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Bu kitabın yazara ait telif hakkı, Diyarbakır ipek yetiştiriciliği 

ve ipek el dokuma sanatının sürdürülebilirliğini desteklemek 

amacıyla hayata geçirdikleri 14 yıllık Diyarbakır Kulp Kadın 

Emekçileri İpek Üretimi projesine aktarılacaktır.



Onlarsız asla olamazdı

Büyük güç aldığım canım aileme...



Teşekkür

Bir “eş” ve “iş arkadaşı” olarak hayat boyu beni hep sonuna 
kadar yüreklendiren ve destekleyen değerli eşim Bijen’e,

En büyük şansım, başarım ve gurur kaynağım çocuklarım Ya-
semin ve Ferhat’a,

Rahmetli annem ve babam Yaşar ve Necati Keskin’e,
Yaşam boyu her an sevgilerini hissederek güç aldığım canım 

Tolga ve Erbuğ abilerime,
Silk and Cashmere’de yıllardır büyük emeği olan her düzey-

den çalışma arkadaşlarıma ve hâlâ çalışan bence dünyanın en gü-
zel ekibine,

Beni Just Ayşen olarak seven ve ayaklarımı daima yere bas-
mamı sağlayan, motivasyon ve enerji kaynağım tüm yakın RC 
okul arkadaşlarıma,

Perakendeci dostlarıma ve edebiyat-felsefe sevgimi paylaştı-
ğım Klan’ıma,

Bizi mağazalarımızın kapısını açtığımız andan itibaren sahip-
lenip kucaklayan dünyanın her tarafındaki değerli müşterileri-
mize,

Yine ilk günden itibaren bize değer verip yanımızda duran ve 
marka olmamızda büyük katkısı bulunan sevgili basınımıza,

Her konuda fikir alışverişinde bulunup bu kitabın ortaya çık-
ma sürecinde de istek ve görüşleriyle destek veren Instagram, 
Twitter ve LinkedIn’deki takipçilerime,

Kapak için yazı istediğimde bunu hemen kabul eden ve beni 
gururlandıran değerli büyüklerime ve dostlarıma,

Elinizdeki kitabın yazım sürecinde çok severek çalıştığım 
editörüm sevgili Didem Demir ile Doğan Kitap editörü Necla 
Feroğlu’na,
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Ve İç Moğolistan’ın en kaliteli kaşmirine ulaşmamızı sağlayan, 
bana azimleri, dirençleri ve inatlarıyla örnek olan canım Capra 
Hircus kaşmir keçilerime,

Teşekkürler ediyorum.



1

Kaldığımız yerden devam...

“Madem ‘film gibi’ dedik, elinizdeki kitap da bir ‘devam filmi’dir 

o zaman.”

“Sözümde duramadım...”

Tarabya sahilinde kurşuni bir sabah. Rüzgâr hafif hafif esiyor. 
Serin bir ekim günü. Hızlı adımlarla yürüyüş yapıyorum. Kulaklı-
ğımda çok sevdiğim TED konuşmalarından biri. 

Washington Üniversitesi’nden bir konuşmacı, “Durmayın, an-
latın” diyor. “İçinizdekileri anlatın. Anlatmak hem size hem de 
bunları ileride yaşayacaklara iyi gelir. Siz rahatlarken başkaları 
da anlattıklarınızdan bir şeyler öğrenir; belki böylece onların da 
yolu kısalır, işi kolaylaşır, önü açılır ve aydınlanır.”

Birden duruyor, banka oturuyorum. Sırt çantamdan termosta-
ki çayımı alıp yudumluyor ve Beykoz’a doğru bakarken karar ve-
riyorum: Yine yazmalıyım.

Oysa ilk kitabım Kaşmir Yolu şöyle başlıyordu: “Bu benim ilk 
ve son kitabım.”

Hay Allah, neden kesin konuştum ki öyle! Bakarız, sanırım, 
galiba, belki falan deseydim bari... Demem. Net olmayı seviyo-
rum. Pek çoklarının aksine kesinlik ve netlik daha rahatlatıcı ge-
liyor bana. Kişiliğimle daha iyi örtüşüyor. Ama böyle sakıncala-
rı var işte. Daha kitabın başında, sözünde durmayan bir kadın 
olduğumu düşündünüz, değil mi? Yok, ben hep sözümde duru-
rum aslında ve bu benim için çok önemlidir. Neden mi durama-
dım? Anlatacağım...

