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Merhaba
Hızla ilerleyen yaşamda çoğu zaman gelişmeleri, kişileri yakalayamıyoruz, göremiyoruz. 

Dokunamadığımız gelişmeler, insanlar filmcesine bir şerit gibi akıp gidiyor önümüzden, 
uzaktan bakıyor ve kimi zaman eksik kalıyoruz. Anılar ya da arkadaş sohbetleri ile söz 
konusu eksikliği gidermeye çalışıyoruz kendimizce. İşte birkaç heyecanlı ve hayalperest 
genç, siyasetten doğaya, kültürden edebiyata geniş bir yelpaze ile hayatlarımıza ve zihin 
dünyamıza temas etmek üzere yola çıkıyor…

Durun, onlar kim diye sormayın, çünkü hepimiz birlikteyiz, birlikte yola çıkıyoruz, 
birlikte yazacağız…

Ötekileştirmeden, gerçekten kopmadan, ideolojik tarafgirliğe kapılmadan, eğlenmeyi 
asla bırakmadan ve kimseye, hiçbir şeye küsmeden hep birlikte yazacağız…

Farklı fikirlere, düşüncelere saygının önemli olduğunu düşünen, aynı zamanda her 
bireyin geliştirilmesini en önemli adım olarak gören dergimiz; katılımcı, dinamik ve şeffaf 
duruşu ilke edinmektedir. Her alanda kendilerine yön çizebilen, kendini geliştirebilen, 
üretken ve bilinçli gençleri bir dergi etrafında toplayarak gelişimlerine katkıda bulunmayı 
ve birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

Temel düşüncemiz; okuyan, araştıran, siyaset, kültür, edebiyat ve sanat gibi 
alanlarla yakından ilgilenen, bütün gelişmelere açık, yenilikçi fikirler üreten, farklılıkları 
kucaklayan, yaşadığımız dünyanın kültürel, tarihsel, bilimsel açıdan önemini kavrayan, 
ortak akla değer veren genç arkadaşlarla beraber, uzun soluklu ama genç, eğlenceli 
ama bilgilendirici bir kültür, bir dergi inşa etmektir. Aynı zamanda, genç arkadaşlarımızın 
ve dergimize ulaşacak olan insanların kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-
yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, 
katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanaklardan faydalanarak hayatlarımıza 
dokunmak istiyoruz.

LENS ile her şeye yeniden bakıyor ve hayallerimizin elinden tutuyoruz.

Sağlıkla kalın, LENS ile bakın!
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Bireyler yaşamı boyunca 
çeşitli gereksinimlerini 
tatmin için birçok yola 

başvurur ve bu süreçte yeni 
değerlerle karşılaşır. Bireyin 
karşısındaki dünya ise söz 
konusu ihtiyaçlara cevaplar 
sunar. Karl Marx, dünyaca ünlü 
eseri Kapital’de bu durumu 
“meta” kavramı üzerinden 
açıklamaya çalışır. Meta, genel 
ifade ile ticari kaygıyla üretilmiş, 
alınıp satılabilen şey anlamına 
gelmektedir. 

Marx’a göre “Meta, her şey-
den önce, bizim dışımızda bir 
nesnedir ve taşıdığı özellikleriyle 
şu ya da bu türden insan gerek-
sinmelerini gideren bir şeydir. Bu 
gereksinmelerin niteliği, örneğin 
ister mideden ister hayalden çık-
mış olsun, bir şey değiştirmez. 
Burada nesnenin, bu gereksin-
meleri, geçim aracı olarak doğ-
rudan doğruya mı, yoksa üretim 
aracı olarak dolaylı yoldan mı, 
nasıl giderdiği de bizi ilgilendir-
memektedir.” Ayrıca metanın 

iki yönü vardır: “Bir yandan, her 
türlü emek, fizyolojik anlamda, 
insan emek-gücü harcanmasıdır; 
ve bu, özdeş soyut insan emeği 
özelliğinde oluşu ile, metaların 
(değişim) değerini yaratır ve ona 
biçim verir. Öte yandan, her türlü 
emek, insan emek-gücünün, özel 
bir biçimde ve belirli bir amaca 
dönük olarak harcanmasıdır, ve 
bu somut yararlı emek özelliği ile 
kullanım-değerlerini üretir.”

Marx, meta’nın Kapitalist üre-
tim biçiminden kaynaklandığını 
öne sürmekte ve metayı “top-
lumun en temel hücresi” olarak 
kabul etmektedir. Kapitalizmin 
adeta bir sistematik meta üretimi 
hali olduğu tespiti, beraberinde 
sistemin her şeyi metalaştırdığını 
ve metalaşan şeylerin ise çoğu 
zaman sistemin tespit ettiği “de-
ğerler” üzerinden fiyatlandırıldığı 
gerçeğini ifade etmektedir. So-
nuçta ise farkındalık sahibi birey 
ile metalaşma odaklı sistem ara-
sında bir mücadele ortaya çık-

maktadır. 
Günümüz insanının mutluluk 

arayışının çoğunlukla satın alına-
bilen şeylere ve devamında sos-
yal görüntü inşa etme çabasına 
dönüşmesini “meta” kavramıyla 
tanımlamak çok doğru olmaz 
mı? Bir yandan bizler hem var 
olan hem de yeni keşfettiğimiz ih-
tiyaçları tatmine yönelirken diğer 
yandan karşımızdaki dünya ken-
di çizdiği çerçeve dahilinde bizi 
yönlendirmekte hatta sistemin 
kalıbına uymaya zorlamaktadır. 

Sonsuz mutluluk ve haz algısı 
yaratan sosyal medya ve bu al-
gıdan etkilenen, bu girdaba giren 
ve bir parçası olmak isteyen biz-
ler bunun için neler yapıyoruz? 
Üstelik çoğu zaman farkında ol-
madan!

İtalya’da lisansüstü eğitim gören bir gencin 
sosyal medya paylaşımı fazlaca düşünmeye 
itiyor bizleri. Paylaşımında, İtalya’nın en meş-
hur Galeria Vittorio Emenuele II Galerisinde, 
meşhur tarihi Marchesi Pastanesinde fiyatların 
1.5 Euro ve 8 Euro arasında değişmesinden ve 
bunun modanın başkenti Milano’da ve en ünlü 
markalara ev sahipliği yapan bir galeride oldu-
ğundan bahsediyor. İki ihtiyaç da karşılanıyor; 
beslenme ve prestijli bir ortamda bulunmak, 
hem de sistemin dayattığı fahiş fiyatlar olma-
dan…. Bu bir muhteşem dostum! Söz konusu 
durum, O’nun tecrübe ettiği her yerde geçer-
liymiş. “İtalya’da her yerde; en merkezi, en tari-
hi, en turistik hatta en popüler bir mekâna bile 
gitseniz fiyatlar standart piyasa fiyatının çok 
üstüne çıkmıyor. Örneğin, havaalanında bile 
marketler, restoranlar çok pahalı değil, Como 
Gölüne sıfır bir mekânda yiyip içmek için zen-
gin olmaya gerek yok. Milano gibi modanın 
başkentliğini yapan en prestijli ve merkezi ye-
rinde bir Espresso 1.30 €, bir Cappuccino 1.80 
€, bir Kruvasan 1.70 €. Kapı komşuları Prada 
ve Gucci olan bir pastanede piyasanın 20-30 
cent üstüne bir kahve bir Kruvasan alabiliyor-
sunuz.” 

Peki Türkiye’yi göz önünde bulundurdu-
ğumuzda durum nasıl? Popüler olmayan her-
hangi bir mekânda bile astronomik rakamlarla 
kahve, çay hatta su satıldığını biliyoruz. Yemek 
yemeye kalktığımızda fahiş fiyatlarla yiyeceği-
miz; o malzemeden kısılmış, tadı tuzu olmayan, 
porsiyonları küçültülmüş(!), kalitesi düşmüş ye-
meklere servet ödeyerek kalkmayan var mı? 
Diyeceksiniz ki pandemiden sonra böyle oldu. 
O gencin bu paylaşımı daha çok taze ve İtalya 
pandemiyi en sert geçiren ülkelerden biri. Tür-
kiye’de maalesef her zaman tutturulabilen en 
yüksek fiyat politikası uygulanıyor. Starbucks 
kahvelerini Türkiye’de ve bir de havaalanla-
rında almaya kalkarsanız bunun en az iki katı 
bedeli ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Çe-
şitli seviyelerde gereksinimlerin tatmininin ve 
konforun bedeli bu mu olmalı? Burada suçlu o 
fiyatlara satan firmalar mı, yoksa bunları bildiği-
miz halde tüketen biz miyiz? Ya da suç var mı?

Kimileri “ne yapacağız” diye sorabilir. “Be-
nimle değişir mi?” Evet, kesinlikle seninle de-
ğişir! Bizler birey olarak adil inşa gücümüzün 
farkına varır ve bu yönde davranış izlersek 
sistemi zorlayabilir ve adım adım yeniden inşa 
edebiliriz.

Ceren KARAKAŞ 

Sen Değişirsen 
Dünya Değişir mi?

“İtalya’da en popüler 
mekâna bile gitseniz 

fiyatlar standart 
piyasa fiyatının çok 

üstüne çıkmıyor.”

Metaların, sağladıkları tatmin seviyesinin ötesinde ya 
da birey aleyhine bedellendirilmesine/fiyatlandırılması-
na karşı bir direnç oluşturulması… 

Viyana’da metrolara sadece 20 cent zam yapıldığında 
insanların yavaş yavaş boykot etmesiyle zarar eden met-
roların fiyatları geri indirmesi, İtalya’da popüler mekan-
ların ücretleri piyasaya göre biraz bile fazla olsa boykot 
edilip gidilmemesi sonucu fiyatların düşürülmesi güzel 
birkaç örnek değil mi? O zaman bir örnek de ülkemiz-
den verelim: Dubai’de, Huawei’de CEO’luk yapmış daha 
sonra ülkemize dönen bir girişimcinin “ne yapılabilir” 
sorusuna kendince bulduğu muhteşem bir çözümü var. 
Evde hazırladığı yemekleri gittiği restoranlarda yanına 
bir soda ya da bir içecekle yemesi ve bunun sonucunda 
da hem fahiş fiyatlarla mücadele etmiş olması hem de 
kontrollü ve sağlıklı beslenmesi harikulade değil mi?



Bir de işin bir tık ötesi var; x ihtiyacını y mekânında/koşullarında gidermek. Diğer bir ifade ile 
metanın sosyal görüntü/statü inşa etme çabasına hizmet eder hale dönüşmesi. Acaba y firmasında/
mekânında yeme içme tercihi, birtakım duygu boşluklarını doldurma isteği olabilir mi? Birey, içindeki 
duygu boşluğunu çoğu zaman bu tarz metalarla tatmin etme yoluna yönelebilir. Artık tek başına 
kahve içmek ihtiyaç değil de Starbucks’ta kahve içmek ihtiyaç haline gelir çünkü onu orada içmek 
ve bu anı zaman zaman sosyal medyada paylaşmak bireyin duygusal tatmin boşluğunu doldurur ve 
ona kendini iyi hissettirir. Bunun bedeli de normalin ötesinde oluyor haliyle.  (Kaliteli tüketim nesneleri 
arayışına bir söz yok tabii ki...)

Çoğumuz farkında olarak ya da olmayarak sistemin metalar üzerinden sunduğu şartlara razı 
halde yaşıyoruz aslında. Peki senin bu durumdan kurtulmanın adım adım toplumu hatta insanlığı da 
dayatmalardan kurtarabileceğini farkında mısın? Bedia Tülüler, Diyarbakır’daki bir köye 
atanan okul öncesi öğretmeni. Öğrencilerin taştan başka oyuncağı yok. 
Her ailenin birçok çocuğu var ve oyuncak almaya imkânları da yok. 
Bedia öğretmen, oyuncak firmalarını incelediğinde görüyor ki oyuncaklar 
oldukça pahalı. Ardından tahtadan oyuncak yapma kursuna gidiyor; 
amacı çocuklara oyuncak üretebilmek! Kursu tamamlayan Bedia 
öğretmen bir süre sonra üretime başlıyor. Öğrencilerini birçok oyuncak 
ile buluşturuyor, onların hayatlarına dokunuyor; üretmeyi, olduğu gibi 
kabul etmemeyi, bazı şeylerin değiştirebileceğini gösteriyor. Şu an 
hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de Avrupa’dan siparişler alıyor 

Bedia öğretmenin temiz, ahşap ve doğal oyuncakları…

İTÜ mezunu iki genç ise, market ve pazardaki pahalılığı görüp çiftçinin kazancını analiz ediyor ve bir 
uygulama üretiyor. Üreticiden tüketiciye aracısız bir uygulama. Tüketici, çiftçinin bahçesindeki ağacın 
tüm meyvelerini o yıl için satın alıyor ve hem daha uygun hem daha doğal hem de aracısız. İki taraf da 
kazanıyor böylece. Görüyor musunuz? Sistemi yeniden inşa edebiliriz; her şeyi olduğu gibi kabullenmek 
zorunda değiliz, dayatılan maddi-manevi bedelleri değiştirmek elimizde! Zira; sistem biz varsak var, 
metalar bizim için var!

Bireyin inşa gücüne hala ikna olmadıysanız, Rosa Parks’ın bütün siyahilere otobüste oturma hakkını tek 
başına dirençle elde etmesini okumanızı tavsiye ediyoruz ya da Rahim Demirtaş’ın Konya’nın çölleşmiş 
bir alanını büyük bir çaba ile adeta bir ormana dönüştürmesini ve bu ormanın hem birçok hayvana ev 
sahipliği yaptığını hem de insanlığa, doğaya katkıda bulunduğunu da bilmenizi isteriz… 

“Öz Keyif”e “Öz Bilinç” ile ulaşacağımız günlere...

Sen değişirsen dünya değişir mi?

Her şey bir bireyle başlar!

Peki o kişi sen olmak ister misin?

Çünkü

Dünya “sen”den başlar!

Not: Bu yazı, düzen bozucu radikalizm 
değil düzen inşa edici hümanist bir 
farkındalık amacıyla kaleme alınmıştır…

Lens Dergisi
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Sosyal Yardımların 
Toplumsal Fayda 
Oluşmasındaki Etkisi

Yardım ve yardımlaşma insani bir değer olarak kabul edilirken, bu kavramların dini boyutu 
yardım alanla birlikte yardım veren kişiye de faydalı olduğu iddiasını öne sürer. Yardım 

yapanın iyilik yaptığına inancı, iyi bir insan olma duygusuna karşılık gelmektedir. Yardım 
sayesinde Yaratıcı’nın ondan hoşnut olacağı, belaların ve kötülüklerin ondan uzaklaşacağı 

inancının yanı sıra, sahip olduklarının cüzi bir kısmını paylaşma duygusu topluma 
karşı sorumluluğunu da yerine getirdiğini düşündürmektedir. Bireylerin ahlâkî ve dini 

gerekçelerle yardım yapması, yardımı alanla birlikte yardımı verene de fayda sağlayan çift 
taraflı bir davranıştır. Yardımların bireysel, toplumsal veya kamu aracılığıyla gerçekleşmesi, 

yardım davranışının kurumsal uygulamaya geçişindeki aşamalarını oluşturmaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Nergis DAMA
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Dünyanın farklı ülkelerinde ve toplumlarında 
içerik, hedeflediği kitle, yardım miktarı ve 
ulaşılması hedeflenen sonuçlar değişkenlik 
göstermesine rağmen yardım faaliyetlerinin 
ortak özelliklerinden birisi yardıma liderlik eden 
ve yardım yapılacak hedef grubun cinsiyetinde 
kadınların erkeklere göre daha baskın olmasıdır. 
İngiliz Yoksul Yasaları’nın başlangıcının I. 
Elizabeth Dönemi’ne rastlaması, sonrasında 
gelir durumu iyi olan kadınların yoksul çocukların 
eğitimine destek olmak için yardım derneği 
kurmaları, yardım mekanizmasında kadınların 
rolünü güçlendiriyor. Geçmişten günümüze 
yardım faaliyetleri yürüten dernek, kurum, sivil 
toplum kuruluşlarında kadınların ağırlığının diğer 
yönetim ve idari alanlara göre daha fazla olduğu 
söylenebilir. Kadınlara siyaset, ekonomi, bilim, 
uluslararası ilişkiler, güvenlik vb. zihinsel bir 
cinsiyet kotasının uygulandığı ve bunun sonucu 
olarak bu alanlarda erkeklerin niceliksel olarak 
fazla olmasına karşılık toplumsal konular ve 
sosyal alan kadınlara bırakılmış gibi görünüyor. 
Bu durum kadın ve erkek arasında eşitsiz bir 
temsile yol açmasına rağmen, sosyal alandaki 

her bir uygulamanın toplumun kabul, anlayış 
ve algılarındaki değişimi yönlendireceği dikkate 
alınmalıdır. 

