


Bugünkü 
topraklar›m›z 

kolay elde edilmemifl, 
bugünkü ulaflt›¤›m›z 

noktaya kolayca 
var›lmam›flt›r. Atatürk’ün

1923’de söyledi¤i "Memleketin
bir an evvel kalk›nmas› için,

ekonomimizi kuvvetlendirmek
mecburiyetindeyiz" sözü, bugün

d›fl›m›zdaki geliflmeler karfl›s›nda
her zamankinden daha

geçerlidir. Ekonomisi kuvvetli
olan memleketlerin politikas›n›n

da kuvvetli oldu¤unu ve bize
bizden baflkas›n›n hayr›n›n
dokunmayaca¤›n›, vatan›n›

seven her insan bilmeli ve ona
göre çal›flmal›d›r. Aksi halde,

hem Atatürk’ün miras›na 
hem de kendi kendimize 

ihanet etmifl oluruz.”

“



oç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un
aram›zdan ayr›lmas›n›n 10. y›l›n› dol-
duruyoruz. 25 fiubat 1996’da hayata

gözlerini kapatan Vehbi Koç’u biz de Biz-
den Haberler Dergisi olarak özel bir say›yla
anmak istedik. 
Cumhuriyet tarihinin sanayi ve özel sektörü-
ne öncülük eden, toplumsal sorumluluk bi-
lincini tüm ifl dünyas›na benimseten ve
“Memleketim varsa ben de var›m” ilkesiyle,
kendisini Türkiye’ye adayan Vehbi Koç’u
bu kez kanaat önderlerinin, onunla çal›flan
önemli ifladamlar›n›n, ekonomistlerin, arka-
dafl› olan önemli yazarlar›n, sanatç›lar›n yo-
rumlar›yla an›yoruz.
An›lar, yorumlar, de¤erlendirmelerin yer al-
d›¤› bu özel say›da Vehbi Koç’u bu kez Tür-
kiye Cumhuriyet tarihi içindeki önemli yeri-
ni irdeleyen de¤erlendirmelerle tan›yacaks›-
n›z. Vehbi Koç hakk›nda bir anlamda
önemli bir “ufuk turu” olan bu dergide, po-
litikac›lar›n, gazetecilerin, toplumbilimcile-
rin, sanatç›lar›n ve bilim adamlar›n›n tümü-
nün ortak bir noktada bulufltu¤unu göre-
ceksiniz. Tüm de¤erlendirmelerde; Vehbi
Koç’un, Türk ekonomisini muas›r medeni-
yetler seviyesine yükseltmek için yapt›¤› ti-
cari ve s›nai faaliyetlerle, spordan sanata,
sa¤l›ktan e¤itime kadar toplumda ihtiyaç
duyulan tüm alanlara yapt›¤› yat›r›mlarla,
Türkiye Cumhuriyeti’nin “kahramanlar›ndan”
biri olarak tan›mlanmas›n›n arkas›ndaki
önemli zekây›, giriflimcilik ruhunu, ülke sev-
gisini, sorumluluk bilincini okuyacaks›n›z.
1926 y›l›nda Vehbi Koç'un babas›ndan devir
ald›¤› bakkal dükkân›n›n Ankara Ticaret
Odas›'na kayd› ile bafllayan ve bugün 80. y›-
l›n› kutlayan Koç Holding, art›k dünyan›n

en büyük 200 kuruluflunun aras›na girdi.
Cumhuriyetin kuruluflunun üçüncü y›l›nda
ve Türkiye'nin en zor flartlar›nda ortaya ç›-
kan bu kurulufl, Vehbi Koç'un dehas›, ifl an-
lay›fl› ve organizasyon gücü ile bugün Tür-
kiye’nin en önde gelen Toplulu¤u oldu.
Vehbi Koç’un en büyük eseri Koç Holding,
hâlâ onun kurdu¤u ilkelerle, ülkesine, Türk
toplumuna yat›r›mlar ve sosyal sorumluluk
projeleri ile hizmet eden, Avrupa Birli¤i’ne
girmeye aday Türkiye Cumhuriyeti’nin ça¤-
dafl bir kurumu olarak dünyada ülkesinin
lay›k olan yeri sa¤lamlaflt›ran uluslararas› bir
güce dönüflmüfltür.
Vehbi Koç’u aram›zdan ayr›l›fl›n›n 10. y›ldö-
nümünde sevgi ve sayg›yla an›yoruz...

Ac›m›z çok büyük
fiubat ay›nda, tüm Koç Toplulu¤u’nu yasa
bo¤an büyük bir ac› yaflad›k. ‹talya’da Ford
bayi toplant›s›na giden bayilerimizi tafl›yan
otobüslerden birinde yaflanan müessif kaza
sonucu Ford Otosan bayii ve efllerinden
oluflan, ailemizin 12 de¤erli üyesini
kaybetmenin büyük üzüntüsünü yafl›yoruz.
En büyük tesellimiz ise kazada yaralanan 18
bayimizin sa¤l›k durumunun  iyiye gidiyor
olmas›.  Koç Toplulu¤u’nu daha da çok
birbirine ba¤layan bu ac› olay›n yaralar›n›
sarmak için tüm Koç Ailesi, çal›flanlar› ve
bayileri olarak elimizden gelen çabay›
gösterece¤iz. Kaybetti¤imiz bayilerimize
Allah’tan rahmet, yak›nlar›na ise baflsa¤l›¤›
ve sab›r diliyorum. 

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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“Devletim ve ülkem var oldukça ben de var›m. Memleketimizin ekonomisini
kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz....”

oçzade Hac› Mustafa Efendi ile Kütükçüzade Fatma
Han›m’›n ilk çocu¤u olarak 1901’de, “üzüme alaca düfl-
tü¤ü” günlerde Ankara’da do¤an Vehbi Koç 1915’te, li-

seyi b›rakarak ticaret hayat›na bafllad›. Ankara da bundan befl
y›l sonra “kurtulufl mücadelesi”nin baflkenti olacak ve genç
Türkiye Cumhuriyeti bu kentte kurulacakt›.  
15 yafl›nda dedesi ve babas›yla görüflerek esnafl›¤a bafllad›.
Evlerinin alt›ndaki dükkan, bir sand›k ayakkab› lasti¤i, bir san-
d›k fleker, bir kaç teker kaflarpeyniri, zeytin, makarna gibi mal-
larla bakkal haline getirildi ve üzerine "Koçzade Hac› Mustafa
Rahmi" tabelas› kondu. Sermayeleri 120 lirayd›. 
Zaman geçip, piyasada ifl yapanlar› gördükçe ustalaflt›. Güzel
mallar getirip satmaya bafllad›. Art›k mal almaya ‹stanbul’a da
o gidiyordu. Ayakkab› lasti¤i ifline girdi. Ticaret yapan gayri-

“Cumhuriyet Ç›nar›” Vehbi Koç

müslimleri izledi. Ankara’daki en büyük kösele sat›c›s› olan
gayrimüslim bir tüccar›n yan›ndaki Kosti adl› sat›c›yla anlaflt›
ve kösele ifline girdi. Bir zaman sonra bu ifli de büyüttü. Ar-
t›k, kösele, h›rdavat ve aktariye iflleri yap›yordu. ‹plik, maka-
ra, baharat, bardak, fincan, tabak, ayna, boncuk sat›yordu. 
O günlerde, ‹stanbul iflgal edildi. Tarih 16 Mart 1919’du.
Kurtulufl Savafl› bafllad›. Atatürk’ü ilk o günlerde gördü.
Mustafa Kemal, Dr. Adnan ve Halide Edip Ad›var’› kar-
fl›lamak için istasyona gitmiflti. Koçzade Ahmet Vehbi
de o gün, biriken halk›n aras›ndan Atatürk’ü görebil-
miflti. 
Kurtulufl Savafl› s›ras›nda, o da bir fleyler yapmak is-
tiyordu. Büyük Millet Meclisi aç›ld›ktan sonra, Genel
Sekreter Recep Peker’e bir dilekçe vererek, Meclis’te
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bir memuriyet istedi. Ve 1920 yaz›nda Mec-
lis Matbaas›’nda Cevat Fehmi Baflkut'un ya-
n›nda musahhih yard›mc›s› olarak ifle bafl-
lad›. Bir süre sonra da Muhaf›z K›t’a Ku-
mandanl›¤›’nda askere gitti. Askerden dön-
dükten sonra yine ifllerin bafl›na geçti. Hem
vatandafl›n ihtiyac›n›, hem de ordunun ihti-
yac› olan malzemeleri getiriyordu. 

Cumhuriyetle yeni umut
Art›k Cumhuriyet ilan edilmiflti. Her fley de-
¤ifliyordu. En az›ndan umut doluydu.
1925’in sonlar›nda 24 yafl›na gelmiflti. Anne
ve babas› onu evlendirmeye karar verdi.
Gelin aday› da teyzesinin k›z›yd›. Dü¤ünde
o kadar yorulmufltu ki, gelinin yüzünü aç-
may› unuttu. Uyar›lar üzerine yüzünü açt›
ve Sadberk Han›m’›n yüzünü ilk defa o za-
man gördü. 47 y›l sürecek mutlu bir bera-
berli¤in, minnettarl›¤›n ilk ad›m› o gün at›l-
d›. 

Esnafl›ktan tüccarl›¤a
Koçzade Hac› Mustafa Rahmi Efendi,
1917’de kurduklar› Koçzade Hac› Mustafa
Rahmi firmas›n› 1926 y›l›nda ona devretti.
Böylece Koçzade Ahmet Vehbi firmas› ku-

rulmufl oldu. Koç
Han’da dükkân açt›.

Art›k esnafl›ktan ç›k-
m›fl, tüccar s›n›f›na gir-

miflti. ‹flleri iyi gidiyor,
ilerlemek, yükselmek isti-

yordu. Ankara Ticaret Oda-
s›’nda ikinci baflkan olmufl, ilk
çocu¤u Semahat Koç (Arsel)
do¤mufltu. Bu arada Ford ve
Standart Oil’in (Mobil) Anka-
ra temsilciliklerini alm›fl, ta-

ahhüt ifllerine girmeye baflla-
m›flt›. Otomobil ve petrol ifline

girmiflti. Ankara dar geliyordu.
Bütün iste¤i, ‹stanbul’da bir ma-

¤aza açmakt›.

Dünyaya aç›l›yor
1931 y›l›nda ilk Avrupa yolculu¤una ç›kt›.
Trenle yapt›¤› bu seyahatte d›fl dünyay› ta-

n›maya bafllad›. Budapeflte, Viyana, Berlin
ve Paris’i gördü. 1934 y›l›nda ‹stanbul’daki
ilk ifline bafllad›. Bu ayn› zamanda onun ilk
sanayi teflebbüsüydü. Haliç Sütlüce’de Ho-
vagimyan Biraderler’in kurdu¤u boru fabri-
kas›na ortak oldu. Ancak daha iflin bafl›nda
hesaplar iyi yap›lmad›¤› için ifl batt›. Böyle
bir iki tecrübe geçirdikten sonra, “Baflkala-
r›n›n kurdu¤u ifle ortak olmam, kendi kur-
du¤um ifle ortak arar›m” karar›n› verdi.
1937’de ‹stanbul’da ilk flubesini açt›. Fer-
menciler’de 100 bin lira sermayeli Vehbi
Koç ve Ortaklar› Kolektif fiirketi faaliyete
geçti. 1938’de de Koç Ticaret Anonim fiir-
keti’ni kurdu. Art›k, ülkenin say›l› ticaret
adamlar›ndan biri haline gelmiflti. 1930 y›-
l›nda o¤lu Rahmi Koç, 1938’de k›z› Sevgi
Koç (Gönül) ve 1941’de de k›z› Suna Koç
(K›raç) do¤mufltu. Art›k dört çocuk babas›
bir ticaret adam›yd›.
1944 y›l›, y›llar boyunca baflar›l› bir flekilde
sürecek bir iflbirli¤inin bafllang›c› oldu.
Otomobil iflinde daha da geliflmek için iyi
bir yönetici ar›yordu. Sonunda Bernar Na-
hum’la tan›flt› ve onu transfer etti. 1944
bafllar›nda Bernar Nahum, Koç Ticaret A.fi.
Otomobil fiubesi Müdürü oldu. Böylece
uzun y›llar sürecek bir iflbirli¤i ve dostluk
bafllad›. Bu arada ‹kinci Dünya Savafl› de-
vam ediyordu. 1945’te savafl sonras› ticaret-
te öncelik kazanmak için New York'ta Ram
Commercial Corporation flirketini kurdu.
Ama bu flirket istedi¤i sonucu vermedi. Bu
arada lastik firmas› U.S. Rubber (Uniroyal)
firmas›n›n temsilcili¤ini ald›. 

Amerika’y› keflfetti
Savafl sonras› ilk Amerika seyahatine ç›kt›.
52 gün kald›¤› bu ülkede, gördü¤ü her fley
onu etkiledi. Burada ifladamlar›n›n zaman›
nas›l kulland›klar›n›, ifl görüflmelerini nas›l
yapt›klar›n› gördü. Bir anlamda “ifladaml›¤›
staj›” gibiydi Amerika seyahati. Bu seyahat-
te Ford’la iliflkilerini gelifltirdi, ama Henry
Ford’la görüflmeye muvaffak olamad›. Ge-
neral Electric’i Türkiye'de ampul fabrikas›
kurmaya ikna etti. Türkiye’ye döndükten
sonra Cumhurbaflkan› ‹smet ‹nönü’nün ›s-
rar›yla CHP’nin yeni kurulan Parti Diva-
n›’na (K›rklar Meclisi) girdi. 
1947’de kendi sermayesiyle ilk sanayi tefleb-
büsüne giriflti. Ankara Oksijen Sanayi fiirke-
ti’ni kurdu. Ard›ndan bir y›l sonra da Gene-
ral Electric Ampul Fabrikas›’n› kurdu. Art›k
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ticaretten sanayiye kay›yordu. Art›k o, ülkesinin en büyük sa-
nayicilerinden biri idi...

Arçelik’le yeni dönem
1954’te demir mobilya ifli yapmak üzere Arçelik’i kurdu. ‹sra-
il’li Amcor firmas›yla anlaflma yaparak onlardan kompresör
al›p buzdolab› üretmeye bafllad›. Buzdolab› ifli gelifltikçe, Ar-
çelik demir mobilya iflinden çekildi ve yavafl yavafl elektrikli
ev aletleri endüstrisine geçti. Üstüne üstlük, General Elec-
tric’le yapt›¤› anlaflma çerçevesinde, üretti¤i Arçelik buzdo-
laplar› General Electric markas›yla Yak›ndo¤u ülkelerine ihraç
edilmeye baflland›. Art›k, sanayi yat›r›mlar› birbirini izliyordu.
Daha sonra, Bozkurt Mensucat, Demirdöküm, Türkay, Aygaz,
Gazal, Türk Elektrik Endüstrisi, Siemens ile kablo fabrikalar›
kuruldu ve FIAT lisans›yla traktör üretimine geçildi. 
1956 bafllar›nda, Ford’un 34 Yak›ndo¤u ülkesi acenteleri ara-
s›nda açt›¤› yar›flmay›, Ankara Acentesi olarak Koç kazand›.
Amerika’ya davet edildi. Bu yolculu¤a Bernar Nahum ve Ke-

nan ‹nal ile birlikte ç›kt›. Bernar Nahum’la birlikte gelifltirdik-
leri plan, Türkiye’de otomobil endüstrisinin kurulmas›, bunun
için de önce montaj endüstrisinin bafllamas›yd›. Bir otomobil
montaj fabrikas› kuracaklard›. Bunun için Baflbakan Adnan
Menderes’ten Ford Baflkan› Henry Ford II’ye böyle bir yat›r›-
ma hükümetin destek verece¤ini belirten bir mektup ald›. 9
Kas›m 1956’da Ford’la bir araya geldiler. Ford, Türkiye’de bir
ortak yat›r›ma girme yanl›s› de¤ildi. Ancak, böyle bir ifli kre-
di vererek desteklemeye taraftard›. Vehbi Koç Türkiye’ye
döndü, sanayi yat›r›mlar› birbirini izlerken, otomobil iflini ko-
val›yordu. Ama, Ford’un flartlar› güç geldi¤inden onlardan
kredi almad›. Krediyi hükümetten istedi. Kendi bafl›na bu ifli
baflaraca¤›na söz verdi. Yeni fabrikan›n ad› Otosan olacakt›.
Arsa al›nd›, makineler siparifl edildi. Fabrikaya otomobil acen-
teleri de ortak edildi. 2 A¤ustos 1960 günü fabrika iflletmeye
aç›ld›. Birkaç y›l sonra, yerli bir otomobil üretmek için çal›fl-
malar bafllad›. Bir akflam Ankara’da Otokoç fiirketi’nde olan
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Bernar Nahum ve Rahmi Koç’un dikkatini,
yedek parça almak üzere gelen bir bayinin
pick-up’› çekti. Araba, sac olmayan bir
maddeden, fiberglass-cam elyaf›ndan ya-
p›lm›flt›. K›sa bir araflt›rmadan sonra, fi-
berglass için ‹ngiliz Reliant, teknik aksam
olarak da Ford ile yerli otomobil üretimi
için anlaflma yap›ld›. Çal›flmalara baflland›.

Türkiye’deki ilk holding kuruldu
‹flleri art›k çok büyümüfltü. Türkiye’nin dün-
ya ölçüsünde tan›nm›fl, baflar›l› olmufl bir
ifladam›yd›. Ancak, kurumsallaflmay› baflara-
mam›flt›. En büyük endiflesi, müesseseleri-
nin kendisinden sonra devam ettirilememe-
siydi. Toplulu¤un devam›n› sa¤lamak, daha
rand›manl› bir organizasyona ulaflmak isti-
yordu. Bu çerçevedeki tüm çal›flma ve yasal
yap›n›n düzenlenmesinin ard›ndan, 20 Ka-
s›m 1963 günü Divan Oteli’nde kurumsallafl-
man›n en büyük ad›m› olan Koç Holding
esas mukavelesi imzaland›.
1964 y›l›nda Uniroyal Lastikleri’ni Türki-
ye’de üretmeye bafllad›. 1966 fiubat’›nda,
çal›flmalar› 1960’lar›n bafl›nda bafllayan yer-
li otomobil üretimi konusunda hükümet,
imalat›n y›l sonuna kadar gerçekleflmesi ve
26 bin 800 liradan sat›lmas› flart›yla izin
verdi. Çal›flmalar h›zland›. ‹lk Türk arabas›-
n›n ad› için 100 bin kiflinin cevap verdi¤i
genifl bir anket yap›ld›. Ve y›l sonunda
"Anadol" piyasaya ç›kt›. 
1967'de uzun y›llar planlad›¤› bir yat›r›m›
gerçeklefltirdi. Tat Konserve Sanayii’ni kur-
du. Ard›ndan 1968 y›l›nda ‹talyan FIAT fir-
mas›yla anlafl›larak, yeni bir otomobil fab-
rikas› kurulmas›na baflland›. Fabrika 12 fiu-
bat 1971 günü aç›ld›. Yine bir anketle yeni
araban›n ad› "Murat" olarak belirlendi. 

Dünyaya kök 
sal›n›yor
1970’li y›llar, ülkedeki çalkant›lara ra¤men,
Koç Holding’in ve Vehbi Koç’un h›zl› gelifl-
me ve “kök salma” dönemi oldu. 1972’de yi-
ne bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk d›fl ti-
caret flirketi Ram D›fl Ticaret’i kurdu. Koç
Yat›r›m ve Pazarlama A.fi. halka aç›ld›, Tür-
kiye’nin ilk süpermarketlerinden Migros,
Koç Toplulu¤u’na kat›ld›. Özel sektörün ilk
araflt›rma gelifltirme birimi Koç AR-GE’yi
kurdu. 1980’lere gelindi¤inde Koç Holding,
her alanda büyük yat›r›mlar› olan büyük bir
topluluktu art›k. Ve 1980’lerde Topluluk “ol-

gunluk dönemi”ni yafl›yordu. Vehbi Koç,
1984 y›l›nda Koç Holding ‹dare Meclisi
Baflkanl›¤›’n› o¤lu Rahmi Koç’a devrede-
rek, aktif olarak yönetimden çekildi. Ama,
çal›flmay› bir an bile b›rakmayan bir insan
olarak, Koç Holding fieref Baflkan› s›fat›yla
çal›flmalar›n› sürdürdü. Ve zaman›n›n bü-
yük bölümünü vak›f ve hay›r ifllerine yön-
lendirdi.
Ford’la 60 y›la yaklaflan birliktelik, Türki-
ye'de ilk Ford otomobil üretimini getirdi.
American Express Company ortakl›¤›nda
Koç Amerikan Bank’la, bankac›l›k sektörü-
ne girildi. 1900’lerde, küçük bir bakkal
dükkan›ndan yola ç›kan Vehbi Koç, dünya
çap›nda bir topluluk yaratm›flt›.

“Dünyada Y›l›n ‹fladam›”
‹fladam› olarak y›llarca Ankara Ticaret
Odas› Baflkanl›¤›’n› yürüterek Türkiye’nin
müteflebbis insanlar›na örnek olan, küçük
bir bakkal dükkân›ndan bir dünya devi
yaratan Vehbi Koç, 1987 y›l›nda Milletle-
raras› Ticaret Odas› onu “Dünyada Y›l›n
‹fladam›” seçti. Ödülünü Hindistan Baflba-
kan› Rajiv Gandhi verdi. 
Vehbi Koç sadece ifl dünyas›ndaki baflar›-
lar›yla öne ç›kmad›. Sosyal faaliyetleriyle

de örnek oldu. 1948 y›l›nda bir ad›m at-
mak istedi. Pek çok kifli cami yapt›rmas›-
n› önerirken o yine “toplumsal ihtiyac›”
görerek, ö¤renci yurdu yapt›rd›. Ankara
Üniversitesi Vehbi Koç Ö¤renci Yurdu
1951 y›l›nda hizmete girdi. Bu yapaca¤›
di¤er yüzlerce projenin ilkiydi. 1967 y›l›n-
da Türk E¤itim Vakf›'n›n kurulufluna ön-
cülük yapt›. Türkiye'nin nüfus ve aile sa¤-
l›¤› sorununu gören Vehbi Koç 1985 y›l›n-
da Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vak-
f›’n› kurdu ve ölümüne kadar baflkanl›¤›n›
yürüttü. Bu çal›flmalarla 100 bine yak›n
ö¤renci ö¤renim imkan› buldu. Tüm bun-
lar›n ard›ndan Koç Özel Lisesi, Koç Üni-
versitesi ve Sadberk Han›m Müzesi geldi. 
1994’de Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlama-
s› Vakf›’ndaki çal›flmalar› nedeniyle Birlefl-
mifl Milletler Dünya Nüfus Planlamas›
Ödülü’ne lay›k görüldü. Ödülünü BM Ge-
nel Sekreteri Boutros Boutros Ghali’nin
elinden ald›.
95 y›ll›k baflar›larla dolu bir ömre çok fley
s›¤d›ran  Vehbi Koç, Türk insan›n›n “bafla-
r›” simgesi, Türkiye’yi, insan›n› hep ilklerle,
hep ça¤dafl ürünlerle tan›flt›ran, ülkesinin
yaflad›¤› her aflaman›n tan›¤› olan “Cumhu-
riyet Ç›nar›” olarak gözlerini kapatt›... 



‹lklerde Vehbi Koç imzas›

1928 - ‹lk yabanc› temsilcilikler... 
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda bafllayan sanayi ve imar hamleleri ile bir-
likte Vehbi Koç, genifl ufku, vizyonu ile yabanc› firmalarla temaslar
kurdu ve Türkiye Temsilcilikleri ald›. Koçzade Ahmet Vehbi firmas›, ül-
kemizin o dönemdeki d›fl ticaret iliflkilerini gelifltirerek 1928 y›l›ndan iti-
baren bafll›ca Avrupa ve Amerika flirketlerinin Türkiye distribütörü ol-
du. Vehbi Koç henüz 28 yafl›ndayken Ford ve Standard Oil (flimdiki
Mobil) temsilciliklerini ald›. 

1938 - ‹lk anonim flirket... 
Koç Toplulu¤u'nun geliflmesinde en önemli aflamalardan biri kurum-
laflma çabas›yd›..
1938 y›l›nda Vehbi Koç flah›s firmalar›n›n uzun ömürlü olmad›¤›n› gör-
dü ve Koç Ticaret Anonim fiirketi'ni kurdu. Bu flirket zamanla Koç Top-
lulu¤u'nu meydana getiren giriflimlerin temeli ve geliflme merkezi oldu.
fiirketlerin bir özelli¤i de Koç Toplulu¤u'nun ana ilkelerinden yönetici
ve çal›flanlar›n yönetime ortak olmalar› hususunun ilk kez bu kurulufl-
ta uygulamaya konulmas›yd›.

1944 - ‹lk otomobil sat›fl flirketi... 
‹lk Otomobil Sat›fl fiirketi olan Motör Ticaret'i kurdu.

Ankara Oksijen fiirketi'ni kurdu. Bu kendi sermayesi ile giriflti¤i ilk sa-
nayi teflebbüsü idi. 

1948 - ‹lk yabanc› ortakl›k ve sanayide ilk yat›r›m... 
Cumhuriyet’ten önce ve Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ülkenin ihtiyac›
olan bütün mallar, ilaç, çay, demir ve kömürden kibrite kadar her fle-
yin d›flar›dan geldi¤ini yaflayarak gören Vehbi Koç, sanayi üretimine
dönük yat›r›mlara giriflti. Uzun y›llar giriflimlerini sürdürdü.
Sonuçta Vehbi Koç, 1946 y›l›nda, ABD'ye ilk gidiflinde General Electric
firmas›yla Türkiye'nin ilk ampul fabrikas›n› kurmak üzere bir anlaflma
imzalad›. Amerikan sermayesinin Türkiye'deki ilk ortak giriflimi olan bu
yat›r›m, sadece Türkiye'yi yerli ›fl›kla ayd›nlatmakla kalmad›, yeni or-
takl›klar›n yolunu da ayd›nlatt›. Vehbi Koç, di¤er çok uluslu flirketlerle
de üretim izni anlaflmalar› imzalamaya, ortak yat›r›mlar yapmaya bafl-
lad›.

1954 Öncü liderlerden, öncü ürünler...
Fiat traktörlerinin temsilcili¤ini alan Vehbi Koç, 1964'te bu traktörlerin
Fiat lisans›yla ve ithal fiyat›ndan daha ucuza Türkiye'de üretilmesini
sa¤lad›.
1954'te Bozkurt Mensucat Fabrikas› üretime geçti.
Arçelik'in temellerini atan Erol isimli flirket oluflturuldu.
Türkiye'nin ilk radyatörlerini ve daha sonra otomotiv endüstrisi için
dökme parçalar› üretecek Türk Demir Döküm Fabrikalar› kuruldu.
‹lk özel kibrit fabrikas› Türkay (flimdiki ad›yla Kav) üretime geçti.

Genç Türk sanayiinin duayeni...

‹lk yabanc› temsilcilikten holding olma sürecine, buzdolab›ndan otomobil 
üretimine kadar Türk sanayiinin geliflimindeki bütün “ilk”lerde onun imzas› var...
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1955 - Arçelik
Türkiye'nin ilk çamafl›r makinelerini, buzdolaplar›n›, termosifonlar›n›
üretecek olan Arçelik tesisleri kuruldu.

1959 - Otomotive geçifl... 
Uzun y›llar Ford araçlar›n›n distribütörü olan Vehbi Koç, savafl sonras›
y›llar›n, yerli otomotiv sanayiinin kurulmas› için en uygun zaman oldu-
¤una inanmaktayd›. 1959'da Koç, Ford'la kamyon montaj› konusunda
anlaflmaya vard›. Türkiye'nin bugün önde gelen otomotiv kuruluflu
olan Otosan fabrikas›n›n yeri al›nd› ve makine sipariflleri verildi. Araç
sat›c›lar› da Otosan'›n ortaklar› oldu. Üretilen ticari araçlar ülkenin kal-
k›nmas›nda önemli rol oynad›.

1962 - Tüpgaz mutfaklarda... 
Aygaz ve Gazal flirketleri, bütan gaz depolamas›, da¤›t›m› ve tüp yap›-
m›nda öncü flirketler oldu. Türk halk› bütan gaz› ilk defa Aygaz ile ta-
n›d›. Bu marka halen bu ürünün simgesidir. 

1963 - Türkiye'nin ilk holdingi do¤uyor... 
1963 y›l›nda Türkiye'nin ilk holdingi olan Koç Holding kuruldu. Küçük
bir aile iflletmesinden gerçek bir flirketler toplulu¤una ulafl›ld›. Bu saye-
de Türkiye dünya standartlar›nda yeni bir flirket modeli kazand›.
Önemli kararlar› hep de¤iflik yerlerde ve ortamda alan Vehbi Koç, Koç
Holding'in kurulmas›n›n karar›n› üst yöneticilerle toplant› yapt›¤› Yalo-
va Termal Oteli'nde alm›flt›. 

20 Kas›m 1963 günü son fleklini alan Koç Holding Esas Mukavelesi Be-
yo¤lu 1. Noteri’nin huzuru ile Divan Oteli'nde kurucular taraf›ndan im-
zaland›.
Esas mukavelede imzalar› bulunan kurucu ortaklar flunlard›:
Koç Ailesi: Vehbi Koç, Sadberk Koç, Semahat Arsel, Rahmi M. Koç,
Sevgi Gönül, Suna K›raç, Çi¤dem Koç; 
Müdürler: Hulki Alisbah, Dr. Nüsret Arsel, Ziya Bengü, Adnan Berkay,
‹sak De Eskinazis, Erdo¤an Gönül, Kenan ‹nal, Can K›raç, Muhterem
Kolay, Israel Menafle, Bernar Nahum, Behçet Osmana¤ao¤lu, Faz›l
Özifl, Hüseyin Sermet.

1963 - Muhasebe ve mali sistemde reform... 
Vehbi Koç'un yönetici seçme ve yönetme baflar›s›, Koç Toplulu¤u'nun
muhasebe ve mali sistemde Türkiye'de ilk defa kendi bünyesinde uy-
gulad›¤› reformlarda ortaya ç›kt›. Seçkin yöneticilerden oluflan Koç Ma-
li Grubu, 1963 y›l›nda standart muhasebe düzenini uygulamaya baflla-
d›. Tektip bilanço formlar›n› ilk yapan kurulufl olan Koç, genel mali ra-
porlar, ba¤l› de¤erler kavram›n› ortaya atarak öncü oldu.

1964 ‹lk otomobil lasti¤i... 
Uniroyal iflbirli¤i ile, Türkiye'nin ilk yerli oto lastikleri üretilmeye bafl-
land›..

1964 ‹lk Kablo Fabrikas›... 
Türkiye'nin ilk kablo fabrikas›n› kurmak üzere Siemens'le ortakl›k an-
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laflmas›na var›ld›. Türk Traktör, Fiat lisans›yla ilk Türk traktörlerinin
üretimine bafllad›. 

1965 - ‹lk elektrik motoru... 
Koç ve General Electric iflbirli¤i ile Türkiye'nin ilk elektrik motoru ve
kompresör üreten fabrikas› Türk Elektrik Endüstrisi kuruldu. Ayn› y›l
‹zocam, cam elyaf› ile yal›t›mda öncü kurulufl olarak üretime geçti.

1966 - ‹lk Türk otomobili... 
‹lk Türk Otomobili Anadol üretilerek piyasaya sunuldu. Karoseri, ple-
xiglass/cam elyaf›ndan üretilen otomobil 26 bin 800 liraya sat›ld›. Ad›-
n› ise 100 bin kiflinin cevap verdi¤i bir anketten ald›.

1966 ‹lk Amortisör... 
‹stanbul'da kurulan Beldesan, Türk otomotiv endüstrisinin en büyük
amortisör üreticisi oldu.

1967 - ‹lk konserve... 
Tat Konserve Sanayi Vehbi Koç'un gözlem ve araflt›rmac› yönünü, az-
mini ortaya ç›karan somut bir örnekti. 1946 y›l›nda Amerika'y› ilk ziya-
retinde çeflitli meyve suyu satan ma¤azalar› gören Vehbi Koç, Türki-
ye'de meyve suyu yaparak yurtiçine ve yurtd›fl›na satmay› düflünmüfl-
tü. Ancak ülkemizde meyvelerin çok pahal› olmas› nedeniyle bu pro-
jenin verimli olmayaca¤› ortaya ç›kt›. Vehbi Koç iflin peflini b›rakmad›.
1950 y›l›nda Hatay'da kendisine teneke kutu içinde ikram edilen por-

takal suyu konsantresinin ‹srail'den geldi¤ini ö¤renince ‹srail'e gitti. Te-
sisleri gezdi ve fabrika sahiplerini Türkiye'ye davet etti. Ancak güney
bölgesinde yap›lan araflt›rma, projenin rantabl olmad›¤›n› ortaya koy-
du. Ancak daha sonra Türkiye’deki domates üretimi üzerine proje
yap›ld›. Domates konsantresi için ‹srailli ortak ile kurulan flirket ve ya-
p›lan yat›r›m, o günün siyasi ve bürokratik engelleri sonucu yine ger-
çekleflmedi. Ama Koç bu ifli akl›na koydu. Bu konuda uzmanlaflm›fl ya-
banc› firmalarla görüfltü. S›ras›yla Amerikal›lar, ‹talyanlar, M›s›rl›lar, ‹n-
gilizler, ‹sveçliler ve Danimarkal›lar tekliflerle ilgilenmediler. Üç y›ll›k
çal›flman›n sonucunda Heinz firmas›n›n teknik yard›m› Türkiye fieker
Fabrikalar›, fieker Sigorta ve ‹sviçre Migros'un ortakl›¤› ile Tat Konser-
ve Sanayi kuruldu. Tat bugün Avrupa'n›n ve dünyan›n en  büyük sal-
ça fabrikalar›ndan biri haline geldi.

1967 - ‹lk treyler çekici üretimi... 
Vehbi Koç taraf›ndan kurulan Otoyol, Türk sanayisine büyük katk›s›
olan, ilk düz treyler çekicilerini üretti.
Türk E¤itim Vakf›'n›n kurulmas›na öncülük etti.

1970 - ‹lk flirket planlama bölümü... 
Türk özel sektöründe uzun vadeli çal›flmaya yönelik ilk flirket Planla-
ma Bölümü, 1970 y›l›nda Vehbi Koç'un direktifi ile Koç Holding bün-
yesinde kuruldu. Bugün genifl bir kadro ile yat›r›mlara yön veren Koç
Holding Planlama Grubu, Vehbi Koç'un 27 y›l önceki bir öngörüsünün
eseridir.

