	yiyemiyorum.	Ya	düşmemeye	çalışmam	lazım	ya	da	yemek	
yemeye	çalışmam	lazım.	Ben	senin	evde	tabureden	düşmemeye	çalışırken	aç	
kalıyorum"	dedi.	Durumun	vehametini	derhal	anlamıştım.	O	günlerde	de,	
bugünlerde	olduğu	gibi,	iş	bulmak	zordu.	Hemen	birkaç	gün	içinde	Bahçecik'ten	
Bambu	taklidi,	kestane	ağacından	yapılma,	uyduruk	bir	yemek	odası	takımı	
aldım.	Minderlerini	kendim	diktim	ve	canım	minderleri	yine	kendimden	başka	
kimse	beğenmedi.	Olsun,	bence	güzel	oldu.	Uyduruk	yemek	odası	takımının	
fiyatı,	kendisi	gibi	uyduruk	değildi,	benim	için	öyle	bir	"real"	rakamdı	ki,	
gelirimin	uydurukluğunun	altını	çiziyordu.	Aylar	boyu	o	uyduruk	yemek	odası	
takımının	taksitleri	altında	inledim	durdum.	Birkaç	kere	Tufan	Bey'e	"Ben	bu	
yük'ün	altına	canım	şirketimin	en	ulu	müdürünün	karnının	doymasını	sağlamak	
için	giriyorum,	acaba	ulu	müdürüm	bana	bu	taksitler	konusunda	bir	kolaylık	
düşünmez	mi??"	diye	yaltaklandıysam	da	yüz	bulamadım.



Yemek	avanesinin	bir	başka	"cins"i	Basri	idi.	Çok	güzel	makarna	çeşitlemeleri	
yapardı,	ayrıca	salata,	ızgara	ve	çorba	konularında	ihtisaslaşmıştı.	Son	derece	
kıymetli	bir	oyuncuydu,	hangi	mevkiye	koysan	oynayabiliyordu.	Basri	ile	benim	
Şiir&Makarna	partilerimize	ikimizden	başka	gönüllü	katılım	olmazdı.	
Şiir&Makarna	Partisi	tarifi	aşağı	yukarı	şöyle:	O	günkü	malzeme	ve	keyif	
durumuna	göre	takriba	bir	ton	kadar	makarna	pişirilir,	buna	insafsız	bir	miktarda	
sos	hazırlanır,	kolayda	varsa	bir	beton	karıştırıcısı	marifetiyle,	yoksa	"manuel"	
olarak	bir	tahta	kürek	ile	makarnayla	sos	karılır,	bir	fortif	("Fork	Lift"in	
fabrikacası)	ilen,	yoksa	sürüyerek	sofraya	getirilir,	sulandırılmış	vişne	reçeli	renk	
ve	kıvamında	yarım	galonluk	"Öküzgözü"	veya	"Hethiter"	şarabı	açılır,	birkaç	
tane	de	yedeğe	hazırlanır,	kalın	cam	su	bardakları	sofraya	konur	(ayaklı	şarap	
bardakları	sakıncalıdır,	ilerleyen	saatlerde	kırılabiliyor)	ve	yem!	borusu	çalınır.	
Bu	noktadan	sonra	Basri	(ve	bazen	birkaç	bahtsız)	ile	elimize	birer	şiir	kitabı	alır	
sofraya	oturur	idik.	Bir	yandan	adabı	muhaşeret	kitabı	yazarlarını	bunalıma	
sürükleyecek	bir	tarzda	makarna	yiyip	şarap	içerdik,	bir	yandan	da	bağıra	çağıra	
birbirimize	şiirler	okurduk.	Niye	diğer	arkadaşlar	bu	partilere	katılmakta	
isteksizdiler	hiç	anlamamışımdır.

O	devirlerdeki	yemek	partilerimizin	bir	başka	ilginç	kişiliği	ise	Nizam'dır.	
Nizam,	diğer	hepimizden	farklı	olarak	üniversite	mezunu	değildi,	ayrıca	böyyük	
şeherden	ithal	değildi,	kendisi	İzmit'lidir	ve	ayrıca	bir	şirkette	çalışmıyor	idi.	
Nizam'ın	kendi	lokantası	vardı	(halen	de	var).	Lokanta	dediğim	öyle	"batıl"	
etkilerle	dejenerasyona	uğramış	yemlik'lerden	değil,	ciddi	ciddi	lokanta.	İzmit'te	
çarşı	içinde,	sadece	öğlen	servis,	hani	şu	girişinde	bütün	yemekleri	gözünüzle	
görürsünüz,	"bana	şundan,	bundan,	az	da	ondan"	dersiniz,	yerinize	geçer	geçmez	
yemeğiniz	önünüze	konur	ya,	işte	öyle	bir	lokanta.	Uzun	süreler	lokantası	için	
kendi	standardında	ahçı	aradı,	hiçbir	ahçı	Nizam'a	birkaç	haftadan	fazla	
dayanamadı.	İzmit	civarında	işten	atabileceği	aşçı	kalmayınca	aramaktan	
vazgeçti.	Senelerden	beri	sabahın	altıbuçuğunda	mutfağa	kendi	girer,	saat	onbir'e	
kadar	bütün	yemekleri	çıkartır,	hepsinden	tatmak	suretiyle	kendisinin	günün	tek	
öğününü	yer,	kazara	beğenmediği	olursa	tereddütsüz	atar,	ve	"servise	çıkar".	
Saat	iki	buçuğa	kadar	öğlen	servis,	artan	yemek	olursa,	ki	çoğunlukla	artmaz,	
atılır	ve	lokanta	temizlenir.	Adam'ın	ahçılığı	tek	kelimeyle	"mükemmel".	
Nizam'ın	lokantacılığı	sonradan	öğrenme	değil,	adamın	baba	mesleği	
lokantacılık.	Aşağı	yukarı	lokantada	doğmuş.	Yemek	yapma	konusunda	
kendisinden	çok	şey	öğrendim,	halen	de	öğreniyorum.	Vesilesi	olursa,	Nizam'ı	
ayrıca	yazarım.	Nizam	için	yazı	değil,	yazı	dizisi	bile	gerekebilir.

Diyeceğim	odur	ki,	yukarıda	bahsettiğim	insanların	her	biri,	orasından	



burasından	bir	şekilde	yemek	yapma	konusunda	bilgiliydi.	Yemek	yapılırken	
hepimiz	bir	ucundan	tutar,	ortaya	ortak	bir	ürün	çıkartırdık.	Hepimizin	büyüğü	
olan	Tufan	Bey'i	bir	miktar	kayırır,	kendisini	hem	fazla	yormaz	hem	de	her	
dediğini	kabul	eder,	çoğunu	da	uygulardık.

İçimizdeki	tek	mutfak	özürlü	Gürel	idi.	Herkes'in	yemekle	ilgili	birşeyler	yaptığı	
ortamda	Gürel	de	işin	bir	ucundan	tutar,	ancak	neresinden	tutarsa	tutsun	elinde	
kalırdı.	Yemek	yeteneksizliği	had	safhadaydı.	Bir	yumurta	kırmayı	dahi	
beceremiyordu.	Hangi	işe	elini	atmaya	kalksa	birimiz	veya	birkaçımız	panik	
halinde	"aman	Gürel	sen	elleme	biz	yaparız"	diyoruz,	ancak	adam	da	bir	kenarda	
oturmaktan	hoşlanan	biri	değil.	Bir	gün	elinde	bir	pilav	tarifiyle	çıkageldi.	
Hatırlayabildiğim	kadarıyla	son	derece	düz	ve	basit	bir	tarifti.	"Ben	size	bir	pilav	
yapayım"	dedi.	Hepimiz	birden	itiraz	ettik.	Hayır,	nafile,	adam	israrlı:	"Yahu	bir	
yapayım	ya,	belki	de	bir	şeye	benzer,	ne	olur	ki,	en	azından	karnınız	doyar"	falan	
diyor.	İtirazlarımız	bir	noktadan	sonra	teslimiyetçiliğe	döndü.	Ne	yapalım,	
arkadaş	için	insan	dişini	bile	kırar.	Gürel	mutfağa	girdi,	pilavı	yapıyor.	Diğer	
hepimiz	mutfakta	birşeyler	yapıyoruz,	yan	gözle	de	Gürel'i	marke	ediyoruz.	
Adamın	mutfakta	yapabildiği	sakarlıkları	bilseniz	markajımızın	sebebi	anlaşılır.	
Suratlar	asık,	Gürel	ise	heyecanlı.	Gürel	haricindekiler	birbirimize	moral	
veriyoruz:	"daha	kötüsü	de	başımıza	gelebilirdi....mesela	daha	kötü	ne	
olabilirdi...	uRuslar	bogazlara	inebilirlerdi...	bizleri	esir	alıp	Baykal	gölü	
yakınlarında	esir	kampına	götürebilirlerdi...	yaaa,	o	zaman	oralarda	ne	
yiyecektik	???...	Gürel'in	pilavından	herhalde	daha	kötü	birşeyler	yiyecektik....	
ya	da	daha	da	kötüsü	...	hiçbir	şey	yiyemeyecektik"	falan.

Gürel	bu	pilavı	yaptı.	Pilav	şahane	oldu.	Hepimiz	şaşkına	döndük.	En	çok	da	
Gürel	şaşırdı.	Bütün	akşam	bu	mucizeyi	konuştuk.	Gürel'in	şahane	pilav	yapması	
mümkünse	bu	dünya	yüzünde	olmayacak	iş	yoktu.	Gürel	Yüksek	Elektronik	
Mühendisi,	hem	de	"hard	core"	mühendis,	öyle	yöneticilikte	falan	hiç	gözü	
olmadı,	adam	"essah"	mühendis.	Bu	"kazara"	yaptığı	"şahane	pilav"konusunu	da	
çok	ciddiye	aldı.	Onun	yönünden	bakarsanız	da	çok	haklıydı,	bu	ekip	içinde	
yemek	konusunda	bir	atılım	("breakthrough")	yapmıştı,	bunu	neye	borçlu	olduğu	
konusunda	kafası	çok	net	değildi	ama	sonuç	ortadaydı.	Demek	ki	bu	sonuç'un	
tekrarlanabilmesi	için	hiçbir	risk	alınmamalı,	şartlar	mümkün	olduğunca	aynı	
tutulmalıydı.

"Gürel'in	ilk	pilavı"	vakası	hangimizin	evinde	vuku	bulmuştu	hatırlamıyorum	
ama	hatırladığım,	Gürel'in	evi	değildi.	Galiba	benim	evdeydik.	Gürel,	o	akşam	
yaptığı	pilavın	bütün	malzeme	ve	ekipmanına	el	koydu.	Tencere,	karıştırdığı	



kaşık	ve	ölçü	için	kullandığı	çay	bardağı	dahil.	O	günden	sonra	her	(kelime	
anlamıyla	her)	yemek	yapma	partisine	Gürel	elinde	pirinc'i,	tuz'u,	tencere'si,	
kaşığı,	ölçü	fincanı	ve	belki	de	şimdi	hatırlayamadığım	bütün	malzeme	ve	
ekipmanı	ile	geldi,	bize	her	seferinde	şahane	pilav	yaptı.	Yıllar	boyu	da	"ben	bu	
malzemelerden	birini	değiştirirsem	acaba	pilav	yine	de	şahane	olur	mu??"	diye	
bir	deneye	girmedi.	Kazanan	bir	formülü	vardı,	ve	o	formülü	değiştirmedi.
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Fanilerin	Havsalası	Olymp’e	Ermez:	
Dominus	Hamshus	Müdürlüğe	Terfi	

Ediyor

		

Her	ne	kadar	"Yönetim	Guruları"nın	Kuzey	Amerika'ya	yerleşmeleri	günümüz	
fanileri	tarafından	bindokuzyüzlerin	ikinci	yarısı	olarak	bellenmiş	ise	de,	bir	
iddiaya	göre	bu	köklü	kabile	"Encinler"	namıyla	esasen	kızılderililerden	bile	
daha	eskiden	Kuzey	Amerika'da	yerleşiktir.

Avrupa'nın	Atlantiğe	bakan	güney	ucundan	çıkma	fanilerin	Amerika	kıtasında	
sadece	Kızılderililere	rastlayıp	"Encinler”i	teşhis	edememiş	olmalarındaki	
kerameti	muhatap	kabilenin	herhangi	bir	gerçek	sorun	ile	“confronte”	olmama	
konusunda	asırlardır	geliştirdikleri	kabiliyette	aramak	gerekir.

Pegasus	(kanatlı	at)'ların	birinci	mevkilerinde	seyahat	edip	hanların	en	muhkem	
suit'lerinde	kalıp	kapının	önünde	her	an	kullanıma	hazır	kiralık	lüks	faytonlar	
bulundurup	"neyin	nasıl	yapılması	gerektiği"	konusunda	uygulama	dayanaksız	
akıl	satan	"Encinler",	sorulan	uygulamaya	yönelik	sorulara	"bunun	uygulaması	
ile	ilgili	sorunları	çözmek	sizin	işiniz,	benim	değil"	demeyi	marifet	bellemişler,	
anlattıkları	bir	sürü	cafcaflı	hikaye	ile	müşterilerini	şaşkına	çevirdikten	sonra	
tüm	masraflarının	faturalarını	da	burunlarına	dayayıp	mesaisini	hak	etmiş	
olmanın	gönül	rahatlığıyla	sıradaki	müşterinin	kafasını	karıştırmak	üzere	tekrar	
yola	düşmüşlerdir.



Yönetimin	teorisinin,	uygulamasının	yanında	çocuk	oyuncağı	olduğunu	(kişisel	
kanaattir)	bildikleri	halde,	veya	bildikleri	için,	hiç	bir	konuya	tam	olarak	
basmadan,	ayak	uçlarında	her	bir	yeri	dolaşmışlar,	dolaştıkça	öğrendiklerinden	
güya	ayakları	yere	basan	hikayeler	türetmişler,	bunları	da	güzeeelcene	paketleyip	
satmışlardır,	pardon,	satmaktadırlar.	Umumiyetle	satılan,	içi	boş	bir	"LP",	
sonraki	devirde	"kaset",	sonraki	devirde	"CD"	kapağıdır.	Üzerinde	bir	sürü	resim	
vardır,	bir	sürü	şey	yazar,	ama	o	kadar.

Olymp'de	boş	vakitleri	(yani	vaktin	tamamını)	değerlendirmek	üzere	dev	ekran	
plazma	televizyon,	yakan	top,	bilardo,	tavla,	konken,	aletli	cimnastik,	pişbirik,	
köşe	kapmaca,	uzun	eşek	gibi	faaliyetlerin	yanında	bir	de	kitaplık	var	idir.	
Burada	çeşitli	yönetim	kitapları	mevcut	olduğu	gibi	periyodik	yönetim	
dergilerinin	tamamı	da	her	daim	bulunur	idir.	Olymp	meskunları,	faniler	
üzerinden	yürüttükleri	çekişmelerinin	birçoğunda,	bu	dergilerden	okudukları	
yöntemleri	"employ"	ederler	idir.

Bindokuzseksenlerde	geçerli	olan	yöntem,	çelişen	çıkarları	kapitalize	etmek,	
bunları	sivriltmek	ve	çarpıştırmak	idi.

İşte	Olymp'deki	dev	ekran	plazma	televizyonda	ilgi	ile	toplu	olarak	izlenen	
"Mısyıldızı"	adlı,	kainattaki	şarkıcı	eksikliğini	gidermek	üzere	düzenlenmiş	
bulunan	yarışma	programının	reklam	arasında	meskunlardan	birisinin	çayları	
tazelemek	üzere	davrandığında	bir	diğerinin	hinliğine	ortalıkta	bıraktığı	tek	
patene	yanlışlıkla	basıp	ters	parende	atması	ve	Hera'nın	çeyizinin	nadide	
parçalarından	sedef	sehpanın	köşesine	kafasını	vurması	neticesi	sehpanın	
köşesinin	kırılması,	kafanın	da	yarılmasını	müteakip,	tanrıların	bir	kısmının	
kırılan	sehpaya,	diğer	bir	kısmının	yarılan	kafaya	hamle	etmesi	ile	başlayan	
küçük	karışıklık,	mutad	tanrısal	çekişmelerden	birini	tetiklemiş	ve	olan	yine	
yeryüzündeki	fanilere	olmuş:

		

Sene	1982,	İzmit	Körfezi	yakınlarında	bir	yıldan	beri	çalıştığı	yeni	işte	
hammaddelerini	otlatan	Dominus	Hamshus,	aval	aval	ortalığa	bakar	iken	birden	
karşısında	bir	ışık	belirir.	Yeni	izlemiş	olduğu	"Matrik	III"	filminden	sonlara	
doğru	bir	sahne	izliyor	olduğunu	zanneden	Dominus	Hamshus,	bir	süre	parlak	
ışığın	kalın	ve	tok	bir	ses	ile	"what	do	you	want?"	diye	sormasını	bekler,	ancak	
bu	filmin	daha	çekilmemiş	olduğu	ve	sahneye	girenin	kendisi	değil	parlak	ışık	
olduğunu,	dolayısıyla	soruyu	ışığın	değil	kendisinin	sorması	gerektiğini	aniden	



idrak	eder	ve	"Büyruuun??"	der.

Kendisine	terfien	başka	bir	bölüme	geçmek	isteyip	istemeyeceği	sorulur.	Eğer	
arzu	ederse	yeni	işi	hemen	hazırdır.	Şef'liğe	terfi	etmiş	olacak,	ayrıca	kariyerinde	
önü	açılmış	olacak,	merdivenleri	hızlı	bir	şekilde	çıkacaktır.	"Çok	kısa	süre	
içinde	bir	müdürlük	koltuğuna	oturmaması	için	hiç	bir	neden	yoktur"	idir.	Bir	
tablo	ki	yeme	de	yanında	yat.

Tablo	o	kadar	güzeldir	ki,	hatta	biraz	fazla	güzeldir.	Dominus	Hamshus,	bu	
masum	görüşmenin	zamanlamasının	tam	da,	kendisinde	olmayan	şeyi,	yani	
"akıl"ı,	danışacağı	kişinin	ABD'de	iş	seyahatinde	olduğu	sıraya	tesadüf	etmesine	
hayret	etti.

Ve,	kendi	kapasitesinin	fersah	fersah	fevkinde,	belki	de	Olymp'deki	tanrılardan	
birinden	gelme,	bir	"wisdom"	ile:

"Şirket	bana	bir	teklifte	bulunacak	olursa	değerlendirir,	cevap	veririm."	dedi.

Yukarıdaki	örnek	türünde	minik	masum	hamleler	ile	süregiden	"cilveleşme",	bir	
gün	Olymp'deki	dev	ekran	plazma	televizyonun	bozulması,	tamircinin	
gecikmesi,	Zeus'un	canının	sıkılması	ile	şiddetlenir,	oyun	sahası	büyür.

Körfez	yakınındaki	işyerlerinin	birinin	üst	yönetiminin	neredeyse	tamamının,	
genel	müdür	ve	genel	müdür	yardımcıları	dahil	olmak	üzere,	uzakdoğuya	
deplase	olmaları	neticesinde	doğan	yönetimsel	vakum	tasavvuru	zor	bir	
organizasyonel	hareketlilik	doğurur.

Faniler	bir	yandan	menzilleri	dahilinde	kendilerine	uygun	belledikleri	irtifaı	
yüksek	sahipsiz	koltuklara	göz	kırpar	iken	bir	yandan	da	"dimyattaki	pirince	
gider	iken	evdeki	bulgurdan	olma"	endişesiyle	koltuklarına	sıkıcana	yapışırlar.	
Böyle	dönemlerde	fanilerin	koridora	çıkar	iken	bile	koltuklarını	yanlarına	
almaları	nadirattan	görülen	bir	tedbir	değil	idi.

Organizasyonel	hareketlilik	öncesinde	ve	sırasında	dedikodu	bol	olur.	Zevkli	bir	
ortamdır,	herkes	kafasına	göre	bir	şeyler	yakıştırır,	mümkün	olduğunca	inandırıcı	
bir	hikaye	ile	ortalığa	salar	gitsin.	Bir	süre	sonra	hikayeye	"inandırıcılık"	
eklemeye	de	gerek	kalmaz,	ortaya	ne	atılırsa	atılsın	müşteri	bulur.	Bu	ortam	
abartılmadığı	sürece,	bana	kalırsa,	çok	da	zararlı	değildir.	Hatta	bir	faydası	bile	
vardır:	aslı	astarı	olup	sızdırılan	"esas	haberler"	de,	"dedikodu"	olarak	arada	



kaynar	gider.

Bahsettiğim	bindokuzyüzseksenlerin	ortasındaki	dönem	de	farklı	değildi.	
Ortalıkta	binbir	çeşit	senaryo	dolaşıyor,	bunlara	dayanan	hamleler	yapılıyor	ve	
potansiyel	hamleler	planlanıyor	idi.

Halen	yeteri	kadar	palazlanmadığı	ortak	kanısına	binaen,	birkaç	"marjinal	
senaryo"	haricinde	senaryolarda	Dominus	Hamshus'a	pek	rol	biçen	yoktu.

Bu	hengamede	Dominus	Hamshus,	Değirmendere'de	çok	iyi	bir	sebeple	çok	iyi	
bir	haftasonu	geçiriyorkene	pazar	sabahı	çok	erken	saatte	telefonu	çalar,	acil	ve	
önemli	bir	görüşme	yapmak	üzere	fabrikaya	çağırılır.

Apar	topar	gittiği	fabrikada	önüne	şöyle	bir	tablo	konur:	"Bir	süre	içinde	üstünün	
üstü	boşalacak	ve	öyle	bir	şekilde	doldurulacak	idi	ki	kendisinin	önü	uzun	bir	
süreliğine	tıkanacak	idi.	Böylelikle	kariyerinde	telafisi	pek	müşkül	olacak	bir	
duraklama	oluşacak	idi.	Ancaaaak,	hemen	cevap	vermek	kaydıyla,	önünde	bir	
fırsat	vardı.	Eğer	isterse	başka	bir	bölüme	geçecek	ve	orada	birkaç	ay	içinde	terfi	
edecek,	müdür	olacaktı."

Yine	bir	terslikler	vardı,	böyle	bir	konu	nasıl	"acil"	olabiliyordu	ki?	

"Eğer	şu	an	itibariyle	karar	istiyorsanız	buyrun	size	karar:	Üstümün	üstü	
boşalacaksa	önce	boşaldığını	göreyim,	sonra	da	nasıl	doldurulduğunu	görmeden	
başka	bir	karar	vermeyeceğim"	dedi.

Asabiyetle	biraz	ters	konuşmuş	olabilir	ama	bu	olayın,	Dominus	Hamshus'un	
çok	iyi	bir	sebeple	çok	iyi	bir	hafta	sonu	geçirmekte	iken	faaliyetlerinin	
bölünmesi	suretiyle	vuku	bulduğunu	unutmamak	gerekir.

Aradan	birkaç	ay	geçer,	hakikaten	de	Dominus	Hamshus'un	üstünün	üstü	boşalır.	
Dedikodular	had	safhaya	vardığı	sırada	bir	sabah....	(Dominus	Hamshus'tan	
dinleyelim):

.......bir	sabah,	mamul	ambarda	dedikoduların	son	versiyonlarını	mamul	ambar	
çalışanlarından	alıyordum	ki	alel	acele	telefona	çağrıldım:	Genel	Müdür	beni	
arıyordu.

O	güne	kadar	Genel	Müdürlük	makamının	benim	gibi	bir	faninin	farkında	



olduğuna	dair	en	ufak	bir	işaret	almamıştım.	Ben	şirkette	işe	başlayalı	beri	
üçüncü	Genel	Müdür	idi	ve	bu	göreve	yeni	tayin	olmuştu.	Ne	daha	önceki	genel	
müdürlerle,	ne	de	yeni	genel	müdür	ile	bir	kelime	konuşmuşluğum	yoktu.

"Aloooo	??"

Karşıdan	ses	gelmiyordu.	Sonra	daha	da	beterini	fark	ettim:	karşıda	biri	
konuşuyordu,	ama	bulunduğum	ortam	o	kadar	sesli	idi	ve	karşıdan	konuşan	o	
kadar	düşük	bir	ses	tonu	ile	konuşuyordu	ki	hiç	bir	şeyi	tam	olarak	
duyamıyordum.

"Biraz	daha	sesli	konuşur	musun	hemşerim..."	diyecek	bir	durum	olmadığına	
karar	verdim.	Ahizeyi	kulağıma	yapıştırdım,	biraz	daha	uğraşsam	kafama	
sokacağım	(...ve	hatta	bir	ucu	diğer	kulağımdan	çıkacak),	boşta	kalan	elimle	de	
aşırı	besili	kazların	uçmaya	çalışmaları	sırasında	yaptıkları	tipte	kanat	çırpınışları	
yapıyorum,	böylelikle	etrafımda	kimsenin	konuşmamasını	sağlamaya	
çalışıyorum.	Aslında	kimsenin	konuşacağı	falan	yok,	herkes	acıyan	gözlerle	
bana	bakıyor.

"Efendim,	özür	dilerim	ama	sizi	duyamıyorum,	burası	biraz	gürültülü	bir	ortam"	
diyorum.	(Niye	özür	diliyorsam??)

Telefondaki	bızırtı	bir	an	için	duruyor,	sonra	yine	başlıyor,	ton	aynı	ton,	
"volume"de	zırnık	olsun	bir	artış	yok.

Eee,	genel	müdür	bu,	dış	etkenlerin	"işleme"si	o	kadar	kolay	değil.

O	sırada	ya	birileri	bir	yerlerden	bir	kapılar	kapattılar,	etrafın	gürültüsü	biraz	
azaldı,	ya	da	Olymp'dekilerden	birileri	halime	acıdı,	duyma	becerimi	geçici	
olarak	"altı	milyon	dolarlık	adam"	düzeyine	çıkardılar,	bilmiyorum	nasıl	oldu	
ama	biraz	duyar	gibi	oldum.

Çok	dumanlı	bir	ses,	beş	dakika	kadar	bana	bir	şeyler	anlattı,	ben	ise	
anlatılanların	büyük	bölümünü	duymadığım,	duyduklarımın	da	büyük	bölümünü	
anlamadığım	halde,	durumun	aksini	teyit	edercesine,	on	saniyede	bir	"evet	
efendim"	diyor,	bir	yandan	da	dini	bütün	yahudiler	misali	kafamı	sallıyorum.

Anladığıma	emin	olduğum	bir	tek	şey	vardı:	Benim	amirim	başka	bir	işe	tayin	
edilmiş,	böylece	üzerimdeki	iki	pozisyon	birden	boşalmış,	bu	iki	pozisyonu	



birden	kapsamak	üzere	ben	terfi	ettirilmiştim.

Görüşmenin	bittiğini	tahmin	ettiğim	noktada	"...gösterdiğiniz	güvene	teşekkür	
ederim"	falan	diye	birşeyler	geveledim,	karşıdan	yine	bir	sesler	geldi,	sonra	
sesler	kesildi,	ben	de	telefonu,	genel	müdürü	rahatsız	etmemek	için,	yavaşcana	
kapattım.

.........."

Olymp'deki	hava	ara	sıra	bozulmaya	devam	etti	ve	faniler	bundan	hep	çektiler...
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Müdürlük	Yılları:	Lassa	Ve	Beksa
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Fani	Yolları	Tek	Yönlüdür	:	Lassa

		

1985'de,	31	yaşımda,	Lassa'nın	M	alzeme	Planlama	ve	Kontrol	Müdürü	
olduğumun,	özetle	"müdür"	olduğumun	ertesi	günü,	beklentimin	aksine,	güneş	
yine	doğu'dan	doğdu.

		

		



		

Eklediğim	fotoda	"müdür"ü	görüyorsunuz.	Yakın	planda	sol	altta	"gelen	evrak-	
giden	evrak"	kutuları	(gelen-giden	evrak	kutuları	ile	ilgili	bir	TKY	hikayesini,	
güreş	tefrikası	misali	yazılarım	Beksa'nın	TKY'ye	bulaştığı	yıllara	kadar	
ilerleyebilirse,	yani	o	zamana	kadar	beni	halen	vurmamış	olursanız,	anlatacağım,	
kısmet...,	bakalım....)	Foto	çekilecek	diye	masanın	üzerindeki	bütün	evrakı	
toplayıp	arka	planda	gözüken,	bayrakların	olduğu	masanın	üzerine	düzgün	
şekilde	istiflemişim.	Masanın	üzerini	temizleyip,	çalışıyor	olduğum	belli	olsun	
için	önüme	bir	kağıt,	elime	de	bir	kalem	almışım.	Muhtemelen	foto	çekildikten	
hemen	sonra	bütün	evrakı	"yerli	yerine"	geri	koymuşumdur	ve	masa	normal	hali	
olan	darmandağınık	görüntüsüne	kavuşmuştur,	maalesef	"normal	halin"	fotosu	
yok.

		

Maaşıma	cüz'i	bir	zam	yapıldı	(yanlış	hatırlamıyorsam	üçyüzbeşbin	Lira'dan	
üçyüzyirmidörtbin	Lira'ya	çıktı).



		

O	sıralar	müdürlerin	hepsi	tüm	masrafı	şirket	tarafından	karşılanan	şirket	
arabaları	kullanıyorlardı,	ancak	içinde	benim	de	olduğum	üç	adet	"yeni	müdür"e	
şirket	arabası	tahsis	edilmedi.

		

Araba	tahsis	edilmemesi	kafama	yatmadığından	personel	bölümüne	gidiyorum.	
Personel	bölümü,	rutin	işleri	dışında,	çalışanla	ilişkiler	babında,	ilk	birkaç	soruya	
karşı	soru	ile	cevap	vermek,	daha	sonra	da	topu	"idare"ye	atmak	üzere	eğitim	ve	
talimat	almış	insan	topluluğuna	denir	(...di	umarım).

		

Personel	bölümü	ritüelini	kısa	tutmanın	tek	yöntemi	direkt	hücumdur.

		

"Kardeşim	neden	bize	araba	yok?"

	"Neden	öğrenmek	istiyorsun?"

	"Çünkü	diğer	müdürlerin	arabası	var,	bizim	yok."

	"Yani	sen,	araba	olması	gerektiğini	mi	düşünüyorsun?"

	"Evet,	aynen	öyle	düşünüyorum,	neden	bize	araba	yok	?"

	"Bir	'idare'ye	soralım."

	İkinci	tur:

	"Ne	oldu,	sordun	mu?"

	"Neyi	sordum	mu?"

	"Niye	bize	araba	verilmediğini	sordun	mu?"

	"Evet,	sordum,	niye?"



	"Ne	dediler?"

	"	'Durun	bakalım,	siz	daha	yeni	müdür	oldunuz'	dediler."

	"Yahu	'yeni	müdür'	diye	bir	kademe	mi	var?	Madem	bizi	müdürden	
saymayacaklardı,	niye	'müdür	oldunuz'	dediler	??"

	"Ben	bir	'idare'ye	sorayım."

Diye	sürer	gider.	Bir	de	bu	diyalogların	yeni	müdür	olmuş	olan	bencileyin	ile	
diğer	bir	"araba	mağduru"	yeni	müdür	arasında	geçtiğini	söylersem	şaka	
zannedersiniz	değil	mi?

Müdür	olduktan	takriben	bir	yıl	kadar	sonra,	yani	1986'da,	amirimin	eskisi,	
lacivert,	34	AEZ	77	plakalı,	stereo	radyo-teypli,	takriben	150	000	km'de	bir	
Doğan	araba,	ilk	makam	arabam	olarak	bana	tahsis	edildi.

Aynı	yıl,	müdürlük	gibi	üst	bir	makamın	bir	nimetinden	daha	yararlandım:	
'İdare'nin	girişimiyle,	İstanbul	Acıbadem'de	kurulmakta	olan	bir	yapı	
kooperatifine	yedek	üye	olma	hakkı	tanındı.	Organizasyondaki	öncelikler	
dikkate	alınarak	yapılan	listede	'asıl'	listeyi	kılpayı	kaçırdığım,	ancak	yedek	
listenin	üst	sıralarında	olduğum	bilgisi	verildi.	Demek	artık	şirket	hiyerarşisinde	
belirgin	bir	yere	gelmiştim,	sevinerek	yedek	listeye	yazıldım.	Sonraları	Genel	
Müdür	sekreteri	kooperatifteki	ev	hakkından	vazgeçince	bana	'asıl'	üye	olma	
hakkı	doğdu,	bu	sayede	İstanbul'da	ilk	defa	ev	sahibi	olduk.

Aynı	sıralar,	Değirmendere'de	gözümüze	kestirdiğimiz	bir	arsayı	şirketten	bir	
grup	arkadaş	olarak	satın	aldık,	bir	yapı	kooperatifi	kurduk	ve	
Değirmendere'deki	"Özgünkent	Sitesi"ni	yaptırdık.

Böylelikle,	eşim	ile	evlendiğimiz	1985	yılının	üj-bej	(3	Mayıs)'inin	üzerinden	
geçen	bir-birbuçuk	yıl	içinde	yaşantı	tarzımızda	köklü	değişiklikler	oluştu.	"Evli	
olmak"	zaten	başlı	başına	ikimiz	için	de	çok	büyük	bir	değişimdi.	Birlikte	
sorumluluk	taşımak,	birlikte	karar	almak,	birbiri	uğruna	özveride	bulunmak	gibi	
evliliğin	temel	kavramlarına	ikimiz	de	istek	ve	hevesle	giriştik,	ama	ikimiz	de	
kendi	başımıza	hareket	etmeyi	o	kadar	benimsemişiz	ki	yeni	düzenimize	"adjust"	
etmek	için	epey	çaba	harcamamız	gerekti.

Eve	giren	para,	az	da	olsa	artmıştı.	Sonunda	bir	şirket	arabam	da	olmuştu,	ancak	



artan	gelir	ve	avantajımız,	diğer	yandan	iki	yapı	kooperatifine	birden	girmiş	
olmakla	artan	giderimizi	karşılamaktan	çok	uzaktı.	Planlamacılık	hünerlerimi	
şirketin	yanında,	ev	bütçesi	için	de	sonuna	kadar	kullanmam	gereken	
dönemlerdi.	Üstelik	aynı	"obsession"u	eşim	de	benimsedi.	Çektiğimiz	parasal	
sıkıntının	esas	kaynağının	yatırım	yapıyor	olduğumuzun	bilinci	içinde	durumu	
ne	kendimize	ne	de	başkasına	dramatikleştirmeye	kalkmadık.	

Aile	bütçesini	tek	bir	boyutta	yapmıyorduk.	Hedefler	baştan	konuluyor,	daha	
sonra	ay	içinde	önceliklere	dayalı	bir	esneklik	ile	günlük	bazda	ayarlama	
("adjustment")	yapıyorduk.	"Trade-off"	ve	duyarlılık	analizi	("sensitivity	
analysis")	nin	temel	ögelerini	kullanarak	"şunu	yapmak	bize	şunu	yapmamaya	
mal	olur,	o	halde	şunu	yapalım"	gibi	sonuçlara	varıyorduk.	Eşimin	siyah	
Renault-5'ine	haftalar	boyu	hiç	benzin	koymamak	ve	aylar	boyu	eve	kıyma	
haricinde	hiç	bir	et	türü	almamak	gibi	tedbirler	o	döneme	ait	aklımda	kalanlar.

Rekabet	ortamının	kızışması,	müşteri	beklentilerinin	artması	(veya	arttırılması),	
teknolojinin	gelişmesine	olanak	sağlayacak	ortamların	(mecburen)	oluşması	gibi	
kombine	gelişmelerle	satılan	ve	üretilen	lastik	cinsi	sürekli	artıyor	ve	mamul	
planlamasını	giderek	daha	kritik	hale	getiriyordu.	Üretim	lotlarını	arttırmak	
(veya	en	azından	fazla	küçültmemek),	dolayısıyla	birim	makina	başına	yapılan	
üretim	miktarlarını	yükseltmeye	çalışmak	ve	lastik	çeşitliliğini	mümkün	kılmak	
yönleri	lastik	stoklarını	arttırma	yönünde	etki	ederken	diğer	yandan	da	işletme	
sermayesi	giderek	pahalılaştığından	stokları	azaltmak	gerekiyordu.

Böyle	bir	ortamda	şirket	genel	müdürü	benden	bir	çalışma	yapmamı	istedi,	
çalışmanın	çerçevesi	"bu	iş	nereye	gidiyor?"	diye	çizildi.	İki	ay	boyunca	Kamil	
ile	birlikte	geceli	gündüzlü	çalıştık.	Çalışmanın	neticelerini	yüzlerce	sayfalık	bir	
raporda	topladık.	Raporun	ismini	de,	yanlış	hatırlamıyorsam,	"X	yılındaki	ürün	
çeşitliliği	ile	taşınabilir	stok	miktarı"	diye	koyduk.	Çalışma	neticeleri	genel	
müdürü	şaşırtmadı,	çok	pratik	olarak	yaptığı	kestirim	ile	bizim	iki	ay	çalışarak	
vardığımız	yer,	çok	az	bir	sapma	ile	neredeyse	birbirinin	aynısıydı.	O	günkü	ruh	
haliyle	buna	bozulduğumu	hatırlıyorum.

Bindokuzyüzseksenaltı	yılı	sonu	veya	seksenyedi	yılı	başında	Sabancı	Holding,	
gelişen	Bilgi	İşlem	(IT)	teknolojisi	ışığında	Holding	Stratejisi	ve	IT	stratejisi	
entegrasyonuna	yardımcı	olması	için	Coopers&Lybrant	danışmanlık	firması	ile	
anlaştı.	Holding	ve	şirketlerinin	durumları,	SWOT	analizi	benzeri	bir	yöntem	ile	
belirlenecek,	ve	bu	bulgulardan	strateji	üretilecek.	Sabancı	Holding	tarafından	da	
bir	ekip	kuruldu,	bu	ekibin	içinde	yer	almam	istendi,	memnuniyetle	kabul	ettim.	



Coopers&Lybrant	ile	birlikte	yapılan	proje,	bana	ve	diğer	katılımcılara	paha	
biçilemeyecek	bir	kazanım	imkanı	verdi.	Sabancı	Holding'in	otorizasyonu	ile	
bütün	şirketlerin	kapıları	bize	açıldı.	Beş	ay	boyunca	bütün	şirketleri	sistematik	
bir	şekilde	inceledik.

Bindokuzyüzseksenyedi	ortasında	proje	sonuçları	Sabancı	Holding'e	sunuldu.	
Holding	üst	yönetimi,	proje	ekibinin	girdilerini	dikkate	alarak	strateji	tespiti	
yaptı.	Verilen	kararlardan	bir	tanesi	de	projenin	uygulanmasından	sorumlu	küçük	
bir	ekibin	Holding	bünyesinde	tam	zamanlı	olarak	çalışmaya	devam	etmesi	idi.	
Bu	ekipte	yer	almam	olasılığı	doğdu,	Renan'a	"Şu	birkaç	ay	içinde	işyerim	
Holding'e	değişebilir,	İstanbul'a	taşınmamız	gerekebilir"	dedim,	ancak	olaylar	
öyle	gelişmedi.	Sonuçta	projenin	devamında	rol	almam	talep	edilmedi.

Projenin	akıbeti:	Belçika'da	olduğum	için	yakından	takip	etmedim.	Ancak	
sahaya	(Bimsa	hariç)	çok	büyük	değişiklikler	yansımadı.	Bunu	normal	kabul	
ediyorum.	Daha	sonra	yapılan	McKinsey	çalışmasının	da	benzer	bir	akıbeti	
olmuştu.	Bence	gerekçesi	tamamen	içeri	kaynaklıydı.	"Kardeşler	Dönemi"	diye	
de	anılan	o	yıllarda	SH'deki	kardeşlerin	ağırlık	dengesi	çok	inceydi.	Ve	aslında	
kardeşlerin	hiç	biri,	“konfor	bölgesini”	("comfort	zone"unu)	terketmek	niyetinde	
değildi.	Durum	hakkında	birşeyler	yapmak	demek,	kardeşler	açısından	bazı	
projelere	büyük	miktar	paralar	harcamaktı.	Proje	hazırlığı	safhasında	fiilen	para	
ödemek	haricinde	bir	şey	yapılmadığından	rahattılar.	Ne	zaman	proje	bitti,	
uygulama	safhasına	geçilecek	duruma	gelindi,	işte	o	noktadan	sonra	Kardeşler	
projeye	desteği	çektiler.	C&L	projesi	dünyanın	parasına	mal	oldu.	(kafamda	
rakamlar	var,	hangisi	doğru	bilmiyorum,	ama	uygulanmayacak	bir	proje	için	
hepsi	çok	yüksek)	Sonradan	McKinsey'e	daha	da	yüksek	meblağlar	ödendi	
(komiktir	ki	o	projede	de	proje	ekibinde	rol	aldım),	sonuçta	elle	tutulur	ve	o	
paraya	değecek	pek	bir	şey	olmadı.	Kardeşler'in	bu	tutumunu	anlamak	zor	ama	
fiilen	böyle	oldu.

Belçika'nın	"Bekaert"	firması	ile	Sabancı	Holding'in	%50-%50	bir	ortaklığı	
olarak	kurulmakta	olan	"Beksa"	şirketi	için	"iskelet	organizasyon"	kurma	
aşamasında	şirket	genel	müdürü,	"üretim	müdürü"	arayışında	bana	talip	olmuş.	
Acıbadem'deki	yeni	Sabancı	yapı	kooperatifinin	tamamlandığı	evlerin	açılış	
töreninde	bu	konu	bana	endirekt	olarak,	"ağız	arama"	babında	iletildi,	ben	de	
isteksiz	olduğumu	belirttim.	

Ancak	Olymp'de	işler	durulmadı.



Lassa	yönetimi	önümün	açık	olduğunu	söylemek	için	beni	yemeğe	davet	etti,	
ben	bahsedilen	açıklığı	göremediğimi	söyledim,	"açılsa	bile	benden	önce	
başkaları	ile	doldurursunuz"	dedim,	"yanılıyorsun"	dendi,	cevabı	olmayan	soru	
olarak	o	konu	orada	kaldı.

Beksa	yönetiminden	direkt	olarak	bir	istek	gelirse	direkt	olarak	ret	etmeye	
hazırdım	ki	bu	sefer	reddetmemin	çok	güç	olacağı	bir	yerden,	Athena’dan,	
Beksa'ya	geçmem	konusunda	bir	istek	geldi.	Kabul	ettim.	Karara	varıp	cevabımı	
verdikten	on	dakika	sonra	o	sıralar	Zincirlikuyu'da	bulunan	Lassa	Genel	
Müdürlük	binası	asansöründe	rastladığım	Lassa	üst	düzey	yöneticisi	"Ne	yaptın	
görüşmede?"	dedi,	"Beksa'ya	geçmeyi	kabul	ettim."	dedim.	"Bana	kalırsa	doğru	
karar	vermemişsin"	dedi.	Sonradan,	Kordsa'nın	ek	bir	üretim	ünitesinin	açılış	
töreninde	biraraya	geldiğimizde	aynı	yönetici,	vardığı	sonucun	gerekçesini	bana	
şöyle	açıklamıştı:	"Her	iddialı	profesyonel	yöneticinin	hedefi	bir	teşkilatın	en	
tepesine	yükselmektir,	bunu	yapabilmek	için	ise	teşkilatın	her	bir	fonksiyonunu	
bir	miktar	öğrenmiş	olmak	gerekir.	Sen	malzeme	planlama	ve	kontrol	
fonksiyonlarında	çalışırken	fabrika	operasyonunu	yeteri	kadar	öğrendin,	artık	
diğer	fonksiyonlara	yönelmeliydin.	Bunları	yapmak	için	bu	şirkette	önün	açıktı.	
Ama	sen	tuttun,	şirket	değiştiriyorsun,	yine	bir	fabrika	operasyonu	işine	
başlıyorsun,	hem	de	yeni	kurulmakta	olan	bir	şirkette.	En	az	beş	yıl	bir	yere	
kıpırdayamazsın.	Yeni	kurulacak	bir	fabrikada	en	az	beş	yıl	kaybedeceksin	
kariyerinde	bildiğin	işi	yaparak"	demişti	mealen.	

Bindokuzyüzseksenyedinin	üçüncü	çeyreği	Lassa'daki	işlerimi	devretmek,	bir	
yandan	da	yeni	kurulmakta	olan	Beksa	şirketinin	eleman	alımlarını	yapmak,	
yapılmış	proje	üzerinde	ukalalıklar	yaparak	orasını	burasını	"revize	etmek"le	
geçti.	Bir	de,	ucu	bucağı	olmayan	kurban	merasimlerine	katılıyordum.	
Fabrikanın	neresine	bir	taş	üzerine	bir	taş	konsa	bir	hayvancağız	bulunuyor	bir	
yerlerden,	hayvan	"beeee"	diyor	ama	nafile,	her	gün	eve	kan	revan	içinde	
dönüyordum.

	"Transition"lar	olabildiğince	tamamlandığında,	zannederim	Ekim	ayında,	o	
zamanki	sosyal	tesisin	bahçesinde	bir	sonbahar	akşamı,	Lassa	yönetimi	eşim	ve	
bana	bir	veda	yemeği	verdi.	Yaptığım	konuşmada	"	Nasılsa	yine	sık	sık	
görüşeceğiz	demeyeceğim.	Şirketler,	iş	ortamları,	sosyal	yaşamımızın	
yapılanmasını	da	etkiliyor.	Şimdiye	kadar	öyle	oldu,	bundan	sonra	da	öyle	
olmaması	için	iyi	bir	neden	göremiyorum.	İş	ortamında	da,	sosyal	ortamda	da	
bundan	böyle,	şimdiye	kadar	olduğundan	az	görüşeceğiz.	Ama	hiç	olmazsa	



görüştüğümüzde	birbirimize	sitem	ederek	vakit	kaybetmeyelim,	kaldığımız	
yerden	devam	edelim.	Sizlerle,	bundan	sonra	daha	az	görüşeceğimize	
üzülüyorum,	ancak	öte	yandan	görüşmelerimizin	daha	sade	ve	düz	görüşmeler	
olacağına	da	bir	bakıma	memnunum"	babında	birşeyler	söylemiştim.	

Lassa'da	1981	ile	1987	arasında,	toplam	olarak	altı	buçuk	yıl	çalıştıktan	sonra,	
böylece	ayrılmış	oldum.	

Lassa	üst	düzey	yöneticisinin	söyledikleri	bende	o	kadar	yer	etmiş	ki	sonradan	
yıllarca	düşündüm,	değerlendirme	yapmaya	çalıştım,	ancak	tabii	ki	
değerlendirmelerim	pek	bir	sonuç	vermedi.	Bir	yolda	ilerliyorsunuz,	dahliniz	
olarak	veya	olmayarak	bir	kavşağa	geliyorsunuz,	yönünüzü	seçmeniz	için	sınırlı	
zamanınız	var.	Eğer	siz	bir	karar	vermezseniz	zaman	ve	enerji	sizin	yerinize	
yönünüzü	belirliyor:	zaman	ilerliyor	ve	en	az	enerji	kaybı	olan	yola	
gidiyorsunuz,	yani	düz	yol	seçeneği	varsa	düz	ilerliyorsunuz,	yoksa	en	az	açılı	
yola	gidiyorsunuz.	İnsan	her	bir	yol	ayrımında	önüne	açılan	yollardan	ancak	
birine	gidebiliyor,	gittiği	yolların	hiçbirinin	ise	dönüşü	yok.	Dönüp	geri	
geldiğiniz	zaman	bile	döndüğünüzü	zannettiğiniz	kavşak	aslında	aynı	kavşak	
değil,	başka	bir	zamandaki	başka	bir	kavşak.

Resmen	Beksa'lı	olduğumun	ertesi	günü	eşim	ile	birlikte	Belçika'ya	uçtuk.
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Faninin	De	Fanisi	Var:	Beksa’da	
Başlangıç

		

Zaventem	Hava	Alanı’na	akşam	saatlerinde	vardığımızda	yağmur	yağıyordu	
(halen	de	yağıyor).

		

Operatör	eğitimi	alacağım	fabrika	Limburg	bölgesindeki	Lanklaar'da.	İki	saatlik	
bir	karayolu	yolculuğu	ile	Limburg'a	varıyoruz.

		

Limburg,	Belçika'nın	en	doğusu.	Almanya,	Hollanda	ve	Belçika'nın	birleştiği	
köşe.	Bu	bölgede	sınır	o	kadar	fazla	girintili	çıkıntılıdır	ki,	sınır	kapıları	da	
olmadığından	hangi	ülkede	olduğunuzu	anlamadan	düz	bir	caddeden	giderken	
ikide	bir	ülke	değişir.	Hangi	ülkede	olduğumuzu	anlamak	için	o	sıralar	
geliştirdiğimiz	yöntem	benzin	istasyonlarındaki	kocaman	fiyat	tabelalarına	
bakmaktı	ki;	bugün	itibariyle	bu	yöntem	de	işe	yaramaz	hale	geldi.

		

Limburg'un	statüsü	hakkında	şu	açıklamayı	yapayım:	Avrupalılar,	Belçikalılar	
için	"aptal	köylü"	yakıştırması	yaparlar.	Belçika	içinde	Flamanlar	için	"aptal	



köylü"	yakıştırması	yapılır.	Flamanlar,	kendi	bölgeler	içindeki	Limburg'u	pek	
kendilerinden	saymazlar	ve	"aptal	köylü"	yakıştırması	yaparlar.	Limburg	böyle	
bir	yer.

		

Belçika'nın	kömür	üretim	merkeziymiş.	Bölgede	yer	altından	o	kadar	çok	kömür	
çıkartılmış	ki	esasen	dümdüz	olan	arazi	yer	yer	çökmüş,	son	derece	ilginç	
görüntüler	oluşmuş.

		

Bindokuzyüzseksenlerin	sonu	itibariyle	en	büyüğü	hariç	bütün	kömür	madenleri	
kapatılmıştı.	En	büyüğünü	kapatmamış	olmalarının	nedeni	çıkacak	kömüre	
ihtiyaçları	olduğundan	değil,	içinde	çalışan	Türkleri	ne	yapacaklarını	
bilmediklerinden	idi.	Daha	önceleri	kapatmış	oldukları	kömür	madenlerinde	
çalışan	Türkler,	madenler	kapatıldığında	işsizlik	parası	almaya	hak	kazanmışlar.	
O	sıradaki	Belçika	kanunlarına	göre	işinize	son	verilmişse	devlet	size	yeni	bir	iş	
buluncaya	kadar	işsizlik	maaşı	alıyorsunuz.	(İşsizlik	maaşı,	normal	maaşın	
yaklaşık	yüzde	sekseni).	Devlet,	size	yeni	bir	iş	buluyor	ve	size	bildiriyor,	siz	de	
gidip	yeni	işe	başlıyorsunuz.	Ancak	vatandaşlarımız	konuya	yeni	bir	açılım	
getirip	devlet'in	bulduğu	işi	reddetmeyi	bir	yöntem	haline	getirmişler.	Belçika	
kanunu,	devletin	bulduğu	işi	reddetme	imkanı	tanıyor,	mesela	psikolojik	
nedenlerle.	Yani	şöyle	bir	durum:	senelerce	kömür	madeninde	çalışmış	birine	
ecza	deposunda	bir	iş	buluyorsunuz,	ancak	muhatap	kişi	çalışma	şartları	
kendisini	psikolojikman	rahatsız	edeceği	için	reddediyor.	(Zamanla	Belçika	
kanunlarının	"Türk	proof"	haline	getirilmesi	gerekliliği	görüldü.	Senelerdir	bu	
kanunları	geliştirirler	de	geliştirirler,	ancak	bizimkilerle	başa	çıkma	ihtimallerini	
zayıf	görüyorum.)	Lanklaar'da	"açıkmış	gibi"	olan	kömür	madeninde	beşbin	işçi	
çalışıyordu,	çoğunluğu	Türk.	Diğer	kömür	madenlerinde	çalışıyor	olup	da	
madenlerin	kapatılması	ile	işsiz	kalıp	"bulunan	işleri	beğenmeme"yle	iştigal	
eden	binlerce	Türk	ise	sokaklarda.	Kimisi	kahvehane	açmış,	kimisi	manav,	
kimisi	de	hakkaten	işsiz,	ama	hepsi	sokakta.

		

Neyse,	Limburg'a	varıyoruz,	gece	yarısına	doğru	karanlıklar	içinde	bir	yere	



yerleşiyoruz.	Ertesi	gün	sabahleyin	operatör	eğitimi	alacak	sanat	okulu	mezunu	
dört	yeni	Beksa'lı	ile	birlikte	Lanklaar	fabrikasının	kapısına	dayanıyoruz.
Fabrika	yönetimi	ile	bir	toplantı	yapıyoruz,	eğitim	programının	detaylarını	
konuşuyoruz.	Eğitim	programı	nispeten	basit:	beşimiz	de	operatör	olacağız,	
birkaç	ay	fabrikada	çalışacağız.

		

İlk	gün	işbaşı	elbiselerimizi	alıyoruz.	Üzerinde	Bekaert'in	logosunun	olduğu	açık	
mavi	t-shirt,	koyu	mavi	pantolon,	sokakta	bile	giyebileceğiniz	şıklıkta	iş	
emniyeti	pabuçları,	pens,	küçük	keski,	büyük	keski,	keçi	derisinden	ince	eldiven,	
dana	derisinden	kalın	eldiven,	iş	emniyeti	gözlükleri,	tam	tekmil	oluyoruz.	"İlk	
gün	fabrikaya	girmenize	gerek	yok,	sizleri	şehirde	oryantasyona	çıkartalım"	
diyorlar,	"peki"	diyoruz.	İlk	durak	cami.	"Teşekkür	ederiz,	bir	de	bankayı	falan	
görelim"	diyorum.