Dolayısıyla, günümüzde sıklıkla eleştirdiğimiz 
kadınların ve erkeklerin sosyal ve ekonomik 
yaşamda yer bulma oranı, bu yer bulmadaki 
hiyerarşik düzenin kadınların aleyhine olması, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erkeğe hak 
kadına ayıp olarak değerlendirilen davranışlar, 
kadınların sosyal alandaki yönetimdeki gücüyle 
değiştirilebilir.

Sosyal yardım yalnızca asgari düzeyde bir 
geçim kaynağı sağlamamaktadır, özellikle 
vakıf ve bireysel düzeyde yapılan yardımların 
ekonomik desteğin yanı sıra farklı boyutları 
da var. Nasıl bir etki gösterdiğini, yardım alan 
kişilerin hayata dair algı ve yaklaşımlarını nasıl 
etkilediklerine dair tabii ki bilimsel çalışmalara 
başvurmalıyız. Ancak bu çalışmalara dayanak 
olan gözlemlerden veya tecrübelerden 
faydalandığımızda, birçok başarı hikâyesinin 
yapılan bir yardımla başladığını görüyoruz. 

“Başarı hikâyesi” olarak anlaşılan “güç, 
pozisyon veya maddi birikim” sahibi olmaktan 
çok kişinin kendi yeteneğini fark ederek hayatta 
nasıl bir kimlik edineceğine dair farkındalığa 
sahip olması. 

Zira Türkiye’de başarılı olmanın paralı, güçlü 
ve makam sahibi olarak kodlanması, kişisel 
yeteneğin, isteklerin ve hayallerin hep o “başarı 
duvarı” nın arkasında kalmasına sebep oluyor. 

Tam da bu başarı duvarının arkasına 
itilmemesi için nakitle, asgari geçim standardının 
sağlanmasıyla eşleştirilen sosyal yardımın 
farklı boyutlarının, insanların hayatındaki 
değişimindeki etkisine odaklanmalıyız.

Bir öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, bir 
çocuğa verilen bir kitap, okuma yazma bilmeyen 
bir teyzeye okuma yazma öğretme, kapısı 
çalınmayan yaşlı bir apartman sakini için yapılan 
market alışverişi, sınava hazırlanan bir öğrenciye 
ders anlatılması gibi birçok yardım davranışı 
sayılabilir. “Maddi gelir” olarak kodlanan sosyal 
yardımın paradigmasının insani yardıma, belki 
bir adım daha ileriye giderek toplumsal faydaya 
dönüştürmek, bireysel düzeydeki sosyal yardımı 
yeniden gündemimize alacak. Kurumsal sosyal 
yardım kamunun görevi, hak odaklı verilmesi, 
suistimallerin ortadan kaldırılması, temel 
yaşam gereksinimlerinin karşılanması ve her 

bireyin refah hizmetlerinden eşit bir şekilde 
faydalanması, sistemli ve mekanik bir sisteme 
karşılık geliyor ki, olması gereken de bu. Zira 
kamu hizmet sunumunda kurallar ve kanunlar 
öncelikli olmalıdır ki hak kayıpları, mağduriyetler 
yaşanmasın. Ancak bireysel düzeyde yardımın 
böyle bir mekaniği yok, olmamalı da. 

Yaşanılan kötü tecrübeler “yardım” a dair 
ciddi endişelerin ve çekincelerin oluşmasına 
yol açtı. Birbirinden habersiz, kendi faydasına 
odaklı, bir başkasının ihtiyacını veya 
muhtaçlığını göz ardı eden bir davranış kalıbı, 
fayda maksimizasyonunda kutsanır hale 
geldi. Ancak, son 1,5 yıldır yaşananlar insanın 
insana muhtaçlığının, bireysel faydanın ancak 
toplumsal faydayla mümkün olacağını ve “ben” 
merkezli bir anlayışın refah açısından çözüm 
olmadığını hatırlattı. Sosyal yardımın sistemde 
bir uygulama aracı olmasının yanı sıra, birey 
olarak yeniden gündemimize gelmesinin ve 
davranış kalıplarımızın bir unsuru olmasının 
gerekliliğini düşünmeliyiz. Bu sürece kadınların 
liderlik etmesi ise, etki düzeyini de kapsamını 
da artıracaktır diye umuyoruz. Zira kadınların 
toplumdaki dönüştürücü gücü diğer alanlardaki 
engellemelere rağmen artarak devam ediyor. 
Dolayısıyla, sosyal yardımların toplumsal 
faydaya dönüşmesinde lider aktörün kadınlar 
olması yaygın etkiyi genişletecektir. 

Türkiye’de başarılı olmanın paralı, güçlü ve makam sahibi olarak 
kodlanması, kişisel yeteneğin, isteklerin ve hayallerin hep o 

“başarı duvarı” nın arkasında kalmasına sebep oluyor.
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Latin Amerika’daki 
Maçoluk Kültürünün 

Kökenleri
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Sömürgeleştirilen kıtada Batılı beyaz 
erkeğin “üstün erkeklik” olarak inşası ve 
yerli erkeklerin patriarkal hegemonyadan 
dışlanması durumuna karşı tepki olarak yerli 
erkekler de zamanla erkekliklerini kanıtlamak 
çabasıyla saldırganlık ve şiddet alışkanlığı 
geliştirmişlerdir. Bu şiddet gösterileri kurulan 
sömürge imparatorluğunda efendi/patron 
haline gelen Batılı erkeklere karşı değil, eşlere 
ve ailelere yönelmiştir. Bunun nedeni dışarıda 
köle olan yerli erkeğin evinin mutlak hâkimi 
olduğunu ve eril gücünü kanıtlama çabasıdır. 
Erkeklik gücünü kanıtlamanın bir diğer yolu 
da cinsel hünerin/gücün sergilenmesinden 
geçtiği için erkeklerin evli bile olsa çok eşli bir 
cinsel yaşam sürdürmesi olağan hatta olması 
gereken bir durum olarak kabul edilmiştir. 
Öyle ki tek bir kadınla yetinen erkeğin cinsel 
gücüyle yani erkekliğiyle ilgili sorgulanmıştır.

Kısacası Batılı sömürgeci güçler 
aracılığıyla Latin Amerika’da hakimiyet kuran 
ataerkil cinsiyet rejimi yerli değer sistemini 
süreç içerisinde bozarak dönüştürmüş ve 
erkek egemenliğinin aşırı bir biçimi 
olan maçoluk kültürü tüm kıtada 
yerleşmiştir.

Latin Amerika’da 
sömürgeciliğe karşı yürütülen 
bağımsızlık savaşları eril 
tahakkümü daha da güçlendirmiş 
“kahraman” erkek miti maço 
kültürünü beslemiştir. 20.yüzyılın 
başından itibaren kıtada 
büyük bir güce sahip olan 
işçi sınıfı mücadelesi 
de yine aynı 
şekilde maçoluk 
k ü l t ü r ü n ü 
perçinlemiştir. 

Çünkü erkeksi kimliğin anahtarı olarak 
görülen işe sahip olan işçi baba evinin 
geçimini sağladığı, karısını ve çocuklarını 
beslediği gibi üretimde yer alarak topluma da 
katkı sağladığı için hem evde hem de kamusal 
alanda birincil söz hakkına sahip başat özne 
olarak görülmüş ve bu erkeğin kadınları 
tahakküm altına alması doğal kabul edilmiştir.

Günümüzde Latin Amerika genelinde 
kadınların eğitim seviyesinin ve işgücüne 
katılım oranının artması ve modernleşmenin 
etkisiyle geleneksel değerlerin aşınmasına 
paralel olarak maçoluğun erozyonundan 
bahsetmek mümkün. Kadınların kendilerinin 
sahibi değil eşi olacak erkekleri talep etmeleri 
ve erkeksi aşırılıkları hoş görmemeleri 
maçoluğun hegemonyasını sarsıyor. 

Latin Amerika’daki maçoluğun 
hegemonya krizinde Türk 

dizilerinin etkisi ise 
başka bir yazının 
konusu…
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Ağlamayı zayıflık göstergesi olarak kabul eden, rekabetçi, güçlü, kavgadan 
kaçmayan, içki içen, karısını döven, cinsel olarak özgür, koca ve baba 
olarak ailenin geçiminden de sorumlu olan evin mutlak hâkimi… Maço erkek 

stereotipini niteleyen tüm bu özellikler bizler için çok tanıdık. Dizilerde, filmlerde, 
romanlarda Türk erkeği genel olarak böyle tasvir ediliyor. Abartılı bir erkeklik biçimi 
olan maçoluk ideal erkeklik imajı olarak sergileniyor. Gündelik yaşamda erkekler 
maço olduklarını neredeyse gururla ilan ediyorlar ve yeterince maço bulmadıkları 
erkekleri kadınsı olmakla, “light erkek” olmakla itham ediyorlar. Maçoluk özelliklerini 
erkeklik barometresine dönüştüren, en maço olanı en erkek kabul eden Türk erkekleri 
için kötü haber şu ki Türkiye maçoluk kültürünün merkezi olmadığı gibi Türk erkekleri 
de dünyanın en maço erkekleri değiller. Maçoluk kültürü Latin Amerika kültürünün en 
önemli parçalarından birini oluştururken, Latin erkekleri özellikle de Meksikalılar tüm 
dünyada “maço” ya da “Chiano erkek” olarak tanımlanıyorlar. 

Peki maçoluk kültürünün Latin Amerika’da hegemonik olmasının kökenindeki 
sebep nedir?

Latin Amerika’da maçoluk kültürünün inşası ve egemen erkeklik modeli haline 
gelmesinin kökeninde kıtanın İspanyollarca sömürgeleştirilmesi yatıyor.  Ataerkil 
cinsiyet rejiminin hâkim olduğu Akdeniz kültürü ile donanmış fatihler 1492’de kıtanın 
“sözde” keşfiyle başlattıkları sömürgeci fetihlerinde sadece kıtanın yeraltı ve yer 
üstü zenginlikleri acımasızca sömürmekle kalmamış aynı zamanda yerli erkek ve 
kadınlara karşı tahayyül sınırların aşacak ölçüde vahşice şiddet uygulamışlardır. 
Askerler, denizciler ve maceraperest tüccarlardan oluşan bu öncü grubunun insanlık 
dışı tüm aşırı davranışları Hristiyanlık için, ülkeleri için yaptıkları gerekçesiyle 
kahramanlaştırılmış ve de erkeklik onuru ve cesaret ile ilişkilendirilerek kıtada şerefli 
bir erkeğin olağan davranışları olarak kabul görmüştür. Fatihlerin erkeksiliklerine karşı 
sömürgeleştirilmiş olan yerli halkın erkekleri kadınsı kabul edilip aşağılanmıştır. 



Frankfurt Okulu
Neyi Eleştiriyor?

Benzer bir biçimde 17.yy’da 
Descartes da insan aklının 
bilgi edinmedeki rolüne 
vurgu yaparak “düşünmenin 
ve şüphe etmenin” insanın 
ayırt edici özelliği olduğunu 
ve gerçek bilgiye bu araçları 
kullanarak ulaşılabileceğini 
ileri sürer.

Aydınlanma düşüncesini 
yaymanın yanı sıra 
positivizmin eleştirisi, Frankurt 
Okulu üyelerinin bir diğer 
temel çalışma alanlarından 
olmuştur. Bu eleştirideki 
temel amaç insanı evrenin 
merkezine koyarak aklı ve 
onu özgürleştirecek olguları 
anlamaktan geçer. Pozitivizm 
eleştirisi, bilimin nihai 
amacından çıkıp rasyonelleşen 
teknolojinin kullanılmasıyla 
bireyi tüketim toplumunda 
nesneleştirmesi ve kültür 
endüstrisinin bir oyuncusu 
haline getirmesidir. Frankfurt 
Okulu üyeleri bilimsel teoriyle 
eleştirel teoriyi karşılaştırmıştır, 
onlara göre bilimsel teori insan 
üzerinde baskı kuran bir yapıya 
sahip olup insanın özgürlüğünü 
kısıtlar, eleştirel teori ise insanın 
özünün nelerden etkilendiğini 
anlamaya çalışarak insanı 
kuşatıldığı çevrede aktif tutar. 
Eleştirel kuramcılara göre 

pozitif bilimciler insani özneyi 
nesne konumuna koyarak 
onun etkinliğini kendi araştırma 
konuları ve teknoloji dâhilinde 
pasif biçimde konumlandırır, bu 
da insanın toplumla olan bağını 
ve geçmişini kısıtlandırır.

Okulun bir diğer ana 
çalışma alanı kültür endüstrisi 
konusudur. Kültürün 
endüstriyelleşmesi ve tüketim 
metası haline gelmesi, 
Adorno ve Horkheimer’a 
göre modernizmin getirdiği 
sorunlardan biridir. Eğlence 
sektörünün gelişmesi kültür 
ürünlerinin sıradanlaşmasına 
ve derinliğinin kaybedilerek 
basit ve tüketime kolay hale 
gelmesine neden olmuştur. 
Adorno ve Marcuse’a göre 
ileri kapitalist toplum her şeyi 
nesneleştirerek bireyi verilen 
vaatlerin tersine, köleleştirip 
onları standardize ve tek tip 
haline getirir. Pazarlanan 
ürünlerin cazibesi bireyleri 
farklı kültürlere mensup olsalar 
dahi bir havuzda toplar ve 
böylece ortaya tek boyutlu 
düşünce ve davranışlar 
ortaya çıkar. (Marcuse) Kültür 
endüstrisi bireyi sürekli bir 
tüketime yönlendirmektedir.
Birey, yaşamına zenginlik 
getirdiğini düşünerek, önceden 

belirlenmiş ürünleri satın 
almakta ve sadece emeğini 
değil, boş zamanlarını da 
metalaştırmaktadır. Bunun 
yapılmasının yolu da tüketici 
de “sahte ihtiyaçlar”ın gerçek 
ihtiyaçlarmış gibi sunulmasıdır.

Frankfurt Okulu sonuç 
olarak 17. yy’dan beri süregelen 
aydınlanma düşüncesinin 
erozyona uğratılarak mite 
dönüştürülmesini eleştirir ve 
inceler. Frankfurt Okulu’nun 
eleştirileri bu anlamda 
aydınlanma temellidir. Fakat 
burada şu söylenmelidir ki 
Frankfurt Okulu ve düşünürleri, 
temelde aydınlanma 
düşüncesine ya da bilime 
bir saldırı yapmamıştır. Asıl 
eleştiri noktası, aydınlanma 
ve modern bilimin günümüzde 
yalnızca tek bir bakış açısına 
göre uygulanışı sonucu ortaya 
çıkan tablodur. Bu anlamda 
eleştirilen sistem, toplumsal 
bir gayret ve farkındalıkla 
dönüştürülmeli, varılan 
uzlaşma ışığında kolektif veya 
bireysel aksiyonlar alınmalı 
ancak böyle bir davranış 
sonucunda birey bileklerine 
vurulan prangalardan 
kurtulabilir ve özgürleşir. 

Ayşenur BAYRAK  

Bireyin toplumdaki statüsünü 
düşündüğümüzde aklımızdan 
geçenler bize ne anlatır? Birey 
bugünkü modern düzende 
özgür müdür? Yoksa reklamlar, 
afişler ve fragmanlarla 
seçimleri belirlenen birer 
nesne midir? Bu sorulara 1923 
yılında da cevap aranmış ve 
akabinde Frankfurt Okulu 
olarak adlandırılan Toplumsal 
Eleştiri Enstitüsü kurulmuştur.  
Enstitünün kurucuları dönemin 
önce gelen düşünürleri 
Max Horkheimer, Theodor 
Adorno, Herbert Marcuse ve 
Walter Benjamin gibi isimleri 
bünyesinde barındırır. Okulun 
çalışma alanları sosyoloji, 
psikoloji, siyaset, sanat ve 
felsefe gibi geniş bir yelpazeye 
yayılır. Peki, bu isimler 
çalışmalarını hangi olgularla 
bütünleştirir?