Genç Türk sanayiinin duayeni...
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1970 - ‹lk d›fl ticaret flirketi... 
Birçok ilke imza atm›fl olan Vehbi Koç'un gerçeklefltirdi¤i bir olgu da
Türk ekonomisindeki köklü de¤iflikliklerle ihracat›n giderek önem ka-
zanaca¤›n› çok önceden sezinleyerek Ram D›fl Ticaret fiirketi'ni kurmufl
olmas›yd›. Koç Toplulu¤u bünyesindeki flirketlerin d›fl ticaret faaliyet-
lerini bir merkezde toplamak amac›yla kurulan Ram D›fl Ticaret, d›fl sa-
t›m›n h›z kazand›¤› günümüzde çeflitli ülkelerde kurdu¤u flirketlerle
uluslararas› bir kurulufl haline geldi.

1973 - Slindir bloklar›, aks ve diferansiyel üretimi... 
Bursa Orhangazi'deki Döktafl Tesisleri Fiat'›n teknik dan›flmanl›¤›yla
kuruldu. 1977'de ilk kez silindir bloklar›, aks ve diferansiyel üretimine
baflland›.
Teknolojisiyle Avrupa'ya yedek parça ihraç eden Döktafl ticari araç ve
traktörlerin motor bloklar› ve di¤er döküm parçalar› üretiyor.

1973 - Halka aç›k ilk flirket... 
1973’de 180 milyon TL sermaye ile kurulan Koç Yat›r›m ve Sanayi Ma-
mulleri Pazarlama A.fi. halk tasarruflar› ile halka aç›k olarak oluflturu-
lan ilk ciddi özel sektör kurulufludur.

1977 - Jant... 
‹tfaiye arabalar›ndan çöp kamyonlar›na kadar, her türlü araç üreten
Koç, 1977' den bu yana jant üretimini de Tekersan'da gerçeklefltiriyor.
Tekersan otobüs, kamyon, traktör, treyler ve a¤›r vas›ta jantlar› üretiyor.

1979 - Motorlu araç göstergeleri... 
Türkiye'nin ilk motorlu araç göstergeleri üreticisi olan Endiksan,
1979'dan bu yana, ‹stanbul'da ‹ngiliz Smith Industries lisans›yla motor-
lu araç göstergeleri imal ediyor.

1980 - ‹lk özel müze...
Türkiye'de ilk özel müze olan Sadberk Han›m Müzesi'ni kurdu.

1982 - ‹flyerinde E¤itim Veren ‹lk Kurulufl... 
1982 y›l›nda Türkiye'nin iflyerinde e¤itim veren ilk merkezi Koç 
Holding E¤itim ve Gelifltirme Merkezi'nin (KOGEM) kurulmas›na 
öncülük etti.
Türkiye’de ilk katalitik soba Gazal taraf›ndan üretildi.
Otosan ‹nönü Fasrikas›’nda Türkiye7de ilk kez dizel motor üretimine
baflland›.

1983 - ‹lk Ticari Yerli Z›rhl› Araç...
‹lk kez ticari kullan›m için yerli z›rhl› araç üretildi.

1985 - ‹lk Yerli Bulafl›k Makinas›...
‹lk yerli bulafl›k makinas› Arçelik taraf›ndan yap›ld›. 

1995 - ‹lk Tüketici Finansman› fiirketi
‹l kez tüketici finansman› için Koç Tüketici Finansman› ve Kart
Hizmetleri A.fi. kuruldu. 
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“Vehbi Koç ve Sadberk Koç evlendikleri günden itibaren, içinde
yaflad›klar› toplumun, geliflmesi ve e¤itilmesi için gayret etmifllerdi.
Bu maksatla Vehbi Koç Vakf›’n› kuran Vehbi Koç, bizlere ve
bizden sonraki nesillere de Türkiye’nin önemli sorunlar›n
çözümüne destek verme görevini vasiyet etmifltir.”

“
”

ahmi, Sevgi,
Suna ve ben
flansl› çocuk-

lard›k. Çünkü mutlu,
huzurlu, sevgi dolu ve
dengeli bir aile içinde
büyüdük. Babam›z
Vehbi Koç da, anne-
miz Sadberk Koç da
otoriter olmalar›na
ra¤men, sevgilerini, il-
gilerini ve daimi des-
teklerini arkam›zda
hissederdik. Ayn› çiz-
giyi torunlar›na da uy-
gulad›lar.
Vehbi Koç’un hayatta-
ki en büyük flans›,
Sadberk Koç gibi, kifli-
likli ve çok sab›rl› bir
kar›s›n›n olmas›yd›.
Vehbi Koç zor bir kocayd›. Vehbi Koç’un hayat›nda efli ile ifli dai-
ma yar›flt›. Genellikle de ifline daha fazla vakit ay›r›p, eflini ihmal
etme mecburiyetinde kald›. Öyle olmakla birlikte, Sadberk Koç’a
sevgisini, sayg›s›n› ve deste¤ini daima hissettirdi. Ayn› flekilde, s›-
k›nt›l› günlerinde annem de babama destek verir, telkinleriyle
onu rahatlatmaya çal›fl›rd›. Gerek Vehbi Koç, gerekse Sadberk
Koç, Birinci Dünya Savafl›’n›, Türkiye’nin iflgalini, oturduklar›
topraklar›n elden gitme tehlikesini, Atatürk’ün ülkeyi kurtarma
mucizesini ve Ankara’ya geliflini yaflad›klar› için Türkiye Cumhu-
riyeti’nin, hür bir ulusun, devrimlerin ne demek oldu¤unu, bütün
heyecanlar›yla bizlere anlat›rlard› ve gelecek nesillerin bunlar› iyi
takdir etmesini isterlerdi. Anadolu terbiyesi ile büyütülmüfllerdi.
Bizleri de ayn› yöntemle büyüttüler. Fevkalade ölçülü insanlard›.
Her fleyin zaman›nda ve karar›nca yap›lmas›na özen gösterirler-
di. Bugünkü gibi tüketim ekonomisi, afl›r› harcama, gösterifl v.s.
yoktu. Yüksek de¤er ölçüleriyle yaflad›lar. Çocuklar›n›n, torunla-
r›n›n ve genifl Koç Ailesi’nin de ayn› de¤er ölçülerini benim-
semesini isteyerek, uygulamalar›n› emanet ettiler. Vehbi Koç ve
Sadberk Koç evlendikleri günden itibaren,  içinde yaflad›klar›

toplumun, geliflmesi ve e¤itilmesi için gayret etmifllerdi. Bu mak-
satla Vehbi Koç Vakf›’n› kuran Vehbi Koç, bizlere ve bizden son-
raki nesillere de Türkiye’nin önemli sorunlar›n›n çözümüne des-
tek verme görevini vasiyet etmifltir. Bilindi¤i gibi Vehbi Koç, do-
¤ufltan birçok vas›flar› bir arada toplam›fl bir insand›. Keskin ze-
kâs›ndan baflka, çok enerjik, gayretli ve anormal disiplinli idi. Ay-
r›ca, iyi bir araflt›rmac›yd›. ‹nsanlar› ve olaylar› inceler, onlardan
kendisine ders ç›kar›r ve tespitlerini kaydederdi. Ç›kard›¤› sonuç-
lar› bizlere anlat›rd›. “Bu olaydan flu dersi al›n. Hayatta insan›n
bafl›na herfley gelebilir” diye uyar›rd›. Gençlere de üç nasihati
vard›: 1.Yüksek de¤er ölçüleri ile yaflay›n.
2. ‹çinde yaflad›¤›n›z toplumun sorunlar›n› çözmeye katk›da bu-
lunun.
3. Kendinizi uluslararas› arenada yar›flabilecek konuma getirin;
lakin ülkemizin örf ve adetlerini unutmay›n.
Ailesine ve topluma en önemli iki nasihati ve vasiyeti vard›:
1- Sa¤l›¤›n›za iyi bak›n›z. Sa¤l›¤› yerinde olmayan insan›n  ne
kendine, ne de baflkas›na faydas› vard›r. 
2- Büyük emeklerle kurdu¤um Koç Holding’i ve Vehbi Koç Vak-
f›’n› en iyi flekilde yürütmeye, korumaya ve nesilden nesile de-
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Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel

12

R

Semahat Arsel:

Koç Ailesi’ne yüksek de¤er
ölçülerini emanet etti
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Gerek Vehbi Koç, gerekse Sadberk Koç, Birinci Dünya Savafl›’n›, Türkiye’nin iflgalini, oturduklar›
topraklar›n elden gitme tehlikesini, Atatürk’ün ülkeyi kurtarma mucizesini ve Ankara’ya geliflini
yaflad›klar› için Türkiye Cumhuriyeti’nin, hür bir ulusun, devrimlerin ne demek oldu¤unu, bütün
heyecanlar›yla bizlere anlat›rlard› ve gelecek nesillerin bunlar› iyi takdir etmesini isterlerdi. ”



Vehbi Koç kalk›nmada özel giriflimin gücüne inanan ve
kazan›lan her kuruflun yat›r›ma dönüflmesi gerekti¤ini 
savunan biriydi. Genç Türkiye’nin ve yeni kurulmufl
Cumhuriyet’in yat›r›mc›l›k ruhunu gelifltiren öncü  
ifladam›yd›.

“

oplulu¤umuzun kurucusu Vehbi Koç için “en iyi” ol-
mak her zaman vazgeçilmez bir hedef olmufltur. Bu-
gün dünya s›ralamas›n› ifade eden “Fortune” dergi-

sinin listesinde ilk 200 flirket aras›nda yer almam›z, “en iyi”
olmak üzere ç›kt›¤›m›z bu yolda art›k dünya ölçe¤inde bir
Topluluk oldu¤umuzun göstergesidir. 
Tam 80 y›ld›r kalitede, hizmette, tedarikte gösterdi¤imiz “en
iyi” olma çabam›z Toplulu¤u-
muzun gücünü ve liderlik ima-
j›m›z› sürekli pekifltirmifltir. Bu-
gün globalleflen bir dünyada
Türkiye’nin en iyisi olmak da
art›k bize yetmiyor. Bu neden-
le uluslararas› platformda bu-
lundu¤umuz alanlarda da en
iyi olma hedefiyle hareket edi-
yor, stratejik çal›flmalar›m›z› bu
yönde yo¤unlaflt›r›yoruz.  
Bugün “Fortune” dergisinin
dünya flirketleri s›ralamas›na
üst s›ralardan girebiliyorsak
bu, kurucumuz Vehbi Koç’un
Toplulu¤umuza mal olmufl de-
¤erleri ve bu de¤erler do¤rul-
tusunda çal›flmalar›m›za yön
veren ileri görüfllülü¤ündendir. 
Vehbi Koç kalk›nmada özel gi-
riflimin gücüne inanan ve kaza-
n›lan her kuruflun yat›r›ma dönüflmesi gerekti¤ini savunan
biriydi. Genç Türkiye’nin ve yeni kurulmufl Cumhuriyet’in
yat›r›mc›l›k ruhunu gelifltiren öncü  ifladam›yd›.
Toplulu¤umuz onun çok zor ekonomik koflullarda bafllatt›-
¤› bu öncü ruhunu ve prati¤ini, 80 y›l sonra, farkl› koflullar-
da ve çapta uygulamaktad›r. Topluluk olarak faaliyet gös-
terdi¤imiz her sektöre daima lider olma amac›yla girer ve

Mustafa V. Koç:

En iyi olmak ve güven 
vazgeçilmez hedefiydi

enerjimizi bu hedefi gerçeklefltirmek için yo¤unlaflt›r›r›z.
Bugün Topluluk olarak büyüklü¤ümüzü ve uluslararas› ni-
telik kazanan baflar›lar›m›z›, dedem rahmetli Vehbi Koç’tan
miras kalan bu heyecana borçluyuz. 
‹fladam› Vehbi Koç biraz önce de bahsetti¤im gibi yat›r›ma
önem veren giriflimci ruhlu biriydi. En az bu özelli¤i kadar
önemli olan bir baflka özelli¤i ise güven konusuna, özellik-

le de kamuoyu güveni konusu-
na verdi¤i önemdi. Her proje-
ye girmeden önce detayl› bir
planlama ve hesap yapard›. Bu
ba¤lamda kaybetmeyi göze al-
d›¤› birçok proje olmufltur. 
Vehbi Koç Türkiye’nin ilk bü-
yük sanayicisi olarak profesyo-
nel yönetime büyük önem ve-
rirdi. Türkiye’de Holding dü-
flüncesini ve uygulamas›n› ger-
çeklefltiren ilk ifladam› da yine
o olmufltur. Onun bu anlay›fl›,
Topluluk olarak kurumsallafl-
mam›z›n temel tafllar›ndan biri
oldu.
Bunlar›n yan› s›ra günümüzde
sosyal sorumluluk ad› alt›nda
ifl dünyas›n›n vazgeçilmezi
olan “toplumsal sorunlar›n çö-
zümüne katk›da bulunmak” da

onun zaman›nda ve onun hay›rsever kiflili¤inin bir yans›-
mas› olarak bafllad›. Önce muhtaçlara yard›m fleklinde bafl-
layan bu destek projeleri daha sonra e¤itim ve sa¤l›k alan-
lar›nda önemli projelere dönüfltü.  Bugün Toplulu¤umuzun
e¤itim ve sa¤l›k baflta olmak üzere birçok sosyal sorumlu-
luk projesi, onun bu anlay›fl› do¤rultusunda gerçeklefltiril-
mifltir.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç
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Bugün “Fortune” dergisinin dünya flirketleri s›ralamas›na üst s›ralardan girebiliyorsak bu, kurucumuz
Vehbi Koç’un Toplulu¤umuza mal olmufl de¤erleri ve bu de¤erler do¤rultusunda çal›flmalar›m›za 
yön veren ileri görüfllülü¤ündendir. Güven konusuna, özellikle de kamuoyu güveni konusuna çok 
önem verirdi. Her projeye girmeden önce detayl› bir planlama ve hesap yapard›. 
Bu ba¤lamda kaybetmeyi göze ald›¤› birçok proje olmufltur.”



Vehbi Koç sanayileflen bir Türkiye’nin bafllang›çtaki ihtiyaçlar›n›
çok iyi görüyor ve Türkiye’nin sanayileflmesine büyük hizmetlerde,
büyük yard›mlarda bulunuyor. Bunlar› yaparken tabii hay›r iflleri de
yap›yor. O hay›r iflleri çok önemlidir bence. Ve hay›r ifllerinin
tepesine koydu¤u fley Koç Üniversitesi’dir.

“
”

ürkiye’de 1920’li y›llarda ne özel sektör var, ne serma-
ye var ne giriflimci var, ne müteflebbis var. Halk›n
yüzde 87’si köylü, tar›mla u¤rafl›yor. fiehirler fevkalade

küçük. Ankara 20-25 bin nüfuslu bir Ankara ve tar›ma ba¤l›
yine fevkalade iptidai bir ekonomi var. Ülkede bir yerden bir
yere gidip gelmek mümkün de¤il. Her taraf karanl›k, Anka-
ra’da dahi elektrik yok. Elektrik Ankara’ya 1925’te gelmifltir.
Bu halk›n yüzde 90’› okuma yazma bilmez. Böyle bir Türki-
ye. Yani bu Türkiye’de müteflebbis denilince akl›n›za bakkal-
l›k gelir, yerli üretimi al›p satmakla oluflan ticaret gelir. Bun-
dan ibaret. Böyle bir ortamda dahi müteflebbis olsan›z ne ola-
cak? Yani büyük ifladam› olman›n, büyük ifl yapman›n falan
ortam› yok. 1920’li y›llar bunlar. Say›n Koç, yeni kurulan bir
flehirde ufak tefek müteahhitlik yaparak ise bafllam›flt›r. Genç
bir adam, ak›ll› ve günün f›rsatlar› neyse onlardan nas›l yarar-
lanmas› gerekti¤ini görecektir. Asl›nda 1920’li, 1930’lu, 1940’l›
y›llarda da de¤iflen çok fazla bir fley yoktur. Tabii 1940’l› y›l-
lar savafl y›llar›d›r. Ve Vehbi bey gibi ak›ll› bir kifli d›fl dünyay-
la ilgilenecektir. Yani evet biz böyleyiz ama d›fl dünya böyle
de¤il. D›flar›daki ülkelerde üretim var. Onlar›n üretti¤i ürün-
lerin bir k›sm›n› Türkiye daha kullanabilir durumda de¤il. 

1950 sonras›nda rejim de¤iflmifltir
Türkiye’de nüfusun yüzde 80’i pazardan bir fley alm›yor o ta-
rihlerde. 1920’li 1930’lu y›llar› söylüyorum. Yani ald›klar› fley-
ler, bez alacak basma alacak giymek için, ayd›nlanmak için
gazya¤› alacak ve çay, kahve için fleker alacak. Bu üçü belli
bafll› alaca¤› fleyler. Bununla tabii ki bir yere varmak müm-
kün de¤il. Türkiye ne zaman hareketlenmeye bafll›yor? 1920’li
y›llarda, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yine Türkiye’de endüstri
falan yok. 1930’lu y›llardan itibaren Türkiye’de ‹fl Bankas› ku-
ruluyor, önemli bir hadise. 
Sovyetler’den ödünç al›nan para ile dört tane basma fabrika-
s› kuruluyor. Bir hareket yavafl yavafl gelmeye bafll›yor. Say›n
Vehbi Bey bunlar›n hepsini yak›ndan takip etmifltir. Esas ha-

9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel:

Tüm özelliklerinin yan› s›ra onun
büyüklü¤ü “ülkemizi düflünen bir
adam” olmas›ndand›r

reket 1950 sonras›ndad›r Türkiye’de. 50 sonras›nda rejim de-
¤iflmifltir. Tek parti idaresi yerine çok parti idaresi gelmifltir ve
çok parti idaresi ile beraber Anadolu’nun  üstündeki örtü
kalkm›flt›r. Bu örtünün alt›ndan bir manzara ç›km›flt›r ki, bu
ülkenin hemen hiçbir fleyi yok; bir yerden bir yere gitmek,
gelmek mümkün de¤il. Yine bakt›¤›n›z zaman Türkiye’nin
pek çok yerinde ›fl›k yok, okul yok. 1950’deki tar›mla u¤ra-
san nüfus yine yüzde 80’ler civar›nda. Yani bir tak›m hareket-
ler meydana gelmifl ama ekonomide çok fazla bir fley görün-
müyor. Bir demiryolu hareketi var. Önemli bir demiryolu ha-
reketi vard› 1930’lu 1940’l› y›llarda. Yani ülkenin ak›ll› adam-
lar›, giriflimcileri, ne oluyorsa onun ucundan k›y›s›ndan yarar-
lanmaya çal›flacaklar tabii. Say›n Koç da onu yapm›flt›r o za-
man. 

1960’larda “veren” halk, “alan” halk olmaya bafll›yor
Sonra 1950’li y›llarla birlikte art›k Türkiye’de talepler dönemi
bafll›yor. Halk yoksullu¤u kader saymaktan yavafl yavafl ç›k›-
yor; çünkü siyaset onlar› “yoksulluk sizin kaderiniz de¤ildir”e
sevk ediyor. Ve bu zamana kadar hep veren taraf olan halk
-yani vergi veriyor, asker veriyor, nesi varsa veriyor- yavafl ya-
vafl içinde bulundu¤u durumda yaflamak istemiyor. Biraz da
‘alan’ halk haline gelmeye yöneliyor ki zaten çok partili de-
mokrasinin de tabiat›nda bu vard›r. Buralarda say›n Koç’un
yavafl yavafl ülkenin bu ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir tak›m fa-
aliyetlerin içinde oldu¤unu görüyoruz. 50’li y›llarda imal ve
infla gözüküyor ama çimentosu yok, demiri yok. Yani ne arar-
san›z yok. 60’l› y›llardan itibaren Türkiye’de yeni bak›fl aç›la-
r› çok önemli bir hale geliyor. Say›n Koç’un da Ford’la ve Av-
rupa flirketleriyle kurmufl oldu¤u münasebetler ifle yarar hale
geliyor. Türkiye’de mutfaklar›n ço¤unda teldolap bile yok.
Teldolap yok, f›r›n yok, çamafl›r makinesi yok. O çeflit aletle-
rin hiçbirisi yok. Ama san›yorum ki, bence Vehbi Beyin de-
has› bu ülkeye bir gün tüm bu aletleri çal›flt›racak kapasitede
elektrik gelece¤ini görmesi, bilmesi... Buzdolab›, çamafl›r ma-
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kinesi, f›r›n, ütü, süpürge gibi beyaz eflya
denen fleyleri almaya yönelecektir. Bence
yapt›¤› en önemli hadiselerden birisi bu
beyaz eflyad›r, Arçelik’tir. O Arçelik ki bu-
gün afla¤› yukar› ‹ngiltere’nin yüzde 15’ine,
Türkiye’nin tümüne hizmet ediyor. Arka-
s›ndan birçoklar› geliyor. Beyaz eflyada aç-
t›¤› yol Türkiye’de sadece sanayi kurulma-
s›ndan ibaret de¤ildir; halk›n›n yaflam tar-
z›n› de¤ifltirmifltir. Ve ikinci bir baflar› da
otomobildir. Anadol otomobili onun ilk
numunesidir ki gerek beyaz eflya, gerekse
otomobil meselesinde ben kendisini çok
destekledim. Daha sonra Avrupal›larla mü-
nasebetler kuruyor ki, Fiat bafll› bafl›na bir
hadisedir. Fiat otomobilin Bursa’da yap›l-
mas›n› ben teflvik ettim. Aç›l›fl›n› da Baflba-
kan olarak 1971 fiubat’›nda ben yapt›m. 

Beyaz eflya, otomobil derken
TV’yi görüyor...
Yani tekstilden bafllay›p beyaz eflyaya, son-
ra otomobile do¤ru ilerlerken gene görüyor
ki televizyon radyo gibi aletler çok kullan›-
l›r hale gelecek. Bu defa da TV imalatç›l›¤›-
na geçiyor. Sanayileflen bir Türkiye’nin bafl-
lang›çtaki ihtiyaçlar›n› çok iyi görüyor ve
Türkiye’nin sanayileflmesine büyük hizmet-
lerde, büyük yard›mlarda bulunuyor. Bun-
lar› yaparken tabii hay›r iflleri de yap›yor. O
hay›r iflleri çok önemlidir bence. Ve hay›r
ifllerinin tepesine koydu¤u fley Koç Üniver-
sitesi’dir. Koç Üniversitesi’ni ben açt›m. Bü-
yük teflvikim olmufltur o üniversitenin mey-
dana gelmesinde. Aç›l›fl›ndaki ilk konuflma-
y› da ben yapt›m. 
Koç Üniversitesi tüm hizmetlerinin tac›d›r.

Say›n Koç, on binlerce kifliye ifl veren bir
büyük holdingi kurmufltur. Türkiye’nin ad›-
n› d›flar›larda temsil eden pek çok üretime
giriflilmifltir. Art›k Koç Holding’in yapt›¤›
mamullerin ço¤u Türkiye’nin bayra¤›d›r. ‹n-
giltere gibi, Amerika gibi geliflmifl ülkelerde
o bayrak dalgalanmaktad›r. Bunlar gurur
verici fleylerdir. Ama gelecek aç›s›ndan ba-
k›ld›¤›nda Koç Üniversitesi bütün bu hiz-
metlerin tac›d›r. Bana göre ülkenin kabili-
yetli gençlerine çok yüksek bir standartta
e¤itim veriyor ve bu tutmufl bir üniversite-
dir. Rahmetli bunu gördü yani. Büyükde-
re’de bir kibrit fabrikas›nda bafllad›¤›m›z bu
olay büyük bir kampüse tafl›nacakt›. Bu
kampüsün yap›lmas›nda da kendilerine çok
yard›mc› oldum. Çok büyük zorluklar ç›kar-
d›lar, kolay da afl›lmad›.

Vehbi Koç’u Devlet Su ‹flleri Genel Müdürü oldu¤um zamandan beri tan›r›m; Baflbakan
olarak, Cumhurbaflkan› olarak tan›d›m. Zor zamanlar›m›zda hep dostlu¤umuz devam etmifltir.
Vehbi Bey, büyük bir adamd›r. Onun büyüklü¤ü yaln›zca sanayici olmas›ndan, hay›r
ifllerinden gelmiyor. Onun büyüklü¤ü  ülkesini düflünen bir adam olmas›ndand›r.”“
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Divan Oteli, Türkiye’de turizmin bafllang›c›d›r
fiimdi bütün bunlar›n yan›nda bir fleyi daha görmüfltür: Tu-
rizm... Divan Oteli Türkiye’deki turizmin bafllang›c›d›r. Kalite-
li yemek yenecek bir yer, temiz bir çarflafla uyunacak bir yer,
elbette ki turizmin temelidir. Divan Oteli, Hilton’la beraber
Türkiye’ye çok fleyler getirmifltir. 
Bütün bunlar›n yan›nda Vehbi Koç Türkiye’de sadece büyük
bir ifladam›, zengin bir insan, büyük bir sanayici, büyük bir
hay›rsever de¤ildir. Bu vas›flar› tart›fl›lmaz. Her tuttu¤u iflte
baflar›l› bir büyük adamd›r. Ünü Türkiye s›n›rlar›n› aflm›flt›r.
Kurdu¤u holding dünya holdingleri içerisinde yer alm›flt›r. 

En önemli taraf› da müspet bir adam olmas›d›r
Kendisini Devlet Su ‹flleri Genel Müdürü oldu¤um zamandan
beri tan›r›m, Baflbakan olarak tan›d›m, Cumhurbaflkan› olarak
tan›d›m. Zor zamanlar›m›zda hep gene dostlu¤umuz devam
etmifltir. Yak›n dostlu¤umuz olmufltur. Vehbi Bey, büyük bir
adamd›r. Bu anlatt›klar›mdan ötürü de¤il. Belki bunlar bir bü-
yük adam›n meydana getirdi¤i fleylerdir. Onun büyüklü¤ü
ülkesini düflünen bir adam olmas›ndand›r. Ükesinde huzuru,
sükûnu ve ilerlemeyi düflünen bir adamd›r ve en önemli tara-
f› da müspet bir adamd›r, yap›c›d›r. Bu müspet ve yap›c› ol-

ma durumunda da herkese hayrand›r. Yani baflkalar› baflar›l›
oluyorsa bunu sevinçle karfl›lam›flt›r. “Türkiye varsa biz var›z”
diyen bir vatanperver adamd›r. fiimdi büyük adamlardan ör-
nek verilerek söz edilir. Filanca adam›n dedi¤i gibi, diyerek
örnek veririz. Vehbi Bey Türkiye’de her alanda en çok örnek
olarak gösterilen kiflidir. 

Vehbi Bey bu ülkenin halk›ndan sayg› görmüfltür
Bu ülkenin ifladamlar› rakipleridir... Vehbi Bey bu ülkenin
halk›ndan sayg› görmüfltür, Vehbi Bey dedi¤in zaman sular
durulur; sayarlar. Ülkenin siyasetçisi, bilim adam› sayar. Ra-
kipleri sayar. Bu ülkede kendisini saymayan pek az insan var-
d›r. Velhas›l bir ülkenin yüzy›lda bir defa yetifltirebilece¤i bir
büyük insand›r. Kendisini her zaman sevgiyle sayg›yla karfl›-
lad›m ve yine de Allah rahmet eylesin diyorum 

Siyasetçilerle iliflkisinde ortada durmay› baflarm›flt›r
Vehbi Bey Türkiye’deki bütün hükümetler nezdinde muteber
adamd›r. Bazen flu ya da bu istikamette siyasi tav›r tak›nmas›
kendisinden istenmifl olabilir. Ama genelde ortada durmay›
baflarm›flt›r. Tabii tek parti döneminin bütün insanlar›n›n ister
istemez tek partiyle bir irtibat› vard›r. Çok partiye geçildigi za-
man tabii ki siyasi particiler yanlar›na ülkenin itibarl› adamla-
r›n› almak isterler. Siyasetin lisan›, üslubu içerisinde mutlaka
kendisine talepler intikal etmifltir. Benim siyasette bulundu-
¤um 20 seneyi aflan sürede yani yasak döneme girmeden ön-
ceki k›s›mda biz kendisiyle sadece dost olduk. Hiçbir talepte
bulunmad›k kendisinden. E¤itim meselelerine kendisi çok
büyük önem vermifltir. Pek çok okul açm›fl, aç›lmas›na yar-
d›mc› olmufltur. Türk E¤itim Vakf›, kendisinin kurup gelifltir-
di¤i çok önemli bir kurulufltur. Tebrik gönderiyorsunuz, dü-
¤üne, cenazeye çiçek gönderiyorsunuz, “bunlar› e¤itim vakf›
diye bir vakfa ba¤›fllayal›m, bununla çocuk okutal›m” diyor-
sunuz. Bu bence bir dehad›r asl›nda. 

Kenan Evren’e benim de mesaj›m› götürdü
Herkese yaklaflabilmek önemli bir olayd›r. 12 Eylül darbesi ol-
duktan sonra bir görüflmemizde “Kenan Evren beni davet etti,
ona gidece¤im. Bir telkinin var m›?” dedi. “Var” dedim. Birinci-
si dedim Turgut Özal’› b›rakmas›n. ‹kincisi orduyu bir an evvel
siyasetin içinden ç›kars›n. Siyasetin içinde uzunca süre kalan
ordular parçalan›r ve bir orduyu tahrip etmenin en önemli yo-
lu onu siyaset içine sokmakt›r. Ne kadar erken siyasetin için-
den ç›karsa o kadar iyilik yapm›fl olur, çünkü ordu bu ülkenin
belkemi¤idir, dedim. Say›n Koç, çok önemli bir misyonu yap-
t›, benim de mesaj›m› götürerek. Kendisiyle pek çok ahbapl›-
¤›m›z, dostlu¤umuz olmufltur. 
Cumhurbaflkan› olarak ‹stanbul’da vakit geçirdi¤imiz k›sa za-
man içerisinde Levent’te beni ziyarete gelirdi. Sorard›k ‘Ne ik-
ram edelim?’ diye. Bir dilim k›zarm›fl ekmek, biraz beyaz pey-
nir ve bir hafif çay. Ama pek çok kere kendisi bizi a¤›rlam›flt›r,
Büyükdere’deki Han›mefendinin müzesinin bulundu¤u yerde.
Pek çok an›m›z vard›r. 
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“Vehbi Bey bir ülkenin yüzy›lda bir defa 
yetifltirebilece¤i bir büyük insand›r.”

“ Vehbi Bey Türkiye’deki bütün hükümetler nezdinde muteber adamd›r. 
Bazen flu ya da bu istikamette siyasi tav›r tak›nmas› kendisinden istenmifl 
olabilir. Ama genelde ortada durmay› baflarm›flt›r.”



‹smet ‹nönü ekonomideki baz› geliflmeler ve al›nan kararlar
konusunda Vehbi Koç’un fikirlerini ister, kendisine dan›fl›rd›.
Vehbi Bey de baz› giriflimleri ve yeni projeleri hakk›nda ‹smet
‹nönü ile konuflur, kendisiyle fikir al›flveriflinde bulunurdu.

“
”

ehbi Koç ile tan›fl›kl›¤›m çocukluk y›llar›na kadar uza-
n›yor. Babam ‹smet ‹nönü ile yak›n dostlard›. Bu çer-
çevede, Vehbi Bey çok s›k bize gelirdi. Babamla eko-

nomideki geliflmeleri detayl› konuflurlard›; içerde babam›n ça-
l›flma odas›ndaki bu görüflmeler ço¤unlukla yemekte devam
ederdi. Bu nedenle birkaç kez, ekonomi politikalar› ve eko-
nomideki geliflmelerle ilgili ‹smet ‹nönü ile Vehbi Koç’un
sonbetine tan›k olmuflumdur. ‹smet ‹nönü ekonomideki baz›
geliflmeler ve al›nan kararlar konusunda Vehbi Koç’un fikirle-
rini ister, kendisine dan›fl›rd›.
Vehbi Bey de baz› giriflimleri ve yeni projeleri hakk›nda ba-
bamla konuflur, kendisiyle fikir al›flveriflinde bulunurdu. Hat-
ta Vehbi Bey’in CHP’ye girifli de iflte böyle bir sohbet s›ras›n-
da olmufl. Babam, “Yaln›zca flirketi, paray› m› düfleneceksin?”
diyerek kendisinin siyasette de CHP içinde olmas› yönünde-
ki görüflünü dile getirmifl. Vehbi Bey de bu çerçevede CHP
üyesi olmufl. Ancak Vehbi Bey’in hiç siyaset konuflmak veya
politikalarla ilgili görüflmek üzere bize geldi¤ini hat›rlamam.
Yaln›zca ekonomideki geliflmelerle ilgili sohbet ederlerdi.
Örne¤in bir kere yurtd›fl› seyahatinin ard›ndan Türkiye’ye gel-
di¤inde bize gelmifl ve akflam yeme¤inde yurtd›fl›nda gördü-
¤ü “holding” sistemini anlatm›flt›. Kendisi de böyle büyük bir
kurum alt›nda tüm flirketleri birlefltirmek ve kurumsallaflt›r-
mak istedi¤ini belirtmiflti. Yurtd›fl›ndaki geliflmeleri, ekonomi-
deki yeni politikalar› çok iyi takip eder ve bunlara göre yön
al›rd›. Örne¤in holding sistemini çok erken farketmifl ve flir-
ketlerin uzun süre yaflamas› için kurulu bir yap› kurmaya çok
erken karar vermiflti.
Bu sohbetlere ra¤men Vehbi Beyle devlet aras›nda bir “karfl›-
l›kl›” iliflki oldu¤unu pek düflünmüyorum; fikir al›flveriflleri ve
dan›flma konular› d›fl›nda devlet politikalar›na hiçbir zaman
do¤rudan müdahale etti¤ini pek görmedim.
Ancak kiflileri çok iyi tan›ma ve politikalar›n ne olaca¤›n› iyi
takip etme gibi bir özelli¤i vard› Vehbi Koç’un. Ancak tüm
bunlar›n yan› s›ra yat›r›mlar›n›n d›fl›nda Türkiye’de toplumsal
anlamdaki geliflmeleri de çok iyi takip eder ve ihtiyaçlar› çok
iyi çizerdi. Bu da zannediyorum, Cumhuriyet’in ilk kurulufl

y›llar›ndan itibaren Ankara’da bulunmas› ve Türkiye Cumhu-
riyeti’nin nas›l kuruldu¤unu görmesiyle ilgiliydi.
E¤itim ve sa¤l›k konular›nda önemli yat›r›mlar› yapmaktan
kaç›nm›yordu. Hatta size bir an›m› da anlatay›m; 1960’lar›n
sonunda benim Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde rektörlük
görevini yürüttü¤üm s›rada Türkiye’de özellikle üniversiteler
ve gençlik çok kar›fl›kt›. ODTÜ içinde de çok farkl› gruplar
vard›. Bunlardan biri de Maocu ö¤renci grubuydu ki okulda
da çok güçlülerdi. Vehbi Bey’in ODTÜ kurulurken içine yap-
t›rd›¤› ve kendi ismini tafl›yan yurtta da daha çok Maocu ö¤-
renciler bulunuyordu. 
Bir gün Vehbi Bey’den bir mektup geldi, “Benim yapt›rd›¤›m
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Prof. Dr Erdal ‹nönü:
‹smet ‹nönü, ekonomideki 
geliflmeleri Vehbi Koç’a dan›fl›rd›

SHP Onursal Baflkan› Prof. Dr. Erdal ‹nönü



yurt hâlâ yerinde duruyor mu, yoksa bafl-
ka bir yurt mu oldu?” diye sormufltu. Ben
de “Merak etmeyin oras› hâlâ Vehbi Koç
Yurdu olarak yerinde durmaktad›r” yan›t›
veren bir mektup yazd›m. Bu konularda
çok hassas ve dikkatliydi. Oluflturdu¤u ku-
rumlar veya sosyal yat›r›mlar›n süreklili¤i
ve kal›c›l›¤› onun için çok önemliydi.
Bu dönemlerde bir de Vehbi Bey’in bafllat-
t›¤› cenaze ve dü¤ünlerde Türk E¤itim
Vakf›’na ba¤›flta bulunma sistemi vard›r.
‹lk y›llar›nda –biz de bugüne göre farkl›

görüfllerdeydik herhalde– ben çiçek yerine
kâ¤›tlar›n üzerine yaz›l› tebrik görmekten
hofllanmam›fl, bu fikre karfl› olmufltum. An-
cak daha sonra bu sistemin Türk E¤itim
Vakf›’n›n Vehbi Koç olmasa da, ya da kim-
se do¤rudan yard›m yapmasa da düzenli
ifllevini korumas› aç›s›ndan ne kadar
önemli bir gelir sistemi oluflturdu¤unu an-
lad›m. Vehbi Bey çok ileri görüfllü biriydi.
Daha sonra kendisiyle SODEP Baflkan› ol-
du¤um s›ralarda biraraya geldik. Daha ön-
ce “Vehbi A¤abey” olarak süren iliflkimiz-

de art›k daha çok “Vehbi Bey” dönemiydi
bu. Benimle, ilk siyasete girdi¤imde soh-
bet etmek istemifl ve özellikle sendikalar
ve toplu sözleflmelerle ilgili olarak nas›l bir
politika benimsedi¤imi merak etmiflti.
Onunla sohbetimizin sonunda san›yorum
kendisi de tatmin olmufltu. Ancak ne poli-
tika döneminde, ne de evde babamla soh-
betlerimde kendisiyle ilgili bir talebini ya
da ekonomi politikas›na do¤rudan müda-
haleyi düflündürecek bir önerisini hiç gör-
medim.