		

Birkaç	ay	süren	operatörlük	deneyimim	benim	için	çok	öğretici	oldu.	Önce	şunu	
söyleyeyim.	Birlikte	başladığım	sanat	okulu	mezunu,	zehir	gibi	dört	
arkadaşımızın,	ne	yaparsam	yapayım	gerisinde	kalacağımı	biliyordum,	kendime	
onların	varacağı	seviyenin	%75'i	gibi	bir	verimlilik	seviyesini	hedef	olarak	
koydum,	ancak	bu	hedefim	bile	"out	of	reach"	imiş.	Çok	çalıştım,	çok	uğraştım,	
operatör	verimliliğimi	diğer	dört	arkadaşın	en	geride	kalanının	yarısının	ancak	
biraz	altına	kadar	çıkartabildim.	Temel	eğitimi	aldıktan	sonra,	onların	her	biri	24	
makinaya	bakıyor,	ben	12	makinaya	baktığım	halde	makina	başı	üretimim	
onların	altında	kalıyor.	Ve	bir	de	bütün	vardiya	ekibine	eğlenceli	bir	seyir	
sağlıyorum.	Kan	ter	içinde	makinadan	makinaya	koşuyorum,	tam	bir	makinaya	
yol	veriyorum,	tel	kopuyor,	başlıyorum	makinayı	tekmelemeye,	millet	
gülmekten	yerlere	yıkılıyor.	Şunun	da	altını	çizeyim:	gülmekten	yerlere	yıkılan	
millet	benim	baktığımın	iki	misli	kadar	makinaya	bakıp	makina	başına	benden	
daha	fazla	üretim	alan	birileri.	Bir	yandan	onu	yapıyorlar,	bir	yandan	sigara	ve	
kahve	içiyorlar,	bir	yandan	da	beni	izleyip	eğleniyorlar.	Lanklaar'ın	
operatörlerinden	iyi	arkadaşlarım	oldu,	sonraki	yıllarda	ne	zaman	Lanklaar	
fabrikasına	gittiysem	makina	aralarında	arkadaşlarımı	buldum,	bağırış	çağırış	
sarılıştık.	Çoğunluğu	(veya	artık	hepsi)	geçen	yıllarda	emekli	oldu.	1999	
yılındaki	depremden	sonra	Bekaert'in	bütün	fabrikalarından	hem	dayanışma	
mesajları	geldi	hem	de	yardım	toplandı.	Ancak	Lanklaar	fabrikası	operatörleri	



bir	de	üzerine	dansözlü	mansözlü	"Türk	gecesi"	düzenleyip	tüm	gelirini	bize	
tahsis	ettiler.	Bu	duyarlı	davranışlarında	güzel	hatıralarımızın	ne	kadar	payı	vardı	
bilmiyorum.

		

Neyse,	operatör	verimliliği	ile	ilgili	benim	çıkarımım,	işe	alınmış	dört	sanat	
okulu	mezununun	doğru	seçim	olmuş	olması	oldu.

		

Ayrıca,	bu	işin	gözüktüğü	kadar	kolay	olmadığını	öğrendim.	Başka	şeyler	de	
öğrendim:	Vardiyada	kafa	bambaşka	yerde	nasıl	çalışılabiliyor	olunduğunu,	
operatörlerin	nasıl	bakıp	da	görmez	olduklarını,	makina	başında	çalışırken	elleri	
cebinde	yanınızdan	geçen	"yönetici"	hakkında	ne	düşünüldüğünü	ve	o	
düşüncenin	motivasyonunu,	operatörler	arası	yardımlaşma	ve	gıcıklaşmanın	
nasıl	olabildiğini,	ama	belki	de	en	önemlisi:	vardiya	bittiğinde	yerinize	gelen	
arkadaşa	işleri	devredip	soyunma	odasına	gider	iken	işle	ilgili	bütün	
sorunlarınızın	tamamından,	"literally"	nasıl	sıyrılındığını	ve	bunun	bir	yönetici	
tarafından	hiçbir	zaman	yaşanamayacak	bir	keyif	olduğunu	öğrendim.

		

Yöneticilik	açısından	da,	o	günlere	kadar	farkında	olmadığım	şeyler	öğrendim.	
Gündüz	vardiyasının	(08-16)	sahada	çalışan	operatör	açısından	en	sevimsiz	
vardiya	olduğunu	(işine	karışanın	çokluğu	nedeniyle),	akşam	vardiyasının	(16-
24)	en	zevkli	vardiya	olduğunu,	aynı	zamanda	en	iyi	üretimin	alındığı	vardiya	
olduğunu	(saha	yöneticiler	ve	gündüz	vardiyasındakiler	tarafından	düzenlenmiş	
ve	işine	karışacak	yöneticiler	ortalıkta	yok),	en	"bozuk"	vardiyanın	ise	gece	
vardiyası	(00-08)	olduğunu	(saha	akşam	vardiyası	tarafından	dağıtılmış,	sorunlar	
birikmeye	başlamış)	öğrendim.	Yöneticilerin	çoğunluğunun	olduğu	gündüz	
vardiyası	sevimsiz	bir	vardiya	olmakla	birlikte	bir	sonraki	vardiyanın	iyi	
geçmesi	için	zemin	hazırlıyor,	o	noktadan	itibaren	saha	"sapmaya"	başlıyor.	
Buradan	hareketle,	hafta	sonlarının	fabrikaların	çalışma	düzenlerine	göre	
değişmekle	birlikte,	çok	riskli	ve	aynı	zamanda	çalışan	aşısından	çok	keyifsiz	
çalışma	dönemleri	olduğunu	öğrendim.	Öğrendiklerimi	sonradan	Türkiye'de	de	
doğruladım	ve	çalışma	düzenini,	çalışan-yönetici	kesişimini	ve	şirket	kültürünü	



bu	öğretileri	dikkate	alarak	şekillendirmeye	gayret	edegeldik.

		

Vardiyalı	çalışmanın	sosyal	ve	"diğer"	etkileriyle	de	tanışmış	oldum.	O	dönem	
içinde	eşim	ile	güya	aynı	evde	yaşıyoruz	ama	pek	de	görüştüğümüzü	
hatırlamıyorum.	Metabolizmanın	"şaşırması"	ise	başlı	başına	bir	konu.
Vardiyalı	düzende	çalışan	bir	yerde	yöneticilik	yapanların,	çalışanların	düzenine	
bir	süreliğine	de	olsa	ayak	uydurmalarını	öneririm.

		

Lanklaar'daki	operatör	eğitimimin	bir	döneminde	de	Bekaert	tarafından	
Hollanda'ya	gönderildim.	Hollanda'da	olduğum	süre	ücretli	profesyonel	
hayatımda	belli	dönemde	en	fazla	para	kazandığım	dönem	oldu.	Şöyle	ki,	
Türkiye’deki	maaşım	normal	olarak	çalışırken	Belçika'ya	harcırah	ile	gitmiştim,	
Belçika’dan	ise	Hollanda’ya	gönderilirken	bu	sefer	de	Bekaert	sistemine	göre	
harcırah	ödendi.	Böylelikle	maaş	+	harcırah	+	bir	daha	harcırah	gibi	bir	gariplik	
oldu.	Ha,	bir	de	bazı	masraflarım	da	ayrıca	ödeniyordu.	Bu	garipliğe	itiraz	
etmedim.	Sonradan,	1987	yılı	için	Kocaeli	mahalli	gazetesinde	"ilimizde	en	
yüksek	vergi	verenler"	listesinde	onaltıncı	(veya	onsekizinci)	olarak	ismimi	
gördüğümde	önce	isim	benzerliği	zannettim,	biraz	araştırınca	hakikaten	vergi	
rekortmenleri	listesindekinin	ben	olduğumu	anladım.	"Turgut	malı	götürmüş..."	
lafı	Kentsa'da	bir	süre	gündemde	kaldı.

		

Bindokuzyüzseksensekiz	yılbaşında	birkaç	günlüğüne	Türkiye'ye	gelip	birkaç	
kurban	kesim	merasimine	daha	katıldıktan	sonra	tekrar	Belçika'ya	gittik	eşim	ile.	
Bu	sefer	ülkenin	batısına,	Kortrijk	şehrine.	Andre	Devaerlaanstraat	isimli	
merkezi	bir	yerdeki	bir	apartmanın	giriş	katında	möbleli	tuhaf	bir	stüdyo	daireye	
yerleştik.	Tuhaflık	şurda:	dairenin	banyosu	salonundan	büyük,	yatak	yerine	
duvardan	inme	bir	döşek	var,	ayrıca	mutfak	niyetine	olan	düzenek	de	koridor	
üzerinde.	Benim	baca	gibi	tüttüğüm	dönemler	(1990'da	sigarayı	bıraktım),	ben	
eve	geldikten	bir	saat	sonra	ev	dumanaltı	oluyor.	Gece	yatmadan	evvel	yarım	
saat	bütün	camları	açıyoruz,	biraz	dumanı	defedip	öyle	yatıyoruz.



		

"İkinci	Belçika	çıkartmasında"	amacım	teknolojiyi	öğrenmek	ve	aynı	zamanda	
Beksa	Projesi	için	üretilmekte	olan	makina	ve	ekipmanı	takibe	almaktı.	
Zwevegem'deki	Teknik	Merkez	(TCSC)	ve	Ingelmunster'deki	Bekaert	
Engineering	(BENG)	arasında	mekik	dokudum.	TCSC'deki	mühendislere	ve	
diğer	teknik	personele	iç	bayıcı	sorular	soruyor,	aldığım	cevaplarla	kendime	göre	
"conceptual	modeller"	geliştiriyor,	ertesi	gün	daha	da	iç	bayıcı	sorularla	geri	
geliyordum.	Metallurjik	ve	kimyasal	tarafında	ne	o	zaman	ne	de	daha	sonra	bir	
"uzman"	seviyesine	çıkamadı	bilgim	(çıkamazdı	da)	ancak	işin	mekanik	tarafına	
çok	yatkın	olduğumu	fark	ettim.	Çelik	tel	ve	kord	mekaniği	beni	adeta	büyüledi.	
Sonraları	bu	konuda	çalışmaya	devam	ettim	ve	Çelik	Kord	ile	tanıştıktan	beş	yıl	
sonra	(1992)	teknik	merkezde	görev	aldım.

		

Bindokuzyüzseksensekiz	yılının	ortasında	tekrar	Türkiye'ye	döndük.	Binamız	
üretime	başlayabilecek	kadar	hazır	sayılırdı.	Belçika'da	üretimine	nezaret	ettiğim	
makinaları	Türkiye'de	karşıladık,	montaj	faaliyetlerine	başladık.	Bir	yandan	da	
kurduğumuz	eğitim	merkezinde	operatör	yetiştirme	faaliyetlerimiz	devam	
ediyordu.
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Eğitim	Şart

		

Kardeş	şirket	Kordsa'nın	bize	"ödünç	olarak"	tahsis	ettiği	bir	ambara	tezgah	tipi	
olan	makinalardan	her	birinden	birer	tane	monte	ettik,	bir	köşesine	de	küçük	bir	
eğitim	salonu	koyduk,	bir	beyaz	tahta,	yirmi	tane	kadar	sandalye,	hemen	yan	
tarafına	da	bana	bir	ofis.	Binanın	kapısına	da	kocamaaan	bir	tabela:	"Beksa	
Eğitim	Merkezi".

		

Çok	yoğun	bir	eğitim	programı	uyguluyorduk,	eleyeceğimizi	ilk	haftalarda	
eleme	yoluna	gidiyor,	kalanlarla	eğitime	devam	ediyorduk.	Operatörler	hem	
makina	başında	eğitim	görüyorlar,	hem	de	eğitim	salonunda	ders	alıyorlar.	
Derslerin	bir	bölümünü	ben	veriyorum.	Bir	kısmı	Çelik	tel	ve	kord	üretimi	ile	
ilgili,	bir	kısmı	ise	endoktrinasyon,	beyin	yıkama,	bana	sorarsanız	da	"kültür	
şekillendirme",	artık	ne	derseniz	deyin.	Efendim,	söylemesi	ayıp,	soyunma	
odasının	tertipli	tutulmasının	bir	başkasının	değil,	insanın	kendisinin	
sorumluluğu	olduğuna	kadar,	hem	de	teftişli	ve	tatbikatlı	olarak,	geniş	kapsamlı	
konuları	ele	alıyoruz.	Başlıyorum	anlatmaya,	insanların	içi	bayılıyor,	bir	süre	
sonra	makina	başına	kaçmak	için	bahane	üretmeye	başlıyorlar.

		

Bir	gün	birileri	bir	tane	52	ekran	televizyon	ile	bir	tane	Sony	Beta	video	cihazı	
getirdi,	"buraya	bir	yere	konacakmış"	diyorlar.	İşime	karışılması	ve	bana	
birşeyler	empoze	edilmesinden	ne	kadar	hazzettiğim	ses	tonuma	yansıyaraktan	



"Nerden	çıktı	bunlar?	Ne	yapacakmışım	bunları?"	diyorum,	"Eğitimde	bunlar	da	
kullanılacakmış"	diyorlar.	"Peki,	kurun	şu	köşeye"	diyorum.

		

TV	ve	video	eğitim	salonunun	bir	köşesine	kuruldu,	ama	hiç	faaliyete	geçmedi.	
O	sıralar	elimde	bir	miktar	video	kasetler	var	ama	tema	çok	farklı,	üstelik	
Almanca.	Eğitim	salonunda	oynatılacak	nitelikte	filmler	değil.	Çelik	tel	ve	kord	
eğitimi	ile	ilgili	elimde	konunun	yakınından	bile	geçebilecek	bir	kaset	yok,	ben	
de	TV	video	setini	kendi	haline	bıraktım,	öylece	kaldı	bir	köşede.

		

Aslında	tam	da	öyle	olmadı.	Galiba	bir	işe	yaradı	ama	o	iş,	benim	bir	TV	video	
setinden	bekleyeceğim	işe	hiç	benzemedi.	Yeni	kurulmakta	olan	bir	fabrika	
olduğumuz	için	ziyaretçimiz	çok	oluyordu.	Menzil	dahiline	giren	"potansiyel	
ziyaretçiler"	kıskıvrak	yakalanıyor,	doooğru	İzmit'e,	eğitim	merkezine	
getiriliyor.	Makinalar,	operatörler	gösteriliyor	ve	eğitim	salonunun	kapısı	
açılıyor,	"burası	da	eğitim	salonumuz,	operatörlerimize	videoyla	eğitim	
veriyoruz"	falan	deniyor.	Herkes	hayranlık	ve	takdirle	kafa	sallıyor,	ben	dahil.

		

Sakıp	Bey	eğitim	merkezine	geldiğinde	"arkadaş	göster	bakalım	bize,	bu	
makinalar	ne	yapar?"	dedi.	Sakıp	Bey	ile	ben,	elele	vaziyette	önde,	arkamızda	da	
onlarca	kişi	ilk	makinanın	başına	gittik.	Başladım	anlatmaya	"Efendim,	5.5	mm	
çapında,	%0.7	karbonlu	ve	şekillendirilemeyen	partikülleri	asgari	düzeyde	olan	
özel	çelik,	kuru	çekme,	peşine	ısıl	işlem,	sonra	tekrar	kuru	çekme	ve	tekrar	ısıl	
işlemden	geçer.	İkinci	ısıl	işlemden	hemen	sonra,	aynı	hat	üzerinde,	elektroliz	
yoluyla	bakır	ve	üzerine	de	çinko	kaplanır,	yine	aynı	hat	üzerinde	orta	frekans	
elektrik	ısıtması	ile	difüze	edilir,	pirinç	meydana	gelir.	Pirinç	kaplı	tel,	ıslak	
çekilmek	üzere	550	kg.lık	bobinlere	konur	ve...."	derken	Sakıp	Bey	makinayı	
beslemek	üzere	istiflenmiş	telleri	göstererek	"Yani	makinaya	bu	giriyor?"	diye	
sözümü	kesti.	"Evet	efendim"	dedim.	"Peki	makinada	ne	oluyor?"	dedi.	
"Efendim,	özel	bir	yağ	içinde	yirmiküsur	haddeden	metal	kaybı	olmadan	
geçerken	tel	giderek	inceliyor,	makina	çıkışında	lineer	hızı	600	metre	bölü	
dakikaya	kadar	yükselirken..."derken	yine	sözümü	keserek,	"yani	bu	makinada	



tel	inceliyor?"	dedi,	"evet	efendim"	dedim.	Ve	devam	ettim	"ve	makinadan	şu	
şekilde	çıkıyor"	deyip,	makinada	üretilmiş	bulunan	ara	mamülleri	gösterdim.	
"Tamam,	bunu	anladım,	şimdi	diğer	makinalara	gidelim"	dedi.	Diğer	makinaya	
gittik,	izahatı	şöyle	yaptım	:	"Efendim,	makinaya	bu	gördüğünüz	teller	giriyor,	
makina	içinde	demet	haline	geliyor	ve	şu	gördüğünüz	şekilde	makinadan	
çıkıyor"	dedim,	"hah	tamam	arkadaş,	bana	nasıl	anlatacağını	belledin,	bak	bunu	
da	anladım."	dedi	ve	diğer	makinalara	ilerledik.

		

Teknik	insanların	teknik	konularda	birilerine	bir	şey	anlatırken	yaptıkları	en	
yaygın	hata,	"teknik	bilgi	ile	etkilemeyi",	"anlaşılır	düzeyde	bilgi	verme"nin	
önüne	koymalarıdır.	Bu	çıkarımı,	faaliyetin	iletişim	amaçlı	yapıldığı	
varsayımıyla	yapıyorum,	eğer	amaç	safi	olarak	"karşıyı	etkilemek"	ise	belki	de	
bu	anlatım	tarzı	çok	da	yanlış	sayılmayabilir.

"Teknik	olarak	kabul	edilebilirlik"	olarak	tanımlanabilecek	"onay"	(approval)	
çalışmalarımız	da	aynı	dönemde	bütün	hızıyla	sürüyordu.	Ürünlerimizin	bir	
tanesi	müşterilerden	bir	tanesinde	ilk	defa	laboratuar	onayını	aldığında	ilk	defa	
bir	müşteriye	bir	ürün	sevk	edecek	duruma	geldik.	Hem	de	para	bile	
ödeyeceklerdi.	Üretilecek	ürün	bir	palet	2+2X0.28	(bir	çelik	kord	tipi).	Topu	
topu	bir	paletcik,	topu	topu	1.5	ton.	Üreteceğiz,	yollayacağız,	deneyecekler,	bize	
neticesini	söyleyecekler,	duruma	göre	onay	çalışmaları	devam	edecek.

Eğitim	merkezindeki	makinalarda	bir	palet	mal	özene	bezene	üretildi,	
güzeeelcene	paketlendi,	eğitim	merkezinin	en	orta	yerine,	okul	bahçesindeki	
Atatürk	büstü	misali,	kondu.	Sevk	edeceğiz	ama	bir	türlü	edemiyoruz.	Giden	
gelen	herkes	palete	bir	kusur	buluyor.	Kimisi	elinde	teknik	verilerle	geliyor,	
paletin	içindeki	üçüncü	seviyede	sağdan	ikinci	sıradaki	beşinci	bobin	hakkında	
içinin	rahat	etmediğini	söylüyor,	paleti	açıyoruz,	şaibeli	bobini	gözaltına	
alıyoruz,	yerine	başka	bobin	üretiyoruz,	tekrar	paketliyoruz.	Başkası	geliyor,	
paletin	mukavvaları	arasında	ton	farkı	görüyor,	mukavvaları	değiştiriyoruz,	
kimisi	geliyor	elinde	mezura	ile	paletin	üzerindeki	"strap"lerin	birbirine	
mesafesini	ölçüyor,	"burada	1	cm.lik	kayma	var"	diye	suratı	ekşiyor,	kimisi	
geliyor	başka	bir	şey	diyor.	Medarı	iftiharımız,	canımız	paletimiz	hakkında	
herkes	beğenisini	ifade	etmesine	ediyor	da,	cümlesini	ille	de	bir	"...ama..."	ile	
başlayan	bir	olumsuzluk	ile	bitiriyor.	Herkes	kendine	göre	bir	rezervasyon	
peşinde,	olur	da	mal	müşteriye	gider	de	beğenilmezse	"bak	ben	ne	demiştim..."	



diye	başlayacak	cümlelere	bilinçli	veya	bilinçsiz	zemin	hazırlanıyor.	Durum	
kendi	haline	bırakılırsa	biz	paletimizi	mükemmelleştirmeye	ilanihaye	devam	
edeceğiz	ve	dahi	paletimizin	etrafını	saksılar	falan	ile	dekore	etmeye	
başlayacağız.	Sonunda	sabrım	taştı	(giderek	başıma	daha	az	gelen	bir	"şey"),	bir	
gün	paleti	yükledim,	müşteriye	kadar	götürdüm,	kendi	ellerimle	teslim	ettim.	
(Üzerinde	"teslim	eden"	hanesinde	imzam	olan	irsaliye	kağıdını	sakladım,	şu	
anda	nerede	hatırlamıyorum	ama	bir	gün	bir	yerden	çıkar	diye	umuyorum).

Müşteri	malımızı	beğendi,	Belçikalılar,	Türkler	hepberaber	"sevindirik"	olduk,	
"we	were	in	business".	Müşteri	para	da	ödedi.	Şirket	kurulduğundan	beri	para	
trafiği	hep	tek	yönlü	olmuştu,	ödenen	parayı	kafamızda	muhasebeleştirmek	biraz	
zaman	aldı.	O	noktadan	itibaren	parayı	daha	dikkatli	harcamaya	başladık.	(Bu	
çok	ilginç	bir	konudur,	yeni	kurulmakta	olan	şirketler,	para	geri	dönüşü	
başlayana	kadar	daha	rahat	para	harcar,	para	geri	dönmeye	başladığında	ise	
gelen/giden	paranın	dengelenebileceği,	hatta	gelenin	gidenden	daha	fazla	
olabileceği	görünür	hale	geldiğinden	şirket	daha	dikkatli	bir	harcama	moduna	
girer).

	Fellik	fellik	potansiyel	müşterileri	dolaşıyoruz,	ağızlarının	içine	bakıyoruz	ki	
bizden	mal	istesinler.	Beklemediğimiz	bir	yerden,	yurtdışından	bir	potansiyel	
müşteri,	birden	bizden	bir	ürün	tipi	istedi.	Ürün	3X0.20+6X0.35	S/Z	10/18,	kısa	
yazılışı	ile	3+6.	Çok	sevindik	ama	bu	ürünü	üretmek	üzere	eğitim	almamıştık.	
Bekaert'çılara	"3+6	üreteceğiz,	nasıl	üreteceğiz?"	dedik,	"3+6	mı,	onu	Herve	
bilir."	dediler.	

	Bekaert	teknolojisi,	geçtiğimiz	30-40	yıl	içinde	transfer	edilebilirlik	açısından	
büyük	bir	değişim	geçirdi.	Bindokuzyüzelliler	ve	altmışlarda	teknolojik	gizlilik	
uğruna	spesifikasyonların	birçoğunluğu	yazılı	olarak	saklanmazmış.	
Spesifikasyonlar	birilerine	emanet	edilir,	usta	çırak	yöntemiyle	devamlılığı	
sağlanırmış.	Bekaert	Çelik	Kord	Bölümü,	daha	sonraları	Belçika	dışına	taşınca	
bu	yöntemin	teknolojiyi	transfer	etmek	için	uygun	olmadığı	anlaşılmış	ve	
değiştirilmiş.	Bindokuzyüzseksenlerde	eski	yöntemden	kalıntılar	halen	mevcut	
idi.	3+6	ürünü	de	eski	yöntemden	kalıntı	imiş.	Bu	ürünü	üretmeyi	Belçika'nın	
Moen	köyünde	kurulu	küçük	bir	Bekaert	fabrikasında	Meester	(usta)	olarak	
çalışan	Herve	bilirmiş,	başkası	bilmezmiş.

Ertesi	gün,	bir	çalışma	arkadaşımla	birlikte	Brüksel	uçağındaydım.	Moen	
köyüne	gittik,	fabrika	müdürü	ile	köyün	tek	lokantasında	bir	öğlen	yemeği	
yedim,	durumu	izah	ettim,	"Tamam"	dedi,	"Herve	ile	konuş,	razı	edebilirsen	size	



3+6'yı	öğretsin".	Karar	mekanizmasındaki	otorite	dağılımına	o	sıralar	az	çok	
alışmıştım,	teşekkür	edip	fabrika	içine	girip	Herve	ile	tanıştım.

Herve	aksi,	suratsız,	İngilizce	kelime	haznesi	takriben	on	kelime.	Mümkün	
olduğu	kadar	sempatik	olmaya	çalışarak	derdimi	anlattım,	biraz	söylendi,	biraz	
homurdandı	ama	sonunda	beraberimde	getirdiğim	arkadaşı	"çırak"	olarak	yanına	
bırakmama	razı	oldu.	Ertesi	günkü	uçakla	Türkiye'ye	döndüm.	Bir	hafta	sonra	
durum	nasıl	diye	biraz	da	kötümser	bir	beklenti	ile	tekrar	Belçika'nın	Moen	
köyüne	gittim.	Gittim	ki	suratsız	Herve'nin	yüzünde	güller	açıyor,	hem	bizim	
Beksalı	arkadaştan	çırak	olarak	çok	memnun,	hem	de	muhabbeti	ilerletmişler,	
kendilerine	göre	bir	dil	geliştirmişler,	hem	3+6	konuşuyorlar,	hem	de	Türkiye'de	
tatil	planları	falan	yapıyorlar.	Baktım	durum	fevkalade,	iyi	çalışmalar	dileyip	
ayaklarımın	ucuna	basarak	sahneyi	terkettim,	derhal	Türkiye'ye	geri	döndüm.

Sonradan	3+6'yı	Beksa	başarıyla	üretti,	halen	de	üretiyor.
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Damdan	Düşmenin	Faydası

		

Fabrika	binalarının	tamamlanıp	üretime	geçme	işini,	Amerika’nın	
Dyersburg/Tenessee'sinde	Amerika’ya	mal	satmak	üzere	kurulmakta	olan	
Bekaert'in	bir	fabrikası	ile	yarışarak	yaptık.	Genel	kanının	aksine,	aceleye	
getirilmek	müteahhitlerin	işine	gelir,	bizdeki	durum	da	buna	bir	istisna	teşkil	
etmedi.	Bu	"yarış	psikolojisi"	sayesinde	Beksa	fabrikasının	o	zamanlar	yapılan	
duvarları	içinde	"düz"	olanı	yoktur,	yine	o	sıralar	dudak	uçuklatacak	bir	para	
harcayarak	aldığımız	ve	acele	acele	zemin	kurumadan	uyguladığımız	epoksi	
zemin	kaplamanın	tamamını,	yanlış	uygulama	nedeniyle	kalktığı	için,	fabrika	
üretime	geçtikten	birkaç	sene	sonra,	makinaların	tamamını	naylonlarla	sarıp	
sarmalayıp	kum	püskürtmesiyle	("sand	blasting")	kaldırıp	yeniden	uygulamış,	ne	
yaparsak	yapalım	makinaların	içine	dolan	kum	zerreleri	vasıtasıylan	içinin	
hareket	aktarma	organlarının	tamamının	canına	okumamıza	engel	olamamıştık.	
Ve	yine	o	ilginç	dönemde	içinde	kazan	olmayan	kazan	dairesinin	tepesine,	
bölgeyi	yapay	ışıkla	aydınlatıp	sabaha	kadar	süren	bir	çabayla	üç	tane	kocaman	
baca	dikip	ertesi	gün	gelen	ziyaretçilere	kazan	dairesi	binası	uzaktan	gösterilip	
övünç	ile	kazan	dairesinin	hazır	olduğu	anlatılmıştı.	O	dönemde	yaptığımız	
yanlışların	sıkıntılarını	günümüze	kadar	çektiğimize	inanıyorum.

Sonunda	Amerika'daki	ve	Türkiye'deki	iki	fabrika	da	üretime	aşağı	yukarı	aynı	
zamanda	girdi.	"Yarış"ı	her	iki	taraf	ta	kendisinin	kazandığına	kani	oldu.	
Birisinden	birisinin	diğerine	göre	daha	erken	üretime	alınmasının	kerametini	o	
gün	de	anlamadım,	bugün	de	halen	anlayabilmiş	değilim.	Projelerin	
başlangıcında	büyüyen	bir	pazar	varken	projeler	tamamlanmadan	çok	önce,	
pazarın	daralmakta	olduğu	ayan	beyan	ortadaydı.	Fabrikalar	üretime	geçtikten	
sonra	daralmış	pazarın	toparlanmasını	beklemeleri	gerekeceği	belliydi,	nitekim	



öyle	de	oldu.	Beksa'nın	fizibilitede	öngörülmüş	bulunan	satış	hacmine	ulaşması	
ancak	beş	yıl	gecikmeyle	gerçekleşti.	Bu	gecikmenin	büyük	bir	bölümü	pazar	
şartlarının	olumsuza	dönmesi	ile	izah	edilebilir,	ancak	baştan	fizibilitenin	de	
biraz	"fazla	iyimser"	yapıldığını	da	kabul	etmek	gerekir	diye	düşünüyorum.	
Fizibilitelerin	"fazla	iyimser"	hazırlanması	genellenebilir	sanıyorum,	"yatırım	
ateşi"	insanları	sarınca	iyimserlikler	üst	üste	binebiliyor.

Neyse,	sonuçta	Beksa	"büyük"	tasarlandı.	Binaları	büyük,	organizasyonu	büyük,	
her	bir	şeyi	büyük.	Fabrika	girişlerine	küçük	bir	kulübe	koymaya	alışkın	
Belçikalı	ortağın	Beksa'nın	Türk	adetlerine	uygun	büyüklükteki	nizamiyesine	
"Arc	de	Triumph"	yakıştırması	yapmasına	pek	şaşmamak	gerekir.	

Kaba	inşaatı	tamamlanan	İdari	Bina'ya	hemen	taşınmadık,	arazinin	eski	sahibi	
çiftçinin	iki	katlı	çiftlik	evini	idari	bina	olarak	kullanmak	daha	cazip	geldi.	
Çiftlik	evinin	eskiden	ahır	olan	giriş	katına	personel,	muhasebe	ve	bilgi	işlem	
bölümleri	yerleşti,	çiftçinin	ev	olarak	kullanmış	olduğu	üst	kattaki	en	büyük	
odayı	(25	metrekare	kadar)	toplantı	odası	yaptık,	diğer	odaları	ise	kalanlarımıza	
ofis	yaptık.	Yemeklerimizi	ise	çiftlik	evinin	hemen	yanına	yaptırdığımız	bir	
çardakta	yerdik.	Bindokuzyüzdoksanların	ikinci	yarısında	Kentsa	için	bir	sağlık	
tesisi	yapılması	arayışına	o	güzelim	çiftlik	evi	kurban	gitti.	Yıkıldı	gitti.	Yerine	
modern,	aydınlık,	fonksiyonel,	ama	bana	kalırsa	ruhsuz	bir	bina	yapıldı,	sağlık	
tesisi	olarak	hizmete	girdi.

O	zamanlar	hakkında	"keşke	korumaya	alsaydık"	diye	düşündüğüm	bir	de	çay	
masamız	vardı.	Çay	masası	dediğime	bakmayın,	enerji	nakil	hatlarında	
kullanılan	kalın	kabloları	taşımak	için	iki	metre	kadar	çapında,	1.20	metre	kadar	
genişliğinde	ahşap	kocamaaan	makaralar	vardır	ya,	onlardan	boş	bir	tanesini	yan	
yatırıp	kendimize	çay	masası	yapmıştık.	O	kadar	döküntü	bir	görüntüsü	vardı	ki	
ne	zaman	ziyaretçiler	gelecek	olsa	bir	köşeye	kaldırır,	ziyaretçiler	gider	gitmez	
de	çıkartır	gerisin	geri	orta	yere	koyardık.

Çiftlik	evinin	ön	tarafında	bulunan	kocamaaan	bir	çınar	ise,	fabrika	binasının	ilk	
yerleştirilmesi	anında	bir	tehlike	geçirdiyse	de	sonunda	ağaca	dokunmayıp	
binayı	bir	miktar	kaydırma	yönünde	tercih	kullanıldı	ve	o	güzelim	ağaç	sonradan	
da	bütün	badireleri	sağ	salim	atlattı,	bugün	de	bütün	güzelliğiyle	orada	duruyor.

Şirket	kurulurken	yapılmış	bulunan,	amiral	gemisi	bir	kruvazöre	benzer	heyula	
İdari	Bina	ise	beş	yıl	kadar	boş	kaldı,	giriş	katını	1993	yılında,	üst	katını	ise	
1994	yılında	ancak	kullanmaya	başladık,1999'daki	depremde	bina	kısmen	



yıkıldı,	ayakta	kalan	kısmı	ise	biz	yıktık,	yerini	ve	tipini	değiştirerek	yeni	bir	
İdari	Bina	yaptık.	
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Beksa	Zorda

		

Fazla	büyük	olarak	tasarlanmış	bulunan	her	bir	şeye	ya	pratik	bir	çare	bulduk	ya	
da	gözardı	ettik	ama,	bir	konu	vardı	ki	ne	pratik	çözüm	ne	de	gözardı	etmek	
mümkün	olmadı:	organizasyon	fazla	büyük	kurulmuştu.	

Bindokuzyüzseksenlerin	sonunda,	yani	Beksa	kurulalı	üç	yıl	olduğunda	biz	280	
kişiye	varmıştık.	Sadece	280	kişiye	varmakla	kalmamış,	aynı	zamanda	"tepesi	
ağır"	bir	şirket	olmuştuk.	Gözleri	parlatılmış	yeni	yöneticiler	aramıza	katılıyor	
ve	giderek	yönetim	kadrosu	ebadı	olarak,	kallavi	bir	görüntü	alıyorduk.	Müdür	
ve	üstü	kadrosu,	yanlış	hatırlamıyorsam	onyediye	kadar	çıktı.	Sonunda	pazar	
büyük	olacak	ve	gittikçe	de	büyüyecek	varsayımını	iyimserlikle	koruyan	şirket,	
fiilen	daralan	pazar	şartları	içinde	sıkıştı	kaldı.	Bu	sıkışma,	finansal	neticelerde	
kendini	apaçık	gösterdi.	Şirket	ciddi	anlamda	zordaydı.	

Şirketin	zora	girmesini	etki	alanının	dışındaki	gelişmelerle	izah	etmekten	yana	
değilim.	Üst	üste	binen	olumsuz	gelişmeler	vardı,	bölgedeki	harp	gibi,	petrol	
fiyatlarının	zıplaması	gibi,	Türkiye	lastik	sektöründe	o	sıralar	yaşanan	toplu	iş	
sözleşmesi	sorunları	gibi,	büyük	müşterilerimizden	birinde	onay	
çalışmalarımızın	istediğimiz	hızda	ilerlememesi	gibi,	alınırken	şartları	iyi	iken	
makro	ekonomik	gelişmelerle	faiz	yükü	çok	ağırlaşan	krediler	gibi.	Bunların	
hepsi	tamam,	ancak	şirketin	bu	gelişmelere	yeteri	kadar	iyi	ve	hızlı	cevap	
veremediğini	düşünüyorum.	Bu	yönden,	bir	bakıma,	şirketin	kendi	kendini	zora	
soktuğu	noktasına	geliyorum.

Sonuçta	acı	gerçek	şuydu	ki	3-4	yıllık	şirket	kendi	başına	ayakta	duramayacak	
hale	gelmişti,	ya	kapatılacak	ya	da	ayağa	kaldırılıp	yaşatılacaktı.



		

6

		

Ortaklar	Beksa’yı	Ayakta	Tutmaya	
Karar	Veriyor

		

Ortaklar,	İsviçre'de	dramatik	bir	toplantı	yaptılar.	Potansiyel	olarak	pazarın	var	
olduğu	teyit	edildi,	belki	biraz	erken	ve	kesinlikle	biraz	büyük,	ama	sonuçta	
Beksa	doğru	pazara	yapılmış	doğru	yatırımdı.

		

Bu	toplantıdan	şirkete	sermaye	enjekte	etme	ve	aynı	zamanda	büyüklüğünün	
pazarın	yeni	şartlarına	uygun	hale	getirilmesi	kararı	çıktı.	Şirketin	sermayesinin	
arttırılması	ve	"inceltilmesi"	kararlarına	ilave	bir	üçüncü	karar	olarak,	azalan	
şirket	kaynaklarını	yönlendirmekte	departmanlardan	ziyade	departmanlarüstü	bir	
çalışma	düzenine	geçmek	diye	tariflediğimiz	yeni	bir	çalışma	düzenini	
getirmeyi,	profesyonel	yönetim	olarak	benimsedik.

		

1990-91	yılında	tarif	ederken	bile	zorlandığımız	yeni	çalışma	düzenimiz,	aslında	
"multi-task"	olması,	"iş"lerin	yanında	"roller"	içermesi	gibi	özellikleriyle	süreç	
yönetiminin	ana	ögelerini	taşıyordu	ama	o	sıralar	"süreç	yönetimi"	diye	bir	
jargon	yoktu	(veya	biz	bilmiyorduk),	biz	de	ismine	"yeni	çalışma	düzeni"	dedik.	
Daha	sonraları	bir	bölümünün	ismi	"hedeflerin	yayılımı"	("policy	deployment"),	
diğer	bölümünün	ismi	"süreç	yönetimi"	("process	management")	oldu,	daha	
sonra	da	bu	iki	modülü,	"özdeğerlendirme"	("self	assessment")	modülü	ile	
tamamlayarak	Toplam	Kalite	Yönetiminin	(TKY)	çatısı	altında	birleştirdik.
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Beksa	Yeniden	Yapılanıyor

		

Ama	tabii	bu	dediklerim	olmadan	önce	"incelmemiz"	gerekecekti.	İncelme	
işlemi	de	darmandağınık	olan	çalışma	kültürünü	son	derece	kötü	etkileyecek	ve	
bizi	"çalışma	kültürünü	şekillendirme"	fikrine	getirecekti.	"Çalışma	kültürünü	
şekillendirme"	yıllarla	Beksa'nın	en	yetkin	olduğu	konulardan	biri	haline	
gelecekti.

Ama	her	şeyden	önce	incelmemiz	gerekti.

Yeniden	yapılanma	("restructuring")	nın	hedefini	tesbit	etmek	üzere	Bekaert'tan	
üç	tane	uzman	Türkiye'ye	geldi,	misyonları	ve	her	üçünün	de	beyaz	saçlı	olması	
"the	three	bishops"	(üç	rahip)	yakıştırmamın	çok	hızlı	ve	kuvvetli	şekilde	kabul	
görmesine	neden	oldu.	"The	three	bishops"	geldiler,	hesapladılar	kitapladılar	ve	
şirketin	bu	pazar	şartları	ile	150	kişiye	inmesi	gerektiği	neticesine	vardılar,	
reçeteyi	yazdılar	ve	uçağa	binip	gittiler.	Kadromuz	280	kişi,	"the	three	
bishops"un	yazdığı	reçetede	150	kişi	var.	150'nin	detayı	yok,	"bunu	
detaylandırmak	bizim	işimiz	değil"	dediler.	Bir	odaya	kapandık,	"150"	rakamını	
tahtaya	yazdık,	iki	gün	boyunca	çalıştık,	kavga	ede	ede	230	rakamına	vardık,	
ancak	zırnık	altına	düşemiyoruz.	Şirketin	o	sıradaki	genel	müdürü	baktı	bir	yere	
varabileceğimiz	yok,	önce	müdür	ve	üstü	yönetim	kadrosunu	kesip	biçti,	sonra	
oturdu	her	departman	için	kişi	sayıları	yazdı,	hepsini	alt	alta	topladı,	180	
rakamını	buldu,	"işte	neticeten	varacağınız	dağılım	ve	rakam	bu.	Alın	bunu	
çalışın,	180	kişilik	kadroyu	isimlendirin,	işiniz	bitince	bana	haber	verin,	işiniz	
bitmeden	de	beni	aramayın"	dedi,	elindeki	kağıdı	ortaya	bıraktı	ve	gitti.

Yanlış	hatırlamıyorsam	iki	tam	gün	daha	çalıştık,	iş	isimlendirmeye	gelince	işçi	



sendikası	ile	konuştum,	mavi	yakalılar	bölümündeki	yetkiyi	benim	kullanmam	
konusunda	hemfikir	olduk,	mavi	ve	beyaz	yakalıların	listesini	çıkarttık	ve	100	
kişiyi	işten	çıkarttık.	Genel	müdür,	işten	çıkarttığımız	kişilere	çok	içten	bir	
konuşma	yaptı,	o	konuşmaya	yüreği	nasıl	yetti	bilmiyorum,	ama	çok	takdir	
etmiştim.	100	kişi	demek,	şirketin	üçte	biri	idi.	"The	three	bishops"un	reçeteyi	
yazmaları	ile	bizim	100	kişiyi	işten	çıkarmamız	arasında	geçen	süre	bir	haftaydı.	
Yaptığım	listede	hatalı	kararlarım	olmuş	mudur?	Birkaçı	bariz	olmak	üzere	
muhakkak	olmuştur,	hatalı	olduklarımın	bir	kısmını	zaman	içinde	gördüm,	ancak	
o	sırada	yapılması	gereken	bir	işlemdi	ve	yapması	gerekenler	tarafından	yapıldı.	
Bir	hafta	boyunca	pratik	olarak	"uyumadım"	desem	yeridir	ve	o	bir	haftanın	acı	
hatırası	hafızama	çok	derin	olarak	kazınmıştır.

"İncelme"	harekatının	yapılmasıyla	birlikte	şirket	çalışanlarında	"bozguna	
uğramışlık"	hissi	hakim	oldu,	moral	çöktü.	

İşte	o	moral	çöküntüsünden	Beksa'dan	pırlanta	gibi	iki	tane	karar	çıktı:	şirket	
hedefleri	koyup,	azalan	şirket	kaynaklarını	bu	hedeflere	yönlendirmeye	
yarayacak	bir	"hedeflerin	yayılımı"	("policy	deployment")	sistemi	kurmak,	ve	
şirket	kültürü	için	bir	hedef	profil	belirleyip	bu	hedefe	doğru	kültürü	
şekillendirmeye	gayret	etmek.	Çok	basit	gibi	gözüken	iki	karar,	istikrar	ile	
arkasında	durularak	önce	şirketi	düzlüğe	çıkardı,	sonra	da	çok	sağlam	ve	başarılı	
bir	şirket	olmasının	temel	taşlarını	teşkil	etti.	

Hedeflerin	Yayılımı	için	kullandığımız	araç	“ev	yapımı”	basitliğindeydi.	Şirket	
üst	yönetimi	olarak	biraraya	geliyor,	şirket	hedeflerini	rakamsallaştırıyor,	sonra	
bu	rakamlara	çeşitli	başarı	basamakları	tanımlıyorduk.	Ayrıca	her	bir	hedef	için	
de	ağırlık	ve	kilit	roller	tespit	ediyorduk.	Kilit	roller	karşılıklı	anlaşma	yoluyla	
sahiplendiriliyor,	kilit	rol	sahipleri	de	ilave	roller	tanımlıyor,	bölümlerarası	
ekipler	kuruyorlardı.	Ekip	üyeleri,	performans	değerlendirmelerinin	%50’sini	
Ekibin	başarısından	alıyordu.	Kalan	%50	ise	iş	tanımlarındaki	“esas	iş”lerinden	
geliyordu.	“Ne	esas	işi?	Çalışanların	hangi	başka	esas	işleri	var	ki?”	diye	sistemi	
sorgulayıp	“esas	iş”	terimini	çöpe	atmamız	için	beş	yıl	daha	geçmesi	
gerekecekti.	“İş	tanımları”nı	“rol	tanımları”	yada”	iş	ailesi”	ile	değiştirmemiz	
için	ise	ilaveten	üç	yıl	daha	geçmesi	gerekecekti.	Policy	Deployment	modülünün	
ana	hatları	için	Bekaert’in	yönetim	danışmanı	Romain	G.’den,	pratik	uygulama	
tecrübeleri	konusunda	da	Bekaert’in	İspanya	Ubisa’daki	fabrikasından	yardım	
almıştık.	Sağolsunlar.

Kültür	şekillendirmesi	için	kullandığımız	araç	da	“ev	yapımı”ydı.	Bu	araç	daha	



da	basit	(aslında	rafine	demek	istiyorum,	iki	terimi	ne	yönden	farklı	gördüğümü	
daha	ileride	“implicit”	olarak	bahsedeceğim.)	Basitliği	bu	tip	araçları	satan	
firmaları	ağlatacak	düzeydeydi.	Bence	etkinliği	de	öyle.

Önce	şunu	söyleyeyim:	insani	ve	toplumsal	diğer	her	bir	şey	gibi	“kültür”ün	
ayrıntı	bazında	şekillendirilemeyeceğine	inananlardanım,	Kültüre	tesir	edilebilir,	
yönlendirilebilir,	ama	o	kadar.

Kültür	aracımızın	iki	ayağı	vardı:	İlki	sadece	üst	yönetimin	katıldığı	bir	çalıştay	
(workshop)	ile	Beksa	çalışanının	genel	profilinin	ne	olmasını	istediğimizi	tespit	
amaçlı	yapılırdı.	İkinci	ayağı	ise,	bu	sefer	tüm	Beksa	çalışanlarını	temsil	
edebilecek	yaklaşık	altmış	kişilik	(Beksa	bordrosu	o	sıralar	180	kişi	
civarındaydı)	yine	bir	çalıştay	idi.	Bu	ikinci	çalıştay	Beksa	çalışanının	kültür	
profilinin	ne	olduğu	tespit	amaçlıydı.

Yani	iki	çalıştay	sonucunda	elimizde	iki	set	bilgi	oluyordu:	Nasıl	bir	kültür	
profili	istiyoruz	ve	elimizdeki	kültür	profili	nedir?	Bu	iki	bilgi	setini	yanyana	
koyup	farkları	analiz	ediyor,	mevcut	profile	hedef	profile	yakınlaştırmak	için	bir	
yıllık	plan	yapıyorduk.	Planın	ana	hatları	eğitim	programları	ve	endoktrinasyon	
planıydı	(“yöneticiler,	yaptıkları	konuşmalarda	şu	şu	şu	konulara	değinecekler,	
şu	şu	şu	konuda	kendilerini	geliştirecekler	ve	örnek	teşkil	edecekler”	gibi).

Ertesi	sene,	analizi	ile	birlikte,	aynı	süreç	tekrarlanıyor	idi.

Halen	şuna	inanırım	ki;	bindokuzyüzdoksanların	başında	yapılan	sermaye	
arttırımı	ve	yeniden	yapılanma	kararları,	yeni	bir	çalışma	düzeniyle	
desteklenmeseydi	şirket	kısa	sürede	başarılı	olamayacaktı.

Aklımda	geliştirilmesi	gereken	bir	araç	daha	vardı:	senaryo	analizinde	
kullanılmak	üzere	kapsamlı	bir	iş	modeli	(Business	Model).	O	sıralar	(1990-91)	
bu	aracı	Excel	üzerinde	kurmak	için	çok	uğraştım.	Ne	yapılması	gerektiğine	
ayrıntısına	kadar	karar	vermiştim,	ama	Excel	bilgim	düşündüğümü	Excel’e	
yansıtmaya	yetmiyordu.	Excel	bilgimi	ilerletmek	için	uzun	zaman	dilimleri	de	
ayıramıyordum.	Bu	kadar	büyük	bir	fırsatı	kaçırmak	istemiyordum:	bilgim	çok	
günceldi	ve	ayrıca	benim	gözümde	çok	değerli	bir	“mali	wizard”	olan	Beksa’nın	
mali	işlerinin	başındaki	Hasan	(Ekici)	de	bana	yardıma	hazırdı.	Sonuçta	garip	bir	
yola	gittim:	İş	modelinin	tüm	modüllerini	(pazarlama,	satış,	operasyon,	ikmal	ve	
mali)	iki	periyotta	Hasan’ın	yardımıyla	hazırladım:	toplam	oniki	ay	kapsamlı	
ayrıntılı	model	(yıllar	sonra	bu	module	R&B	(Review&Best	Estimate)	veya	



benim	tabirimle	Rithm&Blues	ve	yıllık	toplam	5	yıl	kapsamlı	makro	model	SP	
(Strategic	Plan)	ekledim.)	İlk	hazırlanışta	komik	bir	paket	oldu,	kısmen	Excel,	
kısmen	manuel.	Tabii	ki	o	halde	sahaya	indiremezdim,	indirmedim	de.	Vicdan	
azabım	gibi	yanımda	taşıdım,	ne	zaman	bir	fırsat	yaratabilirsem	geliştirdim,	ta	ki	
1994	yılında	sahaya	indirecek	bir	seviyeye	gelinceye	kadar,	yani	komple	
Excel’de	bir	iş	modeli	haline	gelince.	Kıymetini	anlayan	çok	az	kimse	oldu,	
olsun,	ana	gaye	de	o	değildi	zaten.	R&B	ve	SP,	benim	en	iyi	bilgi	kaynaklarım	
oldu	zamanla.
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Yönetici	Ve	Karar	Verme	Süreci

		

İyi	bir	bridge	oyuncusu	olamayacağımın	önce	oyunu	oynadıklarım,	sonra	da	
benim	tarafımdan	kabulünden	epey	yıllar	sonra	bile	bridge	ile	ilgilenmeye	
devam	etmiştim.	Bir	bridge	masası	görsem	izleyebileceğim	kadar	mesafeye	
yaklaşmaya	çalışır,	eğer	muvaffak	olursam	şartlarım	elverdiğince	(yani	fazla	
değil)	akıllı	bir	surat	ifadesi	ile	oyunu	izlerdim.	Benzer	şekilde	gazetelerin	
dergilerin	bridge	köşelerindeki	oyun	soruları	ile	uğraşmayı	sevdim	uzun	süre.	
Problemi	çözmeye	çalışır,	umumiyetle	çözemez,	daha	sonra	çözümü	okur	ve	
çözümle	ilgili	kendi	düşüncelerim	ile	paralellikler	kurmaya	çalışır,	bulduğum	
kırıntıları	ise	övünmelik	olarak	kullanırdım.

BBC'de	çok	önemli	bir	bridge	şampiyonası	yayınlanıyordu,	şampiyonanın	ve	
oyuncuların	isimlerini	hatırlayamıyorum,	ancak	bindokuzyüzseksenlerin	
sonlarıydı	ve	şampiyona	bir	nehir	üzerinde	ilerleyen	bir	teknede	yapılıyordu,	
haftalar	boyu	sürmüştü.	Kilit	oyunların	birinde	Hint	asıllı	biri	hiç	olmayacak	bir	
el	ile	hiç	olmayacak	bir	deklare	ile	hiç	olmayacak	bir	oyunu	"bien"	yapmıştı.	
Kağıt	dağılımını,	konuşmaları	falan	hep	not	etmiştim,	günler	boyu	adamın	bu	el	
ile	bu	deklareyi	nasıl	yaptığını,	daha	sonra	da	o	eli	nasıl	böyle	"mantıksızca"	
oynamayı	akıl	ettiğini	düşünüp	durdum,	hiç	bir	yere	varamadım.	Bir	sonraki	
haftadaki	programda	bu	hint	asıllı	amcaya	BBC	muhabiri	benim	çözemediğim	
oyunu	sordu.	Adamın	cevabının	bridge	ile	ilgisi	yoktu:	"karşı	takımdaki	
oyunculardan	birinin	asabının	bozuk	olduğunu,	diğerinin	de	bu	durumun	
farkında	olup	bu	duruma	sinirlendiğini	hissettim,	onların	dengesini	iyice	bozmak	
için	o	deklareleri	verdim"	gibi	birşey	dedi.	"Peki,	neden	eli	öyle	oynadınız?".	
"Çünkü	muvaffak	olmuştum,	sinirleri	daha	da	bozulmuştu"	dedi.



BBC	muhabiri	bridge	dilinde	"teknik"	birkaç	soru	sordu,	adamın	cevapları	en	
basit	bridge	oyuncusunun	anlayabileceği	basitlikte	idi.	Ben	bile	anladım.	O	
kadar	"basit"	bir	şeylerden	bahsediyordu	ki	anlamamak	mümkün	değildi.	Yanılıp	
iyi	bir	bridge	oyuncusu	olabileceğimi	bile	düşünebilirdim.

Kasparov	ile	satranç	hakkında	yapılan	birkaç	söyleşi	izledim.	Eğer	satranç	
bilmiyorsanız	isterseniz	birkaç	haftalık	çalışma	ile	adamın	karşısına	
çıkabilirsiniz	zannedersiniz.

	Rolls	Royce	otomobil	bölümü	CEO'su,	Rolls	Royce'un	diğer	markalara	göre	
farkını	"A	Rolls	Royce	should	move	as	if	the	move	happens	effortlessly"	diye	
anlattı	BBC	muhabirine	birkaç	ay	önce.	Muhabir	birkaç	soru	daha	sordu,	adam	
döndü	döndü	neredeyse	aynı	cümleyi	tekrar	etti:	"A	Rolls	Royce	should	move	as	
if	the	move	happens	effortlessly".

Çeşitli	TV	kanallarında	günün	herhangi	bir	saatinde	ikidebir	rastladığım	afro	
saçlı,	ince	bıyıklı,	muzip	suratlı	bir	adam	var,	yağlıboya	resim	yapmayı	
öğretiyor.	Adamı	her	izlediğimde	sinir	oluyorum,	yahu	bu	iş	bu	kadar	"basit"miş	
de	biz	niye	ressam	olmamışız??

Verdiğim	örneklerin	tamamının	bir	ortak	noktası	var:	basitleştirebilmek	için	
(rafine	etmek	için)	öncelikle	basitleştireceğiniz	şeye	tümüyle	hakim	olmalısınız.	
Hakim	olabilmek	için	ise	sadece	anlamak	yetmiyor,	içselleştirebilmek	de	
gerekiyor.	Yoksa	basitleştirmeniz	bütünü	temsil	etmediğinden	işe	yaramıyor.

Yönetici,	özellikle	"line"	yönetici,	sürekli	kararlar	vermek	durumundadır.	
Çoğunlukla	"durumu	bütünüyle	anlama"	gibi	bir	önşart	ile	hareket	etme	seçeneği	
olmaz.	Belirli	bir	süre	içinde	olabildiğince	durumu	anlayıp	vereceği	kararın	ne	
gibi	sonuçları	olacağını	kestirip	bir	karar	verir.	Neticelerini	görür,	bu	
neticelerden	birşeyler	öğrenir	ve	bir	sonraki	kararını	verir.

Yöneticinin,	verdiği	kararda,	durumu	anlamış	olması	bu	kararın	etkileyeceği	
sistem	ve	kimselerin	selameti	açısından	önemlidir.

Yönetici,	karar	vermeden	önce	durumu	ya	kendi	anlamalıdır,	ya	da	kendisine	
anlayabileceği	şekilde	durum	anlatılmalıdır.	

Yönetici	durumu	kendi	anlayacaksa,	anlaşılacak	şeyin	basit	olması	gerekir.	
Yöneticinin	karar	vermesi	gereken	durumların	çoğunluğu	hiç	de	basit	değildir.	O	



halde	durumun	"basitleştirilmesi"	gerekir.	Durumu	anlayabilecek	kadar	
basitleştirebilen	yöneticinin	doğruya	yakın	kararlarının	nispeten	yüksek	olması	
beklenmelidir.

Eğer	yönetici	durumu	"basitleştirecek"	kadar	konuya	hakim	değilse,	bunun	
farkındaysa	ve	dinlemeye	hazırsa	durumun	kendisine	konuya	hakim	birisi	
tarafından	"basitleştirilmesi"	gerekir.	Yöneticiye	durum	"basitleştirilirken"	
yapılan	en	yaygın	hata	ne	kadar	çok	şey	bildiğini	yöneticiye	ispat	ederek	
etkilemek	amacıyla	yapılan	abartı,	ayrıntı	ve	laf	kalabalığıdır.	Söylediğim	şaka	
değildir,	durumu	"basitleştirirken"	karmaşıklaştırmak	çok	rastlanan	bir	şeydir.	
Tecrübesiz	yönetici	etkilenir,	tecrübeli	yönetici	etkilenmez,	her	iki	durumda	da	
karar	dayanaksız	çıkar	(çünkü	yönetici	durumu	anlamamıştır),	karar	tutarsa	tutar,	
tutmazsa	tutmaz.