Frankfurt Okulu, toplumsal 
teori oluşturma ve aydınlanma 
düşüncesini bütünüyle anlama 
ve yayma amacıyla kurulmuştur 
ve dönemler halinde 

faaliyetlerini göstermiştir.30’lu 
yıllarda ülkede artan Nazizm ve 
faşist hareketler ve Avrupa’daki 
genel yapıyla beraber enstitü 
üyelerinin getirdiği düzen 
eleştirisi sebebiyle Amerika’ya 
‘sürgün’ edilmiştir. Bu dönemde 
Eleştirel Teorinin temel 
kaynağı olan “Aydınlanmanın 
Dialektiği”, Adorno ve 
Horkheimar tarafından kaleme 
alınmış ve okulun aslında 
neye eleştiri getirdiği somut bir 
çerçevede sunulmuştur. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra 
Almanya’ya dönen üyelerin 
faaliyet ve teorileri 60’larda 
büyük bir ivmeyle artarak 
kitlesini genişletmiş zamanın 
ötesinde post-modernizme 
kaynaklık edecek tohumlar 
atmıştır. 70’lerde Horkheimer 
ve Adornonun ölümleriyle 
beraber okulun kuramları 
eski popülerliğini kaybetmiş 
ve gündemden yavaşça 
çekilmiştir.

Frankfurt Okulu, genel 
anlamıyla düşünce biçimine ve 

toplum-devlet-birey ilişkisine 
genel bir eleştiri getirir ve 
aklın buradaki faaliyetlerini 
sorgular. Eleştirel teorinin 
amacı, bireyin toplum içindeki 
yerini anlamaya yönelir ve 
aydınlanmacı felsefeyi kullanır. 
Bunu yaparken kalıplaşmış 
teorilere, pozitivizme ve 
tüketim endüstrisine karşı bir 
duruş sergiler. Çünkü birey 
otomatik eylemlerin öznesi 
değil, çevresi ve kuşatıldığı 
sosyal topluluk içinde karar 
alma mekanizmasına ve 
kendi değerlerine sahip bir 
canlıdır. Eleştirel teoriye göre 
toplumsal değişim için eylem 
esastır, toplumsal bilinçlenme 
ve örgütlenmenin  ivme 
kazanmasıyla ancak değişim 
gerçekleşebilir. Bu noktada 
birey sahip olduğu gizemli 
doğasını tanımalı, dışsal 
uyarıcılara karşı genel bir şüphe 
tutumu içerisinde olup modern 
sistemin dayattığı kuralların 
dışında konumlanmalıdır ki 
kendi aydınlanmasını yaşasın.
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Yeminli Bakireler 
ve Baça Poş

 15. yüzyıldan itibaren bakire kadınlar bir 
yemin ederek erkek kimliğine büründükten 
sonra hayatları boyunca bakire kalıyor 
ne evleniyor ne de çocuk yapıyor.

Melisa YILDIZ
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Sworn Virgin, yani “Yeminli Bakireler” olarak 
adlandırılan gelenek Arnavutluk kökenlidir. 
Bu geleneğe göre kadınlar, ülkenin ataerkil 
yapısından dolayı erkek cinsiyetine geçerek 
yaşamını bir erkek olarak sürdürüyor. 15. 
yüzyıldan itibaren bakire kadınlar bir yemin 
ederek erkek kimliğine büründükten sonra 
hayatları boyunca bakire kalıyor ne evleniyor 
ne de çocuk yapıyor.

Bu geleneğin ortaya çıkmasının ardında 
birçok sebep bulunmakta ve aslında hepsi 
de ataerkilliğin getirisi. Örneğin ailenin reisi 
öldükten sonra aileye reis olmak, mirastan 
faydalanabilmek ya da istemediği bir erkekle 
evlenmemek gibi birçok nedenle kadınlar 
bu yemini ediyor. Bununla birlikte ataerkil 

bir toplumda kadın 
olmanın getirdiği 

kısıtlamalardan 
kurtularak bir 
erkeğin sahip 
olduğu kişisel 
özg ü r l ü k l e r e 
kavuşabiliyorlar. 

Oy kullanma, özgürce giyinebilme ve mülk 
satın alma gibi haklara sahip oluyorlar. 

Fakat belirtmekte yarar var ki her Yeminli 
Bakire kendi isteği doğrultusunda bu yemini 
etmiyor. Çoğunluğu ailesi tarafından bu 
yemini zorlanarak etmek durumunda kalıyor. 
Diğer yandan, burada cinsel cinayetten 
bahsetmemek pek de mümkün değil.

Aile reisi öldüğünde ya da ailenin erkek 
çocuğu olmadığında kadınlar neredeyse 
hiçbir hakka sahip olmadığından dolayı aile, 
kız çocuklarından birini erkek olmaya zorluyor. 
İkinci duruma baktığımızda aslında ailenin 
endişesi yalnızca ertelenmiş duruma geliyor. 
Çünkü yeminin kapsamında aile kuramama 
da olduğu için eninde sonunda miras yine 
aile içinde kalmayacak. Bu durumda ataerkil 
düzenin getirisi olan endişeyle ettirilen yemin 
tamamen boş yere oluyor. Yeminli Bakire’nin 
ardından aile reisliğini erkek kuzenlerinden 
ya da yeğenlerinden biri üstlenerek mirasın 
da sahibi olacaktır. Fakat bu geleneğin tek 
işlevi bir mirasçı ya da reis bulmakla ilgili 
değildir. Dediğim gibi, kadın o durumda 
neredeyse hiçbir hakka sahip değildir. Bunun 
üzerine araştırmacı Gremaux, evlenmesi 
planlanan bir kız ile annesi arasındaki bir 
diyalogu aktarıyor; “‘Sen gittiğinde ben bu 
yüzden yalnız kalacağım, ama kalırsan bir 
oğlum olmuş olacak.’ Curca (kızı) bu sözleri 
duyunca elindeki gergefi yere attı ve bir erkek 
oldu.”

Bir başka diyalog da bölgede yaptığı gezileri kaleme 
almış Mary Edith Durham tarafından aktarılıyor. 
Yeminli Bakire ile arasında geçen diyalog şöyle: “…
burada erkek kıyafetleri içindeki bir Arnavut Bakiresiyle 
selamlaştık, onu benimle beraber İngiltere’ye götürmem 
için yalvardı. Eve hep Karadağlıların sınırları boyunca 
yürüyerek dönmek zorunda olduğunu ve Karadağlı 
keskin nişancılar tarafından vurulmaktan çok korktuğunu, 
silah alacak parasının da olmadığını söyledi. Güvenli bir 
yerde yaşamak istiyordu. Erkek kardeşi yoktu, beş kız 
kardeşten biriydi, bunların ikisi evliydi, diğer üçü ise erkek 
gibi giyinip ailenin toprağında çalışıyordu.” 

Genellikle ailenin en küçük kız çocuğu bu durumda 
bir erkek olarak yetiştirilirken ya da bir dönem sonra 
kendisi erkek olmayı seçerken karşımıza şöyle ilginç bir 
şey çıkıyor; normal koşullarda eşcinsellik ya da cinsiyet 
değişimi oldukça korkunç bir şekilde tepki alırken söz 
konusu “Yeminli Bakirelik” olduğunda cinsiyet değişimi 
Balkan toplumu tarafından kabul görür durumdadır. 

Neredeyse bununla aynı durumda olan bir diğer örnek 
de Afganlardaki “Baça Poş” geleneğidir. Afganistan’daki 
aileler ekonomik ve sosyal durumlardan dolayı kız 
çocuklarını erkek kılığına sokuyor. Yine kadınların oldukça 
az hakka sahip olduğu bu toplumda kız çocukları küçük 
yaştan itibaren erkek gibi giyinerek ya pazarda bir şeyler 
satıyorlar ya da ailesi için çalışıyorlar. Ekonomik olarak 
geçinmek için bunu yapan ailelerin yanında statüsel bir 
kaygı da mevcut. Toplumda erkek çocuğunun olmaması 
bir zayıflık olarak algılandığından genelde ailenin en 
büyük kız çocuğu bir erkek gibi yetiştiriliyor. Buna örnek 
olarak eski Afgan milletvekili Azita Rafet’in kızları da 
verilebilir. Kızlarından üçü beyaz elbiseler giyiyor ve 
başlarını örtüyor fakat dördüncü kız olan Mehrnuş, takım 
elbise giyiyor. Dışarıya çıktığında Mehrnuş, artık Mehran 
adlı bir erkek çocuğu oluyor. 

“Bir süreliğine 
kimsenin cinsiyetini 

değiştiremeyiz. Bir kızı 
bir süreliğine erkeğe 
dönüştüremezsiniz . 
Bu insanlığa aykırı.”



Lens Dergisi

26 27

Yeminli Bakireliğin aksine Baça Poş 
geleneğinde erkek kılığına girmiş kız 
çocuklarının bir yaştan sonra tekrar kadın 
olması gerekiyor. Bu dönüşüm kimi zaman 
gerçekleşiyor, kimi zamansa gerçekleşmiyor. 
Gerçekleştiği durumda bile oldukça zor bir 
şekilde gerçekleşiyor. Çünkü erkek halinde 
çok fazla hakka ve özgürlüğe sahip olan erkek 
olmuş kızlar, bir anda bu özgür hayatı ve 
alışkanlıklarını bırakıp eski kısıtlı hayatlarına 
geri dönemiyor. Mesela 20 yıl boyunca bir erkek 
çocuğu olarak yetiştirilmiş bir kız, üniversiteye 
gitmesi gerektiğinde tekrar kız haline geri 
dönüyor. Fakat söylemlerine göre kendisini kız 
gibi hissetmiyor, kız alışkanlıklarına sahip değil 
ve kesinlikle evlenmek istemiyor: “Ailem beni 
evlenmeye zorlarsa Afgan kadınların öcünü 
almak için kocamı öyle döveceğim ki her gün 
mahkemeye gitmek zorunda kalacak” diyor. Bu 
hak ihlaline ve yine cinsel katliama dair Belh 
İnsan Hakları Komisyonu başkanı Gazi Said 
Muhammed Sami şunları söylüyor:

“Bir süreliğine kimsenin cinsiyetini 
değiştiremeyiz. Bir kızı bir süreliğine erkeğe 
dönüştüremezsiniz. Bu insanlığa aykırı.” 

Burada insanlığa aykırı olan durum yalnızca 
zorla yapılan cinsiyet değişimleri değil, aynı 
zamanda kadın ve erkek arasında sağlanan 
eşitsizlik. Azita Rafet’in cinsiyet değişimi yapmış 
olan kızı erkek olduğu sırada babasının yanında 
dolaştığını ve erkeklerin dünyasındaki olanakları 
gördüğünü, bunun da yaşamında daha çok 
hırslanmasına sebep olduğunu belirtiyor. 

Kadınlığının ardından özgürlüğü tatmış olan 
bu insanların tekrar eski kısıtlılığa dönmek 
istememesi oldukça normal. Tıpkı diğer 
Afgan erkek çocukları gibi Afgan kızları için 
de aynı özgürlüğü istemeleri ve bunun için 
çabalamaları da öyle. Esas soruysa bu özgürlük 
sağlanabilecek mi?

İki gelenekte de gördüğümüz üzere toplumda 
bir kadın olarak yer almaktansa o kadının cinsiyet 
değiştirip erkek olması daha çok kabul görüyor. 
Çünkü kurulan ataerkil düzende kadının hiçbir 
yeri yok. Yeminli Bakire ve annesi arasında 
geçen diyalogda da gördüğümüz üzere bir mal 
gibi verilmemek için erkek olmak durumunda 
kalınıyor. Bu gelenekler günümüzde yok 
denecek kadar azalmış olsa da ataerkilliğin ayak 
izleri günümüzdeki her toplumda hâlâ kendini 
yoğunca gösteriyor. Batı toplumlarında bu izler 
günümüzde daha silikmiş gibi görünse de doğu 
toplumlarında birçok kadın için bu izler pranga 
boyutuna ulaşmış durumda. Toplumlar arası 
hiyerarşinin içinde cinsel bir hiyerarşinin altında 
da ezilmiş bu kadınlar cinsiyet değiştirmeye 
zorlanmasa da yine de bir erkeğin sahip olduğu 
ya da olabileceği birçok haktan uzak.

Soruysa şu: ataerkilliğin ayak izlerini nasıl 
silebiliriz? Daha eşit, daha insancıl bir dünyayı 
nasıl sağlayabiliriz? 
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Dünyanın En Güçlü Kadınlarından 
KLEOPATRA                                                                                                

Melike TÜRKYILMAZ

Akıl almaz maceralar ve aşklar ile dolu 
bir hayat. O, Mısır’ın son firavunu, 
muhteşem hikayesiyle Kleopatra… Tarih 

milattan önce altmış, yer Mısır’ın İskenderiye 
şehri; Kleopatra işte burada doğdu. Ve on sekiz 
yaşına geldiğinde ani bir şekilde babası vefat 
etti. Bu durum onun sıra dışı maceralarında 
başlangıcı oldu. Hiç vakit kaybetmeden on 
yaşındaki erkek kardeşiyle evlendirildi. Kulağa 
korkunç geliyor değil mi? Ama bu bir Mısır 
geleneği. Ölen firavun, çocuğun yerine birini 
seçmediyse varisler birbirleriyle evlendirip 
tahtı beraber yönetirler. Fakat onu tehdit 
olarak gören sarayın karanlık isimleri erkek 
kardeşi kışkırtarak Kleopatra’yı çöle sürgüne 
gönderdiler. Çölde hapsedildiği gizli evden 
çıkmamak koşuluyla hizmetçiler ile beraber 
yaşamasına müsaade edilir. Ancak yaşam 
izninin uzun sürmeyeceğinin farkındadır ve 
bir şekilde kardeşine karşı güçlü biriyle ittifak 
kurmalıdır. Peki bu kişi kim olabilir? Bu sırada 
kulağına bir haber gelir.

O günlerde Mısıra dünyadaki en güçlü insan 
adımını atmıştır. Julius Sezar en büyük askeri 
zaferlerden bazılarının sahibi, Roma diktatörü 
ve kuşkusuz döneminin en güçlü ismi. Önemli 
sebeplerden dolayı Mısır’a geldi ve eğer 
Kleopatra, Sezar ile görüşebilirse onu etkileyip 
gücünü arkasına alabilirdi. Yakalanma ihtimali 
sebebiyle görüşmesi çok zordu. Fakat harika 
bir fikri vardı. Sezar’ın konakladığı yere taşınan 
eşyaların arasına gizlenebilirdi ve anlatıma göre 
hizmetliler tarafından halı rulosuna sarılmış 
ve halı Sezar’ın önünde açılmıştı. Bu sayede 
Sezar ile yaptıkları gizli görüşmede hem Mısırın 
firavunluğunu devralacak hem de Sezar’ın 
kalbini çalarak evlenecekti. Tabii ki erkek kardeşi 
de öldürülüp Nil Nehri’ne atılacaktı. Sezar gibi 
birini güzellikle etkilemek kolay değil çünkü o 
zeki bir adamdı. Ama Kleopatra hem Akdeniz’in 
en zengini hem de Yunanca, Aramice, İbranice 
de dahil dokuz dil konuşabilen en keskin Yunan 
filozoflarla tartışabilen bir bilim insanı olarak 
müthiş dolu bir kadındı. İşte Kleopatra hem 
Sezar’ın karısı hem de Mısır firavunu bu şekilde 
oldu. Sezar’dan bir oğul bile doğurdu. 

