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üsun Mack’in
6 yaşındayken katıldığı
ilk karnavalında Alman
arkadaşlarını prenses
elbiseleri içinde gördüğü zaman kurduğu
prenseslik hayali, 38 yıl
sonra gerçeğe dönüştü.
Almanya’da Ren Nehri
kıyısındaki kentlerin kutladığı ‘Beşinci Mevsim’
karnavalında Roisdorf kasabasının prensesi seçilen
Füsun Mack, aynı zamanda Almanya’nın ilk Türk
prensesi oldu. Bir sonraki
karnavala kadar gerçek
bir prenses gibi yaşayacak olan Füsun Mack’e,
Afrika’nın Tanzanya
Büyükelçisi de bir e-posta
ile tebriklerini sunmuş.

Roisdorf
kasabasının
prensesi seçilen
Füsun Mack

‘Karnaval Prensesi I. Füsun’a
Afrika’dan e-posta ile tebrik
K

◊ Asım GÜRSOY / ROİSDORF
ÜÇÜKKEN prenses
olmayı hayal eder
miydiniz?
6 yaşında Siegburg’daki
karnavala şeker toplamaya
gittiğimde yaşıtım kızları prenses kıyafetleri
içinde görünce ‘Ben de prenses olmayı
isterdim’ diye aklımdan geçirmiştim.
◊ Karnaval prensesi olmak nasıl bir
duygu?
Tüm kız çocuklarının ‘Büyüyünce prenses
olacağım, kraliçe olacağım’ diye rüyası vardır.
Evcilik oynarken kızlar prenses, erkekler de
prens olur. Taç takılır. Bu yaştan sonra kendimi
bir nevi evcilik oynuyormuşum gibi hissettim.
Çok zevkli ve değişik bir durum. Tanımadığım
insanların bana yoğun bir şekilde ilgi göstermeleri tuhafıma gidiyor. Bulunduğum konumdan ötürü bana çok saygı gösteriyorlar. Bu,
Almanlar için gerçekten çok önemli ve ciddi bir
vazife. Çocukluk hayallerim gerçek oldu.
◊ Nasıl prenses seçildiniz?
Almanya’nın değişik kesimlerinde olduğu
gibi Thilo Sarrazin’in Türkler ve diğer yabancılar hakkındaki açıklamalarından rahatsız
olan arkadaşlarım şakayla karışık ‘Roisdorf
Karnaval Prensesliği’ni önerdi. Ardından
Roisdorf Uyum Meclisi’nin CDU’lu üyesi Gabi
Kretschmer, uyumun en güzel örneklerinde
biri olduğumu ve karnaval prensesi olarak bu
yıl beni düşündüklerini söyledi. Ben de ‘Bana
güveniyorsanız yaparım. Ancak bu konuda
tecrübe ve bilgi sahibi değilim’ dedim. Öneri
Roisdorf Belediyesi İkinci Başkanı Wolfgang
Mertgens ve meclis üyeleri tarafından da kabul
edildi. Şakayla karışık yapılan teklifle Karnaval
Prensesi unvanını aldım. Bu aslında Sarrazin
ve onun gibi düşünenlere güzel bir cevap.
◊ Karnavalda, özellikle bu bölgedeki
etkinlikler ve şarkılar Köln şivesi ile gerçekleşiyor. Bölgenin şivesini biliyor musunuz?
Hayır ama kulağım yatkın. Bu konuda bana,

karnaval boyunca yardımcı olan 15 cariyem
destek veriyor. Cariyelerim karnavalın doruk
noktası ‘Kadınlar Günü’ne kadar olan süre
içerisinde bana her gün açmam için değişik
paketler hediye etti. İlk paketin içinde karnaval şarkılarının yer aldığı CD’ler vardı. Şimdi
gece gündüz bu şarkıları dinleyip ezberliyorum. Cariyelerim ara sıra gelip neler öğrendiğime dair bir nevi sınava tabi tutuyor.

düşünürüm. Bu yüzden karnaval prensesliği
görevini alırken, karnaval heyetine prenses
olarak görevim gereği kiliseye gidebileceğimi, ancak vaftiz edilme gibi etkinliklerden
uzak duracağımı söyledim. Onlar da kabul
etti. Yoksa bu görevi üstlenmezdim.

