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Kendisini “Terzi yamağı” olarak tanımlayan, 

yazar ve televizyoncu, Barbaros Şansal:

Dünyanın hiçbir yerinde moda eğitimi olmadığına işaret eden Şansal, Türkiye’deki 
birkaç tasarım fakültesi dışında moda adına açılan okulların, para tuzağı olduğunu 
iddia etti.  Sektör çalışanlarının sigortasız, sendikasız, meslek örgütsüz olduğuna 
dikkat çeken Şansal, pamuk, keten ve ipek üretimi olmayan İsviçre’nin dünyanın en 
yüksek teknolojik tekstil ürünlerini ihraç ettiğini, Türkiye’nin ise kefen bezini bile 
polyester yaptığının altını çizdi.

T B D BİLİŞİM Dergisi olarak  “Moda/tekstil/ konfeksiyon ve bilişim” ana  
temalı “Dosya” sayfalarımız için, açık sözlü, sivri dilli, kültürel olarak 
donanımlı, aykırı ve renkli kişiliği ile tanınan “modacı”,  yazar ve 

televizyoncu Barbaros Şansal ile sanal bir söyleşi gerçekleştirdik. Şansal, sorularımızı sözünü 
esirgemeden,  içten, düzgün Türkçesi ve kendine has anlatımıyla yanıtladı.

Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’nde eğitim gören 
Şansal, eğitimini Londra’da Royal Academi’de tamamladı. Yurda döndüğünde Yıldırım Mayruk 
atölyelerinde asistan olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 50 yıldır “terzilik” yapıp kendisini 
“Terzi yamağı” olarak tanımlayan, birçok üniversite ve çeşitli sivil toplum örgütlerince 
düzenlenen seminerlere katılan,  televizyonlarda program yapan, gazetelere yazan, 
tiyatrolarda sahneye konulan oyunlarda rol alan Şansal, yoğun programı arasında sorularımızı 
yanıtlayarak sayfalarımıza katkı verdi.

“Modacı diye bir meslek yoktur. Biz terziyiz. Hayallerimizi çizer, biçer, diker, nakde çeviririz” 
diyen Şansal, moda için tüm sanat dalları gibi atölye geleneğinin gerekli olduğunu söyledi. 
Dünyanın hiçbir yerinde moda eğitimi olmadığını, işletme, pazarlama ve yönetim eğitimi 
verilerek sanat, bilgi ve görgü ile harmanlandığına değinen Şansal, Türkiye’de ise birkaç 
tasarım fakültesi dışında moda adına açılan okulların para tuzağı olduğunu düşünüyor. Tekstil 
fakülteleri ve mühendisliklerinin eğitim ve laboratuar açısından geride olduğunu ileri süren 
Şansal, Türkiye’nin tekstilde sigortasız, sendikasız, meslek örgütsüz olduğunu belirtip “Fason 
hamalı olmaktan öteye geçemiyoruz” dedi.

Şansal, hurda makinelerle, doğal elyaf fakirliği içinde gelişmenin zor olduğunu vurgulayıp 
KDV indiriminin tekstile ayrı bir darbe vurduğunun altını çizdi. “Türk kadını giyinmiyor. Sahne 
ve ekranlarda soyunuyor, protokolde örtünüyor” diyen Şansal,  pamuk, keten ve ipek üretimi 
olmayan İsviçre’nin yüksek teknolojik tekstil ürünlerini ihraç ederken Türkiye’nin kefen bezini 
bile polyester yaptığına dikkat çekti.

Moda, insanların cinsel, dinsel, fiziksel, ekonomik ve 
siyasi haberleşme biçimidir
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-Kaç yıldır moda sektöründesiniz? 
Başlangıçtan bugüne siz, atölyeniz ve 
moda sektörü ne gibi değişiklikler yaşadı? 
Atölyenizde bilişim teknolojilerinden 
yararlanıyor musunuz?