Doğumdan sonra Roma’yı da ziyaret etti, 
burada onu hiç kimse sevmiyordu hatta onun 
için Nil’den gelen kraliyet fahişesi tanımı 
kullanıldı. Gizliden gizliye kendisine düşmanlık 
kadar hayranlık da besleniyordu aslında. 
Roma’da verdiği davetlere bütün devlet erkanı ve 
sosyete katılırdı. Kleopatra için tam işler yoluna 
girdi derken ani bir haber her şeyi altüst etti. 
Altmış kadar komplocudan oluşan grup suikast 
düzenleyerek Sezar’ı yirmi üç defa bıçaklayarak 
öldürdüler. Kleopatra’nın kocası ölmüştü ve sıra 
hemen kendisine gelebilirdi, bu nedenle gizlice 
gemisiyle Mısır’a yani Firavun olduğu kendi 
ülkesine geri döndü. Fakat asıl macera burada 
başladı. Suikasttan sonra Roma İmparatorluğu 
bir iç savaşa sürüklenmiş durumdaydı. Ve 
Mısır, Roma İmparatorluğu’nun arka bahçesi 
sayılacak kadar. Roma lejyonlarına yapılacak 
olan ödemeler ve Roma halkının tahıl ihtiyacının 
önemli bir kısmı Mısır’dan karşılanıyordu, 
dolayısıyla savaş oraya her an sıçrayabilirdi. 
Roma’daki iç savaşların tarafları ise öldürülen 
Julius Sezar’ın yeğeni Augustus ve Sezar’ın 
en yakın generali Marcus Antonius. Marcus 
Antonius askerleri arasında çok sevilen bir 
savaşçı, kadın düşkünü, zeki, esprili ve tam bir 
maceraperest. Augustus’a karşı kendine doğuda 
müttefikler aramak için Mısır’a da uğrayacak 
ve Kleopatra da bu durumu iyi bir koz olarak 
kullanacağını biliyordu. Tarihi kayıtlara göre 
Kleopatra, Marcus Antonius’u etkileyebilmek 
için inanılmaz partiler düzenlemiştir. Tanrısal 
kıyafetlerle onu karşılamış, Nil Nehri’ndeki 
gemisinde içki ve eğlencenin sabahlara kadar 
aktığı partiler vermiştir. Hatta tarihte bilinen 
en büyük inciyi eritip şarap kadehine koymuş 
üstüne üstlük içmiştir. Marcus Antonius 
şüphesiz Kleopatra’dan etkilenmişti ama tek 
sebebi güzelliği ya da bu eğlenceler değildi; 
o Mısırın yaşam tarzına da hayrandı ve 
Kleopatra’yı tanrısal soydan bir kadın olarak 
görüyordu. En önemlisi ise yanına alabileceği 
en büyük müttefikin Kleopatra olmasıydı. İşin 
daha da ilginci Kleopatra da Marcus Antonius’a 
karşı büyük bir aşk beslemeye başlamıştı. 
Onun esprili ve umursamaz tavırları, zekâsı, 
başarıları, maceraperestliği Kleopatra’yı 
resmen cezbetmişti.
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Roma İmparatorluğuna karşı birlikte 
savaşa girdiler. Bu savaş hem denizlerde 
hem de karada sürecek olan büyük bir 
savaştı. Kleopatra ve sevgilisi bu süreçte 
Türkiye’nin Ege kıyılarına da yürüdüler 
Akdeniz’in azgın sularında da savaştılar. 
Ancak olumsuz gibi görünen bir durum 
vardı. Gemi filoları Augustus gemileri 
tarafından Yunan denizinde kuşatıldı, tek 
çözüm ölüm gibi gözükürken Kleopatra kendi 
planını ortaya koydu. Aldığı yoğun eğitimler 
sayesinde bilim insanlığının yanı sıra usta 
bir asker de olan Kleopatra, kendi gemilerini 
birbirlerine bağlayarak akıntının etkisiyle 
Roma gemilerine çarpıp kuşatmayı yarmayı 
önerdi. Bu bir intihar gibi görünüyordu ancak 

başarılı oldu ve çok az kayıpla Mısır’a geri 
döndüler. Fakat hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 
Çünkü Roma İmparatoru genç Augustus 
peşlerini bırakmadı, hatta Marcus Antonius’a 
yazdığı bir mektupta aynen şunları söyledi: 
“Hiçbir Romalı, Mısırlı bir fahişe için, senin 
kraliçen için savaşa sürüklenmemeli. Sana 
eş olarak kız kardeşimi verdim ama sen onu 
Kleopatra ile aldattın. Kleopatra sana ne 
dedi? ‘Benimle yat yoksa savaşırız mı dedi?’ 
Sen bir fahişenin kölesi oldun!”

Bunlar bir yana Marcus Antonius’un 
askerleri kuşatmadan kaçmayı bir zafer değil 
korkaklık olarak görmüş ve bu durum askerler 
arasında sorun oluşturmaya başlamıştır. 

Marcus Antonius ve Kleopatra aşk ve 
eğlence dolu hayatlarını yaşamaya 

devam ederken bir yandan da sonlarının 
yaklaştığını çok iyi biliyorlardı. 

Marcus Antonius ve Kleopatra aşk ve eğlence 
dolu hayatlarını yaşamaya devam ederken 
bir yandan da sonlarının yaklaştığını çok iyi 
biliyorlardı. Büyük onur kırıklığı olacağı için asla 
barışa yanaşmadılar. Çift, derin bir buhrana girdi, 
son büyük güçleri Roma orduları tarafından yok 
edilmişti..Augustus Mısır’a girmek üzereydi ve 
Kleopatra büyük aşkıyla beraber bir karar verdi; 
kararları, kimsenin önünde eğilmeden onurları 
ile beraber intihar etmekti. Önce Marcus 
Antonius kendi kılıcını karnına saplayarak öldü. 
Tek vasiyeti mezarının sevgilisi Kleopatra’nın 
yanında olmasıydı. Ve Kleopatra ise bir törenle 
kobra yılanına kendini ısırtarak öldürmeyi seçti. 
Onun da vasiyeti Marcus Antonius’un yanına 
gömülmek ve sonsuz hayata beraber başlamak 
olmuştu. 

Roma İmparatoru Augustus, Kleopatra ve 
Marcus Antonius’un son vasiyetlerini yerine 
getirip birlikte gömülmelerine müsaade 
etti. Ancak Mısır’ın İskenderiye kentinin 
yakınlarında  olduğu  düşünülen  mezarları  hala 
bulunamamıştır. Antik Mısır’ın son kraliçesi ve 
firavunu Kleopatra idi. O dünyanın yaşamış en 
güçlü beş kadından biri olarak kabul ediliyor. 
Sadece gücü değil yaptıkları ve heyecan dolu 
yaşantısıyla hikayesi anlatılmaya ve dinlemeye 
değer. Bir zamanlar kendisine kraliyet fahişesi 
diyen Romalılar onun yaptıkları karşısında büyük 
hürmet göstermeye başlamışlardır. Kleopatra’nın 
otuz dokuz yaşındaki bu ölümünden sonra 
Mısır’da hanedan devri kapandı. Ve iki bin yıl 
boyunca Mısır başka ülkeler tarafından yönetildi.
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Tam Üyelik 
Müzakerelerinde 

Karar Aşaması: 
Tamam mı? 
Devam mı?

Uzay YÜKSEKKAYA

Geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa 
Parlamentosunda görüşülen ve 
Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, 

hukukun üstünlüğü, insan hakları 
konularında sert eleştirilere tutulduğu 2019-
2020 Türkiye Raporu görüşmeleri sona 
erdi. Türkiye’de milliyetçi vurgular, hukukun 
üstünlüğü ve demokrasinin temelleri üzerine 
yapılan politikaların değişime gitmesi 
gerektiğini belirten İspanyol Milletvekili 
Nacho Sanchez Amor ayrıca AB’nin 
Türkiye’deki sivil toplumu iyileştirmek adına 
destek sunması gerektiğini dile getirdi. 
Söz konusu taslak raporda dikkat çeken 
yer ise Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam 
üyelik müzakerelerini resmen askıya alma 
talebidir .

Avrupa Parlamentosunun kararları 
bağlayıcı olmayıp sadece tavsiye niteliğinde 
kararlar olsa da 694 parlamenterin oy 
kullandığı oylamada 480 “evet” ile karar kabul 
edilmiştir. Türkiye’ye yönelik son yılların 
en sert eleştirilerinin yapıldığı raporda, ikili 
ilişkilerin en dip noktada olduğu belirtilmiştir. 
Türkiye ise yaptığı yazılı açıklama ile 
bu kararın yanlı ve önyargılı bir şekilde 
alınmış olduğunu vurgulamıştır . Komisyon 
ve Konsey başkanlarının ziyaretlerinde 
belirtilen ve temel haklar, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi 
endişe duyulan konularda Türkiye içerisinde 
bir gerileme tespit edildiğini aktaran raporda 
aynı zamanda, Doğu Akdeniz, Gümrük 
Birliği, Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin Libya ve 
Suriye politikaları ve göç ile ilgili Türkiye-AB 
Mutabakatı konularındaki gelişmelerin takip 
edileceği bildirildi . 

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin iyi bir 
stratejik ortaklığı olduğunun altının çizilmiştir 
ve ilişkilerin tamamen kopmadığını, 
Türkiye’nin atacağı olumlu adımlarla tekrar 
pozitif gündeme dönülebileceği ortaya 
koyulmuştur. 

Ayrıca Türkiye’nin reform konusunda 
isteksizliğinin olduğu belirtilerek AB 
değerlerinin uygulanmadığından 
bahsedilmiştir. En önemli noktalardan biri 
ise dünyada artarak devam eden milliyetçilik 
akımının Türkiye’yi de sarması ve AB’ye 
karşı bir düşmanca tutuma dönüşmesi 
endişesidir .

Bunların dışında Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’deki ifade 
özgürlüğünü eleştirmesi ve AİHM kararları ile 
ulusal mahkemelerin kararlarının paralellik 
göstermesine dikkat edilmesi vurgusu bir 
başka fikir ayrılığı olmuştur. Haziran ayında 
gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde ise 
bu konulara benzer vurgular yapılmıştır . 
İnsan hakları, Gümrük Birliği, Kıbrıs sorunu, 
Doğu Akdeniz gibi meselelerin yanı sıra 
Suriyeli mültecilerle ilgili de önemli kararlar 
alınmıştır. Daha çok finansal destek temelli 
yürütülen bu başlık altında, Türkiye’ye 1,9 
milyar Euro daha fon sağlanarak toplamda 
3.5 milyar Euro fon hedefinin altı çizilmiştir . 
Türkiye’nin bakış açısına göre ise AB’nin bu 
desteği sadece finansal 
değil aynı zamanda 
sosyal bir iş birliğini 
de içermelidir.
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Kıbrıs sorunu özelinde ise Avrupa Komisyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen, ikili ilişkilerde 
olumlu sinyallerin artmaya başladığını ve 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’a 
yapacağı ziyaret konusunda hassas olunması 
gerektiğini belirtti. Son dönemlerde Doğu 
Akdeniz’de düşen gerilimin pozitif bir durum 
olduğu aktaran von der Leyen, Kıbrıs’ta 
oluşacak bir gerginliğin ilişkileri olumsuz yönde 
etkileyeceğini vurguladı . Doğu Akdeniz’de ve 
ikili ilişkilerde gerginliğin azaldığından bahseden 
bir başka siyasetçi Fransa Cumhurbaşkanı 
Macron, AB Liderler Zirvesi sonrası yaptığı 
konuşmada, hem AB- Türkiye hem de Fransa-
Türkiye ilişkilerinde gergin günler yaşadıklarını 
belirtirken, son zamanlarda taraflar arası 

gerginliğin azaldığını ve yerini diyaloğa 
bıraktığını vurgulamıştır. Yine de ilgili sorunlar 
çerçevesinde dikkatli davranılması gerektiğini 
aktaran Macron, göçmen meselesi konusunda 
ise iş birliği çağrısında bulundu.  Benzer şekilde 
Avrupa Konseyi Başkanı Michel ve Alman 
Dışişleri Bakanı Maas da göçmenler, Kıbrıs, 
Doğu Akdeniz ve insan hakları gibi noktalarda 
her türlü destek aracının kullanılmasının ve 
gerektiği yerde anlaşmaların güncellenmesinin 
öneminden bahsetmiştir. Türkiye’nin Libya 
ve Suriye politikalarının AB çıkarları ile ters 
düştüğünü öne süren Michel, NATO müttefiki 
komşularının ileriki günlerde atacağı adımları 
takip edeceklerini vurguladı .

Sonuç olarak Türkiye’nin dış politika hareketlerinin ve taraflar arasındaki gerginlik 
seviyesinin tam üyelik müzakerelerinin geleceğini doğrudan etkileyeceğini aktaran Avrupa 
Birliği kurmayları, iş birliğini kapısını da açık tutmaktadır. Avrupa Parlamentosunda onaylanan 
ancak Komisyon tarafından henüz kabul edilmeyen “müzakereleri askıya alma” kararının 
sonucunu önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler gösterecektir. Bu bağlamda Türkiye 
kurmaylarının 20 Temmuz’daki KKTC ziyaretinin kritik öneme sahip olacaktır. İkili ilişkilerin 
başarısının tarafların çabasında gizli olması, oluşan çıkar çatışmasını göz önüne alırsak, 
sürdürülen görüşmeleri ve atılan adımları daha karmaşık kılmaktadır. Bu karmaşık yapı içerisinde 
çözüm yolu bulmak ise iş birliğinin kuvvetine ve dayanışmanın sıklığına bağlıdır.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Türkiye’nin Libya ve Suriye 
politikalarının AB çıkarları ile ters düştüğünü öne sürdü. 
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Şüheda FALAY

İçinde yaşamakta olduğumuz evren tek mi? Ya evrenimiz tek değilse, baş-
ka evrenler de varsa? Çok sayıda evrenden birinin içinde yaşıyor olabi-
lir miyiz? Evreni merak etmeye başladığımız günden itibaren yaşadığımız 
dünyayı ve evreni anlamaya çalışan birçok filozofun, bilim insanının aklına 
gelen sorulardan birkaçıdır bunlar. 

ÇOKLU EVREN ve 
PARALEL EVREN 

TEORİSİ NEDİR?
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Zarların tek bir yerde çarpışması için hiçbir neden yoktur, bu 
nedenle Ekpirotik Teori, başka yerlerde başka evrenlerin var 
olduğunu çok olası kılar. Unutmayın, siz bu olasılığı düşünürken 
bile evren genişlemeye devam ediyor.

3. Seviye Paralel Evrenler

Bu evrenler Kuantum Fiziğinin çoklu dünyalardan gelen 
sonucudur. Ünlü bilim kurgu filmlerinde işlenen evrenler 
genelde 3. seviye paralel evrenlerdir.

3. seviye paralel evrenler kendi evrenimizle 
aynı uzay ve zamanda bulundukları için 
diğerlerinden farklı özellikler gösterirler, 
ancak buna rağmen yine de o diğer evrenlere 
erişmeniz mümkün değildir. İnsanlık 1. 
ve 2. seviye paralel evrenlerin hiçbiriyle 
bugüne kadar hiçbir temas kurmadı ve 
büyük olasılık ile asla kuramayacak 
da. Ancak 3. seviye paralel evrenlerle 
sürekli temas halindeyiz. Hayatınızın 
her anında, her yeni karar aldığınızda, 
kendi benliğiniz ile farkında olsanız 
da olmasanız da yeni evrenlerin 
yaratılmasına sebep oluyorsunuz.

Dalga fonksiyonundaki bütün 
ihtimalleri fiziksel olarak gerçekliğini 
göz önünde bulundurulursa, fiziksel 
olarak gerçek çoklu evrenler ile 
benzer modele (ya da bir nevi türevine) 
ulaşılabilir. Bir diğer ifade ile birbirinden 
farklı çoklu evren modelleri, birtakım 
belirli özellikler ölçüsünde benzerlik 
gösterebilir.

Matematiksel açıdan bakıldığında, 
yalnızca bir dalga fonksiyonu vardır ve bu 
zaman geçtikçe gelişir. Farklı evrenlerin üst üste 
binmelerini aynı sonsuz boyutlu Hilbert uzayında 
aynı anda bir arada var olur. Bir arada var olan evrenler, 
tuhaf kuantum davranışları ortaya çıkararak birbirleriyle 
etkileşime girerler.

Öncelikle “Evren” dediğimiz yapı, bildiğimiz 
her şeyi; gezegenleri, yıldızları ve 
galaksileri, uzayı ve zamanın kendisini içerir. 

Bilim insanları tarafından yapılan ölçümlere göre 
evrenimiz yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. 
Bizim bildiğimiz evrenimiz kendi fiziksel yasalarına 
sahip, kendi içinde tutarlı ve kapalı bir sistemi tarif 
etmektedir.

Peki ya evrenimizin etrafı bizim farkında 
olmadığımız farklı evrenlerle doluysa? Eğer 
alternatif evrenler varsa; söz konusu evrenlerin 
kendine ait yasalarından, ayırıcı özelliklerinden 
ve birbirlerinden farklı görünümlere sahip 
olduklarını da düşünebiliriz.