Konuyu	yönetici	için	"basitleştirecek"	kişi	yöneticinin	bildiği	ve	güvendiği	
birisiyse	durum	kolaydır:	Yöneticinin	durumu	hakikaten	anlamak	için	fazla	
gayret	sarf	etmesine	gerek	kalmaz,	basit	kelimelerden	oluşan	birkaç	cümle	ile	
yönetici	karara	varır.	Kurum	yapılarında	üst	yönetim	hareketlerinin	neden	
çoğunlukla	tek	bir	hamle	değil,	birkaç	hamlelik	yoğun	bir	hareketlilik	şeklinde	
oluşmasının	sebebini	bu	paragrafta	özetlemeye	çalıştığım	prensipte	aramakta	
fayda	vardır.

	Eğer	yönetici	durumu	"basitleştirecek"	kadar	konuya	hakim	değilse,	bunun	
farkında	değilse	ancak	yine	de	dinlemeye	hazırsa	yöneticiye	durumu	
"basitleştirecek"	kimsenin	iki	ürünü	birden	yöneticinin	önüne	koymasında	fayda	
vardır:	Basitleştirilmiş	durum	ve	dayandığı	detay	analiz.	Rapor	formatıyla	
konuşacak	olursak	"rapor"	ve	meşhur	"yönetici	özeti".

Eğer	yönetici	durumu	"basitleştirecek"	kadar	konuya	hakim	değilse,	bunun	
farkında	değilse	ve	de	dinlemeye	de	hazır	değilse	durum	vahimdir.

Vahim	olduğu	anlaşılmıyorsa	durum	daha	da	vahimdir.
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Seyfi	Usta

		

Seyfi	Usta,	yarım	camlı	yakın	gözlükleri	boynuna	asılı	vaziyette	gezen,	üzerinde	
sanayi	çarşısı	şartlarına	göre	temiz	sayılabilecek	açık	uçuk	mavi	renkli	bir	iş	
önlüğü	giyen,	görüntüsüne	ve	bakışlarına	bir	miktar	entellektüelliği	taşıyabilmiş	
bir	motor	teknisyeniydi.	Almanya'da	bir	Mercedes	servisinde	bir	süre	çalıştıktan	
sonra	Ankara'ya	gelmiş	ve	"Yeni	Sanayi	Sitesi"nde	bir	bakım	ve	servis	istasyonu	
açmıştı.

Motor	ustası	veya	sanayideki	tabiriyle	"motorcu	ustası"	olarak	Seyfi	Usta,	
bindokuzyetmişli	yıllarda	Ankara'da	rakipsizdi.	En	azından	müşteri	algılaması	
itibariyle	öyle	idi.

Ankara'daki	araba	sahipleri	için	arabalarının	motorunu	Seyfi	Usta'ya	
"dinletmek",	anlaşılmaz	bir	rahatsızlığı	olan	bir	aile	ferdini	veya	yakın	tanıdığı	
köyden	kasabadaki	tek	doktora	kadar	götürüp	muayene	etmesini	sağlamak	kadar	
büyük	önem	arz	ediyordu.	Ve	bir	o	kadar	da	zordu.

Ulus'tan	Dışkapı'ya	doğru	giden	caddenin	hemen	bir	paralelindeki	yeni	sanayi	
caddesindeydi	Seyfi	Usta'nın	yeri.	Her	gün	sabahın	erken	saatlerinde	insanlar	
arabaları	ile	gelirler,	servis'in	mümkün	olduğu	kadar	yakınlarına	bir	yere	
sotalanırlardı.	Arabalarının	kaputunu	açar,	iner	ve	Seyfi	Usta'yı	kollamaya	
başlarlardı	(Üçüncü	tekil	şahıs	kullandığıma	bakmayın,	Seyfi	Usta'nın	peşinde	
çoook	günler	geçirdim).

Seyfi	Usta	göründü	mü	etrafına	bir	sürü	insan	aynı	anda	üşüşürdü.	Bir	şekilde	
Usta'nın	dikkati	çekilecek	ve	arabanın	başına	getirilecek.



"Sanayi"de	benzer	bir	kalabalığı	çeken	bir	tek	başka	usta	daha	vardı:	"Abkantçı	
Salih	Usta".	Salih	Usta,	Ankara'da	bir	tane	bile	Abkant	pres	yokken	ya	bilerek	ya	
da	bilmeyerek,	Almanyadan	bir	abkant	pres	getirtmişti.	Abkant	pres,	düz	sac	
şeritlerini	köşebent	benzeri,	doksan	derecelik	açıyla	bükmeye	yarar.	Esasen	sac	
şeritin	abkant	prese	sokularak	elde	edilen	şey,	teknik	spesifikasyonu	uygun	bir	
"köşebent"	değildir,	bükülme	noktasından	çatlama	yapar	ve	bükülme	noktası	en	
sağlam	olması	gereken	yer	iken	en	zayıf	noktası	(çizgisi)	haline	gelir.	Ancak	
maliyeti	hakiki	köşebent'ten	çoook	daha	düşük	olduğundan	müşteriye	
yutturulabildiği	durumlarda,	örneğin	köşebent	çok	gözüken	bir	yerde	değilse,	ya	
da	üstü	kalıncana	boyanacaksa,	sipariş	üzerine	çalışan	imalatçılarca	kullanılır	
(..."dı"....umarım).

Döndüm	Seyfi	Usta'ya.	

Seyfi	Usta,	bir	yandan	konuşurken	bir	yandan	yürüdüğü	için	etrafında	oluşan	
"insan	bulutu"	da	kendisi	ile	birlikte	hareket	eder,	ancak	bu	bulut	Seyfi	Ustanın	
ne	zaman	ve	neden	duracağını	kestiremediği	için	Seyfi	Usta	birden	zınk	diye	
durunca	bulut	aniden	duramaz,	bir	kaç	adım	daha	ilerler,	Seyfi	Usta	bir	an	için	
bulutun	dışında	gözükür,	sonra	bulut	durup	geri	gelerek	tekrar	Seyfi	Usta’yı	
sarar	idi.	Seyfi	Usta	tekrar	"hareket	etmeye"	karar	verdiğinde	ise	benzer	bir	
karışıklık	yaşanır	idi.	Bulutun	içinden	önce	Seyfi	Usta	çıkar,	sonra	bulut	
kendisini	küçük	bir	faz	farkı	gecikmesi	ile	yakalar	idi.

Sahneyi	tasvir	edebildiğimi	umuyorum.	Ankara	Yeni	Sanayi	Çarşısı’nın	ana	
caddelerinin	birinin	üzerindeki	bakım	ve	servis	istasyonunun	önünde	ve	
etrafında	bir	sürü	araba	kaputları	açık	vaziyette	duruyor	ve	bir	insan	bulutu	
oradan	oraya,	dura	kalka	gidip	geliyor.

Büyük	mucize	gerçekleşip	de	Seyfi	Usta	sizin	arabanızın	başına	gelirse	heyecan	
içinde	arabanın	içine	atlarsınız	ve	elinizi	kontak	anahtarına	götürüp	gözünüz	
Seyfi	Usta'da,	talimat	beklersiniz.	Talimat	hiç	bir	zaman	direkt	gelmezdi.	Seyfi	
Usta	çok	sesli	konuşmazdı.	Motorun	üzerine	doğru	eğilir,	birşey	mırıldanırdı.	
Seyfi	Usta’nın	motorun	üzerine	eğilmesi	ile	birlikte,	yer	bulabilen	kadar	insan	
aniden	arabanızın	motorunun	üzerine	eğilir,	eğilenlerden	bir	veya	birkaçı,	
mırıldamayı	deşifre	edip	"Çalıştır	diyooooo...."	diye	bağırırdı.	Endirekt	talimatı	
derhal	yerine	getirir,	pürdikkat	ilave	talimatları	beklerdiniz.	Bir	süre	sonra	biri	
"Gaz	ver	bırak	diyooooo....."	diye	bağırır,	siz	gaza	bastığınız	anda	ise	başka	biri	
"Bırak	diyooooo......"	derdi.	Falan.



Teşhis	kısmı	tamamlandıktan	sonra	Seyfi	Usta	cebinden	bir	tornavida	çıkartır,	
karbüratörün	hava	ayarı	ile	biraz	oynar,	kelebeğin	yayını	biraz	sağa	sola	iter	ve	
aniden	arabanızı,	sizi	ve	bulutu	oracıkta	bırakıp	çekip	giderdi.	(Seyfi	Usta’ya	
haksızlık	etmeyeyim,	birkaç	kere	bujileri	söktürüp	temizletmişti.)	Neyse,	
"çoğunlukla	aniden	çekip	giderdi"	diyeyim.	Motoru	stop	edip	arabadan	aceleyle	
çıkıp	Seyfi	Usta'nın	bulutuna	yetişmeye	çalışırsınız	ki	sizin	arabanız	hakkında	ne	
dediğini	duyabilesiniz.	Çoğunlukla	sizin	araba	hakkında	dediğini	siz	
yetişemeden,	hareket	halindeyken	ortalığa	söylemiştir,	siz	de	bulutun	içindeki	
birkaç	kişiden	öğrenirsiniz:	"Senin	arabanın	işi	tamammış,	vezne'ye	uğrayıp	
gidebilirmişsin,	öyle	dedi..."	gibi.

Şimdi	yirmi	sene	sonrasına	atlıyorum:

Belçika'da	bir	ara	bir	"Renault	21	Manager"	kullandım.	Ördek	başı	renginde,	
"sunroof"lu	bir	araba.	Belçika,	"sunroof"un	kullanılabileceği	bir	ülke	
(söylediğimin	güneş	ile	alakası	yok,	olamaz	da...),	dolayısıyla	sunroof	önemli.	
Gel	gör	ki	bizim	arabanın	sunroof'u	çalışmıyor,	daha	da	beteri,	bazen	çalışıyor.	
Açılıp	da	kapanmadığı	da	oluyor.	Belçika'da	götürmediğim	servis	kalmadı,	her	
seferinde	aynı	sahne:	fasulye	sırığı	kılıklı,	18-19	yaşlarında,	sakalları	yeni	
terleyen	bir	genç	oğlan	gelir,	siz	derdinizi	anlatırsınız,	sizi	çok	dikkatli	ve	
anlayışla	kafasını	sallayarak	dinler,	sonra	başlar	elindeki	kitabı	karıştırmaya.	
Kati	ve	kesin	olarak	hiç	bir	şey	bulamaz.	Tekrar	karıştırır,	yine	bulamaz.	Bu	
sefer	kitabı	birlikte	karıştırırsınız	ve	bu	sefer	birlikte	bulamazsınız.	Servise	kadar	
gelmişken	oğlan	arabanıza	"bir	tıktık,	iki	şıkşık"	yapar,	elindeki	üstübü	ile	
sunroof'unuzun	görünen	kenarlarını	dikkatlice	siler,	servis	parası	olarak	bir	ton	
para	ödersiniz	ve	arabanızı	alıp	evinize	dönersiniz.	

Sonunda	arabayı	değiştirdim,	yeni	arabayı	bana	devreden	adam	neden	arabanın	
anahtarını	teslim	almadan	önce	sunroof’u	defalarca	açıp	kapadığımı	ve	neden	
arabanın	başka	hiç	bir	şeyine	bakmadığımı	anlamadı	zannederim,	anlaması	da	
gerekmiyordu.

"Seyfi	Usta"	döneminde	ve	"kitap	karıştıran	genç	oğlan"	döneminde	elbette	
servis	kalitesi,	maliyeti,	etkinliği,	transfer	edilebilirliği	gibi	bir	sürü	yönden	
büyük	farklılıklar	tespit	edilebilir,	ancak	iki	dönemde	de	değişmeyen	bir	şey	var:	
sizin	kendi	donanımınız	zayıfsa	acizsiniz.

Yazının	bundan	sonrasının	buraya	kadar	olan	bölümle	ilgisi	vardır.



Computer	denen	şey,	bizim	zamanımızda	okulda	"Abdülhamit"	diye	anılırken	ve	
birkaç	yıl	sonrası,	Lassa'ya	ilk	PC	alındığında	etrafına	telefon	kulübemsi	bir	dört	
duvar	yapıp	kapısına	bir	de	"schedule"	astığımız	dönemlerde,	satış	programları	
üretim	programlarına	elde	çevirilirdi.	Satış	programını	alırsınız,	elinizdeki	
BOM'lar,	ekipman	spesifikasyonları,	makina	ve	insan	performans	bilgilerini	
kullanarak	bir	üretim	programına	çevirirdiniz.	Lassa	şirketinin	o	dönemlerinde	
bu	işi	benim	başkanlığımda	on	kişiye	yakın	bir	teknisyen	ekibi,	iki-üç	gün	
geceleri	dahil	çalışarak	yapardık.	Hesap	makinalarımızdan	dumanlar	çıkarak	
yapılan	hummalı	çalışma	sonunda	üretim	programının	ana	hatlarını	üst	yönetime	
sunardık.	Normal	olarak	bu	üretim	programının	finansal	yansıması	da	detaylı	
olarak	yapılması	gerekir,	ancak	bu	işlem	de	ilaveten	bir-iki	hafta	alacağından	
(muhasebecilerin	hesapları	her	zaman	daha	doğru	olur,	ancak	"güncellik	
penceresi"	içinde	neticeye	ulaşmak	biraz	zor	olurdu)	işin	finansal	kısmı	için	
uzmanların	sezgilerine	güvenilirdi.	Finansal	uzmanlar	satış	ve	üretim	
programına	bakarlar	bakarlar,	gözlerini	kısarlar,	tekrar	bakarlar,	"satışın	şurasını	
biraz	şööle	eder,	üretimin	burasını	biraz	bööle	edersek	finansallar	iyi	çıkar"	
derlerdi.	Satış	ve	üretim	planlama,	söylenenleri	dikkate	alarak	birkaç	gün	daha	
çalışır,	yeni	bir	plan	ve	uykusuz	gözlerle	üst	yönetimin	karşısına	geçerdik.	
Finansal	uzmanlardan	"olur"	alıncaya	kadar	bu	döngü	devam	eder,	uzmanların	
sezgilerinin	doğruluğunu	teyit	etmek	üzere	planın	finansal	yansıması	ancak	bu	
noktadan	sonra	yapılırdı.	Birkaç	hafta	sonra	ise	finansal	yansıma	ortaya	çıkar,	
zaten	o	noktadan	sonra	dönüp	de	planı	yeniden	yapmak	için	fazla	geç	olmuş	
olurdu.	Yeniden	bir	planlama	döngüsüne	girilmez,	plan	o	şekilde	"cast"	edilirdi.	
Finansal	uzmanların	doğru	sezgi	kabiliyeti,	o	dönemlerde	sanayi	şirketleri	için	
kritik	önem	taşıyordu.	Bugün	de	taşıyor,	ama	o	günlerde	daha	da	çok	taşıyordu.	
Üst	yönetimde	bir	dönem	"finansal	uzmanlar"	ister	istemez	daha	bir	ön	plana	
çıktılar.

PC'ler	ve	üzerlerinde	kullanılan	programlar	benim	bile	kullanabileceğim	
basitliğe	geliştiğinde(!!),	vakti	zamanında	elle	yaptığımız	planlama	ile	ilgili	
neredeyse	her	şeyi	bilgisayar	programı	olarak	yazdım.	Kendim	yazdım.	
Yazdığım	programlar	esas	programcıları	midelerine	kramplar	girene	kadar	
güldürecek	verimsizlikte	de	olsa,	etkililik	açısından	yazdığım	programları	
"hands	on"	bilgimi,	deneyimimi	kattığımdan	hep	tercih	ettim.	

Önce	bir	satış	programı	paketi	yaptım,	sonraları	bu	programa	pazardaki	gelişme	
ve	öngörüleri	ve	fiili	geçmiş	bilgileri	dikkate	alarak	"forecast"	opsiyonu	ekledim.



Daha	sonra	bir	operasyonel	paket	yaptım.	Satış	programını	alıp	kaynak	ihtiyacını	
çıkartıyor.

Buraya	kadar	güzel.	Finansallar	halen	bir	duvar	gibi	önümde	duruyordu.	Kendisi	
tanıdığım	en	iyi	"finansal	uzman"lardan	olan	Hasan	Ekici,	bir	finansal	paket	
hazırladı.	Ben	ise	finansal	konularda	kendimi	elimden	geldiğince	yetiştirdim	ve	
sonunda	Hasan'ın	yazdığı	finansal	paketi	yeniden	yazamasam	bile,	üzerine	ciddi	
miktarda	cambazlık	yapacak	hale	geldim.	Sonra	da	bu	paketleri	birbiri	ile	
bağladım.

Bir	tane	beş	yıllık	planlama	yapılabilen,	satış=üretim	mantığıyla	çalışan	(yani	
mamul	ve	hammadde	stok	değişimlerini	dikkate	almayan),	ancak	kaynak	
ihtiyacına	odaklı	bir	paket	hazırladık,	ismine	SP	(Stratejik	Plan)	dedik.

Bir	tane	de	bir	yılı	dönemlere	bölen,	stok	hareketlerini	dikkate	alan,	daha	çok	
kaynakların	kalenderizasyonuna	yönelik	bir	paket	hazırladık,	ismine	R&B	
(Review&Best	Estimate),	(veya	da	benim	deyimimle	Rithm&Blues)	dedik.

İki	paket	de	3-5	MB	civarında	büyüklükte,	orasından	burasından	birbirine	bağlı	
Excel	worksheetlerden	başka	bir	şey	değil.

Bu	iki	paketin	ana	kullanıcılığını(=ana	geliştiriciliğini)	hep	ben	yaptım.	Bana	
çok	yardım	eden	oldu	ama	ben	elimi	bu	programlardan	hiç	çekmedim.

Kültürel	konular	haricindeki	neredeyse	her	konuyu	bu	iki	paketi	kullanarak	
yönettim.	Bunu	da	hiç	kimseden	gizlemedim.

Zamanla	verimlilik	anlamında	olmasa	bile,	etkililik	anlamında	bu	paketler	o	
kadar	"real"i	yansıtmaya	başladı	ki	üzerlerinde	yaptığım	"sensitivity	analysis"ler	
ve	"what	if	scenario"lar	ile	bana	"öğretici"	bir	nitelik	de	kazandılar.	

Böylelikle	öğrendiklerimi	paketlere	yansıttım	ve	yansıttıklarım	üzerinde	
çalıştıkça	öğrendim.	Şirketlerin	pazar,	operasyon	ve	finansal	parametrelerinin	
kendi	içinde	ve	aralarında	etkileşimi	konusunda	bugünkü	bilgi	seviyem	her	ne	
ise,	bu	paketleri	geliştirmek	için	bu	kadar	gayret	sarfedip	kullanmasaydım,	yarısı	
bile	olabilemezdi.

Bu	paketler	üzerinde	inatla	ve	azimle	çalışmamın	benim	"şirket	yöneticiliğimde"	
ne	kadar	etkili	bir	rol	oynadığını	çok	kimseye	anlatmaya	çalıştım,	ama	ne	kadar	



muvaffak	oldum	bilemiyorum.

SP	ve	R&B	ile	aktif	çalışmamı	2003'de,	tek	kişilik	sade	bir	tören	ile	bıraktım.	
Ancak	bu	sayede	bu	programlar	benimle	çalışanlar	tarafından	sahiplenildi.

Seyfi	Usta'nın	kafasındaki	bilgiyi,	beceriyi,	deneyimi	kitaba	aktarmak	yetmiyor.	
Kullanıcı	olarak	yine	aciz	kalıyorsunuz.	

Bilgiyi	pakete	aktardığınızda	hız	kazanıyorsunuz,	ancak	üzerinde	aktif	olarak	
çalışmazsanız	bilgiyi	yakınınıza	getirdiğinizi	zannetmenize	rağmen,	işin	
dinamizmine	sizin	katkınızı	kaybettiğinizden,	aslında	uzaklaşıyorsunuz
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Beksa	1990:	Karlılıkta	Sıçrama

		

Beksa’nın	karlılığı	çabuk	döndü	ve	1990’dan	itibaren	Bekaert’in	benzer	işi	
yapan	firmalarının	arasında	birinci	sınıfa	yerleşti	ve	oradan	uzun	süre	inmedi.	
Sabancı	açısından	da	en	karlı	şirketlerden	biri	durumuna	geldi.	

Böylece	Sabancı	Holding’in	(SH)	1987	yılında	kurduğu	ilk	%50-50	ortaklıklar	
olan	Dusa	ve	Beksa,	ikisi	de	başarılı	olarak,	bir	bakıma	1988’de	Bridgestone	ile	
eşit	ağırlıkta	ortak	kurulan	Brisa	şirketine	zemin	hazırladı.

Beksa’nın	1990	yılından	itibaren	karlılığındaki	büyük	sıçramayı	ise	şöyle	
görmek	gerekir:

Bekaert/SH	ortaklık	anlaşmasında,	birkaç	ufak	değişiklik	ile	olsa	da,	Kanuni	
Sultan	Süleyman	devrindeki	Osmanlı	İmparatorluğu	toprakları	(pazarları)	
Bekaert	tarafından	Beksa’ya	tahsis	edilmişti.	Bekaert,	bu	pazarlara	yapılacak	
satışı	Beksa’ya,	Beksa	ise	bu	pazarların	dışındaki	oluşabilecek	satış	fırsatlarını	
Bekaert’a	yönlendirecekti.	Beksa	“territory”sinde	Beksa’nın	kapasitesini	
doldurup	taşıracak	büyüklükte	Bölgesel	Lastik	Firmaları	vardı	ve	o	günkü	
konjonktür,	bu	bölgesel	lastik	firmalarının	giderek	artacağı	yönünde	idi.	(Bir	
uzun	atlama	yapıp	geri	dönelim:	Bu	öngörü	önceleri	gerçekleşir	gibi	olurken	
zamanla	eğilim	tersine	döndü.	Lastik	firmaları	arasındaki	global	rekabet,	
sektörde	oluşan	büyük	konsolidasyon	hamleleri,	bölgesel	oyuncuları	giderek	
küçülttü	ve	yok	etti.	1990-95	arasında	büyüyen	bölgesel	Lastik	firmaları	1995-
2000	arasında	durakladı,	2000-	2005	arasında	ise	konsolidasyon	kurbanı	olup	
eriyip	gittiler.	Bunun	neticesi	olarak	da	2005	yılı	itibariyle	Beksa	
“territory”sinde	kayda	değer	bağımsız	bölgesel	Lastik	firması	kalmadı,	Bunun	



doğal	sonucu	olarak	da	Beksa	kendi	bölgesine	değil,	Bekaert	üzerinden	
Bekaert’in	global	müşteri	ağına	hizmet	vermeye	başladı.	Başka	deyimle,	Bekaert	
Beksa’nın	tek	müşterisi	haline	geldi,	pazarlama	ve	satış	inisiyatifini	Bekaert’e	
kaybetti,	bir	“şirket”ten	bir	“fabrika”ya	dönüştü.	SH	açısından	taşınmaması	
gereken	risk	taşıyan	bu	durumda	SH,	benim	desteklediğim	ve	içinde	başrolü	
üstlendiğim	bir	süreç	neticesi	Beksa’daki	hisselerini	Bekaert’e	2007	yılına	sattı.	
Bu	sürecin	ayrıntılarına,	ilerleyen	sayfalarda	yeri	geldiğinde	(öf	be,	çok	havalı	
oldu)	belki	girerim.	Döndük	1990’a.

Müşterilerle	yürüttüğümüz	teknik	onay	(approval)	çalışmaları	peşpeşe	olumlu	
şekilde	neticelendi,	böylece	Beksa’nın	önünde	çok	iyi	bir	satış	potansiyeli	açıldı.	
Kapasiteyi	derhal	doldurmamız	neticesinde	birim	maliyetler	çok	iyi	seviyelere	
düştü.	Öte	yandan	satış	fiyatlarında,	özellikle	Türkiye’de,	gümrük	seviyeleri	ile	
pazarın	korunması	neticesinde	biz,	fiyatlandırmamızı	“maliyet	fiyatlandırması”	
(cost	pricing)	yerine	rekabet	fiyatlandırması	(competitive	pricing)	ile	yapıyor,	bu	
durumda	operasyonel	karlılığımız	çok	doyurucu	seviyelere	ulaşıyordu.	Sermaye	
artışı	nedeniyle	sırtımızdan	kalkan	finansman	maliyeti	de	şirket	karlılığını	
kemirmiyordu.	Beksa,	üç	yıl	süründükten	ve	kapanma	eşiğine	geldikten	sonra,	
bir	yılda	Bekaert’in	ve	SH’in	nakit	akışı	en	doyurucu	ve	en	karlı	şirketlerinden	
biri	haline	geldi.	

"Planlama"	terimini,	şirket	vizyonu,	misyonu,	değerleri,	politikaları,	stratejisi,	
operasyonel	planlaması	ve	takibi	dahil	olmak	üzere	kullanıyorum:	"Planlama"	ve	
"çalışma	kültürü",	ilk	bakışta	belki	çok	bariz	olmamakla	beraber,	bana	kalırsa	bir	
kurumun	uzun	vadeli	başarısında	en	önemli	etkenler.	Öneminin	bariz	
olmamasından	ve/veya	uzun	vadeli	çalışma	gerektirdiğinden	olacak,	teorik	
anlamda	taraftarı	çok	olmakla	birlikte,	pratik	anlamda	destekleyeni,	uygulayanı,	
inananı	(veya	inancını	uygulamaya	koyanı)	çok	yoktur.	Uygulamaya	yönelik	
inananı	(ne	demekse)	nadirattan	olan	bu	konulara	benim	gibi	"tutku"	
("obsession")	düzeyinde	sarılanlar	ise	tabii	ki	"alemde"	biraz	tuhaf	kaçıyor.

Güzel	de,	Beksa’nın	ilk	dört	senesindeki	performans	değişkenliği	başka	ne	
sebeplerle	oluşmuştu?	Tabii	ki	bunda	çıkartılacak	çok	ders	var,	ancak	bir	tanesini	
özellikle	belirteyim:	Baştan	şirketin	kurulması	ile	ilgili,	özellikle	SH	tarafında	
objektiviteyi	zorlayacak	bir	istek	ve	heves	vardı.	Bu	iyimserlik	fizibilite	
çalışmasına	yansıdı.	Fizibilite	hazırlanıp	onaylanınca	Olymp	sakinlerinin	bir	
kısmı	“iş	çok	başarılı	bir	şekilde	bitirildi”	diye	kaydettiler.	Ancak	o	“şişirilmiş”	
fizibilite	işi	ayağa	kaldıracak	ekip	olan	bizlerin	işini	çok	zorlaştırdı.	Her	şeyden	
önemlisi,	100	kadar	genç	çalışanı	işe	aldıktan	birkaç	yıl	sonra	işten	çıkartmak	



gibi	tatsız	bir	adım	atmamız	gerekliliğini	getirdi.
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Dominus	Hamshus	Duvara	Karşı:	
Beksa’dan	Ayrılış

		

Zeus’un	yeni	edindiği	137	cm.lik	Flat	Screen	Plasma	Full	HD	Twin	Turbo	Puf	
Puf	TV’sinde	Real	Madrid	ile	Barcelona	maçını	seyretme	hazırlıkları	maçtan	bir	
hafta	öncesinden	başlamış,	iki	takımın	da	tarihçesi	okunmuş,	Real	Madrid’in	
isminin	kraliyet	ile	bağlantılı	oluşu,	beyaz	formanın	asaleti	falan	gibi	nedenlerle	
Zeus,	Real	Madrid	takımını	tutmaya	karar	vermiş,	ancak	maçı	Barcelona,	hem	
de	5-0’lık	“yüz	kızartıcı”	bir	skor	ile	kazanınca	Olymp’deki	diğer	sakinleri,	
Zeus’un	önce	teessür,	sonra	öfke	ile	neticelenecek	ruh	halini	olumluya	çevirmek	
için	gayrete	gelmişler	idi.	Apollo,	Lir’i	ile	son	bestesini	babasına	çalmış,	Zeus	
Lir’i	Apollo’nun	kafasında	parçalamıştı.	Apollo’nun	kafası	çok	acımış,	ancak	
Olymp’ün	diğer	sakinlerinin	neden	kafalarında	hep	bir	miğfer	ile	dolaştığını	bu	
sefer	de	anlayamamıştı.	Faniler	arasında	cereyan	eden	eğlenceli	bir	olay	
aranmaya	başlandı.	Zeus’a	bu	maçı	ancak	böyle	bir	eğlence	unutturabilirdi.

Beksa’nın	ortaklar	anlaşmasında	hangi	konuların	hangi	ortak	tarafından	
öncelikle	ele	alınacağı	belirlenmişti.	Ayrıca	organizasyondaki	en	kritik	iki	
pozisyonun	da	sorumlulukları	ayrılmıştı.	Şirketin	Genel	Müdürü	SH	tarafından,	
İşletmeler	Direktörü	ise	Bekaert	tarafından	önerilecekti.	İki	pozisyonun	da	
onaylanması	yetkisi	Beksa	Yönetim	Kurulu’ndaydı.	Yönetim	kurulunda	SH	ve	
Bekaert	üçer	kişi	ile	temsil	ediliyor,	herhangi	bir	karar	için	asgari	dört	oy	
gerekiyordu.

1991	yılı	itibariyle	Dominus	Hamshus’un	rolü,	yetkileri	epey	genişletilmiş	



Üretim	Müdürlüğü	idi.	İşletme	Direktörü	şirket	kuruluşundan	beri	Belçikalı	Erik	
M.,	Genel	Müdür	ise	sıkcana	değişen	bir	SH	yöneticisiydi.	Dominus	
Hamshus’un	üretim	harici	bölümlerle	de	arası	iyiydi,	uyumlu	bir	ekip	teşkil	
ediyorlardı.	

Asayiş	berkemal

…iken,	1991	sonlarında	Bekaert,	Beksa’daki	ekibini	merkeze	çekip,	yeni	bir	
İşletmeler	Direktörü	ve	bir	Teknik	Müdür	atama	kararı	aldı.	İki	tane	Belçikalı,	
ikisinin	de	Türkiye’yi	görmüşlüğü	dahi	yok,	İşletmeler	Direktörü	olan	Dominus	
Hamshus’tan	yaşcana	ve	tecrübecene	düşük,	Teknik	Müdür	ise	çok	düşük.

Dominus	Hamshus	son	hızla	koşar	iken	kafayı	karşıdaki	duvara	toslamıştı.	Bu	
durumda	Beksa’da	kaldığı	sürece	kariyerindeki	bir	sonraki	tabii	adım	mümkün	
gözükmüyordu.

Dominus	Hamshus	duvara,	duvar	da	Dominus	Hamshus’a	şaşkın	şaşkın	
bakarkene	gökte	bir	şimşek	çaktı,	aniden	Apollo	elinde	bir	küçük	kutu	ile	belirdi.	
Apollo,	gayet	tok	bir	ses	tonuyla	Dominis	Hamshus’a	“Al	bu	kutuyu,	derdine	
çare	içindedir”	dedi,	Dominus	Hamshus	kutuyu	aldı,	bir	şimşek	daha	çaktı,	
Apollo	kayboldu.	“Aha	işte,	Olymp	bana	yardım	elini	uzattı”	diye	düşünen	
Dominus	Hamshus	kutuyu	açtı,	içindeki	bir	başka	kutunun	içinde	haplar	var,	
kutunun	üzerinde	“Aspirinus	Olympus,	yemeklerden	sonra	birer	tane”	diye	
yazıyor.

Dominus	Hamshus	derdini	Bekaert’a	anlatmak	üzere	Olymp’e	Belçika	yönünden	
çıkmayı	denedi,	olmadı.	SH	tarafından	da	bir	ses	seda	çıkmadı.	Bir	çözüm	
yaratma	isteği	olsaydı	yaratılırdı,	ama	her	iki	taraf	da	Dominus	Hamshus’un	son	
tahlilde	(bu	terime	bayılıyorum)	duruma	razı	olacağına	kaniydi.

Kendine	mali	kayıpsız	yeni	bir	iş	bulması	çok	çabuk	oldu.	Yeni	işinden	30	
günlük	meyil	isteği	de	olumlu	karşılandı,	Erik	M.	ve	Beksa	Genel	Müdürüne	30	
gün	içinde	işinden	ayrılacağını	“tebliğ”	etti.	İki	hafta	içinde	Bekaert’tan	
kendisine	Belçika’daki	Çelik	Kord	Teknik	Merkezinde	(Technical	Center	Steel	
Cord=	TCSC)	Çelik	Kord	Proses	Geliştirme	Müdürlüğü	süresiz	kontrat	teklifi	
geldi.	Bir	hafta	kadar	kontrat	üzerinde	müzakere	ettikten	sonra	işi	kabul	etti,	
diğer	seçenekten	meyil	süresinin	içinde	imtina	ve	teşekkür	etti.

Dominus	Hamshus’un	hamlesi	nizami	midir?	Bence	evet,	profesyonel	etik	ve	



moral	açısından	hiç	bir	yanlışı	yoktur.	Sonraları	dünyanın	dört	bir	yanında	
sorumluluğum	altında	o	kadar	çok	yönetici	çalıştı	ki,	kimbilir	kaç	tanesinin	
kariyer	planlarını	bozmuşumdur,	kimbilir	kaç	tanesi	de	bana	kafa	atmıştır.
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Belçika	Yılları	Ve	Bekaert
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Tweemolenstraat	30

		

1992	yılının	kış	çıkışı	ailecenek	Belçika’nın	Kortrijk	şehrine	bağlı	Zwevegem	
köyünün	“İkiyeldeğirmeni	sokağı”na	(Tweemolenstraat)	taşındık.	Eşim	ve	benim	
bilmem	kaçıncı	sefer	Belçika’ya	gidişimiz,	ama	ilk	Belçika’ya	taşınmamız,	
oğlumuz	Kerem(2)	için	ilk	Belçika.	Sokağın	girişinde	kocaman	bir	yel	
değirmeni	var.	Ama	daha	beteri,	bizim	taşındığımız	möbleli	evin	bahçesinde	
daha	da	büyük	bir	yel	değirmeni	var.	Değirmenler	tarihi,	ahşap	ağırlıklı.	En	hafif	
bir	rüzgarda	öyle	bir	gacırtı	gucurtu	kopuyor	ki,	kolaysa	aklına	korku	filmleri	
sahneleri	gelmesin.	Oğlumuzu	mahallenin	kreşine	başlattık,	tabii	ki	korkunç	bir	
lisan	problemiyle	karşılaştık,	falan.	Yurtdışına	taşınan	herkesin	başına	gelenler.	
Yurt	dışına	taşınmak	isteyenler	için,	henüz	taşınmamışlara	diyeceğim:	siz	siz	
olun,	yurtdışında	bir	yerlere	sıkca	seyahat	etmeyi	taşınmakla	aynı	zannetmeyin.	
Niye	böyle	dediğimi	taşındığınızda	anlarsınız.

		

	

		



Kontratımda	yazan	günün	sabahı	Zwevegemdeki	Bekaert	TCSC	binasının	
kapısına	atak	ettim.	Bu	binaya	ilk	defa	geliyorum.	Kapıyı	itiyorum	açılmaz,	
çekiyorum	açılmaz.	“Sahneye	rezil	bir	giriş”	diyorum	kendi	kendime.	Kapıyı	
yerinden	sökmeme	az	kala	yanımda	çıtı	pıtı	bir	kız	belirdi,	kapının	kenarındaki	
eşşek	gözü	büyüklüğündeki	zile	dokundu,	birkaç	saniye	içinde	“dııırt”	diye	bir	
ses	ile	kapı	açıldı.	Çıtıpıtı	kız	önde,	ben	ise	süklüm	püklüm	arkada	binaya	girdik.	
Karşılayan	marşılayan	yok,	iyi.	Tabelaları	takip	ederek	“Process	Development	
Manager”	tabelasını	buluyorum,	“aha	benim	ofisim”	diye	kapıyı	açıyorum.	
Yeşilliğe	bakan	güzel	bir	ofis,	masa	sandalye	her	şey	yerli	yerinde.	Bir	fazlalığı	
bile	var,	masanın	arkasında	kendini	“Ben	Frans	VG,	Proses	Geliştirme	Müdürü”	
diye	tanıtan	biri	oturuyor.	Yan	tarafına	bir	masa	ve	sandalye	de	konmuş,	“bunları	
senin	için	hazırladılar”	diyor.



“Hoppala”	diyorum	kendi	kendime,	“1981’de	Lassa’da	işe	başladığımın	ilk	ayı	
içerisinde	hem	ofisim,	hem	masam,	hem	sandalyem,	hepsi	gitmiş,	elimde	
kalemimle	kalakalmıştım.	Şimdi	de,	1994’de	Bekaert	TCSC’de	göreve	
başlayacağım,	her	aksesuarım	ve	aracım	hazır,	hatta	benden	de	bir	tane	daha	var,	
bu	garip	başlangıçlar	benim	makus	talihim	mi?”	diye	gülüyorum.

Bana	ayrılan	masaya	üç	beş	parça	eşyamı	koyuyorum,	Frans	ile	biraz	sohbet	
ediyoruz	ve	anlıyorum	ki	Frans’ta	benim	hakkımdaki	tek	bilgi	bugünlerde	bir	ara	
gelip	TCSC’de	odasını	paylaşacağım	ve	burada	çalışacağım.	Frans,	benden	
belirgin	derecede	genç	(belki	6-8	yaş)	bir	mühendis.	Ukalalığının	ve	egosunun	
had	safhada	olduğu	daha	ilk	ettiği	birkaç	cümleden	anlaşılıyor.	Ancak	sonraları	
gözlemleyebildiğim	kadarıyla	aynı	zamanda	aklında	her	an	çok	sayıda	fikir	
dolaşan	ve	bunları	gerektiğinde	hızla	bir	proje	ana	hatlarına	indirgeyebilen	son	
derece	zeki	bir	insan.

Frans’la	sohbetimizden	benimle	ilgili	niyet	konusunda	ilerleme	
kaydedemeyeceğimiz	anlaşıldığında	Frans	“gidip	Luc’a	soralım”	dedi.	Luc	S.	
bölümün	direktörü.	Frans	ona	rapor	ediyormuş.	Bu	durumda	herhalde	ben	de	
Luc’a	rapor	ediyor	olmalıyım	diye	spekülasyon	yapıyorum.

Luc’un	ofisine	gittik,	tanıştık,	biraz	sohbet	ettik,	sonra	Luc	benden	hızlı	davranıp	
“Sen	TCSC’de	ne	yapacaksın?”	dedi.	Ne	diyeceğimi	bilemedim.

Luc,	TCSC’nin	başına,	yani	Joseph	D.N.’ye	rapor	ediyor(muş).	Joseph,	ben	
TCSC’ye	varmadan	az	önce	Luc’a:	“Türkiye’den	biri	gelecek,	senin	ekip	ile	
çalışmasını	istiyorum”	demiş.	Luc	ise	“iyi	ama	benim	ilave	kadrom	ve	bütçem	
yok”	demiş.	Joseph	de	“bir	şeyler	yaparız”	deyip	ayrılmış.

Sonraları,	ilişkilerin	derinliği	hakkında	biraz	bilgi	edindiğimde	benim	“ortada	
kalma”	durumum	biraz	aydınlandı.

Bekaert	Steel	Cord’un	organizasyonun	en	tepesi	Bekaert	Çelik	Kord	Başkanı,	
hemen	altında	her	biri	ana	dallardan	sorumlu	6-7	kişilik	bir	“Yönetim	Komitesi”	
var.	Yönetim	Komitesinin	en	güçlü	koltuğu	“operasyon”dan	sorumlu	olanı.	
Joseph	D.N.,	operasyondan	sorumlu	koltukta	otururken	yaşadığı	bazı	özel	
sorunlar	neticesi	teknoloji’den	sorumlu	koltuğa	kaydırılmış,	operasyondan	
sorumlu	koltuğa	ise	Joseph’e	bir	alternatif	olarak	Paul	D.	atanmış.	Joseph	bu	
değişiklikten	memnun	olmamış	ve	iki	yönetim	komitesi	üyesi	arası	ilişki	



gerilmiş.	Paul	D.,	aynı	zamanda	Beksa	Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	yetkisini	
kullanıp	ben	Beksa’yı	terk	etmeden	beni	Beksa	organizasyonundan	çekmiş	ve	
koya	koya	TCSC’ye	koymuş.	Tabii	bunu	yaparken	de	Joseph	D.N.’yi	ikna	etmek	
yerine	oldu	bittiye	getirmiş.	Joseph	ise,	tahmin	ediyorum,	küplere	binmiş.	Biraz	
ortamı	ısıtayım	diye	işe	başlar	başlamaz	Joseph’den	istediğim	randevuyu	bana	
bir	yıl	boyunca	vermedi,	yegane	görüşmelerimiz	koridorda	ya	da	tuvalette	
geçişirken	oluyordu,	onlarda	da	bana	her	seferinde,	ama	her	seferinde	alaycı	bir	
şekilde	ve	bir	cevap	beklemediğini	belli	ederek	“How	are	you	Sir?”	dedi,	o	
kadar.

Joseph	D.N.	ile	Paul	D.	bu	mealde	didişmeye	devam	ederken	Çelik	Kord’un	
başındaki	yönetici	emekli	oldu,	Bekaert	Yönetim	Kurulu	ise	Çelik	Kord	
başkanlığına	ikisini	de	getirmedi,	Raf	D.	Çelik	Kord	Başkanı	oldu.	Yöneticilerin	
sürekli	didişmelerinden	beklenen	enerji,	bindokuzyüzseksenlerden	başlayarak	
yöneticilerin	birbiriyle	işbirliği	yapmalarından	beklenir	oldu.	Sürekli	didişen	
yöneticilerin	organizasyonu	gereksiz	yere	yorduğu	bilinci	giderek	yerleşmeye	
başladı.	Bugünkü	yöneticilikte	yöneticilerden	ısrarla	işbirliği	ortamı	yaratmaları	
bekleniyor.	Yok	eğer	ille	de	konfronte	edilmesi	gereken	bir	görüş	ayrılığı	var	ise	
sabırla	doğru	zamanı	bekleyip,	zamanı	geldiğinde	hızla	ve	ortada	sürüncemede	
bir	şey	bırakmayacak	şekilde	kesin	hareket	etmek	gerekiyor.

Sonuçta	benim	TCSC’ye	fiilen	ne	yapmak	üzere	gelmiş	olduğum	biraz	
muallakta	kaldı.	Tam	benim	başıma	gelebilecek	cinste	bir	iş.	Baktım	top	ortada	
kalır	gibi,	Luc	ve	Frans’a	kendim	için	üç	ayaklı	bir	çalışma	planı	önerdim.	
Birinci	ayak,	kapsamlı	olarak	çelik	kord	mekaniğinin	kavramsal	teorisinin	bana	
aktarılması,	ikinci	ayak	cari	bazı	projelerde	ekipte	rol	almam,	üçüncü	ayak	ise	
kişisel	gelişimim	için	seçme	konular	üzerinde	çalışmam.	Prensipte	bu	plan	
herkese	uydu	ve	ben	bu	prensipten	ayrıntılı	bir	çalışma	programı	çıkarıp	derhal	
işe	koyuldum.

Bekaert’in	standart	listesinden	kendime	bir	dizüstü	kişisel	bilgisayar	(Laptop	
Personal	Computer	=	Laptop	PC)	seçtim,	hemen	getirip	teslim	ettiler.	Başladım	
daha	önce	bir	türlü	tamamlamaya	vakit	bulamamış	olduğum	iş	modelleri	
(Business	Models)	üzerinde	çalışmaya.	Günde	iki-ikibuçuk	saat	bu	modeller	
üzerinde	çalışıyordum.	İçinde	çalıştığım	ortamın	“teknikliği”nden	midir	nedir	
bilmiyorum,	ama	kısa	zamanda	çok	tatmin	edici	bir	hıza	ulaşarak	birkaç	ay	
içinde	modelleri	tamamladım.	Şahane	oldu.	Yok	yok,	çok	şahane	oldu.	Finansal,	
Pazar,	Satış,	Üretim,	İkmal	konularındaki	modüller	etkileşimli	olarak	şirketin	
neresine	ne	yapılırsa	//ne	olursa	ne	olur?	Sorularına	cevap	üretiyorlar,	ben	ise	



bundan	öğrendiğimi	modele	geribesliyorum.	Böylece	modeller	giderek	daha	
isabetli	cevaplar	ürettikleri	gibi	bir	ileriki	safhada	da	ne	olacağını	öngörüyor.	Bu	
modelleri	yıllarca	hem	kullandım,	hem	geliştirdim,	bana	faydalarının	düzeyini	
anlatmam	çok	zor.	Yani	planın	üçüncü	ayağı	beklediğimden	de	iyi	ilerliyordu.

Planın	birinci	ayağı	da	TCSC’deki	teknik	kadronun,	beklediğim	gibi,	kavramsal	
teoriyi	mümkün	olduğunca	anlaşılır	hale	basitleştirmesi	(rafine	etmesi)	yerine	
izleyenleri	etkilemek	amacı	ile	tam	ters	yöne,	yani	olabildiğince	
karmaşıklaştırma	yönüne	gitmesi	neticesi	aradığım	boşluk	kendiliğinden	ortaya	
çıktı.	Eğitim	malzemelerini,	günlük	yaşantıyla	bağlantı	kurabilecek	şekilde	
değiştirdim,	anlatım	yaklaşımını	ise	çok	bariz	bir	“zero-base	anlatım”	yöntemine	
çevirdim.	Böylelikle	Çelik	Kord	kavramsal	teorisi	anlaşılır	hale	geldi,	zamanla	
TCSC’nin	bu	konudaki	aranan	eğitmeni	oldum.

Planın	ikinci	ayağında	ise	hırsım	aklımı	gölgeledi	ve	çok	kötü	çuvalladım.	
Ortalıkta	destek	rolü	üstlenebileceğim	ve	işe	yavaş	yavaş	girebilmeyi	
deneyeceğim	birkaç	tane	proje	varken	ben	liderlik	rolü	üstlenebileceğim,	daha	
önce	birkaç	defa	ele	alınmış	ama	belirgin	ilerleme	kaydedilememiş	“Çelik	Kord	
Kaynak	Makinasının	(“LTB”nin)	kaynak	dolayısıyla	olan	kopma	mukavemeti	
kaybını	%60’dan	%50’ye	çekmek”	projesini	seçtim.	(Bekaert,	teknoloji	
gelişimini	desteklemek	amacıyla	kritik	makinalarını	kendi	imal	etmek	üzere	
Bekaert	Engineering	(Bekaert	Mühendislik	=	BENG	)	isminde	bir	makina	imalat	
şirketini	de	işletiyordu.	(not:	BENG’in	stratejisi	yıllar	boyu	çok	değişkenlik	
gösterdi.	Zaman	zaman	Bekaert	Teknolojisinin	desteği	konumlandırmasına	
ağırlık	verildi,	bu	dönemlerde	ana	fonksiyonu	teknolojiyi	desteklemek	oldu,	
ancak	para	kazanmakta	çok	zorlandı.	Zaman	zaman	ise	daha	geniş	bir	pazara	
ekipman	sağlayıcı	konumlandırılmasına	ağırlık	verildi,	bu	dönemlerde	ise	iyi	
para	kazandı,	ancak	Bekaert	teknolojisine	destek	rolü	zayıfladı.)	)	LTB	de	
BENG’in	ürettiği	Bekaert	için	özel	ekipmanlardan	biriydi,	dolayısıyla	
tasarımında	her	çeşit	esneklik	sağlanabiliyordu.	Hem	TCSC’deki,	hem	de	
BENG’deki	mühendis,	teknisyen	ve	operatör	ekipleri	projeye	istekliydi.	Çok	
kuvvetli	bir	ekip	ile	projeye	başladık.	Ortada	ciddi	düzeyde	bir	teknik	bilgi	ve	
tecrübe	birikimi	vardı.	Ancak	benim	“metal	ısı	transformasyonu”	ve	“metalurji”	
bilgim	bu	birikimi	doğru	yönlendirmeye	yetmedi.	Ayrıca,	“deney	tasarımı”	
tecrübem	de	yetersiz	kaldı.	Proje	üzerinde	doğru	düzgün	bir	netice	alamadan	
birkaç	ay	uğraştık,	ekip	üyeleri	de	yavaş	yavaş	“gemiyi	terk	etti”,	sonunda	kaldık	
bir	yere	gitme	seçeneği	olmayan	LTB	operatörü	Hubert	ile	ben.	Üç	ayda	bir	
yapılan	ve	tüm	SC	üst	yönetiminin	katıldığı	ilk	“proje	değerlendirmesi”	
toplantısında	çıktım,	katılımcıların	gözünün	içine	baka	baka	projede	bir	ilerleme	



kaydedemediğimi	ve	kaydedemeyeceğimi,	kaynak	kullanımı	açısından	
doğrusunun	projeyi	durdurmak	olduğunu	söyledim.	Önerim	ekşi	suratlarla	kabul	
gördü,	ben	de	projeyi	uygun	şekilde,	yani	kaynak	kullanımı	sıfırlayarak	ve	
bulunulan	noktayı	ayrıntılı	şekilde	dökümente	ederek,	rafa	kaldırdım.	LTB	
projesi	sonradan	ne	oldu,	bir	ilerleme	kaydedildi	mi,	takip	etmedim.

O	sırada	taşındık.
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Marionettenstraat	36

		

Taşınmalarımızı	ayrıca	belirtiyorum,	çünkü	1992-94	arasındaki	ikibuçuk	yılda	üç	
evde,	hatta	neredeyse	dört	evde	ikamet	ettik.	Planlamanın	fazlası	da	zararlı,	bu	
da	bahsedilmeye	değer	diye	düşünüyorum:

Belçika’ya	uzun	dönemli	gideceğimiz	belli	olur	olmaz,	daha	Türkiye’deyken	
kiralık	ev	arayışına	giriştik.	Belçika’da	ev	dediğini	insanlar	içinde	oturmak	için	
satın	alır	ya	da	yaptırır,	taşınıp	gideceği	zaman	da	satar.	Sistemin	işleyişinden	
normal	olarak	“kiralık	ev”	diye	bir	şey	doğmaz.	Bizler	için	olabilecek	en	pratik	
yol,	Belçika	dışına	birkaç	yıllığına	tayini	çıkan	Belçikalıları	takip	etmek,	
bunların	içinde	evi	güzel	olup	da	elinden	çıkartmayacaklara	yanaşıp,	kiracısı	
olmayı	teklif	etmek.	Nitekim	öyle	yaptık.	Bekaert’in	Tel	bölümünde	çalışan	
Herman	D.’nin	Ecuador’a	tayini	çıktığında	Marionettenstraat’taki	güzel	evine	
talip	olduk.	Herman	evin	eşyasının	bir	bölümünü	götürecek,	dolayısıyla	biz	de	
kısmen	möbleli	taşınacağız.	Neyin	gideceği,	neyin	kalacağını	video	çekimleri	
marifetiyle	tespit	ettik.	Herman’ın	evinin	eşyasının	gidenini	tamamlayacak	
mobilya	ve	eşyasını	Türkiye’den	yola	çıkardık.	Tabii	zamanlamayı	tam	olarak	
tutturmak	mümkün	olmadı.	Plana	göre	Herman	Ecuador’a,	biz	Belçikaya	
vardıktan	iki	ay	sonra	taşınıyor.	Bu	durumda	biz,	her	daim	möbleli	duran	
Bekaert	evlerinden	Tweemolenstraat	30’da	iki	ay	Herman’ın	gidişini	
bekleyeceğiz,	Herman	gidince	evine	geçeceğiz.

Tam	böyle	gerçekleşmedi	(her	plan	öyle	olur).	Herman’ın	Ecuador’a	gidişi	iki	ay	
gecikmeli	gerçekleşti,	biz	de	dört	ay	kadar	“kutu	kutu	kutucuk”	yaşadık.	Yani	
eşyamızı	Tweemolenstraat	30’a	aldık,	ama	çok	gerekmedikçe	kutuları	
açmıyoruz.	“Kutu	kutu	kutucuk”	yaşamış	olanlar	bilir:	genel	kural	şudur:	her	ne	



arıyorsan	bakacağın	son	kutudan	çıkar.	Epey	ızdıraplı	bir	hayat	yani.	Bu	arada	
yağmur	yağdığında,	evin	her	odasında	değişik	kesafette	yağmur	yağıyor,	evin	
içini	garip	renkli	karıncalar	basmış	falan,	bunlar	da	üzerine	cabası.

Neyse,	sonunda	Herman	Ecuador’a	gitti,	biz	de	evine	geçtik,	eşyalarımızı	açtık,	
yerleştik.

…derken	altı	ay	sonra	duydum	ki	Herman	apar	topar	Belçika’ya	gelmiş	ve	
ameliyat	olmuş,	hastanedeymiş.	Derhal	kilisenin	çapraz	karşısındaki	çiçekçiden	
büyük	bir	buket	çiçek	yaptırdım,	Herman’ı	ziyarete	gittim.	Herman	hasta	
yatağının	başında	beni	görünce	çok	şaşırdı,	“…kem	küm,	bizim	memlekette	
adettir,	hastalanan	tanıdık	mutlaka	ziyaret	edilir…”	falan	dedim,	ne	kadar	
inandırıcı	olabildim	bilemiyorum.	Herman’ın	çiçeklerini	bir	vazo	içinde	
yanıbaşına	koydum,	içine	su	koydum,	oturdum	Herman’ı	dinlemeye.	Efendim	
Ecuador’da	Herman’ın	gittiği	yerin	irtifası	3000	metreymiş,	hal	böyle	olunca	o	
zamana	kadar	farkında	olunmayan	bir	kalp	ve	dolaşım	hastalığı	ortaya	çıkmış,	
Belçika’ya	kontrola	dönmüş,	ameliyat	olmuş,	şimdi	iyiymiş,	ancak	doktoru	o	
irtifada	yaşamaya/çalışmaya	devam	etmesini	tehlikeli	buluyormuş	ve	Herman’ın	
eline	bu	konuda	bir	rapor	tutuşturmuş.	Herman	bunu	almış	Bekaert’a	götürmüş,	
Bekaert	da	rapora	istinaden	Ecuador	görevini	iptal	etmiş.	Herman	memleketine	
döndüğünden	dolayı	çok	sevinçli.	“Peki,	hastane	çıkışında	nerede	ikamet	etmeyi	
düşünüyorsun?”	dedim,	“tabii	ki	evimde…”	dedi.	Inınınııııın…..