-50 yıla yakın süredir mesleğimdeyim. O 
günden bugüne atölyeler, biçki ve dikiş 
teknikleri nedeni ile ekolleşirken maalesef 
moda sektörü kopyacılık, eğitim ve eleman 
eksikliği ile moda eleştirmeni yokluğundan 
büyük bir erozyon yaşadı. Terzilik, iletişim 
dışında zaten teknolojiye ihtiyaç duymaz.

-Türkiye’de Yıldırım Mayruk Modaevi yıllardır 
faaliyette. Reklam, tanıtım, dükkân ve hazır 
giyim ürünleriniz yok. Sırrınız nedir?

-Yıldırım Mayruk moda laboratuarı 50 yıldır 
faaliyette. Ürünlerini herkesin elleyebileceği 
raflarda sergilemedi. Yani nicelik, değil nitelik 
önde oldu. İşletmelerinde çek, senet, kredi 
kartı kullanmadı. Nakit ticareti yaptı. Buluşları 
kalitesi ve özgünlüğü ile hep keşfedilen oldu.

-Prensipleriniz ve sahip olduğunuz birikim 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Diğer 
modacılarla farkınız nedir?

- Moda bir sosyal olgudur ve modacı diye 
bir meslek yoktur. “Cı”lı, “ci”li işler meslek 
olmaz. Biz terziyiz. Hayallerimizi çizer, biçer, 
diker ve nakde çeviririz. Prensiplerim ise 
para ödenen kadınlar, ödeme konusunda 
namus fakiri oldukları için aileler ile çalışmayı 
yeğliyorum.

-Yurt dışında moda eğitimi aldığınızı biliyoruz. 
Türkiye’de böyle bir eğitim almak mümkün 
mü?
-Yurtdışında moda değil, sanat eğitimi aldım. 
Moda için, tüm sanat dalları gibi atölye 
geleneği gereklidir. Dünyanın hiçbir yerinde 
moda eğitimi yoktur. İşletme, pazarlama, 
yönetim eğitimi vardır. Sanat ve bilgi, görgü 
ile harmanlanır. Türkiye’de ise birkaç tasarım 
fakültesi dışında moda adına açılan okulların 
para tuzağı olduğunu düşünüyorum.

- Yurtdışındaki bazı modeller sizin 
diktiğiniz elbiseleri giyiyor. Kimlere elbise 
dikiyorsunuz? 

-Tüm dünyadan müşterilerimiz var. Birçok 
ünlü modelin dışında Kongo Cumhurbaşkanı 
eşi, eski Suudi Arabistan Petrol Bakanın ailesi 
gibi ticaret sanat ve siyaset dünyasında öne 
çıkmış çeşitli isimler, Yıldırım Mayruk’u tercih 
edenler arasında bulunuyor.

- Türkiye’nin ilk moda eğitim stüdyosunu siz 
kurmuşsunuz. Stüdyo neler yaptı? Halen aktif 
mi? Moda alanında ilerlemek isteyen gençler 
için eğitim neler sağlar?

-Stüdyo, faaliyetlerine bakanlığın her 12 kız 
öğrenci için gerekli tuvalet sayısı ve her 20 
öğrenci için gerekli pencere metrekaresini 
sağlayamadığı için işlemini durdurmuştu. 
Ancak 1 yıllık sürede bile birçok kreatörün feyz 
almasına olanak sağladı.

