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YAZI VOLKAN AYTAR

“‹stanbul çok h›zl› tüketiyor, 
bir soluklanmal›…”

Tüketim/Hizmet sektörünün ‘duayen’ ve ‘star’

isimlerinden yönetici flef (executive chef) Carlo

Bernardini’nin ‹stanbul’da bir catering firmas› var.

Ama bu ‹stanbul’daki -flimdilik- son dura¤›…

Venedikli ailesi kuflaklard›r lokanta ve küçük otel

iflletmecili¤i iflinde. Çok küçük yafllardan beri Carlo

da ayn› ortamda ‘piflmifl’…  Yerleri süpürmüfl,

bulafl›k y›kam›fl, pizza f›r›n› için odun tafl›m›fl,

yemek haz›rlamay› ve sunmay› ö¤renmifl. O

anlam›yla ‘alayl›’ say›lsa da, ‹talya ve ‹sviçre’de

aflç›l›k ve otel idarecili¤i okuyarak ‘mektepli’

hüviyeti de kazanm›fl: “Çok çal›flt›m ama karfl›l›¤›n›

da gördüm. Her basama¤› tek tek ve özümseyerek

ç›kmal›, yoksa geldi¤iniz yeri takdir etmeniz de zor

oluyor. Almanya, ‹sviçre ve Fransa’da restoran ve

otellerde çal›flt›m, ard›ndan da ABD’de San

Francisco’ya gittim, ünlü Aqua’da çal›flt›m.” 

New York’un meflhur Le Cirque’i ve baflka

flehirlerdeki lüks lokanta ve otellerin ard›ndan,

yeniden Avrupa’ya dönüfl. Sonras›nda da “yeni

kültürler ö¤renmek için” Asya k›tas›na geçmifl.

Tokyo, Hong Kong, Tayland, Singapur ve Bangkok

ana duraklar› olmufl Carlo’nun: “‹nsanlar Avrupa ve

ABD’de daha kapal›, daha egoist. Asya kültürleri

gerçekten de ufkumu açt›. Four Seasons otel zinciri

içinde çok keyifli y›llar geçirdim, oradan oraya

yolculuk ettim ve çok fley ö¤rendim.” 

1995 y›l›nda Singapur’dayken patronu aray›p

“‹stanbul’a gider misin?” diye sorunca, bu hiç de

hofluna gitmemifl. Türkiye hakk›nda hiçbir fikri

yokmufl o zamanlar: “Beni al›flt›rmak ve ikna etmek

için gönderdiler k›sa bir süreli¤ine… Tabî

yan›mdakiler bana Bo¤az’› falan gezdirdi,

etkileneyim diye. Baflta çok da etkilenmedim

aç›kças›, ama dönerken yan›ma hofl ve garip bir

hissiyat da alm›fl olmal›y›m ki, ‘neden olmas›n,

Avustralya’ya gitmeyi ye¤lerdim, ama bir denesem

ne olur ki’ dedim kendi kendime.”

1996 fiubat’›nda yerleflmek ve çal›flmak üzere

‹stanbul’a gelmifl. Üç y›l› aflk›n bir süre

Sultanahmet’teki Four Seasons Otel’de yönetici

fleflik yap›p tam buraya iyice al›fl›r ve severken yine

o meflum telefon gelmifl: “Kahire’deki otelin sana

ihtiyac› var, önce bir git ve gez istersen!” Yine zar

zor ikna etmifller onu, Haziran 1999’da Kahire’ye

tafl›nm›fl. Ama oray› hiç sevmemifl, 

hiç ›s›namam›fl: “Baflta ‹stanbul da farkl›yd›

bildi¤im her yerden, sonra al›flt›m. Ama Kahire

hep farkl› kald› benim için.” 