Vehbi beyin kiflileri çok iyi tan›ma ve politikalar›n ne olaca¤›n› iyi takip etme gibi
bir özelli¤i vard›. Tüm bunlar›n yan› s›ra yat›r›mlar›n›n d›fl›nda Türkiye’de
toplumsal anlamdaki geliflmeleri de çok iyi takip eder ve ihtiyaçlar› çok iyi çizerdi.”“
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Ertu¤rul Özkök:

Vehbi Koç, Türk ekonomisinin
Macellan’›d›r
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lümünü baflka ülkelerin ekonomik baflar›lar›n› dinleyerek ge-
çirdik. 
Bu da bizde bir kompleks yaratt›. Koç Holding hepimizin bu
kompleksini tedavi eden kurulufltur. Türklerin de büyük flir-
ketler kurabilece¤ini, dünya devleriyle rekabet edebilece¤ini
bize Koç Holding ispat etti. O nedenle, Koç Grubunu sevsin
sevmesin, her Türk’ün gönlünde gizli bir Koç Grubu hayran-
l›¤› vard›r.
Bugün de “Forbes” gibi, “Fortune” gibi ekonomi dergilerinin
yay›nlad›¤› dev dünya flirketleri s›ralamas›nda Koç Holding
hep vard›r. 
Koç Holding gücünü nereden al›yor? Bana göre Vehbi Bey’in
koydu¤u ilkelere sad›k kalmas›ndan. Ailenin ikinci ve üçüncü
kuflaklar›n›n iyi e¤itim almas›, ifllerine sahip ç›kmas›ndan, her
zaman güçlü ve kabiliyetli profesyonel yöneticilerle çal›flmala-
r›ndan, tabii ki küresel entegrasyon ve rekabetin yap›s›n› çok
iyi tahlil etmekten; Aile ba¤lar›n›n sa¤lam kalmas›, iyi ve istik-
rarl› yönetim, ak›ll› yat›r›m; bir de Koç markas›n›n çok iyi yö-
netilmesi. Ben baflar›n›n s›rr›n› burada görüyorum. 

ehbi Bey öncelikle ticaretin ruhunu anlamay› baflar›-
yor. Ticaret yapmay› küçümseyen bir Osmanl› zihni-
yeti, siyasi anlamda yenilmifl ancak ticaretteki yans›-

mas› devam ediyordu. Vehbi Bey, az›nl›klar d›fl›nda, Cumhu-
riyet döneminin bafl›nda, modern ekonominin gerçeklerini an-
layan ilk Türklerden biridir. Bu yan›yla, “milli ekonominin”
özel sektördeki az say›daki önderlerinden biridir de diyebili-
riz. Yani hepimizin ilkokul y›llar›nda haf›zam›za kaz›nan “Yer-
li mallar› haftas›” kavram›n›n mucitlerindendir de diyebilirsi-
niz. Ama Vehbi Bey’i, sadece “milli ekonominin” öncü kahra-
manlar›ndan biri olarak tarif edersek, ona haks›zl›k etmifl olu-
ruz. Çünkü o, ekonominin “milli gerçeklerini” anlayan ilk kifli
olman›n yan›nda, “Küresel ekonomi” gerçe¤ini ilk farkeden
ifladam›d›r. Türk ekonomisinin d›fla aç›l›fl›nda, ilk küresel or-
takl›klar kurmas›nda onun bu ileri görüfllülü¤ü büyük rol oy-
nam›flt›r. Bana göre Vehbi Bey’in Türk ekonomisinde çok
önemli bir rolü daha var. O sadece üretici olarak ekonomiyi
ileri götüren kifli de¤il; ayn› zamanda hepimizin tüketim al›fl-
kanl›klar›n› ve kültürünü de de¤ifltiren insand›r. Beyaz eflyaya
yat›r›m yapmas›, otomobil sektörüne girmesi, elektroni¤e geç-
mesi, Türkiye’de modern tüketici davran›fllar›n›n ortaya ç›k-
mas›nda etkili olmufltur.
Vehbi Bey’in baflar›s›n›n s›rr›, her fleyin “Devlet” say›ld›¤› bir
dönemde, “özel” alan› seçme cesareti göstermesi. fiunu söyle-
mek istiyorum: O dönemi hayal edin. Cumhuriyet’in ilk 20-30
y›l›. Güçlü bir devlet olufluyor. Tek parti dönemi. Giriflimcilik
ruhu henüz geliflmemifl. Devlete kapa¤› atan, bunun rant›n› yi-
yor. ‹flte öyle bir dönemde bir insan ç›k›yor ve gelece¤ini, he-
nüz olmayan bir sektörde, özel sektörde ar›yor. Siz bu insana
ne dersiniz? Ben, keflif ruhuna ve kâfliflere büyük sayg› duya-
r›m. Benim için Vehbi Bey, Türk ekonomisinin “Macellan›’d›r”.
Baflar›s›n›n s›rr›n› bu ileri görüfllülük ve cesarette görüyorum.
Tabii arada bir fark var. Vehbi Bey, özel sektör maceras›na gi-
recek kadar cesurdur ama flirket yönetiminde hiçbir zaman
maceraperest olmam›flt›r. O nedenle gerçekçi bir Macellan de-
mek daha do¤ru olur.

Koç Holding, kompleksimizi tedavi etti
Vehbi Bey’in eseri Koç Holding’i her fleyden önce bir Türk va-
tandafl› olarak de¤erlendiriyorum. Biz hayat›m›z›n büyük bö-

V

Hürriyet Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök

Ticaret yapmay› küçümseyen bir Osmanl› zihniyeti siyasi anlamda
yenilmifl ancak ticaretteki yans›mas› devam ediyordu. Vehbi Bey,
az›nl›klar d›fl›nda, Cumhuriyet döneminin bafl›nda, modern
ekonominin gerçeklerini anlayan ilk Türklerden biridir.”



Ben, keflif ruhuna ve kafliflere büyük sayg› duyar›m. Benim için Vehbi Bey, 
“Türk ekonomisinin Macellan›”d›r. Vehbi Bey, özel sektör maceras›na girecek kadar
cesurdur ama flirket yönetiminde hiç bir zaman maceraperest olmam›flt›r. ”“
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Vehbi Koç da, Koç Holding  de Türkiye’de hem laik, hem de
ulusal sermayenin liderli¤ini yapm›flt›r. Vehbi Bey kimli¤i bu
çaban›n içinde görülmelidir.”

‹lhan Selçuk:

Türkiye Cumhuriyeti bir mucizedir,
mucizenin önderlerinden biri de
Vehbi Koç’tur
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“

¤u geçmiflten kalmad›r.” Ve Yunus Nadi bir anlamda devlet-
ten görev al›yor. Bir anlamda. Gazetecili¤e çok ters bir fley
gibi görünüyor ama gerçekte büyük bir devrimin gazetecisi,
yazar› ve öyle bafll›yor ifle. 
Bir devrimci devlet kuruluyor ve bu devlette de onun anla-
m›n› kavrayacak olan yetenekli ve at›lgan kiflilere görev ve-
riliyor. Vehbi Koç'un oluflumu da bir anlamda ve kapsamda,
hele Ankara'da geliflmesi de bunu gösteriyor, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti'nin bir ifladam› olarak görülmeli. Ve bu ifla-
daml›¤› da ayn› zamanda tarihsel bir misyon tafl›makta.
Neden böyle yeni ifladamlar› ortaya ç›k›yor? Bir kez o zama-

ehbi Koç'u ele al›rken bir kere dünyadaki herhangi
bir ifladam› gibi ele almamak gerekiyor. Vehbi Koç
devletin kuruluflu ile birlikte ve o devletin hedefleri

ile birlikte oluflmufl bir ifladam›. Türkiye Cumhuriyeti ilan
ediliyor, Türkiye Cumhuriyeti halifeli¤i kald›racak, o s›rada
Yunus Nadi Ankara'da Yenigün gazetesini ç›karmakta. Ata-
türk'ün yan›nda. Atatürk diyor ki: “Çocuk kalk git ‹stanbul'a,
Cumhuriyeti ilan ettik, Cumhuriyet gazetesi diye bir gazete
ç›karal›m!.. Sana yer de veriyorum. Pembe Konak'a git otur,
orada yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni, laik Türkiye Cumhuriye-
ti'ni savunacak bir gazete ç›karaca¤›z, çünkü Bab›ali'nin ço-
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Cumhuriyet Gazetesi Yazar› ‹lhan Selçuk



na kadar ifladam› denen fley Türklerde
yok. Bütün ifller, bütün bankalar, her fley
ne varsa H›ristiyanlar›n elinde, Musevile-
rin elinde. Türkiye'nin bankas› bile yok.
Merkez Bankas› bile daha sonra kurulu-
yor. Düflünebiliyor musunuz içinde bu-
lundu¤umuz durumu? Yeryüzündeki ifla-
damlar›yla, ‹ngiltere'deki, Fransa'daki, Al-
manya'daki ve baflka ülkelerdeki ifladam-
lar› düflünüldü¤ü zaman tamam›yla de¤i-
flik birtak›m ölçüler ortaya ç›k›yor. fiimdi
Vehbi Bey bir kere bunu görmüfl. Yani
ça¤ de¤ifliyor, bir yeni devlet kuruluyor,
bu yeni devletin kendisine göre koflullar›
var, bu devletin de ekonomisi olacakt›r,
bu ekonomisinin içinde de ifladam› Vehbi
Koç olacakt›r. Yüzbafl› Selahattin'in Roma-
n›'nda bir pasaj vard›r. Yüzbafl› Selahattin,
Birinci Dünya Savafl›'nda etrafa bakar,
umutlanmak istiyor çünkü, bir sürü e¤ilim
var, bir sürü at›lgan insan öne ç›km›fl. Di-
yor ki: “Art›k ifl hayat›nda geliflmeye bafl-
lad›k. Çünkü Kad›köy'de bir Türk, kundu-
ra dükkan› açm›fl.” Bu kadar zavall› bir or-
tam. Türk, ifl hayat›ndan uzakta; ya köylü,
ya asker ya da bürokrat.
Her fleyin yeni bafltan kuruldu¤u bir ülke-
de Vehbi Koç, ekonomideki ifl sezgileri ile
hareket ederek neyi nereden yakalayabi-
lece¤ini bilen bir genç ifladam› . fiimdi ön-
ce kiflili¤ini buradan hareketle saptamak
laz›m. Onu yenilik arayan ve baflkald›ran
bir adam olarak görmek gerekiyor. E tabii
baflkald›ran kifli ama baflkald›rmay› da
devrimci devletle birlikte yap›yor. 
Bankas› yok, sermayesi yok, böyle bir ül-
kede,  11 milyon nüfus, on milyonu köy-
lü, 1 milyonu da okuma yazma bilen, bafl-
ka bir s›fat› da olmayan bir nüfus. Harici-
ye'ye insan alacaklar, adam alacaklar, bu-
lam›yorlar. Böyle bir yerde yoku var etme
üzerine yola ç›km›fl olan bir kifli olarak or-
taya ç›k›yor Vehbi Bey. Bugünden o gü-
nü anlamak mümkün de¤il.
Avrupa'da herkesin bildi¤i gibi burjuvazi
gelifliyor, fabrikalar›n› kuruyor, bankalar›-
n› kuruyor, kilisenin koydu¤u kurallar› y›-
karak daha özgür bir hayata do¤ru gidi-
yor. O da bafl›n› çekiyor bu olay›n. Türki-
ye'deki ise bir mucize. Bu mucizenin ön-
derlerinden biri de Vehbi Koç oluyor. Ya-

ni s›radan bir ifladam› falan diye düflündü-
¤ümüz zaman yanl›fl yapar›z. ‹flte Vehbi
Bey flöyle iyi yapt› da böyle iyi davrand›
da, hamiyetperverdi efendim, bilmem
neydi de falan, bunlar s›radan ifl hayat›n›n
öyküleridir. Koç'unki s›radan olmayan bir
hayat›n devrimidir. 
Sanayileflme olmadan da demokrasi ol-
muyor biliyorsunuz. Bu sanayileflmenin

sermayedar› devlet olacak. Ama devlet
altyap›y› ve temelleri kurmakla birlikte
genç ve at›lgan ifladamlar›na da olanaklar
tan›yacak. Vehbi Koç iflte burada ortaya
ç›k›yor. Büyük de baflar› kazan›yor. ‹ster
devletten destek als›n, ister almas›n; flim-
di bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile
Vehbi Koç'un bir yerde özdefl oldu¤unu
ve iflbirli¤i ve dayan›flmayla bu ifli yürüt-
tü¤ünü gösteriyor. Ama bir de bunun d›-
flar›s› var. Yani d›flar›ya bakt›¤›n›z zaman
da e¤er kendi ülkesinde, kendi vatan›nda
var olamazsa zaten d›flar›ya karfl› olan
kimli¤ini de koruyamaz. Sözgelimi ampul
Türkiye'de yoktur, Amerika'dan ya da
baflka bir yerden alacakt›r, ama d›flar›dan
ald›¤› bütün bilgilerin ve yat›r›mlar›n ve
bütün at›l›m altyap›lar›n›n bir yerde kendi
benli¤i ile ve kendi fikriyle yo¤rulmas› la-

z›m. Yoksa d›flar›n›n içeride bir flubesi ol-
maktan baflka bir ifle yarayamazd›. Koç
Holding Türkiye'de hem laik, hem de ulu-
sal sermayenin liderli¤ini yapm›flt›r. Vehbi
Bey kimli¤i bu çaban›n içinde görülmeli-
dir. Çok disiplinli, ölçülmüfl biçilmifl, aile
hayat›yla örnek olufluyla da unutulamaz.
Bugüne geldi¤imiz zaman geriye dönüp
bakt›¤›m›zda baflka bir de¤erlendirme or-

taya ç›k›yor. Çünkü onun çap›nda, onun
ölçütlerinde, onun dengelerinde ifladam›
flu anda yavafl yavafl kayboluyor. Bunun
yerine mafyozi bir ifladam› tak›m› ortaya
ç›kmaya bafllad›. Bir taraftan mafyozi;
hem bir taraftan dinci. ‹kisi birden çal›fl›-
yor. O zaman Vehbi Koç'un Atatürk ve ‹s-
met Pafla ile birlikte Türkiye Cumhuriye-
ti'ni getirmek istedi¤i noktada bugün
Koç'un ideallerinin tehlikede oldu¤unu
görüyoruz. E¤er bu mafyozi geliflme, bu
d›fla ba¤›ml›l›kta yat›r›m yapmadan, al›n
teri dökmeden para kazanma h›rs› devam
ederse, o zaman Koç ve öbür ifladamlar›
de¤il, bütün Türkiye'nin tehlikeye girece-
¤i gibi bir e¤ilim ortaya ç›k›yor.

Cumhuriyet kurulurken Vehbi Bey flunu görüyor; ça¤ de¤ifliyor, yeni bir devlet
kuruluyor, bu yeni devletin kendisine göre koflullar› var, bu devletin de ekonomisi
olacakt›r, bu ekonominin içinde de ifladam› Vehbi Koç olacakt›r.”“
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Ford ortakl›¤›, General Electric ortakl›¤›, ‹smet Pafla’n›n Amerika
taraf›na dümen k›rd›¤› döneme de rastlar. O zaman ‹smet Pafla
Amerika ile iliflkileri gelifltirmek için kime güvenecek? 
Tek güvenilir adam da Vehbi Bey mesela. Böyle çok önemli 
misyonlar› da vard› Ankara için.”

ehbi Bey’le 1946’dan sonra tan›flt›m. Tam y›l›n› hat›rla-
m›yorum. Ancak 1946’da Ankara’ya üniversiteyi oku-
mak için geldim. O zaman üniversite ö¤renimi görür-

ken çal›flmak gerekiyordu. Yani üniversite paran› kendin ç›-
karmal›yd›n. Ben de Ulus gazetesinde çal›fl›yordum. Vehbi
Bey ile tan›flmam›z o dönemlerdedir. 
Vehbi Bey Osmanl› dönemindeki ticaret erbab› gibi Hazi-
ne’den geçinmeyen, hayat›n›n bafllang›c›nda ç›plak ayakla,
pençe pençe kendisini var etme süzgecinden geçirmifl bir in-
sand›r. Ankaral› oldu¤u için de de¤iflim sürecine çok kolay
ayak uydurmufltur. Örne¤in kazara Yozgatl› olsa yahut Kon-
ya’n›n herhangi bir köyünde olsayd› herhalde o ölçüdeki bir
de¤iflim rüzgârlar›n›n içinde bulunamazd›. Burada baflkentin
Ankara’ya tafl›nmas›n›n da büyük rolü var. “Karma ekonomi”
dedikleri dönemler bunlar. Keynesçi politikalar var. Hem özel
sektör hem de devlet, ekonomide ortak olarak yer almaya ça-
l›fl›yor.
Özel sektörün do¤ufl ve geliflmesinde, bizdeki bu ilk ekono-
mik hareketlerin ortaya ç›kmas›nda pek çok faktörün etkisi
oldu. ‹fladamlar›n›n biyografik hayatlar›na, çocuklar›n› nas›l
yetifltirdiklerine, kendilerinin nas›l yetiflti¤ine, hatta dini ve si-
yasi platformlarla nas›l bir uyum sa¤lama hüneri gösterdikle-
rine bakmak laz›m. Böyle bir çal›flman›n yap›l›p yap›lmad›¤›-
n› bilmiyorum. Ben gözlemlerimi aktarmak isterim; böylesi bir
çal›flmaya katk›da bulunabilecek gözlemlerdir...
Vehbi Bey’le bafl bafla yemek yedi¤imiz zamanlar olurdu An-
kara Palas’ta. 
Vehbi Bey tabii ki benim kaç para ald›¤›m› bilmezdi ve örne-
¤in derdi ki, ‘Çetinci¤im mutfak masraf› 3 bin liray› geçmeme-
li hayatta.’ Ama o zaman büyük bir parayd› 3 bin lira. Ben de
3 bin liray› iki senede kazan›yordum. 40 lirayd› benim maa-
fl›m. Ama bulundu¤um çevreler al›nan paray› saklayan çevre-
lerdi ve Ankara Palas en gözde yeriydi Ankara’n›n. Vehbi Bey
kibar adamd›. fiimdi mesela onun eli s›k›l›¤›ndan söz ederler,
halbuki duruma baflka bir taraftan bakmak laz›m. Zengin bir
adam e¤er masada oturan kifli de paray› ödemek istiyorsa,
“Sen zaten yoksulun tekisin, hadi can›m ben ödeyeyim”
derse, zenginli¤inin alt›n› çizmifl olur. Vehbi Bey böyle yap-

mazd›. Vehbi Bey zenginli¤inin alt›n› çizmekten özellikle ka-
ç›n›rd› ve bu durum onu “eli s›k›” biri olarak alg›lanmas›na
neden olurdu.

Kendisi gibiydi, inançl› bir adamd›
Ankara’n›n iflte ilk kuruldu¤u bu y›llarda Vehbi Bey o kadar
yad›rganmayan bir ortam›n içindeydi. Çünkü bir kere kendisi
gibiydi. Yani bakanlar› görünce pozunu de¤ifltirip haz›r ola
geçmezdi. Kendine güvenen bir insand›.  Hoyrat da de¤ildi.
Herkes sayg› gösterirdi Vehbi Bey’e. Vehbi Bey de hiçbir ba-
kan›n kap›s›nda falan bekleyecek hali de yoktu yani. Bir mü-
esseseydi, bir kurumdu. 
Ayr›ca öyle ak›l satmak, tepeden bakmak gibi özellikleri hiç-
bir zaman olmad›. Vehbi Bey inançl› adamd›. Ayr›ca kendini-
zi ezik hissetmezdiniz Vehbi Bey’in yan›nda. Son karfl›laflma-
m›z, Divan Oteli’ndeydi. ‹srail Baflkonsolosu’nun veda kok-
teylinde kap›da karfl›laflt›k. Vehbi Bey “Bana davetiyeni ver”
diye tutturdu. “Yapmay›n Vehbi Bey buras› sizin, sizi tan›maz
olurlar m›?” dedim, ama dinlemedi. “Yok ben evde unuttum
davetiyemi sen ver” diye ›srar etmeye devam etti. Çünkü “Ben
Vehbi Koç’um” demek istemezdi hiçbir yerde.
Çok büyük yat›r›mlar yap›yordu ve bu yat›r›mlar› yaparken il-
kelerini de hiç devreden ç›karmad›. Hiçbir zaman kulislerin
içine girmedi. Bir sürü siyasetçi geliyordu ona ve kim bilir ne-
ler istiyordu. Onlara servis vermedi. Hangisine “evet” diyecek,
hangisine “hay›r” diyecek, Maliye ne diyecek?... Zor ifllerdir
bunlar. Yani hem siyasilerle iliflki içinde olabiliyor ama hem
kavga ç›karm›yor hem de partili olmuyordu. Hepsini de tan›-
yordu. Birçok yeni ifladam› dünyaya ve ülkesine politikadan
bakarken Vehbi Bey ekonomik aç›dan bak›yordu. Siyasete de
ekonomik aç›dan bak›yordu.
Örne¤in o dönemin bir sürü profesörleri, ifladamlar› hepsi
mebus olmaya kalkt› zaten. Ama o holdingini gelifltirdi. Çün-
kü Vehbi Bey’in d›fl dünyayla iliflkisi bürokratlar› korkutmad›. 
Hep onu siyasette sokmaya ç›l›flt›lar. Ancak böyle bir konuda
hiç heyecan› yoktu. Pek kimseyi çekifltirmezdi ama onun gö-
zünün tutmad›¤› adamlar da hiçbir zaman baflar›ya ulaflama-
d›, benim uzaktan gördü¤üm kadar›yla. 
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Vehbi Bey ülkemize de, dünyaya da
ekonomik aç›dan bakt›
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En iyi adamlar› bulur, onlarla çal›fl›rd›
Vehbi Bey iflin özünü çok iyi biliyordu. Bir
de flu noktan›n alt›n› çizmek gerekir: Çev-
resindeki kadrosu da gayet sa¤lam bir kad-
roydu. En iyi adamlar› bulur, onlarla çal›-
fl›rd›.  Ticareti yeniden oluflturmufltu Anka-
ra da. Ayn› zamanda Ford ortakl›¤›, Gene-
ral Electric ortakl›¤›, ‹smet Pafla’n›n Ameri-
ka taraf›na dümen k›rd›¤› döneme de rast-
lar. O zaman ‹smet Pafla Amerika ile iliflki-
leri gelifltirmek için kime güvenecek? Tek
güvenilir adam da Vehbi Bey mesela. Böy-
le çok önemli misyonlar› da vard› Ankara
için. 
Bir de tabii Vehbi Bey’in ileri görüfllülü¤ü-
nü çok iyi tan›mlamam›z laz›m. Vehbi be-
yin daha önceki kufla¤› bir buzdolab› da
görmedi, bir elektrik lambas› da görmedi.
Ama Vehbi Bey bunlar› yad›rgamad›. Bu
yat›r›mlar›n gereklili¤ini görebildi ve bu
yat›r›mlar› yapt›. Çok dindar olmas›na ra¤-
men, kafas› hiç buzlanmam›fl insanlardan-
d›. Çünkü politikada yer aram›yordu ken-
disine. Ama politikac›lar geliyordu, gidi-
yordu o ayr› mesele. Ticaret ekonomisinde
kendisine güveni vard› bir kere ve ikincisi
afla¤›l›k duygusu yoktu Vehbi Bey’in. Hani
“Ben de bakkall›ktan gelmedim” diye bir
kompleksi yoktu onun. Bir anda dilin de-
¤iflti¤i, Tanzimat’tan kalma Frans›zcan›n gi-
dip Robert Koleji’nin ‹ngilizcesinin geldi¤i
dönemlerde, ‹smet Pasa nas›l ‹ngilizce nu-
tuk atmad›ysa Vehbi Bey de çalkant›lar›n
içinde do¤ru durulmas› gerekti¤inin sa¤-
lam bir örne¤ini ortaya koydu. Ani de¤i-
flimler dönemlerinde kaybolmufl olanlara
bakarak da Vehbi Bey’in önemini görebili-
yoruz. fiimdi bak›ld›¤› zaman ne oldum
delisi oluyorlar. “‹stedi¤imi imha, istedi¤i-
mi ihya ederim” uçurumuna düflüyorlar.
Arkas›nda devleti hissedenlerin çok kolay
düfltükleri yan›lg›d›r bu. O s›ralarda Anka-
ra’n›n politikas› de¤ifliyor mesela. Mesela
so¤uk savafl bitiyor, bir Gorbaçov ç›k›yor,
ve perestroyka diye bafllat›lan dönemde
her fley allak bullak oluyor. Böylesi dö-

nemlerde istikrarl› davrananlar gelece¤e
kal›yor.
Vehbi Bey, ki özellikle Demokrat Parti dö-
neminde kendisini çok siyasete çekmek is-
temifllerdir, ancak o siyasette hiçbir parti-
nin de taraf› olmamay› bildi. O yüzden de

siyasetten beslenerek büyüyen ifladamlar›
gitti, Vehbi Bey gibi kendi ifline bakan, ya-
t›r›mlar›n› ileri görüfllülü¤ü ile yapanlar
ayakta kald›. Ki say›lar› da çok de¤ildir. 
Vehbi Bey’e öncelikle bu aç›dan bakmak
laz›m. 

Çok büyük yat›r›mlar yap›yordu ama bu yat›r›mlar için ilkelerini de hiç devreden
ç›karmad›. Bir sürü siyasetçi geliyordu ona ve kim bilir neler istiyordu. Onlara
servis vermedi. Birçok yeni ifladam› dünyaya ve ülkesine politikadan bakarken
Vehbi Bey ekonomik aç›dan bak›yordu. Siyasete de ekonomik aç›dan bakt›.”
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Vehbi Koç’un bende b›rakt›¤› izlenimi bir kelimeyle anlatmak
gerekirse ‘ö¤renme’ diyebilirim. Dünya ve ülke gündemini büyük
bir titizlikle izleyen bu ifladam›n›n içten bir merakla insanlar›
dinledi¤ini an›ms›yorum.

“
”

özlerinin içi hep gülen, gününü belli bir programa göre
yaflayan, sohbeti iyi ama daha çok dinlemeyi, baflkala-
r›n› konuflturmay› seven çok iyi bir dost olarak hat›rl›-

yorum Vehbi Bey’i. Uzun y›llar tatillerimizi ayn› yerde yapt›k.
Ayr›ca onun evinde, bizim evimizde yemeklerde, toplant›larda
bulunduk. Çok sohbet ettik, seyahatlerimiz oldu. Mesela Hin-
distan’a ödül almaya gitti¤inde beraber olduk, orada da izle-
me imkan› buldum. Onun serbest zamanlar›nda birlikte vakit
geçirdik. Sohbetini çok be¤endi¤im bir kimseydi. Ben onu ko-
nuflturmaya çal›fl›rd›m, o baflkalar›n› konuflturmaya çal›fl›rd›,
sorular sorard›. Ben de ona an›lar›n› anlatt›rmaya çal›fl›rd›m.
Geçmiflte neler yaflam›fl? O bana çok enteresan gelirdi. 
Tatil s›ras›nda civardaki köylere giderdik. Tatil dedi¤im, Er-
dek’te P›nar Oteli diye bir yer vard›. Oraya gitti¤imizde prog-
ram› o yapard›. Derdi ki “flu köye gidece¤iz”, kalkar giderdik.
Bask›n fleklinde olurdu, köylülerin haberi yok. Onlara durumu
sorard›k, yumurta yetifltiriyor mesela; nas›l yetifltiriyor, kaça
al›yor, kaça sat›yorsun, nereye sat›yorsun? Kazand›¤›n paray›
ne yap›yorsun? ‹nsanlarla dertleflmeyi ama daha çok karfl›s›n-
dakini düflünerek, karfl›s›ndakinden bilgi almaya önem vere-
rek dertleflmeyi severdi. O taraf› bence çok önemli. Bir çok
kimsede eksiktir o. Kendisini anlatmay› sever insanlar, baflka-
s›n› dinlemeyi o kadar akl›na getirmez. Vehbi Bey gerçekten
dinliyordu. ‹lgi duydu¤u için spontane olarak, içinden geldi¤i,

öyle oldu¤u için yapard› bunu. Bu da çok iyi bir özellik. Bafl-
kas›n›n sorununu, sevincini, üzüntüsünü, her fleyini, yaflam bi-
çimini anlayabiliyordu. Sadece profesyonel olarak, iflinin gere-
¤i yapmazd› bunu. Köyde buzdolab› var m› yok mu; onu da
sorard› arada ama bu çok az bir taraf›n› olufltururdu. Profesyo-
nel meraktan çok kendili¤inden oluflmufl bir insan iliflkileri
merak›, bir sosyal merak diye niteleyebilirim. Elbette bunun
kendi ifli gücü aç›s›ndan da faydas› olmufltur, muhakkak bafla-
r›s›nda bunun da rolü vard›r. Bu taraf› hep akl›mda kalm›flt›r.
Vehbi Bey’i ben “Dinlemesini bilen adam” diye düflünürdüm;
dinlemesini ve sormas›n› bilen adam ve tabii böyle bir kifli ö¤-
renmeyi de biliyor demektir. ‹nsanlar›n bilgi hazineleri zaten
okuman›n yazman›n yan›nda, belki de daha çok dinlemekten
gelir. ‹lk akl›ma gelen bu özelli¤idir.