Teknolojinin “Dikmen Vadisi’nde değil Silikon Vadisi’nde” olduğunu vurgulayan Şansal, iyi 
bir kreatörün;  yatırım,  istihdam ve KDV’yi bilen, sabır ve sebat tanıyan, çalışkan, dürüst ve 
donanımlı olmak koşuluyla en geç 15 yaşında eğitimine başlamasıyla yetişeceğini bildirdi. 
Şansal, genç modacı ve tasarımcıların, sponsorsuz, yardımsız hiçbir ürünleri bulunmadığı ve 
marka olamadıkları için eriyip gideceklerini söyledi.
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-Tekstil teknolojilerinin araştırılması, 
uyarlanması ve kullanımı; bilgi alış veriş ağı 
ve işbirliklerinin güçlendirilmesinde eğitim 
ve öğretim altyapısının güçlendirilmesi 
kapsamında “Tekstil Fakülteleri”nin 
kurulması ne gibi rol oynar? Üniversitelerin 
Moda-Tasarım Bölümlerindeki eğitim, 
tekstil sanayinin ihtiyacını karşılıyor mu? 

-Tekstil fakülteleri ve tekstil mühendislikleri, 
maalesef eğitim ve laboratuar açısından 
çok geriler. Tekstil sektöründe çalışanlar 
sigortasız, sendikasız, meslek örgütsüz. 
Fason hamalı olmaktan öteye geçemiyoruz. 
Hurda makineler, doğal elyaf fakirliği içinde 
ve sentetik elyaflarla gelişmek çok zor. 
Üstelik KDV indirimi tekstile ayrı bir darbe 
vurdu. Milyarlarca dolarlık ihracat, yedi 
milyon çalışanı ile Türkiye’nin turizm ve 
inşaattan sonra 3 lokomotifi olan tekstilin 
hangi bakanlığa bağlı olduğunu sormak 
lazım.

-Türkiye ve dünyada beğendiğiniz tasarımcılar 
kimler?

-Türkiye’de ustam Yıldırım Mayruk, Cemal 
Bürün, Enver Baki, Maksut Varol, Bülent 
Erbaşar, Lütfiye Arıbal, Mualla Özbek 
isimlerini sayabilirim. Dünyada ise,  Yves 
Saindt Laurent, JPG, Balenciyaga, MME, Gres 
Stefan Roland.

-Sizce Türk kadını nasıl giyiniyor? 

-Türk kadını giyinmiyor. Sahnede ve 
ekranlarda soyunuyor, protokolde örtünüyor. 
Terzilik, meslek liseleri ve kız teknik 
öğretimlerin içi boşaltıldıktan, zengin 
adamların metresleri modacı olduktan 
sonra ancak kredi kartına taksitle çaput 
giyinme haline geldi. Elbette Türkiye’de güzel 
giyinen kadınlar da var ama onlar magazin 
dergilerinde mastürbasyon malzemesi 
olmazlar.

-Türk halkı sizi seviyor, birçok üniversite 
sizi konuşmacı olarak çağırıyor,  Facebookta 
30 bine yakın takipçiniz var. Televizyon 
programlarınız (Toplu İğne, Çengelli İğne) ve 
kitaplarınız var. Yeni televizyon programı ve 
kitap projeniz var mı?

-Facebook 10 kere kapatıldı hâlâ 30 milyon, 
twiter ise 250 bin kullanıcısı var. Öğrenciler 
bu ülkede en keriz müşteri yapıldığı için artık 
üniversitelere gitmiyorum. Forumlar, paneller, 
sokak gösterileri çok daha ilgimi çekiyor. 
Zaten Aydınlık Gazetesi’nde yazıyorum. Bu yıl 
yeni kitabım “Dike dike” çıkacak.  Televizyona 
gelince siyasi baskılara boyun eğmeyen birkaç 
kanal dışında hiçbiriyle işim kalmadı. Çünkü 
onlar güneşli havaları sever. Halkın sevgisine 
gelince, vatanperver yurttaş sayısı azaldı mı 
yoksa?

-Rekabet edebilme açısından Türk tekstil 
firmalarının önündeki en büyük sorunlar 
nelerdir?