İşte bu soruları açıklayacak bir teori var. 
Haydi, hep beraber bu teoriyi inceleyelim:

Çoklu Evren Teorisi; evrenimizin tek 
olmadığı, ancak birçok evrenin birbirine paralel 
olarak var olduğunu ileri süren bir teoridir. Çoklu 
Evren Teorisindeki bu farklı evrenlere paralel 
evrenler ismi verilir. Fizikçilerin birçoğu bu 
evrenlerin gerçekten var olduğunu reddederken 
bir kısmı da paralel evrenlerin varlığına ve 
onlarla bağlantı kurmanın mümkün olacağına 
inanmaktadır.

Belki sonsuz sayıda evren, bir tabakanın 
içerisinde iç içe, üst üste veya yan yana 
yer alıyor olabilir. İşte bilim insanları 
tarafından bu fikir Çoklu Evren Teorisi olarak 
kavramsallaştırılmaktadır.

Alternatif evrenler genel olarak 4 farklı 
seviyede var olabilir:

1.Seviye Paralel Evrenler

Paralel evrenler fikri, temelde uzayın çok 
büyük olduğunu iddia eder. Uzayın bu kadar 
büyük olması ve fiziksel yasalar göz önünde 
bulundurularak dünyamıza benzeyen başka 
gezegenlerin de var olduğu ileri sürülmektedir. 
Aslında sonsuz bir evrende sonsuz sayıda 
gezegen olduğu varsayılarak; Dünyamız ile aynı 
fiziksel yasalara ve gerçekleşen olaylara sahip-
veya benzeri- birçok gezegen olabilir.

Bu evrenleri biz göremiyoruz. Çünkü bizim 
kozmik görüş alanımız ışık hızı ile sınırlıdır. Işık, 
yaklaşık 13,8 milyar yıl önce Büyük Patlamadan 
sonra ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla ışığın 13,8 
milyar yılda alabileceği mesafe olan 93 milyar 
ışık yılı çapındaki bir hacmin ötesini göremeyiz. 
Buna Hubble Hacmi denir ve gözlemlenebilir 
evrenimizi temsil eder.

Paralel evrenin varlığı iki varsayım ile 
belirlenir;

-Evren sonsuzdur.

-Sonsuz bir evrende, bir Hubble hacmindeki 
her olası parçacık konfigürasyonu birden çok 
kez gerçekleşir.

Paralel evren varsa buna ulaşmak neredeyse 
imkânsızdır. Çünkü hangi yönden bakmamız 
gerektiğini bilemiyoruz. Paralel evren bizden 
o kadar uzaktır ki ondan bize veya bizden ona 
hiçbir etkileşimde bulunamayız. (Unutmayın ki 
etkileşimleri sadece kendi Hubble birimimizden 
alabiliyoruz.)

2.Seviye Paralel Evrenler

Bu seviyedeki paralel evrenler genişlemeye 
devam eder. Evrenler genişlemeye devam ettiği 
için bizim ve diğer evrenler arasındaki boşluk 
ışık hızından daha hızlıdır. Bu nedenle ulaşmak 
neredeyse imkânsızdır.

Bu evrenlerin varlığını kabul etmemiz için iki 
olası teorimiz var. Bunlar; Sonsuz Enflasyon ve 
Ekpirotik Teoridir.

Sonsuz Enflasyon en basit ifade ile söz 
konusu evrenlerin içinde şişen bölgelerdeki 
gittikçe büyüyen hacimlere rağmen bunun 
aksine şişmeyen bölgelerin de mevcut olduğunu 
belirtir.

Ekpirotik Teoriye göre, evrenimiz iki farklı 
zarın çarpışmasıyla oluşmuştur. Teoriye göre, 
eğer bu zarlar bir noktada çarpışabiliyorsa, 
birden fazla noktada da çarpışabilirler ve 
her çarpışmanın sonucunda kendi evrenini 
yaratabilmektedirler.
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4. Seviye Paralel Evrenler

Bu seviyedeki paralel evren, şu ana kadar 
bahsedilenler arasında en farklı ve en çok 
tartışılan olanıdır. Çünkü bu tür evrenlerin     
işleyişi, yaşamakta olduğumuz evrenin sahip 
olduğu matematik kanunlarından farklı özellikler 
gösterir. 

Kısacası, Matematiksel Demokrasi İlkesine 
dayalı olarak fizikçilerin kâğıt üzerinde 
çözümleyebilecekleri herhangi bir evren var 
olacaktır. Matematiksel olarak mümkün olan 
herhangi bir evren, gerçekte var olma olasılığına 
da sahiptir

Sonuç olarak tek bir yazıda Çoklu Evren 
Teorisini bütünüyle ele almak mümkün değildir. 
Bu teorinin alt yapısını oluşturan birçok teori 
bulunmaktadır ve daha derin araştırılmalıdır. 
Bu yazıda bu konuyu olabildiğince basit bir 
şekilde açıklamaya çalıştık. Ancak evrenin 
doğasına dair bu kadar az şey bilinirken, 
bu bilgilerin basit olmadığını da göz önünde 
bulundurmalıyız. Sahip olduğumuz evrenin, 
sanılanın aksine köklü bir tarihi olduğunu ve 
öğrenmemiz gereken birçok şeyin olduğunun 
farkında olmamız gerekir. Evrene, bu teorilere 
karşı önyargılı olmak evreni idrak etmemize 
yardımcı olmayacak, daha da zorlaştıracaktır.

                                                                                                                

Film Önerisi:



Yeni Psikolojik 
Bunalım Sebebimiz: 

COVID-19 ve Aşılar
 • COVID-19 pandemisi nedir? 
• Aşılar gerçekten de güvenilir midir?
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Bütün hayatımızı etkileyen, bizleri eve tıkan 
ve hatta hastalanıp zor günler geçirten, daha 
da kötüsü sevdiklerimizin hasta olduğunu 
görüp onları kaybetme riskiyle bizi karşı karşıya 
bırakan COVID-19 pandemisine lanetlerimizi 
iletip yazımıza başlıyoruz. Ayrıca, gözle bile 
görülemeyen virüsten ötürü hayatını kaybeden 
milyonlarca insana rahmet diliyoruz. Peki 
nedir COVID-19 pandemisi? Aşılar gerçekten 
de güvenilir midir, pandemiyi sona erdirecek 
ve hepimizi eski hayatımıza (olabildiğince) 
kavuşmamızı, sevdiklerimize korkmadan sıkı 
sıkı sarılmamızı sağlayacak mıdır? Bir Moleküler 
Biyolog olarak sizleri bu konularda aydınlatmayı 
ve kafanızdaki karışıklıkları gidermeyi kendime 
komplo teorisiz bir vazife sayarım...

Peki nedir COVID-19? COVID-19, Sars-
Cov-2 virüsünün yol açtığı, özellikle solunum 
sistemimizi etkileyen hastalık ve onun yol açtığı 
pandeminin ismidir. Sars-CoV-2 coronavirüs 
ailesine ait olan bir virüstür. İlk olarak ifade 
edilmelidir ki; Sars-CoV-2 hayatımızdaki tek 
coronavirüs değildir, adından da belli olduğu 
üzere; virüsün Sars-CoV-1 (kısaca Sars olarak 
biliniyor) versiyonu da mevcut, yıllar önce o da 
bir salgına yol açmış, Sars-CoV-2 kadar bulaşma 
oranı yüksek olmadığından ötürü lokal olarak 
kalıp global bir pandemiye yol açamamıştır fakat 
hala dünyada bir yerlerde yaşamaya devam 
etmektedir. Bir de Mers virüsü mevcuttur, o 
da Sars-CoV virüsünün özellikle Ortadoğu’yu 
(virüsün adındaki M ve E harfleri “Middle East”i 
temsil ediyor) etkileyen versiyonudur. Son 
zamanlarda sadece SarS-Cov-2 ile meşgul 
olsak da coronavirüs ailesi bir hayli geniştir ve 
üyeleri hep aramızda yaşamaktadır. 

Virüsün orijini hakkında kafamızda birçok soru 
bulunmaktadır. Sars-CoV-2 bir laboratuvarda 
dizayn edilip mi insanların arasına salındı? Bu 
konuda hala araştırmalar mevcut ama şu an için 
birçok bilim insanının bilimsel verilere dayanarak 

vardığı tek bir sonuç var ki; o da virüsün 
laboratuvar yapımı olmadığı. Her ne kadar virüs 
gözle görülmese de, biyolojisi hakkında fazlaca 
bilgi sahibi olunmadığından gözünüze korkunç 
gelse de bir virüsü laboratuvarda üretmek çok 
zordur. Doğada kendiliğinden oluşup hayatta 
kalmayı başarmış bir varlığı, gözümüzde 
canlandıramayacağımız kadar küçük de olsa 
üretmek imkansıza yakın ama tamamen de 
imkansız olmayan bir iştir. Bir insanı ya da bir 
köpeği, bir sevimli tavşanı laboratuvarda sıfırdan 
üretmek gibi düşünmek gerekir bu durumu. 
İmkansızdır ama zaman alır ☺ Ya da üretilse 
bile ancak insana yakın, köpeğe- tavşana 
yakın veya çok benzeyen robot gibi varlıklar 
üretebilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkacak varlık 
robottur, robotumsudur; asıl canlıdan ayrılan 
karakteristik özellikleri mevcuttur. Duygularının 
olmaması, gücünü elektrikten alması ve sınırlı 
olması gibi... Eğer SarS-CoV-2 de laboratuvarda 
bir şekilde üretilmiş olsaydı, robot insanını 
kanlı canlı insandan kolaylıkla ayırabileceğimiz 
gibi yapay ya da el-yapımı SarS-CoV-2’yi de 
diğer doğal coronavirüslerden ayırabilirdik. Bu 
konuda çok fazla çalışma yapılmıştır ve sonuç 
açıktır; virüsün yapay olduğuna dair bilimsel 
bir kanıt yoktur. Peki virüs nasıl bu kadar 
yayıldı? İstenmeyen bir laboratuvar kazasından 
da bahsedilmektedir. Zaten birçok değerli 
virolog bilim insanı coronavirüslerin fazlaca 
çeşidi olduğu ve hayvanlarla birlikte insanların 
sağlığını ve yaşamını da çokça etkilediği için 
söz konusu virüs üzerinde laboratuvarlarında 
uzun zamandır çalışmaktaydı. Hatta COVID-19 
pandemisi başlamadan önce SarS-CoV için aşı 
çalışmalarıyla ilgilenen birçok laboratuvar da 
vardı. Her ne kadar virüs çalışılan laboratuvarlar 
çok güvenlikli olsa da (hem çalışanların virüsle 
enfekte olmaması için hem de laboratuvar 
dışına virüsün çıkmaması için) acaba küçük, 
önemsiz bir gözden kaçırma ile virüs bir çalışanı 
enfekte etti ve o da etrafındakilere yayarak bir 
pandemiyi mi başlattı? 

Yeni Psikolojik Bunalım Sebebimiz: 
COVID-19 ve Aşılar

İşte bu hala üzerinde tartışılan ve araştırmalar 
yapılan bir konu fakat henüz verilere  
dayanarak sunulan kanıtlar mevcut değil. 
Hayatımızda yer alan diğer bütün virüsler 
gibi (örneğin dudaklarda çıkan uçuklardan da 
virüsler sorumludur), Sars-CoV-2 de bir şekilde 
insanlara bulaştı, bulaşma hızını arttırabileceği 
birçok mutasyon geçirdi (kendi hayatta kalma 
şansı için evrimleşti) ve tüm insanlığın hayatını 
etkileyebilecek bir hale geldi. Bahsi geçen bu 
iddia da halen araştırılmaktadır.

Her ne kadar orijinini öğrenmek SarS-
CoV-2’nin ya da başka herhangi bir virüsün 
yayılma yolunu öğrenip onu kökten kaldırmak 
için önemli olsa da virüsler çok akıllıdır ve 
bir şekilde hayatımızda yer alacaklardır. Bu 
sebepten onların yayılmasını öğrenmenin 
yanında onların tedavisi üzerine de çalışan bilim 
insanları oldukça fazla ve bu konuda birçok 
başarı mevcut. Evet, aşılardan bahsediyoruz. 
Peki aşı mı ilaç mı? Soruya cevap aramadan 
önce aşı ve ilaçların çalışma mekanizmalarına 
incelemek gerekmektedir. İlaçlar, virüslerin 
(ya da bakterilerin, mantarların ve daha birçok 
patojenin) vücutta yol açtığı zararı giderme 
ya da hafifletme amacı ile üretilir. SarS-CoV-
2’den yola çıkarak bir örnek verilecek olunursa 
(çok fazla çalışma ve örnek mevcut, sadece bir 
tanesinden bahsedeceğiz) tedavi sürecinde, 
doktorlar tarafından virüsün solunum 
sisteminde yol açtığı zararı ve nefes zorluğunu 
giderici ilaçlar hastalara verilmektedir. 
Unutulmaması gerekir ki; ilaçlar sadece virüs 
vücuda girdikten sonra alınır, öncesinde 
alınıp bizi enfekte olmaktan korumak gibi tam 
anlamıyla belirleyici bir özellikleri yoktur. Ama 
aşılar için aynı durum söz konusu değildir. Kişi 
enfekte olsa da olmasa da aşı uygulanabilir. 
Aşıların çalışma prensibi şu şekildedir; virüsün 
enfekte etmeyen zayıf hali, ya da sahip olduğu 
bir parçası, bu parçayı sentezleyen DNA 
parçası vücuda belirli aralık ve dozlarla aşı 
formunda verilir. Vücut, aşı olduktan sonra da 
bu virüsü (zararsız ve hasta etmeyen halini) 
tanır, yabancı ve kendine ait bir şey olmadığını 
anlar ve onu yok etmek, onunla savaşmak için 
kendini uyarır. Birçok hücresini aktive ederek 

virüsü nötralize edecek, yani büyümesini, 
enfekte etmesini, hastalığa yol açacak şekilde 
çoğalmasını engelleyici antikorlar (bazı bilim 
insanları akıllı füze diyor, çok mantıklı bir 
metafor) üretir. Aşı olanlar virüsle ya da ona 
çok benzeyen bir diğer versiyonu (Hindistan 
varyantı, Brezilya varyantı gibi) ile karşılaşırsa 
(evet aşı olanlar da COVID-19 olabilir) vücudunu 
onu yok etmek için eğitmiş olduğundan 
bağışıklık sistemi virüsü defetmek için hemen 
harekete geçer, hastalık hafif geçirilir ya da 
hastalanmadan virüs hemen yok edilir. Kişinin 
virüsü vücudunda etkisiz ya da güçsüz hale 
getirmesinden dolayı başkasına bulaştırma 
riski oldukça düşüktür hatta yoktur. Böylece, 
hastalık da zamanla toplum içinde azalmış 
olur. Bir diğer deyişle, aşı virüse karşı çok 
güçlü bir silahtır, aşıya erişebiliyorsanız lütfen 
vakit kaybetmeden hemen aşınızı olunuz. 
Aşıdan sonra kişilerde bazı rahatsızlıklar da 
görülebilmektedir, örneğin ateş yükselmesi, 
lenf bezlerinin şişmesi gibi. Çünkü, vücut aşı 
olunca hastalıkla karşılaşmış gibi kendini 
savaş moduna almaktadır. Fakat bu süreçte 
hastalık yapaydır, yani asıl hastalık hali değildir. 
Zihinlerde yapaylığın farkında olunur ama 
bağışıklık sisteminin bunu bilememesinden 
dolayı vücudu yorabilecek semptomlara yol 
açılabilir. Bir-iki günlüğüne yaşanılan bu yapay 
hastalık hali, gerçek hastalığa karşı sahip 
olunabilecek en büyük silahtır. Dolayısıyla, aşı 
işleminden sonra yaşanılan baş ağrısı, ateş 
gibi rahatsızlıklardan memnun olunmalı çünkü 
bu insanın iyiliği için… 

Büşra BINARCI
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Birçok modifikasyon ile 
RNA, mRNA haline gelir ve 
çekirdekten çıkar. Çünkü 
çekirdek beyindir, yönetici 
konumundadır; ama asıl 
uygulayıcı hücrenin çekirdek 
dışında kalan kısmıdır. 
Çekirdek mRNA halinde komut 
verir ve mRNA’yı hemen 
çekirdek dışına gönderir. 
mRNA’nın çekirdek içine geri 
girmesi imkansızdır, sadece 
görev odaklıdır ve yönetici 
odasında herhangi bir görevi 
yoktur. Bir an önce kodladığı 
proteini üretip o proteinlerin 
aktivasyonu ile çalışmaya 
başlamalıdır. BionTech aşısı, 
DNA-RNA-mRNA-mRNA’nın 
çekirdekten çıkma aşamasını 
kolaylaştırarak hücrenin 
direkt çekirdek dışında 
fonksiyonel olarak kalacağı 

Spike proteinini üretecek 
mRNA’yı taşır. Her ne kadar 
mRNA görev odaklı da olsa 
yaşam süresi, yani hücrede 
kalma süresi sadece yirmi 
dakikadır. Yirmi dakikada 
görevini yerine getirir ve yok 
olur. Birçok alanda RNA ve 
mRNA’lar üzerine araştırma 
amaçlı çalışmalar yapılmakta 
ve araştırma sırasında 
mRNA’nın daha fazla çalışma 
süresine ulaşıp stabil hale 
getirilmesi için oldukça çaba 
gösterilmektedir. mRNA ve 
RNA’ların doğası gereği 
sadece yirmi dakika stabil 
kalabildiği gerçeği aslında 
birçok komplo teorisini 
çürütmek için yeterlidir; 
mRNA’lar hücrenin yöneticisi 
olan çekirdek içerisine 
girip vücutta herhangi bir 

değişikliğe yol açamaz. mRNA, 
daha doğrusu BionTech aşısı, 
sizi kısırlaştırmaz, huyunuzu 
değiştirmez, robotlaştırmaz, 
Almanlaştırmaz, inancınızı, 
dininizi değiştirmez. Sadece 
yirmi dakika hayatta kalabilen, 
tek bir proteini üretme 
amacı taşıyan ve yönetim 
merkezine girme izni olmayan 
bir yapı hiçbir şekilde sizi 
etkilemez. Sadece ürettiği 
protein sayesinde bağışıklık 
sisteminize SarS-CoV-2’yi 
tanıtarak sizi virüse karşı 
güçlendirir.  Bu karmaşık ama 
kısa bilgiden sonra rahatlıkla 
ve emin bir şekilde BionTech 
aşısının masum olduğunu, 
artık onunla kavga etmektense 
randevu alıp bir an önce aşı 
olmak gerektiğini haykırabiliriz.