İlk kitabım ilk yirmi yılı kapsıyordu ve o dönemde kendimce 
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çok çekmiştim. Büyük sıkıntılar yaşamış ama karşılığında büyük 
bir mutluluk ve dünya çapında bir başarı elde etmiştik. 1992 yı-
lında dünyada sadece İngiliz, İtalyan, İskoç kaşmir markalarının 
hükmettiği kemikleşmiş bir pazar varken “keçi inadıyla” yola çık-
mış, ülkemizde olmayan “ipek ve kaşmiri” anavatanında, kendi 
tasarımımızla, en kaliteli fabrikalarda, bin bir zorlukla ürettirerek 
“Silk and Cashmere”i yaratmıştık. O dönemde kapalı ekonomi-
den kapitalizme geçiş sancıları yaşayan Çin’den istikrarlı biçim-
de ithalat yapabilmenin ve kaliteyi korumanın tek yolu onlar-
la ortaklık yapmak olduğundan İç Moğolistan’da çok sağlam bir 
kaşmir fabrikasıyla joint-venture ortaklık kurarak işe başlamış; 
Benetton bayisi olduğumuz AVM’lerdeki mağazalarımızı ise bu 
uğurda altı ay içinde devretmiştik. Türlü zorlukların ardından ilk 
mağazamızı Zürih’te açmıştık. Ardından İstanbul, Ankara, Lond-
ra, Paris, Cenevre, Moskova, Berlin, Shangyan’daki mağazalar 
gelmişti. Bununla yetinmeyip Sibirya’dan Riga’ya, Barselona’dan 
Vancouver’a kadar bayilikler verip 20 ülkede 200 satış noktasına 
ulaşmıştık. Üstelik fiyatla rekabet eden ucuz bir marka değil, en 
lüks alışveriş caddelerinde dünya markalarıyla yarışan Premium 
kategorisinde bir marka olarak.

Nihayet Google’da ipek ve kaşmiri hangi dilden yazarsanız ya-
zın, en tepede çıkan isimlerden biri olmayı başardık. Bu arada sa-
dece Türkiye’de değil dünyada da marka ve girişimcilik alanında 
sayısız ödül aldık; sayısız kez tez konusu olduk, vaka çalışması 
yapıldık. Bunların hepsini teşviksiz-desteksiz yaptığımızı da ekle-
mem şart.

Fakaaat ilk yirmi yıl bir yana, son sekiz yıl bir yana! Meğer 
şu moda deyişle, “Hayat bana güzelmiş!” o zamanlar... 2012-
2021 arasında başımıza gelmedik kalmadı sanırım! Ülkemiz 
için, iş dünyası için, özelde sektörümüz için ve tabii bu kitabın 
odağındaki Silk and Cashmere için çok zor zamanlardı. 

İyi ve kötü, sayıyorum: Gezi, FETÖ olayı ve darbe girişimi, 
bombalanan meclis, üst üste tekrarlanan seçimler, biri hâlâ sür-
mekte olan iki çok ciddi kriz, kurlarda çılgın artış, çıldıran enf-
lasyon... İşin garibi bunlar hareketli ekonomilerin sonucu iken 
üstüne üstlük durgunluk; dışarıya bağımlılığın azaltılması ama-
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cıyla alınan çok sıkı tedbirlerin, Çin’den ithalat yaptığımız için 
öncelikle bize patlaması (dünyaya yayılmış bir marka yaptığı-
mız Silk and Cashmere’in Çin’le olan ikame edilemez zorunlu 
hammadde bağlantısı nedeniyle adeta “teşvik yerine ceza” al-
mamız!), yine yeniden –dünya tarihinde görülmemiş şekilde– 4 
milyon mültecinin kabulü, hemen hemen tüm komşularla yaşa-
nan ciddi sorunlar, savaş, perakende dünyasında muazzam bir 
dijital dönüşüm, sosyal medyanın her alanda görülen büyük et-
kisi, e-ticaretin yadsınamaz yükselişi, yapay zekâ algoritmaları-
nın dünyamıza girişi... Çocuklarımın işe sarılışı ve iki nesil bir 
arada çalışmamız, derken hepsinin üstüne tüm dünyayı sarsan 
Covid-19!

İlk romanımdaki “bir filmin içindeyiz” hissim devam ediyor. 
O film hâlâ çekiliyor. Ama bir fark var ki bu çok önemli: Kaş-
mir Yolu’nda anlattığım ilk yirmi yılda hem yazıyor hem oynu-
yoruz gibi gelmişti bana ama artık öyle değil sanki. Senaryo sık 
sık değişiyor. Ve biz artık eskisi kadar müdahale edemiyoruz se-
naristlere. Tam uyum sağlarken sil baştan yepyeni senaryolar ko-
nuyor önümüze. Bitmeyen diziler gibi... Mekân değişmesine alış-
kınız ama bu kadar hızla değişen senaryoya uymakta zorluk çeki-
yoruz tüm ekip.

Artık ben başrolden kendi isteğimle çekiliyorum ve bu ro-
lü ikinci nesle devrediyorum. Fonda çalan müzik, zaman zaman 
korku filmlerindeki o “Şimdi bir şey olacak!” hissi yaratan tür-
den. Oluyor da... 

Madem “film gibi” dedik, elinizdeki kitap da bir “devam 
filmi”dir o zaman. Ama korku veya gerilim türünde değil, son za-
manlarda yeteri kadar gerildik zaten, bu daha çok bir macera fil-
mi. O büyük macera devam ediyor. Hem de “keçi inadıyla” yolu-
na devam eden tüm girişimci ruhlara umut ve cesaret verecek şe-
kilde!

Hayatı boyunca ülkeyi yeni girişimcilerin kurtaracağına ina-
nan ve bu amaçla yüzlerce seminerde konuşan, genç girişimcile-
re her fırsatta destek veren, mentorluk yapan benim gibi biri için 
aksi düşünülemezdi herhalde. O zaman dilim döndüğünce size bu 
inatçı keçinin hayatının şifrelerini vereyim.