-Bilinen çok ünlü eşarp firması bile 
Hindistan’da 10 dolara çizilen desenleri, 
500 dolara İtalya’dan alıyor. Türkiye, 0.2 
polyester çekerken Japonlar, “Juma” adını 
verdikleri elyafta 0.02 ye ulaşabiliyor. Cübbe 
ile pardesü, taytla fanila arasına sıkışırsanız 
metrekareye 3 modacı düşer.
Katma değer yüzde 8’e düşünce, ithalat, 
ihracatı aşınca ve eğitimin içi boşalınca biz 
dinsel olmaya başladık. Bizden artık mucit 
çıkmaz ama başımıza cehalet icat olur. 
Bugün İsviçre, dünyanın en yüksek teknolojik 
tekstil ürünlerini ihraç ediyor. Oysa orada ne 
pamuk, ne keten, ne de ipek üretiliyor. Biz 
ise kefen bezimizi bile polyester yaptık.
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-Günümüzde moda blogları moda 
dergilerinden, moda bloggerları da 
moda yazarlarında çok daha okunup 
izlenmeye başladı. Bu nedenle 
İnternet’teki moda bloglarında büyük 
bir artış ve rekabet yaşanıyor. Sizin 
de (moda blogu olmasa da) kişisel bir 
blogunuz var. Son zamanlarda Türkiye’de 
giderek artan moda blogları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

-Bana göre, sanal kanal sonu anal. Birkaç 
tanesini okumaya çalıştım. Çoğu içi boş, 
yetersiz, çıkar ve reklam kokan nesirler. 
Adı yabancı olan her şeye bir hayranlık var. 
Adeta çakma Ajda Pekkanlar. Ben şu an 
1841’de Torino’da basılan, dünya kostüm, 
sosyoloji ve din atlasını taş baskıları ile 
birlikte orijinal ciltlerinden okuyorum.

- Türkiye’nin tekstildeki durumunu  nasıl 
değerlendirebilirsiniz?

-1968’de Adana Çırçır’ın kapatılmasından 
sonra zehirli elyaf üretimi başladı. Kraliçe 
Elizabet’e Bursa Kozahan’da Çin’den ithal 
ipek armağan edildi. Angutlar, angus 
ithal etti. Sümerbank, Kula, Karamürsel 
Mensucat tarih oldu, gitti. Yerine ya parti 
malı, ya da outlet satan AVM’ler inşa edildi. 
Teknoloji Dikmen Vadisi’nde değil Silikon 
Vadisi’nde.

-Sürdürülebilir moda Türkiye’de çok yeni 
bir kavram. Bu noktada Türk tekstilcileri 
için önerileriniz nelerdir?

-Sürdürülebilir moda için şunu hatırlamak 
lazım. Moda, insanların cinsel, dinsel, 
fiziksel, ekonomik ve siyasi haberleşme 
biçimidir. Sürdürülebilir hoşgörü, sevgi, 

saygı, güvenli ve 
homojen bir beşeri 
yapınız yoksa 
sürünürsünüz.

- İyi bir modacı ve 
tasarımcı nasıl olunur?

-İyi bir kreatör;  
yatırım,  istihdam ve 
KDV’yi bilen, sabır ve 
sebat tanıyan, çalışkan, 
dürüst ve donanımlı 
olmak koşuluyla en 
geç 15 yaşında eğitime 
başlayarak yetişir.

-Genç modacı 
ve tasarımcılara 
güveniyor musunuz?

-Genç modacı ve 
tasarımcıların 
hiçbiri, adam 
olamayacak. Sabun 
gibi eriyip gidecekler. 
Sponsorsuz, yardımsız 
hiçbir ürünleri yok, 
marka olamıyorlar. 
Çünkü istihdam yerine 
öğrencilere bulaşık ve 
temizlik yaptırmak için 
staj sağlıyorlar. Üstelik 
son derece hadsizler. 
Saygıdan yoksun ve 
şişmiş hayalleri var. 
Tabii bunu yapan, 
aslında öğrenciyi keriz 
yerine koyan eğitim 
sistemimiz.
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