Diğer yandan gündemde 
bir de çip meselesi var; 
mRNA ile vücudumuza smart 
çip de girecek ve bu çipler 
sayesinde yukarıdaki insanlar 
bizi yönlendirebilecek... Bu 
imkansız değil ama imkansız 
sınırlarını zorlayan, çoook 
uzun süren araştırmaları ve 
denemeleri gerektiren aşırı 
pahalı bir iştir. Zengininden 
fakirine, sosyal statüsü 
yüksek olanlardan hayatta 
kalmaya çalışan emektarlara, 
Amerikalısından Afrikalısına 
kadar herkes ama herkes bu 
virüs sebebiyle hasta olmakta 
ya da hayatını kaybetmektedir. 
Durum bu kadar ciddi olduğu 
için, BionTech kurucuları ve 
aşının mucitleri Uğur Şahin 
ve Özlem Türeci’ye büyük 
saygı ve minnetle ifade etmek 
istiyorum ki; onlar kısa bir süre 
içerisinde insanların hayatını 

kurtarmak, sevdiklerinden 
ayırmamak için en güçlü 
aşıyı yapmaya çalıştılar ve 
başardılar. Bir kez daha 
teşekkürler! Ayrıca, insan 
vücudu oldukça akıllıdır, 
komplo teorilerinin baştacı çipi 
bir yabancı olarak algılayıp 
rahatlıkla onu yok edebilir. Son 
olarak, Allah aşkına, herkes 
kendi derdiyle boğuşurken 
kimden kime ne? Kim, niçin 
bu saçmalık için uğraşsın, 
uğraşsa da insan o kadar 
akıllı ve sınırlarının farkında 
olmayan mükemmel bir varlıktır 
ki; böyle bir komplo teorisi 
çok çok çok düşük ihtimalle 
doğru bile olsa (kesinlikle değil 
ama!), bizler vücudumuzun 
ve beynimizin taşıdığı tüm 
güzellikleri ve gücü kullanarak 
onu def etmesini de biliriz.

Sözün kısası, lütfen 
tüm aşılara güvenin ve 
hemen yaptırın, yolun 
sonu görünüyor.

Sağlıcakla 

ve virüssüz kalın.

Ülkemizde büyük bir hızla birçok kişiye yapılmakta olan BionTech aşısından 
bahsetmeden olmaz. Sinovac aşısı daha önceden olduğumuz birçok aşı formülü ile aynı 

özelliktedir; içinde ölü ve enfekte etme veya çoğalma özelliği olmayan virüs mevcut olduğu 
için bağışıklık sistemini bu şekilde uyarmaktadır. Fakat BionTech aşı teknolojisi 

alışılmışın dışında yeni ve ilk kez aşı formülünde kullanılan bir yöntemdir. 
Bu yüzden beraberinde zihinlere birçok komplo teorisini de getirmiştir. 

BionTech aşısı, içerisinde Sars-CoV-2’nin vücudu enfekte etmek için 
kullandığı yapısal parçasının, Spike proteinin (Başak proteini de 

deniliyor) sentezlenmesini sağlayan mRNA (messenger ribonucleic 
acid) koduna sahiptir. mRNA biyolojisini anlamak için biraz karmaşık 

olsa da biyolojik mekanizmalardan bahsetmek gerekir. DNA 
(deoxiribonucleic acid), hücrenin çekirdeğinde (hücre içinde, hücrenin 
beyni kabul edilen, bir zar ile hücrenin diğer kısmından ayrılıp, kapalı 

bir oda halinde olan) bulunur. DNA, boyumuzu, göz rengimizi, 
cinsiyetimizi, bir hastalığa karşı nasıl tepki vereceğimizi ve 

bizi insan yapan daha birçok şeyi sadece kod olarak 
bünyesinde barındıran bir makro-moleküldür. Söz 

konusu durumların fonksiyonel hale gelmesi 
için DNA’nın birçok aşamadan geçmesi 

gereklidir. İlk adım, DNA’nın çekirdek 
içinde RNA’ya çevrilmesidir. 
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Her yıl dünya üzerindeki 
4 milyondan fazla 
insanın aşırı kilolu 
veya obez olmanın 
bir sonucu olarak 
ölmesiyle obezite salgın 
olarak nitelendirilmeye 
başlandı.

TBMM Obezite ile mücadele alt komisyonun 
raporuna göre Türkiye’de her üç kişiden biri fazla 
kilolu veya obez. Rapora göre, kadınlarda obezite 
oranı %39,1 iken erkeklerde bu oran %24,5. 
Türkiye’de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler 
ise %37,5 ile Batı Karadeniz, %36,9 ile Orta Anadolu; 
en az görüldüğü bölgeler ise %24,2 ile Güneydoğu 
Anadolu, %24,5 ile Ortadoğu Anadolu. İstanbul’da 
obezite oranı ise %30,7.

Dünya genelinde ise 2016 yılı verilerine göre 5-19 
yaş arası 340 milyondan fazla, çocuk ve ergen aşırı 
kilolu veya obezdi. 18 yaş ve üzeri 1,9 milyardan fazla 
yetişkin aşırı kiloluydu. Bunlardan 650 milyondan 
fazla yetişkin obezdi.

Bir zamanlar yüksek gelirli bir ülke sorunu olarak 
kabul edilen aşırı kilo ve obezite, düşük ve orta gelirli 
ülkelerde, özellikle kentsel bölgelerinde giderek 

artıyor. Örneğin Afrika’da 5 yaş altı aşırı kilolu 
çocukların sayısı 2000 yılından bu yana yaklaşık 
%24 arttı.

Her yıl dünya üzerindeki 4 milyondan fazla insanın 
aşırı kilolu veya obez olmanın bir sonucu olarak 
ölmesiyle obezite salgın olarak nitelendirilmeye 
başlandı.

Obezite nedir? 
Obezite olarak sınıflandırılmak için kişinin 

kilogram cinsinden kilosu, boyunun metre cinsinden 
karesine bölünür(kg/m2). Eğer çıkan sonuç 25 veya 
üstü ise fazla kilolu, 30 ve üzeri ise obez olarak 
sınıflandırılır. Bu hesaplama kişinin vücudundaki 
yağ oranı hakkında bize kesin bilgi vermemektedir. 
Bel çevresi ölçümü, karın bölgesindeki yağlanmanın 
ve obezitenin takibi için daha öncelikli olmalıdır.

Dyt. Burcu KARA

En doğru bel çevresi ölçümü 
ise göbek deliği çevresinden 
yapılan ölçümdür. Kadınlarda 
90-100 cm, erkeklerde ise 80-90 
cm ve fazlası sağlığımız için risk 
oluşturmaktadır. 

Obezite, vücudumuzda 
sağlığımızı kötü etkileyebilecek 
aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. 
Gün içerisinde besinlerle aldığımız 
enerjinin, hareket ve egzersiz ile 
kaybettiğimiz enerjinin fazlasını 
vücudumuz yağ olarak depolar. 
Özellikle karın bölgesindeki yani 
iç organlarımızın çevresindeki 
yağlanma sağlığımız için 
tehlikelidir. Çünkü başta diyabet 
olmak üzere, kanser, kalp, kas 
ve iskelet hastalıkları gibi birçok 
hastalığın nedeni olabilir. 

Obezitenin başlıca nedeni 
yağ ve şeker oranı yüksek besin 
alımının artması ve bununla 
birlikte sanayinin ve teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte hareketsiz 
yaşamın artmasıdır. Ekonomik 
Kalkınma ve İş Birliği Örgütü 
(EKİÖ)’ ne göre, enerjisi yoğun 
gıdaların kalori içeriğinde %20
’lik bir azalmanın bireylerin 
sağlığı ve ülkelerin ekonomisi 
için önemli faydalar sağlayabilir. 
Dünya çapındaki 42 ülkede 
böyle bir plan uygulansaydı, 
başta kardiyovasküler hastalıklar 
olmak üzere yılda 1 milyondan 
fazla kronik hastalık (diyabet, 
yüksek tansiyon vb.) vakasının 
önlenebileceğini öne sürmüştür.

Covid 19 ve Obezite

2020 yılında yapılan bir 
araştırmada Amerika başta olmak 
üzere 9 ülkedeki araştırmalar 
incelenmiş ve obezitenin Covid 
19 hastalarında hastaneye 
veya yoğun bakıma yatışı 
ve ölüm riskini artırabileceği 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
karın bölgesindeki yağlanması 
fazla olan insanlarda ciddi Covid 
19 sonuçları görülmüştür. Bu 
nedenle eğer fazla kiloluysanız 
veya bel çevreniz riskli aralıktaysa 
en yakın dahiliye uzmanına ve 
diyetisyene başvurmalı ve düzenli 
takibi sürdürmelisiniz.

Peki Türkiye Beslenme 
Rehberi ne öneriyor?

Kilo korunması sürecinde 
veya kilo verme sürecindeyken 
aşağıdaki önerilere dikkat 
etmeniz önemlidir. Eğer kısa 
vadeli kilo verme hedefleri 
koyarsanız verdiğiniz kiloyu 
tekrar alabilirsiniz. Bu nedenle 
kilo verme sürecinde özellikle 
yaşam tarzı değişikliklerinde 
bulunmanız, kilo almanızın asıl 
nedenini öğrenip onu ortadan 
kaldırmanız önemlidir. Bunun 
için bir diyetisyen ve psikologdan 
yardım alabilirsiniz. 

Peki Türkiye Beslenme 
Rehberi kilo verme sürecinde 
ve korunmasında yaşam tarzı 
değişiklikleri olarak neler 
öneriyor?

• Özellikle kahvaltı 
öğünü atlanmamalıdır. Kahvaltı 
öğününün atlanması sağlıklı vücut 
ağırlığının sürdürülebilirliğini 
engeller.

• Sağlıklı beslenebilmek 
için haftalık menü planı yapılmalı 
ve bu doğrultuda alışveriş listesi 
oluşturulmalıdır. Aç karnına 
yiyecek ve içecek alışverişi 
yapılmamalıdır.

• Öğünler tüketilirken 
yemek dışında farklı bir uğraş 
içinde olunmamalıdır (Örneğin; 
televizyon seyretme, gazete 
okuma, cep telefonu kullanma 
vb.).

• Dışarıda yemek yeneceği 
zaman sağlıklı seçimler 
yapılmalıdır. Izgara, haşlama, 
buğulama gibi sağlıklı pişirme 
yöntemleri tercih edilmeli yağlı 
ve kremalı soslarla hazırlanmış 
yiyeceklerden ve kızartmalardan 
kaçınılmalıdır.

• Enerji dengesinin 
sağlanması için porsiyon 
miktarlarına (büyüklüğüne) dikkat 
edilmelidir.

• Fiziksel aktivite artırılmalı 
ve hareketsiz geçirilen zaman 
azaltılmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü 2018-2019 yılı obezite Dünya Sağlık Örgütü 2018-2019 yılı obezite 
verilerine göre, Türkiye’de her 3 kişiden 1’i obez.verilerine göre, Türkiye’de her 3 kişiden 1’i obez.

OBEZİTE 
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Sosyal faaliyetlerimizin oldukça kısıtlı olduğu bu dönemde kendimize ve 
özellikle düşlerimize vakit ayırmamız oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Düş 
Suda sergisini internet sitesi, sosyal medya ve sergiye özel olarak geliştirilen 
Düş Suda Sergi Rotası aplikasyonu aracılığı ile 7/24 takip etmek ve yeni bir 
sanat yolculuğuna çıkmak mümkün. Hep sanatla kalmak dileğiyle!Sınırların Ötesinde 

Bir Sergi: Düş Suda

Bo r u s a n 
Contemporar y ’n in 
yeni sanat sezonunun 

ilk koleksiyon sergisi olan 
“Düş Suda”, 7 Nisan 2021 
tarihinde sanatseverlerle 
buluştu. Dr. Necmi Sönmez’in 
küratörlüğünü üstlendiği 
sergi, Borusan Çağdaş Sanat 
Koleksiyonu bünyesinde yer 
alan 45 sanatçının yaklaşık 60 
eserini bir araya getirmekte. 
Türk şiirinin önemli isimlerinden 
Edip Cansever’in aynı adlı 
şiiriyle ilişkilendirilen eserler, 
Borusan Contemporary’nin 
Perili Köşk’te yer alan ana galeri 
alanında sergilenmektedir. 
Perili Köşk’ün, Kovid-19 sağlık 
tedbirleri kapsamında ziyarete 
kapalı olması nedeniyle sanal 
ortama taşınan sergi, gelişen 
teknolojinin imkânlarından 
yararlanarak sınırların ötesinde 
bir sergi olduğunu gözler 
önüne seriyor. Sanatı sanatla 
buluşturan bu sergiye olan ilgi 
ise bir hayli yüksek.

Emirgan Korusu’ndan 
Kuruçeşme Parkı’na kadar 
uzanan sahil şeridindeki 
belirli noktalara yerleştirilen 
QR kodlar aracılığıyla 
İstanbul Boğazına dek taşan 
sergi, mekânsal sınırların 
çok ötesinde bambaşka 
bir deneyim sunuyor. İklim 
değişikliği ve çevre kirliliğini 
odağına alan sanatçı, 
Boomoon’un “Boğaz’da 
Balık Oyunu No.8” adlı 
eseri, serginin dikkat çeken 
diğer bir noktası.  Boğaz’ın 
derinliğinde bulunan gemi 
batıklarını vurgulayarak 
deniz kirliliğine dikkat 
çeken bu eserden ilhamla, 
artırılmış gerçeklik (AR) 
ve sanal gerçeklik (VR) 
teknolojileri kullanılarak 
tasarlanan VR deneyimi 
sayesinde izleyici, Boğaz’ın 
mavi sularında bir gezintiye 
çıkıyor. Aynı zamanda, “su, 
yansıma ve geçirgenlik” 
kavramlarına odaklanan 
sergi, Edip Cansever’in 
dizeleriyle harmanlanan 

eserlerin bünyelerinde 
barındırdıkları imgeselliği 
de ortaya çıkarıyor. Bireyin 
psikolojik yapısına oldukça 
önem veren Edip Cansever, 
sergiye adını veren 
şiirinde düş kuracak vaktin 
olmayışından yakınıyor. 
İçinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde 
birçoğumuz kendimizi 
düşlerden bir hayli uzakta, 
stres ve belirsizlik içinde 
boğulurken bulabiliyoruz. 
Tam da bu noktada, bu sergi 
bizlere yeniden düşleyerek, 
sanatın derin güzellikleri 
arasında keşfe çıkma fırsatı 
sunuyor. 