Sözlerinde örtük bir flarkiyatç›l›¤› hissetsem de

sesimi ç›karamad›m. O kadar çok yer dolaflmak

kolay olmasa gerek. Zaten Carlo da Kahire’den

sonra baflka bir kente gönderilmek istenince isyan

bayra¤›n› çekmifl. Otel zincirinden istifa ederek

art›k kendi bafl›na ilerlemeye karar vermifl:

“‹stanbul’u sevmifltim, sevdi¤im insanlar ve bir dolu

irtibat›m vard›. 2000’de buraya geri döndüm ve üç

Türk ortakla birlikte Niflantafl›’nda Circus adl›

restoran› açt›k. An›nda baflar›l› oldu mekân. Beni

Four Seasons’tan tan›yan herkes doldurdu

Circus’u.” Gazete, dergi yaz›lar› ününe ün katm›fl,

gerçek anlam›yla hizmet sektörü ‘star’l›¤›n› o

dönemde pekifltirmifl. Türkiye’de ifl gören ‘fl›k’ bir

‘etnik Bat›l›’ olarak tersine bir tür flarkiyatç›l›¤›n, ya

da daha do¤ru ifadesiyle garbiyatç›l›¤›n ilgine

mahzar olmufl. 

2001 MALÎ KR‹Z‹ VE YEN‹DEN TOPARLANMA

Ama ‹stanbul’a geri geldi¤i dönem kötü bir

zamanlamaya denk gelmifl. Alt›-yedi ayl›k par›lt›l›

bir baflar›n›n ard›ndan 2001’deki malî kriz herkes

gibi onlar› da dibe bat›rm›fl: “Kendi derdine düflen

müflteriler kaç›nca k›sa zamanda tepe taklak olduk.

Laila’n›n eski sahibine sat›ld› restoran, o da üç ay

içinde kap›ya kilidi vurmay› baflard›.”  

Bundan sonras› k›sa bir kendini sorgulama ve

toparlanmaya çal›flma hali… “Restoran›m› ve ciddi

miktarda param› kaybetmifltim. Kimseye güvenim

kalmam›flt›. Otellerden teklifler gelmekle birlikte,

üç ay ara verdim, dinlendim, düflündüm. Do¤rudan

flefli¤e geri dönmek yerine gelen önerileri

de¤erlendirerek dan›flmanl›k yapmaya karar

verdim.” Carlo’nun ünü ve deneyimi bu noktada

yeniden ifllevsel oluyor. Tüketim/hizmet sektörüne

know how satmaya, “imaj dan›flmanl›¤›” yapmaya

bafll›yor. Bu ifli, “baflkalar›n›n hatalar›n› düzeltip,

yine baflkalar›n›n rüyalar›n› gerçek k›lmaya

çal›flmak” olarak tan›ml›yor: “Bir mekân kuracak ya

da o mekân› dönüfltürecekseniz, flu sorulara yan›t

bulmak gerekiyor: Nas›l bir imaj vermek istersiniz?
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Nas›l bir müflteri profiline seslenmek

durumundas›n›z?”  

DANIfiMAK ‹STEYENLER S‹Z‹ D‹NLEMEZSE NE OLUR?

Tüketim kültürünün yükselifliyle, neyi ve nas›l

tüketti¤inizin sembolik anlamlar›n›n öne

ç›kmas›yla böyle bir iflletmecilik/dan›flmanl›k ‘nifl’i

de ortaya ç›km›fl gibi gözüküyor. Bat› dünyas›nda

tüketim/hizmet sektörünün ta 1970’lerden

bafllayarak aflina oldu¤u bu durum ‹stanbul’a da

2000’lerin bafl›ndan itibaren giriyor. Marka de¤eri

yaratmak, mekân› sembolik anlamlarla bezemek,

vizyon oluflturmak çabalar› hep bu yönelime

seslenen aç›l›mlar gibi gözükse de bu küresel

‘trend’in memleketteki seyri ilginç geliflmifl

denebilir. Carlo’nun dan›flmanl›k maceras› da buna

efllik ve tan›kl›k ediyor:  

“Mekân sahiplerinin kafalar›nda bir imaj infla

edelim, ya da imaj›m›z› de¤ifltirelim fikri vard›, da

bunun alt›n› nas›l dolduracaklar›n› bilmiyorlard›.

Bu dönüflümün ifade etti¤i bedelleri ödemeye ise

hiç mi hiç haz›r de¤illerdi. Hem vizyon oluflturmaya

girifleceksiniz, hem de alaturka zihniyetinizi

sürdürmeye, günü kurtaran, k›sa yollar, k›sa vadeli

çözümler bulmaya çal›flacaks›n›z. Bu ikisi

aras›ndaki çeliflkiyi görmüyorlard›. Mekân›n›zda

çok kaliteli ‘foie gras’ servis etmek istiyorsunuz da,

bunu simit ve peynir d›fl›nda yiyecek bilmeyen bir

elemana nas›l yapt›ray›m ben? Ya da yurtd›fl›ndan

befl y›ld›zl› flef getirtiyorsunuz bizim arac›l›¤›m›zla,

iki ay sonra da o flefin paras›n› ödemiyor,

telefonlar›na ç›km›yorsunuz. ‹maj› ve 

yeni yönetim sistemini önerdik ve hatta kurduk

diyelim, bu konuda amcan›z ikna olmad› diye

vazgeçmek de ne?” 