Eve	atını	kaybetmiş	kovboy	modunda	döndüm.	Eşime	durumu	izah	ettim,	“fazla	
vakit	kaybetmeden	taşınmamız	gerekiyor”	dedim.	Eşim	baktı	ki	benim	mod	
cacık,	“tamam,	sorun	değil,	buraya	getirdiğimiz	karton	kutuları	atmamıştım,	
kilerde	duruyor”	dedi.

Başka	bir	kiralık	ev	bulmakta	epey	zorlandık,	ama	sonunda	bir	olasılık	doğdu:	
Bekaert’in	patron	ailesinin	o	sıradaki	temsilcisi,	yani	Bekaert	Şirketi’nin	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Jean-Charles	V.’in	açık	arazide	çok	büyük	bir	çiftlik	
evi	var,	orada	yaşıyor.	“Ali	Baba’nın	çiftliğinde	kazları	var…”	misali	çiftlikte	
olmayan	hayvanat	yok.	Arjantin’den	getirilme	sığırlar	bile	var,	arasıra	biri	
kesiliyor	falan.	Bu	amcanın	çiftliğinde	kendi	malikanesi	haricinde	iki	tane	daha	
evi	var,	büyücenek	şeyler.	İki	oğlu	varmış,	evler	onlarınmış,	o	sırada	iki	oğlan	da	
ABD’de,	evlerin	birinde	çiftlikten	sorumlu	bir	aile	yaşıyor,	diğerinde	Bekaert’ta	
süreli	çalışmaya	gelmiş	bir	Japon	üst	düzey	yönetici.	İşte	o	Japon	memleketine	
dönüyormuş,	ev	boşalıyormuş,	derhal	talip	olduk.	Bekaert’in	evler	ve	şirket	
araçlarından	sorumlu	“bakanı”	“olmaz”	dedi.	“Niye?”	diyorum.	Efendim	evin	



kirası	benim	kadememdeki	bir	çalışana	ayrılan	kira	haddinden	yüksekmiş.	O	
sırada	bana	ev	aramaktan	hafakanlar	basmış	durumda.	“Kira	haddinden	beş	para	
fazlasını	vermem,	beğenmiyorsanız	evi	münasip	bir	şey	yapın,	ben	oturduğum	
evden	çıkmıyorum,	Herman’ın	sorununu	da	nasıl	çözersiniz	bilmem”	dedim.	
Uzun	bir	itiş	kakıştan	sonra	boşalan	eve	ilave	para	ödemeksizin	geçmemize	izin	
çıktı.	Kutu	kutu	kutucuklarımızı	hazırladık,	gittik	yeni	evimize	yerleştik.	Tabii	
bu	arada	envai	çeşit	maddi	sorun	çıkıyor,	bu	seferki	taşınmayı	kim	ödeyecek	
gibi,	evdeki	eksik	eşyalar	satın	alınacak,	parasını	kim	ödeyecek	gibi.	Normalde	
bu	tip	konularda	işbirliğine	yatkınımdır,	ama	kahraman	Türk	evladının	inadı	
tutmuş	bir	kere,	önüme	ne	ödemesi	getirirlerse	getirsinler	“ödemiyorum”	
diyorum.	Sonunda	baktılar	ikna	edemeyecekler,	önüme	bu	tarzdaki	ödeme	
isteklerini	de	getirmez	oldular.	Olsa	olsa	dosyama	bir	not	düşülmüştür	“arada	
dellenir,	elleşmeyin”	gibilerden,	ki	ona	da	itirazım	yok,	yanlış	olduğunu	iddia	
etmem.

		

Yeni	evimizin	adresi	dikkat	çekiciydi:	Beerbosstraat	30,	Sonneberg.	
“Sonneberg”	bölgenin	ismi,	anlamı	“Güneşli	Tepe”.	“Beerbosstraat”	ise	“Ayı	



Ormanı	Sokağı”.	“Güneş”	Belçika’da	çok	ortaya	çıkmaz,	en	yüksek	noktası	
yediyüzküsur	metre	olan	bir	ülkede	“Tepe”	de	çok	nadirdir,	olsa	olsa	büyücenek	
tümseklere	daha	sık	rastlanır,	“Ayı”	haşa	bulunmaz	ve	dahi	bölge	“Orman”	değil.	
Neyse,	ismini	öyle	koymuşlar,	olduğu	kadar	olmuş.	Ev	biraz	eski,	ama	büyük	ve	
çok	güzel	manzarası	var.	Biz	aslında	Herman’ın	evinin	tarzında	daha	modern	
evleri	tercih	ediyoruz	ama	bu	eve	de	bir	diyeceğimiz	yok.	Keyfini	çıkartıyoruz.

…derken,	bir	gün	TCSC’de	akıllı	ve	dirayetli	Müdür/Mühendis	pozunda	
oturuyorum,	Bekaert’in	aylık	olarak	yayınlanan	“info”	dahili	dergisi	geldi.	
Birinci	sayfada	kocaman	bir	manşet:	“Henri-Jean	V.	yıllar	süren	ABD’deki	
başarılı	çalışmalarını	tamamladı	ve	memlekete	geri	geliyor”	babında	bir	felaketi	
haber	veriyor.	Henri-Jean	V.	,	evsahibimiz	Jean-Charles	V.	‘nin	oğullarından	biri,	
bu	da	onu	bizim	ev	sahibi	yapıyor.	Ya	şimdi	bu	adam	“ben	evimde	oturmak	
isterem”	derse	biz	ne	yaparız?	Derhal	telefona	sarıldım,	eşimi	aradım,	“böyle	
böyle”	dedim.	“Taşınacağımız	zamanı	söyle,	üç	gün	içinde	taşınırız”	dedi.	İyi,	
bir	kriz	ortamı	yoktu.	Bekaert’in	evler	ve	araçlar	“bakanı”nı	aradım,	“bu	genç	
kardeşimiz	buralara	geldiğinde	nerede	ikamet	edecek?”	dedim.	“O	açık	arazide	
yaşamayı	sevmez,	kendisine	şehirden	kiralık	bir	apartman	dairesi	bakıyoruz”	
dedi,	ben	rahatladım.	O	evde	başka	saldırıya	maruz	kalmadık,	Belçika’dan	
taşınana	kadar	o	evde	yaşadık.

İkamet	ettiğimiz	evlerden	bahsederken	zamanı	biraz	fazla	ileriye	taşıdım,	
izninizle	bir	miktar	geriye	sarıyorum.

Tarihe	LTB	bozgunu	olarak	geçen	vakanın	üzerine	bir	değerlendirme	yapayım	
dedim.	

TCSC’de	göreve	başladığımda	otuzsekiz	yaşındaydım.	Tecrübem	ve	geçmişim	
itibariyle	(Fabrika	devreye	alınması	(“start-up’ı”),	planlama	ihtisası,	“saha”	
tecrübesi,	geniş	koordinasyon,	işe	alma,	değişik	kademelerde	eleman	geliştirme,	
organizasyon	yeniden	yapılandırılması	(“Restructuring”)	)	Bekaert’taki	
değerlendirme	sistemi	beni	“Müdür/Kıdemli	Mühendis”	kademesine	
oturtuyordu.	TCSC	kadrosundaki	en	yüksek	konumlandırmalar	grubundaydım.	
Rekabetçilik	açısından	bakıldığında,	teknik	mühendislikle	iştigal	edenler	içinde	
fiili	teknik	mühendislik	tecrübesi	yönünden	tecrübe	birikimim	çok	sınırlıydı	ve	
yaşım	fazlaydı.	Aslına	bakarsanız	o	yaşa	kadar	TCSC’nin	“teknik	mühendislik”	
dediği	şeyi	fiilen	hiç	yapmışlığım	yoktu.	Lisanım	(Flamanca),	üzerinde	çok	
çalışıp	başarılı	da	olmama	rağmen,	sonuçta	çok	sınırlıydı.



Sabancı	Holding	(SH),	benim	konumumla	ilgili	yakından	ilgili	görünmüyordu.	
Fiiliyatta	sonuçta	o	kadar	da	kopuk	olacaklarını	sanmıyordum	ama	en	azından	
görünürdeki	konumlama	“sen	başının	çaresine	bak,	zaten	sonuçta	SH’e	
döneceğinin	herhangi	bir	kontrat	bağlantısı	yok,	bizim	de	böyle	bir	talebimiz	
yok”	idi.	Bekaert	tarafında	da	kopuk	bir	görüntü	vardı.	Bir	deneme	olsun	diye	
Bekaert’in	Meksika	teşkilatında	açık	bir	pozisyon	için	iş	müracaatında	
bulundum,	kimse	“dur	bakalım,	sen	başka	yere	markesin”	demedi.	Başlatılan	
değerlendirme	sürecini	fazla	ilerlemeden	ben	kestim	“Yahu	ben	İspanyolca	
bilmem,	Meksika	kültürü	hakkında	da	hiçbir	tecrübem	yok”	diyerekten.	
Efendilik	ettiler	“iyi	de	hemşerim	o	zaman	niye	iş	müracaatında	bulundun?”	
demediler.	Nedenini	bilmemekle	beraber	benim	kaşındığımı	fark	ettiler	
zannediyorum	ve	ilginç	bir	hamle	yaptılar.	Bekaert’ta	üye	sayısı	elli	civarında	
tutulan	bir	“dış	görev	havuzu”	(“Expatriate	Pool”)	vardı	(herhalde	halen	de	
vardır),	bu	havuzdaki	Bekaert’lılar	yakinen	takip	edilir	ve	gerektiğinde	dış	
görevlere	atanırlardı.	Birey	ile	önceden	bir	takım	mülakatlar	yapılır,	bireyin	ne	
gibi	dış	görevlere	açık,	ne	gibilerine	kapalı	olduğu	tespit	edilirdi.	Gizli	saklı	
olmayan,	göz	önünde	bir	süreçti	ve	“Expatriate	Pool”	üyesi	olmak	Bekaert	
içinde	prestijli	bir	konumdu.	Bu	ekibe	üye	olmam	önerildi,	ben	de	memnuniyetle	
kabul	ettim.

“Expatriate	Pool”a	üye	olduktan	sonra	ve	sayesinde,	sonradan	çok	faydasını	
göreceğim	kurslara	ve	programlara	katıldım.	Bunların	içinde	en	kapsamlısı,	
Paris’in	50	kilometre	kadar	güneyindeki	Fontainebleau	yerleşimindeki	INSEAD	
Üniversitesinin	bir	yan	kuruluşu	olan	CEDEP’te	aldığım	Operasyonel	Yönetim	
Programı’ydı	(“Operational	Management	Program”,	“OMP”).	Ayrıca	çeşitli	
Strateji	ana	konulu	programlara	katıldım.
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Beerbosstraat	30

		

Beerbosstraat’a	taşınma	vakasını	daha	önce	anlatmıştım.	Taşındığımız	sıralarda	
TCSC’deki	işlerim	biraz	düzene	girmişti.	Çelik	Kord	işinin	metalurjisi,	ısı	
transformasyonu	üzerinde	çalışırken	bir	yandan	da	Çelik	Kord’un	temeli	ve	
bence	en	cazip	yönü	olan	kavramsal	teorisi	bilgimi	giderek	derinleştiriyordum.	
Çok	okuyordum,	okuduklarımı	deneylerle	test	ve	teyit	ediyordum.	Her	konuda	
olduğu	gibi,	Çelik	Kord’da	da	kavramsal	bilgi	derinleştikçe	o	konu	etrafında	
olup	biten	her	şey	daha	iyi	birbirine	bağlanabiliyordu.	Çelik	Kord’da	isim	
yapmış	uzmanların	daha	önceleri	kursunu	görmüş	oldukları	“Kavramsal	Teori”	
konusunu,	giderek	yayılan	ünüme	binaen,	bir	de	benden	dinlemek	üzere	
müracaatları	arttıkça	keyfim	yerine	geliyordu.

“LTB	vakası”	sonrası	projeler	konusuna	çok	temkinli	yaklaşmam	gerektiğini	
öğrenmiştim.	Ortalıkta	dolaşan	“Run	Flat	Tire”,	“Elevator	Cable”,	“Sawing	
Wire”,	“Steel	Carcass	Passenger	Radial	Tire”,	“Betru”	gibi	çok	cazip	projelerden	
uzanabildiklerimde	ufak	roller	kapmaya	çalışıyordum.	Daha	büyük	rollere	“yüz	
vermiyor”dum.	Projeler	konusunda	iyi	bir	çıkış	yakalamayı	istiyordum,	ancak	
ikinci	bir	LTB	vakasını	da	ünüme	(“Legacy”me)	eklemeyi	kariyerim	açısından	
fazla	riskli	görüyordum.	Çıkış	yapmayı	deneyeceğim	proje	benim	yatkın	
olduğum	konuları	içermeliydi,	mekanik	ağırlıklı	olmalı,	BENG’in	ekipmanlarını	
ve	“saha”yı	kapsamalıydı.

Beklediğim	fırsat,	çok	geçmeden	önüme	düşüverdi.

“Uzunluk	Kontrolu”	(	“Length	Control”,	“LC”)	neredeyse	Çelik	Kord	konusu	
kadar	eski	bir	problemdir.	(“Eski”	deyince,	ilk	Çelik	Kord	patentlerinin	1950	



civarında,	çoğunluğu	Michelin	tarafından	alındığı	notunu	düşeyim.	Yani	“eski”	
deyince,	çok	da	“eski”den	bahsetmiyor	olduğumuzu	belirtmiş	olayım.)

Problemi,	olabildiğince	rafine	olarak	tanımlamaya	çalışayım:

Müşterinin	kullanacağı	son	ürün	olan,	içine	Çelik	Kord	sarılmış	bulunan	
bobinler	tek	tek	üretilir.	Müşteri	(Lastik	üreticisi)	ise	bu	bobinlerin	yüzlercesini	
ekipmanına	bir	arada	yükler	ve	hepsinin	birbirine	paralel	şekilde	dizileceği	bir	
metreden	daha	geniş	bant	oluşturmak	üzere	makinasına	besler.	Bandın	her	iki	
yüzeyi	lastikle	kaplanır,	bunlarla	da	imalatın	bir	ileri	safhasında	lastiğin	kat	ve	
kuşakları	üretilir.	Müşterinin	yüklediği	bobinlerin	içinde	ilk	boşalanla	birlikte	hat	
durur,	diğer	bobinlerde	kalan	Çelik	Kord	hurdadır.	İdeal	durum	bobinlerin	
tamamının	tastamam	aynı	uzunlukta	olup	hepsinin	birden	aynı	anda	
boşalmasıdır.

Problem	görünürde	basit,	o	halde	çözümü	de	basit	olmalı	diye	düşünüyor	insan.	
Ancak	ayrıntıda,	problemin	çözümüne	engel,	hem	tedarikçi	hem	de	müşteri	
tarafında	ve	bunların	kesişiminde	bir	sürü	dinamiği	vardı.	İşte	bundan	dolayı	
çözülmesi	için	birikimsel	olarak	en	çok	para	harcanmış	projelerden	biri	olmasına	
rağmen	onyıllar	boyu	tam	olarak	çözüme	kavuşturulamamıştı.	Dönem	dönem	
problemin	çözümü	açısından	hem	tedarikçi	hem	de	müşteri	adeta	bir	teslimiyet	
ve	durumu	sürecin	normal	kaybı	olarak	kabul	etme	moduna	giriyorlar,	bazı	
dönemlerde	ise	konu	kızışıyor	ve	etrafında	çok	ciddi	tartışmalar	yapılıyordu.	
“LC	problemi”	her	iki	taraf	için	de	kronik	baş	ağrısı	niteliğindeydi.

1993	yılında	Bekaert’ın	en	büyük	müşterilerinden	birkaç	tanesi	adeta	kombine	
bir	atakla	Bekaert’ın	“LC”	performansı	ile	ilgili	resmi	şikayetlerde	bulundular.	
Bizde	“içerden”	edinilen	bilgi,	Bekaert	ile	diğer	tedarikçilerden	arasında	belirgin	
bir	performans	farkı	olmadığı	yönündeydi,	ancak	müşteri	müşteriydi.	Ayrıca	
pazarın	lideri	olarak	diğerleriyle	eşit	performans	tatmin	edici	bir	durum	da	
değildi.	Böylelikle	“LC”	dosyası	TCSC’de	yine	ortaya	geldi.	“LC”	dosyasını	
daha	önce	görmüşlüğüm	yoktu.	Görünce	korktum.	Devasa	kalınlıkta	bir	
dosyaydı.	Hani	arada	TV’de	Haberler’de	görüyoruz	ya,	devlet	görevlileri	sicimle	
bağlanmış	dosyaları	oradan	oraya	taşırken	arka	planda	tok	bir	ses	“bilmemne	
davası	bilmemne	mahkemesinde	görülmeye	başlanacak,	dava	dosyası	bilmemne	
kadar	kalınlıkta”	diye,	işte	o	dava	dosyaları	gibi	bir	dosya.	Proje	lideri	tespiti	
için	TCSC’de	bir	toplantı	yapıldı,	aday	oldum,	zaten	benden	başka	istekli	de	
çıkmadı.	“İhale	bende	kaldı”,	toplantıdakilerin	acıyan	bakışlarını	üzerimde	
hissederek	dosyayı	parça	parça	Frans	ile	paylaştığımız	ofise	taşıdım.	Dosyayı	



benim	masanın	üzeri	ve	etrafına	yerleştirince	benim	masa	görünmez	oldu.

Dosyayı	okuyup	ayrıntıları	anlamak	bir	haftaya	yakın	süremi	aldı.	Bir	yandan	
okuyor,	bir	yandan	nasıl	bir	yaklaşım	kullanmak	gerektiğini	tartmaya	çalışıyor,	
bir	yandan	da	oluşturacağım	ekip	için	isimler	tespit	etmeye	çalışıyordum.	
Tarihçeyi	yeterince	anladığıma	kani	olunca	proje	ekibini	oluşturmaya	başladım.

Frans	ile	ilginç	bir	ilişki	geliştirmiştik.	Günde	iki	üç	posta	kavga	ediyorduk.	
Adamla	ilişkiyi	dengelemenin	başka	yolunu	bulamamıştım.	Frans	sadece	
TCSC’nin	değil,	Bekaert’in	birkaç	“superstar”ından	biriydi.	Aklı	ve	zekası,	
makinalı	tüfek	gibi	fikir	üretiyordu.	Ancak	saha	tecrübesi	ve	iletişim	becerileri	
yerlerde	sürünüyordu.	Frans	çoğunlukla	uçma	halindeydi.	Bu	yönlerden	bakınca	
ben	Frans’a	bir	tezat	teşkil	ediyordum.	Benim	çatır	çatır	tartışılabilen	insanlarla	
bir	geçinme	sorunum	genelde	olmaz,	onu	da	bu	ortam	fazla	rahatsız	etmiyordu	
ki	projelerde	birbirimizin	ekiplerine	dahil	olup	biraz	gürültülü	bir	şekilde	de	olsa	
birbirimizi	tamamlama	eğilimimiz	oluştu.	Frans,	ekibe	dahil	olması	teklifimi	
memnuniyetle	kabul	etti.	BENG’den	biraz	sivri	ama	bilgi	düzeyi	ve	yaratıcılığı	
çok	yüksek	bir	Mekatronikçiyi	(“Mekatronikçi”	dediğime	bakmayın,	ağız	
alışkanlığı,	esası	“Mekatronik	Mühendisi”	olacak)	gözüme	kestirdim.	Yine	
BENG’den	bir	elektronik	teknisyeni,	bir	de	mekanik	teknisyeni.	TCSC’den	bir	
teknisyen,	bir	de	atölyemizden	ilgili	makinanın	operatörü.	Neyse	ki	
oluşturduğum	ekipten	hiç	kimse	üyelik	teklifimi	geri	çevirmedi.	Biraz	iddialı	bir	
ekip	oldu,	çalışmaların	gürültülü	ve	tansiyonu	yüksek	geçeceği	daha	başlarken	
belliydi,	ama	bunu	yönetilemeyecek	bir	durum	olarak	görmedim.	Nasılsa	
hepimiz	profesyoneldik.	Proje	ekibini	ve	aklımdaki	rol	dağılımını	Luc’a	anlatıp	
“kutsama”	(“blessing”)‘sını	istedim,	kabul	etti.	Böylelikle	o	da	istediğim	
sorumluluğu	almış	oluyordu.	Luc	BENG	kökenliydi	ve	orada	halen	iyi	bir	
ağırlığı	olduğunu	defalarca	gözlemlemiştim.	Çalışmalarımızda	BENG	ile	ilgili	
bir	öncelik	sorunu	yaşarsak	Luc’u	devreye	sokmayı	planlıyordum.

Prosedürleri	ve	makine	çizimlerini	inceleyerek	sistemin	nasıl	çalıştığını	
incelemeye	başladık.	Özetle:	makinada	belli	bir	telleme	(“thread-up”)	düzeni	ile	
Çelik	Kord,	sayaç	makarasından	(“counter	pulley”)	geçiyor,	sayaç	makarası	
doğrusal	(“linear”)	olarak	uzunluk	ölçüp	bunu	sayaca	bildiriyor.	Bobin	sonundan	
önce	makinaya	kaynak	vs	müdahale	edilmesi	gerekiyorsa	nasıl	yapılacağı	
prosedürle	belirlenmiş.	Bobin	sonuna	gelindiğinde	sayaç	makinanın	tahrikinin	
durması	ve	fren	mekanizmasını	devreye	alma	sinyali	veriyor.	Mekanik	frenleme	
ile	duran	makine	sayacı	sabitliyor,	Sayaçtaki	rakam	uzunluk	toleransı	içindeyse	
makina	bobini	salıyor	(“release”).	(Değilse	salmıyor,	dikkat	çekme	ışıkları	



yanıyor	falan).	Operatör,	yine	belirlenmiş	bir	şekilde	sayaç	makarasını	
kullanarak	son	kontrolleri	yapıyor,	bobini	“düğümlüyor”	ve	müşteriye	gidecek	
kutuya	yerleştiriyor,	gerekli	kayıtları	yapıyor.	Daha	özetle,	sistem	mekanik,	
uzunluk	ölçümü	lineer,	müdahale	ve	kontrol	manuel.	Belçika’daki	fabrikalarda	
yaptığımız	saha	kontrollerinde	prosedürlerden	sapılıyor	olduğunu	tespit	ettik.	
(Buna	çok	şaşırdığımı	söyleyemem,	operatördür,	yapar).

Mekanik	doğrusal	sayaç	sistemi	/	manuel	kontrol	prensibini	geliştirelim	dedik,	
Mekanik	doğrusal	sayaç	sistemi	/	Mekanik	rotasyonel	hız	kontrolünü	yapmak	
için	/	manuel	kontrol	prensibine	vardık.	Mekanik	rotasyonel	hız	kontrolünü	
yapmak	için	kullandığımız	kaynakların	mekanik	doğrusal	sayaç	sistemi	ile	
tamamen	bağımsız	olmasını	sağladık.	Özetle	makinanın	ana	şaft	rotasyonel	hızı	
ile	bobin	mili	rotasyonel	hızını	kullanarak	bağımsız	bir	kaynaktan	uzunluk	hesap	
edip	bunu	sayaç	kontrolünde	kullandık.	Tabii	bunları	PLC	(“Programmable	
Logical	Computer”)‘ler	vasıtasıyla	gerçek	zamanlı	(“on-line”)	yapıyorduk.	
Çözümü	beğenmiştim,	Belçika’nın	Aalter	fabrikasında	bir	grup	makinayı	bu	
çözümle	donattık,	deneme	üretimine	geçtik.	Dağılımdaki	Gauss	eğrisi	eskisine	
göre	yok	denecek	kadar	küçüldü,	yani	dağılımdaki	sorunu	çözmüştük,	ancak	bir	
tuhaflık	vardı:	tek	tük	bobinlerde	çok	büyük	metraj	hataları	çıkıyordu.	Bobin	
uzunlukları	verilerini	gördüğümüzde	“bu	işte	operatör	parmağı	var”	dedik.	
Operatör	prosedürlere	uygun	üretim	yaptığında	geliştirdiğimiz	çiftli	sayaç	
sistemi	bobinin	uzunluğu	tam	olması	gereken	yere	oturtuyordu.	Operatör	
prosedürel	hata	yaptığında	ise	bobin	metrajı	sapıtıyor,	ama	bir	şekilde	bu	bobin	
de	müşteriye	gidecek	kutuya	konuyordu.

Bir	istihbarat	mangası	gibi	Aalter	üretim	sahasına	yayıldık,	operatörleri	
gözlüyoruz.	Epey	uzun	süre	gözlemlediğimizde,	makinanın	ön	tarafında,	tam	
“bobin	salma”	düğmesinin	yanında	bir	düğme	daha	gördük,	üzerinde	“by-pass”	
yazıyor.	Makina	çizimlerini	çıkarttık,	orijinal	tasarımda	olmayan	bu	düğme,	
sonradan	ilave	edilmiş,	makina	çizimine,	dolayısıyla	tasarımına	da	ilave	edilmiş	
(Prosedürel	uygulama	hatası	olarak).	Bobin	metrajında	belirgin	bir	sapma	ile	
makina	bobin	dolmuş	gibi	durursa	ikaz	ışıkları	falan	yanıyor	ama	bobini	salması	
için	makinanın	“salma”	düğmesine	“by-pass”	düğmesi	ile	birlikte	basınca	
makine	bobini	salıyor.	Bu	noktadan	sonrası	kolay	oldu	tabii:	“by-pass”	düğmesi	
o	noktadan	uzaklaştırıldı	ve	kullanımı	PLC’ye	kaydedilmeye	başlandı.

“LC”	projesi	bulguları	o	kadar	çarpıcıydı	ki	Bekaert	SC	üst	yönetimi	bunları	
“inanılmaz”	olarak	niteleyecekti.	Bunu	dikkate	alarak	ekipteki	arkadaşlar	hızlı	
bir	şekilde	elimizde	avuçiçi	tipi	video	kameralarıyla	Dünya’daki	Bekaert	SC	



fabrikalarına	dağılıp	operatörlerin	“iş	başında”	gizli	filmlerini	çekip	çok	kısa	bir	
süre	içinde	bunları	TCSC’de	kısa	bir	film	haline	getirdik,	SC	üst	yönetiminin	
TCSC	projeleri	değerlendirme	toplantısına	yetiştirdik.

Proje	sonu	sunumumuz	ve	filmimiz	SC	üst	yönetimi	tarafından	yer	yer	büyük	
şaşkınlık,	yer	yer	acı	bakışlar,	yer	yer	de	kahkahalarla	izlendi,	yeryüzüne	
yayılmış	bulunan	1000’den	fazla	makinanın	proje	önerileriyle	donatılması	ve	
konu	hakkında	bir	eğitim	paketinin	hızla	sahaya	indirilmesi	(“deploy”	edilmesi)	
karara	bağlandı.	Ekip	üyeleri	büyük	takdir	topladılar.	Joseph	bile,	bir	seneden	
fazla	gecikmeli	dahi	olsa,	randevu	talebime	cevap	verdi.

Belçika’da	bulunduğum	dönem	içinde	“LC”	performansını	raporlardan	takip	
etmeye	devam	ettim.	Problem	çözülmüştü.	Sonradan	tekrar	hortladı	mı	
bilmiyorum.

Bekaert	içinde	konumum	değişti.	Organizasyonda	terfiden	falan	bahsetmiyorum,	
sosyal	konumumda	terfi	ettim.	Performansıma	şüphe	ile	bakanlar	daha	fazla	beni	
içlerine	almaya	başladılar.	O	sırada	Flamancam	da	biraz	daha	yüzüne	bakılır	hale	
gelmişti,	TCSC’de	bir	vesileyle	sosyal	bir	toplantıda	kırık	dökük	Flamancam	ile	
toplantılarda	ben	varım	diye	İngilizce	konuşulmasından	vazgeçilmesini,	benim	
Flamanca’yı	yeterince	anladığımı,	ancak	toplantılarda	benim	bir	diyeceğim	
olduğunda,	İngilizce	konuşmam	gerekirse	hoş	görülmesini	önerdim.	TCSC’nin	
tüm	kadrosunun	İngilizcesi	çok	iyiydi,	ama	anadil	anadildir.	Önerim	
memnuniyetle	kabul	edildi,	ben	projelerde	daha	etkin	rol	almaya	başladım.
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Zeuss’un	flat	screen	TV’si	yine	bozulmuş,	Hermes’in	bulmaya	gittiği	tamirciyi	
bekliyordu.	Zeuss,	can	sıkıntısından	çekmecileri	karıştırmış	da	karıştırmış,	
sonunda	elinde	geçen	sene	ailesi	tarafından	kendisine	hediye	edilmiş	olan	
Maerklin	marka	oyuncak	trenin	yarı	açık	saçık	kutuları	ile	yüzünde	bir	zafer	
ifadesi	ile	ana	meydanda	tekrar	belirmişti.	“Trenimle	oynayacağım”	dedi	yüzü	
ışıldayarak.	Dizlerinde	bir	İskoç	battaniyesi,	önünde	kocaman	yün	çileleri,	elinde	
şişleri	ve	gözünde	yakın	gözlüğü	ile	haraşo	bir	atkı	ören	sevgili	zevcesi	Hera	“ne	
halin	varsa	gör,	yeter	ki	bana	ilişme”	diye	mırıldandı.	Zeuss	duymazlığa	geldi,	
ailenin	diğer	fertleri	yavaş	yavaş,	çaktırmadan	ana	meydandan	süzülerek	
tüyüyolardı.	Dünya’da	işleri	karıştırmak	Olymp’in	ana	meydandaki	birkaç	
saatlik	faaliyetten	her	halükarda	daha	renkli	olacaktı.	Ördüğünün	yanında	
ortalıkta	dönen	her	şeyin	farkında	olan	Hera	gürledi:	“Akşama	herkes	vakitlice	
burada	olsun.	Sizlere	etli	ekmek	ve	üryani	hoşafı	yapacağım”	dedi.	“Üryani	
hoşafı”nı	duyan	herkesi	adeta	bir	elektrik	şoku	çarpıyor,	biraz	yalpalıyor,	sonra	
yollarına	başları	önlerine	eğik	devam	ediyorlardı.

Zeuss	kutuları	ile	yere	oturdu,	hizmetkarlara	“bana	yeryüzünden	Robert	Allen	
Zimmerman	ve	Keith	Richards’ı	bulup	getirin”	dedi.	Birazdan	bu	iki	zat	
hizmetkarların	kolunda	çırpınarak	meydanda	belirdi.	“Sizin	topluluğun	tren	ile	
ilgili	bir	şarkısı	vardı,	bana	onu	çalın”	dedi.	Keith	Richards	ne	söylendiğini	
anlamaya	çalışarak	şaşkın	şaşkın	oraya	buraya	bakıyordu,	Zimmerman	“biz	aynı	
toplulukta	değiliz,	aslında	benim	sabit	bir	topluluğum	da	yok,	ama	tren	ile	ilgili	
bir	şarkım	var,	isterseniz	çalayım	ve	söyleyeyim”	dedi.	“Tamam,	başla	bakalım”	
dedi	Zeuss.	Zimmerman	“Slow	Train	Coming”i	tıngırdatmaya	başladı.	“Tamam,	
işte	bu...”	dedi	Zeuss	memnuniyetle,	“ötekini	defedin”.	Keith	Richards,	hala	ne	



olup	bittiğinden	tamamen	bihaber,	poposuna	yediği	tekmenin	gücü	ile	yeryüzüne	
express	dönüş	yaptı.	Atmosfere	girerken	tamamen	yanıp	kül	olmamak	için	
açısını	yatırdı,	girdikten	sonra	memleketi	bellediği	Edremit’i	ararken	Meksika	
Körfezini	Edremit	Körfezi	zannetti	ve	oraya	yöneldi.	Alçak	irtifadan	keşif	uçuşu	
yapan	iki	ABD	savaş	uçağının	arasından	hızla	yeryüzüne	doğru	seyretmeye	
devam	etti.	Pilotlar,	UFC	(“Unidentified	Flying	Chinese”)	in	konumunu	merkeze	
rapor	ettiler.

Çinliler	silkinip	de	kendilerine	geldiğinden	beri	Global	Ekonominin	dengeleri	
değişti.	Çin’de	üretim	yapmak	o	kadar	ucuzdu	ki,	Global	ölçekte	üretim	yapan	
tüm	firmalar	için	göz	ardı	edilemeyecek	bir	üretim	üssü	seçeneği	haline	geldi.	
Üstelik	Çin’in	nüfusunun	devasa	oluşu,	uzun	vadede	Global	talepte	belirgin	
değişiklikler	oluşması	halinde	ihracat	yapmak	üzere	kurulan	tesislerin	çok	büyük	
potansiyel	iç	pazara	yönlendirilebilmesine	müsaitti.	Böylece	tesislerin	atıl	hale	
gelme	riskleri	belirgin	şekilde	düşüyordu.	Siyasi	istikrar	büyük	bir	risk	faktörü	
olarak	değerlendirilmezken	(ki	ben	bu	kanaat	hakkında	genelden	daha	
muhafazakarım.	Bu	kadar	büyük	bir	kitlenin	ekonomik	gelişmede	bu	kadar	fazla	
yol	alırken	sosyal	kırılmaların	olmayacağını	beklemek	bana	fazla	iyimser	bir	
değerlendirme	gibi	geliyor.)	en	büyük	risk	teknoloji	ve	know-how’un	korunması	
olarak	gözüküyor.

Bekaert	Çin’e	üretici	olarak	gitmeye	1993’ün	ikinci	yarısı	karar	verdi.	12	tane	
“safkan”	Çinli	Zwevegem’e	operatör	olarak	eğitilmek	üzere	geldiğinde	Dominus	
Hamshus’un	olayla	küçük	bir	bağlantısı	oldu.	Gelen	Çinlilerin	hiçbiri	Çince	
haricinde	tek	kelime	yabancı	dil	bilmiyordu,	hiçbirinin	araç	kullanma	ehliyeti	
yoktu,	birçoğu	“otomobil”	denen	hilkat	garibesini	o	zamana	kadar	ancak	bir	iki	
kez	görmüşlerdi,	hiçbirinin	ismi	bir	batılı	tarafından	doğruya	yakın	şekilde	dahi	
telaffuz	edilemiyordu,	ve	tabii	ki	hiçbiri	Çelik	Kord	nedir	bilmiyordu.	Bu	
pürüzlerin	bir	kısmı	kolay	halledildi:	Çinliler,	kendilerine	birer	“batılı	isim”	
verilmesinden	hiç	rahatsız	olmadılar,	hatta	bu	hoşlarına	dahi	gitti.	Zwevegem	
Kortrijk	civarındaki	toplu	taşımalar	hep	uzun	mesafelidir.	Varsayım	şudur	ki	
herkesin	arabası	vardır,	biner	gider.	Tabii	bizim	Çinlilerde	böyle	bir	seçenek	yok,	
“bisiklet	kiralayalım”	dedik.	Hepsi	de	bisiklete	binmeyi	biliyor.	Gel	gör	ki	
Zwevegem	ve	Kortrijk’de	herkesin	bisikleti	var	ama	kiralık	bisiklet	yok,	böyle	
bir	pazar	yok.	Neyse,	bu	pürüz	de	giderildi,	böyle	bir	pazar	yoktu	ama	olmasına	
engel	bir	durum	da	yoktu.	Böyle	bir	duruma	epey	şaşıran	Flaman’ların	ikna	
edilebilenlerinin	bisikletleri	kiralandı.	Bu	sefer,	her	birkaç	gecede	bir	polis	
merkezinden	telefon	geliyor,	bizimkilerden	biri	bisiklet	ile	arabaya	çarpmış.	
Neyse	ki	ufak	tefek	kazalar	ve	bizim	Çinliler	öyle	naif	kazalar	yapıyorlar	ki	



muhatapları	durumu	ciddiye	almıyor.	Çinlilerle	birlikte	iki	adet	genç	kız	
öğrencinin	full	time	hizmeti	kiralanmış	Bekaert	tarafından,	bunlar	sokakta	
çarşıda	işe	yarıyor	ama	eğitim	salonunda	problem	yaşıyoruz.	Tercüman	kızların	
teknik	yönü	hiç	yok.	Tahtaya	şekiller	çiziyorum,	iki	cümle	de	laf	ediyorum,	
salonda	hiç	kimse,	tercüman	kızlar	dahil,	bir	şey	anlamıyor.	Sonra	başlıyor	
teknik	tarafı	olup	İngilizcesi	olmayan	operatör	adayları	ile	teknik	tarafı	olmayıp	
İngilizce	konuşan	tercümanlar	arasında	bir	münazara,	aşağı	yukarı	yirmi	
dakikada	ancak	mutabık	oluyorlar.	Bu	gidişle	bizim	eğitim	bitene	kadar	operatör	
adayları	emeklilik	yaşına	varacak.	Baktık	olmuyor,	Leuven	Üniversitesi’nden	
yeni	mezun	iki	Çinli	mühendis	bulundu,	ikisi	de	birer	Flamanla	evli,	onlar	işe	
alındı.	Biri	kısa	süre	içinde	istifa	etti,	diğeri	2010	yılı	itibariyle	Bekaert’ta	devam	
ediyor.	Zannediyorum	Çin	Operasyonu	Teknik	Grubun	başında.
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Türkiye’ye	Dönüş	Kararı

		

Dominus	Hamshus	Çin	operasyonu	ile	ilgisinin	bu	düzeyde	kalacağını	
zannederkene	bir	Pazar	sabahı	Paul	D.,	kendisini	bir	konuyu	görüşmek	üzere	
evine	davet	etti.	“Yine	Pazar	sabahı,	insanların	bu	Pazar	sabahı	ile	bir	alıp	
veremedikleri	var…”	diye	düşündü	Dominus	Hamshus,	ama	daveti	tabii	ki	kabul	
etti.

Sabahın	10:30’unda	Paul	D.,	Dominus	Hamshus’a	rakı	ikram	etti.	Paul	D.,	ilginç	
biriydi,	Joseph	D.N.’nin	doğal	karizması	Paul’de	yoktu,	ayrıca	iletişimi	de	
“akmıyor”du.	Joseph’i	alt	etmek	için	bu	eksiklerini	tamamlamaya	çalışıyordu.	
Belki	de	kurs	alıyordu.	Neyse,	Paul	içkici	biri	değildi,	sabahın	10:30’unda	rakı	
ikramı	muhtemelen	“empati”	amaçlıydı.	Tabii	olmadığı	için	de	üzerinden	
düşüyordu.	Dominus	Hamshus	rakıyı	reddetti,	bir	bardak	su	rica	etti.

Paul	konuyu	kısaca	ifade	etti:	“Çin’de	bir	Çelik	Kord	fabrikası	kurmaya	karar	
verdik,	projenin	ve	daha	sonra	oradaki	operasyonun	başına	Geert	V.H.’ı	
koymaya	karar	verdik.	Biliyorsun	Geert	şu	anda	Türkiye’deki	operasyonun	
başında,	1994	Temmuz	veya	Ağustos’ta	Türkiye’deki	işi	bırakacak,	Çin’e	
gidecek.”

Kısa	bir	ara	verdi,	Dominus	Hamshus’un	gözleri	okumaya	çalıştı,	sonra	devam	
etti:	“Senin	TCSC’deki	performansından	çok	memnunuz.	Bekaert	sistemi	içinde	
kendine	çok	iyi	bir	isim	yaptın.	Aslında	TCSC’de	devam	etmeni	istemekle	
birlikte	Türkiye’de	oluşan	bu	yeni	durumda	Türkiye’deki	operasyonu	Geert’ten	
senin	devralmanı	tercih	ediyoruz.	Eğer	tercih	etmezsen	senin	yerine	başkasını	
yollayacağız,	bu	durumda	o	başka	birinin	Türkiye’de	üç	yıl	kaldığını	



varsayarsak,	ki	normal	süre	budur,	üç	yıl	sonra	tekrar	duruma	bakarız.	Bu	süre	
boyunca	belki	TCSC’de	devam	edersin,	ya	da	belki	başka	seçenekler	oluşur.	
Yani	sana	sorumuz	şu:	1994	yaz	döneminde	Türkiye	operasyonunu	devralmak	
mı	istersin,	yoksa	TCSC’de	devam	etmek	mi?	Bu	konuda	karar	vermek	için	ne	
kadar	süreye	ihtiyacın	var?”

Dominus	Hamshus,	“	eve	gideyim,	eşimle	bir	konuşalım,	sizi	öğleden	sonra	
arayıp	kararımızı	bildirebilirim”	dedi.

“Tamam”	dedi	Paul,	“öğleden	sonra	telefonunu	bekleyeceğim.”

Kariyer	kararları	önemlidir,	ancak	kararın	önemi,	üzerinde	düşünme	süresinin	
uzatılmasını	gerektirmeyebilir.	Kararın	önemi,	karar	kriterlerinin	sayısını	da	
arttırmaz.	Bir	kararın	kriterleri	üç	beş	tane	olur	(olmalıdır),	daha	fazlası	kafa	
karıştırır…	(diye	düşünmektedir	Dominus	Hamshus)	.

Yarım	saat	sonra	Dominus	Hamshus	ve	eşi,	Beerbosstraat	30’un	salonunda	
karşılıklı	kahve	içerek	konuyu	konuşuyorlardı.	1994	yılına	girmek	üzereydiler,	
Nisan	ayında	bebek	bekliyorlardı.	Temmuz	Ağustos	gibi	Türkiye’ye	dönecek	
olurlarsa	Belçika’da	ikibuçuk	yıl	kalmış	olacaklardı.	Belçika	keyifliydi,	ancak	
“aman	aman,	ne	yapalım	edelim	de	buralarda	kalışımızı	uzatalım”lık	da	değildi.	
İş	yönünden	TCSC’deki	iş	de	keyifliydi,	hatta	giderek	daha	da	keyifli	hale	
geliyordu.	Ancak	Dominus	Hamshus’un	değerlendirmesinde	doğrudan	
operasyonel	sorumluluğu	olan	bir	iş	değildi.	Kariyerine	bu	tarz	bir	renklilik	
katmaktan	memnundu,	ancak	bu	memnuniyet	ana	rotayı	bu	yöne	değiştirmeye	
yetmiyordu.	Paul’un	sorusuna	cevap	oluşmuştu,	Dominus	Hamshus	Paul’ü	aradı	
ve	1994	yazında	Türkiye’ye	dönmeyi	ve	görevi	Geert	V.H.’den	devralmayı	
kabul	ettiğini	bildirdi.	Birkaç	genel	prensip	konuşulup	el	sıkışıldı.	Paul,	bu	
gelişmenin	duyurulması	için	birkaç	ay	zamana	ihtiyacı	olduğunu	söyledi,	
Dominus	Hamshus,	bu	konuyu	şimdilik	sadece	eşi	ile	konuşmuş	olacağını,	diğer	
zamanlamalar	için	Bekaert’in	inisiyatif	alabileceğini	belirtti.

Geert	V.H.’in	Türkiye’den	ayrılacağı	bilgisi	SH’e	verilip	yerine	Bekaert’in	kimi	
önereceği	daha	duyurulmamış	iken	Beksa	Genel	Müdürü	Belçika’ya	geldi.	SH	
pozisyonunun,	Beksa	İşletmeler	Direktörlüğü	için	Bekaert’ın	kimi	önereceği	
konusunda	kendilerinin	(SH’in)	herhangi	bir	tercihi	olmadığını	gerek	Bekaert	üst	
yönetimine	gerekse	Dominus	Hamshus’a	defalarca	ve	ısrarla	belirtti.	Aksine	bir	
çaba	yokken	neden	bu	kadar	ısrarla	bu	pozisyonun	altı	çizilme	gereği	duyuldu,	
yoruma	tabidir.	Beksa	ortaklığındaki	Bekaert	sorumluluğun	paylaşılmasını	



önlemeye	yönelik	bir	hamle	ve	Dominus	Hamshus’a	da	sorumluluğun	SH’da	
olmadığının	teyidiyle	Bekaert	tarafından	başka	birinin	Türkiye’de	
görevlendirilmesi	halinde	Dominus	Hamshus’un	potansiyel	reaksiyonunu	
düşürmek	düşüncesi	olabilir.	Dominus	Hamshus	o	gündem	yoğunluğu	içinde	bu	
konunun	üzerinde	durmadı.

Nisan	1994’te	Hamshus’ların	ikinci	çocuğu	dünyaya	geldi.	Ağustos’taki	taşınma	
için	malum	kutular	yine	yavaş	yavaş	doldurulmaya	başlandı.
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Türkiye’ye	Dönüş

		

Olymp’ün	büyük	meydanı	sabah	erken	saatte	boş	ve	sessizdi.	Hafif	bir	rüzgarın	
meydan	kenarındaki	zeytin	ağaçlarının	yapraklarını	okşamasının	huzurlu	sesi	
haricinde	bir	şey	duyulmuyordu.	Derken,	meydanın	doğu	tarafından	giderek	
yaklaşan,	tabiatın	ahenkli	ve	huzurlu	uyanışını	delen	sesler	duyulmaya	başlandı.	
“Dıgıdık	dıgıdık	dıgıdık”	sesiyle	birlikte	doğudan	küçük	bir	toz	bulutu	gözüktü,	
toz	bulutunun	içinde	Zeuss	göründü.	Sol	elinde	tuttuğu	tahta	bir	süpürge	
sopasının	adeta	üzerine	binmiş,	süpürgenin	bir	tarafında	bir	at	boynu	ve	kafası,	
öbür	tarafında	bir	tırmığın	ucu	bağlıydı.	Tırmık	yere	sürtüyor,	mütevazi	bir	
miktar	toz	kaldırıyordu.	Atın	kafası	yönüne	binmiş	olan	Zeuss,	arada	yan	gözle	
tırmığın	ucu	ve	toza	gururla	bakıyor,	biraz	daha	şevkle	“dıgıdık	dıgıdık”	
diyordu.	Sağ	elinde	tahta	bir	kılıcı	tehditle	ileri	doğru	sallıyordu.	Kafasında	ise,	
o	bembeyaz	uzun	saçların	tepesine	biraz	eğreti	duran	ördek	başı	yeşili	ve	
kocaman	tüylü	bir	şapkası	vardı.	Meydanın	ortasına	doğru	geldi	“Brsssssssss”	
deyip	atını	durdurdu,	dört	bir	yana	bakındı,	“amma	da	uyuyorlar”	diye	kendi	
kendine	söylendi,	atına	“haydiiii”	diye	seslendi.	Hiçbir	şey	olmadı,	Zeuss	
meydanın	orta	yerine	halen	duruyordu.	Kafasını	eğdi,	şaşkın	şaşkın	düşünmeye	
başladı,	sonra	“hah	buldum”	dedi,	aniden	kafasını	kaldırdı	ve	“deeeeh”	diye	
haykırdı,	derhal	hareketlenen	atı	meydanın	batı	tarafındaki	çıkışa	doğru	sürdü,	
“Sonneberg”	tabelasının	hemen	dibinden	geçip	“dıgıdık	dıgıdık”	hızla	doğuda	
kayboldu.	Meydanda	sadece	hafif	bir	toz	bulutu	kalmıştı.

Türkiye’ye	gelir	gelmez	Beksa	İşletmeler	Direktörlüğü’nü,	Çin’e	gitmeye	
hazırlanan	Geert	V.H.’dan	devraldım.	Böylelikle	(Bekaert	/	SH	ortaklık	dönemi	
için)	Beksa’da	çalışan	Belçika’lı	kalmadı.	



Belçika’da	olduğum	dönem	içinde	Beksa’da	olup	bitenden	kopmamıştım,	onun	
için	hızlı	bir	devir	teslim	yapabildik.	Geert	V.H.	Türkiye’den	ayrılıp	Çin’e	gitti	
yerleşti.	(Bekaert	Çelik	Kord,	1994	yılından	başlayarak,	sanayi	şirketleri	
standardında	çok	hızlı	sayılabilecek	bir	hızla,	üretim	tesislerini	Çin’e	kaydırdı.	
2010	yılı	itibariyle	Belçika’da	Bekaert’in	tel	ve	diğer	ürünler	üretim	tesisleri	
devam	etmekle	birlikte,	Çelik	Kord	üretim	tesisi	olarak	çok	küçük	bir	ünite	
kaldı.	Avrupa’da	doğru	düzgün	büyüklükte	Çelik	Kord	üretim	tesislerinin	biri	
İspanya’da,	biri	Türkiye’de.	Brezilya’da	bir	ve	ABD’de	bir	fabrika	var,	global	
üretim	gücünün	yarısından	fazlası	ise	Çin’de,	dört	büyük	ve	bir	küçük	fabrika	
olarak	devam	ediyor.)

Beksa’da	yeniden	başlarken,	ekiple	hizalanmamızı	(“Alignment”)	düzgün	
yapmak	için	gayret	ettim.	Yöneticilerin	büyük	çoğunluğu	daha	önceden	birlikte	
çalışmış	olduğumuz	ekipti.	Araya	epey	zaman	girmiş	olduğundan	eskisi	yenisi	
toptan	bir	hizalanma	süreci	uyguladık.	Yöneticilerin	hepsinin	şirketin	geleceği	
ilgili	görüşlerini	olabildiğince	derinlemesine	görüştük.	Sadece	yöneticilerle	
değil,	tüm	mavi	yaka	çalışanlarla	insanların	içleri	bayılıncaya	kadar	
endoktrinasyon	ve	hizalanma	toplantıları	yaptık.	Şirketin	gitmeye	niyetli	olduğu	
yön	hakkında	çalışanların	bilgisinde	boşluk	kalsın	istemiyordum,	yönetim	
verimliliği	açısından	bunu	çok	önemsiyordum.

Kültür	gelişimi	ile	ilgili	gayretleri	daha	da	arttırdım.	“Kültür”ün	başlı	başına	çok	
önemli	bir	yönetim	aracı	olduğuna	çok	inanıyordum	(halen	de	inanırım).	
Beksa’da	yaptığımız	kültür	gelişimi	amaçlı	aktivitelere	o	devirde	dışarıdan	
bakanlar	Beksa	yönetiminin	ve	en	başta	benim	kafayı	yediğime	kani	
oluyorlardır.

Aç	Parantez:

Kurumsal	Kültür,	ilk	girdilerini	milli	kültürden	alır.	Kurum	hangi	ülkede	ise	o	
ülkenin	insanlarını	işe	aldığında	ortak	tabanı	milli	kültür	olan	bir	insan	topluluğu	
ile	çalışmaya	başlar.	Zamanla	bu	kurumun	değerleri	ve	çalışma	şekli	oluşur.	Bu	
oluşumda	bireylerin	her	biri,	değişen	ağırlıkta	rol	oynar.	Bireylerin	rollerinin	
ağırlıkları,	organizasyonel	seviye	ile	bağlantılı	olduğu	gibi,	aynı	zamanda	şahsi	
yapılarındaki	"toplumu	etkileyebilme"	özellikleri	ile	de	bağlantılıdır.	Bu	son	
derece	karmaşık,	dinamik,	iki	yönlü	çalışan	(hem	etkileyen	hem	de	etkilenen)	ve	
formüle	edilmesi	zor	(veya	imkansız)	karşılıklı	etkileşim	sayesinde	kurum	
çalışanlarının	tarzları	bazı	yönlerden	giderek	birbirine	benzemeye	başlar.	O	
kurumun	bir	ortak	çalışma	şekli	oluşur;	bu	çalışma	şekli	belirgin	olarak	



toplumun	ortak	kültüründen	farklılaşma	göstermeye	başlar.	Kurumla	özdeşleşen	
bu	oluşumu	"kurumsal	kültür"	olarak	adlandırmak	mümkündür.

Bir	örnek	ile	açıklık	getireyim:	Kentsa,	İzmit'in	hemen	doğusunda	bulunan	ve	
ona	yakın	Sabancı	bağlantılı	şirketin	fabrikalarının	birarada	yeraldığı	bir	
kampüstür.	Bu	fabrikaların	çalışanları	o	bölgenin	insanlarıdır,	dolayısıyla	aynı	
"havuz"dan	gelmedir.	Yöneticilerin	ise	bir	kısmı	o	bölgeden,	bir	kısmı	ise	
Türkiye’nin	başka	bölgelerinden	gelmedir,	sonuçta	yine	ortak	bir	"havuz"	söz	
konusudur.	Bu	kadar	ortak	özelliği	olan	ve	iç	içe	yaşayan	bu	şirketlerin	çalışma	
şekilleri,	ortak	yanları	olmakla	birlikte,	birbirinden	belirgin	şekilde	farklılıklar	
göstermektedir.	Doğal	olarak	oluşan	kültürlerin	birbirine	göre	daha	olumlu	veya	
olumsuz	tarafları	bulunmaktadır.	Kültürlerin	olumlu	taraflarını	birbirine	
aşılayarak	daha	zengin	ortak	bir	kültür	yaratmak	amacıyla	bu	şirketler	arasında	
yönetici	transferleri	yapıyoruz	ve	iletişim	ağları	kuruyoruz.	Bu	çabamızdan	
olumlu	neticeler	almakla	birlikte	şirket	kültürleri	arasındaki	farklılık	belirgin	
olarak	kendini	göstermektedir.

Kurumsal	Kültürün	bir	de	uluslararası	boyutu	var.	Çokuluslu	şirketlerde	görülen	
bu	oluşumu	ülkelerin	milli	kültürleri	ve	kurumun	merkezinin	çalışma	şeklinin	
yanısıra,	bölgelerdeki	kurumların	her	birinde	oluşan	bölgesel	kurumsal	kültürler	
beslemektedir.	Çokuluslu	şirketlerin	kültürleri	bazı	yönlerden	milli	kültürlerin	ve	
bölgesel	kurumsal	kültürlerin	önüne	geçmektedir.	Gittikçe	globalleşen	(küçülen)	
dünyamızda	kurumsal	kültür	giderek	daha	fazla	ağırlık	kazanacağa	benziyor.	
Belki	de	yarın	birgün	bir	"Toyota	Kültürü"nü	bir	"Japon	Kültürü"nden,	bir	
"Daimler-Chrysler	Kültürü"nü	bir	"Alman	Kültürü"	veya	"Amerikan	
Kültürü"nden	daha	fazla	kullanacağız.

Peki,	kurumsal	kültür	diye	bir	şey	varsa	ve	bizler	istemesek	dahi	oluşuyorsa	
bunu	kurumlarımızı	daha	ileriye	götürmek	için	ne	şekilde	kullanabiliriz?	Burada	
üç	aşamalı	bir	döngü	öneriyorum:	Tanıma,	Hedef	Belirleme,	Planlama	ve	
Yönlendirme.

Tanıma:	Kendi	Kurumumuzun	Kültürü	nedir?	Neye	benzer?	Ne	yönlerden	
kuvvetlidir,	ne	yönlerden	zayıftır?	Bu	aşamada	yanlış	yapma	riski,	olan	ile	
gönlümüzce	olması	gerekeni	birbirine	karıştırmaktır.	Bu	değerlendirmenin	
tarafsız	olarak	yapılması	gerekmektedir.	Mümkün	olduğunca	detaylı	bir	fotoğraf	
çekimidir.	Dışarıdan	profesyonel	bir	göz	tarafından	yapılması	"tarafsızlık"	
ilkesinin	sağlanmasında	yardımcı	olacaktır.