                                                                                                      
Eslem Sude FİDANCI
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti büyük bir organizasyona ev 
sahipliği yapıyor. “Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği” tarafından 20-21-22 Ağustos’ta 
“Aizanoi Kısa Film Festivali” düzenleniyor. Festival Kütahya Valiliği himayesinde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Çavdarhisar Kaymakamlığı ve 
Çavdarhisar Belediyesinin destekleri ile gerçekleştiriliyor. 

Aizanoi Antik Kenti, Frigyalılara bağlı olarak yaşamını sürdürmüş Aizanistlerin ana yerleşim 
merkezi olarak bilinmektedir. Kesin kentleşme bulgularına Roma İmparatorluğu egemenliğine 
geçtikten sonra rastlanmıştır. Günümüzde Anadolu’da en iyi korunan Zeus tapınağına sahip 
olması bakımından Aizanoi benzerlerine göre ön planda bulunmaktadır. Ayrıca Aizanoi, Roma 
hakimiyetinde iken dünyanın ilk ticaret borsasına ev sahipliği yapmıştır.

Aizanoi’da kentin kapıları doğudan açılırdı 
çünkü ışık ve dolayısıyla güç doğudan gelirdi. 
Zeus ise yağmurun, fırtınanın ve şimşeğin 
tanrısıydı. Tapınak, halkın tanrıya ulaşma, 
dileklerini iletme merkeziydi.  Aynı zamanda 
halkı doğa olaylarının şiddetinden koruduğuna 
inanılırdı. Zeus’a ulaşmak için tapınağa adaklar 
sunulur; ölümlüler dileklerini ölümsüz tanrılara 
iletirdi. Sunulan adaklar (inek, kandil, meşale 
vs.) tapınak rahipleri tarafından ateşe verilirdi. 
Ateşin dumanı göğe ne kadar çok yükselirse 
dilekler tanrılara o ölçüde ulaşmış olurdu. 

Aizanoi Antik Kenti bu kez Aizanoi Sinema ve 
Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 
Kısa Film Festivali ile tarihin izleri üzerinde büyük 
bir sanat, kültür ve turizm etkinliğinin merkezi 
oluyor. Sorularımızı yanıtlayan Dernek başkanı 
Sayın Bülent Cebeci, etkinlik aracılığıyla kültürel 
mirasın sanat ile buluşturulduğunu ifade ederek 
Aizanoi Kısa Film Festivali’nin Türkiye’de antik 
bir kentte organize edilen ilk kısa film festivali 
olduğunu belirtiyor. Cebeci, sanat ve sinema 
dünyasından festivale yoğun ilgi olduğunu, 
başvuruların yetkin isimlerden oluşan jüri 
tarafından özenle incelenerek Kütahyalı üstat 
yönetmen Ahmet Uluçay Özel Ödülü, En İyi 
Kısa Film Ödülü, En İyi Belgesel Ödülü, En İyi 
Animasyon Ödülü ve En İyi Uluslararası Kısa 

Film Ödülü kategorilerinde ödüllendirileceğini, 
ayrıca festivalin kapsamında film gösterimleri, 
konser, atölye çalışmaları, söyleşiler gibi birçok 
etkinliğin de bulunduğunu ekliyor. Son olarak 
Türkiye’de sinema kültürünün gelişmesine ve 
kısa film çalışmalarının güçlenmesine katkıda 
bulunmak gayesiyle hareket eden Aizanoi Kısa 
Film Festivali’nin Kütahya ve Türkiye’de kültür-
sanat yaşamını zenginleştirmeyi uzun vadeli 
bir şekilde hedefleyerek her yıl Ağustos ayında 
sinemanın merkezini Kütahya’ya taşımayı 
planladıklarını vurgulayıp tüm vatandaşları 
festivale davet ediyor; Aizanoi Antik Kenti ve 
özellikle Zeus tapınağı tarihi dokusu ve göğe 
yükselen harikulade ışıklandırmaları ile sizleri 
bekliyor.

Titiz planlaması, etkinlikleri ve atmosferi ile 
Aizanoi Kısa Film Festivali…

Kim bilir, belki de göğe yükselen tarih, sanat 
ve kültür ışığıyla dileklerimiz Zeus’a ulaşır… 

Zeus’tan

Tarihin İzleri Üzerinde Sanat, Kültür 
ve Turizm: Aizanoi Kısa Film Festivali
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Karakolun kapısında beklerken başına gelenlere hala 
inanmıyordu Ayla. Eşiyle birbirlerine bakıyorlar ama ağızlarını 
bıçak açmıyordu. Ara sıra duyulan karakolun kapı gıcırtısı, 
polislerin botlarından çıkan pat-kütün dışında ortalık çok sakindi. 
Hissettikleri korku, havadaki is kokusuyla midelerini yakıyor, 
karı koca kapının önünde, kireç gibi yüzleriyle bekliyorlardı. 
Ayla’ya haber önce gitmişti. Komiser Erol, karşıdakinin halini 
umursamadan “Ayla Hanım İskele Polis Merkezine gelin 
lütfen, oğlunuz Cem bir cinayete karıştı.” cümlelerini peşi sıra 
sıralamıştı. Ardından apar topar kendisini karakolun önüne attı. 
Eşi Ferit de oradaydı. Yol boyu “Ahh, Ayla, ahh! Nasıl olur bu?” 

sözlerini telefonda yeterince sarf etmişti.  İçeriye girdiler. Cem 
bir odada, elleri kelepçeli, dudakları mosmor ve pancar 

gibi suratıyla oturuyordu. Nasıl olur diye bağıran Ayla’yı 
sakinleştirmeye çalışan polis memuru “Oğlunuz cinayet 

işlediğini ihbar etti. Yirmi yaşında İsmail Tuna’nın tek 
kâtil zanlısı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor. 
Kendisi birazdan emniyet müdürlüğüne gönderilecek, 
sorgusu orada devam edecek.” İtiraf, olay yeri, katil 
ve Cem… Bunları aynı cümle içinde duymak Ayla ve 
Ferit’in son umudunu yerle bir etmeye yetti. Bir hata 
olduğuna inanmak istiyorlardı.

Dr.Öğretim Üyesi Pınar Buket KILINÇ PALA

Görünmez Gerçek
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20 yaşında tek evlatlarının inşaat mühendisi 
olmasını beklerlerken; “katil Cem’in anne ve 
babası” olarak anılıyordu. Şimdilik karakolun, 
birazdan ilçe emniyetin, sonra herkesin gözünde 
her şeyden önce gelen tek sıfatları katilin anne 
babası olacaktı.  Ayla’nın içinde depremler 
oluyordu. Bir yandan, yıllardır bin bir emek 
yetiştirdiği gözbebeğine üzülüyor, bir yandan 
kendine yanıyordu. Karşı komşu Neriman 
Hanım’ın imrenerek izlediği bir aile olamazlardı 
artık. İş yerine nasıl haber verecekti. Kıdemli 
mühendis Ayla’nın oğlu birini öldürmüş. “Vah 
vah” sesleri kulaklarında uğuldamaya başlamıştı. 
Ayla ile Ferit kapının önünde ağlaşırken, Cem’i 
merkeze götürmek için odadan çıkardılar. “Cem, 
yavrum” diye bağırdı Ayla ama Cem başını 
kaldırmıyordu. Ferit “neden oğlum neden” 
diye haykırdı ama yanıt almadı. Müdürlüğe 

vardıklarında İsmail’in annesi ile karşı 
karşıya geldiler. Bu sayede hayatları boyunca 
omuzlarında taşıyacakları utançla da tanış 
oldular. Ayla’nın “Ahh, Cem, ahh! Bizi yaktın, 
bir anneyi evlat acısıyla sınadın, ne yaptın sen!” 
haykırışları, İsmail’in annesinin “Kâtil, ne istedin 
oğlumdan?” feryadıyla karışıyordu. En kötüsü 
gece geç saatlere kadar süren bu eziyet hayat 
boyu devam edecekti. Biri gelecek “Ne biçim 
evlat yetiştirdin be kadın” diyecek. Başka biri 
“Mühendis ile doktorun çocuğunun yaptığına 
bak. Evladın da hayırlısı…” cümleleriyle sözde 
dua edecek. Cem’in nöbetçi mahkemeye 
sevki ve tutuklanıp kuş uçmaz kervan geçmez 
yerdeki hapishaneye gönderilmesi çarçabuk 
oldu. Geçen bir hafta içinde Cem ile bir kelime 
dahi edememişlerdi. 

Utana sıkıla arayıp olayı aksettirdikleri avukat 
arkadaşları da bir şey öğrenememişti. Hayatı 
altüst olan Ayla yıllardır iş yerinde imrenilerek 
bakılan hayatının bugünü üzerine konuşulanları 
tahmin edebiliyordu. Mesela, uzun zamandır 
yerinde gözü olan Ceren’den “Canım çok 
üzüldüm. Geçmiş olsun.” tarzı işe yaramaz 
cümleleri duymaktansa yıllarını verdiği şirketten 
bir istifa mektubuyla bir haftada ayrıldı. Evin 
zilinin sesini kısmalarına, perdeleri sıkı sıkıya 
çekmelerine hatta çoğu akşamlar karanlıkta 
oturmalarına rağmen konu komşu, akraba 
üstün performanslarıyla, sözde “geçmiş olsun” 
için gelmeyi başarıyordu. Yıl gibi geçen bir 
aydan sonra Cem’in duruşma tarihi yaklaşmıştı. 
Ayla her pazartesi açık görüş için hapishaneye 
gitmiş ama ne Cem, ne Ferit, ne de Ayla ile 
tek kelime bile edebilmişti. Arkadaşları olan, 
Cem’in çocukluğunu bilen avukat da çekilmişti. 

Ayla son çare barodan bir avukat ile pazartesi 
görüşmesine gitmişti. O gün kapının önünde, 
avukatın Cem ile konuşabileceğine dayalı 
umutları olmadan bekleyen Ferit ve Ayla yıllardır 
görmezden geldikleri gerçekle yüzleşeceklerdi. 
Avukat konuşuyordu: “Çok üzgünüm ama 
oğlunuz sizi utandırmamak için cinayet işlemiş 
diyerek hızla konuşmaya başladı. Eşcinsel 
olduğunu öğrenmenizi istemediği için. Kendini 
öldürmek istemiş, başaramamış ama kendisini 
bunu duyurmakla tehdit eden birinin canına 
kıymıştır. Üzgünüm ama uzun yıllar ceza alacak.” 
Cümlelerini peşi sıra sıraladı. Ayla ne kaç yıl 
ceza alabilir ne de yapılabilecek bir şey var 
mı diye sorabildi. Ferit ile yıllardır görmedikleri 
gerçek onları oğullarından, sözde muhteşem 
hayatlarından koparıp atmıştı. 
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Düşman tayyaresini düşürerek; “ilk düşman 
tayyaresi düşüren Türk pilot” unvanını kazanan 
Vecihi Hürkuş, bu kez “Türkiye’nin ilk yerli sivil 
uçağını üreten kişi”si olarak unvan maçına 
çıkıyordu, Göztepe’den Yeşilköy’e uçacaktı... 
Bu uçuş deneyimi insanlarda; 28 Mart 1930 
yılında, yani; bundan sadece birkaç ay önce 
Konstantinopolis’in resmi olarak “İstanbul” 
adını almasıyla hemen hemen aynı heyecanı 
uyandırıyordu. Elbette gelecek için atılan bu 
büyük adımlar, on yaşında küçük adımları olan 
bir çocuk için havada uçan ve tanımlanabilen bir 
cismin heyecanı dışında pek de bir anlam ifade 
etmiyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti, istikbali 
göklerde aramak üzere kararlar vermişti. 
Bu kararlardan biri ilk Türk sivil tayyarenin 
uçuşuydu ve bunun gerçekleşmesine ramak 
kalmıştı...

Hürkuş’un uçuşuna Agah dedemle birlikte 
gidecektik, bu yüzden dedemin minyatür 
eşyalar yapıp sattığı minyatür dükkânımıza 
gitmem gerekiyordu. Minyatür dükkânımızın 
senaristi, yönetmeni, oyuncusu her şeyi 75’lik 
Agah dedemdir. Agah dedem koskoca kırk 
yılını küçük dükkanında, küçük eşyalar yaparak 
geçirdi. Bana da kayda değer eğitimler verdi ve 
okulumdan kalan zamanlarda devamlı dedemin 
yanına gidiyor, akşama kadar onunla dükkânda 
oluyordum. Eğer Tanrı bir gün tayyareleri 
kullanmama izin vermezse ikinci planım; tüm 
dünyadaki hava limanlarının içi tıka basa 
tayyarelerle dolu minyatür kopyalarını yapmak... 
İnsanın hedefi olmamalı! Hedefleri olmalı! A 
planı, b planı, c planı olmalı ve bu planlar; hayat 
size sağlı sollu kroşeler sallarken, gardınızı 
alıp nakavt olmamanızı sağlar, planlar bizi 
hacıyatmaz yapar. Anne ve babamdan kalan 
ne varsa Agah dedem tek başına üstlenmeye 
çalışıyordu. Ailem 1923 yılında bizi dedeme 
emanet edip kurtuluş mücadelesi için cepheye 
gitmişler. Babam müthiş silahlar yapabilen 
vatansever bir kişiymiş. Askerlik yıllarında 
gördüğü silahlara ilgisi, benim tayyarelerle olan 
ilgimle kıyaslanamayacak kadar fazlaymış. Bu 
yüzden babama silah üretmek, tamiri ve bakımı 

gibi cephede önemli görevler verilmiş... Babam 
hepsini layıkıyla yerine getirmiş ta ki Gerdik 
tepesine kadar. Gerdik stratejik öneme sahip 
bir tepe. 29 Şubat 1923’te (tarih değişebilir) 
Yunanlılar bu tepeye baskına geldiğinde, 
herkes babamın ürettiği ya da yeniden elden 
geçirdiği silahlarla Yunan ordusuna karşı 
savunmaya geçiyor ama babamın tamir ettiği 
ve bir kısım kendi sorumluluğunda üretilen elli-
altmış kadar silahtan birkaç boş atımdan sonra 
sadece dört ya da beş silah patlamış. Sorunsuz 
patlayan silahlar, yine babamın elden geçirdiği, 
Amerikan malı, birkaç atımlık, genelde kuşları 
kaçırmak maksatlı üretilen silahlar. Bu silahların 
cephede kullanılış amacı da düşmana karşı 
fazla silah sesi çıkarıp gözlerini korkutmak, 
bazı insanlara karşı kullanılan kurusıkı deyimi 
sanırım buradan geliyor. Yavaş yavaş şehit 
sayımız artmaya başlamış ve tepe Yunanlılara 
geçmek üzereymiş, Tepenin gidişine ve 
silahların sürprizine daha fazla tahammül 
edemeyen babam; belinden çıkardığı 
kendisine ait aynı silahla yedi Yunanı öldürüp 
asıl hedefi olan, tepenin arkasında mağrur 
bir şekilde bekleyen, Yunan komutana doğru 
hızlıca yürümeye başlamış... Tepede elli-altmış 
(değiştirilebilir) askerden geriye sadece on beş 
asker kalmış ve babam tepeyi aşmadan önce 
yerde yatan şehit askerin elindeki patlamamış 
silahını alıp,  kendi beline koymuş ve tepeyi 
aşıp, Yunan komutanın karşısına çıkmış, ilk 
önce patlamayan silahı ateşlemiş:

Tıkkk...tıkkk...
Silahların patlamadığını bilen ve buna o an 

bizatihi şahit olan Yunan komutan:
  “Θα με σχολτώσεις με πρόσβαση στο 

όπλο χρονιών; αυτος λεει”
(Beni o oyuncak silahla mı öldüreceksin?) 
Babam:
“Hayır, seni Temrenimle öldüreceğim” 

deyip, belinden çıkardığı kendi silahıyla Yunan 
komutanı tam on ikiden vurmuş:

Baam!