ALMAN BASINI İLGİ GÖSTERDİ

PRENSESİ ÇALMA ADETİ VAR
◊ Cariyelerinizin görevi ne?
Karnavalda 15 cariye ile 7 erkek benim
günlük alışverişimden güvenliğime kadar
her şeyimden sorumlu. Ben bunları yeni
yeni öğreniyorum. Erkeklerin görevi prensesi
korumak. Karnavalda yan köylerden karnaval prensesini kaçırma veya karnaval asasını
çalma adeti varmış. Beni birisi kaçırdığı zaman,
prenses seçildiğim Roisdorf’un, o köye veya kasabaya yüklü bir para ödemesi gerekiyormuş.
Prenses olarak özel bir şarkınız var mı?
Her prenses için özel olarak karnaval şarkısı
besteleniyormuş. Benim için de özel olarak “3 x
Alaaf” adlı bir karnaval şarkısı hazırlandı. Bunun için bir hafta boyunca stüdyoda
kayıt çalışmaları yaptık. Güzel bir
şey çıktı ortaya.
◊ Aileniz destek oluyor mu?
Sadece birlikte oturduğum 16
yaşındaki kızım Alina ile okuldaki arkadaşları sahnede destek
veriyor. Annem ve büyük
kızım Birsun’un karnaval
ile alakaları yok.
◊ Prenses seçildikten
sonra ilginç olaylar yaşadınız mı?
Afrika’dan Tanzanya
Büyükelçisi bana e-posta
yollayarak tebrik etti.
Mesajında, ‘Almanya’da
tek başınıza ilk Müslüman kadın olarak pren-

ses seçilmenizden ötürü büyük gurur duydum’
diye yazmış. Bir gazeteci röportaj sırasında,
karnaval prensesi olduktan sonra babamın
ve erkek kardeşim ne düşündüğünü sordu.
Ben de erkek kardeşimle babamın olmadığını
söylemek yerine, sinirlenerek onların da bana
destek verdiğini söyledim. Bizi sadece erkekleri
tarafından ezilen bir toplum olarak görmeleri
beni rahatsız ediyor. Yine bir röportajda maksatlı olarak tacımın şeklini sordular. Ben de
kızarak, taç değil başörtü takacağımı söyledim.
Gazeteci, ‘Nasıl yani taç takmayacak mısınız?’
diye şaşırdı. Ben de, ‘Ben Türk prensesiyim.
Bu yüzden başörtü takacağım’ diye yineledim.
Gazeteye de öyle yazıp parantez içinde ‘tabi
ki şaka’ diye yazmışlar. Bizleri
hala geri kalmış bir toplum
olarak görüyorlar.
◊ Türk geleneklerine
bağlı mısınız?
Müslümanım ve inancı
olan biriyim. Evimde iki Kuran-ı Kerim, aracımda Ayet-El
Kürsi bulunur. Türkiye’de izin
sırasında ezan sesi beni çok etkiler, huzur bulurum. Duyduğumda
tüylerim diken diken olur. Geleneklerime de bağlıyım. Ancak modern

◊ Sizden önce başka Türk prensesi
seçildi mi?
Daha önceki yıllarda Almanya’da birkaç
Türk kökenli prens karnavalda görev almış.
Ancak bugüne kadar prenses unvanını alan
hiç Türk olmamış. Benim ilk olduğumu
söylediler. Bu yüzden prensesliğim Alman
basınında büyük ilgi uyandırdı.
◊ Karnaval niye kutlanıyor?
Karnaval, daha önce benim veya diğer
yabancıların tanıdığı gibi sadece alkol alıp
sarhoş olup bir yerde sızmak değil. Karnaval
tarihte geçmişi olan bir gelenek. Bizim Kurban,
Ramazan bayramlarımız, Burada da böyle
bir gelenek olarak kutlanıyor. Eskiden sadece
erkekler tarafından kutlanıyormuş. Daha sonra
kadınlar günü de eklenmiş. İnsanlar bu günlerde değişik kıyafetlerle soğuk kış aylarının
kötü ruhlarını kovuyorlar, daha sonra yumurta
bayramına kadar oruç tutuyorlar.
◊ Karnaval süresince her gün birçok etkinliğe katılıyorsunuz. Yorucu olmuyor mu?
Tabi ki bu benim için yorucu bir maraton
oluyor. Karnaval sezonu bitene kadar yaklaşık
150 programa eşlik edeceğim. Bazı günler 5-6
yere gidiyorum. Her zaman prenses olunmuyor. Bunun için yorgunluğa değer.
◊ Alman vatandaşı mısınız?
Hayır. Benim hala Türk pasaportum
var. Burada büyümeme rağmen her zaman
ülkeme geri döneceğimi düşündüm. Ben
emekliliğimin, yaşamımın geri kalan kısmını
Türkiye’de geçireceğim. Buraya uyum
sağladım. Ancak Türküm ve Türk olarak
kalmak istiyorum. Burada huzur evinde tek
başıma kalmayı kesinlikle istemiyorum.

P

renses
elbisesindeki
ay-yıldızın
hikayesi
◊ KENDİ kostümüm ile bana
eşlik eden 15 cariyemin kostümlerini ben diktim. Bunun için yaklaşık üç ay çalıştım. Kıyafetlerin
şeklinden renklerine kadar her
şeye prenses olarak ben karar
verdim. Kendi kostümümdeki
pelerinin arkasına da bayrağımızda yer alan ay-yıldızı işledim.
Ancak, Almanlar bunu 1001 Gece
Masalları’ndaki ay ve yıldız olarak algıladı. daha önce de uzun
yıllar gelinlik diktim. Bir gün bir
gazeteye ‘Bedeninize göre fantezi karnaval kostümleri dikilir’
diye bir ilan verdim. Telefonlar
susmadı. Arka arkaya siparişler
aldım. Daha sonra Bonn ve civarındaki karnaval ekiplerinin tüm
kostümlerini dikmeye başladım.
Böylece ister istemez karnaval
tarihini de yakından tanımaya
başladım. Bu yüzden karnavalla
olan ilişkim de gelişti.