Vehbi Bey’in hayat› ö¤renmekle geçmifltir
Hep an›lar›n› dinlemeye çal›fl›rd›m. Askerli¤ini yaparken Mec-
liste de görevli memur olarak çal›fl›yor; içinde yani bütün ha-
diselerin. Ankara’n›n oluflumunu, baflkentin oluflumunu yafla-
m›fl bir canl› tarihti. Bir k›sm›n› zaten özet de olsa yazd› kitap-
lar›nda. Bunlar›n temel kitaplar aras›nda görülmesi laz›m Cum-
huriyetin tarihini bilmek isteyenler için. Ankara’n›n ticaretini
temsil ediyor, sanayiye geçifli daha sonrad›r. ‹smet Pafla’n›n
zoruyla politikaya da giriyor. ‘40’lar divan›’ denilen CHP diva-
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Dinlemesini bilen adam Vehbi Koç
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n›na ‹smet Pafla koyuyor iktidardayken ve
benim hem ondan dinledi¤im, hem de bafl-
kalar›ndan duydu¤um bir fley var; en çal›fl-
kan kiflisi Vehbi Koç o Divan’›n. ‹ktidar de-
¤iflikli¤inden sonra ayr›l›yor. Bu s›rada si-
yasette bir tahammülsüzlük havas› içinde
olunuyor. ‹ktidar›n muhalefette olanlara ta-
hammülsüzlü¤ü, hepsini kendi taraf›na
çekmek iste¤i. Dönem sonunda ayr›l›yor.
Ayr›l›yor ama siyasi kamp de¤ifltirmiyor, si-
yasetten ayr›lm›fl oluyor. Bununla beraber,
mesle¤inin, u¤rafl›n›n siyaset olmamas›na
ra¤men, siyasete de aktif olarak çok k›sa
bir süre girmifl olmas›na ra¤men, Vehbi
Bey politikayla asl›nda hep meflgul olmufl-
tur.
Ben ö¤renme merak› derken ‹stanbul’un
d›fl›ndaki insanlarla konuflmalar›n›n izle-
nimlerini belirttim ama gazeteleri de çok
okurdu. Özetlemek gerekirse, tek bir keli-
meye indirgemek gerekirse, ö¤renme...
Vehbi Bey’in hayat› daha çok ö¤renmekle
geçmifltir diyebilirim. Çünkü o sosyal te-

maslar›n yan›nda Türkiye’deki ve dünyada-
ki haberleri çok iyi izlerdi. 
Memleketin ifllerinin iyi gitmesini isterdi
herkes gibi. Bunu da ifade ederdi. “Gide-
cek baflka yerimiz yok bizim” derdi, ondan
sonra memleketin imkânlar›na da hayranl›-
¤›n› ifade ederdi. “Bizim memleketin herfle-
yi var, Allah bize bunlar› vermifl. Dört mev-
sim var, maden var, tar›m aç›s›ndan imkân-
lar›m›z var” derdi. Ticaretle bafllay›p sana-
yileflmeye yönelmesi de bir nevi “Türki-
ye’nin içinde her fley yap›labilir” düflünce-
sinin sonucu olmal›. Tar›mdaki sanayi ör-
nekleriyle iftihar ederdi. Temsilcilikle bafl-
lay›p otomobil yap›m›na yönelmesi, Cum-
huriyet’in yerli sanayici üretme hedefleriyle
çak›fl›yordu. 
Vehbi Bey’in tepki gördü¤ü zamanlar da
oldu. Özellikle Türkiye’deki sol hareketin
geliflti¤i 1960’l› y›llarda Vehbi Koç da elefl-
tirildi. Hatta hakk›nda kitap da yaz›ld›. Erol
Toy’un bir roman› vard›r “‹mparator” diye.
“Cumhuriyet dönemindeki imkanlardan

faydaland›; devlet adam yetifltirdi, o devlet-
ten adamlar› transfer etti” gibi elefltirilerle
karfl›laflt›. O zaman ithalat ikameci dedi¤i-
miz sistemde gümrükler yüksek tutulmak
suretiyle sanayileflme daha rahat oluyordu;
yani çok vergi al›rsan›z burada imal etti¤i-
niz bir arabay› satabilirsiniz, az vergi al›rsa-
n›z öbürleri gelir daha ucuza satar. Ama
hükümetin politikas›yla da uyufluyordu bu.
Montaj sanayi denilerek “d›flardan ithal edi-
yorlar, Türkiye sanayi yap›yorlar” gibi elefl-
tiriler oldu, küçümsendi. Halbuki sonradan
Türkiye’de üretilenlerin de pay› artt›. Fakat
burada Vehbi Bey’in yapt›¤› bir fley çok en-
teresand›. Söz konusu kitaba karfl› bir dava
açmad›. Kitapta iyice elefltiriyordu Erol
Toy, kötü bir adam olarak gösteriyordu.
Erol Toy da  çal›flkan bir yazard›r asl›nda
fakat iyi tan›m›yordu belki. Vehbi Bey, bu-
nun üzerine kendi hayat hikayesini yazd›.
Cevab›n› böyle vermifl oldu. Yan›lm›yor-
sam Erol Toy ile de bir ara görüfltü, ama
bundan emin de¤ilim. Hiç aleyhinde bu-
lunmad› mesela. Hatta çok mizahi bir tara-
f› vard› Vehbi Bey’in. En önemli yanlar›n-
dan biri bu. Mizah denildi¤i zaman insan›n
kendisiyle alay edebilmesi çok önemlidir.
Vehbi Bey bunu yapard›. Vehbi Bey’in
kendi kitab› ç›kt›ktan sonra o kitab›n daya-
na¤› kalmad›. Bu da asl›nda bir çok iflada-
m›na, kamuoyunda isimleri bilinen kimse-
lere ders olmas› gereken bir davran›flt›r.
K›sacas› 1960’tan sonra bafllayan sosyal
elefltiriler onun üstüne do¤ru da geldi, fakat
o onlar› gayet ustal›kla ve k›sa zamanda afl-
t›. Bu arada bas›n mensuplar› da onu tan›-
d›. Ayr›ca polemiklere de girmedi. ‹smet Pa-
fla’dan çok etkilenmiflti. ‹smet Pafla’n›n söz-
lerini falan da misal verirdi. ‹smet Pafla’n›n
bir düsturu vard›, onu uygulamaya çal›fl›rd›.
Derdi ki ‹smet Pafla “Ben bir karar verdi¤im
zaman, o karar› hemen uygulamam. Bir
gün üstünden geçer, daha so¤ukkanl› bir
flekilde düflünürüm”. ‹smet Pafla ‹kinci
Dünya Savafl›’na girmekten bunun sayesin-
de kurtuldu. Vehbi Bey de k›zg›nl›kla hare-
ket etmemek gibi düsturlar› bilirdi.

Ticaretle bafllay›p sanayileflmeye yönelmesi de bir nevi ‘Türkiye’nin içinde her fley
yap›labilir, yap›labilsin’ düflüncesinin sonucu olmal›. Tar›mdaki sanayi örnekleriyle
iftihar ederdi. Temsilcilikle bafllay›p otomobil yap›m›na yönelmesi, Cumhuriyet’in
yerli sanayici üretme hedefleriyle çak›fl›yordu.

”
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Türkiye’de özel sektör kavram›n› ve sayg›nl›¤›n› Vehbi Bey
getirmifltir.  Sanayii o kurmufltur, uluslararas› aç›l›mlar› o yapm›flt›r,
ilk yabanc› sermayeyi o getirmifltir. Vergi vermenin kutsal oldu¤unu
ortaya koyan kiflidir. Manager dedi¤imiz, yönetici dedi¤imiz s›n›f›n
do¤mas›n› o sa¤lam›flt›r.

“
”

en Türkiye’nin çok önemli dönüm noktalar›n› olufltu-
ran insanlar› flöyle görüyorum:Elbette Cumhuriyet’in
kurucusu  Atatürk, sonra ‹smet ‹nönü –Atatürk Cum-

huriyet’i kurdu, ama ‹smet ‹nönü de Türkiye’yi ikinci dünya
savafl›na sokmamay› baflaran, demokrasiyi getiren lider-
üçüncüsü Turgut Özal; Türkiye’nin Tanzimat’tan bu yana çek-
ti¤i döviz sorununu çözebilen ve ekonomik devrim yapan bir
kifli. Dördüncüsü Türkiye’de özel sektör devrimini yapan kifli
de Vehbi Koç’tur. Türkiye’de özel sektör kavram›n› ve sayg›n-
l›¤›n› Vehbi Bey getirmifltir.  Sanayii o kurmufltur, uluslarara-
s› aç›l›mlar› o yapm›flt›r, ilk yabanc› sermayeyi o getirmifltir.
Vergi vermenin kutsal oldu¤unu ortaya koyan kiflidir. Vergi-
lerin aç›klanmas›n› o sa¤lam›flt›r. Manager dedi¤imiz, yöneti-
ci dedi¤imiz s›n›f›n do¤mas›n› o sa¤lam›flt›r. Ondan evvel ka-
tip diye bak›l›rd› özel sektörde çal›flanlara. ‹letiflim ve reklam
konusunda çok önemli katk›lar› olmufltur. Sanayinin temeli
olan otomotivi kurmufltur. Bütün bunlar› yaparken de son de-
rece dürüst bir kiflilik imaj›n› çizmifltir. Sadelik simgesi olmufl-
tur. Sosyal sorumluluk ilkesini gene özel sektörde o yaratm›fl-
t›r. Sosyal sorumluluk ilkesini benimsemifltir. 

“Marka”dan “yaflam tarz›”na
Vehbi Bey bir sürecin simgesi. Cumhuriyet’ten sonra ne üre-
tirseniz sat›yordunuz. Çünkü ne sanayide ne tar›mda üretim
yoktu. Vehbi Bey ticarette, sat›flta ve üretimde yerald›. Sonra
bir mal›n di¤erinden ayr›lmas› için marka geldi. Marka döne-
mine de Vehbi Bey damgas›n› vurdu. Sonra marka yeterli ol-
mad›. Markan›n bir ad›m ötesine gitti; yaflam tarz› haline gel-
di. Vehbi Bey, bir yaflam tarz› sundu. Bir örnek vereyim: An-
talya Kemer’de bulufltuk. 
‹lk kez Mavi Yolculuk’a ç›km›flt› fiar›k Tara ve Nurettin Ko-
çer’in tekneleriyle, bir grup halinde. Akflam yeme¤inde konu-
fluyoruz. Vehbi Bey, Antalya’da bir k›y›ya ç›km›fl. Orada köy-
lüler hemen kendisini karfl›lam›fl. Buyur etmifller; çay, peynir-
ekmek, karpuz ikram etmifller. Demifller “Biz siz çok severiz”.
“Niye seversiniz?” demifl. “Sen” demifller, “bize ilk traktörü sen
verdin, ilk otomobili sen verdin, ilk buzdolab›n› sen verdin,

Güneri Civao¤lu:

Dürüst bir insan olmas›, mallar›na
duyulan güveni de art›rd›

ilk Aygaz’› senden ald›k. Hatta flimdi gelinler çamafl›r makine-
si, bulafl›k makinesini de senden al›yor”. Bu, bir kere Türki-
ye’ye bir yaflam tarz› verdi¤ini gösteriyor. Ama birfley daha
söylemifller ki o, Vehbi Bey’i çok duyguland›rm›fl; “Bilir mi-
sin” demifller “biz seni en çok niye severiz? Çünkü sen vergi-
lerini ilan ettin, herkesin de vergilerini ilan etmesini söyledin
ve flampiyon oldun”. Türkiye’de vergi flampiyonu olman›n
gururu da Vehbi Bey’e aittir. fiimdi özel kesim, devletin çok
önüne geçtiyse Vehbi Bey’in açt›¤›, karlar›n› küredi¤i yollar-
dan yürüyerek geçti.
Vehbi Bey çok yard›mseverdi. Fakat kendisine gelen yard›m
isteklerini her zaman tek tek incelerdi. “Çocu¤um hasta”. Ço-
cu¤u gerçekten hasta m›, gerçekten ameliyat paralar› yok mu?
E¤er do¤ruysa gizlice paray› verirdi ya da az para verirdi,
ameliyat›n› sa¤lard›. Çünkü paray› al›rlar ama ya çocu¤u ame-
liyat ettirmezler diye kuflku duyard›.
Bafla dönersek; marka, sonra yaflam tarz› ve büyük flirketlerin
son aflamas› sosyal sorumluluk. Vehbi Bey sosyal sorumlulu-
¤u da kapsayan bir imaj çizdi. fiu anda dünyan›n vard›¤› nok-
tay› Vehbi Bey daha evvel görmüfltü. ‹lk ö¤renci yurdunu o
yapt›rd›. Daha sonra da pek çok sosyal tesis yapt›rd› ve ken-
dini adad›¤› konular vard›: Do¤um kontrolü, Türk E¤itim
Vakf› ve erozyon. Bunlar›n hepsi sosyal sorumluluk gerekti-
ren konular. Ama sosyal sorumluluk sadece bu da de¤il. Ya-
flam›yla da sosyal sorumluydu. Hiçbir zaman gösterifle kaç-
mazd›. Yan›nda çal›flanlar›n da gösterifle kaçmalar›n› önlerdi.
Bütün çal›flanlar›na prim verirdi. Hepsi ifladam› gibidir profes-
yonel yöneticilerinin. Profesyonellere çok önem verirdi.
Türkiye’nin bütün rakamlar›n›, dünyan›n bütün rakamlar›n›
bilirdi. Ama ayr›ca evde o hafta limon kullan›m› biraz artm›fl-
sa onu da bilirdi. Evdeki otomobillerin o gün kaç kilometre
yapt›¤›n› da bilirdi.
Ben kendisiyle 1976 y›l›nda bir röportaj yapmak üzere gittim
ve öyle tan›flt›k. Çok iyi bir dostluk oldu aram›zda. Evlerimiz
50 ad›m mesafedeydi. En sevdi¤i davet etme biçimi “sen na-
s›l olsa meflgul bir adams›nd›r, bu akflam gelemezsin” biçi-
mindeydi ve son gün davet etmeyi severdi ki baflka program
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varsa iptal edilsin ve ona gidilsin. O dost-
lu¤u hissetmek isterdi ama bunu herkese
yapmazd› tabii. Çok iyi bir dosttu. Ben ha-
la bir karar al›rken “Vehbi Bey olsayd› ba-
na nas›l bir yol tavsiye ederdi?” diye düflü-
nürüm.
‹yi bir Atatürkçüydü. Daima “Ülkem var-
sa ben var›m” derdi. Ayd›n bir inançl›yd›.
5 vakit namaz›n› k›lard›. Bizim Yeniköy
Camii’nin giderlerine katk›da bulunurdu,
bana da “sen de bulun” demiflti. Severdi
herkes elini tafl›n alt›na soksun...
Yeniköy’de Tugay Apart›man›’nda iki daire-
yi birlefltirip bir büyük daire yapm›flt› ve

gelenlerin “Burada m› oturuyorsun? Biz se-
ni saray gibi köflklerde oturur san›rd›k” di-
ye flafl›rmalar›ndan çok hofllan›rd›. En sev-
di¤i fley  sade apartman dairesinde oturdu-
¤unu göstermekti.
‹flini çok iyi takip ederdi. Ankara’daki y›l-
lar›nda bir akflam Bernar Nahum’a sormufl
“Stokta ne kadar ampulümüz var” diye. Bir
cevap alm›fl. Sonra sabah saat 5’te binaya
gitmifl yeniden acaba Bernar Nahum do¤-
ru rakam söyleyebildi mi ö¤renmek için.
Bir bakm›fl Ulus’taki binan›n ›fl›klar› yan›-
yor. “H›rs›z m› var?” diye düflünmüfl, ama
görmüfl ki Bernar Nahum da “Vehbi Bey’e

yanl›fl bilgi vermifl olmayay›m” diye am-
pulleri bir daha say›yor. Onun için anlaflt›
kafalar›. 
Bir trafik kazas› geçirdi. O zorlad› onu.
Sonra dedi ki “Koç da olsan, Sabanc› da
olsan herkesle ayn› yolda yürüyeceksin,
ayn› yolda araba süreceksin, ayn› havay›
teneffüs edeceksin. Ayn› domatesi, ayn›
ekme¤i yiyeceksin. Onun için ayn› flehirde
yaflad›n m›, herkes gibi olmak zorundas›n.
Bunu kabul edeceksin.” dedi. Onun için
de hiç yad›rganmazd›, çok büyük prestiji
vard›. fiahs›na olan güven üretti¤i mal ve
hizmetlere de güveni art›r›rd›. 

Vehbi Bey sosyal sorumlulu¤u da kapsayan bir imaj çizdi. fiu anda dünyan›n
vard›¤› noktay› Vehbi Bey daha evvel görmüfltü. ‹lk ö¤renci yurdunu o yapt›rd›.
Daha sonra da pek çok sosyal tesis yapt›rd› ve kendini adad›¤› konular vard›:
Do¤um kontrolü, Türk E¤itim Vakf› ve yeflillendirme. Bunlar›n hepsi sosyal
sorumluluk gerektiren konular. Ama sosyal sorumluluk sadece bu da de¤il.
Yaflam›yla da sosyal sorumluydu.”

“
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Vehbi Bey’in meslektafllar›m ve benim için çok ilginç bir yan› var.
Biz Vehbi Bey’i  birebir karfl›m›za hiç almad›k. Sermaye kesimine
karfl› tav›rl› oldu¤umuz dönemler vard›.  ‘Deveyi hamutuyla 
yürütüyorlar’ diye karikatürler yapt›k. Ama Vehbi Koç’u çizerek
bunlar› hiç yapmad›k yani. Herkeste sayg› uyand›r›yordu.

“
”

iz karikatüristler emekçiydik. Çal›flan adamlard›k ve
mesle¤imizin bafl›nda Türkiye’nin içinde bulundu¤u
koflullar öyleydi ki, biz pek çok fleyin bafllang›çta id-

rakinde de de¤ildik. Türkiye kendi burjuvas›n› yaratma tela-
fl›ndayd›. Çünkü Osmanl›’dan gelen bir sermaye birikimi yok-
tu Türkiye’de. 30’lu y›llar›n koflullar›n› hat›rlad›¤›m›zda Key-
nesçi programlar, kalk›nma bak›m›ndan, ekonomik geliflme
bak›m›ndan onlar daha cazip geliyordu bizim hükümetlerimi-
ze. O günün koflullar›nda biz gençler biraz daha sosyalizmin
etkisi alt›nda, devletin devlet eliyle sermaye terakümüne
(birikimine) gitmesi ve ifladamlar›n› desteklemesinden rahat-
s›z oluyorduk. Tabii büyük olaya, yani kendi dünyam›za çok
tepeden bakam›yorduk ve sol görüfllerin etkisi alt›nda devle-
tin bu tavr›na karfl›yd›k. Dolay›s›yla sermaye çevrelerine sem-
pati ile bakm›yorduk. fiimdi bugün ne kadar komik geliyor
bu. Sonra zamanla anlad›k ki Türkiye’nin baflka çaresi yoktu.
Devletin yapt›¤› bütün ifller büyük kitlelerin yarar›na, kamu-
nun yarar›na olmas›na mukabil bu sermaye birikimi döne-
mindeki bu sermayecilerin ilerde yat›r›mlar yapaca¤›n› düflü-
nemedik. Zaman içinde öyle oldu ki, bütün ac›lara, Türki-
ye’nin bütün kay›plar›na, gereksiz kay›plara, gördü¤ümüz
fleylere ra¤men bugün öyle bir noktaya gelindi ki bu ifladam-
lar›m›z yat›r›mlar yapmaya bafllad›lar ülke yarar›na. 

Nezaket ön plandayd›
Birçok ifladam› bizlere pek s›cak bakm›yordu. Bizim hepimiz
onlar›n gözünde birer canavar komünisttik. Vehbi Bey ise çok
olgundu. Bizlere hiç difllerini göstermedi. Bir anlamda diflleri-
ni göstermeyerek entelektüel birikimin de devam etmesinin
ortam›n› yaratt›. Hatta karfl›laflt›¤›m›z zamanlar daima sevgi ve
sayg› iliflkimiz devam etti. Biz soyut olarak sermaye kesimine
karfl› tav›rl›yd›k, onlar da soyut olarak kendilerine karfl› olan-
lar› komünist belliyorlard› ama bire bir iliflkilerde nezaket çiz-
gisini aflan h›rç›nl›klar hiçbir zaman olmad›. Dileselerdi bizi
ifllerimizden att›rabilirlerdi. Yani o güçleri vard›. 

Bugüne göre daha demokrat bir ortam vard›
Yani günümüzle k›yaslad›¤›m›z zaman baflta Vehbi Koç ol-
mak üzere onlar›n tav›rlar› daima daha medeni, daha s›cak,
daha insani olmufltur. Bugün, gazete patronlar›na tazyik ya-
parak birtak›m insanlar iflten att›r›l›yor. Bugün durgun gibi
gözüken iliflkilerde çok vahfli fleyler olabiliyor. Vehbi Koç gi-
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Vehbi Koç, Sadberk Han›m Müzesi’nin aç›l›fl›nda
konuflma yap›yor. Arkada k›z› Sevgi Gönül.

B

Karikatürist-Gazeteci Bedri Koraman

Bedri Koraman:

Halk adam›yken keskin
zekas›yla ipin ucunu 
yakalad›



bilerin tenezzül edemeyecekleri tav›rlar
bugün çok artt›.
Vehbi Bey’in zekâs›... Methetmeyelim sa-
dece diyoruz ama zekâs›, insani tav›rlar›,
prensipleri.. ki bunda yan›nda çal›flan Ber-
nar Nahum gibi birikimli ifladamlar›n›n da
etkisi var. Onlar›n kökenlerinden gelen ifl-
birliklerini keflfedip onu devaml› yan›nda
tutmas› dahi, Vehbi Bey’in ne kadar zeki,
ne kadar ileriye dönük bir yap›da oldu¤u-
nu gösteriyor. Vehbi Bey böyle büyük
okullardan mezun, büyük master’lar yap-
m›fl filan bir adam de¤il. Vehbi Bey halk
adam›yken büyük zekâs›yla ipin ucunu ya-
kalam›fl.
Sezgileriyle ve iyi telkinlere aç›k tavr›yla
devletin deste¤ini, yat›r›mlar›n› en mant›k-
l›, en ak›ll› flekilde kullanm›fl. Üstelik de ta-
sarrufa çok büyük önem verdi¤i için de o
büyük kalk›nmay› sa¤lam›fl. Yani afla¤›dan
gelip, fukaral›ktan gelip de biraz para gö-
ren insanlar›n bugün görgüsüzce neler
yapt›klar›n› yafl›yoruz.
“Tasarruf yapard›” gibi, kabaca ve eksik
bak›ld›¤› zaman aleyhinde edilen sözler
dahi gerçekte Vehbi Bey’in lehinde. Yani
çok enteresan adam. Sadece kendi dikkati
d›fl›nda devlete de, hükümet adamlar›na
da yazd›¤› mektuplarla ve bire bir görüfl-
melerde yapt›¤› telkinlerle ak›ll›, mant›kl›
olman›n yollar›n› devaml› araflt›rm›fl, söyle-
mifl bir adam.
Biz tabii bunlar›n pek ço¤unu bilmiyor-
duk. Ama flunu biliyorduk, flunu görüyor-
duk, hiçbir partiye, hiçbir iktidara yüzde
yüz sadakat göstermedi. Daima iyi geçindi
ama d›fl›nda kald›. Bu olaylar›n hep d›fl›n-
da kald›. Hatta Menderes iktidara geldi¤i
zamanki büyük tazyiklerine ra¤men,
CHP’ye tav›r almad› mesela. Halbuki pek
çok ifladam› Menderes’e yaltaklanarak ifl
al›yordu. ‹nsanlar yeni ö¤rendikleri fleylere

karfl› olay› keflfetmifl gibi hissederler kendi-
lerini. A böyleymifl diye. Bu yüzden mese-
la durmufl oturmufl inananlardan çok yeni
yetifltirilenler daha azg›n dinci oluyorlar.
Bunun gibi, paray› ilk kazanan adamlar et-
raf›nda komünistlerden müteflekkil oldu¤u-
nu iddia ettikleri herkese paralar› korumak
için sald›r›yor. Yani bizim komünistlerimiz
de öyleydi. Yani sol düflünceyi ö¤renir ö¤-
renmez  ilk ifl patronlarla kavga ediliyordu.
Vehbi Bey ise iflçilerin eme¤i ile üretim ya-
p›p sat›yordu ve bunu iyi görmüfltü. Birta-
k›m rüzgârlara kap›l›p mant›ks›z hatalar
yapmad›. Siyasete girseydi, istese bakan da
olurdu, milletvekili de olurdu…

Hepimizde sayg› uyand›rm›flt›
Asl›nda çok ilginç bir yan› da var Vehbi
Bey’in meslektafllar›m ve benim için. Biz
Vehbi Bey’i  bire bir karfl›m›za hiç almad›k.
Sermaye kesimine karfl› hep tav›rl› olduk
fikri yap›m›zdan dolay›. “Deveyi hamutuy-
la yürütüyorlar” diye karikatürler yapt›k,
“para torbalar› s›rt›nda, halk açken”; bun-
lar› yapt›k ama Vehbi Koç’u çizerek bunla-
r› hiç yapmad›k. Herkeste sayg› uyand›ran
bir taraf› vard›. Korkunun ötesine geçen
bir de sayg›yd› bu. Kimseyi bire bir karfl›-
s›na almad› zaten. Yani insani iliflkilerinde
de çok ölçülü bir adamd›. Hep ölçülü ya-
flam›fl bir adamd›.”
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““Biz karikatüristler, özellikle 40’l› 60’l› y›llarda ifladamlar›na ülkeyi sömürenler
gözüyle bak›yor ve öyle çiziyorduk. Birçok ifladam› bizlere pek s›cak bakm›yordu.
Bizim hepimiz onlar›n gözünde birer canavar komünisttik. Vehbi Bey ise çok
olgundu. Bir anlamda difllerini göstermeyerek de entelektüel birikimin devam
etmesinin ortam›n› yaratt›””



Vehbi Bey, siyasal olarak kendisini bütün partilere eflit mesafede
konumland›r›yordu. Onu Cumhuriyetin maceras›yla eflde¤er bir
ömür maceras›n› sürerken gördüm. Bütün Cumhuriyet’in geliflimi,
daha sonra çok partili hayat›n geliflimi, Türkiye’nin tüm bu
kilometre tafllar›nda onun izleri de görülebiliyordu.

“
”

ehbi Koç’u biz tabii çocuklu¤umuzdan beri tan›yor-
duk. Neredeyse hayat›m›zla özdeflti Vehbi Bey. Türki-
ye’de yeni olan her fleyde, daha çocuklu¤umuzdan

beri, hayat›m›za yeni giren “fley”de –o fley her ne ise o anda,
buzdolab›ysa, çamafl›r makinesiyse, arabaysa– hep bir Vehbi
Koç ismi vard›. Her zaman insana model olabilecek bir fleyi
onda daha o zamanlarda görüp hissedebiliyorduk. O model,
bu kadar büyük bir zenginli¤in asl›nda bir iç zenginli¤inden
geldi¤ini anlat›yordu her seferinde. Televizyonun olmad›¤›
dönemde bile siyah-beyaz gazete foto¤raflar›na yans›yan
Vehbi Koç foto¤raflar›, bir tevazu adam›yla karfl› karfl›ya ol-
du¤umuzu gösteriyordu ve yaratt›¤› veya sahip oldu¤u fleyle-
rin asl›nda herkesle paylafl›lmak için yap›lm›fl ve yarat›lm›fl
fleyler oldu¤una inand›¤›n› bize gösteriyordu. ‹lle para kazan-
mak için yap›lm›fl de¤il ama “Türkiye’de insanlar bir fleyler-
den yararlans›nlar” gibi bir düflüncesi varm›fl izlenimini yara-
t›yordu. Bu do¤ru bir izlenim miydi, yanl›fl bir izlenim miydi
bilemem çünkü daha sonra bunun tersini söyleyenler de ol-
du. Ama bende daha çocuk ruhuyla yaratt›¤› izlenim, alg›la-
ma böyleydi. Zaman ilerledikçe, gazetecilik-televizyonculuk
mesle¤ine girdikçe onu daha yak›ndan tan›ma imkân›n› bul-
duk. Son zamanlar›na kadar kiflisel olarak tan›ma f›rsat›n› bu-
lamam›flt›m. O talep ondan geldi. Bu görüflmenin ifle yönelik
hiçbir yan› yoktu. Çok ilginçti, benim ATV Haber’de anchor-
man olarak bafllamamdan sonra ve daha çok da “Siyaset Mey-
dan›”n›n Türkiye’nin düflünce hayat›na tabular› k›ran bir
program olarak yerleflmeflinden sonra, “Siyaset Meydan›”n›n
fenomen oldu¤u o ilk y›llarda, bu ilginç geliflme Vehbi Bey’in
de dikkatini çekmifl ve arkas›ndaki ismi merak etmifl. Dolay›-
s›yla sadece tan›flmak ad›na tan›flmakt› bizim bir araya gelme-
miz. Ortak bir dostumuzdan yard›m istemifl görüflmemiz için.
Ben de tabii Türkiye’nin ifl dünyas›nda ve toplumsal yaflam›n-
da efsane olmufl bir isimle tan›flma f›rsat›n› yakalam›fl olmak-
tan çok büyük mutluluk duydum. Hemen kabul ettim. Nak-
kafltepe’ye ç›kt›k birlikte. Beni kabul etti¤i salondaki manza-
ra beni hem flafl›rtt›, hem flafl›rtmad›; asl›nda bekledi¤im bir
manzarayd› ama buna ra¤men bir sanayi devini çok müteva-

Ali K›rca:
Siyasal olarak kendisini bütün
partilere eflit mesafede
konumland›rmaya çal›flt›

z› salonda görmek beni flafl›rtt›. Oda neredeyse bofltu. Bir kö-
flesinde bir masa vard›. Çok da eski bir masa olarak hat›rl›yo-
rum. O masan›n etraf›nda oturduk. Sadece çaylar içildi ama
üç saate yak›n çok uzun bir sohbetimiz oldu. Ekrandan izle-
di¤i “Siyaset Meydan›” fenomenini yaratan isimle –onun pen-
ceresinden bakarak söylüyorum– tan›flma iste¤ini ifade etti.
Daha çok ben anlatt›m, o dinledi. Çünkü benim sorup onun
anlatacak bir fleyimiz yoktu. Ben neredeyse bütün Türkiye gi-
bi onun hakk›ndaki her fleyi biliyordum, bilinmeyen bir fley
kalmam›flt› o y›llarda. Benim aç›mdan sadece yüz yüze olmak
ve kiflisel olarak yak›ndan gözlemleyebilmek önemliydi. So-
racak sorum da yoktu gerçekten, bütün sorular› da o sordu.
Yapt›¤›m iflin önemine dikkat çekti. Türkiye için önemli bir
fleyler yapmakta oldu¤umu söyledi. Do¤rusu arkas›nda baflka
hiçbir beklenti olmayan bir görüflmeydi. Onun için de çok
hofl oldu bence. Meslek hayat›mda çok nadiren bu tür görüfl-
meleri yapm›fl›md›r ve genellikle hep bir amaca yöneliktir gö-
rüflmelerimiz.
Ben anlat›rken sürekli olarak beni gözlemlemeye çal›fl›yordu.
Kendisi beni çok sevdi¤ini söyledi. Bilemiyorum, belki klasik-
tir, herkese söyledi¤i bir fleydir. Güzel bir görüflmeydi ve bir-
kaç y›l sonra da kaybettik. Do¤rusu bu görüflmeyi çok büyük
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bir flans olarak gördüm. ‹yi ki öyle bir gö-
rüflme olmufl; sonuçta gözlerimizin önün-
de giden bir serüvendi Vehbi Koç olay›
ama tan›flmadan gitmifl olacakt›. Benim
aç›mdan güzel bir bir hat›ra oldu, ayr›ca o
f›rsat› da o yaratt›. 
Benim kimli¤imi, kim oldu¤umu nerden
gelip nereye gitti¤imi kiflisel ömür serüve-
nimi merak etti¤ini gördüm. Ama daha çok
programla ilgili konufltuk. “Siyaset Meyda-
n›” üzerinde çok duruyordu. Ben “Acaba
programa kat›lmak gibi bir niyeti var m›?”
diye düflündüm, hay›r öyle bir niyeti de
yoktu. Sadece o program›n Türkiye için
önem tafl›d›¤›n› ›srarla söyledi. Daha çok
televizyon ve gazetecilik üzerine sohbet
ettik. Birkaç nasihat›n› hat›rl›yorum. Ekran-
daki duruflumu, gazeteci-televizyoncu ola-
rak de¤il insan olarak duruflumu çok be-
¤endi¤ini söyledi.  Tabii onca y›l›n tecrü-
besi ve sezgisiyle yapt›¤› bir de¤erlendir-
meydi. O duruflu çok sevdi¤ini söyledi ve
bozmamam› istedi. Özel bir sempatisi ol-
du¤unu hissettim. Ekrandan duyulan bir
sempati, o gün karfl›l›kl› göz göze bir te-
masa dönüfltü. Bekledi¤im gibiydi, benim
y›llard›r gözümde canland›rd›¤›m insan da
oydu. O tevazuyu gördüm, en az›ndan ça-
l›flt›¤›, bulundu¤u yerle ilgili ilk izlenim
olarak. Ve tabii flu beni hiç flafl›rtmad›: O
müthifl zekâs›. Herkesin görebildi¤i flekil-
de, çok zeki bir insanla karfl› karfl›ya oldu-
¤umu ben de anlad›m. ‹lerlemifl yafl›na
ra¤men, belle¤inin çok taze oldu¤unu gör-
düm. ‹sim haf›zas›n›n çok iyi oldu¤unu
gördüm. Mesala baz› “Siyaset Meydan›”
programlar›ndan, oraya kat›lan kiflilerden,
konuflulanlardan söz etti, üzerinde ayr›nt›-
l› olarak durdu.

Siyasetten uzak, Cumhuriyet’le eflde¤er
Özenle, tüm yaflam› boyunca siyasal bir
kimlik belirtmekten kaç›nd›. Siyasal olarak

kendisini bütün partilere eflit mesafede ko-
numland›rmaya çal›flt›. Dolay›s›yla onu si-
yasi partilerin yörüngesindeki ya da siyasi
partilerin kimisine destek olmufl, kimisine
karfl› ç›km›fl bir ifladam› olma görüntüsün-
den daha çok Cumhuriyet’in maceras›yla
eflde¤er bir ömür maceras›n› sürerken gör-
düm. Cumhuriyet’in geliflimi, daha sonra
çok partili hayat›n geliflimi, Türkiye’nin
tüm bu kilometre tafllar›nda onun izleri de
görülebiliyordu. Tabii ki Türkiye’de bir dö-
nem emek-sermaye aras›nda çok yo¤un
çat›flmalar, çeliflkiler de yafland›. Ama Veh-

bi Koç’un ve flirketlerinin, o emek-serma-
ye çeliflkisi içerisinde de t›pk› siyasi parti-
ler karfl›s›ndaki konumlan›fl› gibi çok fazla
debelenmeden, restleflmeden ve dolay›s›y-
la da itibar kayb›na u¤ramadan ç›km›fl ol-
mas› da önemli bir art›d›r. Bugün için bun-
lar çok uzak fleyler gibi geliyor Türkiye’ye.
Ama 1960’lar›n sonunu, 1970’leri düflündü-
¤ümüzde ve dünyadaki geliflmelerle para-
lel olarak düflündü¤ümüzde, emek ve ser-
maye aras›ndaki çeliflkinin Türkiye’de do-
ru¤a ç›kt›¤› bir dönemde, o çeliflkilerin
içerisinden sa¤ salim ç›kabildi. 

Türkiye’de bir dönem emek-sermaye aras›nda çok yo¤un çat›flmalar,
çeliflkiler de yafland›.Vehbi Koç’un ve flirketlerinin, o emek-sermaye
çeliflkisi içerisinde de t›pk› siyasi partiler karfl›s›ndaki konumlan›fl› gibi 
çok fazla debelenmeden, restleflmeden ve dolay›s›yla da itibar kayb›na
u¤ramadan ç›km›fl olmas› da önemli bir art›d›r.”

“
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Vehbi Bey’in baflar›s›n›n s›rr› çok kifliseldir. Tamamen kifliseldir;
çok iyi adamlar› bulmas›, büyük güven vermesi, kazand›¤›n› 
paylaflmas›, dünyaya aç›k olmas›; tüm bu özellikleriyle baflar›l› 
olmufltur.

“
”

ehbi Koç konusunda objektif olamam, bu konuda ta-
raf›m. Çünkü Vehbi Koç, benim hayat›mda son dere-
ce önemli dönemeçlerde önemli roller oynam›fl bir in-

sand›r. E¤er bugün ben gazeteci oldumsa Vehbi Koç sayesin-
de olmuflumdur. E¤er bugün ben gazetecilikte kald›msa Veh-
bi Koç sayesinde kalm›fl›md›r. 
Üniversiteye giderken mutlaka çal›flmam gerekiyordu. Kenan
‹nal o zaman Motor Ticaret’in bafl›ndayd›. 1960-61 y›llar›ndan
söz ediyorum. Ayn› zamanda da aya¤›mdan bir ameliyat ol-
mam gerekiyordu ‹ngiltere’de. Vehbi Koç, Kenan ‹nal’a “Sen
gönder onu bana” demifl. Ben ilk defa Vehbi Koç’la 1962’de
karfl›laflt›m. Vehbi Bey sordu, ben yan›tlad›m. “Galatasaray li-
sesi mezunuyum” dedim. “‹ngilizce biliyor musun?” dedi.
“Hay›r bilmiyorum” dedim. “Peki” dedi, “bana flunu söyle, las-
tik satabilir misin?” Çok flafl›rd›m.  Birdenbire gözlerimin
önünde, s›rt›ma lastik vurup mahalle aras›nda satma gibi bir
görüntü belirdi. Tereddüt etti¤imi, etrafa bak›nd›¤›m› görün-
ce, “Ne o be¤enmedin mi, küçümsedin mi?” dedi. “Hay›r” de-

dim, “nas›l sat›laca¤›n› bilmiyorum da onun için telafl ettim”...
Hafif gülümsedi. Me¤er UniRoyal’i o zamanlarda kuracakm›fl.  