Hedef	Belirleme:	Bu	kurumun	çalışma	şeklinin,	kültürünün	ne	şekilde	olmasını	
istiyoruz?	Bu	aşamada	Kurumsal	Değerler	(Misyon,	Vizyon,	Strateji	ve	
Politikalar)	ve	kurumun	Stratejik	Hedefleri	girdi	teşkil	ederler.	Hedef	
Belirlemede	de	profesyonel	bir	dış	kuruluştan	yardım	alınabilir,	ancak	ağırlık	
kurumun	kendisinde	olmalıdır.	Sizin	ne	istediğinizi	sizden	daha	iyi	kimse	
bilemez.

Planlama	ve	Yönlendirme:	Mevcut	Kültür	ile	Hedef	Kültür	arasındaki	farklar	
nelerdir?	Bu	farkları	nasıl	aşarız?	Bu	aşamada	kullanılacak	yöntem	teknik	bir	
konudur.	Uzmanlarca	yapılması	gereklidir.	Genellikle	kullanılan	araçlar	
davranışsal	eğitim	programları,	ekip	çalışmaları	ve	katılımı	özendirici	yönetim	
teknikleridir.

Özetle	Kurumsal	Kültür,	kurumumuzun	başarısını	veya	başarısızlığını	etkileyen,	
bizim	irademiz	dışında	da	oluşan,	doğru	şekilde	ele	alındığında	kurumumuzun	
etkili	bir	aracı	olabilen	bir	oluşumdur.

TU	29/03/1999

(Milliyet	İK	ekinde	yayınlandı)

Kapa	Parantez.

Bir	başka	önemli	ayak	olarak	ise,	devreye	almaya	hazır	hale	getirmiş	olduğum	iş	
modellerini	devreye	aldık.	Devreye	alma	işlemi	için	aklı	ve	çalışkanlığı	ile	
gözüme	giren	Filiz’i	yanıma	aldım.	Aylar	boyu,	belki	yılı	bulmuştur,	Filiz	ile	PC	
başında	diz	dize	iş	modellerini	devreye	aldık.	Filiz	bana,	ben	ise	Filiz’e	alıştık.	
2010	yılı	itibariyle	halen	birlikte	çalışıyoruz.

		



		

Önceden	planlamamış	olduğum	bir	başka	adım	olarak	ise,	Geert’in	başlatıp	
getirdiği	yerden	devam	ettirme	düzenini	kurduk.	Bu	adım	da	iş	değerlendirme	
sistemi	idi.	Belli	bir	olgunluğa	geldiğinde	performans	değerlendirme	sistemi	ile	
entegre	etmek	üzere	HAY	danışmanlık	şirketi	ile	uzun	vadeli	bir	çalışmaya	
girdik.

90’lı	yıllar	İzmit’in	yedi	kilometre	doğusundaki,	E5	karayolunun	güneyinden	
geçtiği,	TEM	otoyolunun	ise	kuzeyinden	geçtiği	sanayi	kampüsünün	“Kentsa”	
diye	anılmaya	başlandığı	dönemdir.	Kentsa	isminin,	sosyal	tesisine	de	aynı	isim	
verilmesine	kadar	bir	resmi	niteliği	yoktu.	Kentsa	isminin,	ilk	defa	Sakıp	Bey	
tarafından	kullanıldığını	duydum,	isim	çok	“tuttu”,	çok	çabuk	kabul	gördü.

Yaklaşık	4,000	kişinin	çalıştığı	Kentsa	kampüsü,	Hem	lastik,	hem	de	lastiğin	
geniş	kullanımlı	takviye	malzemeleri	NY6.6	iplik	ve	kord	bezi,	PY	HMLS	iplik	
ve	kord	bezi,	çelik	kord’un	tek	bir	kampüste	üretildiği	Dünya	üzerindeki	tek	
lokasyondu.	Şirketlerin	ortaklık	yapısı	zenginliği	açısından	da	eşi	olduğunu	
zannetmiyorum.	Kentsa	şirketlerine	Japonların,	ABDlilerin,	Belçikalıların,	



Meksikalıların	SH	ile	ortaklıkları	olan	şirketler	yer	alıyordu.	O	sıralar	SH’in	
bilgi	işlem	şirketi	Bimsa,	IBM	Türkiye	ile	bir	ortaklık	haline	gelmiş,	ismi	I-
Bimsa	olmuştu.	I-Bimsa	da	Kentsa’da	konuşlandırıldı,	Akbank	bir	Kentsa	
Şubesi	açtı.	Devlet	şebekesinden	aldığımız	elektrik	enerjisinin	kalitesi	ile	ilgili	
büyük	sorunumuz	vardı.	Voltaj	stabilitesi	çok	kötüydü.	Beksa	şirketinin	ısıl	
işlem	ve	kaplama	hatları	haftada	birkaç	defa	voltaj	dalgalanması	nedeniyle	
duruyor,	hatları	tekrar	devreye	almak	hem	belirgin	zaman	hem	de	maddi	
kayıplara	yol	açıyordu.	NY	6.6	ve	HMLS	iplik	tesisleri	de	her	daim	risk	
altındaydı.	Elektrik	beslemesinin	kalitesinin	iyileşmesi	bir	yana,	giderek	
kötüleşeceği	öngörüsü	de	vardı.	SH,	elektrik	beslemesini	iyileştirmek	ve	
sürekliliğini	sağlamak	üzere	Kentsa	için,	Kentsa’ya	bir	elektrik	kojenerasyon	
şirketi	kurmaya	karar	verdi.	Kentsa’daki	SH	ortakları	da	bu	şirkete	ortak	olmaya	
ikna	edilerek	Enerjisa	kuruldu.	Enerji	işine	atılan	bu	küçük	adımın	daha	ileride	
enerji	sektöründe	Türkiye	çapında	büyük	yatırımlara	dönüşeceği	düşüncesi	o	
sıralar	var	mıydı	bilmiyorum.

Kentsa’nın	çok	değişik	yapılardaki	ortaklıkları	arasında	benim	durumum	dikkat	
çekiyor,	tartışılıyordu.	Bekaert’in	Beksa’daki	tek	sürekli	temsilcisi,	bir	“Bekaert	
Koltuğu”nda	oturan	bir	Türk’tü.	Belli	ki	ortakların	her	ikisi	de	Dominus	
Hamshus’un	“doğru”dan	şaşmayacağına	güveniyordu.	Ben	de	bu	güveni	boşa	
çıkartacak	şekilde	davrandığımı	zannetmiyorum.	Bu	durum	ve	tutumdan	Athena	
benim	de	inanıp	desteklediğim	şu	genellemeyi	çıkarttı:	“Şirketlerin	ortaklık	
yapısı	ne	olursa	olsun,	şirket	bordrosunda	yer	alan	herkes	o	şirket	için	çalışır.	
Şirket	ortakları	arasında	çözülmesi	gereken	sorunlar,	şirket	bordrosunda	yer	
almayan,	bu	misyonun	verilmiş	olduğu	ortakların	temsilcileri	tarafından	çözülür,	
şirkete	tek	bir	mesaj	gider.”	Bu	basit	prensibe	şirketlerin	hizalanmaları	bazı	
durumlarda	çok	zor	oldu	ve	uzun	zaman	aldı.	Daha	ileride,	bu	prensibi	
uygulamanın	ana	işlerimden	biri	olacağı	tabii	o	zaman	belli	değildi.

Adapazarı’nda	Toyota	ile	SH	ortaklığı	olarak	kurulan	Toyotasa	üretim	tesisini	
bir	üst	yönetim	toplantısı	vesilesiyle	ilk	defa	95	yılında	gezdim.	O	zaman	da	çok	
alımlı	bir	fabrikaydı,	şimdi	(2010)	de	öyle.	O	zaman	bizleri	fabrikayı	gezdiren	
Şirket	Genel	Müdürü	Haluk	Görgün’dü.	Yaklaşık	bir	yıl	sonra	Haluk	Görgün,	
Nilgün	Hasefe	ve	Özdemir	Sabancı,	Sabancı	Center’de	öldürüldüler.	Faillerden	
Fehriye	Erdal’ın	başka	suçlamalardan	Belçika’da	yargılanması	sırasında	
avukatının	soyadının	Bekaert	olduğu	medyada	yer	alınca	SH’de	kısa	süreli	bir	
infial	yaşandıysa	da	bu,	avukat	Bekaert’ın	SH’in	ortak	olduğu	Bekaert	ailesi	ile	
hiçbir	ilişkisinin	olmadığı	anlaşılınca	dindi.
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Kalite	Ödülleri

		

95’te	Türkiye’nin	AB	Gümrük	Birliğine	üye	olmasıyla	Türkiye’de	birçok	
sektörde	fiyatlandırma	mekanizması	değişmek	durumunda	kaldı.	“Rekabetçi	
fiyat	yapısı”ndan	“maliyete	bağlı	fiyat”	mekanizmasına	geçişi	hazırlıklı	olmayan	
şirketler	kaldıramadı.	Her	halükarda	yeni	duruma	uyum	için	şirket	yapısında	
değişiklikler	gerekiyordu.	Bunların	orta	yerinde	Beksa,	SH’den	gelen	baskıya	
(hadi	baskı	demeyelim	ama	“Şirket	Genel	Müdürünün	de	katıldığı	ısrarlı	istek”	
diyelim)	direnemeyip	1995	yılı	Türkiye	Kalite	Ödülü’ne	müracaat	etti	(yani,	
“ettik”).	Bu	konuyla	ilgili	iki	tane	büyük	hata	yaptım:	birincisi,	Beksa	için	bu	
yarışmanın	o	yıl	öncelik	sorunları	getireceğini	daha	sesli	ifade	etmeliydim;	
ikincisi	ise,	bu	yarışmaya	gireceğiz	diye	Beksa’nın	operasyonel	yöneticisini	
birkaç	yıl	Belçika’da	çalışması	için	Bekaert’a	yollamayı	erteledim.	Ve	tabii	ki	bir	
kere	ertelemeye	başlayınca	her	sene	bir	sene	daha	ertelemek	için	iyi	bir	sebep	
buldum.	Sonuçta	şirketin	önceliğini	bireyin	önceliğinden	yüksek	tutmuş	oldum.	
Teorik	olarak	doğru	önceliklendirme	gibi	gözükse	de,	bireyin	önceliğinin	önüne	
başka	bir	şey	koyduğunuzda	pratik	olarak	kariyere	yanlış	müdahaleyi	yapmış	
oluyorsunuz.	Bu	yanlış	kararımdan	sonra	prensibi	değiştirip	“bireyin	(içeride	ya	
da	dışarıda)	kariyeri	açısından	doğru	olan,	eninde	sonunda	şirket	için	de	
doğrusudur”	haline	getirip	elimden	geldiğince	ve	şartlar	elverdiğince	
uygulayageldim.	1995	Türkiye	Kalite	Ödülü’nü	Kordsa	kazandı.	Kordsa’ya	
giden	değerlendirici	ekibin	başdeğerlendiricisinin	Şirket	Genel	Müdürü	ile	
görüşmesinde	karşısında	bizzat	Athena’yı	görünce	çok	soru	soramadığı	rivayet	
edilir	ama	tabii	bunlar	dedikodudur.	Böylece	90’lı	yıllarda	SH’in	Kentsa	
şirketlerinin	Kalite	Ödülleri’nde	başarı	serisi,	Brisa’nın	Türkiye	Kalite	Ödülü’nü	
kazanmasının	ardından	Kordsa’nın	da	Türkiye	Kalite	Ödülü’nü	kazanması	ile	
devam	etti.	Beksa	başarı	ödülü	ile	teselli	buldu.



1996	yılında	Brisa	bu	kez,	Avrupa	Kalite	Büyük	Ödülü’nü	kazandı.	

1997’de	ise	Beksa,	Küçük	Orta	Boy	şirketler	için	verilen	Avrupa	Kalite	Büyük	
Ödülü’nü	kazandı.	1998	yılı	Avrupa’nın	bazı	kentlerine	“Winner’s	
Conference”lara	katılmak	üzere	davet	edildik,	kimilerine	ben	gidip	ne	yapıp	
ettiğimizi	anlattım.	Büyük	Ödül	kazanan	olarak	katılmamız	gereken	asgari	
sayıdaki	konferansa	katıldıktan	sonra	“Bizde	faydalanılacak	bir	şeyler	varsa	
bundan	öncelikle	Türkiye’deki	sanayi	kuruluşları	faydalanmalı”	düşüncesi	ile	
Beksa’da	aylık	toplantılar	düzenledik,	isteyen	kuruluşlar	randevu	alarak	
katıldılar.	Bir	ara	aylarca	bekleme	süresi	oluştu.	Türkiye’deki	tüm	Sanayi	ve	
Ticaret	Odalarına	ve	Üniversitelere	yazılar	yazdım.	“İstiyorsanız	gelip	ne	
yaptığımızı	anlatayım,	masraflarımı	kendim	karşılayacağım,	ayrıca	ücret	talebim	
de	yok”	diye.	Bir	ara	Filiz	ile	birlikte	fıldır	fıldır	Türkiye’yi	bu	gayeyle	dolaştık.	
Bir	işe	yaradı	mı?	İlgi	beklentimiz	gibiydi.	Bu	yönden	tamam.	Verdiğimiz	
bilgilerle	Türkiye’de	bir	devrim	yaşanmadı.	Yaşansaydı	daha	iyi	olurdu.	Ancak	
aldığı	bilgilerle	kurumlarında	köklü	değişiklikler	yapanlar	oldu.	Bu	yönde	
başarılı	olduk	mu,	beklentiye	bağlı.	Ben,	başarımız	fena	değildi	diyorum.	O	
kadar	yorgunluğa	da	değdiğini	düşünüyorum.	
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McKinsey	İle	Proje

		

SH,	o	yıllarda	özellikle	Genel	Koordinatör/CEO	Hasan	Güleşçi’nin	
organizatörlüğü	ile	Holding’in	sürdürebilirliğinin	sağlamlaştırılması	için	daha	
fazla	kurumsallaşmak	gayreti	içindeydi.	“Daha	fazla	kurumsallaşmak”	için	
yapılacak	şeylerin	uzun	bir	listesi	vardı,	bu	listenin	en	zorlu	maddesi	
“Kardeşlerden	sonrası	nasıl	kurumsallaşacak	?”	idi.	“Kardeşlerin”	de	bu	
maddeyi	çözüme	kavuşturmak	istediği	söyleniyordu.	Neticeden	giderek	bu	
isteğin	kolektif	samimiyetini	şaibeli	buluyorum.

		

Neyse	efendim,	McKinsey	danışmanlık	firması	ile	birlikte	kurumsallaşma	
konusu	bir	proje	olarak	tanımlandı,	proje	ekipleri	tespit	edildi,	Bana	da	(daha	
önceleri	Coopers&Lybrant	ile	yapılan	proje	benzeri)	yine	küçük	bir	rol	verildi.	
İki	proje	arasındaki	süre	içinde	SH’i	daha	iyi	tanımış,	neyi	yapacağını	neyi	
yapmayacağını	daha	iyi	anlar	olmuştum,	bu	nedenle	aslında	McKinsey	
projesinde	yer	almak	konusunda	hevesli	değildim,	ancak	teklif	edilmiş	rolü	
reddetmem	için	de	uluorta	ortaya	sürebileceğim	bir	argümanım	yoktu,	rolü	kabul	
ettim.

		

Çok	özetle,	McKinsey	projesi	SH’deki	tüm	pozisyonların	(“SH	Yönetim	Kurulu	
Başkanı”	gibi),	tüm	platformların	(“SH	Yönetim	Kurulu”	gibi)	yukarıdan	
aşağıya,	oyun	sahasını	tespit	etmeye	yönelikti.	Ayrıca	pozisyon	ve	platformların	
“icracı”	mı	“kontrol”	mu	ana	işlevleri	belirleniyor,	kişilerin	aldıkları	“icracı”	ve	
“kontrol”	görevlerine	bazı	prensipler	ve	sınırlamalar	getiriliyor,	ve	



yapılanmadaki	iyileştirme	fırsatları	tespit	ediliyordu.	Proje	tüm	ayrıntılarıyla	
tamamlandı	ve	kalın	bir	dosya	ve	(tahmin	ediyorum)	kalın	bir	fatura	olarak	SH’e	
teslim	edildi.	Uygulamada	da	fayda	üretilmiş	oldu,	ancak	proje,	uygulamada	SH	
en	üst	kademelerinde	çok	büyük	yaralar	aldı,	biraz	yoruma	tabi	ama	bence	
uygulama	en	üstte	başarılı	olamadı.	Olsun,	herkes	projenin	çok	başarılı	
olduğunda	teyitleşti	oldu	bitti.

Tabii	şu	soru	açıkta	kalıyor:	madem	tamamiyle	uygulanmayacaktı,	neden	bu	işe	
dünyanın	parası	döküldü?	Bu	konuda	şöyle	bir	analoji	yapıyorum:	Kilo	vermek	
istiyorsunuz,	bir	türlü	veremiyorsunuz,	sonunda	isteğinizin	samimiyetinin	net	bir	
ifadesi	olarak	diyetisyene	gidiyorsunuz,	zaten	biliyor	olduğunuz	şeyleri	
dinlemek	için	bir	tomar	para	harcıyorsunuz,	isteğinizdeki	o	süreyi	ve	tatmini	
satın	almış	oluyorsunuz,	kendinizi	iyi	hissediyorsunuz.

Siz	yeter	ki	para	harcamak	isteyin,	size	bu	hizmeti	sunacak	seçenekler	çok.	
Gerek	şart,	üretilecek	faturanın	kalınlığıdır.	Ne	kadar	kalın	fatura,	o	kadar	
yüksek	çözüm	isteği	(gibi	sanki).	Büyük	ve	küresel,	en	havalı	danışmanlık	
şirketleri	bu	tip	projelere	her	daim	hazırdır,	daha	ötesi	bir	genelleme	
yapmayayım.

SH,	tipik	bir	konglomare	idi.	Sermaye	birikimi	oluşsun	diye	gümrük	duvarları	
ile	korunan	pazar/ülkelerde	yeşeren	tabanı	geniş	bir	konglomare.	Çok	fazla	
değişik	tip	iş	yaptığı	için	kendi	teknoloji/know	how	oluşumunu	
destekleyemeyen,	teknoloji	ve	know	how’u	bir	şekilde	sürekli	dışarıdan	
sağlamaya	alışan,	bir	süre	sonra	da	kendi	teknoloji	ve	know	how’unu	kendi	
yatırım	yaparak	sahip	olmanın	önemini	kültüründe	taşımayan	tipik	bir	
konglomare.

Türkiye,	1995	yılından	itibaren	koruma	duvarları	olmayan	bir	pazar.	Bu	
durumda	pazarın	hakimi	konglomareler	ya	seçmece	işlerde	odaklanıp	marka,	
teknoloji,	ve	know	how’a	dayalı	olarak	globalleşme	yönüne	gitmek	
durumundalar,	ya	da	yerli	pazardaki	güçleriyle	pazarı	büyük	evrensel	oyuncular	
karşısında	savunmaya	gitmek	durumundalar.	1995’ten	2010	yılına	kadar	SH	bu	
ikisinin	karışımı	bir	strateji	izledi,	ancak	bu	dönemin	son	birkaç	yılında	stratejide	
ikinci	seçenek	giderek	daha	fazla	ağırlık	kazandı.	Ve	aynı	zamanda	regüle	
sektörlere	doğru	yol	alındı.	Bu	pozisyonu	savunmak	en	azından	kısa	vadede	
karar	vericilere	daha	cazip	göründü.	

1998	yılında	tamamlan	McKinsey	projesinin	SH	yapılanma	önerilerinden	biri	



stratejik	odaklanma	idi.	Bu	kadar	çok	değişik	sektörde	faaliyet	gösteren	
şirketlere	tek	bir	stratejiyle	yön	vermek	mümkün	olmadığına	göre	iş	dalları	
gruplanacak,	içinde	stratejik	önem	arzedenler	Stratejik	İş	Birimi	(“Strategic	
Business	Unit”	=	“SBU”)	,	stratejik	olmayanlar	İş	Birimi	(“Business	Unit”	=	
“BU”)	olarak	yapılandırılacaktı.

SBU	ve	BU’ların	stratejileri	belirlenecek	ve	bu	stratejilerle	yön	verilecekti.

McKinsey’in	bu	önerisi	kabul	gördü	ve	doğal	olarak	Stratejik	Grup	Başkanı	ve	
Grup	Başkanı	gereksinimleri	doğdu.	

Kordsa,	Dusa,	Sakosa,	Enerjisa,	ve	IBimsa	bir	SBU	olarak	yapılandırıldı,	ismine	
“Takviye	Malzemeleri	SBU’su”	dendi	ve	başına	da	SBU	Başkanı	olarak	Kordsa	
Genel	Müdürü	Athena	getirildi.	Athena’dan	boşalan	Kordsa	Genel	Müdürlüğüne	
Beksa	Genel	Müdürü,	ondan	boşalan	Beksa	Genel	Müdürlüğüne	de	ben	atandım.	
Bekaert,	Genel	Müdür	ben	olduğum	sürece	ayrıca	bir	İşletmeler	Direktörü	
atanmasını	önermeyeceğini	bildirdi.	Ben	kendi	inisiyatifimle	bir	İşletmeler	
Direktörü	atadım.	İki	pozisyon	da	bende	kaldı,	böylece	Bekaert	epey	zamandır	
Beksa’da	kurmak	istediği	“Lokalizasyon	Modeli”ni	kurmuş	oldu.

Brisa,	ilk	yapılanmada	“Lastik	SBU”su	olarak	Hasan	Güleşçi’nin	başkanlığında	
yapılandırıldı,	birkaç	sene	sonra	ise	“Lastik”	ve	“Takviye	Malzemeleri”	
SBU’ları	Athena’nin	altında	birleştirildi,	ismine	“Lastik	ve	Takviye	Malzemeleri	
SBU’su”	dendi.

Genel	Müdürlük	makamına	erişen	fanilerin	Olymp’e	serbest	giriş	hakkı	
doğuyordu.	Bu	hakkı	biraz	abartılı	yorumlayıp	“Olymp’te	bir	tanrı	gibi	yaşayan	
ve	davranan	faniler”	fazlasıyla	oluyordu.	Benim	Olymp	yaklaşımıyla,	ama	
özellikle	faniler	tarafından	uygulanan	Olymp	yaklaşımıyla	zaten	aram	pek	
olmadığından	asgari	hakkımı	bile	çok	nadiren	kullandım.

Beksa’nın	verimliliği,	karlılığı	çok	iyi	yerlerdeydi.	Cüssesine	göre	çok	iyi	bir	
temettüyü	de	istikrarlı	bir	şekilde	üretiyordu.	SH	Beksa’nın	cüssesini	büyütmek	
istiyordu,	Bekaert’ın	ise	böyle	bir	önceliği	yoktu.	Beksa,	bu	ortaklık	yapısıyla	
olması	gereken	büyüklükteydi,	daha	fazla	büyümesi	SH’i	oyunun	içine	daha	
fazla	çekerdi,	bu	da	Bekaert	açısından	tehditti.	Ortaklık	anlaşmasında	belirlenen	
bölgede	Pazar	büyümez	hale	gelmişti.	Bağımsız	oyuncular,	tek	tek	küresel	olarak	
yaşanmakta	olan	rekabet	sonucu	konsolide	ediliyorlardı.	Konsolide	olan	oyuncu	
ise,	üretim	tesisi	Beksa	bölgesinde	olsa	bile,	müşteri	olarak	Bekaert’in	müşterisi	



haline	geliyordu.	Bu	eğilim,	zamanla	Beksa’ya	satış	ve	pazarlama	inisiyatifini	
kaybettirdiğinden	Beksa,	Bekaert’in	bir	fabrikası	haline	geliyordu.	SH’in	bölge	
genişletme	ve/veya	ürün	çeşitlemesi	istekleri	de	Bekaert	tarafından	nazikçe	geri	
çevriliyordu.	Her	zamanki	kural	çalışıyordu:	Global	oyuncu,	bölgesel	ortağının	
oyun	sahasını	kontrol	altında	tutuyordu.
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“Lassa”	Neden	“Brisa”	Oldu	?

		

%100	yerli	sermaye	ile	kurulmuş	olan	Lassa,	teknoloji	ve	know-how’unu	
BFGoodrich	firmasından	lisans	ile	alıyor,	“Lassa”	markalı	lastik	üretiyordu.	Ne	
zaman	ki	evrensel	büyük	bir	teknolojik	adım	olarak	Kamyon/Otobüs	lastiklerde	
“Radyal”	teknolojisine	geçildi,	Lassa’nın	Teknoloji	ve	know	how	tedarikçisi	ile	
kontratın	devamı	zora	girdi.	Çok	basit	bir	nedenden:	BFGoodrich	daha	çok	binek	
lastiklerine	odaklı	bir	firmaydı	ve	Otobüs/Kamyon	Radyal	teknolojisi	
kendilerinde	yoktu.	Lassa	teknolojik	gelişmeden	uzakta	kalmak	istemiyordu	ve	
kontrat	yenilemeyi	askıya	aldı.	İki	ana	seçenek	vardı.	Ya	edinilmiş	tecrübe	ile	
Lassa	teknoloji	ve	know	how’unu	kendi	üretecekti,	ya	da	bir	başkasından	temin	
edecekti.	Lassa	fabrikasını	yanına	çok	görkemli	bir	bina	ve	son	teknoloji	
ekipman	ile	ARGE	kuruldu,	gazetelerde	çarşaf	gibi	ilanlarla	Türk	Mühendisleri	
ve	Bilim	Adamları	“göreve”	çağrıldı,	yüksek	miktarda	teknik	personel	işe	alındı,	
ama	bir	yandan	da	evrensel	pazara	başka	seçenekler	için	kapılar	açık	tutuldu.	
Alman	Continental	firması	ile	görüşmeler	başlatılmıştı	ki	son	anda	resme	Japon	
Bridgestone	girdi,	“lisans	satmam	ama	ortak	olurum”	dedi.	SH	açısından	cazip	
bulunan	firma	ve	işbirliği	şekli	çabuk	netice	verdi,	1988’de	Bridgestone	Lassa	
şirketine	SH	ile	eşit	pay	ile	ortak	girdi,	iki	marka	(“Lassa”	ve	“Bridgestone”)	
üretmek	üzere	Brisa	şirketi	doğdu,	diğer	seçenekler	düştü.

Bridgestone	ile	ortak	olmak	SH’e	neden	cazip	göründü	sorusunun	cevabı	için	
Yirminci	Yüzyıl	sonlarında	küresel	pazarı	ana	oyuncularına	bakmak	gerekiyor.
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Millenium	Geçişinde	Küresel	Lastik	
Pazarı

		

Seksenli	yıllarda	lastik	pazarının	üç	büyüğü,	Good	Year,	Michelin,	ve	
Bridgestone	yaklaşık	%20’şer	Pazar	payı	ve	yine	yaklaşık	her	biri	20	milyar	
USD	ciro	büyüklükleri	küresel	en	büyük	ve	eşit	üçlüydüler.	Amerikalar	
pazarının	ana	hakimi	Good	Year,	Avrupa	pazarının	ana	hakimi	Michelin,	ve	
Asya	pazarının	ana	hakimi	Bridgestone	idi.

		

Bu	üç	oyuncu	arasındaki	kıyasıya	rekabet,	kendi	bölgelerinde	yapacakları	
konsolidasyonlarla	devam	etmekte	birlikte	her	üçü	de	birbirlerinin	bölgesinde	
büyük	konsolidasyonlar	kolluyorlardı.	Yaklaşık	aynı	dönemde	hamleler	gelmeye	
başladı.	Michelin	BFGoodrich’i,	General	Tire’ı	ve	Uniroyal’i	satın	alarak	
Amerikalar	pazarına	büyük	hamle	yaptı.	Buna	karşılık	Good	Year	Kleber’i,	
Fulda’yı,	Sava’yı	alarak	Avrupa’ya	büyük	hamle	yaptı.

		

Bridgestone,	ABD’nin	iki	numarası	Firestone’u	alarak	hem	Amerikalara,	hem	de	
küçük	de	olsa	Avrupa’ya	adım	attı.	Küçük	kalan	Avrupa	adımını	güçlendirmek	
için	ise	Tigar,	Taurus,	ve	Trayal’ı	da	aldı.	Hesap	yine	de	dengelenmedi,	
Bridgestone’un	Brisa	ortaklığı	adımının	arkasında	bu	dengeleme	gayreti	
aranmalıdır.	SH	açısından	ise	küresel	liderlerden	biri	konumundaki	Bridgestone	
tecrübesi	ile	kol	kola	girmek	iyi	bir	konumlanmaydı.	



O	sıralar	beşinci	büyüklük	konumunda	olan	Continental	konsolide	edilme	
riskine	karşı	kendini	sağlama	almak	gayreti	ile	dördüncü	büyüklük	konumunda	
olan	Pirelli	ile	ortaklık	arayışına	girdi.	Pirelli	Lastik,	gereğinde	destek	
alabileceği	büyük	bir	grubun	parçası	olduğundan	ortaklık	görüşmelerinde	daha	
talepkar	davranmayı	göze	alabiliyordu.	Görüşmeler	seneler	boyu	ve	defalarca	
sürdü	ama	bir	sonuç	alınamadı.	Sonunda	Continental	Lastik,	otomotiv	parçası	
işinde	çok	büyük	olan	bir	grubun	(ailenin)	eline	geçti,	kaderi	oraya	bağlandı.

Seksenli	yıllara	kadar	Asya’nın	dünya	lastik	pazarında	bir	ağırlığı	yoktu.	Büyük	
oyuncu	olarak	Bridgestone,	ve	büyüğümsü	oyuncu	Sumitomo	(ki	o	da	Good	
Year	tarafından	yutulmaya	çalışıldı,	tam	olarak	hazım	işlemi	gerçekleşemedi)	
vardı,	o	kadar.

Seksenli	yılların	sonlarından	itibaren	büyük	lastik	oyuncuları,	maliyet	avantajları	
nedeniyle	Çin’de	üretim	üsleri	oluşturmaya	başladılar,	tabii	büyük	tedarikçileri	
de	birlikte	sürüdüler.	Bu	hareket	Çin’de	yerli	lastik	üreticilerin	de	oluşmasını	
hızlandırdı,	çünkü	Çinliler	meraklıydılar	ve	kopyalama	konusunda	iş	etiğini	
batılılardan	daha	değişik	yorumluyorlardı.

Dinamikler	çok	hızlı	çalıştı.	2010	itibariyle,	Dünyada	lastik	işinde	“ilk	beş”i	
takip	eden	“ikinci	on”un	biri	(Coopers,	ABD)	hariç	tamamı,	yani	dokuz	tanesi	
Asyalı	oyuncular.	

Ve	yine	2010	itibariyle	dünyada	üretilen	lastiğin	%60’ı	Çin’de	üretiliyor.
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Brisa	Ve	Kordsa’nın	Yükselişi

		

Lassa,	seksenli	yıllarda	Türkiye	pazarında	en	fazla	tanınan	lastik	markasıydı	
(2010	itibariyle	de	halen	öyle).	Üzerine	bir	dünya	markası	olan	Bridgestone	
eklenince	Brisa,	Türkiye	pazarındaki	en	büyük	pazar	payına	sahip	oyuncu	oldu.	
Bridgestone,	Avrupa	pazarında	pazarlamak	üzere	Brisa’dan	külliyetli	miktar	
Bridgestone	lastik	satın	alıyordu,	ayrıca	Lassa	markası	da	Avrupa	pazarında	
kendine	iyi	bir	yer	edindi.	Verimlilik	ve	karlılığı	da	yerindeydi.	Brisa’da	tam	
olarak	yolunda	gitmeyen	bir	tek	yönetim	verimliliği	idi,	adeta	şirket	içinde	iki	
ayrı	şirket	(Bridgestone	ve	SH)	vardı.	Şirket	ortakları	bir	türlü	“al-ver”	
(”give&take”)	modundan	“karşılıklı	güven”	(“mutual	trust”)	moduna	
geçemiyorlardı,	bu	da	şirketi	çok	yoruyordu.

Kordsa	ise	globelleşme	yönünde	büyük	adımlar	attı.	Mısır,	İran,	ve	Almanya’da	
birer,	ABD’de	iki	üretim	tesisi	kurdu,	Arjantin	ve	Brezilya’da	birer	üretim	tesisi	
satın	aldı.	Teknolojiyi	gerektiğinde	lisans	yoluyla	edindi,	ama	daha	çok	kendi	
geliştirdi.

Brisa	ve	Kordsa,	ciroları	yarımşar	milyar	USD’ı	geçen	büyük	şirketler	haline	
geldiler.
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Doğru	Dürüst	Genel	Müdür

		

1998	yılında	Mersin'de,	Türkiye	ölçüleriyle	büyük	bir	sanayi	kuruluşunun	
Genel	Müdürü	ile	randevum	var.	Yanımda	asistanım	Filiz	ile	birlikte,	fabrika	
nizamiyesini	"iyi	hal	kağıdı	ve	aşı	kağıdı"	bırakmamıza	gerek	kalmadan,	ancak	
diğer	formaliteleri	tamamlayarak,	randevu	saatindenden	on	dakika	kadar	önce	
sanayi	kuruluşunun	park	yerine	vardık,	birkaç	dakika	arabada	bekledik,	daha	
sonra	hedef	mekana	doğru	taarruza	geçtik.

		

Dış	kapıdan	girdik,	büüüyüüük	bir	giriş	(ama	giriş	kapısının	camı	ve	
duvarlar	kirli),	olsun,	büüüyüüük	bir	giriş,	tepesinde	"da_ış_a"	şeklinde	bir	ibare	
olan	bankoya	yaklaştık,	bankonun	arkasında	bir	"kuğu",	hiçbir	iş	yapmamakla	
çok	meşgul	vaziyette,	onun	için	baştan	bizle	pek	ilgilenmedi.	Belki	bir	yarım	
dakika	sonra	meşguliyet	seviyesi,	bize	ilgi	gösterecek,	veya	daha	doğru	bir	
ifadeyle,	bize	bakmaya	izin	verecek	düzeye	indi,	ve	bize	"baktı".	Öyle	bir	bakış	
derinliği	ki,	tam	Cem	Yılmaz'ın	dediği	gibi:	"Bizim	mi	ona	danışacağımız,	onun	
mu	bize	danışacağı	tam	belli	değil,	bize	danıştı	danışacak."

		

Kuğu'dan	daha	atak	davranıp,	ben	ona	danıştım:	"Günaydın,	bilmem	kim	
beyle	randevumuz	var".

		

Kuğunun	bakışlarının	benim	suratımdan	yandaki	kapıya	doğru	kaymasını	



şöyle	yorumladım:	"Hoş	geldiniz,	buyrun,	bilmem	kim	beyin	ofisi	şu	tarafta."

		

Kapıya	yöneldik,	arkamızdan	tehditkar	ve	cırtlak	bir	ses'in	benim	
yorumumu	düzeltmemesinden	anlaşıldı	ki	doğru	yoldayız,	cesaretle	kapıyı	
geçtik,	daha	da	kocaman	bir	mekana	vardık.	İçine	bence	rahat	rahat	dört	adet	
genel	müdür	ofisi,	müştemilatı	ile	birlikte,	sığabilecek	büyüklükteki	mekanın	
orta	yerinde,	bir	önceki	mekandaki	kuğu'yu	paspal	bir	orman	serçesi	seviyesinde	
algılattıracak	kuğu'lukta	bir	kuğu	oturuyor.	Hayır,	oturmuyor,	adete	"hüküm	
sürüyor".	Anlaşıldı,	Genel	Müdür	Sekreteri,	çok	önemli.

		

Makam'ın	gerektirdiği	saygı	ile	yavaş	ve	usulca	yaklaştım.	Bu	arada	Filiz,	
bakışların	hışmından	kendini	korumak	üzere	vücudumu	siper	etmiş,	peşimden	
seyiriyor.

		

"Günaydın,	biz	şu	şuyuz,	bilmemkim	bey	ile	randevumuz	var"	(ağzımın	
ucuna	kadar	istem	dışı	olarak	gelen	"...dı	ama	rahatsız	ettiysek	derhal	sıvışıp	
gideriz"	şeklindeki	cümlenin	devamını	yuttum).

		

Kuğular	kuğusu	soğuk	ve	havalı	ses	tonuyla	"habışuburubup"	dedi,	sonra	
daha	anlaşılabilir,	ancak	düşük	bir	cümle	kurdu,	bir	daha	ileriki	mekana	açıldığı	
izlenimi	veren	deri	kapitone	bir	kapıya	süzüldü,	kapıyı	açtı,	odaya	doğru	
birşeyler	söyledi,	birşeyler	dinledi,	sonra	kapıyı	sonuna	kadar	açtı,	kendisi	de	
bizim	geçmemize	aşağı	yukarı	olanak	sağlayacak	bir	boşluk	bırakarak	kapı	
aralığına	mevzi	aldı,	"buyrun"	dedi.

		

Kuğular	kuğusunu	ezici	bakışlarına	muhatap	olarak	yanından	sürünerek	
geçtik,	geçerken	saygıyla	teşekkürlerimi	makama	arz	etmeyi	ihmal	etmedim,	
arz'ım	reaksiyonsuz	karşılandı,	dolayısıyla	kabul	görüp	görmediği	anlaşılamadı.	
Olsun,	saygı	saygıdır.

		



Genel	Müdür'ün	odası,	kuğular	kuğusunun	odasından	da	büyüktü.	Kelli	
felli,	ciddi	bakışlı,	"ağır"	bir	adam,	üstü	deri	bir	imza	defteri,	cafcaflı	bir	
kalemlik,	iki	telefon,	ve	kullanılmadığı	duruş	açısından	belli	bir	bilgisayar	ekranı	
haricinde	parıl	parıl	bir	masanın	arkasında	oturuyor.	Ayağa	kalkar	gibi	yaptı,	
hafifçe	havaya	doğru	kaldırdığı	elini	tutup	salladım	ve	bıraktım,	böylece	
tokalaşmış	olduk,	Filiz	bu	ritüele	ayak	uydurmadı,	uzaktan	selam	verdi.

		

Genel	Müdür	bizi	oturmaya	buyur	etti,	"hoşgeldiniz"	dedi.

		

"Nasılsınız?"	dedim.	Niyetim	bir	iki	hoşbeşten	sonra	konuya	girmek.	O	
kadar	hızlı	olabilemedi.

		

Adam	benim	"nasılsınız??"	sorumu	ciddiye	aldı,	düşünceli	düşünceli	
camdan	dışarıya	bakmaya	başladı.	Arada	gözlerini	kısıyor,	eliyle	yavaş	yavaş	
yanağında	ve	alnında	gezindiriyor,	adamcağız	çok	ciddi	bir	işleme	girdi,	
düşünüyor.	En	az	bir	dakika	odada	ölüm	sessizliği,	adam	camdan	dışarı	bakarak	
düşünüyor,	biz	ise	adama	ümitle	bakıyoruz,	"herhalde	birara	bu	istişare	
bitecektir"	diye	ummaktayız.

		

Genel	Müdür	bir	müddet	sonra	sonuca	vardı,	ciddi	bakışlarını	camdan	aldı,	
bize	çevirdi,	ağır	ağır	şöyle	dedi:

		

"Ankara'dan	memnun	değiliz"

		

Konuşmanın	gerisinde	benim	ziyaret	sebebim	olan	"önemsiz"	maruzatı	
görüştük.

		

Arabaya	binip	tesisi	terk	ederken	Filiz'e	dedim	ki:"Asistanı	gördün	mü,	
asistan	dediğin	nasıl	olurmuş	anladın	mı?"



		

Filiz	de	bana:"Siz	esas	genel	müdürü	gördünüz	mü,	genel	müdür	dediğiniz	
öyle	olur"	dedi.

		

Aradan	dört	sene	geçti,	biz	eksiğimizi,	hatamızı	biliyoruz	ama	bir	türlü	
değişmiyoruz.	Filiz	"doğru	düzgün"	asistan	değil,	ben	de	"doğru	düzgün"	genel	
müdür	değilim.
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1999:	Depremler

		

1999	Depremlerinden	öğrendiklerimi	o	zaman	şöyle	özetlemişim:

“Küçük	depremleri	defalarca	yaşamıştım	1999'a	kadar.	Ancak	küçük	depremler,	
büyük	depremlerin	ne	gibi	bir	şey	olabileceği	hakkında	bende	yeterli	bir	his	
uyandırmamış.	Doğru	düzgün(??)	bir	deprem	yaşayıncaya	kadar	deprem	
hakkında	ufak(!!)	bir	yanılgım	olmuş.	Herhalde	depremi	hep	bir	ekranda	veya	
film	perdesinde	izlediğimden	olsa	gerek,	"her	yer	sallanacak,	ben	ise	
sallanmayacağım	ve	dahi	sallantıyı	bir	yandan	izlerken	bir	yandan	da	ne	
yapacağımı	soğukkanlı	olarak	düşüneceğim"	gibi	salakcana	bir	düşüncem	
oluşmuş.	16	Ağustos	1999	günü	İzmit'deydim,	akşam	saatlerinde	İstanbul’a	
döndüm,	17	Ağustos	depremini	Ataşehir/İstanbul’da	yaşadım.	Depremin	en	
etkili	olduğu	bölgenin	dışında	olmama	rağmen	neye	uğradığımı	şaşırdım.	Bir	
kere,	hiç	de	"nizami"	olmayan	bir	şekilde	bastığım	yer,	her	yer	sallandığı	gibi	
sallanıyordu.	Soğukkanlılıktan	hiç	bahsetmeyelim,1999	yılının	geri	kalanında	
defalarca	deprem,	artçı	şok	yaşadık,	her	seferinde	ortalıkta	kim	varsa,	"sakin	
olun"	diye	bağırışarak	hep	birlikte	panikledik.

17	Ağustos	sabahı	İzmit'e	gittim,	deprem	sonrası	dönemde,	bir	türlü	durmak	
bilmeyen	artçı	şoklar	ve	depremlerle,	o	bölgede	aylar	süren	zor	bir	dönem	
geçirdim.	Yaşadıklarım	o	sıralar	o	bölgelerde	olan	diğer	insanların	yaşadığı	
türden	şeyler,	anlatmaya	kalkmayacağım,	özel	şartlar	altında	yaşanan	özel	bir	
dönemdi,	o	gün	orada	anlamı	olan	hadiseler,	bugün	ıncık	cıncık	anlatmanın	pek	
bir	faydası	yok.



		

		

Ancak	öğrendiğimi	zannettiğim	şeyler	oldu:

1.)	Kendinizin	ve	sevdiklerinizin	sağlığı,	başını	sokabileceğin	bir	yer,	
üşümemek,	yatabileceğin	bir	yatak,	karnını	doyurabilmek	önemlidir.	Gerisi	
çoğunlukla	zannettiğimizden	daha	az	önemlidir.

2.)	Depremler	olur.	

3.)	Deprem	değil,	yapılar	öldürür.	Normal	şartlar	altında	depremde	ormanda	
hayvanlar	ölmüyor.

4.)	İnsanlar	göz	göze	bakabilir,	dayanışabilir,	paylaşabilir.

5.)	Psikolojik	travma,	dikkate	alınması	gereken	bir	gerçek.	Travma'nın	temel	
nedeni	üzerinde	epey	düşündüm:	insanların	yakınları	ölüyor,	yaralanıyor,	sakat	
kalıyor,	malı	mülkü	yok	oluyor,	bunlar	travmaya	neden	oluyor.	Ancak	iş	o	



kadarla	kalmıyor,	yakınlarından	ve	mal	mülkünden	belirgin	kaybı	olmayanlar	da	
travma	yaşayabiliyor.	Şöyle	bir	düşüncem	oluştu:	insanın	bastığı	yerin,	"kara"nın	
sallanması,	insanın	"sağlam"	olduğuna	en	emin	olduğu	paradigmasını	yıkıyor:	
"yere	basıyorsam	emniyetteyim".

Öğrendiklerim	sonradan	beni	şaşkınlığa	düşürecek	kadar	basit	şeyler.

Galiba	bir	şey	daha	öğrendim:	insanlar	unutmak	istediğini,	isteğinin	farkına	
varmasa	dahi,	çabuk	unutuyor,	onun	için	de	basit	şeyleri	tekrar	tekrar	öğrenmek	
durumunda	kalıyorum(z).”

	

17	Ağustos	Depremi	üzerine	Beksa	çalışanlarına	genelgem:

“Sevgili	Beksa’lılar

Bizleri	derin	üzüntülere	boğan	17	Ağustos	depremi,	Türkiye’nin	tarihinde	bir	
dönüm	noktası	olarak	yerini	alacaktır.	Beksa	camiası	da,	depremin	en	etkili	
olduğu	bölgede	olması	nedeniyle	çok	acılar	yaşamış	ve	yaşamaktadır.	
Kaybettiğimiz	aile	üyelerimize	tanrıdan	rahmet,	geride	kalanlara	metanet	ve	
sabır,	yaralılarımıza	acil	şifalar	diliyorum.

Deprem	aramızdan	canlar	alarak	canımızdan	can	koparmış,	ruhumuzu	ve	
bedenlerimizi	yaralamıştır.	Kimimiz	ise	malından	mülkünden	olmuştur.	Sağlığın	
yanında	ilk	günlerde	fazla	aldırmadığımız	mal	mülk	sorunu,	kışın	yaklaştığı	şu	
günlerde	hayatın	acı	gerçeklerinden	biri	olarak	yavaş	yavaş	karşımıza	
dikilmektedir.

Sevgili	Arkadaşlar,

Beksa	camiası	olarak	tarihimizin	en	büyük	sınavı	ile	karşı	karşıyayız.	Şimdiye	
kadar	koyduğumuz	hedeflere	varmayı	başardık,	karşılaştığımız	bütün	engelleri	
kuvvetli	kültürümüzle	aştık,	birlikte	düşünmeyi,	birlikte	anlamayı,	birlikte	
tartışmayı,	birlikte	iyileştirmeyi	öğrendik.	Birlikte	iyi	vakit	geçirmeyi,	birlikte	
gülebilmeyi	becerebildik	yıllarca.	Eskiden	beri	birbirimize	destek	olmayı	da	
becerebildik.	Ancak	dayanışmaya	hiçbir	zaman	bugünkü	kadar	ihtiyacımız	
olmadı.



Sevgili	Beksa’lılar,

Dönem	dayanışma	ve	yardımlaşma	dönemidir.	Birbirimizi	lüzumsuz	yere	
üzmeyecek	ve	birbirimize	daha	da	fazla	güveneceğiz.	Yüreğindeki	acı	biraz	daha	
az	olan,	biraz	daha	fazla	olana	öncelik	tanıyacak,	elinden	tutacak,	yardım	
edecek.	Zor	durumda	olan,	yardıma	ihtiyacı	olan	arkadaşlarımızın	yaralarını	
sarmak,	hepimizin	ilk	önceliğidir.	Enerjimizi	sıkıntıda	olan	arkadaşlarımızı	
sıkıntıdan	kurtarmaya	doğru	yönlendirmeliyiz..	Durum	ne	kadar	hisli	olursa	
olsun,	kararlarımızı	sakin	kafayla	ve	doğru	önceliklerle	vereceğiz.	Depremin	ilk	
gününden	beri	uyguladığımız	ve	önümüzdeki	haftalarda	da	geçerli	olan	
önceliklerimizi	tekrar	edelim:

Öncelik	#1-	Can	güvenliği	

Öncelik	#2-	Günlük	olarak	yaşamını	sürdürebilmek	için	gerekli	temel	
malzemeleri	olmayan	veya	ulaşamayan,	temin	etme	imkanı	olmayan	
arkadaşlarımıza	bu	hizmeti	temin	etmek.

Öncelik	#3-	Günlük	olarak	barınma	gereksinimini	çözme	olanağı	olmayan	
arkadaşlarımıza	barınak	temin	etmek.

Öncelik	#4-	1999	yılını	2000	yılına	bağlayan	kış	için	barınağında	ısınma	olanağı	
olmayan	arkadaşlarımıza	içinde	ısınma	olanağı	olan	barınak	temin	etmek.

Öncelik	#5-	Fabrikayı	ayağa	kaldırmak.	

Öncelik	#6-	Diğer	konular

Bütün	bunlara	paralel	olarak	ailelerimize,	özellikle	çocuklarımıza	psikolojik	
destek	temin	etmek	(Uzmanlar	depremden	iki	ay	sonrasına	kadar	bazı	
davranışların	ve	tepkilerin	normal	karşılanması	gerektiğini,	iki	aydan	sonra	
devam	eden	davranışlar	için	uzmana	başvurulması	gerektiğini	belirtiyorlar).

Sevgili	Beksalılar,

Yaşamımızı	devam	ettirebilmek	için	işimize	ihtiyacımız	vardır.	Hepimizin	ruh	ve	
beden	sağlığımızdan	daha	öncelikli	olmamakla	birlikte,	şirketi	de	bir	an	önce	
ayağa	kaldırmamız	önemlidir.	Beksa	çalışanları	olarak,	şirketin	ekmek	kapısı	
olduğunun	bilinci	içinde,	deprem	gününden	beri	hep	beraber	fabrikayı	ayağa	



kaldırmaya	çalışıyoruz.	Hepimizin	üstün	gayreti	ile	son	derece	kısa	sürede	
üretime	geçmeyi	başardık,	bunun	için	sizlere	teşekkür	ediyorum.	

Depremden	dolayı	binalarımızda	oluşan	sorunları	kısa	sürede	çözeceğiz.	Makina	
ekipman	durumumuz	genelde	iyidir.	Beksa	çalışanının	özverili	çalışması	
sayesinde	üretimimiz	sadece	çok	kısa	bir	kesintiye	uğramıştır,	bundan	sonra	ise	
çalışanımızın	çalışma	gücünü	kazandığı	oranda	hızlanarak	eski	seviyelerine	
ulaşacaktır.	

Sevgili	Arkadaşlar,

Sabancı	Camiası	bölgedeki	kriz	üzerine	odaklanmış,	çözümler	üzerinde	
çalışmaktadır.	Bekaert	Camiası	da,	yönetimi	ve	çalışanıyla	arkamızdadır.	Ayrıca	
dünyanın	dört	bir	yanından	gelen	mesajları	teknik	binadaki	ilan	panosunda	
görebilirsiniz.	Bu	dönemi,	kayıplarımızı,	acılarımızı	unutmayacağız.	
Kayıplarımızı	geri	getiremeyiz,	yaralarımızı	saracak,	bu	felaketten	derslerimizi	
çıkartacak	ve	daha	sağlam,	daha	kuvvetli	olarak	ilerlemeye	devam	edeceğiz.

Saygılarımla”

	
Depremlerden	bir	süre	sonra	Allianz	firması	ile	hasar	tespiti	konusunda	
çalışmaya	başladık.	Bir	Fransız	uzman	ile	haftalarca	yazıştık,	hasar	tespiti	için	
gerekli	bilgileri,	fotoları	falan	yolladım.	Dosyamız	yeterince	kalınlaştığında	
Fransız	uzman	Türkiye’ye	geldi,	buluştuk,	üç	gün	boyunca	pazarlık	yaptık.	
Deprem	hasar	tespitinin	de	birçok	“iş”	pazarlığı	gibi,	verilere	dayanan	mantıklı	
argümanlarla	başlayıp	eşşek	pazarlığı	yaklaşımıyla	sonuçlandığını	öğrenmiş	
oldum.	Bana	kalırsa	son	derece	tatminkar	bir	hasar	tespiti	ile	görüşmeleri	
tamamladık,	Fransız	uzmanı	yolcu	ettim,	Allianz	parayı	defaten	ödedi.
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Takviye	Malzemeleri	SBU’sunda	
Yeniden	Yapılanma

		

Olymp’in	ana	meydanında	ilk	dikkat	çeken	şey,	yan	yatmış	kızaklı	arabaydı.	
Arabanın	yakınında	birkaç	geyik	ahlayıp	ofluyorlar,	biraz	ileriye	savrulmuş	Noel	
Baba	ise	poposu	üzerine	oturmuş,	kendisine	pansuman	yapmak	niyetiyle	üzerine	
eğilmiş	Aphrodite’e	yaslanmayı	ve	göğüslerinin	içine	kafasını	gömmeyi	ihmal	
etmeden	“Oh,,,Oh…Oh”	diye	sesler	çıkartıyordu.	Diğer	yanında	ise	Apollo,	
Dominus	Hamshus’a	bir	süre	önce	ikram	edip	beğendiremediği	“Aspirinus	
Olympus”	kutusunu	raftan	indirmiş,	kapağını	açmış,	Noel	Babanın	burnuna	
dayamış,	“Yemeklerden	sonra	birer	adet,	şahane	geliyor”	diye	ısrar	ediyordu.	
Zeuss,	geyiklerin	en	büyüğünün	üzerine	binmiş,	ikide	bir	şaha	kaldırıyor	ve	
“İiiiiiiiiiiii-haaaaaaaa,	Geronimo	geliyor,	aklı	olan	kaçsın”	diye	haykırıyordu.	
Kimse	kaçmıyordu.	Ares,	düşünceli	düşünceli	“yahu	bu	Noel	Baba	“Oh…Oh…
Oh”	değil,	“Ho…Ho…Ho”	diye	sesler	çıkartması	gerekmiyor	muydu?”	diye	
düşünüyordu.
	

Sakosa,	Kentsa’da	HMLS	(“High	Modulus	Low	Shrinkage”)	Polyester	iplik	ve	
bez	üretmek	üzere	ABD’li	Koch,	Meksikalı	Saba,	ve	SH	ortaklığı	ile	kurulmuş	
bir	şirketti.	Ortaklar	esasen	“Petrolcü”	olup	bu	işe	petrol	fiyatlarının	iyi	
gitmediği	dönemde	ürün	çeşitlemesi	amacıyla	girmişlerdi.	HMLS,	binek	radyal	
lastiklerin	gövdelerinde	kullanılan,	penetrasyonu	hızla	artan,	kullanımda	
“standart”	haline	gelmekte	olan	bir	takviye	malzemesiydi.	SH,	yapılan	
yatırımdan	ve	yaratılan	katma	değerden	son	derece	memnun	iken,	o	sırada	petrol	



fiyatlarının	toparlanması	ile	birlikte	ABD’li	ve	Meksika’lı	ortak	“biz	bu	(petrole	
nazaran)	katma	değeri	düşük	olan	işe	niye	girdik”	moduna	girdiler.	Athena	ile	
Bekir	S.	(SBU’nun	Proje	Direktörü	ve	o	sıralar	Sakosa	Genel	Müdürü)	ise	
ortakların	bu	işten	“kurtulmalarına”	,	hisselerini	satın	alarak,	yardımcı	oldular.	
%100	SH	şirketi	haline	gelen	Sakosa,	Kordsa	bünyesine	alındı,	Sakosa	şirketi	
ortadan	kalktı.	Enerjisa	ve	I-Bimsa	da,	SH	içinde	ve	dışında	daha	geniş	bir	
pazara	hizmet	sunmak	amacıyla,	Takviye	Malzemeleri	SBU’su	bünyesinden	
alınıp	SH	yapısına	daha	doğrudan	rapor	edecek	şekilde	konumlandırıldılar.	
Ayrıca,	Lastik	SBU’sundaki	tek	şirket	olan	Brisa,	Takviye	Malzemeleri	SBU’su	
bünyesine	alındı,	SBU’nun	ismi	“Lastik	ve	Takviye	Malzemeleri”	oldu.