Londra’da ‘Kassaba’ yapan iç mimar
Londra’nın yeni gece
mekânlarından
Kassaba, pompa
istasyonu olarak
kullanılıyordu. Onu
restoran ve kulübe
çevirense bir Türk
mimar: Açelya
Türkan. Türkan, tarihi yapıyı dekore
ederken tüm malzemeleri İstanbul’da
yaptırdı ve TIR’larla Londra’ya taşıdı.

SU POMPASIYDI
KULÜP OLDU

◊ Cahit AKYOL

L

ondra’da tarihi mekânları
restore eden Türk mimar Açelya
Türkan (29) sanat merakının okul
öncesine dayandığını söylüyor: “İlkokulda Beşiktaş’taki Resim ve Heykel Müzesi’nde
resim kursuna gittim. Ailem evimizin balkonunu
bana atölye yaptı. Orada resimler yapar, kutu ve
şişelerden objeler tasarlar, oyuncak bebeklerime
kıyafetler dikerdim. İlkokul ve ortaokulda pek
çok resim ödülü kazandım. Sanata ve tekstile
merakım nedeniyle Kadıköy Anadolu Meslek
Lisesi Tekstil Bölümü’ne girdim. Çizdiğim kıyafetler ailem sayesinde üretime de geçirildi. Ama
sonra ibrem iç mimarlık konularına döndü. Kitaplar okumaya başladım. Tatillerimde de tarihi
şehirleri gezdim. Ardından Kocaeli Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne
başladım. Uygulama kısmını da görmek için
okurken çalışmaya başladım.”

Mimar Açelya Türkan’ın en büyük
hayali Türkiye’deki konserlerini bile
kaçırmadığı Tarkan’ın evini yapmak.

KENDİ MARKASINI YARATTI
İstanbul’da beş yıl çalıştıktan sonra üç yıl
önce Londra’ya taşındı Türkan. Bir yandan
İngilizcesini geliştirirken bir yandan iki yıl

ÖNCE MEKÂNI SOYUYOR

boyunca mimarlık firmalarında çalıştı. Geçen yıl
da ‘Açelya Türkan/Azelea Interiors’ adıyla kendi
firmasını kurdu. Yaptıklarını şöyle anlatıyor:
“Pek çok restoran ve gece kulübü projesine imza
attım. Kum, taş, çimento gibi inşaat malzemeler
dışındaki tüm ihtiyaçları Türkiye’den alıyor
ve Londra’ya götürüyorum. Bu malzemeleri
İstanbul’da çalıştığım firmalarda yaptırıyorum.
Türkiye’deki kaliteli ürünleri İngiltere’ye
taşırken, ülkemizin bu konudaki zenginliğini
anlatmaya çalışıyorum” diyor.

Projesini aldığı bina yeni değilse, işe mekânı
tamamen soyarak başlıyor: “İçinde hiçbir eşya
bırakmam. Tüm boyaları kazıtırım duvarlardan.
Tasarım öncesinde sadece beton ve çimento
görünür. Özellikle izlediğim bir mimari akım
yok. Benim tasarımım yorumlarımda. Mekânı iyice hissetmek ve o dokuyu yaşamak için
orada zaman geçiririm. Bu sayede de mekânın
anlatmaya çalıştığını hissederim. Sonra bütün
algılarımı iyice açar, sadece o projeye konsantre
olurum. Bazen ilk çizdiğimi beğenirim. Bazen de
günlerce değişik çizimler yaparım, hiçbiri içime
sinmez. Ama son anda, ‘Evet işte bu’ derim.
Hissettiğimi iç mimari teknik bilgimle birleştirip,
işe başlarım. Müşterilerim beni, fazla heyecanlı
ve çılgın bulur. Daha önce uygulanmış tasarımları yapmaktan kaçırırım. Örneği olmayan,
akla gelmeyecek malzemeleri başka amaçlarla
kullanarak insanları şaşırtmak isterim.”

◊ “Bina 19. yüzyılda
Kuzey Londra’nın su
ihtiyacını gidermek ve
evlerin musluklarından temiz su akmasını
sağlamak için yapılmış.
Londra’nın ilk 20 kayıtlı
binasından biri. 1903’te
su pompası istasyonuna dönüştürülmüş.
Mekânın sahipleri İran,
Osmanlı, Doğu ve Akdeniz motifleri kullanarak
lüks bir gece kulübüne
dönüştürmemi istediler.
Barlar ve VIP bölümü
olmak üzere dört ana
bölüm oluşturdum.
Kullanılan bütün malzemeler Türkiye’de imal
edildi. Tavandaki kubbeden sarkan 3.5 metre
çapında ve 3.5 metre
yüksekliğindeki renkli
kristallerle süslenmiş
dev avize ve 1.5 metrelik
avizeler de Türkiye’de
yapıldı.”