‹flte ben geldim Vehbi Bey, çal›flmak istiyorum!
Herhalde  o kurulufl döneminde Uniroyal’e girebilmifl olsay-
d›m demek ki beni bayi olarak alacakt› ve flimdi herhalde çok
zengin bir insan olacakt›m. “Ama” dedi “sen önce ‹ngilizce
ö¤ren, ameliyat›n› ol ki sonra çal›flarak bana ödersin” ve ben
bunun üzerine ‹ngiltere’ye gittim. ‹ngilizce ö¤rendim, ameli-
yat›m› oldum, kalkt›m geldim. Gitmeden önce de, Abdi ‹pek-
çi’ye u¤rad›m. Ben de çok merakl›y›m gazeteci olmaya. Gala-
tasaray Lisesi’nin dergisini yap›yorum. S›k s›k Abdi ‹pekçi’yle
konuflurduk. Bir keresinde ona dedim ki “Ne dersiniz, Lon-
dra’ya gidiyorum. Böyle böyle olacak.” Halit K›vanç Lon-
dra’daym›fl ve dönecekmifl. “Onun yerine sen bize parça ba-
fl›na haber gönder” dedi.  Böylelikle Londra’dan bol miktarda
haber gönderdim; çok haberim ç›kt›. Orada yaklafl›k 8-9 ay
kald›m, döndüm. Döndükten sonra Vehbi Bey’den randevu
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istiyorum ama Vehbi Bey randevu vermi-
yor. Hay Allah›m ne olacak? Çünkü bir
yerde Vehbi Koç benim için harcama yap-
m›fl, maddi yan› bir yana ona manevi bir
borcum, sözüm var. fiimdi gidip “‹flte ben
geldim Vehbi bey, teslim oluyorum ve ça-
l›flmak istiyorum” diyece¤im. Abdi A¤abe-
y’e u¤rad›m. “Ne yapmak istiyorsun?” diye
sordu. Dedim ki “Valla benim kalbim ga-
zetecilikten yana ama Vehbi Bey’e manevi
bir borcum var; tabii maddi de borcum var
ama daha çok manevi borcum var. Öde-
mem laz›m”. Nihayet Vehbi Koç’tan rande-
vu al›p gittim. Vehbi Koç’la konuflurken
dedi ki “Sen hayatta en çok ne yapmak is-
tersin?” “Gazeteci olmak isterim” dedim.
“Peki sen biraz dinlen, biraz etrafta dolafl,
ben sana haber gönderirim” dedi. Aradan
bir hafta, iki hafta geçti. Bir türlü Vehbi
Bey’den ses yok. Sonunda telefon ettim,
gittim. Dedi ki: “Bana bak o¤lum, hayatta
insan sevdi¤i ifli yaparsa mutlu olur. Abdi
‹pekçi de beni arad›. Senin bu ifle ne ka-
dar merakl› oldu¤unu söyledi ve o da seni
istiyor. Ben seni Abdi ‹pekçi’ye emanet
ediyorum”... Ve ekledi: “Bana yapt›¤›m
masraflar› geri ödemek istiyorsan çok iyi
bir gazeteci ol.  ‹flte o zaman ben de derim
ki, böyle bir insan›n böyle yetiflmesine ben
de yard›mc› oldum...”

Türkiye’nin de senin de
gelece¤in Ortak Pazar’dad›r
Ben gazetecili¤e böyle bafllad›m. Hiçbir
zaman da Vehbi Bey’le irtibat›m›z kopma-
d›. Y›lda bir, sonra giderek alt›flar ayda bir
hep görüflürdük. Hep sorard›, “Nas›l gidi-
yor? Ne yap›yorsun? Kaç paran var?  Para
biriktiriyor musun? Kar›n müsrif mi? Aile
hayat›n düzgün mu? Düzgün de¤ilse bu ifl
yürümez”.  Ve hep flunu söylerdi: “Bile-
mezsin beni nas›l mutlu ettin, çünkü çok
iyi bir gazeteci oldun”. Milliyet’e girdikten
2-3 sene sonra gazete Brüksel bürosunu
açmaya karar verdi. Abdi ‹pekçi beni ora-
ya gönderiyordu. Gitmeden önce Vehbi

Bey’i ziyaret edip durumu anlatt›m. “Afe-
rin, bana bak sana bir fley söyleyeyim, sen
orda ayn› zamanda ‹ktisadi Kalk›nma Vak-
f›’n›n temsilcili¤ini de yap. Biz yeni bir va-
k›f kurduk. Orada ne olup ne bitti¤ini bize
anlat. Bize haberler gönder, bilgilendir bi-
zi, çünkü Türkiye’nin gelece¤i Ortak Pa-
zar’dad›r” dedi. Ve öyle yapt›m. Yine
önemli bir dönemeçte Vehbi Bey’le bera-
ber olmufltum. Ne zaman Brüksel’e gelse
mutlaka bana u¤rard›. Gelir, hep çok
ilgilidir: “Bakay›m yeni eflya alm›fl m›s›n?
Çok para harc›yor musun? Kaç para kaza-
n›yorsun?”.

Piyasaya verece¤in mal 
en iyisi olmal›
Hayat›mda di¤er büyük bir dönemeç de
TRT ile davalar›m›n ortaya ç›kt›¤› dönem-
dir. “32. Gün”den dolay› aç›lan davalar
moralimi olumsuz etkiledi ve çok rahats›z
oldum. Gazetelerde aleyhimde yaz›lar ya-
z›l›yordu. Böyle bir dönemde Vehbi Bey
beni arad›. “Gelsene sen bana” dedi. Git-
tim, dedi ki “Senin ne kadar s›k›ld›¤›n› tah-
min ediyorum. Bir tavsiyem var. Bu tavsi-

yemi tutarsan kurtulursun”. “Nedir efen-
dim?” dedim. “Bak” dedi “Bir, piyasaya ve-
rece¤in mal en iyi mal olmal›. Yani ‘32.
Gün’ bundan sonra eskisine oranla daha
da iyi olmal›. ‹ki, ailen ve sevdiklerini etra-
f›na daha s›k› topla, onlara kendini bir ku-
caklatt›r, onlar›n s›cakl›klar›n›n içine gir,
hep onlarla beraber ol. Üç, sürekli spor
yap, fliflmanlama, s›hhatine dikkat et.”
Bu üç fleyi yapt›m ben ve bir sene içinde
kurtard›m kendimi. Dibe vurmaktan kur-
tard›m. Ondan sonra Vehbi Bey’e gidip
“Evet Vehbi bey, sizin dedi¤inizi yapt›m.
Çok teflekkür ederim” dedim, “Aferin o¤-
lum” diye karfl›l›k verdi. Ondan sonra
Vehbi Bey’le tabii çok s›k görüflmeye bafl-
lad›k. Arkas›ndan belgeselinin yap›lmas›-
na baflland›. Belgesel fikri Suna K›raç’›n,
‹nan K›raç’›n fikriydi. Ben de hep söylü-
yordum; “Bak›n Vehbi Bey 90 yafl›na gel-
di, art›k zaman›d›r, onu konufltural›m” di-
yordum. Sonunda “Peki, bunu yapacak
olursan sen yapacaks›n” dedi. Onun tad›-
na doyum olmaz belgeselini yapt›m.
Onun için benim hayat›m›n her yerinde
Vehbi Koç vard›. 

Meslek hayat›m›n en zor günlerinde Vehbi Bey beni arad› ve flu tavsiyelerde bulundu:
Bir, piyasaya verece¤in mal (32. Gün) en iyi mal olmal›. ‹ki, ailen ve sevdiklerini 
etraf›na daha s›k› topla, onlara kendini bir kucaklatt›r, onlar›n s›cakl›klar›n›n içine gir,
hep onlarla beraber ol. Üç, spor yap, fliflmanlama, s›hhatine dikkat et.“
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Vehbi Koç ve Koç Toplulu¤u hem Türkiye Cumhuriyeti’nin milli
ekonomik politikas›n›n bir ürünüdür, hem de dünkü yoksul ülkeyi,
bugün AB’ye aday ülkeler aras›na tafl›yan bu ekonomik geliflmenin
simgesidir.

“

ürkiye Cumhuriyeti, endüstri devrimini kaç›rd›¤› için
gerileyen ve güçsüzleflen, gerileyip güçsüzlefltikçe
savafl yitiren, savafl yitirdikçe yine gerileyip

güçsüzleflen Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en sonunda yine
yenilip iflgal edilip ortadan kald›r›lmas› üzerine verilen bir
Kurtulufl Savafl› ile kurulmufltu.
Kurtulufl Savafl› kazan›lm›flt› ama elde avuçta hiçbir fley
yoktu. Yaklafl›k 11 milyon nüfus. Bunun okuma yazma
bilme oran› yüzde 10, yani 1 milyon 100 bin kifli kadar. Bu
nüfusun hepsi “k›l›ç art›¤›”; ya sakat, ya çocuk, ya çok
yafll›. Nüfusun yar›s› verem, s›tma ve trahom. Ne ulusal
fabrika var, ne endüstriyel üretim... Olanlar da yabanc›lar›n
elinde.
Bu koflullar alt›nda fabrika kurmak, neredeyse savafl
kazanmaktan daha zor gibi görünüyor; çünkü sermaye
birikimi, bilgi birikimi, teknoloji, altyap› yat›r›mlar› gibi çok
daha derin ve yayg›n olanaklar istiyor. ‹flte bu
olanaks›zl›klar içinde ülkenin as›l ba¤›ms›zl›k savafl›n›n
ekonomik alanda olaca¤›n›n bilinciyle Atatürk ve
arkadafllar›, iki somut hedefe kilitlendiler:
Birinci hedef, mevcut yabanc› yat›r›mlar›n ve iflletmelerin
millefltirilmesi; ikinci hedef de, özel teflebbüs olmad›¤› için,
devlet eliyle yat›r›mlar›n yap›lmas› ve ortam›n kalk›nmaya
uygun bir hale getirilmesi. ‹flte Vehbi Koç bu ortamda, bu
iki hedefe yönelen genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte
geliflen ve büyüyen bir yap›ya sahip oldu. Genç
Cumhuriyet’in “devletçilik” politikas›, pek çok insan›n
sand›¤› gibi “sosyalist” bir anlay›fl›n ürünü de¤ildi. Tam
tersine ‹smet ‹nönü’nün 1930 y›l›nda Sivas demiryolunun
aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflmada da vurgulad›¤› gibi
“Özel teflebbüsü asli ö¤e olarak kabul eden” bir yaklafl›ma
sahipti. Vehbi Koç bu ortam içinde devletin inflaat ifllerini
“milli” görüfl çizgisinde deruhte eden bir giriflimcilik örne¤i
verdi. Koç’un seçene¤i, ne yaz›k ki o ortam içinde sadece
yabanc›lard›. Böylece Koç, genç Cumhuriyet’in ekonomi
politikas›n›n deste¤i ile geliflti ve büyüdü. Genç
Cumhuriyet bir yandan Etibank, Sümerbank gibi
yat›r›mlarla milli bir sanayi için altyap›y› haz›rl›yor, öte

yandan yurtd›fl›na yollad›¤› genç insanlarla bu yat›r›mlar›n
beyin gücünü yetifltiriyordu. Sümerbank Genel Müdürü
Hulki Alisbah gibi yurtd›fl›na yollanarak yetifltirilen bu
genç mühendislerden daha sonradan Koç Toplulu¤u’nun
üst düzeyinde yönetici olarak yararlan›lmas› bir rastlant›
de¤ildir: Koç, sadece müteflebbis olarak de¤il, iflletmeci
olarak da Cumhuriyet’in yaratt›¤› birikimden yararlanm›flt›r.
Bir anlamda genç Cumhuriyet üç ana kurum yaratm›flt›r
diyebiliriz: Bas›nda, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün
emriyle Cumhuriyet Gazetesi; bankac›l›kta, bizzat
Atatürk’ün kendine yollanan paralarla kurdu¤u ‹fl Bankas›
ve Cumhuriyet’le birlikte geliflen ve büyüyen Koç
Toplulu¤u. Vehbi Koç iflte hem Türkiye Cumhuriyeti’nin
milli ekonomik politikas›n›n bir ürünü, hem de dünkü
yoksul ülkeyi, bugün AB’ye aday ülkeler aras›na tafl›yan bu
ekonomik geliflmenin simgesidir.
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Koç, sadece müteflebbis olarak de¤il, iflletmeci olarak da Cumhuriyet’in
yaratt›¤› birikimden yararlanm›flt›r. Bir anlamda genç Cumhuriyet’in üç
ana kurumundan biridir.”“
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ehbi Koç’un, bugün bile havsalam›z›n almas› zor diye
düflünebildi¤im, bir hayal gücü insan› olmas› çok
önemli. Bu aç›dan bakm›yorlar Vehbi Koç’a. Çok ger-

çekçi, çok iyi planlayan, etraf›nda çal›flacaklar› çok iyi seçen ve
rasyonel sistem kuran bir hayal gücü insan›.  Uzun süredeki
görkemli baflar›s›n›n temel nedeni bu hayal gücüdür. Bu mem-
lekete, bu memleketi kurtaranlara ve yönetmeye bafllayanlara
inanm›fl, onlara karfl› çok sa¤lam bir inanç duymufl. Baz› fley-
ler belki bafllang›çta hofluna gitmemifl, belki huzursuzluk duy-
du¤u dönemler olmufl ama yeni Cumhuriyet’in yöneticilerine
öyle bir inanç duymufl ki; “Bu memlekette dünya çap›nda çok
büyük ifller yap›labilir. Ben belki haz›rl›kl› de¤ilim yeteri kadar.
Belki sanayide ve ticarette tecrübem yok, yabanc› dil bilmiyo-
rum, e¤itimim yok. ‹ktisad›, maliyeyi hiç çal›flmam›fl›m. Ama
bu ülke öyle bir devrim yapm›fl ki bu topraklarda böylesine di-
namik insanlarla ve böyle genç bir liderlikle her fley yap›labi-
lir, her baflar› kazan›labilir” gibi bir inanca kap›lm›fl. Bence bu-
nu teflhis etmesi, bunu çok erken keflfetmesi ve çok iyi uygu-
lamas› Vehbi Koç’un dehas›n›n ispat›d›r. 

Baflar›s›n›n temelinde “ahlak” var
Hayallerini gerçeklefltirmifl bir insan. Ve bunu yaparken hep
ahlak aç›s›ndan bakm›flt›r. Bunu sadece kiflisel ahlak, toplum-
sal ahlak, rüflvet vermemek, hileye baflvurmamak, müflteriyi al-
datmamak gibi çok basit ilkeler, –bunlar önemlidir ama ne de
olsa kolay ve basit ilkeler– aç›s›ndan düflünmemifl sadece, ti-
cari olarak yapt›¤› ifllerin memlekete yarar› bak›m›ndan çok
önemli ahlâki kararlar alm›fl. Bunlardan biri nedir söyleyeyim
size. Mesela bu bahsetti¤im hiçbir zaman gerçekleflmeyen ki-
tap için kendisiyle birçok sohbetler, mülakatlar yapt›k saatler-
ce ki bunlar›n bantlar› vard›r Koç Toplulu¤u’nda. Orada benim
sorular›m üzerine iki fleyi çok özenle ve hatta çok iftiharla,
hem ahlaki oldu¤u için iftiharla, hem de memlekete yarar sa¤-
layacak ifller olarak (1980’li y›llardayd› bu konuflmalar›m›z) iki
temel tercih üzerinde duruyordu. Bu iki temel tercihi de nele-
ri yapmamas› gerekti¤ine iliflkin tercihlerdi: Bunlardan bir ta-

Prof. Dr. Talat Halman:

Hem Cumhuriyetçi hem 
dindar bir insan olarak erdemini
önemsiyorum

nesi “Ben hiçbir zaman alt›na yat›r›m yapmad›m” ve ikincisi
“Ben hiçbir zaman arsa spekülasyonu yapmad›m” idi.

Yapaca¤› her fleyin istihdam yaratmas›n› istedi
Özetle söylediklerinden flu anlam› ç›karabiliriz: “Rantla kazan-
mad›m. Yani yapaca¤›m her fleyin istihdam yaratmas› üzerin-
de durdum. ‹nsanlara do¤rudan do¤ruya faydas› olmas› üze-
rinde durdum. Ben hele Ankara’da, 1920’li, 1930’lu y›llarda
muazzam arsalar sat›n alsayd›m, ki bedava kabilindendi arsa-
lar, ondan befl, on, yirmi, otuz, hele k›rk-elli y›l sonra Türki-
ye’de benzeri görülmemifl servet sa¤layabilirdi bana. Ve bunun
için de hiçbir fley yapmam gerekmiyordu. Sadece oturacakt›m,
zaman geçecekti gözlerimin önünden ve zaman geçtikçe o ar-
salar›n bedelleri muazzam, hatta astronomik ölçülere varacak-
t›. Ben hiçbir ifl yapmaks›z›n, hiç ifl yaratmaks›z›n, fabrika kur-
maks›z›n, fiilen dinamik bir ifl yapmadan, insanlara ifl, görev,
gelir sa¤lamadan, sadece bencil nedenlerle, kendime ve aile-
me muazzam bir servet kazand›rm›fl olacakt›m. Ama ben bu-
nun yerine çal›flay›m dedim, müessese yaratay›m, o müessese-
leri Türkiye için, hatta dünya için örnek kurumlar haline geti-
reyim, kazanabilirsem ondan kazanay›m.” 
Riskler var m›? Elbette var. Halbuki ötekilerin riski olmayacak-
t›. Alt›n›n de¤eri ne kadar düflse, hiçbir zaman belirli bir düze-
yin alt›na inmeyecekti. O onu biliyordu. Arsalar; hele memle-
ketin yeni baflkentinde, büyümekte olan bir baflkentte insan el
koymuflsa muazzam arsalara, onun rant›n› hem k›sa sürede
hem de özellikle uzun sürede muazzam ölçülerde sa¤layabilir-
di. “Ama ben asla bu yola gitmedim, bunu ahlaka ayk›r› ola-
rak gördüm.” ‹flte bu ülküsünü, memleket için namuslu ve he-
lal para kazanmak için, hem Cumhuriyetçi olarak, hem dindar
bir insan olarak gösterdi¤i erdemi hâlâ çok önemsiyorum. Do-
¤umundan bu yana yüz y›ldan fazla geçti, 105 y›l geçti ve hâ-
lâ onun tutumu geçerli. 80 bin küsur kifliye Türkiye gibi iflsiz-
li¤in çok yüksek oldu¤u bir memlekette güvenilir maafl, de-
vaml›, ömür boyu gelir sa¤lamak, çal›flana hakk›n› vermek, iyi
çal›flan› ilerletmek... Böyle bir kurumun öncüsü olmufl müstes-
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Bence kendi dehas›n› kurumsallaflt›rd› Vehbi Koç. Ve bu süreç de kendi içinde
büyüleyici bir hikâyedir. 1960’l› y›llarda holding kurmaya karar verdi. Merak etmifl;
özellikle Amerika’da büyük ticaret mekanizmas› nas›l çal›fl›yor, büyük sanayi nas›l
organize oluyor? Hat›rlayacaks›n›z, 1960’lar›n bafllar›nda filan Amerika’dan birkaç
tane heyet getirdi Türkiye’ye. Ve holding fikrini onlardan ö¤rendi.

“
”Prof. Dr. Talat Halman



na bir insan.
Belki de denilebilir ki, Cumhuriyet dönemi-
nin, en önemli üç insan› s›ras›yla Atatürk,
‹nönü ve Vehbi Koç’tur.
Çünkü Atatürk büyük vizyonu sa¤lad›; yani
kültürel bak›mdan, devlet kurmak bak›m›n-
dan, yeni bir anlay›fl getirmek ve bir örnek
ülke yaratmak teflebbüsü bak›m›ndan...
‹nönü bunun siyasi ve idari planda meka-
nizmas›n› getirdi ve yerlefltirdi. Ve demok-
rasinin yerleflmesine de çok büyük katk›la-
r› oldu. Bunun iktisadi ve mali yönlerini de
bence en büyük ölçüde bu zihniyetiyle ve
yaratt›¤› kurumlarla Vehbi Koç getirdi. Ben
buna çok samimi olarak inan›yorum. Bunu
befleri ve toplumsal bir görev olarak addet-
mesinin alt›n› çizmemiz laz›m. Vehbi Koç
ticarette, sanayide, ihracatta, ithalatta döne-
minin idealizmini temsil ediyordu. Bu ide-
alizmin çok güçlü bir sesiydi. Yedek subay-
l›¤›m› yaparken, 1961 y›l›n›n Temmuz’unda
yedek subay okulunu bitirip aste¤men ç›-
kar ç›kmaz sivil bir göreve verildim. Yedek
subayl›¤›m› bir buçuk y›l yeni kurulmufl
olan Devlet Planlama Teflkilat›’nda (DPT)
yapt›m. Ve DPT’deki arkadafllar›n, yönetici-
lerin en çok düflündü¤ü konulardan biri,
“Bu ilkeyi koyarsak, böyle bir maddeyi
plan metnine eklersek ‹smet Pafla ne düflü-
nür, Vehbi Koç ne düflünür?” idi. Yani Veh-
bi Koç o kadar önemliydi. 

Kendi dehas›n› kurumsallaflt›rd›
Bence kendi dehas›n› kurumsallaflt›rd› Veh-
bi Koç. Ve bu süreç de kendi içinde büyü-
leyici bir hikâyedir. 1960’l› y›llarda holding
kurmaya karar verdi. Merak etmifl, özellikle
Amerika’da büyük ticaret mekanizmas› na-
s›l çal›fl›yor, büyük sanayi nas›l organize
oluyor? Hat›rlayacaks›n›z, 1960’lar›n baflla-
r›nda filan Amerika’dan birkaç tane heyet
getirdi Türkiye’ye. Ve holding fikrini onlar-
dan ö¤rendi. Araflt›rmalar yapt›rd›. Ve hâlâ
gerçekten bu memleketin iktisadi bünye-
sinde ve dinami¤inde en büyük faktör ben-
ce Koç Toplulu¤u’dur. O zaman boflluklar›
doldurmak sorunu vard›. Birtak›m alanlara

eflit flartlarla gelecek birçok kimseler aras›n-
da bir tercih yapmak de¤il, baz› kurumlar›,
baz› kiflileri, birikmifl sermayeyi, e¤er varsa,
bofl alanlara, en büyük ihtiyaçlar›n oldu¤u
alanlara davet etmek, hatta onu girmeye
zorlamak gibi bir sorunu vard› devletin. O
bak›mdan eminim 1950’den önce, özellikle
1980’den önce büyük bir sorundu bu. Yani

hangi boflluklar› kim, nas›l dolduracak? Ki-
me güvenilebilir? En iyisini kim yapabilir?
Onun için de çok flansl› durumdayd› Vehbi
Koç; çünkü erken bafllam›flt›. Güvenilirli¤i-
ni çoktan kan›tlam›flt›.

Vehbi Bey’in yapt›klar›n›, befleri ve toplumsal bir görev olarak addetmesinin alt›n›
çizmemiz laz›m. Vehbi Koç ticarette, sanayide, ihracatta, ithalatta döneminin 
idealizmini temsil ediyordu. Bu idealizmin çok güçlü bir sesiydi. ”“
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Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda öncü olan ve birçok yat›r›m yaparak 
ifl hayat›n›n ne oldu¤unu bize ö¤reten, hayata bir ekonomik canl›l›k
kazand›ran Vehbi Bey gibi isimler oldu. Tabii bunlar›n duayeni,
lideri, sembolü Vehbi Koç’tur.

“
”

ürkiye Cumhuriyeti’nin baflkenti olarak seçilen Anka-
ra’n›n yavafl yavafl flehirleflmeye bafll›d›¤› 1923’lerde
Vehbi Bey de dönemin genç ifladam› aday›. Ama çok

prensipleri olan, a¤›rbafll› biri. Hayat›ndan, yapt›klar›ndan, baz›
sözlerinden, tutumlar›ndan biliyorum; Cumhuriyet’in ilk büyük
tüccar tipinin prototipi gibi. Bu nesil, bu devletin nas›l kuruldu-
¤unu, büyük bir yat›r›m yapman›n anlam›n›, milli ekonominin
bizim için hayati önemi oldu¤unu çok iyi biliyor. Bütün yokluk-
lar›, s›k›nt›lar›, milli bir ekonomiye sahip olmaman›n yaratt›¤›
trajedileri yaflam›fl bir kuflak. ‹ster asker ister sivil olsun, flehirli
olsun, köylü olsun, tüccar olsun, memur olsun, Mehmetçik ol-
sun hepsi “Kuvayi Milliye ruhu” dedi¤imiz ruhtan nasibini alm›fl
ve paylar›na düfleni mutlaka yerine getirmifl bir kuflak.

Y›ll›k masraf›m›z› Vehbi Bey karfl›lad›
Vehbi Bey biraz da Ankara’n›n simgesi gibidir. Örne¤in benim
hat›rlad›¤›m flöyle birfley var: Yedek Subay Okulu’nda ö¤renci-
lik yaparken y›ll›k ç›kartmak istedik. Y›ll›¤› ç›karacak param›z
yok. ‹lan al›nabilece¤i söylendi. Ne yapmam›z gerekti¤i ko-
nusunda sa¤dan soldan birseyler ö¤rendik. Gidece¤imiz ilk ka-
p› olsa olsa Vehbi Koç’un kap›s› olabilirdi. 
fiimdi, Ulus’taki Koç’un binas›n›n üçüncü kat›nda küçük, zemi-
ni ç›plak bir oda, bir sar› cilal› çam masa, onun da üstü ç›plak...
Bizi orda kabul etti. Biz derdimizi anlat›nca “Anlad›m, tamam”
dedi. Çekmecesinden bir tane klifle ç›kard›, “Bunu bas›n, afla¤›-
ya da inin size 50 lira versinler” dedi. Biz öyle yapt›k, 50 lira-
m›z› ald›k. Kâ¤›d›m›z› da ald›k o parayla, matbaa paras›n› da ç›-
kard›k, y›ll›¤›m›z› bast›k. O zamanki 37. Dönem Ordu-Donat›m
Okulu’ndan mezun olanlar›n bir y›ll›¤› varsa Vehbi Bey’in saye-
sindedir. O 50 lira ne bitmez tükenmez, ne bereketli paraym›fl.
Matbaadaki çal›flanlara rak› bile götürdük o paradan, bizim için
iyi çal›fls›nlar diye. 
Ankara o dönemdeki yat›r›mlarla istanbul’da olmayan fleylere
bile kavufltu. Cumhuriyet Ankara’s› ola¤anüstü bir flehirdi. O
dönemin ifladamlar›n›n en önemli özelli¤i kentin yarat›lmas›
için de çal›flm›fl olmalar›, halktan ald›klar›n› halka vermek ge-
rekti¤ini bilmeleriydi. Vehbi Bey de bunu yapm›fl. Halka vere-
rek büyümesi gerekti¤ini çok iyi biliyormufl... Ancak hiç reklam
bile yapmam›fl. Bunu da böyle gizli kapakl› gibi, tevazu içinde

Turgut Özakman: 
Cumhuriyet Türkiye’sinin tevazu
içindeki ifladam›yd›

yapm›fl.
Cumhuriyet döneminin kahramanlar›yla,  o dönemin ifladamla-
r› aras›nda flöyle bir benzerlik var: O kahramanlar da “kahrama-
n›z” dememifller hiç. Kahramanl›klar›n› vitrine koymam›fllar, pa-
zarlamam›fllar. Yapt›klar› iflin karfl›l›¤›n› beklememifller. ‹fladam-
lar› da öyle. Nereden kalk›p nereye do¤ru gitmemiz gerekti¤ini
çok iyi bilen insanlarm›fl. Belki hepsi de¤ildi onu bilemem ama
ortada kalan, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda öncü olan ve birçok
yat›r›m yaparak ifl hayat›n›n ne oldu¤unu bize ö¤reten, hayata
bir ekonomik canl›l›k kazand›ran Vehbi Bey gibi isimler oldu;
ki say›lar› çok azd›r ve tabii bunlar›n duayeni, lideri, sembolü
Vehbi Koç’tur.
1950’li y›llarda Vehbi Bey’in Atatürk’e, dolay›s›yla ‹smet Pa-
fla’ya, CHP’ye yak›n oldu¤u söylenirdi. O tarihte Demokrat Par-
ti yönetiminin Vehbi Bey’i de zorlad›¤›, Demokrat Parti’nin ya-
n›nda görmek istedi¤i, partiye almak istedi¤i, öyle bir aç›klama
yapmas›n› istedi¤ini duyuyorduk. ‹fl Bankas›’n›n o zamanki ge-
nel müdürünün Vehbi Bey’i zorlad›¤› duyulmufltu mesela. An-
kara küçük flehirdi...  Vehbi Bey bunlar›n d›fl›nda kalmak için
bildi¤imiz kadar›yla çok büyük bir direnç gösterdi. Bu yönüyle
bence çok önemli bir örnektir. Bugün de Vehbi Koç’un
ilkelerini takip eden birkaç kiflinin d›fl›nda kalanlar, ne yaz›k ki
mutlaka ya iktidar›n yan›nda yer al›yor aç›kça, netçe –hatta ör-
gütlenip iktidar›n yan›nda yer al›yorlar– ya da d›flarda kal›p ik-
tidara karfl› ç›kmamay› ticaretin kaç›n›lmaz kanunu say›yorlar.

Cumhuriyet’in halka dönük milli burjuvas›yd›
Biz henüz ciddi anlamda bilinçli burjuva yetifltirmifl de¤iliz.
Zengin yetifltirdik ama burjuva yetifltirmedik. Burjuva sosyal bi-
limde, sosyolojide falan afla¤›lan›r ama orada haks›zl›k ettikleri
fludur: Bugün dünyan›n paylaflt›¤› en evrensel kurumlar›n hep-
si burjuvalar›n yaratt›¤› kurumlard›r... Yani onlar›n da  hakk›n›
verelim. Ama o burjuvalar “hac›a¤a” de¤iller. Yani a¤a de¤iller,
flehir a¤as› da de¤iller. Türkiye’ye kaz›k att›¤› bilinen insanlarla
iflbirli¤i yapmazlar. Burjuva baflka birfleydir. Burjuva millidir,
burjuva halka dönüktür. Hiç olmazsa bizim burjuvam›z bir ta-
rihte böyle olabilmifl; iyi ki de olmufl. E¤er Türkiye’nin temel
ekonomik kazan›mlar› varsa iflte Cumhuriyet döneminde ortaya
ç›kan Vehbi Bey gibi burjuvalar›n sayesinde olmufltur. 
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Cumhuriyet döneminin kahramanlar›yla,  o dönemin ifladamlar› aras›nda 
flöyle bir benzerlik var; o kahramanlar da ‘kahraman›z’ dememifller hiç. 
Kahramanl›klar›n› vitrine koymam›fllar, pazarlamam›fllar. Yapt›klar› isin 
karfl›l›¤›n› beklememifller. ‹fladamlar› da öyle. Nereden kalk›p nereye do¤ru 
gitmemiz gerekti¤ini çok iyi bilen insanlarm›fl.”

“
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Onun çevresini sert bir disiplin içinde tutmaya özen gösterdi¤i çok
anlat›ld›. Oysa Vehbi Bey’in çelik disiplin içinde yaflatt›¤› tek kifli
bizzat kendisiydi. Vehbi Bey kendisinden sonra b›rakacaklar›
u¤runa, en sert s›n›rlar içinde herkesten önce kendini yaflatt›. ”

iz Vehbi Bey’le 1954’te, Arçelik’in Haliç’teki binas›n›
infla etmemiz vesileyle tan›flt›k. Kendisiyle kiflisel bir
yak›nlaflmam›z da oldu. ‹fl iliflkimiz bir süre sonra so-

na erse de kiflisel iliflkimiz ölünceye dek sürdü. O kiflisel ya-
k›nlaflmalarda benim gördü¤üm fley fluydu: Vehbi Bey kendi-
sine son derece hakim bir insand›. B›rakmazd› kendisini hiç-
bir flekilde ve etraf›ndakilerin de öyle olmas›n› isterdi. Vehbi
Bey’in her fleyden önce hiç unutamad›¤›m bir mektubu var
bana yazd›¤›. Bu birlikte gitti¤imiz bir tatilde fazla içki içti¤i-
min elefltirisidir. 1975 y›l› Mart ay›nda Uluda¤’da bir haftal›k
tatile gitmifltik. Birkaç gün sonra 23 Mart 1975 günü, oteldeki
odamda bir zarf buldum. Bu Vehbi Bey’den gelen yaklafl›k
500 kelimelik bir mektuptu; bana ölçüsünü kaç›rd›¤›m için iç-
kinin tehlikelerini anlat›yor, düzgün yaflama ö¤ütleri veriyor-
du. Ayn› otelde, ayn› tatilde oldu¤umuz halde söylememifl,
yazm›flt›. Ayr›ca bir kopyas›n› da kapal› bir zarf içinde eflime
de yollam›flt›. Bunun arkas›ndan 3-4 tatilimizde daha bana yi-
ne mektuplar yazd› ve hatta bunlar› daha öncekileri deklare
ederek yazm›flt›; “Sana bunlar› daha önce yazm›flt›m, yine be-
ni dinlemiyorsun” diyerek... Yazmay› çok severdi. Çok da
hakl›yd›. Yaz›lmayan fley unutulup gidiyor. fiimdi bende üç-
dört klasör var Vehbi Koç’la yaz›flmalar›m›z› içeren. 