Aynı	dönemde	Kordsa’nın	giderek	büyüyen	ve	adreslenmesi	gereken	bir	sorunu	
da	Athena’nın	inisiyatif	alması	ve	öncelik	göstermesiyle	çözüldü.	Kordsa’nın	
giderek	artan	N6.6	bez	kapasitesini	karşılayacak,	özellikle	Amerikalarda,	N6.6	
iplik	kapasitesi	yoktu.	N6.6	iplik	hammaddesinin	dünyada	üreticisi	çok	sınırlı	
sayıdaydı,	dolayısıyla	N6.6	kapasite	artışının,	hammaddesinin	temini	ile	birlikte	
yapılması	gerekiyordu.	DuPont’un	ABD’de	büyük	miktarda	N6.6	iplik	ve	
hammaddesi	kapasitesi	vardı.	Yapılan	DuPont	/	SH	görüşmelerinde	ortaklık	
seçeneği	ön	plana	çıktı.	Kordsa	elindeki	tüm	üretim	tesislerini,	DuPont	ise	
Chattanooga/Tenessee’deki	dev	üretim	tesisini,	uzun	dönemli	bir	hammadde	
anlaşması	ile	birlikte	ortaya	koydu.	Taraflar	zaten	ortaklığını	%50/%50	
paylaşmakta	oldukları	Kentsa/Türkiye’deki	Dusa	üretim	tesisini	de	ortaya	
koydular,	ortaya	Asya	hariç	tüm	bölgeleri	kapsayan	komple	bir	Takviye	
Malzemeleri	şirketi	çıktı.	Yıllardan	2000	idi.	DuPont	ile	SH’in	%50’şer	pay	ile	
ortak	oldukları	yeni	şirkete	“Dusa	International”	ismi	veridi.	Yönetim	Kurulu	
Başkanlığının	SH	tarafından,	CEO’luğun	DuPont	tarafından	doldurulması	karara	
bağlandı.	Kordsa	Genel	Müdürü,	yeni	şirketin	Bölge	Başkanlarından	biri	ve	
Başkan	Yardımcısı	oldu.	Athena,	Dominus	Hamshus’u	Dusa	International	
Yönetim	Kuruluna	üye	olarak	atadı.

Kentsa’daki	şirketlerin	her	birinde	ayrı	ayrı	çalışan	destek	süreçlerinin	
kimilerinin	birleştirilmesi,	tek	süreç	haline	getirilmesinin	fizibilitesini	incelemek	
ve	uygun	olanları	sahaya	indirmek	diye	özetlenebilecek	Ortak	Hizmetler	(“OH”,	
“Shared	Services”)	Projesi	Athena	tarafından	çerçevelendi,	projenin	lideri	olarak	
da	Dominus	Hamshus	tayin	edildi.	Orta	büyüklükte	bir	proje	olan	“OH”,	Brisa	
ve	Kordsa’da	şirket	büyüklüğü	olarak	diğerlerinden	ayrılmış	olma	veya	kimi	
ortak	kimi	bağımsız	başka	nedenlerle	gelişmiş	bulunan	çok	kuvvetli	“şirket	
egosu”	kültürleri	nedeniyle	yorucu	bir	nitelik	kazandı.	Her	şeye	rağmen	proje	işe	
yarar	sonuçlar	üretti	ve	uygulamaya	kondu.	Projenin	işletiminden	de	sorumlu	



olan	Dominus	Hamshus,	yıllar	boyu	elini	projenin	üzerinden	çekmedi,	proje	de	
giderek	daha	doyurucu	sonuçlar	üretti.
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Sakıp	Bey’in	Ardından

		

Bir	süreden	beri	halsiz	gözüken	Sakıp	Bey’in	hasta	olduğu	haberi	hızlı	yayıldı.	
Sakıp	Sabancı	10	Nisan	2004’te	vefat	etti.	Medya	yansıması	biraz	dinince	
şunları	yazmışım:

“Eh,	medyada	takip	edebildiğim	kadarıyla	Sakıp	Sabancı'yı	yakından	tanıyanlar	
hakkında	söylenecekleri	söylediler.

Toplumun	her	kesiminden	birilerinin	Sakıp	Bey	için	söyleyecek	olumlu	bir	
şeyleri	olması	ne	kadar	güzel.	Belki	de	hislerin	yükselmesi	ile	ulusal	
kültürümüzün	"cins"	özelliklerinden	biri	olarak	"herkes	her	şeyi	söyledi".	Boş	
vakitlerinde	viyolonsel	çalan	bir	sanayici	olduğu	anlaşılan	Tarık	Akan,	
"Sanayinin	orkestra	şefiydi"	demiş	(11/04	"Hürriyet"	gazetesi).	Bunu	da	
okuyunca	artık	söylenebileceklerin	sonuna	gelindiğini	düşündüm	ister	istemez.

Söyleyecek	fazla	bir	şey	kalmadı	ama,	kendisi	ile	çok	yakın	olmasa	da,	"omuz	
omuza"	diyemesem	de,	"aynı	kulvarda,	değişik	irtifada"	diye	tanımlayabileceğim	
bir	konumda,	epey	uzun	bir	süredir	çalışmakta	olan	bencileyin	de	bir	şeyler	
diyeyim:

Sakıp	Bey'i	hiç	bir	zaman	"Sakıp	Ağa"	olarak	görmedim,	kendisi	hakkında	
hiçbir	zaman	"Sakıp	Ağa"	diye	düşünmedim.

Kendisine	hep	"Sakıp	Bey"	diye	hitap	ettim,	kendisi	hakkında	hep	"Sakıp	Bey"	
diye	düşündüm.



Gülmek	Sakıp	Bey'e	çok	yakışırdı.	Veya	ben	çok	yakıştırırdım.	Ciddiyken	bile	
bakışında	var	olan	bir	muziplik	ışığı,	gülünce	bütün	yüzüne	yayılırdı.	İçinde	
taşıdığı	çocuk	yanını,	bırakın	gizlemeyi,	açığa	vurmaktan	hiç	çekinmez,	hatta	
çocuk	yanını	iletişimde	çok	etkili	bir	araç	olarak,	son	derece	bilinçli	şekilde	
kullanırdı.

Anlatılan	her	şeyi	dinlediğini	söyleyemem,	ancak	dinlemesi	gerektiğini	
düşündüğü	şeyi	çok	dikkatli	dinlerdi.	Dinlerken	kafasını	hafif	öne	eğer,	tos	
atacakmış	gibi	alttan	alttan	bakardı.	Dinlerken	hiç	bir	detayı	kaçırmaz,	bizlerin	
ağzından	dökülen	bir	sürü	parametre	ve	rakamı	umumiyetle	rakamsız,	rafine	ve	
çoğunlukla	tek	bir	cümle	ile	sentezlerdi.	"Dominus	Bey	diyor	ki	işler	eyi,	eğer	
bir	kaza	olmazsa	daha	da	eyi	olur"	gibi	bir	cümle	ile	sentezini	ortaya	koyar,	
sonra	da	"Değil	mi	argadaş,	öyle	diyorsun?"	derdi.

Dinlediğini	çok	değişik	bir	boyutta	değerlendirdiğine	de	çokcana	şahit	oldum.	
Ondan	duyana	kadar	aklımdan	dahi	geçebilemeyecek	değerlendirmeleri	olurdu.	
Beksa'nın	bir	yönetim	kurulu	toplantısında	Bekaert	teknolojisinin	en	üst	düzey	
temsilcisi	ve	Beksa'nın	Bekaert	kanadından	yönetim	kurulu	üyesi	ile	teknolojik	
bir	konuda	ciddi	bir	tartışmaya	girmiştim.	Tartışma	uzadıkça	uzuyor,	haklı	
olduğumu	bildiğim	halde	tartışmanın	yapıldığı	zemin	ve	konumlar,	dengeler	
itibariyle	kazanmam	neredeyse	mümkün	değil	ama	ipin	ucunu	bırakırsam	da	
şirket	doğru	olduğuna	inanmadığım	bir	yatırıma	girecek.	İpe	asıldım,	yönetim	
kurulunun	Türk	tarafından	aksine	bir	işaret	gelinceye	kadar	bırakmaya	kesinlikle	
niyetim	yok.	Sakıp	Bey	ve	diğer	Türk	yönetim	kurulu	üyeleri	benim	çekişmemi,	
itişmemi	dikkatle	izliyorlar.	Bir	ara	Sakıp	Bey,	yanındakilere	Türkçe	olarak.	
"Yahu	bu	Dominus	adamların	teknolojisinde	kafa	kafaya	mücadele	ediyor	
yahu..."	dedi.	Bu	durumun	hoşuna	gitmiş	olduğu	belli	oluyordu.	
Değerlendirmesi	beni	şaşırtmış	ve	bir	o	kadar	da	gururlandırmıştı.

"Toplantılarda	kurabiye	ikilemi"	ile	ilgili	bir	gözlemim	var	ki	seneler	boyu,	hiç	
bir	değişikliğe	uğramadan	aynı	gözlemi,	defalarca	yapma	olanağım	oldu.	Sakıp	
Bey'in	iç	dünyası	hakkında,	önemsiz	de	olsa	bir	ipucu	verdiğini	düşünüyorum.	
Toplantı	başlar,	bir	garson	masanın	orasına	burasına	birkaç	tabak	kurabiye	
bırakır.	Kurabiyelerin	bırakıldığı	andan	itibaren	Sakıp	Bey	kendisine	en	yakın	
tabak	ile	bir	"göz	flörtü"ne	girer.	Uzun	uzun	ve	arzu	dolu	tabağa	bakar,	sonra	
herhalde	"yememesi	gerektiği	düşüncesi"	ağır	basar,	gözlerini	kaçırır.	Bir	süre	
sonra	gözleri	tabağa	yine	takılır.	Sonra	yine	gözlerini	kaçırır.	Birkaç	"tur"	sonra	
kararlı	bir	şekilde	tabağa	uzanır,	içinden	bir	tane	kurabiye	alır	ve	kafasında	
ulaştığı	"compromise"ın	neticesi	olarak	parmak	uçlarında	özenle	çevire	çevire	



kurabiyenin	"daha	kıtır"	olan	kenarlarını	yerdi.	Kurabiyenin	ortasında	kalan	
kısım,	"compromise"	gereği	geri	gitmesi	gerekirken	elinde	kalan	orta	kısma	
bakar,	bakar,	sonra	onu	da	keyifle	ağzına	atar,	sonra	"hiç	bir	şey	olmamış	gibi"	
arkasına	yaslanırdı.

İletişim	konusunda	ise	Sakıp	Sabancı'nın	özel	olarak	incelenmesi	gerekir	diye	
düşünüyorum.

Önce	"dil"	konusu:	Diyelim	insan	Türkçe	konuşuyordur,	onu	doğru	olduğuna	
inandığı	bir	üslup	ve	şive	ile	bildiği	kadar	iyi	olarak	konuşur.	Diyelim	bir	de	
yabancı	dil	konuşuyordur,	İngilizce	diyelim,	o	yabancı	dili	de	insan	"dili	
döndüğünce"	iyi	olarak	konuşur.	Sakıp	Bey'e	bu	prensipler	herhalde	biraz	
"güdük"	gelmiş	olacak	ki,	konuşma	dilinde	ilave	birkaç	yön	kullanırdı.	
Türkçesinin	şeklini	ve	dozajını	hitap	ettiği	topluluğa	göre	değiştirdiği	gibi	benzer	
ayarlamaları	İngilizce	konuşurken	de	yapardı.	İngilizcedeki	anlama	miktarını	
bile	bir	"controlled	parameter"	olarak	kullandığına	defalarca	şahit	oldum.

Ayrıca	yabancılarla	konuşurken	bazen	İngilizce	ile	Türkçeyi	çok	ilginç	şekilde	
harmanladığına	da	defalarca	şahit	oldum.	Beksa'nın	varabileceği	nihai	ciro	
hakkında	konuşurken	Bekaert'lılar	25-30	milyon	dollar	rakamını	ileri	
sürdüklerinde	"Why	Twentyfive-thirty	milyon	,	why	not	fourty	milyooon,	fifty	
milyooon,	hundred	milyooon	???"	diye	kendi	beklentisini	ileri	sürerken	"milyon"	
kelimesini	gayet	Türkçe	kullanıyor,	her	bir	rakamı	söylerken	kollarını	bir	kere	
daha	havada	döndürüyor,	her	bir	rakamda	gözleri	biraz	daha	açılıyordu.	(Beksa,	
2003	yılında	65	milyon	dollar	ciroya	ulaştı,	2004	yılında	ciro	85	milyon	dollar	
olur,	2005	yılında	ise	Sakıp	Bey'e	sözümüz	olan	100	milyon	dollara	ulaşıldı.)	

Mesaj	vermenin	tek	aracının	"dil"	olmadığının	da,	en	güzel	kanıtıydı	Sakıp	Bey.	
Belçika'daki	bir	yönetim	kurulu	toplantısını	müteakip	Bekaert'in	VIP	lokantası	
konumunda	olan,	Bekaert'in	kurucusunun	eski	evi	"Kasteeltje"de	son	derece	
resmi	bir	öğlen	yemeği	yedikten	sonra	Sakıp	Bey,	karayolu	ile	Paris'e	geçecekti.	
Üzerini	değiştireceği	bir	yer	rica	etti,	elinde	çantası	ile	bir	odaya	girdi,	birkaç	
dakika	sonra	ayağında	kovboy	çizmeleri,	üzerinde	paçaları	onbeş	santimetre	
kadar	dışarıya	doğru	kıvrılmış	bir	blue-jean,	kalın	bir	kemer	ve	parlak	bir	
gömlek	ile	çıktı.	Masadaki	herkese	birden,	asker	selamından	türetme	"açık	
avuçlu"	selamını	verirken,	Türkçe	olarak	"Ben	gidiyoruuum	Pariiiis'eeee"	
deyince	sadece	masadaki	herkes	değil,	bütün	garsonlar	da	ne	dediğini	anladılar.	
Kasteeltje'nin	suratsız	garsonlarının	güldüğünü	ilk	ve	son	defa	o	gün	görmüştüm.



"Zero	base"	anlatımın,	benim	gözümde	maestro'suydu.	Pantolon	kemerini	
yenilemek	istediğinde,	ölçü	yerine	kemerin	kendisini	yolladığına	şahit	oldum.

Sevinçli	zamanlarının	bazılarına	şahit	olduğumu	zannediyorum.	Avrupa	Kalite	
Ödülü,	bazı	yatırımların	açılış	törenleri,	Sabancı	Üniversitesinin	açılışı,	"Atlı	
Köşk"ün	"Sakıp	Sabancı	Müzesi"	olarak	üniversiteye	devir	töreni	akşamı	ilk	
aklıma	gelenler.

Çok	üzüntülü	zamanlarının	da	birkaçını	gördüm.	En	belirgin	şekilde	aklımda	
kalanlar	kardeşlerinin	ölümlerinden	sonra	ve	İzmit	depreminden	sonra	Kentsa'ya	
geldiğindeydi.

Canının	sıkkın	olduğuna	da,	çok	sinirlendiğine	de,	şahit	(ve	sebep)	olmuşluğum	
da	vardır.

Hayatın	keyfini	çıkartmak	için	çok	uğraşmış	olduğuna	pek	şüphem	yok,	yaşadığı	
her	dakikayı	değerlendirmeye	çalıştığı	izlenimim	var.

"Mutlu	bir	insan	mıydı?"	sorusuna	cevap	verebilecek	durumda	değilim,	
bilmiyorum.

Ancak	kendisini	tanımış	olmak	ve	uzak	da	olsa	kendisiyle	çalışmış	olmak	benim	
için	büyük	bir	kazanım	ve	mutluluktu.

Kendisi	ile	birlikte	son	fotom	2003	son	aylarında	veya	2004	başında	Kentsa'da	
çekilmiş,	ekledim.

		

Sakıp	Bey'den	bana	kalan	son	hatıra,	bana	imzalama	nezaketini	göstermiş	
olduğu	"...bıraktığım	yerden	Hayatım"	kitabı.	19	Şubat	2004	tarihinde	
imzalamış.

		

		



		



		

Kendisi	ile	son	görüşmem	10	Şubat	2004,	yine	ben	bir	sürü	rakam	ve	grafikle	bir	
sürü	birşeyler	anlattım,	Sakıp	Bey	ise	durumun	"eyi"	olduğunu	sentezledi,	ben	
toplantıdan	çıkarken	"Dominus	Bey,	kilo	mu	alıyoruz?"	dedi	bana	muzip	muzip	
bakarak,	ben	de	"merak	etmeyin	efendim,	vereceğim	"	dedim.

Elimi,	her	zamanki	gibi	çok	sıcak	sıktı,	bakışları	bana	tutunmak	ister	gibiydi.

Son	görüşmemizmiş...	

Çok	üzgünüm.”

	



Sakıp	Bey’in	vefatı	birçok	yönüyle	önemli	değişikliklere	önayak	olmuştur.	
Medya’nın,	dolayısıyla	kamuoyunun	fazla	üzerinde	durmadığı	birinci	özellik,	
“Kardeşler”	arasında	“öncelikli	tercihle	sanayici”	kardeşin	kalmamış	olmasıdır.	
Bu	özelliğin	etkileri	2010	yılına	kadar	yavaş	yavaş	artarak	SH’in	profilini	
önemli	ölçüde	değiştirmiştir.

Sakıp	Bey’in	vefatı	ile	oluşan	bir	başka	değişiklik	ise	“Ailenin	Reisi”	
koltuğunun	boş	kalmış	olmasıdır.	Bu	özelliğin	de	medyanın	ve	kamuoyunun	
yanlış	varsayımı	nedeniyle	tam	farkına	varılamamıştır.	Halbuki	değişiklik	çok	
barizdi:	Sakıp	Bey	hem	SH’in	Yönetim	Kurulu	Başkanı	hem	de	Sabancı	
Ailesinin	Reisiydi,	yerine	geçecek	olan	kimse	SH	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
olacak,	ama	“Ailenin	Reisi”	olmayacaktı.	Bu	özellik	de	Aileden	iş	yönünden	
kopmaların	artmasına	neden	olacaktı.	Nitekim	öyle	de	oldu/oluyor.
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LTMOG

		

Nisan	2004	itibariyle	Athena	SH	Yönetim	Kurulu	Başkanlığı’na,	Athena’dan	
boşalan	Lastik	ve	Takviye	Malzemeleri	SBU	Başkanlığı’na	da	ben	getirildim,	
benden	boşalan	Beksa	Genel	Müdürlüğü’ne	Tanju	U.’getirildi.	Birkaç	ay	sonra	
da	SH’in	Otomotiv	Grubu	da	benim	sorumluluğumdaki	SBU’ya	bağlandı.	
SBU’ya	ne	isim	vereceğimiz	konusunda	biraz	zorluğumuz	oldu.	Otomotiv	
Grubu	en	son	katılan	olmasaydı	Otomotiv	SBU’su	derdik	olurdu.	Medya’nın	bir	
kısmı	bu	ismi	vermemiş	olsak	da	işin	pratiğine	gidip	kullandılar,	kendilerini	de	
pek	suçlayamam.	Ancak	biz	ismi	koyarken	bazı	hassasiyetleri	dikkate	almak	
durumundaydık.	Sonuçta	“Lastik,	Takviye	Malzemeleri	ve	Otomotiv	SBU’su”	
dedik.	Bu	kadar	uzun	isme	bir	de	kısaltma	gerekti,	“LTMOG”	dedik,	nedense	
çok	tuttu.

SBU’ya	bağlı	şirketler	Brisa,	Dusa	International,	Beksa,	Temsa,	Toyotasa	olmak	
üzere	beş	tane	idi.	Toplam	cirosu	üç	buçuk	milyar	USD,	toplam	çalışan	sayısı	
10,000	civarında	idi.

Kalan	bölümde	LTMOG’un	2004-2010	dönemini	şirket	bazında	özetlemeye	
çalışacağım,	böylece	takibinin	daha	kolay	olacağını	düşünüyorum.	Ancak	şirket	
bazında	özetlemeye	girmeden	önce	birkaç	noktaya	değinmem	gerekiyor:

Hepsi	de	geniş	tanımla	Otomotiv	sektöründe	faaliyet	gösteren	LTMOG	
şirketlerinin	birbiri	ile	ticari	ilişkilerinde	kayda	değer	bir	sinerji	yoktur.	
Şirketlerin	birbiri	ile	ticari	faaliyeti	azdır,	yani	şirket	cirolarının	kombine	ile	
konsolide	toplamları	arasında	büyük	bir	fark	yoktur.	Olan	ticari	faaliyette	de	
“kardeş	şirket	kıyağı”	teşvik	edilmez.	“Kardeş	şirket	kıyağı”nın	sorunların	



çözümünü	ertelediği,	birçok	durumda	da	daha	zorlaştırdığı	bilinci	kültürel	olarak	
yerleşmiştir.
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Bir	başka	değinmem	gereken	nokta	sağlığım	ile	ilgili:	24	Nisan	2006’da	bana	
kanser	teşhisi	kondu.	“Kolanjiyo	Karsinoma”	denen,	daha	çok	Asya’da	görülen	
bir	cins	Karaciğer	Kanseri.	28	Nisan	2006’da	altı	saati	geçkin	bir	ameliyatla	
karaciğerimin	yarısı	alındı.	Sonradan	bir	büyük,	birkaç	tane	de	küçük	ameliyat	



geçirdim.	Arada	ufak	dinlenmeler	veriliyor	ama	pratik	olarak	devamlı	
kemoterapi	görüyorum.	Zamanla	hastalık	akciğere	sıçradı.	Bazen	az,	bazen	çok	
öksürüyorum,	ama	öksürük	gündemimden	düşemiyor.	Daha	önceleri	enerjisi	
yüksek	biriydim.	Hastalıkla	birlikte	önceliklerimi	ve	enerjimin	büyük	bölümünü	
sağlığıma	kaydırdım.	Yakın	çevremin	bana	büyük	desteği	sayesinde	buraya	
kadar	geldim,	ancak	moralimin	çökmesini	önlemek	için	devamlı	olarak	
göstermem	çaba	ve	bariz	şekilde	alabildiğimden	fazlasını	kaybettiğim	enerjinin	
birikimsel	etkisi	ile	giderek	daha	fazla	halsiz	düşüyorum.	İşe	ayırdığım	zaman	da	
azaldı,	ama	“nal	toplayacak”	seviyeye	düşmedi.

LTMOG’daki	2008-2010	dönemim	başarısız	geçti.	Benim	performansım	
kötüleştiğinden	değil,	SH’in	yapmak	istediklerindeki	değişikliklere	istekli	ve	
yatkın	olmadığım	için	başarısız	oldum.	Bence	her	profesyonelin	hazmetmesi	
gereken	bir	şeydir:	belli	bir	seviyeye	vardıktan	sonra	“başarılı”	veya	“başarısız”	
olarak	değerlendirilme	kriteri,	çalıştığınız	kurumun	stratejisi,	işe	(hatta	hayata)	
yaklaşımı	ile	uyumunuz	oluyor.	Kendinize	göre	başarılı	geçen,	sizi	memnun	
eden	uzun	bir	kariyerden	sonra	aklınıza	yatmayan	strateji,	yaklaşım,	hal	ve	
tavırları	“uyum”	başlığı	uğruna	ününüze	(“legacy”nize)	eklemek	konusunda	
isteksiz	olabiliyorsunuz,	bende	olduğu	gibi.	“Legacy”mi	korumak,	işteki	aşağı	
yukarı	bütün	faktörlerin	önüne	geçebiliyor.	Bence	geçmeli	de.	

Yaklaşık	2006	yılında	su	üzerine	çıkmaya	başladığını	tahmin	ettiğim	bir	“Hades	
faktörü”	giderek	SH	yönetiminde	etkin	rol	oynadı	ve	giderek	görünür	hale	geldi.	
Bu	değişim	kimisi	açısından	olumlu	olarak	değerlendirilebilir,	benim	için	öyle	
değil.
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Açılış	Töreni

		

Efendim,	"kalabalık"	denen	şeyle	zaten	aram	iyi	değil,	"protokol"	denen	şey	
zaten	beni	rahatsız	ediyor,	ve	dahi	"medya"	denen	şey	ile	de	muhabbetimi	
olabildiğince	sınırlı,	hatta	mümkün	olduğu	yerde	"yok"	düzeyde	tutmaya	gayret	
ediyorum.

		

Bütün	bunlar	böyle	iken	2005	Eylül’ünde	Kentsa'daki	Brisa	ve	Beksa	
şirketlerinin	ilave	yatırımlarının	açılış	töreni	vesilesiyle	Başbakan'ı	ağırladık.

		

Kentsa'daki	şirketlerin	Sabancı	Holding'teki	sorumlusu	ben	olduğumdan	
cihetle	açılış	törenindeki	başrollerin	birinde	ben	varım.	Holding	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	ile	birlikte	Başbakan'ı	karşılayacağız,	tören	yeri,	istiklal	marşı,	
konuşmalar,	fabrikaların	turları,	fabrika	turu	sırasında	imalat	sürecinin	anlatımı,	
kurdele	kesimleri,	foto	çekilecek	noktalar,	hangi	fotoda	kim	nerede	duracak	
falan,	rol	dağılımlarını	yaptık,	hazırız.	Benim	"kalabalık",	"protokol",	"medya"	
gibi	konularda	ne	düşündüğüm	bilmesi	gereken	kişiler	tarafından	gayet	iyi	
bilindiğinden	"bana	bak,	gün	boyunca	uzaklaşmayacaksın,	Başbakan'a	izahat	
vermek	ve	sorulara	cevap	vermek	üzere	hep	yanıbaşımızda	olacaksın"	diye	
proaktif	anlamda	uyarıldım,	vazifesine	müdrik	bir	surat	ifadesiyle	sorumluluk	
alanım	olan	en	ön	sırada	yerimi	aldım	ve	Başbakan'ı	getirecek	helikopteri	
beklemek	üzere	nurlu	ufuklara	bakışlarımı	diktim.																						



		

Tam	saat	onbirde,	yani	dakikası	dakikasına	programlandığı	saatte	
Başbakan'ı	getiren	askeri	helikopter	Brisa'nın	heliportuna	indi.	Pervaneler	
yavaşlarken	kapı	açıldı.	Ben	Başbakan	bize	doğru	gelecek	diye	beklerken	başka	
bir	şey	oldu,	ortalıkta	kendini	önemli	belleyenlerin	topu,	ki	bu	da	aşağı	yukarı	
herkes	oluyor,	helikoptere	hücum	etti.	Güya	karşılama	yapacağımız	yerde	ben	ve	
benim	gibi	birkaç	gariban	kalakaldık.	Helikopter	önündeki	kalabalık	yavaş	yavaş	
"karşılama	yeri"ne	doğru	hareket	ederkene	selvi	boyu	nedeniyle	Başbakan'ı	
gördüm,	"iyi"	dedim	kendi	kendime,	"birinci	madde	tamam,	Başbakan	sağ	salim	
geldi".	En	ön	safta	görevliyim	ya,	"acaba	kalabalığın	orta	noktasına	ulaşmaya	
çalışsam	mı"	diye	düşündüm	ama	isteksizce	bulunduğum	yerde	dikiliyordum	ki	
birden	(sonradan	anladığım	kadarıyla	tanıştırılmam	gerekmiş)	bir	sürü	koruma	
bana	hamle	ettiler,	beni	yakaladıkları	gibi	karga	tulumba	kalabalığın	en	orta	
yerine	uçurdular,	Başbakan	ile	tanıştırıldım,	birkaç	cümle	konuştuk,	sonra	birkaç	
omuz	ve	dirsek	darbesi	yedim	ve	hareketin	merkezinden	dışarıya	doğru	
fırlatıldım.

		

Zor	bir	gün	olacağını	ben	bile	anlamaya	başlamıştım.

		

Derhal	tören	alanına	seyirttim,	protokolde	en	ön	sıradaki	kocamaaan	
koltukların	bir	tanesi	bana	ayrılmıştı,	hem	de	ön	ortaya	bayağı	yakın	olanlardan	
biri,	koltuğum	halen	yerinde	duruyor	mu	diye	kontrol	ettim,	hem	koltuğun	hem	
de	üzerindeki	ismin	halen	duruyor	olduğunu	memnuniyetle	müşahade	ettim	ve	
şansımı	daha	fazla	zorlamamak	üzere	mabadımı	yumuşak	koltuğa	bırakıverdim.	
Efendim	burada	bir	noktanın	altını	çizmekte	yarar	görüyorum	:	O	sıradaki	en	
büyük	derdim	protokoldeki	görevimden	kaytarmadığımın	kaydını	yaptırmak,	
"tercih"	değil.

		

Saygı	duruşu,	İstiklal	marşı,	ve	konuşmalar	öncesinde	protokol	ön	
sırasında	malum	itişme	kakışmalar	oldu,	arka	sıralardan	ön	sıralara	sızanlar	
neticesinde	ben	en	kenardaki	koltuğa	deplase	oldum.	Olsun,	yine	de	en	öndeki	
sırada	başarı	ile	tutunmuş	oldum,	yani	tören	sırasında	çekilen	resimlerde	
protokolde	bana	verilen	görevi	asgari	ölçüde	yerine	getirmiş	sayılırım.



		

Konuşmalar	sonrasında	birkaç	yüz	metre	yürüyeceğiz,	bir	kurdela	
keseceğiz,	yeni	maaakinalar	temaşa	edilecek,	sonra	da	fabrika	içinin	gerisini	
gezmek	üzere	hazırlanan	iki	adet	akülü	araca	bineceğiz,	sonra	ondan	inip	
otobüse	bineceğiz,	Beksa'ya	gideceğiz,	orada	kısa	bir	süre	yürünecek,	kurdela	
kesilecek,	yeni	maaakinalar	temaşa	edilecek,	başka	otobüse	binilecek,	Kentsa	
Sosyal	tesisine	gidilecek,	Başbakan'a	kuzu	tandır	ikram	edeceğiz,	yemekten	
sonra	Başbakan'ı	saat	13:05'de	yolcu	edeceğiz,	program	böyle.																											

		

Bu	tip	Başbakanlı	falan	yürüyüşlerde	bulundunuz	mu	bilmiyorum,	bu	
yürüyüşlerde	eğer	yürüyüşün	merkezinde	bulunma	göreviniz	varsa,	ki	benim	
malesef	bu	sefer	vardı,	işin	"know-how"una	hakim	değilseniz,	ki	benim	hiç	bir	
zaman	bu	"know-how"um	olmadı,	ve	olmayacak,	işiniz	zor.	En	merkezde	
yürürken	aniden	birkaç	omuz	darbesi	yiyorsunuz,	bir	bakmışsınız	4-5	sıra	geriye	
düşmüşsünüz,	sonra	tekrar	merkeze	yakalaşabilirsen	yaklaş.	Ben	sürekli	geriye	
itiliyorum,	ki	buna	da	esasen	hiç	bir	itirazım	yok,	ama	ara	sıra,	demek	gerekli	
oluyorum,	korumalar	bana	saldırıyor,	beni	yakalayıp	hareketin	merkezine	
indiriveriyorlar,	sonra	ben	tekrar	geri	düşüyorum.

		

Şimdi	diyeceksiniz	ki	"sen	de	hareketin	önüne	geçiver,	hareket	seni	
yakalasın".	Değil	efendim,	öyle	olmuyor.	Çünkü	hareketin	ön	cephesinde	çok	
tehlikeli	başka	bir	hareket	var:	önden	ilerleyen	(veya	"gerileyen"	demek	lazım	
herhalde)	kameramanlar	geri	geri	koşuyorlar.	Eğer	hareketin	önüne	geçerseniz	
geri	geri	koşan	kameranlar	tarafından	ezilme	riski	var,	hareketin	orta	yerinde	
çoğunluğu	yerel	yöneticiler	olan	"her	ne	pahasına	olursa	olsun	başbakanın	
yakınında	yürüyeceğim"	diyen	kararlı	ve	tehlikeli	bir	grup	var,	"hareketin	hafif	
arkasında	kalayım,	hem	temas	kaybetmeyeyim,	hem	de	ezilme	tehlikesi	
yaşamayayım"	derseniz	de	işiniz	kolay	değil,	bu	sefer	de	takib	halindeki	
korumalar	tarafından	ezilme	tehlikesi	altındasınız.	Yani	bu	iş	zor.	Neyse	
efendim,	ilk	kurdela	kesme	mevkiinde	bırakın	kurdelayı	kesmeyi,	kesilen	
kudelayı	göremedim	bile.	O	noktada	karar	verdim	ki	fabrika	içi	gezinti	
arabasının	güya	bana	ayrılmış	olan	en	ön	koltuğundaki	yerimi	almam	çok	güç	
olacak.	Ve	bu	da	önemli	bir	memnuniyetsizlik	yaratabilir.	Aniden	çakan	bir	zeka	
kıvılcımı	ile	yürüyüş	grubunun	çok	önüne	geçtim	ve	fabrika	içi	gezinti	
arabasının	bulunduğu	yere	önceden	seyirttim,	arabanın	yakınında	mevzi	tutmuş	
mümtaz	basın	mensuplarının	şaşkın	bakışları	arasında	bana	ayrılmış	koltuğun	iki	



kenarındaki	tutamaklara	sıkıca	tutunup	felaketin	üzerime	gelmesini	beklemeye	
başladım.																													

		

Kısa	bir	süre	bu	tuhaf	pozisyonda	bekledikten	sonra	"hareketin"	üzerime	
gelişini	izledim:	Geri	geri	koşan	kameramanlar,	hareketin	orta	yerinde	
yuvarlanırcasına	ilerleyen	"her	ne	pahasına	olursa	olsun	başbakanın	yakınında	
yürüyeceğim"	diyen	kararlı	ve	tehlikeli	grup,	ve	arkada	hoplaya	zıplaya	kafaları	
ara	sıra	gözüken	korumalar	şürekası.	Çok	karkanç	("karkanç"="korkunç"tan	
daha	korkunç)	bir	görüntü,	aklıma	"The	Perfect	Storm"dan	bazı	sahneler	
geldi,“dalgaların	gelişi	ve	George	Clooney'in	bakışı																													

		

Neyse	efendim,	hareket	benim	bulunduğum	noktaya	yaklaşırken	uğradığım	
saldırıların	tamamına	göğüs	gerdim,	çektiğim	bütün	ezaya	rağmen	ellerimi	
tutamaçlardan	ayırmadım	ve	hop	diye	yerime	oturdum,	tehditkar	bakışlarla	
yaklaşmaya	niyetlenenleri	biraz	olsun	sindirdim.	22	Eylül	2005	tarihli	Milliyet	
gazetesinin	12.	sayfasında	beni	Mısır	Firavunu	edasıyla	fabrika	gezinti	
arabasının	ön	sırasında	gösteren	foto,	o	sırada	çekilmiş,	fotodaki	ifademin	
anlattıklarımın	ışığında	değerlendirilmesini	arz	ederim,	gazetenin	ilgili	bölümün	
fotosunu	ekledim.

		

	



		



		

Efendim,	fabrikanın	bitirme	bölgesine	büyük	bir	lastik	koymuştuk,	
"başbakan	ve	ana	ev	sahibesi	lastiğin	içinden	bakarlar,	basın	mensupları	ikisinin	
fotosunu	çekerler,	seneler	önce	Turgut	Özal	başbakan	iken	Sakıp	bey	ile	yine	
aynı	fabrikada,	aynı	mekanda,	aynı	şekilde	büyük	bir	lastiğin	içinden	
bakarlarken	bir	fotoları	vardı,	o	fotoya	bağlantı	olur"	diye	düşünmüştük,	nitekim	
tasarladığımız	poz	"fazlasıyla"	verildi	ve	neredeyse	bütün	gazetelerde	bu	fotolar	
yayınlandı,	bu	fotolardan	özellikle	Hürriyet	gazetesinde	yayınlananı	bir	sebeble	
çok	anlamlı,	çok	eğlendim,	bu	fotoyu	saklayacağım.

		

Brisa	fabrikası	içindeki	turumuzu	tamamladığımızda	otobüsler	bineceğiz	
ve	Beksa'ya	geçeceğiz.	Benim	de	Başbakan	ile	aynı	otobüse	binmem	
planlanmıştı,	Kentsa'yı	tanıtıyoruz	ya.	Güzel.	Ancak	ben	izdiham	nedeniyle	
otobüse	binemedim.	Neyse	ki	(topu	topu)	neredeyse	yirmibeş	senem	geçmiş	bu	
kampusta,	bildiğim	yollar	ve	usullerle	Beksa'ya	ana	gruptan	önce	vardım,	
kesilecek	kurdelanın	önünde	"The	Perfect	Storm"u	bir	daha	karşıladım,	yine	sağ	
kalmayı	başardım,	ama	hareketin	dışına	ittirilmem	neticesi	kurdela	kesimine	
katılmak	yine	nasip	olmadı.

		

Açılış	programının	son	durağı	olan	Sosyal	tesise	gidiş	sırasında	bu	sefer	
kendimi	programlanan	yerde,	Başbakan'ın	otobüsünde	buldum,	herhalde	o	
otobüse	binmeye	kararlı	olan	bir	grubun	tesadüfen	önüne	düşmüş	olmalıyım.

		

Kentsa	Sosyal	Tesiste	Kuzu	Tandır	yedik	ve	Başbakan'ı	uğurladık.	Saate	
baktım,	"13:05".	Aferin	bize.
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Basın	Bayramı	Kutlu	Olsun

		

Basınla	ilk	sıcak	temasımın	1969	yılında	gerçekleştiğini	daha	önce	anlatmıştım.	

	

Yıllar,	"basın"a	bir	şeyler	kattıysa	da	ben	be	gelişimden	nasibimi	alamadım.	

	

TKYnin	yaygınlaştırılması	için	basını	kullanma	fikrine,	benden	öncekilerin	
geldiği	ve	benden	sonrakilerin	geleceği	gibi,	ben	de	geldim.	Bu	uğurda	bir	süre	
basının	peşinden	bile	koştum	denebilir.	En	olmayacak	dergilerin	ve	adını	sanını	
duymamış	olduğum	yayınların	bile	görüşme	tekliflerini	kabul	ettim,	özenle	
bezenle	metinler	hazırladım,	çoğunlukla	sonuç	hüsran	oldu.	Gelen	kişinin	ana	
gayesi	(çoğunlukla)	reklam	almak	oluyor,	bu	arada	sizin	söylediklerinizi	teybe	
çekiyor,	onları	da	yalan	yanlış	çözüp	yazıya	koyuyor.	Bir	okuyorsunuz	ki	tüm	
tüyleriniz	diken	diken	oluyor.	Bunun	üzerine	"demek	istediklerimi	yazılı	olarak	
vermek"	parlak	fikrine	geldim,	ancak	basının	kendi	işlerine	olan	ilgisizliğinin	
boyutlarını	doğru	tahmin	edememişim.	Verdiğim	metni	gazeteciler	çoğunlukla	
"kaybetti"(şaka	değildir)	ve	yine	kendi	bildiğini	yazdı.	Birkaç	kere	de	foto	
verdim,	verdiğim	hiç	bir	foto,	söz	verildiği	halde,	geri	gelmedi.	

	

İş	hayatında,	karşıma	boş	gözlerle	dikilip	bana	içeriksiz	bir	soru	yönelterek	
benim	"ateş	alıp"	nutuklar	döktürmemi	bekleyen	basın	mensuplarına	alıştım.	Bu	
durumu	şuna	benzetiyorum:	basın	elemanı	gözünde	siz	bir	motorsunuz,	sizi	
çalıştıracak	ki	siz	çalıştığınızda	bir	laflar	üreteceksiniz,	o	da	bunları	gazetesine	
haber	diye	verecek.	Alıyor	eline	bir	manivelayı	yaklaşıyor	size.	Buraya	kadar	



güzel,	sorun	şurda:	sizin	ne	tip	bir	motor	olduğunuzdan	tamamen	bihaber	
olduğundan	manivelayı	nerenize	sokup	ne	tarafa	çevirmesi	gerektiği	konusunda	
hiç	bir	fikri	yok.	O	zaman	gazeteci	ne	yapıyor?	Karşınıza	dikilip	ağzında	
birşeyler	geveliyor,	siz	konuya	hevesliyseniz	başlıyorsunuz	anlatmaya.	Siz	
anlatmaya	başladığınız	andan	itibaren	konuyla	ilgilenip	sizi	fiilen	dinlemesini	de	
beklerseniz	nafile,	siz	konuşmaya	başladığınız	ana	kadar	seviyesi	yerlerde	
sürünen	gazetecinin	dikkati,	o	andan	itibaren	o	seviyenin	de	altına	düşüyor.		

	

Siz	konuşurken	durursanız	da	baygın	ve	ruhsuz	bir	şekilde	suratınıza	bakar.	
Cümlenin	ortasında	bile	durmuş	olsanız	bunu	fark	etmez.	

	

Bir	kademe	daha	iyi	gazeteciler	sizi	dinlerler,	anlamak	gibi	bir	gayretleri,	onların	
da	olmaz.	Eğer	siz	konuşurken	durursanız	son	söylediğiniz	cümleyi	bir	soru	
formatına	çevirip	size	sorarlar,	siz	de	boş	bulunup	"evet,	aynen	öyle"	deyip	
konuşmaya	devam	edersiniz.	Böylece	teklemiş	motor	tekrar	çalıştırılmış	olur.	

	

TKY	bağlamında	Türkiye'nin	birçok	yerine	gittim.	Gittiğim	her	yerde	Sanayi	ve	
Ticaret	odası	ile,	varsa	üniversite	ile,	ve	yerel	basın,	medya	ile	temas	etmeye	
çalıştım.	

	

Yerel	medyanın	ulusal	medyaya	göre	çok	daha	fazla	ilgili,	işini	ciddiye	alan,	
üretken	olduğu	şeklinde	bir	gözlemim	var.	Ulusal	medya	ile	yerel	medya	
arasında	gözlemlediğim	bu	fark	bence	belirgin.	Sebepleri	üzerinde	sağlam	
yorum	yapamıyorum.	

	

Birkaç	yıldan	beri	medya	ile	olan	ilişkimi	olabilecek	asgari	düzeye	indirdim,	
rahat	ettim.	Telefon	vs	ile	gelen	taleplerin	neredeyse	tamamına	olumsuz	cevap	
veriyorum,	orada	burada	önüme	dikilip	de	ağzında	bir	soruymuş	gibi	birşeyler	
geveleyen	basın	mensuplarımıza	ise	bakışlarındaki	boşluğu	elimden	geldiğince	
taklit	eden	bir	bakış	ile	cevap	veriyorum,	şevklerinden	hiç	bir	şey	
kaybetmiyorlar,	yani	kaybedemiyorlar.	

	

Basın	ile	ilişkimde	ben	dönüp	dolaşıp	bu	noktaya	geldim,	umarım	herkesin	
deneyimi	benimki	kadar	olumsuz	değildir/olmaz.	
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LTMOG	/	Brisa

		

2003	yılı	sonu	veya	2004	yılının	başında	Bridgestone	Japan	(BSJ)‘ın	iki	
numarası	Arakawa,	aynı	zamanda	Bridgestone	Europe	(BSE)’un	başına	getirildi.	
Böylece	Arakawa	son	derece	kuvvetli	hale	geldi.

Nisan	2004’teki	Sakıp	Bey’in	cenaze	törenlerine	Arakawa	baştan	sona	katıldı,	
Athena	ile	bol	bol	görüşme	olanağı	buldular.	Bu	arada	Brisa	hakkında	konuşmak	
için	kısa	sürede	Athena’yı	ziyaret	etmek	istediğini	belirtmiş.	Athena	beni	
Arakawa’ya	tanıştırdı	ve	kendisinin	ziyaretini	beklediğimizi	bildirdi.	Törenler	
sonrasında	Athena	ile	birlikte	ziyaretin	sebebini	tahmin	etmeye	çalıştık.	Normal	
olarak,	Japonlar	bu	düzeyde	görüşmelerde	konu	ve	hatta	ajanda	önerisini	de	
baştan	belirtirler,	karşı	taraftan	da	aynı	yaklaşımı	beklerler.	Tek	konu	“nezaket	
ziyareti”	olsa	bile	bu,	ziyaretten	önce	masaya	konur.	Japon	üst	düzey	işadamları	
sürpriz	yapmaya	da,	yapılmasına	da	hiç	ama	hiç	yatkın	değillerdir.	Bu	seferki	
ziyaret	nezaket	ziyareti	olamazdı,	çünkü	daha	yeni	Sakıp	Bey	ile	ilgili	törenlerde	
bir	araya	gelinmişti,	nezaket	ziyareti	bu	şekilde	yapılmış	olmuştu.	Başka	bir	
konu	belirtilmemişse	konu	çok	önemli	addedilmiş	bir	konu	olmalıydı.	Brisa’nın	
finansal	neticeleri	iyiydi,	tek	aksama	yönetim	verimsizliği	olarak	öne	çıkıyor,	
şirket	içinde	adeta	bir	Bridgestone,	bir	de	SH	“tarafı”	barındırıyor,	bu	taraflar	
normal	olarak	ortakların	sorumluluk	alanında	konular	olmasına	rağmen	Brisa	
şemsiyesi	altındaki	profesyoneller	tarafından	sahiplenilip	tartışılarak	çözülmeye	
çalışılıyor,	neticesi	ise	ortakların	sık	sık	müdahale	etme	gereği	oluyordu.	
Arakawa’dan	önce	BSE	yönetiminin	ve	Athena	önce	SH	yönetiminin	Brisa	
ortaklık	konularına	nispeten	uzak	durmaları	da	bu	sonucu	doğuruyor	olabilirdi,	
ancak	şimdi	iki	tarafta	da	yönetim	değişikliği	olmuş,	işlere	daha	proaktif	
yaklaşmaya	niyetli	liderler	(Arakawa	ve	Athena)	gelmişti.	Bu	değişikliğin	ne	



şekilde	şirkete	yansıtılacağı	Arakawa’nın	tartışmak	istediği	konu	olabilirdi.	Ya	
da	ikinci	seçenek	olarak	Bridgestone	ortaklık	yapısında	değişiklik	önerip	şirket	
yönetiminde	kontrolü	tamamen	ele	almak	istiyor	olabilirdi.	Athena	ile	ben,	bu	
konulardan	ikinci	saydığımın	daha	muhtemel	olduğuna	karar	verdik	ve	bu	
konuda	olabildiğince	zihni	hazırlık	yaptık.

Arakawa’nın	ziyareti	gecikmedi.	Mayıs	2004’te	Sabancı	Center’de	Athena’nın	
ofisinde	üçümüz	ilk	toplantımızı	yaptık.	Arakawa’yı	tipik	Japon	üst	düzey	
yöneticisinden	ayıran	özellikler	çok	çarpıcıydı.	Arakawa	doğrudan	konuşuyor	ve	
“ima”yı	tipik	Japon	üst	düzey	yöneticisinden	az	kullanıyordu.	İkincisi,	kişisel	
olarak	inisiyatif	kullanmaya	yatkındı.	Dinlediği	konuda	kafası	netse	hemen	
oracıkta	kararını	veriyor	ve	kararı	da	derhal	uygulamaya	koyuyordu.	Bu	
özellikler	tartışmalara	verimlilik	kazandırıyordu.	Görüşmek	istediği	ana	konunun	
görüşmenin	en	başında	yukarıda	birinci	seçenek	olarak	özetlediğim	“yönetim	
verimliliği”	olduğunu	açık	bir	dille	belirtti.	Şirketin	içindeki	tansiyonun	yüksek	
olmasının	ağırlıklı	bir	sebebinin	her	iki	tarafın	da	şirket	içinde	çalışan	
temsilcilerinin	Şirkette	muhtemel	bir	ortaklık	yapısı	değişikliği	olabileceğini,	
bunun	için	konulara	çok	defansif	yaklaşıldığını	öne	sürdüm,	Ortakların	Teknoloji	
ve	Pazar	işbirliklerinin	arzu	edilen	düzeye	bir	türlü	gelememesinin	arkasında	
bunun	aranmasını	söyledim.	Arakawa	da	yine	çok	net	şekilde	artık	Brisa’nın	çok	
büyüdüğünü,	bu	büyüklükle	şirketteki	SH	paylarını	satın	almanın	çok	büyük	
maddi	maliyeti	olduğunu,	o	kaynağı	yeni	yatırımlara	koymayı	tercih	edeceklerini	
söyledi.	Söyleyeceği	bitmiş	gibi	durduktan	sonra	sesine	mümkün	olduğunca	
masumane	bir	tını	vererek	“tabii	ki	dediklerim,	o	şirkette	işlerin	istediğimiz	gibi	
gitmesi	kaydıyla	konuşuyorum”	dedi.

Tablo	ortaya	çıkmıştı.	Zeki,	kıvrak	ve	hızlı	bir	yönetici	olan	Athena,	
“Arakawa’ya	katılıyorum,	bu	konuyu	en	büyük	öncelikle	ele	alıp	bir	an	önce	
çözmemiz	hepimizin	menfaatine.	Bence	en	yüksek	gizlilik	seviyesinde,	katılımı	
yaygınlaştırmadan,	iki	ortak	bu	konuyu	çözmek	için	bir	eylem	planı	hazırlayalım	
ve	aklımıza	yatıyorsa	derhal	uygulamaya	koyalım”,	dedi.	Arakawa,	konunun	
arzuladığı	hassasiyetle	ele	alınmasından	memnun	olmuştu.	Projenin	
yürütülmesinin	bizzat	Arakawa	ve	benim	tarafımdan	yapılmasına	karar	verdik	ve	
ayrıldık.

Sonraki	birkaç	ay	yoğun	bir	şekilde	Arakawa	ile	biraraya	geldim.	Gizlilik	
nedeniyle	ne	Arakawa’nın,	ne	de	benim	ofisimi	kullanmıyorduk.	Avrupa’nın	
çeşitli	şehirlerinde,	gizli	sevgililer	gibi	çoğunlukla	havalimanlarında	buluşuyor,	
orada	çalışıp	ayrılıyorduk.



Arakawa	ile	proje	yaklaşımımız	çok	uyuşuyordu.	Brisa	şirketinin	ideal	durumda	
ne	gibi	işlemesi	gerektiği	üzerinde	çalıştık	ve	daha	sonra	oraya	varmak	için	
adımları	tanımlayıp	ayrıntılandırdık.

Sonuçta	komple	bir	plan	ve	doküman	ile	Athena’yla	bir	kere	daha	buluştuk,	
onun	da	olurunu	alınca	harekete	geçtik,	kısa	sürede	ilk	hamleleri	senkronize	bir	
şekilde	aştık	ve	orta	vadeli	plana,	oradan	da	uzun	vadeli	plana	doğru	ilerledik.

Yaptığımız	plan	tüm	Brisa’lıların	çalışma	önceliğinin	Brisa	olmasını	sağlamak,	
Lassa	ve	Bridgesone	markalarını	Avrupa	pazarında	daha	birbirini	tamamlayıcı	
konuma	oturtmak,	paçal	kar	uğruna	yüksek	satışa	gitmemek,	satış	kanallarını	
strateji	ve	kar	bazında	önceliklendirmek,	Bridgestone’un	teknolojik	desteğini	
daha	etkili	yapılandırmak	gibi	maddeler	içeriyordu.

Neticeler	istediğimiz	gibi	oldu	/	oluyor.

Arakawa	ile	kişisel	yakın	çalışmamız,	Bridgestone’un	“Bir”	numarası	olan	
Watanabe’nin	Başkan	ve	CEO’luk	koltuğunu	Arakawa’ya	terk	edip	Yönetim	
Kurulu	üyeliğine	çekilmesine	kadar	sürdü.	Bu	durumda	Bridgestone’un	“Bir”	
numarasına	terfi	etmiş	olan	Arakawa	benimle	olan	ilişkisine	mesafe	koydu	ve	
muhatabı	durumuna	gelmiş	olan	Athena	ile	daha	yakın	çalışmaya	başladı.	Ben	
ise	Arakawa’nın	yerine	atanan	Bridgestone	Yöneticisi	ile	çalışmaya	başladım.

Bu	geçiş	sırasında	ve	sonrasında	SH	ile	Bridgestone	üst	yönetimleri	arasındaki	
ahenkli	çalışma	aynen	devam	etti.
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LTMOG	/	Dusa	International	Ve	
Kordsa	Global

		

SH’in	DuPont’un	%50-50	ortaklığında	Kordsa’nın	yarısının	ortaya	konmasında	
iki	amaç	vardı:	birincisi	karşılığında	büyük	miktarda	N6.6	iplik	üretim	
kapasitesine	hızlı	şekilde	ulaşmak,	ama	kritik	amaç	dünya	yüzünde	çok	az	
oyuncunun	elinde	bulunan	N6.6’nın	hammaddesine	küresel	olarak	uzanabilmek.

DuPont	kendini	bir	“Bilim”	(“Science”)	şirketi	olarak	konumlandırıyor.	
Mümkün	olduğunca	“upstream”da,	yani	değer	zincirinin	başında	geliştirdiği,	
daha	çok	kimyaya	dayalı	ürünleri,	ürünler	gençken,	rekabeti	azken	yüksek	
marjla	piyasaya	sunuyor,	ürünlerin	rekabet	nedeniyle	marj	kaybetmeleri	belli	
seviyelere	geldiğinde	ise	bu	ürünlerden	çıkıyor.	Finansal	açıdan	bakınca	ciro’dan	
daha	fazla	marj	odaklı	bir	şirket,	2000’li	yıllarda	cirosu	60	milyar	USD	
civarındaydı.	Bazı	yıllar	düşer,	bazı	yıllar	artar.

DuPont’un	stratejisi	SH’inkiyle	yan	yana	konduğunda	iki	şirketin	kurduğu	
ortaklığın	daha	baştan	“kalıcı	olmak”	hedefi	olmayacağı	görülür.	İki	şirket	de	bu	
ortaklığın	pürüzsüz	bir	geçiş	gayesi	taşıdığının	bilincindeydi.

Dusa	International’in,	ya	da	her	lastik	hammaddesi	tedarikçisinin,	büyük	ve	
küresel	lastikçilerle	tedarik	anlaşması	yapmak	üzere	masaya	otururken	
rekabetçilik	anlamında	kuvvetli	konumda	olabilmesinin	gerek	şartlarından	biri,	
tedarikçinin	dünya	üzerindeki	hem	coğrafi	hem	de	teknolojik	yayılımının	
“tamam”	olmasıdır.