YABANCI OLMANIN FAYDALARI

Carlo’nun Circus facias›ndan sonra dan›flmanl›ktan

da a¤z› yanm›fl. Belki de hakl› olarak öfkeli ama

aktard›¤› deneyim, küresel bir trendin memleket

sular›ndaki maceras›n› gerçekten de iyi anlat›yor.

Belki de ‘küyerellik’ zaten böyle bir fley... Alaturka

iflletmeci zihniyetine parlak vizyon sosu tutmuyor,

en az›ndan henüz. Ama yabanc› olmas›n›n

avantajlar›n› da hep görmüfl. Restorandayken,

müflterilerle -çok seyrek de olsa- bir sorun ç›k›nca

masaya o giderek ‹ngilizce konuflurmufl: “Yabanc›

iseniz (ki yabanc› sözcü¤ünü de Türkçe olarak

söylüyor) her fley farkl› oluyor. En sorunlu müflteri

bile, ‘Carlo’ gelince yelkenleri suya indirebiliyor”

diyor gülerek…

Peki ona göre bu ‘yabanc› hürmetine’ ra¤men imaj

dan›flmanl›¤› niye tutmam›fl? Yan›t› ilginç: “‹stanbul

inan›lmaz bir de¤iflim h›z›na sahip. Benim baflka

yerlerde hiç görmedi¤im kadar h›zl› tüketiyor her

fleyi, özellikle de ‘yeni’ olan her fleyi. Yani, daha ne

var, getirin, onu da yiyelim/tüketelim,’ tavr› var.

Ama hiç de durup bir soluklanal›m denmiyor.

Özümsemeye çal›fl›lm›yor. Buna seslenmeye çal›flan

(hatta belki bizzat yaratan ya da körükleyen mi

denmeli? -VA) iflletmeci de en h›zl› nas›l yeni trende

ayak uydururum diyor, onun üzerinden k›sa 

vadede nas›l kâr ederim noktas›na bak›yor. 

Uzun vadede bu nifl üzerinden nas›l 

kendimi vazgeçilmez k›labilirim diye sormuyor 

hiç. O nedenle de mekânlar aç›l›p kapan›yor

durmadan…”

Carlo’nun en son dura¤› da befl y›l› aflk›n süredir

baflar›yla yürüttü¤ü catering firmas›…  Floransa ve

Londra’da da yemek kurslar› ve dan›flmanl›k veren

flubeleri var.  Özel toplant›lar, davetler ve partiler

için yemek haz›rl›yor ve servisini yap›yor. Kimileri

yüksek lisans yapan personelini bizzat e¤itiyor,

tüm organizasyonlarda da bizzat bulunuyor

“Konuklardan birinin özel bir talebi oldu¤unda s›rf

memnun olsun diye istedi¤i fleyi Milano’dan

getirtti¤im oluyor. Bu bana pahal›ya mal oluyor

belki, ama bir deneyim yaflat›yorsan›z insanlara, bu

tür taleplere aç›k olmal›s›n›z. Ucuza kaçman›n

anlam› yok ve son kertede size zarar verir bu.

Gereken duyarl›l›¤› gösterip kalite ç›tas›n› yüksek

tutunca da de¤eriniz müflteri taraf›ndan eninde

sonunda görülüyor zaten”. 

Röportaj bitiminde ofisten ç›karken koridordaki

planlama çizelgesine bak›yorum, Müflteriler, en

kalburüstü kifli, kurum ve flirketler… O çizelgeye

göre Carlo’lar›n bofl günleri yok, hatta baz› günler

birkaç organizasyon ayn› anda gerçekleflmek

durumunda, ve o küçük ekibin çok yoruldu¤u belli.

Müflterilerine küresel bir ‘deneyim’ yaflatmak

isteyenler -yine alaturka bir deyim olacak belki

ama- hamama girip terlemeyi ayn› Carlo gibi göze

almal› herhalde! 