Geçmifl zaman› de¤il, gelece¤i yaflard›
Vehbi Bey, Halk Partisi divan›ndayd› bir ara. Daha sonra Ad-
nan Menderes ve DP, iktidarlar›n›n sonuna do¤ru  Vatan Cep-
hesi diye bir fley kurdular. Herkesi oraya toplamaya çal›flt›lar.
Bu arada Vehbi Bey’i de kendilerine almaya çal›flt›lar. Vehbi
Bey reddetti bu ifli ve –kitab›nda da yazd› bunu– “‹sterseniz
beni bat›rabilirsiniz, ben de kalkar Ankara Etlik’teki ba¤ evi-
ne çekilir otururum, hiçbir fley de¤iflmez” dedi. Bu cevab› ver-
di, korkmadan çekinmeden... Bu unutulur bir yan› de¤ildi
Vehbi Bey’in.
Hep ilkeli, ölçülü ve programl› yaflad› Vehbi Bey. Tatillerde
de hep program› vard›. “Saat 9’da lobide buluflal›m, 09.20’de
kahvalt›ya otural›m, 10.30’da odam›za ç›k›p de¤iflelim,
11.00’de yürüyüfle ç›kal›m” dedi mi, bu budur; baflka bir fley
yap›lmazd›. Lüks yerlere de gitmezdi. ‹zmir Çeflme’de Nebi-
o¤lu Tatil Köyü’ne gittik bir defa; yine yürüyüfller, denize gi-
rifl ç›k›fl, yemekler hep programl›yd›. Onun program yapama-
d›¤› tek fley benim içki içmem oldu. 
Diplomas› yoktur, okumad›. Kendini öyle yetifltirdi ki dünya-

Ayd›n Boysan:

Vehbi Bey kendisi için yaflamad›

ya yayg›n ifl yapma f›rsatlar› yaratt›. Ford’u Türkiyeye getirdi.
Buna benzer çok daha ileri hamleleri vard›r Vehbi Bey’in ve
o hamleleri 1901’de Ankara’da do¤mufl bir adam›n nas›l ya-
pabildi¤i do¤rusu fevkalade merak edilmeye de¤er bir hadi-
sedir. Kafas› çok çal›fl›yordu ve ilerlemeye h›rsl› ve hevesli idi.
Geliflme h›rs› vard› sürekli olarak. ‹flini sa¤l›¤›nda o¤luna b›-
rakt› ama çal›flmaktan hiç vazgeçmedi. Uzak kontrolünü her
zaman sürdürdü. 
Sürekli olarak haberleri dinlerdi radyodan, televizyondan.
Dünya ahvaliyle ilgiliydi, memleket ahvaliyle ilgiliydi; her
fleyle ilgiliydi. Gelecekte ne olaca¤›yla müthifl ilgiliydi. Geç-
mifl zaman› de¤il de gelecek zaman› yaflamas›, zaten holdin-
gi de bu noktaya getirmesinin kayna¤›d›r. Düflünün ki Anka-
ra’da bir bakkâl dükkan›yla bafllad› Vehbi Bey ifle. Ankara da
1920’li y›llar›n Ankara’s› ki yürekler ac›s› bir yoksulluk içinde
bir flehir. fiimdiki haliyle k›yas kabul edemez. 

Sözüne çok güvenilir bir ifladam›yd›
Vehbi Bey’le arkadafl olunur muydu? Bu kelimeyi kullanmak
bile biraz zor ama Vehbi Bey’in sürekli iliflkide bulundu¤u in-
sanlar oldu. Mesela Ayduk Koray ki gerçekten müstesna in-
sanlar›m›zdan birisidir. Buna benzer baz› iliflkileri vard›. Her
türlü insanla görüflmeye istekliydi, hevesliydi. Bir defas›nda
Abant’ta tatile gitmifltik ve yürüyüfl yap›yorduk yol kenar›nda.
Derken bir at gördü, gittik at›n yan›na. At› anlatmaya bafllad›
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bize; kulaklar› flöyledir, bacaklar› böyle ol-
mal›d›r, sa¤r›s› flöyle olmal›d›r, kuyru¤u
bilmem ne olmal›d›r ve dedi ki “Babam
bana ba¤ evine gidip gelmek için bir eflek
alm›flt› ama yorgun bir eflekti, kulaklar› dü-
flüktü. Eflek de, at da kulaklar› dik olmal›”
ve ben de kendisine tak›ld›m “‹nsanlardan
anlamaya bafllamak için eflekleri kademe
mi yapt›n›z?” diye. 
‹fladam› olarak sözünden ve imzas›ndan
dönmedi¤ini, bunun için bahane aramad›-
¤›n›, sözünün ve imzas›n›n gere¤ini mu-
hakkak yerine getirdi¤ini gördüm. Ama
karfl› taraf sözünden dönerse veya sözlü ya
da yaz›l› anlaflmalar›na uymazsa, az›c›k iti-
raz ederse Vehbi Bey ac›mas›z bir insan
olurdu. Yap›lacak tek ifl anlaflmalara uy-
makt›. Nas›l konufluluyorsa öyle davran-
makt›. Do¤rusu oydu. 

Bir deniz kaçama¤›
Bir güzel an›m›z daha var. 1965 seçimleri,
yan›lm›yorsam 10 Ekim’deydi. O tarihlerde
Vehbi Bey ilk defa Arçelik’e Çay›rova’da
al›nan arsay› görmeye geldi. Rahmetli Hul-
ki Bey ve Lütfü Doruk beylerle birlikte
gezdik araziyi. 500 küsur dönüm yer al-
m›flt›k biz orada. Sütlüce’deki yer onun
yüzde 1’i kadar yoktu neredeyse. Vehbi
Bey dolaflt›ktan sonra “Da¤› tafl› sat›n al-
m›fls›n›z, gözünüz doymam›fl” dedi; isyan
etti. Sonra Hulki Bey “Hadi bir yemek yi-
yelim Tuzla’da” dedi. Tuzla’da benim bildi-
¤im bir köfteci vard›. Hulki Bey önceden
gitti, Lütfü Bey’in ifli varm›fl ayr›ld›; biz de
Vehbi Bey’le bir arabayla gidiyoruz. Me-
zarl›¤›n yan›ndan geçiyoruz, hava o kadar
güzeldi ki “Yahu bir denize girelim” dedi.
“Mayo yok” dedim, “Donla gireriz ya...”
dedi. Biz ikimiz Vehbi Bey’le donla denize
girdik orada. O kadar da güzel, hofl idi ki
o denize girifl. Köftecide Hulki Bey bir ma-
saya oturmufl, masay› haz›rlatm›fl, yandaki
masada da iki genç adamla konufluyor.

Hulki Bey, Mülkiye mezunuydu. O iki
genç adam da Mülkiye mezunuymufl, ye-
dek subay okuluna gelmifller oraya. Masa-
dan masaya sohbet de oldu, birbirimize
tak›ld›k. Yemek biterken o iki genç adam
“Nereye gidiyorsunuz?” dediler, “‹stan-
bul’a gidiyoruz” dedik. “Bizi de al›r m›s›-
n›z?” dediler. Vehbi Bey’in yüzüne bakt›m,
kravat›n› giydi o s›ra, bafl›yla olur verdi;
“Gelin” dedik. Vehbi Bey öne oturdu, flo-
förün yan›na; biz üç kifli arkaya oturduk.
Yedek subay okulundalar ya “Amca” di-
yorlar Vehbi Bey’e, “sen mühim bir adama
benziyorsun, bizim okul kumandan›n› ta-
n›r m›s›n? Bize izin al›r m›s›n?”. “Ben onu
tan›mam ama Cevdet Sunay’› tan›r›m” de-
di. Dürttüler birbirlerini, gülüfltüler bunlar.
Bir süre daha geçti, “Amca senin ad›n ne?”
dediler; Vehbi Bey “Ben Vehbi Koç’um”
dedi. Çocuklar kah kah kah tepifltiler. Üs-

küdar Meydan›’na gelir gelmez, –o zaman
köprü de yoktu– kaçt›lar.
Vehbi Bey’in kiflili¤i bir bütünlük içinde
de¤erlendirilmelidir. Onun çelik bir di-
siplinden yana oluflu, bu yönden ele al›n-
mal›d›r. Kurtlar sofras› olan ifl hayat›nda
baflka türlü davranabilmenin sonunda
hesaba gelir bir sonuç al›namazd›. Onun
çevresini sert bir disiplin içinde tutmaya
özen gösterdi¤i çok anlat›ld›. Oysa Vehbi
Bey’in çelik disiplin içinde yaflatt›¤› tek
kifli bizzat kendisiydi. Vehbi Bey kendi-
sinden sonra b›rakacaklar› u¤runa, en
sert s›n›rlar içinde herkesten önce kendi-
ni yaflatt›. Kendisini dünya nimetlerin-
den, maddi olanaklar›n› kullanmadan
uzak tuttu. Öyle zaman oldu ki neflelen-
meyi bile kendine çok gördü. Ben onun
hayat›n› üç sözcükle özetliyorum: “Ken-
disi için yaflamad›”.

‹fladam› olarak sözünden ve imzas›ndan dönmedi¤ini, bunun için bahane
aramad›¤›n›, sözünün ve imzas›n›n gere¤ini muhakkak yerine getirdi¤ini gördüm.
Ama karfl› taraf sözünden dönerse veya sözlü ya da yaz›l› anlaflmalar›na uymazsa,
az›c›k itiraz ederse Vehbi Bey ac›mas›z bir insan olurdu. ”
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Vehbi Koç ‘milli müdafaa’ tarafl›s›, Cumhuriyet’e, Atatürk’e
inanm›fl bir Ankaral›. Cumhuriyet’le beraber ortaya ç›kan f›rsatlar›
de¤erlendirmek için bir aray›fl içinde ve Cumhuriyet yönetimi de
Cumhuriyet döneminde ifl hayat›n› yönlendirecek kadrolar
oluflturmaya çal›fl›yor. ‹liflki karfl›l›kl› aray›flla bafll›yor.

“
”

ehbi Koç, bir giriflimci olarak, ama giriflimcili¤in ne ol-
du¤unu bilmeden, içindeki bir içgüdü ile Cumhuriyet
döneminin ifl dünyas›n›n önderi olaca¤›n› bilen bir ira-

deye sahip. Baz›lar› bunu tesadüf olarak yorumlayabilir, fakat
Vehbi Koç’un o bakkal dükkân› noktas›ndan sonra, Ankara
Ticaret Odas›’na üye olarak kat›lmas›, ilk flirketini kurmas› ve
ondan sonra da Ankara Ticaret Odas› Baflkanl›¤›’na gelmesi,
Ankara’n›n Cumhuriyet’in merkezi olma olay›n› bir ifladam›
alg›s›yla de¤erlendirilmesi, orada kendine bir alan açmas›,
bunlar hep içgüdüsünde olan özellikler. Ve tabii her att›¤›
ad›mdan sonra bir fleyler ö¤reniyor, ondan kendine göre his-
se ç›kar›yor, gelecek ad›m›n› ayarl›yor. 
Cumhuriyetin ilk kurulufl y›llar›nda Vehbi Koç’un bence en
etkilendi¤i olaylardan birisi gayrimüslimlerin Ankara’daki ifl
hayat›na hakim olmalar›.  Avrupa’ya gitti¤i zaman da en etki-
lendi¤i fley büyük ma¤azalar. Ve kendine göre hayal kuruyor:
“Ben Ankara’da böyle bir ma¤azaya sahip olaca¤›m.” Bunu
gerçeklefltirmek için o zaman gene Ankara’daki baflar›l› ifla-
damlar›n›n kimlerle çal›flt›¤›n› araflt›r›yor ve gayrimüslimlerin
o alanda önemli kifliler olduklar›n› görüyor ve yan›na onlar›
alarak öyle bir halka, beraberlik kurmaya bafll›yor. Vehbi Koç
ne bir ekonomi e¤itimi alm›fl, ne sosyal bilgiler e¤itimi alm›fl
ama hep sezerek bunlar› görmüfl ve o yan›na al›p kuraca¤› ilk

Can K›raç:

Milli mücadele ruhu ile çal›fl›rd›

çal›flma tak›m›n›n ortakl›k sat›fl› ile ifle bafllamas›n›n do¤ru bir
karar olaca¤›n› hissetmifl. Baflka bir alanda baflar›l› oldu¤unu
gördü¤ü adam› yan›na al›yor ve ona diyor ki “Sen benim or-
ta¤›m olacaks›n.” Küçük bir maafl fakat büyük bir ortakl›k pa-
y›. Dolay›s›yla Koç Toplulu¤u’nun bu ilk ad›mlar›nda Vehbi
Koç’la beraber çal›flanlar, kendi ifllerinde çal›fl›yormufl duygu-
suyla ifle yöneliyorlar. 
Tabii o dönemde Vehbi Koç’un, özellikle Ankara Ticaret Oda-
s› yönetimine girmesi, Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapmas› ve
1940’l› y›llar›n son döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin
K›rklar Meclisi’ne kat›lmas›. Tüm bunlar Vehbi Koç’un ald›¤›
stratejik kararlarda çok önemli ad›mlar oluyor. O dönemde,
K›rklar Meclisi’ne Halk Partili politikac›lar›n yan›nda siyasette
olmayan insanlar da al›n›yor. Bunlar aras›nda Vehbi Koç da
var. Vehbi Koç bu K›rklar Meclisi üyeli¤inde önemli bir dene-
yim kazan›yor, politikaya yönelme arzusunu bence tatmin
ediyor ve kendisinin politikac› olamayaca¤› sonucunu ç›kar›-
yor. Ancak Vehbi Koç ‘milli müdafaa’ tarafl›s›, Cumhuriyet’e
inanm›fl, Atatürk’e inanm›fl bir Ankaral›. Vehbi Koç, Cumhuri-
yet’le beraber ortaya ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmek için bir
aray›fl içinde ve Cumhuriyet yönetimi de Cumhuriyet döne-
minde ifl hayat›n› yönlendirecek kadrolar oluflturmaya çal›fl›-
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yor. Çünkü hiçbir fley yok. Dolay›s›yla o
zaman en önemli özellik giriflimci olmak.
Vehbi Koç’un Meclis çat›s›n›n onar›m›nda-
ki kiremitleri temin etme iflini üstlenmesi,
Numune Hastanesi’nin yap›m›n› üstlenme-
si bu giriflimcili¤ini kan›tlanmas› aç›s›ndan
çok önemli oluyor. Dolay›s›yla Ankara’da
bürokraside “Yahu bu adamda ifl var” gö-
rüflü yerleflmeye bafll›yor. Cumhuriyet
Halk Partisi’nin ve ‹smet Pafla’n›n önem
verdi¤i, önünü açt›¤› önemli ifladamlar›n-
dan biri oluyor...

‹nançl› bir Cumhuriyetçiydi
Vehbi Koç haddi zat›nda sosyal demokrat
yap›da bir ifladam›. Kapitalist bir ifladam›
de¤il. Dolay›s›yla ‹smet Pafla ile olan bera-
berli¤i, ‹smet Pafla’ya verdi¤i de¤er ve ‹s-
met Pafla’n›n Vehbi Koç’a verdi¤i de¤er,
Vehbi Koç’un fikirlerinin onlar›n fikirleri
ile çok ayk›r› düflmemesinden kaynaklan›-
yor. Vehbi Koç inançl› bir Cumhuriyetçiy-
di. Siyasi çalkant›l› dönemlerde s›k kullan-
d›¤› tabir hep “Biz milli mücadele ruhuyla
çal›flmal›y›z”d›. Cumhuriyet’in ilk kurulufl
haz›rl›klar›nda gösterilen o iradeyi Türki-
ye’nin  geliflme süreci içerisinde hep öne
ç›kar›rd›. Mesela vergi ödeme konusunda
Vehbi Koç, o zamanki ifl dünyas›na –özel-
likle ilk gelir vergisi ç›kt›¤› zaman– liderlik
yapm›flt›r. 

Siyasette ikinci flok
Vehbi Bey’in “ikinci flok” diyebilece¤imiz
siyasetle karfl› karfl›ya gelmesinde, Adnan
Menderes’in Vehbi Koç’u Halk Partisi’nden
Demokrat Parti’ye çekmek için yapt›¤› bas-
k›lar var. O bask›lar›n, iflte milli koruma
kanunlar›yla Vehbi Koç’u evinden al›p An-
kara’da makama ça¤›rmas›, kap›larda özel
kalemde bekletmesi, böyle fleyler, üst üste

gelmifl olaylar. Vehbi Koç bu bask›ya çok
direnmesine ra¤men Halk Partisi’nden isti-
fa etme karar›n› önleyememifl. Vehbi Koç
sonraki hayat›nda Halk Partisi’nden istifa
etmifl olmas›n› kendi hayat› için siyasi gö-
rüflleri bak›m›ndan bir leke olarak kabul
etmifltir. ‹leride Türkiye’nin ekonomik ge-
liflmesini yazacak tarihçiler ve ekonomist-
ler bunu daha iyi göreceklerdir. Vehbi Koç
bu iliflkilerinde bürokratlara ve politikac›-
lara menfaat sa¤lay›c› hiçbir giriflimde bu-
lunmam›flt›r. 
Vehbi Bey’le ilgili çok önemli ikinci alan
ise sosyal sorumluluk konusundaki giri-
flimleridir; özellikle e¤itim konusunda. Yal-

n›z Vehbi Koç’un tipik bir politikas› vard›.
Yani kurdu¤u vak›flarda bile bir Vehbi
Koç taraf› var. Hem ifl hayat›nda, hem de
büyük ölçekli sosyal giriflimlerde tek bafl›-
na kalmay› hiç istememifltir. Türk E¤itim
Vakf›’n›n kurulufl liderli¤ini yapm›flt›r ama
Türk E¤itim Vakf›’n›n kurulmas›nda ‹stan-
bul’un kodaman ifladamlar›n› kurucu ola-
rak zorlam›flt›r. Buraya kat›lman›z laz›m di-
ye… Her insan›n kendi imkânlar›na göre
topluma yard›m etme ihtiyac› vard›r. Bu
do¤al bir duygudur. Vehbi Koç bu duy-
guyu ülke çap›nda büyüttü¤ü zaman
bundan hem mutluluk duymufltur, hem
de öncülük yapt›¤› için gururlanm›flt›r. 

Vehbi Koç’un tipik bir politikas› vard›. Hem ifl hayat›nda, hem de büyük ölçekli
sosyal giriflimlerde tek bafl›na kalmay› hiç istememifltir. Hep yan›na baflkalar›n›
katm›flt›r. Türk E¤itim Vakf›’n›n kurulufl liderli¤ini yapm›flt›r ama ‹stanbul’un
kodaman ifladamlar›n› kurucu olarak zorlam›flt›r. Her insan›n kendi imkanlar›na
göre topluma yard›m etme ihtiyac› vard›r. Vehbi Koç bu duyguyu ülke çap›nda 
bir yarara yönlendirdi¤i zaman, buna öncülük yapm›fl olmas›ndan kendine bir 
pay ç›karm›flt›r. ”

“
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Vehbi Bey’in yetiflti¤i devrede, ki halen de öyledir ama özellikle de
o devrede, devlet her fleydi. Nitekim bu kendi özdeyiflinde net
olarak görülür: ‘Devlet yoksa ben yokum, Devlet varsa ben var›m.’
O devirde devlet, devleti infla etmek, devlete katk›da bulunmak,
hayatta kalman›n temel unsuruydu.

“
”

ehbi Bey 1901 do¤umludur. Bu demektir ki Osmanl›
tebaas› olarak do¤du. Türkiye 1. Dünya Harbi’ne gir-
di¤inde on dört yafl›ndayd›. 1. Dünya Harbi’nden

ma¤lup ç›kt›¤›nda 17 yafl›ndayd›. 1923’te Türkiye
Cumhuriyeti kurulana, yani 23 yafl›na kadar Vehbi Bey bir
Osmanl›’yd›. O oluflum, zaten devam eden bir süreçti, kesin-
tisiz olarak. O bak›mdan Osmanl› dönemi, Türkiye dönemi
diye bakt›¤›m›z zaman bence orada yapay bir kesiklik yara-
t›yoruz. Asl›nda hepsi ayn› çizginin devam›. Vehbi Bey’in gi-
riflimcili¤ine, do¤uflundan itibaren Türkiye’nin içinde bulun-
du¤u ortam neden oldu. Asl›nda bu bir hayatta kalma orta-
m›d›r. Varolma mücadelesi veren Türk milletinin bir ferdidir.
Kala kala zaten bir tek Ankara kalm›flt›r. Bu bir yaflam müca-
delesidir; acaba Türklü¤ü devam ettirebilecek miyiz, yoksa
silinip gidecek miyiz? Türkler o zaman öyle bir bask› alt›na
girdiler ki, “Biz kendimiz ayakta dururuz, biz de yapar›z”
mücadelesi veriyorlar.  ‹flte Vehbi Bey’i yaratan motivasyon
budur asl›nda. O devirde daha onun gibi birçok ifladam› ç›k-
m›flt›r. Kimisi beslemedir, yani devlet eliyle ifladam› yap›lm›fl-
t›r vs. Onlar, Vehbi Bey’in bir bak›ma dehas› onlarda olma-
d›¤› için sürdürememifllerdir. Zaten belki de Vehbi Bey’in ba-
flar›s› sürekli olmakt›r. Bizatihi büyümüfl, büyük bir ifladam›
olmas›ndan daha önemli olan›, süreklili¤i tesis etmifl olmas›-
d›r.

Ömrü aflan hedefler
Vehbi Bey’i benim tan›d›¤›m günden itibaren kafas›ndaki bir
numaral› gündemin süreklili¤i sa¤lamak oldu¤unu anlad›m.
Vehbi Bey zaten geldi¤i noktayla halletmiflti meselesini. Da-
ha 50’lerde çok zengin bir adamd›. Milletin yamal› pabuçlar-
la gezdi¤i dönemde. O kafaya kurumsallaflma ve süreklili¤i
takm›flt›. Ölümünden sonra bu ifller nas›l devam etsin? Zaten
Vehbi Bey’i tan›mlayan güzel cümlelerden bir tanesi de “Her-

kesin ömrünü aflan hedefleri olmas› laz›m” deyiflidir. Ailesi
de bu ilkeyi benimsemifl ve kullanm›flt›r. Zaten dünyal›¤›n›
halletmiflti. Onun için ondan sonras› vard›. ‹flte o da kurum-
sallaflma ve hadiseyi devam ettirme. fiimdi Vehbi Bey’in için-
de bulundu¤u o döneme geri gelirsek, bu bir idame-i hayat-
t›, ayakta kalmakt›, kalabilece¤ini ispat etmekti. Burada çok
kuvvetli milliyetçi duygular›n oldu¤unu görüyoruz. Ve bura-
daki milliyetçilik, din milliyetçili¤inden ›rk milliyetçili¤ine
dönmüfltür. 
Vehbi Bey olaylar›n nas›l geliflece¤ini gördü. Türkiye’nin, da-
ha do¤rusu Türklerin art›k yeni Türkiye’de asli unsur olaca-
¤›n› ve herfleyin Türklere do¤ru geçece¤ini gördü. Dolay›s›y-
la olaylara eski tabirle tekaddüm etti, gelmeden önce pozis-
yonlad› kendini. 

Amerika’y› erken keflfetti
Amerika ile iflbirli¤i yapmas› çok pratik bir sebebe dayan›r.
Vehbi Bey Amerika’n›n dünyan›n en büyük gücü oldu¤unu
biliyordu. Türkiye’deki ekalliyet, ifl hayat›na hakim olan ekal-
liyet Avrupa firmalar› ile büyümüfllerdi. Yani Türkiye’deki
ekalliyet çok fazla Amerikan firmalar›na yönelmemiflti. Daha
çok Avrupa’ya gidip geliyorlard›. Demek ki Avrupal› firmalar
zaten kap›fl›lm›flt›. Ortada Amerikal› firmalar kalm›flt›. Yani
birisi ile çal›flacak idiysen Avrupal› firmalar› zaten alm›fllard›
öyle veya böyle. Oray› bofl alan gibi gördü.  Hele hele gerek
1. Cihan Harbi’ni Almanya’n›n kaybetmesi ve 2. Cihan Har-
bi’ni de kaybetti¤inin belirlenmesi üzerine zaten Vehbi Bey
kesin karar›n› vermifl ve Amerika’n›n yolunu tutmufltu. Çün-
kü ma¤luplarla çal›fl›lmaz.
Bir de tabii stratejisinin ikinci önemli yan›n› da ortaya koya-
l›m.  Vehbi Bey’in  yetiflti¤i devrede, ki halen de öyledir ama
özellikle de o devrede, devlet her fleydi. Dolay›s›yla Vehbi
Bey devlet olmadan kendisinin de olamayaca¤›na inand›. Ni-
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tekim bu kendi özdeyiflidir; “Devlet yoksa
ben yokum, devlet varsa ben var›m” flek-
linde. O devirde devlet, devleti infla et-
mek, devlete katk›da bulunmak, devletle
iyi geçinmek, devletin stratejilerine paralel
hareket etmek hayatta kalman›n temel un-
suruydu. Devlete sad›k kalmak için siyase-
te uzak durmufltur. Çünkü o kal›c› olan›n
devlet oldu¤unu biliyordu. “Hareketli Kâ-
be’ye göre namaz k›l›nmaz” derdi; yani
Kâbe’nin yerinin sabit olmas› laz›m.
Vehbi beyin gördü¤ü “temsilcilik”
formülüne dikkat çekmeliyiz. Bat› firma-
s›n› temsil etmek ne demek? Teknoloji
transferinin Türkiye’deki rant›n› almak de-

mek. fiimdi Vehbi Bey’in kulland›¤› bir ta-
bir vard›; “Onlar kimin acentas›?”. “Acen-
ta” derdi o, yani mümessil. fiimdi bak›yor
ki teknolojisi geliflmifl firmalar›n acentas›
olmak laz›m. Vehbi Bey’in yakalad›¤›
önemli nokta budur. ‹kinci olarak keflif sa-
hibi yabanc› firmalar›n Türkiye mümessili
olmak. O keflif yap›lan teknolojinin rant›-
n› gördü.
Vehbi Bey’in çok önemli bir özelli¤i de
tüm bu flirketlerinin ilerde da¤›lmas›n› ön-
leyecek kurumsal bir yap› kurma ihtiyac›-
n› farketmesidir. Çünkü kendisi hayata
gözlerini yumduktan sonra, belki birkaç
nesil sonra bile hisselerin herhangi bir

kavga nedeniyle da¤›lmas›n› önlemek is-
tedi. O zaman “holding” formülünü buldu.
Onun kafas›nda kurdu¤u formül, mülkiyet
ayr›l›¤› kavgas›n›, operasyonel flirketler-
den tepedeki finansal flirkete tafl›makt›r.
Vehbi Bey’in formülü buydu. Vehbi Bey
bir tüketim adam› de¤ildi. Böyle olunca
onun da ideali ne oluyordu? Bunlar› kur-
dum, bunlar y›k›lmas›n. Yani bir sanatç›
gibi eserlerini muhafaza etmek istiyordu.
Oradan kendisine kazanç gelmesi peflinde
de¤ildi. ‹flte bu kurumsallaflmayla, ad›n›
yaflatacak kurumlarla; hastaneydi, okuldu,
üniversiteydi kal›c› eserlerle idealize etti
markas›n›.

Vehbi Bey’in çok do¤ru gördü¤ü önemli bir konu da partnerinin kim olaca¤›yd›.
Vehbi Bey Amerika’y› erken keflfetti. ‹fl yapaca¤›, ‘acenta’ olaca¤› flirketleri hangi
ülkeden bulaca¤›n› belirledi. O partnerini Amerikal›lar olarak seçti. Cihan Harbi’ni
Almanya’n›n kaybetmesi ve 2. Cihan Harbi’ni de kaybetti¤inin belirlenmesi üzerine
zaten Vehbi Bey kesin karar›n› vermifl ve Amerika’n›n yolunu tutmufltu. 
Çünkü ma¤luplarla çal›fl›lmaz.”

“
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“1926 y›l›nda, Türkiye'nin zor ve s›k›nt›l› günlerinde, 
Koç flirketlerinin, mütevaz› ad›mlarla ifl dünyas›na giren 
Vehbi Koç'un genifl ufku ve enerjisiyle geliflip büyüyerek, 
1963 y›l›nda Koç Holding’e dönüfltü¤ünü görüyoruz.”

“
”

umhuriyetimizin kuruluflu çok çetin flartlarda gerçek-
leflti. 1920-1930’lu y›llarda, Büyük Millet Meclisi’nin ya-
sama ve denetim faaliyetiyle, toplumsal uzlaflma orta-

m›nda hukuksal ve kurumsal altyap› hayata geçirilerek, Cum-
huriyet rejimine modern bir devlet yap›s› kazand›r›lm›flt›r.
1930-1940’l› y›llarda ise, dünyada yaflanan “Büyük Kriz” orta-
m›nda, genç Cumhuriyet, ekonomik geliflmeye elveriflsiz bir
ortamla karfl› karfl›ya kald›. Buna ra¤men, devlet eliyle kuru-
lan çimento ve fleker fabrikalar› sanayileflmenin ilk ad›mlar›n›
oluflturdu. 1940-1950’li y›llara ise “‹kinci Dünya Savafl›” ve
sonras›nda yeni kurulan dünya düzeni damgas›n› vurdu. Tür-
kiye Cumhuriyeti, savafl sonras› kurulan yeni düzende kendi-
ne sayg›n bir yer buldu. Özetle, Cumhuriyet’in ilk 30 y›l›n›n
dünya konjonktürü aç›s›ndan çok zor dönemlerle örtüfltü¤ü-
nü görüyoruz. 1926 y›l›nda, Türkiye'nin zor ve s›k›nt›l› günle-
rinde, Koç flirketlerinin, mütevaz› ad›mlarla ifl dünyas›na giren
Vehbi Koç'un genifl ufku ve enerjisiyle geliflip büyüyerek,
1963 y›l›nda Koç Holding’e dönüfltü¤ünü görüyoruz.
Koç Toplulu¤u'nun geliflmesindeki en önemli aflamalardan
biri de kurumlaflma çabas›d›r. 1938 y›l›nda Vehbi Koç, flah›s
firmalar›n›n uzun ömürlü olmad›klar›n› görerek giriflimlerini
bir anonim flirket olarak düzenlemifl ve bu flirket, zamanla
Koç Toplulu¤u'nu meydana getiren flirketlerin temeli ve gelifl-
me merkezi olmufltur. Toplulu¤un geliflmesinde bir sonraki
ad›m, 1940'lar›n sonuna do¤ru imalat sanayiine yönelifltir. 
Türkiye’de, özel sektörün de kendine yer buldu¤u yayg›n bir
kalk›nma hamlesinin, 1950 y›l›ndan sonra bafllad›¤›n› biliyo-
ruz. 1950-1990 y›llar›n› kapsayan 40 y›ll›k dönemde, a¤›rl›¤›
giderek özel sektöre kayan bir h›zl› büyüme dönemi yaflad›k.
Bu h›zl› büyümenin getirdi¤i makro dengesizlikler, zaman za-
man ekonomik istikrar›n bozulmas›na, hatta demokratik rejim
kesintilerine neden oldu ama hedeften sap›lmad›. Hedef, Ata-
türk’ün belirledi¤i gibi “ça¤dafl uygarl›¤›” yakalamakt›.
Say›n Vehbi Koç, toplumsal sorumlulu¤u, etik davran›fllar› ve
baflar›l› flirket yöneticili¤ini ön planda tutan sanayici ve iflada-
m› kimli¤iyle, son 40 y›ld›r süregelen özel sektör a¤›rl›kl› kal-
k›nma hamlesinde çok önemli bir rol oynam›flt›r. Vehbi

Koç’un, bu simgesel kiflili¤iyle baflar›l› k›ld›¤› flirketler ve top-
lumsal sorumluluk anlay›fl›, özel sektörün de ülke kalk›nma-
s›na katk› yapabilece¤i düflüncesinin Türk toplumu taraf›ndan
kabul görmesini sa¤lam›flt›r.
Nitekim, Vehbi Koç’un temsil etti¤i anlay›fl sayesindedir ki,
üretim ve istihdam pefline düflen Türk özel sektörü, ülkemizi
AB üyeli¤inin efli¤ine getirmifltir. Biliyoruz ki, refah düzeyi,
ancak, bireysel inisiyatif ve kat›l›mc› demokratik anlay›fl›n
yerleflti¤i ülkelerde yükselmekte ve toplumun tüm kesimleri-
ne yayg›nlaflabilmektedir. Bir anlamda, AB’ye tam üyelik sü-
recine girilmifl olmas›, Atatürk’ün  “ça¤dafl uygarl›k” hedefine
gerçeklik kazand›rm›flt›r. 

Toplumsal sorumlulu¤u ö¤rettiler
Vehbi Koç’un kiflili¤inde, Koç Holding zaten güçlü bir top-
lumsal sorumluluk anlay›fl› gelifltirmiflti. Özellikle e¤itim, sa¤-
l›k ve kültür alan›nda vak›f, dernek, müze, üniversite gibi ku-
rulufllar holding bünyesinde yer almaktayd›lar. TÜS‹AD, bu
toplumsal sorumluluk anlay›fl›n›n, Atatürk’ün “ça¤dafl uygar-
l›k” hedefi göz önüne al›narak, tüm ülke sorunlar›na yayg›n-
laflt›r›lmas› anlam›na gelmektedir.
Nitekim, misyonu itibariyle, TÜS‹AD, demokrasi ve insan
haklar› evrensel ilkelerine ba¤l›, giriflim, inanç ve düflünce öz-
gürlüklerine sayg›l›, yaln›zca asli görevlerine odaklanm›fl et-
kin bir devletin var oldu¤u Türkiye'de, Atatürk'ün ça¤dafl uy-
garl›k hedefine ve ilkelerine sad›k toplumsal yap›n›n geliflme-
sine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay›-
fl›n›n yerleflmesine yard›mc› olan bir dernektir. TÜS‹AD, sana-
yici ve ifladamlar›n›n Türk toplumunun öncü ve giriflimci bir
grubu oldu¤u inanc› ile bu yöndeki uygulamalar›n takipçili¤i-
ni yapar. Derne¤imiz, kuruluflundan bu yana geçen 35 y›ld›r,
Vehbi Koç’un hayat› süresince kendine ilke edindi¤i kuralla-
r›n ülke çap›nda yank› bulmas›n› sa¤lamaya devam etmekte-
dir. Kendisinin kurucu üye olarak yer ald›¤› ve “düflünce fab-
rikas›” olarak niteledi¤i TÜS‹AD: Piyasa ekonomisinin hukuk-
sal ve kurumsal altyap›s›n›n yerleflmesine ve ifl dünyas›n›n ev-
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rensel ifl ahlak› ilkelerine uygun bir biçim-
de faaliyette bulunmas›na; uluslararas› en-
tegrasyon hedefi do¤rultusunda Türk Sa-
nayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün
art›r›larak, uluslararas› ekonomik sistemde
belirgin ve kal›c› bir yer edinmesine; Tür-
kiye'de liberal ekonomi kurallar›n›n yerlefl-
mesinin yan› s›ra, ülkenin insan ve do¤al
kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle des-
teklenerek en etkin biçimde kullan›m›n› ile
verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k›la-
cak ortam›n yarat›lmas› yoluyla rekabet
gücünün art›r›lmas›na gayret etmektedir.

Bu misyon çerçevesinde, san›r›m TÜS‹AD
ve Vehbi Koç her zaman birlikte an›lmaya
devam edilecektir.