Dusa	International’in	bundan	sonraki	hedefinin	de,	büyük	ve	küresel	lastikçilerin	
karşısına	“komple”	bir	tedarikçi	olarak	çıkıp	“Ben	senin	üretici	olarak	
bulunduğun	her	coğrafyada	üretici	olarak	varım	ve	tekstil	takviye	malzemesinin	
(yani	N6.6	ve	HMLS	PY	ve	dahi	gerektiğinde	ipliğini	dışarıdan	temin	etmek	
üzere	Rayon	vesaire)	her	malzemede	her	teknolojiye	erişimim	var,	istediğin	
teknolojik	işbirliği	modellerini	de	konuşmaya	hazırım”	diyebilmekti.	Böyle	bir	
cümleyi	edebilmek	önemlidir.	Marj’da	ve	potansiyel	Pazar	payında	direk	bir	
sıçrama	yaratır.	Bundan	bir	kademe	daha	az	iyi	olan	cümle	“üretici	olarak	
varım”	yerine	“bazı	bölgelerde	satıcı	olarak	varım,	üretim	tesisim	yok”	demektir,	
ancak	bu	coğrafi	olarak	bir	zaafı	işaret	eder	ki	o	da	gerektiğinde	miktarsal	
ve/veya	teknolojik	desteğin	gecikme	ve	yeterli	olmama	riski	var	demektir,	bu	da	
potansiyel	anlaşma	şartlarına	yansır.

“Komple”	tekstil	takviye	malzemesi	tedarikçisi	olarak	algılanmak	için	Lastik	
üreticisi	açısından	anlamı	olan	iki	bölge	(coğrafya,	pazar)	vardı	Dusa	
International’in	üretici	olarak	daha	yerini	alması	gereken:	Asya	Pasifik	ve	Çin.	
Diğer	her	bir	şeyi,	“derinlik”	dahil,	vardı.	Burada	“derinlik”ten	bahsediyorum,	
çünkü	neticelerini	isim	değişikliğini	(“Kordsa”dan	“Dusa”ya)	tamamladıktan	
sonra	aldığımız	lastikçilerde	yaptığımız	imaj	araştırmalarında,	hepsinde	ve	her	
zaman,	“Kordsa”	ismi	lastik	tedarikçileri	arasında	en	güvenilir	isim	olarak	
karşımıza	çıktı.	Ortaklıkta	DuPont	şirketinin	varlığını	işaret	eden	“Du”	hecesi	ise	
kötü	tecrübeler	neticesi	ortaklığın	imajını	yukarıya	değil,	aşağıya	çekiyordu.	
Şimdi	derseniz	ki	“siz	de	isim	değişikliğini	yapmadan	imaj	araştırmasının	
neticesini	bekleseydiniz”,	ben	de	size	“haklısınız”	derim.	İmaj	araştırmalarından	
çıkan	bir	başka	belirgin	netice	ise,	lastik	ve	hammaddeleri	dünyasında	en	çok	
tanınan	ve	olumlu	imaj	taşıyan	kişi	Athena’dır.	Hakikaten	Kordsa’yı	Kordsa	
yapan	isimlerin	başında	herhalde	Athena	gelmekle	birlikte	bu	neticeye	olumlu	
katkıda	bulunan	uzun	bir	isim	listesi	vardır	ki	Dominus	Hamshus	ismi	bu	listenin	
en	sonlarındadır.	

Dusa	International,	“Yerli	Üretici”	sınıfına	girmek	için	Çin’e	başka	yerden	
taşınan	çok	küçük	bir	üretim	ünitesi	koydu.	Tabii	ki	lastikçilerin	çoğunluğu	bunu	
“yemedi”.	Bunun	üzerine	bu	çok	küçük	üretim	tesisinin	yanına	daha	büyük	
miktarlara	cevap	verebilecek	bir	“tekno-ticari”	(“techno-commercial”)	ünite	
ilave	edildi.	Bu	adımlar	fayda	yaratmasına	yarattı	ama	Dusa	International’ın	
yerli	bir	üretici	olarak	kabul	edilmesine	yetmedi.	Pazar	büyüktü	ve	çok	hızlı	
büyüyordu,	bunu	karşılamanın	tek	yolu	adamakıllı	büyüklükte	bir	üretim	tesisi	
koyup	(ya	da	satın	alıp)	büyümeyi	takip	edip	gerektiğinde	başka	büyük	adımlar	



atmaktı.	Çin’in	bize	çok	uygun	düşen	bir	bölgesinde	uygun	büyüklükte	bir	
üretim	tesisine	göz	koyduk,	ancak	karşı	taraf	elimizi	okudu	ve	fiyat	uçtu	gitti.	O	
sıralar	biz	operasyonel	seviyede	doğru	düzgün	bir	fiyat	aralığında	
buluşabilseydik	bile	bu	anlaşmanın	Dusa	International	Yönetim	Kurulundan	
geçeceğinden	şüpheliyim.	(Sebebine	birazdan	geleceğim).	Çilesi	halen	dolmamış	
bir	iştir,	zaman	içinde	her	çeşit	gelişme	olabilir.

N6.6	teminini	sağlama	almadan	Uzakdoğu’ya	üretici	olarak	adım	atmamış	olan	
Dusa	International’ın,	ortaklığın	kurulmasıyla	birlikte	bu	engeli	ortadan	
kalkmıştı.	Zaten	epey	geç	kalmış	olan	şirket,	birkaç	koldan	çalışarak	kaybettiği	
zamanın	en	azından	bir	kısmını	geri	kazanmak	istiyordu.	Yani	en	azından	
Ortaklığın	SH	tarafı	böyle	istiyordu.	Dolayısıyla	bir	yandan	Çin’deki	üretim	
kapasitesi	ne	şekilde	arttırılabilir	diye	çalışırken	bir	yandan	da	Güneydoğu	
Pasifik’teki	seçenekler	değerlendiriliyordu.

Güneydoğu	Pasifik’teki	büyük	bölgesel	oyuncu	Branta	Mulia	idi.	Bu	şirketin	
üretim	tesisleri	iki	ülkedeydi:	Endonezya	ve	Thailand.	Üretim	tesisleri,	Dusa	
International’in	Türkiye	tesisleri	(yani	Kordsa)	ile	tıpatıp	aynı	olan	tesisler,	
seksenli	yıllarda	SH’de	çalışmış	ve	daha	sonra	ayrılan	(ya	da	daha	doğru	tabirle	
eski	bir	Türk	SH	üst	düzey	yöneticisi	tarafından	“ayartılan”)	Türk	yönetici	ve	
teknisyenlerden	oluşan	ekiplerce	kurulmuştu.	Sonuçta	Endonezya	ve	
Thailand’daki	üretim	tesislerinin	Türkiye’dekilerle	uyumu	en	üst	düzeydeydi,	bu	
da	Dusa	International	açısından	önemli	bir	avantajdı.	Branta	Mulia	bir	
Endonezya	firması	olup	%20’si	DuPont’undu.	Branta	Mulia’nın	kontrolunu	ele	
geçirmek	Dusa	International	açısından	Güneydoğu	Pasifik’te	akıllı	olan	hamle	
olarak	ortaya	çıkıyordu.

DuPont,	gerek	Çin,	gerekse	Endonezya	ve	Thailand’da	Dusa	International’in	
atması	gereken	adımları	ağırdan	alıyordu.

SH,	DuPont	ile	ortaklıktan	hedeflediği	ana	maddeleri	kaybedilmez	şekilde	elde	
etmişti.	SH	açısından	Dusa	International	ortaklığında	DuPont’un	getireceği	yeni	
bir	açılım	görünmüyordu.	Athena,	vakit	kaybetmeden	hem	Dusa	International	
ortaklığında	DuPont’tan	çözülmeye,	hem	de	Branta	Mulia’nın	kontrolünü	ele	
geçirmek	için	harekete	geçmeye	karar	verdi.

Athena,	Branta	Mulia	hamlesini,	şirketin	patronlarını	senelerdir	tanıyan	ve	
onlara	çalışmış	olan	yukarıda	bahsi	geçen	eski	SH	üst	düzey	yöneticisi	
aracılığıyla	yapmayı	tercih	etti.	Daha	doğrusu,	bahsedilen	yönetici	Branta	Mulia	



tarafından	bu	iş	için	görevlendirildi,	Athena	da	başka	aracı	koymamayı	tercih	
etti.	Ben	ise	Dusa	International’daki	DuPont	hisselerini	satın	alma	hamlesinin	
altyapısını	hazırlama	işini	üstlendim.

Bu	tarzdaki	işlem	ve	pazarlıkların	her	birinde	karşılaşılan,	hele	iki	işlemde	
birbirine	bağlantılar	varsa,	daha	da	fazlasıyla	karşılaşılan	teknik	sorunlar	ve	
olağan	alıcı	/	satıcı	kaprisleri,	teatral	sahnelerin	tamamı	bu	işlemlerde	de	
yaşandı,	ama	özetle	sonuçta	Dusa	International’deki	DuPont	hisselerini	SH	
devraldı,	Dusa	International	tarihe	karıştı,	yerine	çoğunluk	hissesi	SH	
kontrolünde	Kordsa	Global	(“KG”)	kuruldu,	KG	ise	ilk	hamle	olarak	Branta	
Mulia’nın	kontrolünü	ele	geçirdi.

Böylelikle	KG,	üretici	olarak	girmek	istediği	her	Pazar’a	üretici	olarak	girmiş	
oldu.	Bölgesel	kapasitelerle	ilgili	yapılacak	daha	çok	şey	vardı,	Çin’deki	
kapasitenin,	gereksinimden	çok	az	olmasının	çözülmesi	gerektiği	gibi.	Ancak	
yine	de	varılan	merhale	belirgindi.

KG,	oluşan	bir	fırsatı	değerlendirerek	Brezilya’daki	“duvar	komşusu”nu	satın	
alıp	(duvarı	yıkmak	suretiyle)	mevcut	tesisi	ile	birleştirerek	HMLS	PY	
kapasitesini	büyüttü.	Almanya’da	bir	girişimci	ile	işbirliğine	giderek	geleceğin	
lastiğinde	takviye	malzemelerinin	kullanım	şeklini	Çelik	Kord’a	yakınlaştırma	
yolunu	açacak	“Single	End	Cord”	(“SEC”)	üretim	tesisini	Almanya’da	kurdu.	
SEC’in	Pazar	penetrasyonu	halen	düşüktü,	ancak	lastikçiler	SEC’in	kullanımını	
yaygınlaştırmayı	tercih	etmeleri	durumunda	KG	karşılarına	kuvvetli	bir	tedarikçi	
olarak	çıkabilmeliydi.	KG	zamanla	SEC’in	üretim	yerlerini	de	çoğalttı,	küresel	
pazarın	lideri	haline	geldi.

KG	ekibi	ile	birlikte	attığımız	çok	önemli	adımlardan	başka	biri	de	“Kordsa	
Global	Teknoloji	Merkezi”ni	yapılandırmak	oldu.	KG’in	teknolojik	faaliyetleri	
elbette	merkezin	açılmasından	çok	önceden	beri	devam	ediyordu.	Ancak	bu	
faaliyete	bir	çatı	koymak	faaliyeti	daha	bütçelenebilir	hale	getirdi	ve	
performansını	takip	etmek	daha	pratikleşti.	İşlevlerinden	biri	de	teknolojik	
faaliyetin	daha	görünür	hale	gelmesi	oldu.	Teknolojik	faaliyetin	görünür	olması,	
bu	faaliyetin	mevcudiyetini	ve	gerekliliğini	“göremeyen”	ortamlarda	daha	da	
önem	kazanıyor.

(Aynı	dönemlerde	Temsa	Global	(TG)	ekibi	ile	birlikte	“Temsa	Global	Teknoloji	
Merkezi”,	ve	ARGE	şirketi	oluşturuldu.	KG	teknolojik	faaliyeti	için	yaptığım	
yorum	ve	genellemeler	TG	teknolojik	faaliyetleri	için	de	geçerlidir.)



2010	yılı	itibariyle	Kordsa	Global,	lastik	için	tekstil	takviye	malzemesi	denince	
akla	gelen	ilk	isimdir	ve	referans	pozisyonundadır.	N6.6’da	birinci,	HMLS	
PY’de	ise	üçüncü	durumda	olup	toplamda	en	yüksek	pazar	payı	ile	global	
liderdir.	Aynı	zamanda	hem	yaygınlık	hem	de	derinlik	itibariyle	teknolojinin	de	
global	lideridir.
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Binli	yılların	sonlarında	lastik	sektöründeki	rekabetin	çok	kızışması	neticesinde	
gelen	konsolidasyonun	bölgesel	oyuncuları	silip	süpürmesi,	Beksa’nın	
ortaklarından	küresel	oyuncu	Bekaert’in	işine	yaramış,	bölgesel	oyuncu	SH’in	
ise	ortaklıktaki	konumunu	zayıflatmıştı.

“Beksa	Bölgesi”ndeki	bölgesel	lastik	oyuncuları	teker	teker	“büyük”lerin	eline	
düştüler,	dolayısıyla	fiziksel	olarak	üretim	tesisleri	Beksa	Bölgesi	içinde	
kalmasına	karşın	sevk	ve	idare	inisiyatifi	dışarıya	gitmişti	/	gidiyordu.

Aynı	zamanda,	lastik	büyük	oyuncuları	karar	mekanizmalarını	merkeze	daha	
yaklaştırdılar.	Bunun	Beksa	açısından	anlamı,	Beksa	Bölgesi’nde	bulunan	
bölgesel	üretim	tesislerinin	hammadde	satınalma	kararları	giderek	daha	fazla	
“Merkez”e	çekildi.

Beksa,	Kocaeli’de	“caddenin	karşı	tarafında”	bulunan	Pirelli	Lastikleri	için	
yapılan	hammadde	görüşmeleri	için	Milano’ya,	aynı	yakınlıkta	bulunan	Good	
Year	Lastikleri	hammadde	görüşmeleri	için	de	Akron	/	Ohio	/	ABD’ye	gitmeye	
başladı.	Buralarda	da	ortağı	Bekaert’ın	küresel	menfaatleri	(“interest”leri)	altında	
ezilme	durumunda	kaldı.

Kısa	vadeli	bir	bakış	açışıyla	endişelenecek	bir	durum	yoktu.	Beksa	son	derece	
istikrarlı	şekilde	yüksek	marjlarla	çalışıyor,	büyüme	ihtiyacı	olmadığı	için	
yatırımları	düşük	kalıyor,	bu	da	Vergi	Öncesi	Kar	(VÖK)‘ı	olumlu	etkiliyor,	
Beksa	yüksek	vergi	veriyor,	aynı	zamanda	da	yüksek	temettü	üretiyordu.



Athena	ile	Dominus	Hamshus	ise	Beksa’nın	sürdürebilirliği	konusunda	
endişeliydiler.	Beksa’nın	geleceğinin	önünü	açmak	için	Dominus	Hamshus’un	
“Beksa	Bölgesi”ni	genişletme,	Rusya	gibi	özel	pazarlarda	Bekaert’ın	riskini	
paylaşmak,	Çelik	Kord	ile	sınırlı	olmayan	ürün	çeşitlemesine	gitmek	gibi	
önerilerine	Bekaert	nezaketin	gereği	kadar	ilgi	gösteriyor,	ama	işin	temelinde	
soğuk	kalıyordu.	Avrupa’da	yüksek	sosyal	fatura	nedeniyle	üretim	tesisi	ayakta	
tutmanın	giderek	daha	tercih	edilmez	hale	gelmesiyle	birlikte	Beksa’yı	
büyütmek	aslında	Bekaert’ın	arzu	ettiği	bir	seçenekti,	ancak	bu	büyümeyi	SH	ile	
paylaşmayı	istemediler.

Zaman	SH’in	aleyhine	çalışıyordu.	Dominus	Hamshus	çalışabilecek	bir	seçenek	
oluşturamayacağına	karar	verdi,	Athena	durumun	buraya	varacağını	zaten	
görmüştü.	Dominus	Hamshus	Beksa’daki	SH	hisselerinin	Bekaert’e	devri	için	
görüşmeler	yapmak	üzere	SH	Yönetim	Kurulu	tarafından	görevlendirildi.

SH’in	de	Bekaert’ın	da,	tesis	satın	alırken	bir	başkasının	yönettiği	kampusun	
içinde	kendi	üretim	tesisinin	kalması,	bu	durumda	altyapı	hizmetlerini	
kampustan	temin	etme	tecrübeleri	vardı.	Bu	temin	sürecinde	“iyi	komşuluk	
ilişkileri”	ile	“kötü	komşuluk	ilişkileri”nin	tesisin	performansında	ne	kadar	etkili	
olduğunu	her	ikisi	de	biliyordu.

Beksa’da	hisse	devri	halinde	değerleme	için	hangi	yöntem	ve	yaklaşımın	
uygulanacağı	ortaklık	anlaşmasında	ayrıntıları	ile	bağlanmıştı.	Formülün	çatısı	
şöyleydi:	Tamamlanmış	son	üç	yılın	EBITDA	(Amortisman,	faiz	ve	vergi	öncesi	
kar)	ortalamasının	beş	katı.	Dolayısıyla	kullanılacak	şirket	değeri	aslında	
belliydi.	

Dominus	Hamshus,	“komşuluk	ilişkilerinin	iyi	veya	kötü	olması	halinde	tesis	
performansına	ne	kadar	etki	oluşur”	konulu	bir	dosya	hazırladı.	Dosyayı	
koltuğunun	altına	alarak	Bekaert	ile	görüşmeye	gitti.	“Ortaklar	anlaşması	şirket	
değerinin	81	milyon	Euro	olarak	alınması	gerektiğini	söylüyor.	Ancak	Beksa’nın	
üretim	tesisleri	Kentsa	kampusu	içinde	kalıyor,	dolayısıyla	siz	birçok	altyapı	
hizmetini	bizden	alacaksınız.	Bu	komşuluk	ilişkisinin	“iyi”	yürümesi	için	benim	
buradan	memnun	ayrılmam	şart.	SH’i	memnun	edecek	ve	“iyi	komşuluğa”	ikna	
edecek	rakam	100	milyon	Euro”	dedim.	Al	takke	ver	külah	95	milyon	Euro’ya	
anlaştık,	halen	iyi	komşuluk	ilişkilerimiz	devam	ediyor.

SH,	Beksadaki	hisselerini	2007’de	Bekaert’a	devretti.	Bekaert’ın	Türkiye’deki	
üretim	tesisinin	ismini	“Bekaert	İzmit”	(Bekİz)	“e	değiştirdi,	“Beksa”	ismi	tarih	



oldu.
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Sakichi	Toyoda	(1867-1930),	daha	çok	tekstil	tezgahları	üzerinde	çalışmış	olan	
bir	mucit.	En	önemli	patenti	ise	otomatik	mekik	değiştirmeli	ve	iplik	kopuğunda	
tezgahı	otomatik	olarak	durduran	mekanizmalı	bir	tezgah.	Mekiğin	otomatik	
olarak	değişmesi,	yerçekiminden	de	faydalanılan	mekanik	bir	sistem.	İplik	
kopması	halinde	tezgahı	durduran	sistem	de	eksiğin	fiziksel	olarak	tespitine	
dayanıyor.	Bu	iki	sistemin	de	kavramsal	hedefini	ve	yaklaşımını	anlamak	önemli	
zannediyorum,	çünkü	Sakichi	Toyoda'nın	ailesinin	devamının,	daha	sonraları	
benzer	kavramsal	hedefleme	ve	yaklaşımı,	otomotivdeki	kalıp	değiştirme	
sürelerini	asgariye	indirmek	ve	kaliteyi	(kontrol	etmekten	çok)	ve	yani	hatalı	
aracı	kenara	ayırarak	değil,	hattı	durdurup	hattın	üzerinde	sorunu	çözmek	
suretiyle	üretmek	üzere	kullandıklarını	düşünüyorum.

Sakichi	Toyoda'nın	63	yaşında	sağlık	(gerginlik?)	nedeniyle	(buruk?)	ölümünden	
sonra,	yeni	nesil	Toyoda'lardan	Sakichi	Toyoda'nın	oğlu	Kiichiro	Toyoda,	ve	
kardeşinin	oğlu	Eiji	Toyoda,	Eiji'nin	batı	dünyasına	yaptığı	ilk	gezide	
"otomotiv"in	rolünü	gözlemesi	ve	potansiyelini	tespit	etmesiyle,	otomotive	çok	
hevesli	olduklarından	Sakichi	Toyoda'nın	almış	olduğu	tekstil	tezgahı	patentini	
satılığa	çıkartıyorlar	ve	bir	İngiliz	şirketine	100,000	Pound	(alımgücü	olarak	
bugünün	yaklaşık	150	milyon	Dollar)	karşılığında	satıyorlar.	Bu	para	ile	Nagoya	
yakınında	bir	arazi	alıyorlar,	üzerine	bina	koyuyorlar	ve	bindokuzyüzotuzküsur	
model	bir	Chevrolet	arabayı	söküp	dağıtıyorlar.	Ve	sonuçta	Chevrolet	markası	
taşımayan	bir	taklit	aracı	üretecek	bir	montaj	hattı	kuruyorlar.	Aç	parantez:	
Nagoya	limanının	bugün	Tokyo	limanından	büyük	olması	ve	alınan	arazi	
civarının	bugün	Toyota	City	ismiyle	Japonya'nın	beşinci	büyük	şehri	olması,	bu	
yer	seçiminin	zincirleme	uzun	vadeli	neticelerinden.	Kapa	parantez.



Aracın	piyasaya	yeni	çıktığı,	halen	tam	halat	almadığı	yıllarda	ikinci	dünya	harbi	
başlıyor.	Japon	devletinin	telkini/baskısıyla	üretim	bandı,	askeri	amaçlı	(hafif)	
kamyon	üretimine	çevriliyor	ve	harp	boyunca	Japon	ordusuna	hizmet	ediyor.	
Ancak	bu	hizmetin	maddi	karşılığının	düşüklüğü	yeni	kurulan	şirketin	mali	
yapısını	çok	zayıflatıyor.

Eiji	Toyoda	şirketin	yavaş	yavaş	yıpranarak	çöküp	gitmesini	önlemek	amacıyla	
olsa	gerek,	üretim	hattının	verimliliğini	belirgin	şekilde	arttıracak	yatırımlara	ve	
özgün	bir	tasarımlı	"Toyota"	aracı	için	başta	başkan	yeğeni	Kiichiro	Toyoda	
olmak	üzere,	yönetimdeki	diğerlerini	ikna	ediyor.	Yatırımlar	yapılıyor,	maddi	
getiriye	dönüşmeden	önceki	dönemde	zaten	zayıf	olan	şirket	iyice	zayıflıyor,	
mali	krize	giriyor.	Harp	çıkışındaki	Japonya'daki	alım	gücünün	de	çok	
zayıflamasıyla	pazarda	büyük	durgunluk	yaşanıyor,	üzerine	de	şirkette	15	ay	
süren	bir	grev	olunca	devletin	de	telkini/baskısıyla	(muhtemelen	mali	kriz	
imalatı	da	çökertmesin	diye)	şirket	ticari	faaliyetler	ve	imalat	faaliyetleri	olarak	
ikiye	bölünüyor.	Ticari	şirketin	başına	Kiichiro	Toyoda,	imalat	şirketinin	başına	
Eiji	Toyoda	geçiyor.

Mali	krizin	büyük	baskısıyla	1950	yılında	Kiichiro	Toyoda	yönetimden	ayrılıyor,	
iki	sene	içinde	de	58	yaşında	(küskün?)	ölüyor.	Toyota'nın,	ticari	ve	imalat	
faaliyetlerinin	tekrar	birleşmesi	ve	Toyota	Motor	Corporation	(TMC)	haline	
gelmesi	ise	ancak	1968	yılında	gerçekleşebiliyor.	Toyota	Motor	Corporation'un	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	(Chairman)	Eiji	Toyoda	oluyor,	Soichiro	Toyoda	ise	
Başkan	ve	İcra	Kurulu	Başkanı	(President	and	CEO)	oluyor.	(Burada	bir	not:	
Japon	şirketlerinin,	ama	özellikle	Toyota'nın,	"ünvanlar"	konusu	ayrı	bir	yazı	hak	
eder,	şimdilik	şu	kadarını	söyleyeyim:	Basit	değil,	ama	nispeten	tutarlı	ve	
anlamlıdır,	kültürel	devamlılık	izlerini	taşır,	kullanacaksanız	bilmenizde	yarar	
var,	ünvanlara	önem	verirler	ve	doğru	kullanılmasını	beklerler.)

Bindokuzyüzyetmişlere	kadar	olanları	nispeten	kronolojik	bir	formatta	dememin	
sebebi,	bu	şirketin	oluşumundaki	dalgalanmaların	ne	kadar	dünyadaki	diğer	
oluşumların	etkisinde,	şansın	ve	şanssızlığın	rol	aldığı,	tabii,	ne	kadar	insani,	
dramatik	ve	ne	kadar	yakın	tarihlerde	oluşmuş	olduğunun	altını	çizmek.	O	
zamana	kadar	olanları	ve	daha	sonraları	olanları,	nedenleri,	gelişimleri	
kütüphane	ve	web	taramalarından	ve	dahi	yönetim	danışmanlarının,	
akademisyenlerin	bitmez	tükenmez	Toyota	örneklemeleri	yoluyla	kapsamlı	
olarak	edinmek	mümkün	tabii.	Benim	bu	konuda	çekincem	Toyota	hakkında	
konuşulanın	"fazla	kapsamlı"	olmasından	kaynaklanıyor.	Bir	diyeceği	olanın,	



diyeceğini	Toyota	örneklemesi	üzerinden	söyleyerek	argümanının	kabulünü	
kolaylaştırma	çabasını	anlıyorum,	ancak	bu	uğurda	Toyota	gerçeklerinin	
darmadağın	edilip	öğrenilecek,	tutarlı	ve	bütünleşik	bir	nüve	olmaktan	
çıkartılmasına	üzülüyorum.	Kızıyorum	diyemem,	insanın	tembel	bir	yaratık	
olduğuna,	insanlığın	bu	sebeple	ve	sayede	her	ne	yapıyorsa	yaptığına,	isterseniz	
"ilerlediğine"	diyelim	de	kavga	çıkmasın,	iflah	olmaz	şekilde	inanan	
bencileyinin,	her	özelliğin	iyi	sonuçlarının	yanında	kötü	sonuçları	da	olmasını	
tabii	kabul	etmesi	gerekir.	Tabiat	ile	yeryüzünün	ritmi	ile	harmoni	bunu	
gerektiriyor.

Toyota,	Japonya	ve	giderek	Asya	pazarında	güçleniyor,	ancak	şunu	da	
belirlemek	gerekir	ki,	mali	yönden	iki	adet	büyük	sıçrayışını	ABD	pazarındaki	
hamleleri	ile	yapıyor.	Önce	Toyota	Corolla	ve	Toyota	Carina,	
bindokuzyüzyetmişler	ve	seksenlerde	ABD	pazarında	çok	sağlam	bir	yeri,	çok	
iyi	bir	fiyat	aralığında,	(bence)	emsalleri	yüksek	fiyatlandırılmış	ABD	yapımı	
arabaların	müşteri	gereksinimlerinden	nispeten	kopuk	olması	nedeniyle,	tuttu.	
ABD	şirketlerinin	bu	atağa	cevap	vermeleri,	"otomobili	biz	biliriz"	saplantısını	
atmaları	kolay	olmadı.	ABD	şirketlerine	bu	saplantıyı	attıran	da	sonunda,	direk	
olarak	Toyota	olmadı.	Toyota	tüketiciye,	müşteriye	odaklandı.	Tüketicinin	
gereksinimini	sordu	(teorik	bir	modelden	görmedi,	tüketiciye	sorarak	ve	verilen	
cevaba	önem	vererek)	anladı	ve	taviz	vermeden,	batı	insanına	sıkıntı	ve	bıkkınlık	
verecek	bir	kavramsal	basitlik,	istikrar	ve	tekdüzelilikle	uyguladı.	Tüketicinin	
tercihi	neticesinde	Toyota,	orta	büyüklük	sınıfında	ABD	pazarında	çok	kuvvetli	
bir	yer	edindi.	Yine	bu	tercihin	neticesinde	ABD	şirketleri	de	"otomobili	biz	
biliriz"	saplantılarını	"büyük	ve	lüks	otomobili	biz	biliriz"e	revize	ettiler.	Bu	
revize	edilmiş	yeni	saplantı	bu	sefer	Alman	oto	üreticilerinin	atağına	maruz	
kaldı,	ancak	Toyota	açıkta	kalan	büyük	boşluğu,	yine	tüketiciye	sorarak,	ve	
verilen	cevaba	önem	vererek,	gördü.	Alman	arabaları,	ABD	arabalarından	daha	
az	bakım	gerektiriyor,	daha	az	bozuluyor	ve	kullanılmaları	daha	keyifliydi,	
ancak	fiyat	konumlandırmaları	ABD	emsallerinin	üzerindeydi.	Aynı	sınıfta,	biraz	
daha	aşağıda	bir	fiyat	konumlandırması	için	büyük	bir	potansiyel	pazar	vardı.	Bu	
"biraz	daha	aşağıda	fiyat	konumlandırması"	tabiri	kimseyi	yanıltmasın:	
bahsettiğim	konumlandırma	Toyota	markası	konumlandırmasının	o	kadar	
belirgin	şekilde	üzerideydi	ki,	Toyota,	büyük	ve	lüks	sınıfa	atağını	yeni	bir	
marka	ile	organize	etmeye	karar	verdi:	"Lexus"	markası,	ABD	pazarına	has	
olarak	geliştirildi	ve	1990	yılında	ABD	pazarına	sunuldu.	Toyota	şirketinin	
ikinci	mali	sıçraması	bu	hamleyle	geldi.	İki	sene	içinde	Lexus,	ABD	büyük	ve	
lüks	araba	pazarında	%25'e	dayanan	bir	paya	çıktı	(ve	o	zamandan	bugüne,	fiyat	
konumlandırmasında	yaptığı	yukarıya	doğru	adımcıklara	rağmen,	%20'nin	altına	



düşmedi).	Toyota	şirketinin	bugünkü	mali	gücünün	çok	ciddi	bir	bölümü	ABD	
pazarındaki	hem	Toyota,	hem	de	Lexus	başarısından	gelir.	

Dünya	pazarına	yaygınlık	anlamında	bir	şeyler	söyleyeyim.	2007	yılında,	Toyota	
şirketinin	70.Kuruluş	yıldönümü,	170	ülkede	Toyota	adına	faaliyet	gösteren	
1000	kadar	davetliyle,	5	gün	süren	etkinliklerle	kutlandı.

		

Aç	parantez:	

		

Etkinliklerin	kapanış	gecesi	Kyoto'da	müthiş	bir	görkemle	yapıldı.	Bu	çok	
önemli	gecede	eşim	ve	bencileyin,	Toyota	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Fuji	Cho	
(Chairman	Cho)	ve	eşi	ile	aynı	masada,	yan	yana	yerleştirilmiştik,	birlikte	
yemek	yedik,	Chairman	Cho	ve	eşi	ile	çok	ailevi	bir	sohbet	etme	imkanı	bulduk,	
bundan	ölçüsünü	kaçırmamaya	özen	göstererek,	keyifle	faydalandık.	Böyle	
konumlandırılmaların	şirketlerarası	ilişkilerde	cari	süreçlerin	gereğine	göre	
oluşan	mesajlaşmaya	giriyor	olduğunu	iyi	bilecek	konumdayız,	yine	de	bu	
onurlandırma,	hem	temsil	ettiğimiz	şirket	açısından,	hem	de	kişisel	olarak	
hoşumuza	gitti.	(O	gece,	"görmemiş	davete	gitmiş"	diye	düşünülmesin	diye	foto	
makenemi	yanıma	almamıştım,	ancak	mekan	da,	gösteriler	de	çok	güzeldi,	yazık	
oldu,	fotolayamadım.	Chairman	Cho'nun	elini	o	gece	her	yakalayan	bir	hatıra	
fotosu	çektirdi	elbet,	ancak	aynı	masada	yanyana	oturup	sohbet	etmek	ayrı	bir	
şeydi.	Eşimin	cep	telefonu	ile	çektiği	enstantaneyi	ekliyorum.

		

	

		



		

Özellikle	bir	ara	Chairman	Cho	ile	eşi,	eşimi	ortalarına	alıp	çocuk	yetiştirme	
konusunda	öyle	derin	ve	hatta	gözyaşlı	bir	sohbete	daldılar	ki	hallerini	keşke	
fotolayabilseydim.

		

Kapa	parantez.

	
Toyota	Yönetim	Modeli	hakkında	çok	kimse	çok	şey	söylüyor.	Ben	de,	kendi	
gözlemlerime	dayanarak,	anladığımı	zannettiğimi	söyleyeyim:

Toyota'nın,	hem	Japon,	hem	de	kurumsal	kültüründen	beslenen	ve	beslediği,	çok	
belirgin	bir	özelliği	var:	aynı	emsaldeki	ürünü	başkalarından	belirgin	daha	ucuza	
maledebiliyor.	Bunu	da,	"Toyota	Way"	ismiyle	anılan,	iki	ayaklı	bir	yaklaşımla	



yapıyor:	birinci	ayak:	sürekli	iyileştirme	("kaizen",	"continuous	improvement"),	
ikinci	ayak:	insana	saygı.	Toyota	Way,	batılı	bakış	açısıyla	anlaşılamayacak	
kadar	basit	bir	kavramsal	yaklaşım.	Anlayan	nadir	batılılar	ise,	bilhassa	yönetim	
danışmanları	ve	akademisyenler,	bu	basitlikte	bir	şeyin	satılmasının	güçlüğünü	
derhal	idrak	edip	bu	kavramı	şık	ve	cafcaflı,	karmaşık	bir	pakete	koyup	
anahtarını	satmaya	çalışıyorlar.

Kaizen,	yaygın	inanışın	aksine,	başkalarının	performansını,	kendinden	düşük	de	
olsa,	yüksek	de	olsa,	referans	alan	bir	yaklaşım	değil.	Kaizen,	yaptığın	işi	her	
seferinde,	bir	önceki	seferden	daha	iyi	yapmaya	yönelik	bir	yaklaşım.	Bu	
yaklaşımın	içinde	bugün	yaptığını	standartlaştırma,	dolayısıyla	geriye	düşmeyi	
önleme	ve	yarın	yaptığını	da	bugün	yaptığındakinin	safhalarından	bir	kısmını	
dahi	olsa,	daha	iyi	yapma	ve	onu	standartlaştırma	var.	Bu	yaklaşımda	"başkaları	
ne	yapıyor"	yok.	Toyota'nın	kendi	operasyonel	birimleri	arasında	bile	böyle	bir	
rekabet	teşvik	edilmiyor.	Sen	kendi	yaptığın	işi	her	seferinde	daha	iyi	yap.	Bu	
yaklaşımda	üst	yönetimin	rolü	platform	yaratma,	kaynak	sağlama	ve	çalışanına	
inanç	(bakınız	Toyota	Way,	ikinci	ayak:	insana	saygı).	Neticesi	ortada:	Toyota,	
ortalama	olarak	ürettiği	her	araçta	ikibin	USD	operasyonel	(“faaliyet”)	kar	
ediyor	(Toyota'nın	bu	seviyede	kar	etmesinin	rekabete	göre	fiyatının	yüksekte	
olmasından	ziyade	maliyetinin	aşağıda	olmasından	kaynaklandığını	
söyleyeyim).	Toyota	gibi,	her	sınıfta,	her	pazarda	faaliyet	gösteren	rakiplerinin	
ortalama	araç	başı	kar	veya	zararları	genelde	üç	haneli	dollarlarda.

Toyota	Way'in	"İnsana	saygı"	ayağını,	"çalışana	saygı"dan	aşağıda	kalmamak	
üzere,	"tüketiciye	saygı"	olarak	da	anlamak	lazım.	Tüketicinin	gereksinimine	
önem	vermek	vazgeçilmez	bir	öncelik.	Toyota,	tüketiciye	ulaşmak	için	dağıtıcı	
ve	bayi	kanalını	kullandığı	gibi	direkt	ulaşmak	için	çok	büyük	efor	sarfediyor.

Toyota,	otomotiv	dünyasında	"pull"	sistemini	en	etkili	("tek"	diyeceğim	ama	
demiyeyim)	kullanan	oyuncu.	Bu	sayede	stokları	düşük,	operasyonel	sermaye	
ihtiyacı	düşük,	model	değişikliklerinde	eski	model	"temizliğinin"	toplam	değer	
zincirindeki	maliyeti	düşük,	kalite	sorunlarını	toplam	değer	zincirindeki	maliyeti	
düşük.	Bu	kadar	büyük	kazanımları	olabilecek	"pull"	sisteminin	arkasındaki	
kavramsal	yaklaşım	şu:	pazara	arzı,	talepten	hep	birazcık	daha	az	tutmak.	
Pazara,	hep	ihtiyacı	olandan	biraz	daha	az	vermek.	Bu	yaklaşım,	değer	zincirinin	
her	safhasında	istikrarla	uygulanıyor.	JIT	(Just	In	Time)	gibi	sistemler,	bu	
kavramsal	yaklaşımın	ürünü.	Batılılar	bu	"komik"	yaklaşımı	
benimseyemediklerinden	işin	bu	çatısını	koyamıyor.	Öyle	olunca	da,	bu	çatının	
altındaki	"JIT"	gibi	uygulamaları	devreye	almaya	kalksa	bile	etkili	olamıyor.	



Şimdi	düşünün	ki,	siz	değer	zincirine,	öbür	uçtaki	tüketicinin	tüketeceğinden	
fazla	mal	veriyorsunuz.	Ve	içerdeki	süreçlerde	JIT	uyguluyorsunuz.	Bu	bir	
yerlerde	şişmez	mi?	Efendim?	Sonda	mı	şişsin?	Bu	sayede	öbür	uçta	pazar	payı	
arttırmak	için	mi?	Karlılık	ne	oldu?	Buyrun	size	bir	"push"	sistemi.	Ortasında	da	
JIT'i	var.	Esas	komik	olan	bence	bu.	Peki,	tüketicinin	tüketeceğinden	fazla	mal	
verilmese	de	tam	tüketeceği	kadar	verilse?	diye	tam	teorik	bir	şey	denebilir.	
İnsan	psikolojisi	gereği,	böyle	bir	hedefleme	yönetim	tarafından	yapılsa	bile	
sahadaki	sonuç	"push"	olur.	Toyota	yönetimi	bu	basit	gerçeği	görmüş	ve	
piyasaya	tüketeceğinden	bir	miktar	az	mal	vermeyi	benimsemiş.	

Toyota	2007	yılının	birinci	yarısında	bir	ara	toplam	satışlar	adetlerinde	GM'i	
geçip	dünya	birincisi	konumuna	geldi,	bütün	dünya	basınında,	bizimkisi	dahil,	
önemli	bir	haber	olarak	verildi.	Otomotiv	medyası	da,	hatta	oyuncuları	da	
heyecanlandılar,	ciddi	ve	derin	yazılar	yazıldı.	Hatta	ve	hatta	GM,	büyük	bir	
hamle	yaparak	(kaça	acaba?)	yıl	ortasına	doğru	Toyota'yı	geçti,	daha	çok	sattı,	
ünvanını	geri	aldı.	Bütün	bu	hengame	içinde	birinci	mi	ikinci	mi	olduğuyla	en	az	
ilgilenen	ise	Toyota	oldu.	GM'i	geçtiklerinde	kendilerine	yollanan	kutlama	
mesajlarını	ne	kadar	yadırgadıklarına	şahit	oldum.	Toyota'nın	dünya	birincisi	
olmak	gibi	bir	hedefi	yok.	Toyota	2007	yılında	sekizbuçuk	milyon	adet	kadar	
araç	satacak	ve	üretecek.	Birkaç	seneden	beri	hedefi,	her	sene	500,000	adet	daha	
fazla	araç	satmak.	Ve	her	sene	bu	hedefi	tutturdu.	2010	yılında	10	milyon	adet	
araç	satmayı	hedefliyor	Toyota.	2010	yılı	itibariyle	daha	başkası	bunun	üzerine	
satış	yapmıyorsa	birinci	olmuş	olur.	Bu	yaklaşım	için	referans:	Kaizen.

Toyota'nın	cirosu	200	milyar	dollar	gibi.	Yüksek	karlılığına	rağmen	yüksek	
temettü	dağıtan	bir	şirket	değil.	Kazandığı	parayı	kapasite	arttırma	ve	ARGE'ye	
yatırıyor.	Geçen	seneki	ARGE	bütçesi	10	Milyar	dollar	idi,	hepsini	harcamaya	
da	özen	gösteriyor.	Ha	bir	de	yılda	beşyüzbin	adet	büyüme	planını	mümkün	
olduğunca	sağlam	ve	robust	kılmak	için,	pazardaki	ve	makro	ekonomideki	parite	
dalgalanmaları	gibi	durumlarda	kullanılmak	üzere	kenara	ayrılan	ihtiyat	nakit	
var:	bu	ihtiyat	30	milyar	USD	civarında.	Tekrar	edeyim:	bu	ihtiyat	30	milyar	
USD	civarında.	Rakam	ile	30,000,000,000.-	USD

2010	yılı	itibariyle	Toyota	hakkında	söyleyeceklerim:

Önce	genel	ekonomi	yönünden	konjonktürel	bir	yaklaşım:

2008	ve	2009	yıllarında	Japonya	açısında	yaşanan	konjonktürel	değişim,	tüm	
Japon	uluslararası	büyük	oyuncuları	etkilediği	gibi,	Toyota'yı	da	etkiledi.



Japonya'da	faizler	uzun	süreden	beri	sıfıra	yakın	seviyede	düşük.	İstikrarlı	
şekilde	seyreden	düşük	faiz,	Japon	Yen'ini	"Carry	Trade"in	favori	metası	yaptı.	
("Carry	Trade":	Faizin	düşük	olduğu	bir	para	biriminden	(bu	durumda	
Japonya'dan	Yen)	bankadan	kredi	alıyorsunuz,	bu	parayı	gidip	faizi	yüksek	bir	
ülke	parasına	çevirip	faiz	gelirini	alıyorsunuz,	anaparayı	tekrar	ilk	aldığınız	para	
birimine	geri	çevirip	(Japon	Yen'i)	gidip	Japonya’da	kredinizi	kapatıyorsunuz,	
faiz	geliriniz	cebinizde	kalıyor,	oluyor	sana	"carry	trade").

2008	yılı	itibariyle	yaşanan	ekonomik	krizin	uzantılarından	bir	tanesi	tüm	
gelişmiş	ülkelerde	faizlerin	düşmesi	oldu.	Japonya'da	ise	faizin	düşecek	bir	yeri	
olmadığından	düşemedi,	bu	durumda	Japonya	faizleri	ile	diğer	gelişmiş	ülkelerin	
faiz	oranları	arasındaki	fark	daraldı,	bazı	durumlarda	kayboldu.	Neticeten	Yen,	
carry	trade'deki	krallık	tacını	başka	para	birimleri	ile	paylaşmak	durumunda	
kaldı,	Yen'in	dengesi	bozuldu.	(Bugün	itibariyle	carry	trade'in	favori	metası	
dollar).	Yen'in	carry	trade'deki	rolünün	değişmesinin	sonuçta	Yen'i	değerini	
yükselten	etkisinin	sebeplerini	işin	uzmanlarından	birkaç	defa	dinledim,	onlar	da	
sağolsunlar	sabırla	anlattılar,	aşağı	yukarı	anladığımı	zannediyorum	ama	
anlatmaya	kalkmayacağım.	Üzerine	bir	de	Japon	ekonomi	yönetiminin	krizin	
gerektirdiği	derinlikte	ve	şiddette	tedbirler	alma	kabiliyetsizliği	eklenince,	
senelerden	beri	düşük	seyretmekte	olan	Yen'in	değeri	2008	yılında	çok	
yukarılara	çıktı	ve	bir	halen	inmedi.	105-115,	bandında	seyreden	Yen/dollar	
oranı	90'ın	altına	düştü.	Türkiye'de	Japon	Yen'i	ile	bağlantılı	iş	yapan	az	olduğu	
için	fazla	üzerinde	durulmadı	ama	2008	yılı	boyunca	Yen,	TL	karşısında	%65	
(!!!!)	değer	kazandı.	2009	yılında	Japonya'da	iktidar	değişti,	ancak	yeni	iş	başına	
gelenler	de	Japon	para	basma	makinasının	çalıştırılma	düğmesini	bulamadılar	ki,	
Yen'in	değeri	halen	çok	yükseklerde.

"N'olmuş	yani,	insanın	para	biriminin	değerinin	yükseklerde	olması	şanslı	bir	
şey	değil	mi,	ne	var	bunda	hayıflanacak?"	denilebilir.

Japon	büyük	çokuluslu	firmalar	açısından	bu	durum,	hayıflanılacak	bir	
durumdur.	Şöyle	ki:	bu	şirketlerin	birçoğunun	maliyet	tabanı,	belirgin	oranlarda	
Japon	Yen'i	bağımlıdır.	Değerli	Japon	Yen'i	maliyeti	şişirir,	karı	yer.

Toyota'ya	geleyim:	Otomobil	üretiminde	powertrain	(powertrain=motordan	
başlayarak	gücün	üretilmesinden	yere	indirilmesine	kadarki	"tren",	ana	parçaları	
motor,	şanzıman,	diferansiyel),	toplam	maliyetin	%35-40'ı	kadardır.	Toyota	
dünyanın	her	yerinde	üretim	yapar	ama	ürettiği	aracın	powertraini	Japonya	



bağlantılıdır,	yani	maliyeti	Yen	bağlantılıdır.	Toyota,	ayrıca	teknoloji	geliştirme	
faaliyetinin	tamamına	yakınını	da	Japonya'da	yapar,	demek	ki	teknoloji	
geliştirme	masrafı	da	Yen	bağlantılıdır,	ve	dahi	Toyota	dünyanın	her	yerinde	
üretim	yapar	ama	üst	kademe	ağırlıkla	Japon’dur,	yani	yönetim	maliyetinin	de	
belirgin	bir	miktarı	Yen	bağımlıdır.	Üst	üste	koyarsak,	Toyota'nın	üretim	
maliyetinin	Yen'e	bağımlı	olan	bölümü	%40-50	bandındadır.	Bu	oranda	bir	Yen	
bağımlılığı	ile	bütün	dünyada	faaliyet	gösteriyorsanız,	iş	modeliniz	düşük	değerli	
Yen'e	göre	kurulmuş	demektir,	Yen'in	büyük	ve	uzun	dönemli	değer	
yükselişlerinde	canınız	yanacak	demektir.	Toyota,	72	yıllı	tarihinde	ilk	defa	
olmak	üzere,	2009	yılında,	zarar	etti.

Durum	diğer	Japon	otomobil	üreticileri	için	de	benzer	(Nissan'ın	Yen	
bağlantısının	diğerlerine	göre	düşük	olduğunu	zannediyorum).	Otomotiv	
firmaları	için	durum	neyse,	Sony	gibi	elektronikçiler	için	de	benzer	olduğunu	
zannediyorum	(Elektronikçiler	hakkında	elimde	veri	yok).

Filmin	gerisinde	ne	olur?	Japonlar	ne	zaman	Yen'in	değerini	aşağı	çekmenin	bir	
yolunu	bulurlar	bilemiyorum	(bana	sanki	para	basmaları	tek	çareymiş	gibi	
geliyor	ama	konunun	uzmanı	değilim,	çok	iddialı	bir	laf	etmiş	olmayayım),	ama	
şunu	biliyorum:	eğer	Yen'in	değeri	aşağı	çekilemez	ve	Japon	büyük	çokuluslu	
oyuncular	faaliyetlerindeki	Yen	bağımlılığını	kısa	sürede	belirgin	şekilde	
azaltamazlarsa,	canları	daha	çok	yanacak.

Yani	uzun	lafın	kısası,	işin	bir	ayağında	Toyota'nın	başı	Yen'in	değeri	ile	dertte.

Şimdi	geldim	işin	diğer	ayağına,	ki	buna	da	sevimlice	"Toyota'nın	Avrupa	
bozgunu"	diyelim.

Yukarıya	kopyalamış	olduğum	2007	yılındaki	yazımda	Toyota'nın	kalıcı	
hedefinin	her	yıl	bir	önceki	yıla	göre	500,000	adet	daha	fazla	araç	satıp	üretmek	
olduğundan	bahsetmiştim,	ki	bu	tarzda	hedef	koymak	da	Toyota	Way'in	iki	
ayağından	ilki	olan	"Kaizen"	ile	gayet	uyumlu.	Ancak	böyle	bir	hedef	koyup	da	
bunu	başarılı	sayılabilecek	bir	seviyede	her	sene	gerçekleştirdiğiniz	vakit	bir	ara	
Avrupa'yı	da	"fethetmeniz"	şart	oluyor.

Toyota	doksanlı	yıllarda	ilk	Avrupa	çıkartmasını	yaptı	ve	bozguna	uğradı.	Pazar	
payında	%2'yi	bile	bulamadı.

Bu	ilk	bozgunu	biraz	yorumlayayım:



Toyota	tasarım	yaklaşımında	"styling",	isterseniz	"görüntü"	diyelim,	
önceliklerde	ilk	sıralarda	yer	almaz.	Bunun	bariz	iki	yönü	vardır:

1)	Toyota	tasarım	yaklaşımında	"işlevsellik",	"görüntü"	den	daha	ağırlıklıdır.

2)	Toyota	iş	modelinde,	değer	zincirinin	her	bir	halkası,	"imalat"	
("manufacturing")	halkasının	verimliliğini	arttırma	önceliği	ile	konumlandırılır.	
"Pull",	JIT	gibi	sistemler	öncelikli	olarak	"imalat"	verimliliğini	arttırmaya	
yöneliktir.	Maliyetin	en	ağırlıklı	süreci	imalat	olduğundan	bu	halkada	sağlanan	
verimlilik	maliyette	rakiplere	göre	belirgin	avantaj	sağlar,	bu	avantaj	kara	
dönüşür,	oluşan	kar	pazarlama	ve	teknoloji	öncelikli	olarak	sisteme	geri	beslenir.	
Değer	zincirinin	ilk	halkası	olan	"tasarım"	da,	diğer	halkalar	gibi,	"imalat"	
öncelikli	çalışır.	Yani,	tasarım	yapılırken	imalatta	kolaylık	yaratabilecek	
seçenekler,	görüntü	yaratacak	seçeneklerden	daha	fazla	ağırlık	alır.	Tasarlanma	
yönü	olarak	ise,	Toyota'lar	"inside-out"	(içerden	dışarıya)	tasarlanır.	Aracın	
görüntüsü,	işlevsellik	açısından	optimize	edilmiş	bir	"şey"in	üzerine	oturtulur.

Toyota	iş	modeli	ve	tasarım	yaklaşımı,	özellikle	sağladığı	maliyet	avantajı	ile	
Asya'daki	rakiplerinin	karşısında	Toyota'yı	kısa	sürede	palazlandırdı,	ABD'de	ise	
zıplattı.	Toyota'yı	bugünkü	gücüne	adeta	"zıplattıran"	oluşum,	önce	Corolla	ve	
Carina'nın	ve	peşinden	Lexus'un	ABD'deki	parmak	ısırtan	başarılarıdır.	ABD	
tüketicisi	açısından	"something	which	can	be	bought	at	a	reasonable	price	and	
doesn't	break	down",	garajında	duran	aracın	"stylish"	olmasından	çok,	çok,	çok	
daha	öncelikli.

Efendim,	Avrupa	pazarı	öyle	değil.	Here's	the	catch:	Avrupalı	tüketici	için	
styling	gerek	şarttır.	Styling	olarak	bir	şeye	benzetemediğini	Avrupalı	"short	
list"ine	almaz.	Küçük	ve	orta	sınıf	otomobiller	için	bile	bu	geçerlidir.

Ve	dahi,	Avrupalı	oyuncular	da	tüketicinin	bu	önceliğine	gayet	güzel	uyum	
sağlamışlardır.	Gayet	karakteristik	ve	stylish	bir	otomobilin,	işlevsellik	ile	
dengelenerek,	iterative	bir	şekilde	nasıl	tasarlanacağı	konusunu	hatmetmişlerdir.	
Hem	de	makul	bir	maliyetle	imal	edilebilecek	şekilde.

Öyle	veya	böyle,	Toyota'nın	birinci	Avrupa	çıkartması	başarısızlıkla	sonuçlandı.

Bunun	üzerine	Toyota,	kendi	iş	modelinden	bir	miktar	feragat	ederek	Avrupa	
teşkilatını	kuvvetle	"Avrupalılaştırdı".	Kilit	bazı	pozisyonlara	ex-Ford'cu,	ex-



Renault'cu,	ex-Fiat'cı	yöneticiler	geldi.	Avrupa'ya	yönelik	araçlar	için	tasarım	
ekipleri	de	"Avrupalılaştırıldı".	Yaris,	Auris,	yeni	Avensis,	Avrupa	hedefli	olarak,	
Avrupalılaştırılmış	tasarım	ekibince	tasarlandı.	Benzer	şekilde	Lexus'un	GS	
serisinin	yeni	sürümü,	BMW	5	serisi	ile	kafa	kafaya	rekabet	etmek	üzere	
tasarlandı.

2000'li	yıllarda	başlayan	Toyota'nın	ikinci	Avrupa	çıkartması	ilkine	göre	daha	
başarılı	oldu,	ya	da	daha	doğru	deyimle,	daha	az	başarısız	oldu	ve	oluyor.	Sonuç	
ortada:	Toyota'nın	Avrupa	pazar	payı	halen	%5'in	altında.	Ve	oralarda	çakıldı,	
mıh	ilerlemiyor.

Yorumum	şöyle:	Avrupa	teşkilatını	Avrupalılaştırmak,	iyisiyle	kötüsüyle	birlikte	
değişim	yarattı.	Avrupalılar	ile	Japonlar'ın	yönetim	anlayışı	farklılığı	konusuna	
girer	isem	yazı	çok	uzayacak,	"çok	farklıdır"	deyip	geçeyim	şimdilik.

Japon	sistemine	uyumlu	çalışmaya	alışık	bayisinden	distribütörüne,	ve	dahi	
montaj	hattındaki	operatörüne	kadar	tüm	zincir,	yeniden	bir	uyum	sürecine	girdi.	
Halen	çıkamadı,	kolay	kolay	da	çıkmaz.

Avrupa'da	birşeylerin	ters	gittiği	sinyalini	alan	Japonya	üst	yönetimi,	TMC	
CEO'sunun	da	değişimi	vesilesiyle,	Avrupa	teşkilatına	müdahale	etti,	taşlar	
yerinden	oynatılıyor,	yerleştiriliyor.

Yani	Toyota'nın	Avrupa	pazarı	ile	ilgili	başı	dertte.