Sanayiinin tarihiyle özdefl 
Vaktiyle televizyonlar siyah-beyaz iken,
Vehbi Koç’un, Sak›p Sabanc›’yla tecrübele-
rini ve an›lar›n› kamuoyuyla paylaflt›klar›
bir programda yapt›klar› söylefliyi izlemifl-
tim. ‹fl hayat›ndan gelen bir ailenin ferdi
olarak, bu söylefli çarp›c› ve ö¤retici bir
görüfl al›flverifli olmas› aç›s›ndan beni etki-
lemiflti. Her ikisini de sayg› ve sevgiyle an›-

yorum. Vehbi Koç gibi insanlar, bir ülke-
nin tarihinde çok az gelirler ve çok özel bir
yer tutarlar. Yabanc› ülkelerde de, kendi
ülkesinin tarihinde, hem düflünceleri, hem
de yapt›klar›yla bu kadar çok iz b›rakan in-
sanlara gerçekten çok nadir rastlanmakta-
d›r. Bu bak›mdan, Cumhuriyet’in ekonomi
tarihi, bir anlamda, Vehbi Koç’un ifladam-
l›¤› ve sanayicilik tarihiyle örtüflmektedir.
Cumhuriyet, Vehbi Koç’un önderli¤ini
yapt›¤› cesur ve giriflimci insanlar sayesin-
de, bugün “ça¤dafl uygarl›¤›” yakalama
noktas›na gelebildi. 

Vehbi Koç, toplumsal sorumlulu¤u, etik davran›fllar› ve baflar›l› flirket yöneticili¤ini
ön planda tutan sanayici ve ifladam› kimli¤iyle, son 40 y›ld›r süregelen özel sektör
a¤›rl›kl› kalk›nma hamlesinde çok önemli bir rol oynam›flt›r. Vehbi Koç’un, bu
simgesel kiflili¤iyle baflar›l› k›ld›¤› flirketler ve toplumsal sorumluluk anlay›fl›, özel
sektörün de ülke kalk›nmas›na katk› yapabilece¤i düflüncesinin Türk toplumu
taraf›ndan kabul görmesini sa¤lam›flt›r.”

“
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Türkiye’nin dünyada rekabet edebilecek üretim gücünü elde etmesi
için büyük firmalar›n yenili¤i kendilerinin üretmesi gerekir.
Yani sadece Japonya’dan, sadece ‹ngiltere’den almak yetmiyor.
Siz, kendiniz üreteceksiniz. Koç Toplulu¤u Arçelik ile bunu büyük
ölçüde baflard› diye düflünüyorum.

“
”

ehbi Koç ile Koç Toplulu¤u’nun geliflimi ve yerli,
ulusal sermaye birikimine katk›s›n› de¤erlendirirken
alt› çizilmesi gereken, önemsenmesi gereken birkaç

nokta var. Hemen flunu söyleyeyim. Ulusal sermaye biriki-
minde Cumhuriyet döneminin politikalar›n›n, devletçilik uy-
gulamas›n›n, ondan önceki serbestçi uygulaman›n ve sonra-
s›n›n önemli katk›lar› var. Koç Toplulu¤u, yani Vehbi Koç
ve flirketleri bundan yararlanm›fllard›r. Ancak burada flöyle
bir fley var. O ulusal sermaye birikiminden, bu süreçten, bu
politikalardan yararlanamayan onca topluluk, kifli, kurulufl,
ifladam› var. O zaman sorulmas› gereken temel soru flu: Ne-
den Koç ve devam› baflar›l› oldu. Bu soruyu sordu¤umuz
zaman ortada benim gözlemledi¤im, kapitalist birikim süre-
cinin ana özelli¤i olarak gözlemledi¤im nokta flu; Koç, Veh-
bi Bey zaman›nda ve sonras›nda her zaman flunu yapmay›
baflard›: Yenilikleri almay› baflard›. fiimdi yenili¤i almak,
üretim yap›s›nda, teknolojide, geliflmede yenili¤i almak ko-
lay ifl de¤il. Önce o yetene¤iniz olmas› laz›m. Yani yenili¤i
kavrama ve görme yetene¤inizin olmas› laz›m. Koç Toplu-
lu¤u bunu baflard›. Ha, nas›l baflard›? Vehbi Bey’in öngörü-
leriyle baflard›, art›, hiç unutulmamas› gereken bir fley, nite-
likli iflgücü ile çal›flarak baflard›. Yani kendi seçti¤i insanlar
nitelikli insanlard›. Ve üçüncüsü, kurumsallaflmay› baflard›.
Yani genellikle Türkiye’deki aile flirketlerinde flu var; flirke-
tin kurucusu, büyü¤ü, önde geleni öldü¤ü zaman flirket bi-
ter. Da¤›l›r, sona erer. Koç olay›nda bunun olmamas›n› sa¤-
layan fley sa¤l›kl› kurumsallaflmad›r. Bunu hiç göz ard› et-
memek laz›m. Vehbi Koç, Koç Holding’i yenilikleri görme,
yenilikleri alg›lama, ona aç›k olma özelli¤i ve yetene¤iyle
oluflturdu. 
“Hayat›m” adl› biyografisinde, Vehbi Bey’in liseyi b›rakt›ktan
sonra Ankara’daki az›nl›klar›n yaflam›na iliflkin gözlemleri
de kendisinin yenili¤e, ça¤dafll›¤a, ilericili¤e ne kadar aç›k
oldu¤unun göstergesi. Bunun bir ad›m sonras› flu; yenili¤i
özümsemek. Bunu alma yetene¤iniz var, al›rs›n›z da bir de
onu içsellefltireceksiniz. Koç Toplulu¤u bunu da baflard›.
Dolay›s›yla yenilik konusunda ikinci aflamay› da baflard›.
Daha sonra üçüncü aflamas› var bu iflin; yenili¤i kendiniz
üretebiliyor musunuz? Bu iflin son aflamas›. San›yorum, özel-
likle Arçelik ba¤lam›nda –galiba Arçelik, Toplulu¤un flu ana

kadarki kaptan gemisi ya da bayrak gemisi– bunu baflard›.
Arçelik ile Koç Toplulu¤u yenilik yaratma, yenili¤i üretim
iflini büyük ölçüde baflard›. Ve bu çok önemli bir baflar› be-
nim kan›mca.
Türkiye’nin dünyada rekabet edebilecek üretim gücünü el-
de etmesi için büyük firmalar›n yenili¤i kendilerinin üretme-
si gerekir. Sadece Japonya’dan, sadece ‹ngiltere’den almak
yetmiyor. Siz, kendiniz üreteceksiniz. Koç Toplulu¤u, Arçe-
lik ile bunu büyük ölçüde baflard› diye düflünüyorum ve o
nedenle de onu önemsiyorum. Türkiye’nin küresel dünyada
yer edinmesi, küresel dünyada rekabet edebilmesi, küresel
dünyada varl›¤›n› kan›tlamas›n›n yolu buradan; güçlü üretim
birimlerinin dünyada yer etmesinden geçiyor.
Bunun nedenini de flöyle özetliyebiliriz: Demokrat Parti za-
man›na kadar, yani 1950’lere kadar, tek partili nitelemesi bir
yana, hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bir kapita-
list ülkede hükümetin olmas› gereken yerde duruyor. Çok
net olarak bunun alt›n› çizmek gerekiyor. 1950’lere kadar
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hükümet hiçbir sermaye kesimine yak›n
veya uzak durmuyor. Bunu biraz daha
genifl tutabiliriz; hiçbir toplumsal kesime,
toprak a¤alar›na, iflçilere, sermayedara,
esnafa, bas›na yak›n ya da uzak de¤il. Eflit
uzakl›kta veya eflit yak›nl›kta. fiimdi bu
çok önemli. Neden? Bu iki nedenle
önemli. Birincisi, kapitalist dünyada ol-
mas› gereken rekabette eflitli¤e ancak
böyle ulafl›l›r. Yani “Benim müteahhidim,
benim ifladam›m, benim gazetem, benim
medyam” dememesi gerekir devletin ya
da hükümetinin. Dememesi gerekir; ki
1950’den sonra yafl›yordu bunu Türkiye
ve giderek yo¤unlaflan anlamda da yafla-

maya devam ediyor. Vehbi Bey böyle bir
dönemde, devletin o otonom diyelim,
nesnel, uzak tutumunu görüyor, biliyor, o
yoldan gidiyor, sonradan da bu ifllere gir-
miyor. Ve do¤rusu da bu... Konunun ikin-
ci önemli boyutu flu: Devlet özgün, ken-
dine has, hükümetten ba¤›ms›z politika
yapabiliyor. Yani iç ve d›fl sermaye çevre-
lerinin oyunca¤› olmadan, onlara mah-
kûm olmadan, onlar›n ba¤›ml›s› olmadan
özgün politika üretebiliyor. Cumhuriyet’in
1930’lu y›llar›n›n özelli¤i budur. Türkiye
1950’lerden sonra bu özelli¤ini ad›m ad›m
yitirdi. Ve Vehbi Bey’in iflte bu üç önem-
li tavr› ile Koç Holding sürekli geliflerek

devam›n› sa¤layabilen bir kurum haline
geliyor. Bugüne bakt›¤›m›zda ise Türkiye
devlet eliyle K‹T’leri kurdu ve büyüttü.
fiimdi Koç Toplulu¤u ile K‹T aras›ndaki
bu bütünleflme, TÜPRAfi olay› ve benzer-
leri flunu gündeme getiriyor; e¤er Toplu-
luk kendi ilkelerine, yap›s›na, geliflimine
uygun e¤ilimleri sürdürürse, ki öyle ol-
mas› do¤al ve beklenir, ha o zaman bu
geliflme, Türkiye’nin küreselleflme süre-
cinde yerini güçlendirecek bir aç›l›m gibi
görünüyor, bir yol alma gibi görünüyor.
Ve bunun gelecekte ekonomiye olumlu
bir dönüflümü olaca¤›n› ben flahsen düflü-
nüyorum.

Vehbi Koç, yenilikleri almay›, üretim yap›s›nda, teknolojide, geliflmede yenili¤i
uygulamay› baflard›. Nitelikli iflgücü ile çal›flt› ve kurumsallaflmay› sa¤lad›. Bu üç
önemli politikayla Koç Holding’i sürekli k›ld›.”“
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Vehbi Bey, konu e¤itim olunca her ne kadar ‘Kaç paraya ç›kar 
bu ifl?’ diye sorsa da hiçbir masraftan kaç›nmadan yat›r›m yapard›.
Hatta s›rf baflar›l› ö¤rencilerin yurtd›fl›na gönderilmesini
sa¤layabilmek için Türk E¤itim Vakf›’n› kurdu.

“
”

ehbi Bey’le 1959’da tan›flt›k. Amerika’dan yeni dön-
müfltüm ve Karadeniz Apartman›’nda oturmaya baflla-
d›m. Bitiflikte Koç Apartman› vard› ve çocuklar›na

doktor olarak bakarken tan›flt›m onunla. Oradan dostlu¤u-
muz bafllad› ve zamanla geliflti. Öyle oldu ki onun kurdu¤u
önemli vak›flarda kuruculardan biri de ben oldum. Örne¤in
Türk E¤itim Vakf›’n› yan›lm›yorsam 1967’de kurduk, ard›ndan
da Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›’n› kurduk. Onun e¤itime
verdi¤i önem beni çok etkilemiflti. Derdi ki, Atatürk ülkeyi
gençli¤e emanet etmifltir. O zaman gençli¤in iyi yetiflmesi
önemlidir. ‹yi yetiflmemifl, iyi e¤itilmemifl gençli¤e emanet
etmiflsin ne ç›kar? Hay›fland›¤› bir konu da yabanc› dil
bilmeyifliydi. Kendisi ortaö¤retimdeyken, idadi okulunda ona
Frans›zca e¤itimi verilmifl. Fakat fazla zaman ay›rmad›¤› için
tamamlanmam›fl. Ona zaman zaman hay›flan›rd›. Ben bu
arada Hacettepe Çocuk Sa¤l›¤› Enstitüsü’nü kurdum. 1963’te
de T›p Fakültesi kuruldu. Ancak devletin üniversiteyi bitiren
gençleri yurtd›fl›na gönderme, orada lisansüstü e¤itim yapt›ra-
bilme ve bilimdeki yeni geliflmeleri Türkiye’ye getirebilme
olana¤› yoktu. ‹flte bu tart›flmalar sürerken Vehbi Bey öncü-
lü¤ünde Türk E¤itim Vakf› kuruldu. Ben de kurucular aras›n-
dayd›m. Birçok baflar›l› ö¤renciyi vak›f yurtd›fl›na gönderiyor-
du. Burada bafllayan bu e¤itim konusundaki vak›flar›n ard›n-
dan Türkiye’de nüfus art›fl› tart›flmalar› bafllam›flt›. Bu kez de
Vehbi Bey Türkiye Aile sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›’n› kurdu.
Burada da kurucular aras›ndayd›m. Özellikle e¤itim ve çocuk
sa¤l›¤› konusunda her türlü sosyal yard›ma ve yat›r›ma
haz›rd›, bu vak›flar yoluyla da tüm ifladamlar›n› bu konulara
yat›r›m yapmaya, yard›m etmeye teflvik ediyordu. Hatta
cenazelere, dü¤ünlere çiçek gönderilmesi yerine, Türk
E¤›itim Vakf›’na ba¤›fl yap›lmas›n› sa¤layan bir organizasyon
kurmas›, bu vak›flar›n düzenli bir iflleyiflle, tüm halk›n
kat›l›m›yla devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan en önemli
bulufludur.
Bu vak›flarla birlikte art›k samimiyetimiz de ilerlemiflti. Ben
1984’te Bilkent Üniversitesi’ni kurdum, 1986’da e¤itime baflla-
d›k. Fakat tek özel üniversiteyiz. Bunun da s›k›nt›s› var. 
Ben de, e¤itime gönül vermifl ve bu konuda teflebbüse

Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac›:
E¤itime ne pahas›na olursa olsun
yat›r›m yapard›

geçecek kimseler var m› diye araflt›r›rken en olumlu cevab›
Vehbi Bey verdi. Yaln›z bir kaç defa görüfltüm. “Bu kaça
patlar” diye sordu.
Hatta beni biraz da f›rçalad›: ”Bana kurdurdu¤un lise flu
kadara ç›kar dedin, bafllad›ktan sonra onun kaç misliyle oldu.
Bu da böyle olmas›n doktor?” Ben de onu “Liseyi kurmak için
mecbursun bütün dersleri vermeye. Baz› dersleri vermemek
olmaz. Ama üniversite öyle de¤il” dedim. “Bir üniversite
açars›n. ‹çinde 20 tane fakülte olur, bir üniversite açars›n
içinde 2 tane fakülte olur. Yine de ad› üniversitedir. Onun
için kaç paran varsa o kadarl›k yapar›z” dedim. 
Ancak tabiiki söyledi¤im rakam›n çok üzerine ç›kt›
üniversitenin maliyeti. Ama sonra, etrafa “Do¤ramac› bana su
kadara ç›kar bu üniversite dedi, sonra onun flu kadar kat›na
ç›kt›. Ama çok memnunum ben” diye anlatmaya bafllad›. 
Çünkü e¤itim konusu onun için çok hassast›. Örne¤in
Ankara’da ilk ö¤renci yurdunu yapan ve ba¤›fllayan Vehbi
Bey’dir. Ankara Maltepe’de ilk ö¤renci yurdunu kurmufltur.
Vehbi Bey’in bu yat›r›m›n›n ard›ndan birçok kifli geldi. Çok
önemli bir bafllang›çt›r. Vehbi Bey meflhur lisesi ki, büyük bir
at›l›md› o; flimdi de Türkiye’de ortaö¤retimde en baflta gelen
kurulufllardan birisidir.
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Cenazelere, dü¤ünlere çiçek gönderilmesi yerine, Türk E¤›itim Vakf›’na ba¤›fl
yap›lmas›n› sa¤layan bir organizasyon kurmas›, bu vak›flar›n düzenli bir iflleyiflle,
tüm halk›n kat›l›m›yla devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan en önemli bulufludur.”“
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Vehbi Beyi, heykelini yapt›rmak için yüz mask›n› almaya ve poz
vermeye ‘Torunlar›n›z resminize bakacak, ama al›p flöyle
okflayabilmeli sizin yüzünüzü’ diyerek ikna edebildim. 
Hiç hofllanmazd› böyle ifllerden. Zaten heykel için yaln›zca 
20 dakika poz verece¤ini belirtti ve saat tutturttu.

“
”

ehbi Bey’in çok önemli bir özelli¤i vard› bence. Nere-
de ona ait bir sanayi kuruluflu, nerede bir ticari kuru-
luflu veya onun bir uzant›s› say›labilecek birimleri var-
sa, her sene arabaya binip yurt gezisine ç›kar, s›rayla

bu flehirlerde birer gece geçirirdi. Bu do¤udan bat›ya Anado-
lu’yu kat etmektir. Biliyorsunuz Koç’un amiral gemisi olan
buzdolab› fabrikas› da Eskiflehir Organize Sanayi Bölgesi’ne
yap›lan ilk fabrika yat›r›m›d›r. Koç Grubu için de çok önemli
bir fabrikad›r. Amortisör fabrikas› da daha sonra ilan edilmifl-
tir. Vehbi Koç’un oraya Arçelik’i kurmas›ndan sonra Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ne yat›r›m talepleri gelmeye bafllam›flt›r.
Çünkü “Vehbi Bey orada bir fabrika kurduysa burada çok ve-
rimli ifller yap›labilir” düflüncesi, Eskiflehir’in yerli sanayicileri-
ni ve di¤er sanayicileri harekete geçiren unsurlardan bir tane-
si olmufltur. Çok iyi bildi¤i bir fley vard›, Eskiflehir sanayi ku-
rulufl yeri olarak karayollar›n›n kavflak noktas›, demiryollar›-
n›n kavflak noktas›; su var, arazi düz; her türlü imkân var ve
de Cumhuriyet’in kuruluflundan sonra oraya bir
okul görevi de görebilecek olan kamu yat›r›m-
lar› yap›lm›fl. Lokomotif Fabrikas›’n› getirmifl,
tayyare fabrikas›n› kurmufl, fleker fabrikas›n›
kurmufl, Sümerbank’›n fabrikalar›n› kurmufl
ve bu fabrikalar nedeniyle de yurt d›fl›nda
yetiflmifl teknik eleman olan yöneticileri
atam›fl. Onlar birer koloni kurmufllar. Her
birisi sosyal ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› loj-
manlar, siteler ve bir kültür getirmifller. O in-
san gücü potansiyelinden Eskiflehirli
müteflebbisler neden yararlanm›-
yor? Vehbi Bey’in düflündü¤ü
noktalardan biriydi bu. “Emekli
olduktan sonra ne yapacak bu
adamlar?” diye sorard›. En az›ndan
emekli olanlar›n, hele böyle bir ifllet-
me, sanayi, ifl tecrübesinden geçmifl ol-
gun insanlar›n bir süre hizmet edebilecek-
lerini düflünür ve özel teflebbüsün onlardan
istifade etmesini telkin ederdi. fiimdiki gibi
ya da Koç Toplulu¤u’nun bildi¤iniz büyüklü-
¤ü geçtikten sonraki dönemlerdeki insan gü-

Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen:

Heykelini torunlar› için yapt›rd›
cü bollu¤u yoktu o tarihlerde. fiimdi 65 yafl tahdidini getirdi-
ler daha dinamik bir yönetime kavuflmak için. Bütün holding-
ler de onu örnek alarak ayn› fleyleri yapar hale geldiler. Veh-
bi Bey’in bu özellikleri bence onun baflar›s›nda kendi yapt›¤›
ifllerin ötesinde yol gösterici, ö¤retici olmas› aç›s›ndan fevka-
lade önem tafl›yordu ve de e¤itimle çok yak›n ilgilenmesi be-
nim daima ilgimi çekmifltir.
Örne¤in, Vehbi Bey’in, e¤itim alan›ndaki çal›flma çizgisi içeri-
sinde önemli bir e¤itim kurumu çal›flmas› da 1958’de kurulan
Eskiflehir ‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisi’dir. ‘60’lara kadar
kiral›k binalarda, iflçi yurtlar›nda faaliyet göstermiflti akademi.
Fakat akademi baflkan›n›n bütün giriflimlerine ra¤men hükü-
metten belli bir araziyi sat›n al›p da bir kampus kurma olana-
¤› elde edilemedi. Prof. Baran O¤uz dönemidir bu dönem.
Sonra büyük bir gayretle, Milli Savunma Bakanl›¤›’ndan bir
ulaflt›rma taburu olarak kullan›lan ama fonksiyonu azalm›fl bir
arazi parças›nda, daha do¤rusu askeri bir alanda belli bir par-

çay› tahsis ettirmeye muvaffak oldu ‹smet Pafla’n›n baflba-
kanl›¤› döneminde. ‹smet Pafla, 27 May›s sonras› Ge-

nelkurmay Baflkan› Cevdet Sunay’a verdi¤i tali-
matla bu araziyi üniversiteye tayin etti.
Prof. O¤uz yeri buldu, oraya da basit, iki katl›
bir ilkokul gibi, ilkokul çap›nda bile olmayan
bir bina yapmak için ödenek bulabildi bir de kü-

çük, alt› odal› bir misafirhane, d›flar›dan gelecek
hocalar için. Tabii bir akademi için ancak derslik-

leriyle ö¤renciye hizmet verebilecek çaptaki bu ya-
p›lar›n her birine birer kütüphane gerekliydi. O

y›llarda bile akla hemen  Vehbi Bey geli-
yordu. Kütüpane için de Vehbi Bey’e gi-
dildi. Vehbi Bey  hiç tereddüt etmeden
kütüphane ve araflt›rma merkezi ad› alt›n-
daki bu çal›flma için -ki Ankara’da yapt›¤›

yurttan sonrad›r bu, belki de ikinci e¤itim
yat›r›m›d›r-. derhal para tahsis etti; ve bu pa-

ray› Milli E¤itim Bakanl›¤›’na de¤il de banka-
da bir hesaba koyarak -ki o zaman akademi-
lerin bütçeleri Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›y-
d›- do¤rudan do¤ruya akademinin kullanmas›-
na, ihaleyi onun yapmas›na imkân tan›d›. Es-

E¤
it

im

56

V

Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen



kiflehir de asl›nda Vehbi Bey için önemliy-
di. Çünkü, ‘50’lerin bafl›nda Ankara d›fl›n-
da kurdu¤u ikinci ticaret firmas› Eskifle-
hir’dedir; ad› da Porsuk’tur. fiehrin merke-
zinde büyük bir ma¤azayd›. Her türlü
elektrikli eflya ve otomotiv endüstrisine
iliflkin ticari bir kurulufltu. Eskiflehir yak›n
yerdi Vehbi Bey için. 
Vehbi Bey, söz konusu kütüphane ve arafl-
t›rma merkezini finanse etmeyi, ba¤›fllama-
y› tereddütsüz kabul etti. Bina bittikten
sonra, hükümetin verdi¤i donan›m öde-
neklerinin yetmedi¤ini görünce donan›m
ödene¤i de verdi; 1967 y›l›d›r bu. 1968 y›-
l›nda da akademinin yeni kampusu; tahsis
edilen o küçük arazi, iki yurt binas›, bir
derslik, bir de Vehbi Bey’in kütüphanesiy-
le hizmete girmifltir. Hatta üzerinde üçgen
içerisinde “K” harfi vard›r; Koç’un ilk amb-

lemidir o. Koç’un amblemi de¤ifltikten
sonra –Eskiflehir Üniversitesi’nde rektör-
düm o s›ra- bugünkü geçerli amblemin
konmas› için Koç Toplulu¤u müracat etti,
onu de¤ifltirdim.
Ben Eskiflehir’de rektör olduktan sonra -
1986’da yan›lm›yorsam- o kütüphane ne-
deniyle Vehbi Bey’e ilk fahri doktoran›n
verilmesini sa¤lad›m. Senatodan karar al-
d›k; gerekçesi bize yapm›fl oldu¤u kütüp-
hane ve araflt›rma merkezidir. 
Üniversite olunca daha büyük kütüphane-
ler yapm›flt›k ama Vehbi Bey’in o küçük
kütüphane ve araflt›rma merkezi bizim için
daima bir sembol, bir an›t niteli¤i tafl›d›.
Aç›l›flta da bize onun alt kat›nda bir lisan
laboratuvar› kurmam›z› tavsiye etmifltir.
“Bunun için de para veririm gerekirse” de-
di ama biz utand›k, baflka yerden bulup

yapt›k, Vehbi Bey’in bu hizmetlerine karfl›-
l›k. 

“Torunlar› için heykel yapt›rd›”
“Vehbi Bey’in Holding ve flirketlerindeki
heykelini de ben yapt›m. Vehbi Bey’in ha-
yat›nda poz verdi¤i tek adam da benim ve
de yaln›zca 20 dakika poz verdi. Saat tut-
mufltu. Bir kere Eskiflehir’e Üniversitesi’ne
geldi¤inde, Vehbi Bey’in yüz ölçülerini ve
mask›n› ald›m. Baz› yerlerde kal›p olarak
ald›k. Daha sonra da poz vermeye ikna et-
tim. Bu pozda bak›fl›n›, duruflunu yakala-
maya çal›flt›m. 20 dakika kimseye durmaz
asl›nda. Çünkü bu ifllerden hofllanmad›¤›n›
biliyorum. Onu,  “Torunlar›n›z geldi¤inde
resminize bakacak, ama al›p flöyle okflaya-
bilmeli sizin yüzünüzü” diyerek ikna ede-
bildim. 

Eskiflehir’de Anadolu Üniversitesi’nin ilk binas› ilkokula benzeyen basit
dersliklerdi. Bir de Vehbi Bey’in yapt›rd›¤› büyük kütüphane ve araflt›rma
merkezi. Bu merkeze dil laboratuvar› bile kurdurttu. Üniversitenin
akademik olarak ilerlemesinde ve bugünkü haline gelmesinde bu araflt›rma
merkezi önemli bir simge oldu.

“
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Vehbi Bey’in Gençlerbirli¤i’ne destek vermesinin ard›nda,
baflkentte sporda denge unsuru  olabilecek,  birtak›m kararlar
alabilecek  bir organizasyon oluflmas› düflüncesi vard›.
Cumhuriyet’e yarafl›r bir kulüp olarak kalmas› konusunda
çok dikkatliydi.

“
”

ençlerbirli¤i, Atatürk Lisesi’nin bir grup ö¤retmeni tara-
f›ndan ça¤dafl Türkiye Cumhuriyeti’nin baflkenti Anka-
ra’da ça¤dafl bir spor kulübü olarak 1923’te kuruluyor.

Vehbi Koç da kulübü destekleyen ifladamlar› aras›nda yer al›-
yor. Ard›ndan da Maltepe Koç Talebe Yurdu’nun yan›nda bir
mekân› Gençlerbirli¤i Spor Kulübü’ne tahsis ediyor. Zaten bu
alan kulübe verilmemifl olsayd›, flu anda Ankara’da kaybolan
kulüpler gibi Gençlerbirli¤i Spor Kulübü de tarihe gömüle-
cekti. Ancak Vehbi Bey’in, “kulüp yaflad›¤› müddetçe bu alan
kulübe tahsis olacak” kofluluyla verdi¤i mekân sayesinde ta-
ban› olan bir kulüp ortaya ç›k›yor. Gençlerbirli¤i’nin zor gün-
leri geçiyor. Örne¤in 1978 y›l›nda kulüp küme düflüyor, bu
dönemde de Vehbi Koç devreye giriyor ve 2. ve 3. ligleri bir-
lefltirmek suretiyle Gençlerbirli¤i 2. Lig’de kalma flans› yakal›-
yor. Vehbi Bey’in kulübe tahsis etti¤i mekân Ankara için
önemli bir sosyal ortam› da oluflturuyor. Ankaral› gençler,
Gençlerbirli¤i sporcular› bu mekâna “lokal” ad›n› tak›yorlar.
Ayn› zamanda da Gençlerbirli¤i Kulübü orada ikamet ediyor. 
Gençlerbirli¤i’nin tarihine bakt›¤›n›z zaman da kulübün ne
kadar önemli görevler üstlendi¤ini görüyorsunuz. Gençlerbir-
li¤i bu ülkede ilkleri gelifltirmifl bir kulüp. Milletvekili seçmifl
bu kulüp; bakan seçmifl, Merkez Hakem Komitesi baflkan›
seçmifl, Futbol Federasyonu baflkan› seçmifl. Mesela bir Orhan
fieref Apak, Gençlerbirli¤i üyesiydi. Federasyon’a baflkanl›k
yapm›fl. Mesela Hasan Polat... Bu iki lider de Gençlerbirli¤i
Spor Kulübü’nde baflkanl›k yapm›fl, ayn› zamanda Futbol Fe-
derasyonu’nda da Türk futboluna yön vermifl insanlar. Ben
geldi¤im zaman mesela Talat Asal vard›. Onlar›n hepsi Türki-
ye’de üst düzey kalitede spora hizmet etmifl, ayn› zamanda
devlete de hizmet etmifl çok de¤erli spor adamlar› ve ülkemi-
zin üst düzey insanlar›. Bana göre, Ankara’da Gençlerbirli¤i
kadar Türk futboluna hizmet etmifl ikinci bir kulüp yok. 
Vehbi Bey’in Gençlerbirli¤i’ne destek vermesinin ard›nda,
baflkentte sporda denge unsuru da olabilecek birtak›m karar-
lar alabilecek bir tak›m oluflmas›n› sa¤lamak vard› bence. 
O tarihlerde de, yani 1923’te Atatürk Lisesi’nde üst düzey ho-
calar›n, oradaki ö¤retim üyelerinin Cumhuriyetimize yarafl›r
bir spor kulübü kurma ihtiyac› zaten bu ilkelerin bir göster-
gesi. Bu ö¤retmenlerin, üye olmas› için Vehbi Koç’a gitmele-
ri de zaten bu ilke nedeniyle önemli. Vehbi Bey’in üye olma-

‹lhan Cavcav:
Gençlerbirli¤i’nin baflar›s›nda
Vehbi Koç imzas› var

s›, sonra da Maltepede bir bina vermesi kulübü sa¤lamlaflt›r-
m›fl. Vehbi Koç baflkan oldu¤umda bana ilk olarak “O¤lum
hayatta en do¤ru fley dürüstlüktür. Dürüstlü¤ünden hiçbir za-
man için flaflma, dürüst oldu¤un müddetçe de Allah sana her
türlü yard›m› yapar” demiflti. 
Bir de çok önemli bir ö¤üdü olmufltur tak›mla ilgili bana:
“Gençlerbirli¤i’nin bar›nd›rd›¤›, içinde olan insanlar›n kültür
seviyelerinin üst düzeyde olmas›n› sa¤la. Entelektüel, e¤itim-
li, ça¤dafl insanlarla çal›fl. Gençlerbirli¤i böyle bir camiad›r,
bunu koru.”
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Vehbi beyin Gençlerbirli¤i Spor Kulübü ile ilgili çok önemli bir ö¤üdü olmufltur:
“Gençlerbirli¤i’nin bar›nd›rd›¤›, içinde olan insanlar›n kültür seviyelerinin üst düzeyde 
olmas›n› sa¤la. Entelektüel, e¤itimli, ça¤dafl insanlarla çal›fl. Gençlerbirli¤i böyle bir 
camiad›r, bunu koru....’

“
”



Doktorlar›n muhterem dostu Vehbi Beyefendi
Sizi kalben sevdim.
Sizi yaflatmak için elimden geleni yapaca¤›m.
Biliyorum ki yaflatmak için anmak laz›m.
Sizi her vesile ile hay›rla anaca¤›m.

“
”

ir gün bir haber geldi bana, 21 temmuz 1986’da. Veh-
bi Bey’in hasta oldu¤u ve Amerikan Hastanesi’nde yat-
t›¤› söylendi. Kendisini acele görmem istendi. Gittim,

odas›na ç›kt›m, konufltuk, flikâyetlerini dinledim ve muayene
ettim. Ama muayene ederken içime bir his düfltü. Evlatlar›n-
dan kimse yoktu çevresinde. O nedenle “Evlatlar›n›z nerede?”
diye sordum. Bana Kurtköy Koç Koleji’nde temel atma mera-
siminin yap›ld›¤›n›, Cumhurbaflkan› Kenan Evren’in törende
bulunaca¤›n› ve konuflma yapaca¤›n›, bu nedenle aileyi tem-
silen tüm fertlerin orda oldu¤unu söylediler. Ben Vehbi
Bey’in muayenesini bitirdim ve ba¤›rsak t›kanmas›ndan kufl-
ku duydum. Bu nedenle teflhisimi do¤rulamak için kendisin-
den izin istedim. “Tamam ne istersen yap” dedi.
Hastabak›c›yla beraber Vehbi Bey’i röntgen departman›na in-
dirdim ve radyolog arkadafllarla konufltum. Neden flüphelen-
di¤imi, ne arad›¤›m› onlara söyledim. Onlar bana yard›m etti-
ler ve de¤iflik teknikle filmler çekildi. K›sa bir süre sonra ke-
sin teflhisimi koydum: Ba¤›rsak t›kal›d›r ve acilen ameliyat ge-
rekir. Bunu kendisine söylemedim. Odas›na ç›kard›lar, ben
tekrar odas›nda onu ziyaret ettim. “Benimle çok u¤raflt›n, söy-
le bakal›m doktor, ne teflhis ettin?” dedi. “Ba¤›rsa¤›n›zda t›-
kanma var” dedim. “Çare?”, “Ameliyat”. “Ne zaman?”, “Hemen
ameliyat!” dedim. Bir an durdu, “evlatlar›m gelsin onlarla ko-
nuflun” dedi. Bekledim, Kurtköy’deki merasim bitmifl olmal›
ki Rahmi Bey, Suna Han›m, Gönül Han›m ve Semahat Han›m
geldiler. Konsültasyon odas›nda konufltuk ve bana durumu
sordular. “Bu bir ba¤›rsak t›kanmas›d›r, acele ameliyat gere-
kir” dedim. fiimdi burada bir olay var, onu aç›klamaktan gu-
rur duyar›m. Evlatlar›ndan biri bana sordu, “Houston çok
uzak, acaba Londra’ya götürebilir miyiz?” dedi. Bir an durdum
ve “Hay›r” dedim, “götüremezsiniz. Bu bir acil vakad›r, he-
men ameliyat› gerekir”. O zaman sordular; “Bu sorumlulu¤u
kabul ediyor musunuz?” “Gururla kabul ediyorum” dedim.
fiimdi geriye dönüp itiraf ederim ki ben isteseydim bir K›z›l-
haç uça¤› ça¤›r›r, her türlü t›bbi destekle Vehbi Bey’i Lon-
dra’ya gönderebilirdim. Ama bunu yapmad›m. Çünkü yapsay-
d›m kendimi inkâr etmifl olurdum. Ve aile ameliyat› benim

Dr. Tar›k Minkari:
Kritik ameliyat karar›m
“Koç T›p Bayram›”yla sonuçland›

yapmam› istedi. Kabul ettim; haz›rl›klar yap›ld› ve Vehbi Bey
ameliyathaneye al›nd›. Anestezi grubu kendisiyle meflgul
olurken, yani uyutmaya haz›rlan›rken ben ve yard›mc›lar›m
y›kan›yorduk. Orada bir an hat›rl›yorum; elimde f›rça, elimi
f›rçal›yorum ama bir an gözüm aynaya tak›ld› ve flöyle dedim
kendime: “Belki de enayilik ediyorsun. Baflar›rsan tek sütun,
baflaramazsan haber sekiz sütun ç›kacak” Sonra y›kanmaya
devam ettim. Benim içimde bir kötü Tar›k vard›r, bir iyi Ta-
r›k; o kötü Tar›k böyle fleyleri fitneler. Ama iyi Tar›k ona ce-
vap verdi: “Bundan evvelkilerde baflard›n, bunu da baflar›r-
s›n” ve ameliyata girdik. Çok güzel bir ameliyat yapt›k. Dört
befl tane arkadafl›m müflahit, konsültant cerrah olarak bizi iz-
liyordu. Çok güzel bir ameliyat oldu o. fi›mar›kl›k yapay›m
m›? Öteki ameliyatlar gibi!
Sonra Vehbi Bey’i odas›na ald›k ve k›sa bir süre sonra kendi-
ne geldi. Ertesi gün onu yata¤›nda ziyaret etti¤imde yüzüme
bakt› ve yak›nlar›ndan birine “ekspres doktor” dedi benim
için. “Hayrola” dedim. “Geldi, muayene etti, karar verdi, ame-
liyat› yapt›, bitti” diye anlatt›. 6-7 gün sonra beyefendi sa¤l›k-
l› olarak evine döndü. Sonra mesleki iliflkilerimiz devam etti.
Ben cerrah, hekim olarak, o hasta olarak birkaç defa kendisi-
ni gördüm. ‹yileflti; bu ifl kapanm›fl görünüyordu.

Ameliyatla bafllayan dostluktan
“Koç T›p Bayram›”na
fiunu da çok iyi hat›rl›yorum. Bana adam gönderdi, “Borcum
ne kadar” dedi. Ben de ona “Size hizmet etmek bana gurur
verdi, sizden para almay› düflünmüyorum” dedim. Sonra gün-
ler geçti, ertesi sene Mart ay›nda, Beyefendi bizi yeme¤e da-
vet etti. Divan Oteli’nin alt kat›ndaki odadayd›k. 100 kifliden
fazlayd›k salonda. Belli ki bütün dostlar›n› ve daha evvel sa¤-
l›¤›na hizmet etmifl olan doktorlar› da davet etmiflti. Yemek
bafllad›; masaday›z, kimse konuflmuyor ama ana yemek bit-
tikten sonra Vehbi Bey kalkt› ve oturdu¤u yerden bize hitap
etti. Bununla flunu demek istiyorum; küçük bir salondayd›k ki
mikrofon kullanmadan hitap etti bize ve teflekkür etti. Sonra
oturdu. Arkadafllar›m beni teflvik ettiler, “Karfl› konuflmay› sen
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Operatör Dr. Tar›k Minkari



yap” dediler. Ben de kalkt›m ve mültefit
bir konuflma yapt›m; kendilerine hizmet
etmifl olmaktan büyük gurur duydu¤umu
söyledim. Ama konuflmam› bitirip de otu-
racakken içime yine fleytan girdi. Dedim
ya o kötü Tar›k.. ve hemen bir daha kalk-
t›m; “Efendim arkadafllar›m soruyor, bu ik-
ram, bu flenlik sadece bu geceye mahsus
mu yoksa bundan sonraki y›llarda da de-
vam edecek mi?” dedim. Beyefendi büyük
bir nezaketle “‹nflallah devam eder” dedi
ve sözünde durdu. O tarihten sonra her
mart ay›nda –bizim bir bayram›m›z da var,
14 Mart T›p Bayram›– bu flenli¤i yapt›.

Bu flenlikler giderek geliflti ve ilk toplant›-
m›zda mikrofonsuz konuflulabilen salonun
yerini daha büyük ve ses sistemi olan sa-
lonlar ald›. Kürsüye ç›kar, konuflmalar ya-
pard›k. Bir konuflmamda flöyle demiflim:
“Hem kendim hem de salonda bulunan
tüm meslekdafllar›m, dostlar›m ve onlar›n
sevimli eflleri ad›na zat›alinize bizden do-
kuz y›ld›r esirgemedi¤iniz sevgi ve iltifatla-
r›n›z için teflekkür eder, sa¤l›¤›n›z ve mut-
lulu¤unuz için kalben dua ederim. Sevgili
dostlar›m, de¤erli meslekdafllar›m, 9. Koç
T›p Bayram›n›z kutlu olsun”! Bu flenliklere
bayram havas› verildi¤i için ben bu ismi

takt›m.
Burada bir sürpriz daha var. Ben bu davet-
lerin bitece¤ini sanm›flt›m ama devam
edince arkadafllar›ma “Vehbi Bey bize bir
iltifat ediyor, biz de ona bir arma¤an vere-
lim” dedim. Vehbi Bey’e nas›l bir arma¤an
verilir? Vehbi Bey’in Nakkafltepe’deki mü-
zesini gezdim “müzede ne yoktur* diye...
Bakt›m ki kitap yok. Vehbi Bey için bir ki-
tap haz›rlamay› düflündüm ve arkadafllar›-
ma “An›lar›n›z varsa bana acele bildirin, bir
kitap yapaca¤›m” dedim, ancak Vehbi
Bey’e bu kitab›n yap›lmakta oldu¤unu
söylemedim. Ama Vehbi Bey’den hiçbir
fley gizli yap›lmazm›fl. Sevgili Kutadgubilik
“Sizin için Dr. Minkari bir kitap yap›yor”
demifl. “Görmeliyim” demifl. Kudatgubilig
ona götürmüfl ve okumufl ama okudu¤unu
bana belli etmiyor. Ben kitab› haz›rlad›m
ve toplant›m›z s›ras›nda kürsüye geçtim.
Beyefendiye yine çok mültefit bir konufl-
ma yapt›m ve sonra “Hem kendim hem de
bu çat› alt›nda bulunan doktor arkadaflla-
r›m ad›na size ‘Koç T›p Bayram›’ ad›n› ta-
fl›yan bu kitab› arma¤an etmekten gurur
duyuyorum” dedim. Kitab› ald›, bakt›; bir
an durdu, çok hislendi. Mikrofona yaklafl-
t›, kitab› elinde tutarak aynen flöyle dedi:
“Bu davetlerin benden sonra sürüp gitme-
si için aileme vermifl oldu¤um vasiyetna-
meme bir madde ekledim” Biz bir flahs›
memnun etmek için bir jestte bulunduk
ama o flah›s daha yaflarken Koç T›p Bayra-
m›’ndan o kadar mutlu oldu ki kendisin-
den sonra da bayram›n devam etmesi için
vasiyetnamesine madde ekledi ve aile bu
vasiyeti yerine getirdi. Vehbi Bey’in vefa-
t›ndan sonra da her mart ay› içerisinde
doktorlar grubunu toplar ve Vehbi Beyi
anarak bu töreni kutlar.

‘Bu bir ba¤›rsak t›kanmas›d›r, acele ameliyat gerekir’ dedim. Evlatlar›ndan biri bana
sordu, ‘Houston çok uzak, acaba Londra’ya götürebilir miyiz?’. Bir an durdum ve 
‘hay›r’ dedim, ‘götüremezsiniz. Bu bir acil vakad›r, hemen ameliyat› gerekir’. 
O zaman sordular; ‘bu sorumlulu¤u kabul ediyor musunuz?’. ‘Gururla kabul ediyorum’
dedim. fiimdi geriye dönüp itiraf ederim ki ben isteseydim Vehbi Bey’i bir K›z›lhaç
uça¤› ça¤›r›r, her türlü t›bbi destekle Londra’ya gönderebilirdim. Ama bunu yapmad›m.
Çünkü yapsayd›m kendimi inkar etmifl olurdum. 
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Vehbi Koç'un kültür ve sanata çok genifl bir yelpazede çok önem
verdi¤ini görüyorum. Bence Vehbi Koç'un bu yönü, ‘imkân› olan
bir sanayicinin sosyal sorumlulu¤udur’ konusuna indirgenmemeli,
bilinçli bir tercih ile ilkleri bafllatma olarak alg›lanmal›, örnek
olmal›d›r.

“
”

vimde kulland›¤›m eflyalara bak›yorum, gündelik ha-
yatta hizmet ald›¤›m kurulufllara bak›yorum, yedi¤im-
içti¤im markalara bak›yorum, her yerde Vehbi Koç'un

ürün ve hizmetlerini görüyorum. Y›llard›r bizlerle beraber.
Herhalde, bireyin yaflam›nda her günü ile bu denli uzun sü-
re iç içe olmak bu dünyada çok az kifliye nasip olmufltur.
Ancak, bir o kadar önemli olan yönü, Vehbi Koç'un vak›f ça-
l›flmalar› ve toplumsal hizmetlerde göstermifl oldu¤u kararl›l›k
ve ilkleri bafllatmas›d›r. ‹lkokulundan üniversitesine, ö¤renci
yurdundan hemflire okuluna ve hastanesine, kurmufl oldu¤u
vak›flardan müzesine, gerek proje gerek ise sponsorluk ola-
rak sanata olan katk›s›ndan ad›na her y›l verilmekte olan
ödüllere bakt›¤›m zaman; bir sanayici olarak Vehbi Koç'un
kültür ve sanata çok genifl bir yelpazede çok önem verdi¤ini
görüyorum. Bence Vehbi Koç'un bu yönu, “imkân› olan bir
sanayicinin sosyal sorumlulu¤udur” konusuna indirgenme-
meli, bilinçli bir tercih ile ilkleri bafllatma olarak alg›lanmal›,
örnek olmal›d›r.

“Baflar›da ifl disiplini çok önemlidir”
Vehbi Bey ile benim tan›flmam y›llar öncesine gider. Sosyal
ortamlarda, ödül törenlerinde k›sa süreler için karfl›laflm›fl, hal
hat›r sormufluzdur. Kendisini gerçek anlamda tan›mam, Tür-
kiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf› (TAPV) ad›na 1990 y›l›n-
da oynad›¤›m "Berdel” filmi ile gerçekleflmifltir. Nüfus planla-
mas›na ve kad›n sorunlar›m›za e¤ilen bu film teklifi bana ya-
p›ld›¤›nda ve arkas›nda da Vehbi Koç oldu¤unu duydu¤um-
da, hemen kabul etmifltim. Herkesin iyi bakabilece¤i, güzel
okutabilece¤i kadar çocuk yapmas› gerekti¤ine inan›yorum.
Düflünsenize, geliriniz ayn›, ancak her y›l sofraya bir tabak
daha ekleniyor. Hangi güç dayan›r buna? Bu denli önemli bir
konuya, sanayinin en büyük isminin e¤ilmesi beni çok heye-
canland›rm›flt›. Filmdeki mesaj ile, bir aileye bile katk›m›z ol-
duysa ne mutlu bizlere.
“Berdel”i çekerken, Eskiflehir'de tüm ekip olarak Koç'un fab-

Türkan fioray:
Vehbi Koç, dünya devleri karfl›s›nda,
onlarla yar›flan bir Anadolu insan›d›r
ve hepimiz için gurur kayna¤›d›r

rikalar›nda çok iyi a¤›rlanm›flt›k. Ancak, benim unutamad›¤›m
an, kendisinin sabah›n çok erken saatlerinde film setine ka-
dar gelmesi ve bir ihtiyac›m olup olmad›¤›n› sormas›d›r. Ba-
na "Türkan Han›m, biliyor musunuz, sizin için bana ‘set iflçi-
sinden evvel sete gelir’ demislerdi, onun için erken geldim.
Baflar›da ifl disiplini çok önemlidir..." demiflti. Aradan onca y›l
geçti, Vehbi Bey’in bu sözleri hep benimle beraber oldu.
“Berdel”in galas› muhteflemdi. Vehbi Bey ile ayn› sahneyi
paylaflt›¤›m dakikalarda, kendisinin de çok heyecanl› oldu¤u-
nu fark ettim. O an bir kez daha inand›m ki profesyonel ba-
flar› için amatör ruh, hangi makamda olursan›z olun ilk flart.
Vehbi Bey o gece bu ruhu bana çok güzel hissettirmifltir...

Sanat›mla ilgili sözleri ödüllerim aras›ndad›r
Daha sonra, Vehbi Bey beni k›z›m Ya¤mur ile beraber akflam
yeme¤ine evine davet etmiflti. Ya¤mur ile ilgilenmifl, sohbet
etmiflti. Bence, onun muzip bir taraf› da vard› ve bu gülüm-
semesine çok güzel aksediyordu... Benimle filmlerim
hakk›nda konuflmas›, ayr› ayr› isimlerini bilmesi, baz› karele-
ri gayet güzel hat›rlamas›, set ile ilgili teknik sorular sormas›
beni çok flafl›rtm›flt›. Yönetti¤im filmlerimdeki maliyet konula-
r› ile ilgilenmifl; bu filmler Anadolu'ya nas›l da¤›t›l›yor, kaç ki-
fli seyrederse filmin maliyeti ç›k›yor gibi sorular sormufltu. Çe-
virmifl oldu¤um film say›s›na ra¤men, telif hakk›m›n olmama-
s›ndan adeta benim kadar hay›flanm›flt›... Ya¤mur'a çok güzel
gümüfl bir kupa hediye etmifl, içine çok candan sözler yaz-
m›flt›. Bu kart› hâlâ sakl›yorum. K›z›m Ya¤mur’a  vermifl oldu-
¤u gümüfl kupa ise evimin en güzel köflesindedir...
Ya¤mur ile beraber, Vehbi Koç'un evinde yedi¤imiz akflam
yeme¤inden sonra, bana sanat›mla ilgili söylemifl oldu¤u
güzel sözler bugün de akl›mdad›r. Vehbi Bey’in bu sözleri-
ni, ben ödüllerim aras›nda, hep titizlikle muhafaza etmeye
çal›flt›m.
“Berdel” filmi ile bafllayan bu dostluk, s›k s›k görüflme imka-
n› olmasa da devam etmifl ve çok so¤uk bir k›fl günü, Fatih
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Camii’nde Vehbi Bey’i selamlayana dek
sürmüfltür. O günden itibaren de benim
kendisine ve Koç Ailesi’ne olan sevgim ve
sayg›m her gün artarak büyümüfltür..

E¤itim ve kültür alan›ndaki 
hizmetlerinin karfl›l›¤› ödenemez
Vehbi Bey’in sosyal ve kültürel konularda-
ki çal›flma yelpazesinin çok genifl oldu¤u-
nu söyledim. Ancak, bunlar›n içinde be-
nim için en önemlisi e¤itime olan katk›s›-
d›r. E¤itime harcanan para, yap›lan yat›-
r›m, katma de¤eri en yüksek olan›d›r. Dü-

flünsenize topluma bir kifli daha kazand›r›-
yorsunuz. ‹leride onun ailesi de topluma
bir kazanç. Kurmufl oldu¤u Türkiye E¤itim
Vakf› (TEV) y›llarca birçok gencimize im-
kânlar tan›m›fl, yurtiçi ve yurtd›fl› burslar›
ile p›r›l p›r›l ö¤renciler topluma kazand›r›l-
m›flt›r. Bugün bu ö¤renciler, baflkalar›na
burs verebilir konuma geldi.
Ayr›ca, cenazelerde çiçek yerine ba¤›flta
bulunma sistemi çok yerinde olmufl ve
Vehbi Bey'in bafllatm›fl oldu¤u bu uygula-
ma çok benimsenmifltir. E¤itim ve kültür
konusunda Vehbi Bey’in bu ülkeye olan

hizmetlerinin karfl›l›¤› ödenemez. Hepimiz
ona flükran borçluyuz. Kan›mca, kendisi
de en çok e¤itim çal›flmalar›ndan keyif al-
m›flt›r.
Onca ifli aras›nda, kültür ve sanata bu ka-
dar zaman ay›rabilmifl Vehbi Koç için, bir
sanatç› olarak mutlulu¤umu ve sevincimi
sözcükler ile ifade etmekte zorlan›yorum.
Ancak, ülkesini çok seven bir kifli olarak,
bana Vehbi Bey’in kalbimdeki yerini sora-
cak olursan›z; o, dünya devleri karfl›s›nda,
onlarla yar›flan bir Anadolu insan›d›r ve
hepimiz için gurur kayna¤›d›r...

Berdel'i çekerken, Eskiflehir'de tüm ekip olarak Koç'un fabrikalar›nda çok iyi 
a¤›rlanm›flt›k. Ancak, benim unutamad›¤›m an, kendisinin sabah›n cok erken saatlerinde
film setine kadar gelmesi ve bir ihtiyac›m olup olmad›¤›n› sormas›d›r. Bana ‘Türkan 
Han›m, biliyor musunuz; sizin için bana set iflçisinden evvel sete gelir demislerdi, 
onun için erken geldim. Baflar›da ifl disiplini çok önemlidir...’ demiflti. ”
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‘Ben yanl›fll›kla size Gazanfer Bey dedim. Çok utand›m bu hatay› 
yapt›¤›m için’ dedi, ‘Lütfen üstünde durmay›n’ dedim; ‘Ancak bir 
yemek yiyerek bu hatam› affettiririm’ dedi. Düflünebiliyor musunuz? 
Kibarl›¤a bak›n, inceli¤e bak›n. Bugün size Vehbi Koç çap›nda olmayan
ve bu inceli¤i göstermeyecek yüzlerce insan sayabilirim. 

“
”

ilm setinde bafllayan dostluk
Vehbi Bey’le çok ilginç bir tan›flma öykümüz var.
70’lerin sonu... Eski Maslak Yolu diye bir yol vard›r,

orada film çekiyoruz. Hac› Osman Bay›r›’ndan Sar›yer’e gi-
den yollar yap›lmadan önce böyle bir garip yoldan gidilirdi
o taraflara ve darac›k, s›k s›k kazalar›n oldu¤u bir yoldu. Ye-
ni yol yap›ld›ktan sonra, çok fazla vas›tan›n geçmedi¤i bofl
bir yol oldu ve biz film çekerdik zaman zaman orada. Bir
gün yine bir Zeki-Metin filmi çekiyorduk. Metin’in (Akp›nar)
bir sahnesi çekiliyordu, ben de bir a¤aç dal›na oturmufltum.
S›cak bir gündü, dinleniyordum. Setlerde ortal›¤› düzeltmek-
le görevli kifliler vard›r; sa¤dan soldan seyretmek için gelen
kiflilerin kameran›n görüfl alan›na girmemesi gerek malum.
Öyle bir iki kifli az ilerde “Dur” demek üzere görevli olarak
bekliyorlar. Tesadüfen ilk andan itibaren takip ettim olay›.
Yukardan kalabal›k bir grup geliyor. Önde bir bey yürüyor,
hemen yan›nda iki kifli, ondan sonra da 7-8 kifli ve bunlar
film çekilen yere do¤ru gidiyorlar. Tahmin edersiniz ki bizim
kahraman bekçiler kofltura kofltura gidip püskürttüler. “Du-
run” diye ba¤›rd›lar. Durdu grup. O arada da epey yak›n›ma
gelmifllerdi. Fark ettim ki ön taraftaki kifli Vehbi Koç Bey.
Müdahale ettim, “Çekilin” dedim bizimkilere. Ben “Çekilin”
deyince döndü, beni gördü. Bu arada da film çal›flmas› bitti,
“Buyrun geçin” dediler. Büyük bir özenle yol aç›ld›. Ama
Vehbi Bey, kendi güzergâh› yerine bana do¤ru yürümeye
bafllad›. Ben de indim a¤açtan, karfl›laflt›k. “Nas›ls›n›z?” dedi
bana, “Çok teflekkür ederim” dedim. “Benim kim oldu¤umu
biliyor musunuz?” dedi. “Elbette biliyorum” dedim. “Ben ki-
mim?” dedi, “Beyefendi siz kendinizin ne kadar flöhretli ol-
du¤unu bilmiyor musunuz? Siz en az benim kadar flöhretlisi-
niz” dedim. Çok güldü bu laf›ma, ondan sonra “Hayrola?” de-
di. “Film çekiliyor” dedim. “Çok teflekkür ederim müdahale
etti¤iniz için” dedi. “Rica ederim” dedim. Daha sonra da “Al-
laha›smarlad›k Gazanfer Bey” dedi. Ben de hiç bozuntuya
vermedim, “Güle güle efendim” dedim; yürüdüler, gittiler.
Me¤er yürüyüfl yaparlarm›fl o yolda. Sonra Metin geldi yan›-
ma, oluy› anlatt›m. “Müdahale ettim” dedim; “Bana Gazanfer
Bey dedi” bile demedim. Çal›flmam›z bitti, eve geldim. Akfla-
müstüydü san›r›m bir telefon geldi, bir han›m ar›yor. “Zeki
Alasya Beyle mi görüflüyorum?” dedi. “Evet benim” dedim.

Zeki Alasya:
Dostlu¤umuz sadece sayg› ve
sevgiye dayal›yd›

“Vehbi Koç Bey görüflecek” dedi. Dedi ki bana Vehbi Bey
“Zeki Bey ben bugün çok büyük bir hata yapt›m”. “Hayrola
beyefendi” dedim. “Ben yanl›fll›kla size Gazanfer Bey dedim.
Çok utand›m bu hatay› yapt›¤›m için” dedi. “Lütfen üstünde
durmay›n” dedim. “Ancak bir yemek yiyerek bu hatam› affet-
tiririm” dedi. Düflünebiliyor musunuz? Kibarl›¤a bak›n, ince-
li¤e bak›n... Bugün size Vehbi Koç çap›nda olmayan ve bu
inceli¤i göstermeyecek yüzlerce insan sayabilirim. Koskoca
Vehbi Koç! Bütün aksi yöndeki ›srarlar›ma ra¤men “‹lla bir
yemek yiyece¤iz” dedi ve bir yemek günü tespit ettik. Yeni-
köy’deki evinde bir yemek yedik. Bizim dostlu¤umuz böyle
bafllad›. 

“Arçelik diye bir flirket var,
çok güzel televizyon yap›yorlar”
Vehbi Bey gerçekten çok ciddi, iflinde son derece disiplinli
bir adamd› ama özel hayat›nda ve iliflkilerinde son derece s›-
cak bir kiflili¤i vard›, espriliydi. Esprili olmas›n›n ötesinde
çok do¤ru, çok sa¤l›kl› bir espri alg›lamas›, anlay›fl› vard›. Ör-
nek vereyim: ‹lk davetine epey erken gittik, öyle istedi. Di-
yelim ki 19.00’da oradayd›k, bir saat kadar konufluldu, soh-
bet edildi. Yeme¤e geçmeden önce, “‹zin verirseniz ben her
akflam muhakkak ajans› dinlerim, buyrun hep beraber dinle-
yelim” dedi. Bir televizyon; televizyonun ilk icad›ndan bir ör-
nek. Çizikli, parazitli de bir görüntü. Daha sonra “Buyrun
efendim sofraya” dedi ve anlatt›; “yurdumdaki ve dünyadaki
bütün haberleri izlerim ve her gün 4-5 gazete okurum” dedi.
Bir süre sonra ben de bir konuflma yapt›m, “Beyefendi çok
meflgulsünüz, bir sürü flirketiniz var, kar›flt›r›yor ya da hat›r-
lam›yor olabilirsiniz ama sizin flirketleriniz aras›nda oldukça
önemli, ünlü bir flirketiniz vard›r, Arçelik. Bu Arçelik flirketi,
televizyon imal eder. fiimdi belli yafllarda gözümüze dikkat
etmemiz laz›m. Emir buyurursan›z, san›yorum güzel bir tele-
vizyon gönderirler. Çok da güzel televizyon yap›yorlar. Be-
nim evimde de Arçelik televizyon var, çok mutluyum, çok
memnunum” dedim. Benim evimde yok ama öyle bir espri
yapt›m. Biraz so¤uk bir hava esti ama Vehbi Bey inan›lmaz
bir kahkaha patlatt›, ölüyordu gülmekten, çok güldü. “Hay
siz ölmeyin” dedi. K›sa bir süre sonra bir yemek daha yenil-
di; televizyon de¤iflmiflti.
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Kendisini evimde a¤›rlamaktan
büyük mutluluk ve onur duydum
Bir hikâye daha. Gene keyifli bir gecemiz-
di. Bana saati sordu. San›yorum saat 12’ye
geliyordu. “Yahu siz çok seviliyorsunuz.
Ben sizi çok seviyorum. ‹ki fley söyleyeyim
size, ne kadar çok sevdi¤imi anlatmak için.
Bir tanesi, ifl konusu hiç ç›kmaz akl›mdan”
dedi, “Tuvalette bile hep ifl vard›r kafam-
da. Sizin yan›n›zda oldu¤um, sizinle soh-
bet etti¤im süre içinde ifli unutuyorum.
‹kincisi, bak›n saat 12, hâlâ ayaktay›m.”
Dünya Bankas› Baflkan› McNamara ‹stan-
bul’a gelmifl bir davete. Saat 23.00 olmufl,
Vehbi Bey demifl ki “Ben bu saate kadar
otururum, bundan sonra yatar›m”. “Top-
lant›y› b›rakt›m kalkt›m; flaflk›nl›¤a da u¤ra-
d›¤›n› hissettim” diyerek anlatt› bize bunu
ve flöyle devam etti: “Bak›n ne kadar çok
seviliyorsunuz ki saat 12 oldu hâlâ ayakta-
y›m, uyumad›m” dedi.
Ben, kendisinin davetlerinin arkas›ndan
dedim ki “Bizde adet flöyledir: Hep birinin
davetine gitmeyiz. Birisi bizi davet ederse
biz de onu davet ederiz. Kim daha zengin,
kim daha fakire bak›lmaks›z›n böyle bir
adetimiz var.” Bu tabii pek al›flt›¤› bir fley
de¤il. Ben kendisini evime davet ettim. Le-
vent’te çok küçük bir villada oturuyordum.
S›cac›k, mütevaz› bir evim vard›. Biraz flafl-
k›nl›kla kar›fl›k, çok mutlu oldu. Geldi evi-
me ve çok keyifli bir gece geçirdik. Ayduk
(Koray) Bey ve efli de vard›, Metin de var-
d›. Evimize geldiler, yuvam›z› flenlendirdi-
ler, flereflendirdiler, süslediler. Bir yemek
yedik hep beraber. 

Oyunlar›m›z› izler, elefltirir,
bizi yönlendirirdi
Vehbi Bey’le iliflkimiz çok sayg›n, çok üst
düzey bir iliflkiydi. Sadece sayg›ya dayal›

bir iliflkiydi; o bak›mdan çok mutlu ediyor-
du onu ve tahmin ederim ay›r›yordu di¤er-
lerinden. 
Vehbi Bey, Zeki Alasya ve Metin Akp›-
nar’in bu iliflkideki tavr›ndan çok mutlu ol-
mufltur diye düflünüyorum. ‹ki arkadafl gi-
biydik. Sanki ikimiz de çok zengindik ya
da ikimiz de çok fakirdik. Her zaman rah-
metle an›yorum, çok önemli bir kifliydi. Bu
kadar önemli yerlere insanlar›n tesadüfen

gelmeleri mümkün de¤il. Bu bir beyin ifli,
bir dünya görüflü meselesi, zekâ ifli. Politik
yaklafl›m olarak elefltirenler, sevenler, sev-
meyenler olacakt›r ama ben salt insan ola-
rak ve dostum, arkadafl›m Vehbi Koç ola-
rak her zaman çok sevdim. Ölümü çok üz-
dü beni, çok y›pratt›. Hâlâ da sayg›yla an-
d›¤›m dostlar›mdan biridir. Arkadafll›k etti-
¤im, dostu oldu¤um için onur duydu¤um
kiflilerden biridir.

Vehbi Bey oyunlar›m›z› izlemeye gelir, oyundan sonra otururdu, hemen 
gitmezdi. Bazen kulise gelirdi, bazen biz onun oturdu¤u yere giderdik.
Oyundan konuflurduk, elefltirirdi. Biz aktüel tiyatro yapard›k, hiciv 
yapard›k. Sosyal ve politik hiciv yapt›¤›m›z zaman, o hicivlerin içinde 
kendisiyle de ilgili elefltiriler olurdu zaman zaman. Niye bunu yapt›n›z, 
ettiniz demez de aksine tiyolar verirdi bize.”

“
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Vehbi Bey sanatç›ya yat›r›mc› gözüyle bakar ve onun do¤ru plan ve
programlar yapmas› gerekti¤ini düflünürdü. Sanatç›n›n öneminin 
fark›ndayd› ve onu farkl› bir yere koyuyordu. Beni sahnede izlerken
kimseyle konuflmamas›, yeme¤ini dahi yememesi, yaln›zca sahnedeki 
sanatç›ya konsantre olmas› onun bu konuda ne kadar müstesna bir 
insan oldu¤unu gösteriyordu.

“
”

en Vehbi Bey’le ilk kez Koç Grubu’nun bir organizasyo-
nunda solist olarak sahneye ç›kt›¤›m gece karfl›laflt›m.
Sahnede beni izlerken gözlerini k›sarak ve gülümseye-

rek bak›fl›ndan bana sempati ve sevgi duydu¤u belliydi. Ben
flark›lar›m› söylerken onun s›cakl›¤›n› hissettim.  
Sonra bir Abu Dabi konserim olmufltu. Türkiye’ye döndükten
sonra o konserle ilgili bas›nda ç›kan çok güzel haberlerden et-
kilenmifl, Güneri Civao¤lu ve eflini, Egemen Bostanc›’y› ve be-
ni evine davet etmiflti. Davet s›ras›nda bana yurtd›fl› konserle-
rimde insanlar› nas›l böyle coflturdu¤umu ve bu sevgiyi nas›l
kazand›¤›m› merak etti¤ini söyledi ve bana bu konuda sorular
yöneltti. Gecenin so-
nunda da “Ben flimdi
senden bir flark› isteme
hakk›na sahip miyim?”
diye sordu. Benden is-
tedi¤i flark› “Sönmez
Art›k Yüre¤imde Ya-
nan Bu Sonsuz Atefl”ti.
Söylerken çok duygu-
land›m. Vehbi Bey’in
kurallar›na ve prensip-
lerine çok ba¤l› oldu-
¤unu bilmeyen yoktur.
Her gece 23’te yatma prensibini o gece bizim için bozdu.
Vehbi Bey’le aram›zda hep s›cak bir iletiflim vard›. Yak›ndan ta-
n›y›nca sevgim ve sayg›m daha da artt›. Yine Koç Grubu için
Antalya’da verece¤im bir konser öncesinde Vehbi Bey beni ça-
ya davet etti. Hayattan, ekonomiden ve sanattan konufltuk. Se-
vecen, sayg›l› insanlar›n birikimlerini do¤ru kullanmalar› konu-
sunda bildiklerini ö¤retmeye çal›flan bir kimli¤i vard›. Ülkemiz
için bir ifladam›, çok önemli bir rehberdi. Sanki hepimizin ba-
bas› gibiydi.
Kendisiyle ilgili çok hofl espriler yapan, kendi kendisiyle dalga
geçmeyi baflarabilen biriydi. Hatta yine bir konser sonras› otu-
rup sohbet ederken televizyonda Arçelik’in kampanyas› ile ilgi-

Ses Sanatç›s› Emel Say›n:

Sanata ve sanatç›ya
büyük bir sayg›s› vard›

li bir reklam yay›nland›. “Ben de bu kampanyadan yararlan›p
televizyonumu de¤ifltirdim” diyerek bizi çok güldürdü.
Bana hep küçük k›z gibi davran›rd›, flefkat gösterirdi. Söyledi-
¤im her sözle ilgilenir, dikkate al›rd›. Param› nas›l de¤erlendir-
di¤imi sorard›. Çok önemli fikirlerini benimle paylafl›rd›. 
Benden Vehbi Koç’u tan›mlamam istense ilk söyleyece¤im; çok
özel, Türkiye’ye rehber olmufl, att›¤› sa¤lam temellerle kurdu¤u
flirketi günümüze tafl›yacak evlatlar yetifltirmifl önemli bir kim-
lik oldu¤udur. Prensiplerine, sporuna, yaflam ilkelerine göster-
di¤i sayg›, do¤ru bildi¤ini paylaflmaya çal›flmas›yla insanlara ör-
nek oldu¤unu düflünüyorum.

Kendi prensipleri do¤-
rultusunda yetifltirdi¤i
o¤lu Rahmi Koç da t›p-
k› babas› gibi sosyal
sorumluluk projelerin-
de hep bafl› çekiyor.
Türkiye’nin ekonomisi
üzerindeki etkilerinin
fark›ndalar ama birey-
sel olarak da ça¤dafl
insan olman›n tüm ge-
reklerini yerine getiri-
yorlar. 

Vehbi Bey sanatç›ya yat›r›mc› gözüyle bakar ve onun do¤ru
plan ve programlar yapmas› gerekti¤ini düflünürdü. Sanatç›n›n
öneminin fark›ndayd› ve onu farkl› bir yere koyuyordu. Beni
sahnede izlerken kimseyle konuflmamas›, yeme¤ini dahi yeme-
mesi, yaln›zca sahnedeki sanatç›ya konsantre olmas› onun bu
konuda ne kadar müstesna bir insan oldu¤unu göstermeye ye-
tiyordu zaten. 
Onu kaybettikten sonra tavsiyelerine ihtiyaç hissetti¤imin fark›-
na vard›m. Dan›flt›¤›mda bana flefkat ve ilgi ile yaklaflan bir dos-
tun yoklu¤unun ac›s›n› yüre¤imde hep hissediyorum. Onun
sohbeti, ilgisi, yapt›¤›m iflleri sorgulamas›, s›rt›m› s›vazlamas›
bana güven veriyordu. Kendisini çok ar›yorum… 
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“Ekonomideki h›zl›
geliflmelere karfl›l›k 
kalifiye eleman, 
e¤itiminin tam 
yap›lmamas› ve h›zl› 
nüfus art›fl› bizi bat›l› 
ülkeler kadar ileri 
götürmedi. 
Memleketimizin bir an 
evvel kalk›nabilmesi için
birbiri ile yak›ndan ilgili olan
iki mühim meselemiz vard›r;
e¤itim ve h›zl› nüfus art›fl›...
Bu memlekette varl›k sahibi
olan vatandafllar›n, bilhassa
ifladamlar›n›n kendi
ifllerinden baflka  memleketin
sosyal meseleleri ile meflgul
olmalar› laz›m geldi¤ine
inan›yorum"” ”

“