Toyota'nın	bazı	bölgelerdeki	bazı	modellerindeki	gaz	pedallarındaki	sorun	ve	
bağlantısız	olduğunu	düşündüğüm	fren	sistemlerindeki	sorun	ile	ilgili	Toyota	
Recall	süreci	halen	"unfold"	safhasında.	Dibi	nereye	kadar	varacak,	sürecin	
içindekiler	dahil,	kimsenin	tam	olarak	kestirebildiğini	zannetmiyorum.

Ben	son	4-5	yıldır	TMC	(Toyota	Motor	Corporation)'da	süreçlerin	bazısında	fiili	
katılımcı	olarak,	kimisinde	izleyici	olarak,	oluşturduğum	organizasyonel	
(yapısal)	ve	kültürel	bazı	gözlemlerimi/görüşlerimi	paylaşacağım.

Bu	görüşlerin	eksiksiz,	hatta	tamamiyle	doğru	olduğunu	ispat	da	edemem,	iddia	
da	etmem.	Ve	dahi	bu	görüşlerin	"Toyota	Recall"	vakası	ile	bağlantısı	olduğunu	
da	ispat	edemem,	yüksek	sesle	iddia	da	etmem.

Ancak	ben	bağlantılı	olduğunu,	yani	son	dört	beş	seneki	organizasyonel	



tercihlerin	ve	kültürel	değişimin	"Toyota	Recall"	vakasının	arkasında	yatan	
temel	nedenler	olduğunu	speküle	ediyorum.	Böyle	düşünüyorum.

Görüşlerim	kişiseldir,	hiç	bir	kurumu	temsil	etmez,	hiç	bir	kurumu	bağlamaz.

Çalıştığım	kurumun	TMC	ile,	2009	yılı	itibariyle	sona	eren,	yirmi	yıla	yakın	bir	
bölgesel	ortaklık	ilişkisi	var.	Bu	dönem	içinde	TMC'nin	iş	modelinin	
karakteristiğini	(TMC	hakkındaki	daha	önceki	yazılarımda	biraz	bu	
karakteristikten	bahsetmiştim)	,	ve	her	kurumda	olduğu	gibi,	sürekli	bir	
gelişim/değişim	içinde	olan	iş	yapma	yaklaşımını	yakinen	yaşama/gözleme	
şansım	oldu.

TMC'nin	iş	yapma	yaklaşımında	"Toyota	Way"	ana	yol	göstericidir.	"Toyota	
Way"in	iki	ana	başlığı	vardır:	"Kaizen"	(Continuous	Improvement)	ve	"Respect	
for	People"	(İnsana	Saygı)	.	İnsana	Saygı	ana	başlığının	altında	tevazu	ve	
paydaşların	dinlenmesi,	dediklerinin	dikkate	alınması	önemli	bir	yer	tutar.

"Toyota	Way"in	oluşmasında	rol	oynayan	çok	unsur	ve	kişi	var,	ancak	ana	
mimarları	felsefi	yönden	Cho	ve	biraz	daha	teknik	yönden	Ishizaka'dır.	
(Ishizaka'nın	konu	hakkında	yazdığı	kitap	bazı	üniversitelerde	ders	kitabı	olarak	
kullanılır,	Isizaka'nın	kendisi	de	"Toyota	Way"	hakkında	üniversitelerde	halen	
konuşma	yapar,	geçtiğimiz	yıllarda	da	kendisini	Sabancı	Üniversitesinde	
ağırlamıştık	hatırladığım	kadarıyla)	.

2005	yılnda	TMC	CEO'su	olan	Watanabe	(kendisi	2009	yılında	emekli	oldu	
(veya	edildi)	ile,	göreve	geldiğinin	ilk	ayında	Japonya'da	tanışma	ve	görüşme	
olanağım	olmuştu.	Bende	bıraktığı	intiba,	sloganlarla	konuşmayı	seven	("havayı	
az	kirleten	değil,	havayı	temizleyen	otomobiller	üretmeliyiz"	aklımda	kalan	
görüşlerinden	biri)	,	pazarlama	ve	operasyonel	derinliği	çok	olmayan,	finans	
kökenine	sağlam	dayanan,	biraz	her	söylenene	septik	yaklaşan	bir	yönetici	idi.	
Sonradan	bu	gözlemlerime	"medyada	yer	almayı	seven"	görüşümü	de	ekledim.	
Watanabe,	pazarlama	ve	operasyonel	derinliğinin	eksikliğini,	bu	konuların	
başına	kuvvetli	bir	yönetici	koymakla	giderme	yoluna	gitti.	Bu	işe	en	yakın	iki	
aday,	o	günler	itibariyle	Uranishi	ve	Inaba	idi.	Uranishi	operasyonel	kökenli,	
hem	ulusal	hem	de	kişisel	anlamda	ciddi	ölçüde	arogant,	maço,	sert	ve	kuvvetli	
bir	yönetici,	Inaba	ise	TMC'nin	ABD	pazarındaki	"mucize"	ölçüsündeki	
başarısının	ana	mimarı,	pazarlama	kökenli,	ABD	eğitimli,	zarif	bir	yönetici	(tüm	
karakterizasyonlar	kişisel	spekülasyonumdur).



Watanabe,	tercihini	Uranishi'den	yana	kullandı	ve	Uranishi'ye	oyun	sahası	
açmak	için	de	Inaba'nın	emekli	olmasını	sağladı	(Inaba,	2009	yılının	ikinci	yarısı	
itibariyle	yeni	CEO	Toyoda	tarafından	yeniden	ABD	operasyonunun	Japonya	
TMC'deki	en	sorumlu	pozisyonuna	geri	getirildi,	Uranishi'nin	emekli	olması	
sağlandı).	Inaba'nın	emekli	olduğu	dönemde	Ishizaka	da	emekli	oldu.	
Ishizaka'nın	emekliliğinin	yaş	haddi	nedeniyle	olduğunu	zannediyorum.

2005-2009	arasındaki	Watanabe-Uranishi	dönemini,	Watanabe'nin	sahnede	
göründüğü,	ancak	TMC	içinde	iplerin	Uranishi'nin	elinde	olduğu	bir	dönem	
olarak	algıladım.

Bu	dönemde	TMC	yönetim	kültüründe	tevazu,	yerini	arogansa,	yer	yer	ise	
megalomaniye	bıraktı.	Toyota'nın	pazardaki	başarıları	da	bu	değişimi	
yalanlamadı	aslında.	Herşeyin	en	iyisini	Toyota	bilir	oldu	ve	yalnız	Toyota	bilir	
oldu.

"Tevazu"	konusu	bence	kültürde	son	derece	kritik.	Eğer	"tevazu",	kültürünüzde	
ön	plana	çıkıyorsa,	onu	korumak	ayrı	bir	önem	kazanıyor.

2005	yılında	Japonya'da	Uranishi	ile	yaptığım	görüşmede	Uranishi	"tevazu"nun	
neden	hem	ulusal	Japon,	hem	de	TMC'de	ön	plana	çıkartılması	gerektiğini,	biraz	
üstü	kapalı	olarak,	ima	yoluyla	anlatmıştı.	Aynı	hafta	içinde,	Inaba	ile	
görüşmemde,	ABD	eğitiminin	verdiği	“doğrudanlık”la	("blunt"lukla)	konuşan	
Inaba,	aynı	konuyu	bana	çok	daha	açık	olarak	izah	etti:	"Biz	ulusal	olarak	da,	
kurumsal	olarak	da	kültürümüzü	tevazuya	bağlamak	zorundayız,	aksini	
yaptığımız	her	dönem	bizim	için	felaketlerle	sonuçlanmıştır.	Bizlere	arogans	çok	
kötü	gelir."	demişti.	"Toyota	Way"in	ikinci	ayağının	gayet	de	explicit	olarak	
"Respect	for	People"	diye	adreslenmesinin	de	ana	nedeninin,	tersinin	oluşmasını	
önlemek	olduğunu	anlatmıştı.

TMC	yönetim	yaklaşımındaki	keskin	dönüşün	birçok	paydaş	üzerinde	
olumlu/olumsuz	etkileri	olmuştur.	Paydaşlardan	biri	olarak,	2007	yılının	son	
çeyreğini,	ve	2008	yılının	ilk	iki	çeyreğini	Toyotasa	olarak	kötü	neticelerle	
kapattık.	Dikkat	ederseniz,	08	krizinden	önceki	dönemden	bahsediyorum,	yani	
Toyotasa	performansında	08	krizinin	etkisi	oluşmadan	önceki	dönemden.	Ancak	
bu	dönemde	TMC	yaklaşımının	Toyotasa	ortakları	arasında	olması	gereken	
asgari	saygı	seviyesinin	çok	uzağında	olduğunu	söyleyebilirim.	

Bahsettiğim	yönetim	yaklaşımı	değişikliği	ne	kadar	doğrudur,	benim	hissettiğim	



ne	kadar	geneli	temsil	eder,	eğer	böyle	bir	yönetim	yaklaşımı	değişikliği	olduysa	
bunun	"Toyota	Recall"	hadisesine	kadar	bağlantısı	var	mıdır,	kurulabilir	mi,	
bilmiyorum.	

Ancak	kişisel	kanaatim	odur	ki,	bu	bağlantı	çok	belirgin	("bold")	olarak	vardır.

		

	
Dominus	Hamshus,	Türkiye'nin	en	büyük	şehrinin	yüksek	bir	tepesindeki	
yüksekcene	binalardan	birinin	yüksekcene	katındaki	ofisinden	aptal	aptal	dışarı	
bakıyordu.	İyi	peki,	"...ofisinden	dışarı	bakıyordu."	yeterli	bir	ifade.

Şaşırılıp	Dominus	Hamshus’un	sorumluluğuna	verilmiş	diğer	şirketlerdeki	
sorunlar	yetmiyormuş	gibi,	Toyota	şirketiyle	olan	ortaklıkta	da	2005	yılından	bu	
yana	giderek	büyüyen	sorunlar	oluşmuştu.	Dominus	Hamshus,	ofisinden	dışarı	
bakarkene	son	derece	sade	akli	melekeleriyle	durumu	kavrayıp	çözüm	
seçenekleri	geliştirmeye	çalışırken	suratına	da	mühim	işlerle	uğraşan	mühim	
yönetici	ifadesini	takınmaya	uğraşıyordu	ki	ofiste	yalnız	olduğunu	hatırladı,	
ifadesi	normale	döndü.

TMC	(Toyota	Motor	Corporation)'ın	bozgunla	sonuçlanan	birinci	Avrupa	
çıkartmasından	sonra	TMC,	TME	(Toyota	Motor	Europe)'yi	Avrupalılaştırma	
yönünde	yeniden	yapılandırmış,	tasarımda	da	görüntü	(styling)'e	daha	fazla	
ağırlık	koyan	bir	dizi	araç	tasarlanmış	ve	TMC'nin	ikinci	Avrupa	çıkartması	
oyun	sahasına	indirilmişti.	İlk	aşamada	Toyota'nın	Avrupa	küçük	ve	orta	küçük	
(B	ve	C)	segmentlerinde	%5'lik	pazar	payına	ulaşması	hedeflenirken	TME'nin	de	
yüzde	birkaç	EBITDA	(Earning	Before	Interest	and	Tax,	Depreciation	Added)	
ile	suyun	yüzeyinde	kalması,	yani	zarar	etmemesi	planlanmıştı.	İkinci	Avrupa	
çıkartmasının	hemen	başında	pazar	payı	hedefinin	organik	şekilde	makul	bir	
sürede	elde	etmenin	zorluğu	anlaşılmıştı.	Özellikle	VW,	Opel,	Ford,	Renault	
Avrupa'da	TMC/TME'nin	umduğundan	çok	daha	dişli	çıktılar.	TME'nin	makul	
bir	miktar	zarar	etmesi	göze	alındığında	bile	Toyota'nın	Avrupa	pazar	payı	%5'e	
yaklaşamıyordu.

Bu	durumda	TME	gözünü	Türkiye'ye	dikti.	Türkiye	o	günler	itibariyle	TMC	
organizasyonu	içinde,	Japonya	grubu	altındaydı,	yani	TME'nin	bir	parçası	
değildi.	Türkiye	otomobil	pazarı,	Avrupa	pazarına	katıldığı	takdirde	Avrupa	



ortalama	pazar	payına	ciddi	etkisi	olabilecek	bir	büyüklüktü.	Ve	Türkiye'de,	SH	
ile	bir	JV	(ortaklık)	olan	şirketin	(şirketin	tescilli	kayıt	ve	ticari	isminin	yanısıra,	
Toyota	sistemi	içersindeki	notasyonla	anılan	gayri	resmi	pratik	ismi	TMT	
(Toyota	Marketing	Türkiye))	yönetiminde	Toyota'nın	pazar	payı	%8'e	
dayanmıştı.	Toyota'nın	bu	pazar	payı	ile	Türkiye'yi	TME	çatısı	altına	alması	
TME'yi	hedeflediği	%5	Avrupa	pazar	payına	yaklaştıracak	inorganik	hamleydi,	
yani	aşıydı.	Üstelik	Türkiye	pazarı,	demografik	ve	ekonomik	parametreler	
itibariyle,	büyüme	potansiyeli	yüksek	bir	pazardı.

TME'nin	Türkiye'ye	göz	dikmesinin,	pazar	payına	aşı	yapmanın	yanında,	en	az	o	
kadar	ağırlıkta	olan	başka	bir	nedeni	daha	vardı:	Toyota'nın	Türkiye	'deki	
Adapazarı	üretim	tesisi.	Bu	tesis,	Toyota	sistemince,	Japonya	dışındaki	en	iyi	
fabrika	olarak	kabul	ediliyordu	ve	yine	yukarıda	bahsedildiği	gibi,	Toyota	
notasyonuyla	gayri	resmi	pratik	ismi	TMMT	(Toyota	Motor	Manufacturing	
Türkiye)	olarak	anılıyordu.	Türkiye'nin	TME	çatısına	alınması	ile	en	iyi,	büyük	
ve	katma	değer	yaratma	imkanı	olan	TMMT,	TME'nin	imalat	gücüne	eklenecek,	
bunun	da	operasyonel	neticelere	olumlu	etkisi	olacaktı.	Ve	dahi	Avrupa	C	
segmentini	fethetmek	üzere	tasarlanan	Auris'in	en	iyi	fabrikada,	TMMT'de	
üretilmesi	olanağı	doğacaktı.

TME'nin	Türkiye’yi	bünyesine	katması	zor	olmadı.	TMC'nin	konuya	bir	itirazı	
olmadı,	coğrafi	olarak	bile	bakılırsa	Türkiye	TME'ye,	TMC'ye	olduğundan	daha	
yakındı.	SH’in	bir	itirazı	olamazdı	zaten.	TMT	ortaklığında	global	ortak	TMC	
idi,	TMC'nin	global	yayılma	yapısındaki	bir	değişikliğe	bölgesel	ortak	olarak	
diyecek	fazla	bir	şey	yoktu.	TMT'deki	TMC	hisseleri,	TME'ye	devredildi.	
Paralel	şekilde	TMMT	de	TME'ye	rapor	eder	oldu.

	TME'nin	2006'da	Türkiye	ile	ilgili	büyük	hamlesi	nezakete	uygundu:	"Biz"	
dediler,	"Avrupa'nın	C	segmentini	fethedeceğimiz	Auris'i	TMMT'de	üretmek	
istiyoruz,	ne	dersiniz?"	diye	hem	TMMT	yönetimine	hem	de	TMT'ye	sordular.	
Sorulan	iki	partiden	de	net	bir	kabul	cevabı	almadılar.

Nedenini	anlamak	için	Türkiye	Otomobil	Pazarına	bir	göz	atmak	lazım:	C	
segmentinde	Avrupa	bir	"Hatchback"	pazarıyken	Türkiye	bir	"Sedan"	pazarıdır.	
Toyota'nın	C	segmentindeki	"Hatchback"i	Auris,	"Sedan"ı	Corolla'dır.	Auris'ten	
Avrupa'da	büyük	satış	rakamları	beklenirken	Corolla'dan	beklenmez,	satılmaz	
da.	Türkiye	pazarında	ise	Toyota'nın	toplam	satışının	%55'i	Corolla'dır.	2006	yılı	
itibariyle	Corolla,	TMMT'de	üretiliyordu.	Bu	durumda	TMT	açısından	
Corolla'nın	lead	time'ı	(siparişinden	teslimine	kadar	süre)	2-2.5	ay	iken,	ithal	



edilen	Toyota	modellerinde	4-6	ay	olduğundan	TMT	ortalama	3-3.5	ay	gibi	bir	
lead	time	ile	çalışıyordu.	Auris'in	TMMT'de	üretilmesi	demek,	Corolla'nın	
TMMT'de	üretilmemesi	demekti,	bu	da	sonuçta	TMT	açısından,	Corolla'nın	
nerede	üretileceğine	bağlı	olarak	değişecek	olan	belirgin	bir	lead	time	artışı	
demek	olacaktı.	TMMT	açısından	ise	fabrikada	Corolla	değil	de	Auris'in	
üretilmesi	demek,	başka	şeylerin	yanında,	bir	kısım	araç	için	mevcut	durumdan	
daha	uzun	bir	geri	besleme	döngüsü	demekti,	ki	bu	da	tercih	edilecek	bir	şey	
değildi.

Sonuçta	bu	üretim	kaydırmasına	TMMT	ayak	sürümüştü,	TMT	ise	lead	time	
uzamasının	finansal	etkisinin	Corolla'nın	transfer	fiyatında	dikkate	alınması	
önşartını	öne	sürmüştü.

	Nezaket	orada	bitmişti.	TMMT	ne	de	olsa	Toyota'nın	kendi	malı,	ilişkilerde	
giderek	"emir	demiri	keser"	yaklaşımı	hakim	olmuştu.	TMT'de	durum	biraz	daha	
farklı,	şirketin	%65'i	SH’in,	%25'i	TME'nin,	%10'u	ise	Mitsui'nin	idi.	Şirketin	
büyük	ortağı	SH	idi	ama,	distribütörlük	işinin	tabiatında,	distribütör	şirketin	
ortaklık	yapısı	ne	olursa	olsun,	mal	sağlayıcı	işin	hakimidir,	uzun	vadede	elinde	
daha	çok	koz	vardır.	TME	de,	TMT'yi	itip	kakmaya	başlamıştı.	Buna	"bullying"	
deniyor,	iş	hayatında	çok	kullanılan	pek	sevimli	bir	yaklaşımdır.

TMT'nin	2007	yılındaki	distribütörlük	yenileme	görüşmelerinde	tansiyon	iyice	
yükselmişti.	Anlaşmasal	("Contractual")	olarak	bakıldığında	TME	açısından	
distribütörlük	anlaşmasını	yenilememek	ve	kendi	dağıtım	kanalını	Türkiye'de,	
TMT'nin	burnunun	dibine	kurma	yolu	açıktı,	böyle	bir	hamle	TMT'yi	bitirir,	
ancak	TME	açısından	da	masrafsız	ve	hasarsız	olmazdı.	İş	bu	noktaya	gelince	
Dominus	Hamshus,	eninde	sonunda	bu	işin	bakkal	hesabına	döküleceğini,	kimin	
masada	ne	kadar	parası	olduğuna	bakıldığında,	temsil	ettiği	grup	açısından	riske	
atılanın	Toyota	açısından	riske	atılandan	çok	daha	az	olduğunu	gayet	de	"düz"	
bir	şekilde	gördüğünü	söylediğinde	TME	temsilcileri	Dominus	Hamshus’un	
hakikaten	kafasının	fazla	çalışmadığını,	belki	de	ondan	dolayı	çekecekleri	resti	
göreceğini	anlamışlardı.	Sonuçta	2007	yılında	TMT'nin	Toyota	distribütörlük	
anlaşması,	normal	yenileme	süresi	olan,	beş	yıllığına,	yani	2012	yılına	kadar,	
yenilendi,	üzerine	de	Dominus	Hamshus’un	ısrarla	talep	ettiği	Lexus	
distribütörlüğü	için	prensip	anlaşmasına	varıldı	ve	ancak	bir	dahaki	
distribütörlük	yenileme	döneminde,	yani	2012'de	SH’in	tercihine	göre	şirketin	
çoğunluk	hissesinin	ya	da	tamamının	TME'ye	devri	halinde	kullanılacak	
değerleme	("valuation")	formülü	üzerinde	çalışılmasına	karar	verilmişti.



2007	yılının	ortasında	TME,	Auris	üretimini	TMMT'de	yapmaya	karar	verdi	ve	
ilgili	hazırlıklara	başladı.	Corolla	üretimi	böylelikle	TMMT'den	çıkartılmış	oldu.	
TMMT	yönetimi	ve	TMT'nin	"hiç	olmazsa	Türkiye	pazarının	gereksinimi	için	
yeterli	bir	miktar	Corolla	üretimi	TMMT'de	kalsın"	ortak	talebi	TME	tarafından	
fabrika	verimliliğini	düşürmemek	argümanıyla	(...ki	geçerli	bir	argümandır)	
kabul	görmedi.

TME,	Türkiye	için	Corolla	üretecek	yeri	olmadığını	TMC'ye	bildirdi,	TMC	de	
bu	talebi	Güney	Afrika’daki	fabrikadan	karşılamaya	karar	verdi.

	
2007	sonu	itibariyle	Auris	imalatı	TMMT'de	başladı,	Türkiye	için	olan	
Corolla'lar	ise	kısa	bir	geçiş	döneminde	Japonya'dan,	geçiş	dönemini	müteakip	
ise	G.Afrika'dan	gelmeye	başladı.

TMT	şirketinin	toplam	satışının	%55'ini	teşkil	eden	Corolla	modelinin	kaynak	
değişikliği	maliyete	ağır	bir	fatura	olarak	yansıdı.	Corolla	için	2-2.5	ay	olan	lead	
time,	7	aya	çıktı.	Finansal	olarak	bilinen	ve	bilinmeyen	bütün	“Hedging”	(Bir	
para	birimine	bağlı	değerin	kur	riskini	azaltmak	/	yok	etmek	için	kullanılan	bir	
finansal	araç)	önlemleri	alınmasına	rağmen	tamamı	kapsanamayan	bir	kur	riski	
kaldı.	Şöyle	ilginç	bir	durum	oluştu:	TMT	Corolla	siparişini	Avrupa'ya	yapıyor.	
Avrupa,	bu	siparişin	işlemini	yapıyor,	motor	ve	powertrain	siparişini	Japonya'ya	
geçiyor,	Japonya'da	bu	sipariş	işlem	görüyor,	üretilen	motor	ve	powertrain	G.	
Afrika'ya	yollanıyor,	G.Afrika'da	otomobil	imal	ediliyor,	Türkiye'ye	yollanıyor,	
toplam	7	ay.	Corolla	Türkiye'de	limana	vardığında,	daha	karaya	ayak,	pardon	
lastik	basmadan,	zarar	yazmış	oluyordu.	Yani	brüt	marjı	eksiydi.

Yeni	durumun	gerektirdiği	yeni	transfer	fiyatını	tespit	için	TME	ve/veya	TMC	
masaya	oturmuyor,	fatura	yollamakla	yetiniyordu.

Bu	"sayede"	2007	yılı	son	çeyreğinde	TMT	zarar	etti.

Bu	noktada,	bazı	bağlantılar	kurmak	adına,	bir	parantez	açayım:

Aç	parantez:

Hangi	kurumda	hangi	kararın	hangi	seviyelerde	alındığı	konusunda	bir	sezi	
geliştirmek	iş	dünyasının	gereklerinden	biridir.	Kararın	alındığı	seviye	
yükseldikçe,	teraziye	konan	özveriler	("compromise"lar)	büyüyecek,	karara	



objektif	verilerle	ulaşmak	zorlaştıkça,	kararın	yöneticinin	"temel	doğruları"na	
uygun	şekilde	oluşması	ihtimali	artacaktır.	Bu	"temel	doğrular"	yöneticinin	en	
yakınına	yansımış	olan	tercihleridir:	ofisinin	döşenişi,	kıyafeti,	aracı,	konuşması,	
üslubu,	el	sıkışırken	karşısındakinin	suratına	bakıp	bakmadığı,	oturup	kalkması,	
okuduğu	kitaplar,	ailesi,	ailevi	yaşantısı,	falan.

Auris'in	nerede	üretileceği,	buna	bağlı	olarak	TMMT'deki	Corolla'nın	nerede	
üretileceği	TMC'nin	CEO'suna	kadar	varan	bir	karardır.	Yani	o	dönemde	
Watanabe'ye	kadar.	Watanabe	ise,	böyle	bir	kararı	Uranishi'nin	görüşüne	uyarak	
vermiştir	diye	tahmin	ediyorum.	Uranishi,	kökten	operasyoncu	olup	bu	
doğrultuda	karar	oluşturacaktır.	G.Afrika	fabrikası	o	gün	itibariyle	zor	suyun	
üzerinde	yüzüyordu,	ilave	üretime	ihtiyacı	vardı,	bölgesel	pazar	bu	ihtiyacı	
karşılayamıyordu,	Türkiye	için	Corolla	üretimi	Toyota	G.Afrika	fabrikasının	
aradığı	ilaç	idi.	G.Afrika'da	ürettirip	transfer	fiyatını	düşürmek	G.Afrika'yı	zarar	
ettirebilirdi,	o	halde	kar	edebileceği	bir	transfer	fiyatı	ile	Corolla'yı	G.Afrika'ya	
devretmek	tam	güzel	bir	ilaç	oluyordu.	Terazinin	öte	tarafında	ise	%65'i	yerel	bir	
holdinge,	%10'u	kardeş	bir	kuruluşa	ait	olan,	başka	bir	deyişle	karda	zararda	
sadece	%25	hissesi	Toyota'ya	ait	olan	bir	distribütöre	zarar	ettirmek	vardı.	
Prensiplerine	bağı	kuvvetli	olmayan,	"Toyota	Way"i	içselleştirmesi	zayıf	olan	bir	
yöneticinin	kararının	TMT'yi	haksız	yere	zarara	itmek	yönünde	olmasına	
şaşırmamak	gerekir.

Bu	tarzdaki	bir	zihniyetin	Toyota'nın	üst	düzey	kararlarını	yönlendirirken,	sadece	
ve	sadece	operasyonun	kısa	dönemde	kar	etmesini	sağlayacak	başka	kararları	
olabileceği	de	bence	sürpriz	değildir.

Bu	bağlantıyı	Toyota'nın	2005	yılından	2009	yılına	kadar	verdiği	üst	düzey	
kararlarda	bulmak	bence	mümkündür.	2009	yılında	Toyota'ya	yeni	yönetim	
geldi,	ortalığı	süpürüp	olabildiğince	temizlemek	yeni	yönetime	kaldı,	Tanrı	
yardımcıları	olsun.

Şimdi	de	parantezin	içine	parantez:	Devlet	ve	Hükümet	yönetiminde	de	
durumun	farklı	olduğunu	düşünmüyorum.	Hükümet	yönetiminde	en	üste	kadar	
giden	bir	karar,	oradaki	kadronun	doğru	bildiği	şekilde	yönlendiriliyor.	Güzel,	
oradaki	kadro	(diyelim)	AKP	olduğuna	göre,	AKP'nin	doğru	bildiği	aile	
yaşantısı,	değerleri,	dengelerine	uygun	oluşuyor.	Buna	devlet	çapında	çıkan	
engeller	ise,	zamanla	aynı	zihniyeti	taşıyan	yöneticilerle	değiştiriliyor.	YÖK	
başkanı	bu	aile	yaşantısı	görüşünü	paylaşmıyorsa	değiştiriliyor,	buna	sıcak	bakan	
birinin	commitmenti	alınıyor,	göreve	getiriliyor,	eğer	YÖK	kararının	önüne	



Anayasa	Mahkemesi	çıkıyorsa	zamanla	oranın	da	kadroları	değişiyor.	
Cumhurbaşkanlığı	da	farklı	olmadı.	Yarın	birgün	askeriye	de	böyle	olacak.

Bu	parantezi	de	kapatayım:	kapa	parantez.

Aklı	başında	seçenekler	tükenmişti.

Dominus	Hamshus	"Horozu	kavağa	çıkarmaya"	karar	verdi.	…ve	çıkardı...

Bundan	sonrası,	beklendiği	gibi	dövüş	sahneleri	şeklinde	gelişti.	Cirosu	aşağı	
yukarı	200	milyar	USD’nin	üzerinde	olan	bir	araç	tedarikçisiyle,	distribütör	
olarak	kavga	ediyorsanız	sopa	atmaktan	çok	daha	fazla	sopa	yemeyi	göze	
almışsınızdır.	Netekim	öyle	de	oldu,	2008'in	ilk	altı	ayı	Dominus	Hamshus’un	
çoğunlukla	altta	kaldığı	dövüş	sahneleri	şeklinde	gelişti.	Ama	moralman	hangi	
tarafın	daha	çok	yıprandığı	tartışılır,	çünkü	Dominus	Hamshus	her	pozisyonda	
ve	her	fırsat	bulduğunda	yumruk	atmaya	devam	etti	ve	dahi	Türkiye'de	yaşayan	
her	faninin	doğal	ortamdan	kaynaklanan	namütenahi	idman	neticesinde	gelişmiş	
bulunan	sinir	bozulmasına	karşı	dayanıklılık	yetkinliği	burada	da	işe	yaradı.	

2008'in	ilk	iki	çeyreğinde	de	TMT	zarar	ettikten	sonra	Corolla'nın	yeni	transfer	
fiyatı	üzerine	anlaşmaya	varıldı.	2008	ortasında	TME,	bir	nevi	jest	olarak,	
Lexus'un	Türkiye	distribütörlüğünü	TMT'ye	vereceğini	resmen	açıkladı.	

Hemen	peşine	Orta	Doğu	pazarında	ve	Japonya'da(!!!)	Toyota	ve	Lexus	marka	
araçların	distribütörlüğünü	yapıp	yılda	toplam	300,000'in	üzerinde	araç	satan,	
aynı	zamanda	Türkiye'de	de	küçük	bir	satışı	olan	bir	markanın	distribütörü	
(Daihatsu,	2000	adet)	,	Türkiye	distribütörü	üzerinden	basına	bir	açıklama	yaptı:	
"Toyota,	Lexus'un	Türkiye	distribütörlüğü	için	bizi	tercih	etseydi	bu	işe	beş	yıl	
içinde	100	milyon	dolar	yatırmaya	hazırdık."	dediler.

Dominus	Hamshus	bu	habere	çok	sevindi.	Lexus	distribütörlüğü	lüks	araç	
segmentinde	olduğundan	hakikaten	de	büyük	yatırım	gerektiriyordu,	kendi	
hesabı	da	bu	rakamı	aşağı	yukarı	teyit	ediyordu,	ancak	Lexus'un	Türkiye	
pazarında	para	kazanmaya	başlaması	için	en	az	beş	yıl,	belki	de	on	yıl	sürekli	
yatırım	yapmak	gerekiyordu.	Yani	kendi	başına	finansal	cazibesi	en	azından	kısa	
vadede	pek	de	parlak	değildi.

Dominus	Hamshus	habere	başka	bir	yönden	sevinmişti.	Gazete	küpürünü,	"Bu	
şirketin	Türkiye	otomotiv	pazarına	plase	etmek	istediği	100	milyon	doları	var"	



diye	bir	not	ile,	"TMT	valuation"	dosyasına	koydu,	şirketi	yakın	takibe	aldı.

Hem	Toyota’nın	genel	gidişatından	huzursuzdu,	hem	de	"bullying"i	âdet	haline	
getiren	bir	ortakla	süreklilik	düşünülmemeliydi.	Dominus	Hamshus,	TMT	
şirketinin	değerini	("valuation"),	bilinen	tüm	genel	kabul	gören	yöntemlerle,	bu	
sektöre	uyan	tarzdakilerle	hesaplıyor,	kendi	hesabına	güvenmediğinden	
uzmanlara	da	hesaplattırıyordu.	TMT	şirketinin	değeri	25-35	milyon	USD	
penceresindeydi.	Ayrıca	Türkiye'de	faaliyet	gösteren	en	büyük	beş	yatırımcı	
bankasının	yatırımcıya	açık	bültenlerinde	de	şirketin	değeri	20-30	milyon	USD	
penceresindeydi.	Şirketin	değerini,	bu	kriterlerle	40	milyon	USD	mertebesine	
çekmek	bile	mümkün	gözükmüyordu.	Ayrıca	konjonktürün	gidişatı	da,	bu	
değerin	artacağını	değil,	olsa	olsa	düşeceğini	düşündürüyordu.

"Satıcıyız"	diye	ortaya	çıkmanın	durumu	daha	da	kötüleştireceğini	düşünen	
Dominus	Hamshus,	iş	yaparken	çok	faydasını	gördüğü	bir	hamleye	başvurdu:	bir	
şey	yapmamak.	Sadece	ve	sadece	bir	şey	yapmak	uğruna	bazen	ne	kadar	yanlış	
hamleler	yapılıyor	gözlemliyor	musunuz	bilmiyorum.

Ve	bir	ara	Orta	Doğulu	firma	geldi...

Olayın	bundan	sonrası,	bazı	ayrıntı	eksiklikleri	ve	bazı	ayrıntı	yanlışlıkları	ile,	
ama	genelinde	ana	hatları	itibariyle	doğru	olarak	Türkiye	gazetelerinde	yer	aldı.	
Dominus	Hamshus,	medyaya	bu	konuda	da	kişisel	olarak	bulaşmamayı	becerdi.

Yapılan	görüşmeler	neticesinde	şirket	değeri	olarak	143	milyon	USD	
kullanılmasında	anlaşma	sağlandı.	Yatırım	bankaları	değerlemeleri	ile	fiilen	
varılan	değer	arasındaki	muazzam	farkı	“pazarlık	becerisi”	gibi	faktörlerle	izah	
etmek	(ve	övünmek)	çok	gerçekçi	değildir.	Yatırım	bankaları,	değerlemede	
finansal	bilgileri	kuru	mekanikle	değerlendirirler.	Söz	konusu	şirketin	ve	
ortamının	dinamikleri,	neyin	kimin	için	değerinin	ne	olduğu	gibi	parametreler	bu	
hesapta	yoktur.	Olamaz	da.	Bu	tip	farklar	oluşur.

Bu	tip	farkların	oluşması	için	oyunun	içinde	yatırım	bankası	değerlemesi	olması	
da	şart	değildir.	Referans	değer	objektif	bir	rakam	değildir.	Tarafların	görüşmeye	
hazırlanırken,	karşı	tarafa	belli	etmeyecekleri	kendi	referansları	vardır.	Taraflar	
varılan	noktayı	bu	referanslara	göre	değerlendirirler.	Örnek	vereyim:	sizin	
potansiyel	satıcı	olarak	oluşturduğunuz	referans	50	olabilir,	potansiyel	alıcının	
oluşturduğu	referans	200	olabilir.	Eğer	görüşmede	(pazarlıkta)	150	civarında	
konuşuluyorsa	siz	referansınızı	üçe	katlayarak	muazzam	bir	iş	yapıyor	gibi	



hissedersiniz,	karşı	taraf	ise	referansının	%75’i	civarında	konuşulduğu	için	o	da	
muazzam	bir	iş	yapıyor	olduğunu	hissedebiliyordur.	Pazarlıkta	teknik	yönden	
ziyade	psikolojik	yön	öne	çıkar,	pazarlığın	neticesinin	iyi	bir	seviye	olup	
olmaması	ise	cetvelle	değil,	eğer	profesyonelseniz	size	duyulan	güvenle	ölçülür.	
Eğer	sizin	üzerinizdeki	yönetimin	size	duyduğu	güvenden	şüpheniz	varsa	yetki	
isteyip	bu	tarz	görüşmelere	gitmeyin,	her	durumda	başarısız	“olabilirsiniz”.	Eğer	
patronsanız	size	duyulan	güven	meselesi	ortadan	kalkar,	yapmış	olduğunuz	işin	
çok	başarılı	“olduğu”	sonucuna	varırsınız	olur	biter.	“Başarıdan	başarıya	koşarak	
batan”	birçok	patron	tanıyorum.

Diğer	ortaklardan	icazet	alınması	süreci	sonrası	SH,	Toyotasa’daki	%65	hissesini	
2009	yılında	Orta	Doğulu	Firmaya	devretti,	“Toyotasa”	tarihe	karıştı.
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Önce	bir	terimin	kullanımına	açıklık	getirmeye	çalışayım:	“Otomotiv	Pazarı”	
denince	“Otomobil	Pazarı”nın	kastedildiğini	sıkça	gözlüyorum.	“Otomotiv”	
terimi	“Otomobil”i	kapsar	ancak	“Otomobil”,	“Otomotiv”i	kapsamaz.

Türkiye	Otomobil	Pazarı	büyüktür,	Avrupa	sıralamasında	tek	haneli	sıralarda	
olup	her	yıl	konumunu	iyileştirmektedir.	Ancak,	sadece	ciroya	bakarak	
“Otomobil	Pazarı	Türkiye’nin	kuvvetli	ve	giderek	daha	da	kuvvetli	hale	gelen,	
geleceğin	lokomotif	sektörlerindendir”	demek	bence	tabloyu	abartılı	yansıtıyor.

Otomobil	işinde	Türkiye’nin	üstlendiği	iki	tane	rol	var:	biri	yabancı	markaların	
üretim	tesislerine	“evsahibi”lik	yapıyor.	Bu	rolün	Türkiye	açısından	en	büyük	
faydası	istihdam	sağlamasıdır,	ki	bu	da	çok	önemlidir.	Yan	sanayiye	iş	ve	katma	
değer	sağlar,	ki	bu	da	çok	önemlidir.	Ancak	markanın	ve	sahipliğin	yabancı	
olması	nedeniyle,	yaratılan	katma	değerin	çok	büyük	kısmının	Türkiye’de	
kalmadığı	da	bir	gerçektir.	Türkiye’nin	üstlendiği	ikinci	rol	ise	otomobillerin	
dağıtımını	yapmaktır	(distribütörlük	ve	bayilik)	.	Distribütörlük	marjı	%6,	
bayilik	marjı	%6	civarındadır,	toplamı	%12	yapar.	Bu	marjla	kiralar,	maaşlar,	
reklam	ve	tanıtım	masrafları,	genel	masraflar	ödenecek,	çok	büyük	bir	kur	riski	
alınacak,	eğer	“hedge”	edilirse	masrafı	üstlenilecek	ve	sonunda	kar	edilecek.	
Çok	zor.	Teknoloji	ve	markanın	doğrudan	katma	değerinden	pay	alamadıkça	çok	
zor.	Otomobil	dağıtımı	işini	satış	sonrası	hizmetler	ve	yedek	parça	satışı,	%50	
marjla	ayakta	tutar.	İşin	bu	tarafının	da	cirosu	düşüktür.

Öte	yandan	medyaya	bakıyorsunuz,	“Türkiye’de	otomotivin	ne	kadar	
büyüdüğünden	ve	büyüyeceğinden”	bahsediyor.	Kastedilen	otomobil	satışlarıdır	



ve	bu	satışın	cirosundan	bahsedilir,	karından	genellikle	bahsedilmez.

Peki,	o	halde	Türkiye’nin	kendi	markası	/	markaları	dersek	mevcut	bir	markayı	
alıp	içini	doldurmak	diyelim	ki	beş	sene,	sıfırdan	bir	marka	yaratıp	içini	
doldurmak	diyelim	ki	on	sene.	Markadan	ilk	para	dönüşü	sağlanıncaya	kadar	
harcanacak	para	onmilyarlarca	USD.	Türkiye’de	bu	konunun	daha	çok	etrafında	
dönülür,	ucuz	reklamvari	çıkışlar	yapılır,	ancak	o	parayı	bu	işe	yatırmaya	sıra	
gelmez.

Melez	otomobil	veya	sırf	elektrikle	çalışan	otomobil	derseniz	“elektrik	üretimi	
yeşil	mi”	diye	düşünmek	lazım.	Eğer	öyleyse	destek	veririz	dersek	otomobil	
başına	üç	ile	beş	bin	TL	civarında	devlet	desteği	gerekir.	Tabii	altyapısının	da	
kurulması	gerekir.	Bence	toplu	taşımacılıkta	yapılacaklar	tükenmeden	özel	araçta
böyle	bir	sübvansiyon	yanlış	öncelik	olur.

Bence	Türkiye’nin	otomotivdeki	çıkışı	ticari	araçlardır.	Biraz	daha	spesifik	
olursak	ağır	kamyon	haricindeki	tüm	alt	sektörler	fırsatlar	barındırıyor.	Ağır	
kamyon	işine	bir	ara	ben	de	olumlu	ve	istekliydim,	ancak	küresel	pazarın	rekabet	
nedeniyle	çok	dar	marjlarda	çalıştığını	ve	yapılması	gereken	yatırım	miktarını	
inceleyince	görüş	değiştirdim.	Küçük	ticari	araçlarda	Türkiye	uluslararası	bir	yer	
edinme	halinde,	bu	süreç	başarılı	şekilde	ilerliyor.	8	ton	altı	kamyon	/	
kamyonetlerde	de	Türkiye’de	iyi	bir	pazar	var,	bu	pazarın	çok	sürdürebilir	
olduğunu	düşünmüyorum	ancak	bu	tip	araçlar	midibüs	altyapısı	üzerine	
oturtulduğundan	fazla	bir	teknolojik	yatırım	gerektirmediğinden	Pazar	gittiği	
yere	kadar	gider	diye	düşünüyorum.

Büyük	potansiyel	toplu	taşımacılıkta.	Ve	bu	konuda	bayağı	yol	almış	şirketler	
var	Türkiye’de.

SH	içinde	Temsa	“kıdemli”	şirketlerden.	Çok	krizler	görmüş,	“ipten”	her	
seferinde	kurtulmayı	başarmış,	kriz	atlatmakta	bir	kültürel	refleks	geliştirmiş.	
Toyotasa	gibi,	Temsa’nın	da	tarihini	anlatmaya	yetkin	saymıyorum	kendimi,	
daha	çok	ikibinli	yıllarda	yakınlaşıp	SBU	Başkanlığını	yapmış	olduğum	bir	
şirket.

Özellikle	2001	krizinde,	batmaya	az	kala,	kendi	tasarımı	ve	kendi	markasıyla	
Midibüs	ve	Otobüs	geliştirmiş	olmasını	hep	takdir	ettim.

Toplu	taşıma	pazarı	Türkiye’de	olabildiğince	hektiktir,	rakamlar	oturmamıştır.	



Bir	sene	satılan	otobüsün,	ertesi	yıl	ancak	onda	birinin	satılması	kadar	hektiktir,	
ancak	biraz	uzun	vadede	baktığınızda	pazar	büyüyegelmiştir.	Bu	kadar	hektik	bir	
pazara	hitap	etmek	bir	endüstriyel	şirket	için	zordur.	Bunu	stabil	bir	Pazar	ile	
dengelemek	gerekir,	nitekim	Temsa	da	bunu	yapmıştır.	Avrupa	pazarı	büyümez	
ama	her	sene	stabil	bir	satış	oluşturur,	Türkiye	pazarı	ile	birleştirildiğinde	cazip	
bir	pazar	niteliği	taşır.	Türkiye’deki	altyapının	kalitesi	de	Avrupa’dakine	giderek	
yaklaştığından	aynı	model	otobüsler	kullanılabilmiştir.	Türkiye	otobüs	pazarı	
Avrupa’ya	benzedikçe	tabii	olarak	Kuzey	Afrika,	Ortadoğu	ve	Türki	
Cumhuriyetler	pazarlarına	hitap	eden	modellerden	uzaklaşılmıştır.	Ben	Temsa	
ekibine	katıldıktan	sonra,	ekip	ile	birlikte,	ürün	segmentasyonuna	giden	bir	
strateji	izlemeye	karar	verdik.	Mısır’a	bir	üretim	tesisi	kurup	Kuzey	Afrika,	
Ortadoğu	ve	Türki	Cumhuriyetler	pazarlarına	hitap	eden	modelleri	orada	üretme,	
Adana	üretim	tesisinde	de	Avrupa	ve	Türkiye	pazarına	hitap	eden	modellere	
odaklanmaya	karar	verdik.	Bir	başka	adım	ise	Avrupa’da	daha	kalıcı	şekilde	
satış	sonrası	hizmetler	ve	yedek	parça	yapılandırmasına	karar	vermek	oldu.	
Mısır	üretim	tesisinde	yurtdışına	üretim	tesisi	kurma	becerimizi	geliştirecek,	
bunu	olgunlaştırdığımızda	Hindistan	pazarına	üretici	olarak	girecektik.	Hindistan	
otobüs	pazarı	olarak	Avrupa	büyüklüğünde,	ancak	rekabetin	halen	düşük	olduğu,	
iki	markanın	(“Ashok	Leyland”	ve	“Tata”)	pazarın	%80’ini	ellerine	tuttukları	bir	
ortam.	Avrupa	bayiliklerimizi	arttırdık	ve	yapılandırdık,	Hindistan’da	potansiyel	
ortak	arayışına	girdik	ve	iyi	neticeler	elde	ettik.	Aynı	dönemde,	Kordsa’da	
yaptığımız	gibi,	ARGE	faaliyetlerimizi	yeniden	yapılandırdık	ve	teşviklerden	
faydalanmak	için	şirketleştirdik.

Adapazarı’nda	daha	önceleri	Pilsa	olarak	faaliyet	gösteren	şirketin	üretim	tesisi	
binasını	satın	aldık,	tüm	kamyon	/	kamyonet	üretimini	Adapazarı’na	kaydırdık.

Temsa’nın	logosunu	yeniledik,	şirketin	ismini	Temsa	Global	(“TG”)	olarak	
değiştirdik.

Bu	açılımlar	sermaye	ihtiyacı	doğurdu,	sermaye	arttırma	yoluna	gidip	firesiz	
tamamladık.

Bu	kadar	değişikliği	hepsine	TG	kısa	sürede	uyum	sağladı,	şirketteki	kültürel	
hava	hariç.

İyi	bir	şey	mi	bilmiyorum,	ama	benim	ağzım	laf	yapar	diye	bilirim.	TG	
yöneticileriyle	tek	tek	ve	toplu	olarak	defalarca	tartıştık,	şirketteki	adımların	
hangisini	atalım,	ne	yapalım,	ne	yapmayalım	falan	diye.	Anlaşmaya	vardığımız	



konularda	daha	sonradan	bakıyorum	şirketin	kültürel	olarak	geliştirdiği	
refleksler	konuyu	teslim	almış.	Global	olma	yolunda	hazırlanan	şirketin	bakış	
açısının	da	o	stratejiye	uyumunun	sağlanması	lazım.	Ben	bunda	başarılı	
olamadım.	

2008’in	son	çeyreği	itibariyle,	global	krizin	doğrudan	olmayan	etkileriyle	
Avrupa	ve	Türkiye’de	ticari	araç	pazarı	adeta	durdu.	Bu	durma	hali	Türkiye’de	
tüm	2009	ve	2010’un	ilk	yarısı	devam	etti.	Avrupa	pazarı	ise	2009’dan	itibaren	
yavaş	yavaş	toparlanmaya	başladı.	Bu	toparlanma	Türkiye’deki	Avrupa	pazarı	
için	üretim	yapanlara	ancak	2010	yılında	yansıdı.	Avrupa’da	üretim	tesisi	
kapatmanın	sosyal	faturasının	çok	ağır	olması	nedeniyle	Avrupa	ülkeleri,	
öncelikle	kendi	ülkelerindeki	üreticileri	ayağa	kaldırdı.	Olan	Türkiye’deki	
üreticilere	oldu.	Bazı	alt	sektörlerde	yıla	varan,	hatta	bazen	geçen	uzunlukta	%90	
civarında	pazar	daralmaları	oldu.

Temsa	iş	modelinde	Temsa	markası	ve	otobüsünü	dengelemek	için	başka	
faaliyetler	de	vardı.	

“Mitsubishi	Trucks”	(MFTBC),	Mitsubishi’nin	Daimler	ile	bir	ortaklığının	
ürünüydü.	Türkiye	montaj	ve	dağıtım	işini	Temsa	yapıyordu.	Türkiye’de	
“Canter”	modelleri	pazarın	lideri	oldu.	Temsa	öyle	başarılı	bir	pazarlama	
kampanyasını	seneler	boyu	yürüttü	ki	pazar	payı	%50’nin	altına	hiç	düşmedi.	
Daimler	olaya	el	atar	(Daimler	büyük	ortaktı)	ve	bu	pazar	payını	kendi	Türkiye	
ürünlerine	aktarmaya	çalışır	mı	diye	bir	süre	endişelendik,	ancak	Daimler’in	bu	
operasyonunun	başında	olup	Tokyo’da	yaşayan	bir	Hollandalı	olan	zat,	SH	
binasının	en	üst	katında	birlikte	yemek	yediğimiz	sırada	bana,	“biz	bu	kadar	
üretken	tavuğu	rahatsız	etmeyiz”	dedi,	hakikaten	de	etmediler.

“Mitsubishi	Motor	Corporation”	(MMC)’nin	binek	ve	SUV	(Arazi	aracı)	
modellerinin	distribütörlüğünü	Temsa	yapıyordu.

“Komatsu”	iş	makinalarının	dağıtımını	Temsa	yapıyordu.	Komatsu’nun	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Hagiwara	ile	kurduğumuz	iyi	ilişki	Temsa’yı	Komatsu’nun	
üreticisi	de	yapacaktı	(2001	öncesinde	Komatsu	Türkiye’de	üretim	yapıyordu,	
ancak	krizin	kuvvetli	etkilerini	görünce	Türkiye’deki	üretim	tesisini	kapattılar.)	
Hagiwara	ile	birlikte	oluşturduğumuz	fikiri	gerçekleştiremeden	önce	Hagiwara	
emekli	oldu,	yerine	gelen	ekip	projeye	sıcak	bakmadı.

Temsa	iş	modelinde	bütün	bu	alt	işkolları	birbirini	dengeleyici	rol	oynuyordu.



Ancak	Yen’in	değerlenmesi	hepsine	birden	olumsuz	etki	yapıyordu.

Seneler	boyu	Yen	/	USD	oranının	110-115	civarında	seyrettiği	bir	ortamda,	
Temsa’nın	iş	modelini	bu	orana	göre	kurmuş	olması	bence	çok	tabiidir.	Ancak	
bu	oran,	istikrarlı	şekilde	önce	95’in,	daha	sonra	90’ın	altında	kalması	
derecesinde	değer	kazanan	Yen,	TG’nin	oyununu	bozdu.
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KG’in	vakit	kaybetmeden	yeniden	yapılandırılmasında	elzem	gördüğüm	
hususları	defalarca	SH	Yönetim	Kuruluna	anlattım,	ama	anlatamadım.	Ne	zaman	
nasıl	oluştuğunu	anlamadığım	bir	güven	eksikliği	meselesini	kuvvetli	şekilde	
hissetmeye	başladım.	KG’nin	önerdiğim	stratejisini	alıp	dağıtıp	orasını	burasını	
iyice	inceleyip	anası	itibariyle	aynı	stratejiyi	devreye	soktular.

TG’nin	ise	durumunun	konjonktürel	olduğunu,	stratejisinin	doğru	olduğunu,	
kültürel	alanda	çalışılması	gerektiğini,	bunun	zaman	alan	bir	süreç	olduğunu,	
aşırı	reaksiyonlara	gitmenin	gereksiz	olduğunu,	çok	fazla	bir	müdahale	
yapılmamış	bir	TG	modelinin	konjonktür	döndüğünde	hızla	iyi	neticeler	
üreteceğini	düşündüğümü,	şirketin	desteklenmesini	gerektiğini	önerdiğim	halde	
yine	o	güven	yoksunu	bakışlar	ve	vücut	dili	ile	karşılaştım.

Bahsettiklerimden	alındığım	sonucu	çıksın	istemem.	Alınsam	zaten	durumu	
fazla	dramatize	etmiş	olurum.	Ben	profesyonel	üst	düzey	yöneticiyim.	
Görüşlerim,	tarzım,	hayata	ve	işe	yaklaşımım	var.	Bunlardan	kayda	değer	taviz	
vermeyeceğimi	yeterince	defa,	yeterince	açıklıkla	ifade	ettim.

SH	Yönetim	Kurulu	mal	sahibini	temsil	ediyor.	Benimle	çalışmaya	da	mecbur	
değil,	bana	güvenmeye	devam	etmeye	de	mecbur	değil.	

Öte	yandan	hastalığın	enerjimi	sürekli	yiyip	bitirdiği,	tam	gün	çalışamayacak	
durumda	olduğum	da	bir	gerçek.	Sağlığım	konusunda	bana	tam	destek	verdiler	/	
veriyorlar,	ancak	aynı	tutumu	işe	neden	yansıtmaya	mecbur	olsunlar	ki?



Neyse,	sonuçta	Dominus	Hamshus’un	talebi	üzerine	Athena	ile	bir	görüşme	
yaptılar.	

Dominus	Hamshus	yaklaşık	onbeş	dakika	sonra	Athena’nın	ofisinden	çıkarken	
SH’de	doğrudan	sorumluluk	taşıdığı	görevleri	ve	Athena	ile	birlikte	yakın	
çalışmalarını,	otuz	yılın	dolmasına	birkaç	ay	kala,	bırakmıştı.

		
	



Dominus	Hamshus

Aralarında	Turgut	Uzer	ve	Sinan	Terek’inde	bulunduğu	O.D.T.Ü.	Endüstri	Mühendisleri	Yazışma	Listesi	olan	ListEM’de
gerçekleşen	bir	grup	yazışmaya	ithafen	Turgut	Uzer’in	kendisine	verdiği	lakap.

Athena

Turgut	Uzer’in	Lassa’daki	yıllarında	tanıştığı	ve	akıl	danıştığı	üst	düzey	holding	yöneticisi

Olymp

Genel	olarak	“Üst	Yönetim”	tabir	edilebilecek,	alt	seviye	çalışanların	algı	seviyesinin	dışında	cerayan	eden	olayların	yaşandığı
boyut.	Sıradan	bir	şirket	çalışanı	için	bu	“üst	yönetim	katı”	olabilirken,	holding	yapısındaki	gruplarda	genel	merkez	şirketlerin
üst	yönetim	kadrosu	açısından	Olymp	olarak	değerlendirilebilir.
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Olymp
						

Genel	olarak	“Üst	Yönetim”	tabir	edilebilecek,	alt	seviye	çalışanların	algı	
seviyesinin	dışında	cerayan	eden	olayların	yaşandığı	boyut.	Sıradan	bir	
şirket	çalışanı	için	bu	“üst	yönetim	katı”	olabilirken,	holding	yapısındaki	
gruplarda	genel	merkez	şirket	üst	yönetimi	açısından	Olymp	olarak	
değerlendirilebilir.	Kitap	özelinde	Türkiye'nin	ilk	gökdeleni	olarak	inşa	
edilen	ve	Sabancı	Holding'in	genel	merkezi	olarak	kullanılan,	İstanbul	
Levent'teki	Sabancı	Kuleleri	kastedilmektedir.
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