1930 (İstikbal Göklerdedir)

Seyyar-e 
Tarihe Seyyar Uçuş

Ümit MERİÇ



Temren okun ya da kargının (benzeri fırlatma 
kullanımlı silahların) ucundaki özel, delici 
parçasıdır. Babamın Temrenlere özel bir ilgisi 
olduğu için yıllardır kullandığı silahına bu ismi 
vermişti. Babam daha sonra Yunan askerler 
tarafından şehit edilmiş. Peki diğer silahlar, 
askerlere ihanet ederken, babamın silahı neden 
ve nasıl babam ihanet etmedi? Araştırmalara 
göre; cephede patlamayan silahların nedeni 
son kez yağlanmamasından kaynaklı, bununla 
görevli olan asker ya da askerler o gün içerisinde 
şehit düştükleri için silahlar yağlanamıyor ve 
Yunanlıların ani baskınıyla askerler; yağlandığı 
düşünülen silahları alıyorlar ve bazısı birkaç 
sıkım patlıyor, bazısı hiç patlamıyor. Annem ise; 
babama yıllardır yoldaşlık yaptığı için, babam 
ona silahlarla ilgili bildiği her şeyi öğretmiş 
ve bu yüzden anneme, cephede, silah bakım 
atölyesinde görev verilmişti. Bir gün silah 
bakımlarının yapıldığı atölyeye (İngiliz, Yunan 
vs.) baskın yapıyor ve tüm bakım atölyesindeki 
insanları kursuna dizip şehit ediyorlar, kurşuna 
dizilip şehit olanların arasında annem de 
varmış. Keşke silahlar patlasaydı, atölyedekiler 
kaçsaydı, şu an kitaplarda bambaşka şeyler 
yazılacaktı ve belki de şu an ailemle birlikte 
olacaktım. Sadece üç yıl birlikte olduğum ailem 
benim hep yanımdalar, hatalarıma kızıyorlar, 
ağlarken başımı okşuyorlar, üşüdüğümde 
ellerimi ısıtıyorlar, onlar bana dedemin elleriyle 
dokunuyorlar... Ben ve ablam Sare, Agah 
dedeme gerçekten çok şey borçluyuz, ablamı 
ve beni aç, susuz, çatısız ve bacasız bırakmadı. 
Bana uçak sevgisini aşılayan Agah dedemdir; 
ilk uçuş deneyimim, küçükken Hazerfen Çelebi 
hikayelerini dinledikten sonra hayallerde 
uçmamla başladı; zaten hayal, isteklerimizin 
gerçekleşme planıdır. Uçmak bana o zamanlar 
imkânsız bir şey gibi geliyordu ta ki Vecihi 
Hurkuş’un uçuşuna tanık olana kadar... 

Sabah uyandım, ablamla naçizane 
kahvaltımızı yapıp, dışarıdan köhne, bize 
göre şahane evimizden çıkıp dedemizin 
dükkânına doğru yelken açtık, iki haftadır 
dükkâna gidemiyordum ve çok özlemiştim... 
Güneş tepeden adeta gülümsüyordu, havada 
tek bir bulut dahi görünmüyordu zemin uçuşa 
müsaitti, o sabah Vecihi Hurkuş ile aynı şeyi 
düşündüğümüze yemin edebilirim ama size 
bunu ispatlayamam. Dedemin dükkânına 
gidene kadar hayaller kurdum ve kısa süreli 
uçuşun ardından dedemin dükkânına geldik:

-Dedeciğim, deyip dükkâna adeta bir atmaca 
girişi yapmıştım

-Hoş geldiniz benim güzel torunlarım... O 
anda dükkânda Asude (rahat, huzur içinde, 
sakin) bir bayan vardı ablam ve Dedem benim 
heyecanımdan dolayı Asude Hanımdan özür 
diledi:

“Rica ederim Agah baba, sen ne tatlı bir 
çocuksun, ismin nedir?”

-Sencer...Sizin?

Pinhan Vera... O anda ilk kez yıldırıma 
tutulmuş, ilk kez göğü aşıp, uzaya çıkmıştım, 
Pinhan Vera’dan sonra pilot değil, astronot 
olmaya karar vermiştim. Sanki Asude Hanım 
yani; Pinhan Vera Hanım kerpetenle, kalbimi 
tutup yerinden çıkarıp, avuçlarının içine 
almıştı, kalbim acıyordu. Pinhan Vera; 20’li 
yaşlarda, kocaman, kapkara iri gözleri olan, 
parlak ciltli, minik burunlu bir Daltonizm (renk 
körü) hastasıydı. Dedem onu yanına yardımcı 
olarak almıştı, dedemin işleri buyuyordu ve 
artık yetişemiyordu, bu yüzden Pinhan Vera’ya 
dükkânı emanet edip arda kalan zamanlarda 
da minyatür eğitimleri veriyordu. Dükkânı ve 
kalbimi Pinhan Vera’ya bırakıp Hürkuş’un 
uçuşunu gerçekleştireceği alana doğru yola 
çıktık. Çok heyecanlıydım, üstümde en güzel 
elbiselerim, kalbim adeta saatli bir bomba tik 
tak tik tak... Her yer hıncahınç doluydu, ablam 
Sare beni elimden sıkı sıkı tutuyordu, herkes 
gökyüzünde Vecihi’yi arıyordu ve göğe doğru 
bakarken üstümüzden önünde kocaman 
bir pervanesi olan, iki tekerlekli sarı bir kuş 
geçti; “viiiiuuuuu” K6 kuşu (ilk yerli uçağın 
ismi) alkışlar, gülmeler, ağlamalar, hıçkırıklar 
sigara dumanlarının arasına karışmıştı. Göğe 
bakmaktan gözlerim kararmış, başım dönmeye 
başlamıştı artık yeryüzüne inme zamanıydı, 
dedem Agâh’ın dediği gibi: “Gökte mavi, deniz 
de... Hava da bir suda...Göğe doğru çıkarsan 
nefessiz kalırsın, denizin dibine doğru inersen 
ciğersiz… Bastığın toprak en doğru yerdir 
evlat...”  

Pus hissi veren sigara dumanlarının 
arasından gözüm ilginç bir kalabalığa takıldı; 
üzerinde slim-fit ceketi, altında bol kesim bir 
pantolonu olan, cağın ötesinde izlenimi veren 
biri vardı ve Vecihi Hürkuş’u tebrik ediyordu 
kimdi bu Allah aşkına! 

Uzaklardan bir vaveyla:

-Atatürk Burada...Atatürk Burada... 

Evet bu hissikablelvukuydu, çağın 
ilerisinde olan, Türk asker, Türk Komutan, 
Türk devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tü... 
Herkes gökyüzünün maviliğini bırakıp, onun 
gözlerindeki maviliğe dalmıştı...Cumhuriyetin 
ilanından sadece üç yıl önce dünyaya gelmiş 
bir çocuk için çok fazla şey duymuş, çok 
fazla şey görmüştüm ama ilk kez ve kuvvetle 
muhtemel son kez bir kahraman görmüştüm.

“İstikbal Göklerdedir...”

Mustafa Kemal Atatürk...

Buradaki işimiz bitmişti, on yıllık 
yaşamımda tarihi bir gün yaşamıştım, 
Ellipsizm krizi (tarihin nereye gideceğini 
hiçbir zaman bilemeyecek olmanın verdiği 
hüzün) damarlarımda dolaşıyordu; gelecekte 
Pinhan Vera ile evlenir ve küçük Pinhan 
Veralarımız olursa onlara anlatacağım harika 
anılarım oldu, belki ben de bir gün mekanik 
bir aletle bulutların üstüne çıkabilirim, hayal 
kurmayı seviyorum çünkü orada her şey 
yolunda gidiyor… Üzerimdeki Altschmerz’in 
(yıllardır aynı probleme sahip olmanın 
vermiş olduğu bezginlik) sesini bir süreliğine 
kısıp  anılarımı ceplerime doldurup ablam ve 
Agah dedemle birlikte eve doğru yola çıktık. 
Ablam Sare ve ben Sencer, anne ve babaları 
kurtuluş mücadelesinde cephede şehit 
düşen ve bir daha dönemeyen vatansever 
aileye mensup namütenahileriz (sonsuz, ucu 
bucağı olmayan, belirsiz…) 
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ÇARPITILAN   DEVRİM
Ülkü CENGİZ

Çarpıtılan Devrim (Staliniskaya Şkola 
Falsifikatsii, 1929); Sovyet devriminin 
öncüllerinden, Kızıl Ordu’nun kurucusu ve 
komutanı Lev Troçki (Lev Davidoviç Bronştayn) 
tarafından 1931 yılında kaleme alınmıştır. 1932 
senesinde Berlin’de Granit Yaya isimli yayınevi 
tarafından ilk kez yayımlanmıştır. Türkçede 
ilk baskısı ise 1997 senesinin Ekim ayında 
yapılmış olup yüz altmış beş sayfadan oluşur. 
Eser, çeşitli dillerde Stalin’in “Yanlışlamalar 
Okulu”, Stalin’in “Tahrif Okulu” ve benzeri 
uyarlamalarla karşımıza çıksa da bu analizde 
Yazın Yayıncılık aracılığıyla Bülent Tanatar’ın 
çevirisini yapmış olduğu “Çarpıtılan Devrim” 
ele alınmıştır. Bir önsöz ve beş temel başlıktan 
meydana gelen kitabın baskısı Söğüt Matbaa 
tarafından yapılmış. Kapak ise İnci Batuk’a ait. 
Tasarımı siyasete, tarihe ilgi duyanların dikkatini 
çekmektedir.

Kitap; 1920’lerdeki Sovyetler Birliği’nde 
gerçekleşmiş olan önemli tarihsel olguların, 
önderlik hizbi perspektifiyle değiştirilmeye 
yahut yeniden yazdırılmasına mukabil altı 
yıllık bir çabanın belgeleriyle derlenmiş halidir. 
Kitabın önsözünde de belirtildiği üzere özelde 
Troçki’ye, genelde Sol Muhalefete (Bolşevik-
Leninistler) karşı mücadelenin aşamaları 
gözler önüne serilmiştir. Troçki’ye göre Ekim 
Devrimi, Lenin’in hastalanması ve hayatını 
kaybetmesinin ardından birbirinden ayrışan iki 
döneme ayrılmıştır. Birinci dönem, iktidarın ele 
geçirilip proletarya diktatörlüğünün kurulması 
ve güçlendirilmesinden ibarettir. İkinci dönem 
ise ülkede ikili bir iktidarın ortaya çıktığı ve 
proletaryanın giderek saf dışı bırakıldığı zaman 
dilimidir. Meslek sendikaları ve kooperatif 
memurları ile serbest meslek erbapları ve 
aracıların gün geçtikçe bileşik hale gelen 
hareketleri ve hatta kendi yerlerini garantilemek 
adına devletin ve partinin imkânlarından 
beslenerek adeta bir kast oluşturan parti 
memurlarının da etkisiyle iktidar giderek 
burjuvazinin kontrol alanına girmeye başlamıştır. 

Kitabın ilk bölümünde Troçki “Ekim Devrimi 
Tarihinin, Devrim Tarihinin ve Parti Tarihinin 
Çarpıtılması Hakkında” başlığıyla girizgâhını 
yirmi bir alt başlıktan oluşturmuştur. Bu bölüm 
“Troçki’nin Muarızları” şeklinde hitap edilen Stalin, 
Buharin, Yaroslavski, Olminski, Lunaçarski, 
Gussiyev, Raskolnikov gibi isimlerin Marx’ın ve 
Lenin’in idealarının tasviri biçiminde yorumlanan 
Troçkizme dair savlarını savuşturmakta ve 
Troçki ile Lenin arasındaki birtakım uyuşmazlık 
iddialarına cevap vermektedir. Diğer yandan, 
Brest-Litovsk ve sendika tartışması, Gosplan 
meselesi üzerinde durulmuş; fikir bazında ise 
ekonomik planlamada sosyalist ve kapitalist 
siyasi görüşlerinin rolü, devrimin idare edilişinde 
karşılaşılan politik sorunlar üzerine varsayımlar 
saptanılmış “1923 tartışması” adıyla da 
muhalefet tarafından somut hale getirilmiştir. 
Lenin’in ölmesinden sonraki zaman dilimi ise 
NEP yeni iktisat siyaseti, hem uzun soluklu bir 
geri çekilmeyi temsil etmiştir hem de devrim, 
sosyalist güçlerin gelişimiyle yön bulmuştur.Çarpıtılan Devrim (Staliniskaya Şkola Falsifikatsii, 1929); Sovyet devriminin 
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Son bölüm ise Troçki Alma-Ata 
sürgünündeyken “İyi Niyetli Bir Muarıza Cevap” 
diyerek Şatunovski’ye Mektup şeklinde bitirilmiş.

Troçki “Çarpıtılan Devrim” ile birlikte orijinal 
tarihi belgeleri kaynak göstermiş ve adeta 
kanıt niteliğinde bu belgeleri bütünleştirmesinin 
yanı sıra Troçki’nin hem yayınlanmamış 
konuşmaları hem de Ekim Devrimi Tarihi 
Komisyonu’na (Istpart) mektubuyla içeriğini 
zenginleştirmiştir. Okuyucu eser aracılığıyla 
Rus tarihinin devrim dönemine yönelik yeni bir 
bakış açısı kazanmış oluyor. Stalin’in diktatör 
yönetimine, karakterlerin gerçeğe uymayan 
fiillerine, iç savaş tarihinin yeniden yazılmasına 
karşı bu yapıt; gerçeklik, kişisel deneyimlerle 
birlikte en ince ayrıntısına kadar verilmiş 
olan bulgular üzerinden incelenmeye değer 
niteliktedir. Diğer tarafla olan uyuşmazlıklara 
da yer verilmesi okuyucunun fikrine ve tarihin 
çok yönlü bakış açısına ışık tutmaktadır. Lenin 
ile Troçki arasındaki çizginin doğrusal mı farklı 
yönlerde mi olduğu sorusunda, özgün ve farklı 
eserlerden yapılan alıntılarla birlikte okuyucu da 
bu çizginin dışında kalmamış olmaktadır.  Yer 
yer yazım yanlışları yapılsa da çeviride anlamını 
bozmadan zengin bir dil ve anlatım kullanılmış. 

Kitabın en can alıcı ve merak uyandıran 
kısımları ise tezler, suçlamalar ve çürütmeler 
haricinde ek olarak yer yer verilmiş olan 
bilgilerdir. Alman, Çin, özellikle Fransız Devrimi 
ile karşılaştırılmalarda bulunulması devrimde 
nedenlerin ve sonuçların kavranması açısından 
önem arz ediyor. Troçkizm, Marksist Tarihçi, 
Leninizm gibi terimlerin açıklanması ile ilgililere 
yeni bir bilgi katmış ve Troçki’nin kendine has 
anlayışının daha net okuyucuya sunulmasını 
sağlamıştır. Bir diğer deyişle, Troçki “Çarpıtılan 
Devrim” adlı eseriyle, kendi bakış açısı üzerinden 
Ekim devriminin zamanla nasıl yön değiştirdiğini 
kanıtları ile anlatarak adeta bir ideal devrim 
süreci tanımlamasında bulunmuştur. Eser tüm 
bu yönleri ile siyasi tarihin önemli eşiklerinden 
biri olan Ekim devrimini konu alarak Siyaset 
Bilimi, Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin, tarihe, 
politik iktisada merak salmış herkesin elinde 
olması ve okuması gereken kitaplar arasında 
yer almaktadır.

İkinci bölümde “Troçki, Parti Disiplinine 
Uymamakla Suçlanıyor” ibaresiyle Birinci 
Konuşma ve İkinci Konuşma’da Merkez Kontrol 
Komisyonunda yapmış olduğu konuşmalara 
yer verilmiştir. Birinci Konuşma’da Kızıl Ordu ve 
Sovyetler ülkesinin gücünün artması için devlet 
içinde işçi sınıfının rolünün yükseltilmesiyle 
beraber tarım işçileriyle, orta köylülerle olan 
bağın sağlamlaştırılması gerektiğini savunur. 
Bunun yanında Stalinci yönetimi “ideolojik 
zayıflık, kavrayışı kıt bir yönetim” diye 
nitelendirerek ve beraberinde Stalinci yönetimin 
Bolşevizm, Marx’ın ve Lenin’in kuramı ile ilgili 
hiçbir eylemde bulunmadıklarını, emperyalizmi 
güçlendirdiklerini, parti üzerindeki baskısını, 
işçi devleti mantığının kutsallaştırmasını 
eleştirir. Bütün bu eleştirilerle birlikte çözüme 
ulaşılabilmesi için siyasetin değiştirilmesi 
gerektiğinin altını çizer. Sosyalizmin kurulmasının 
yolunun “kişiler” perspektifinde değil uluslararası 
devrimden geçtiğini, bunun da yoğunlaşılmış bir 
siyaset üzerinden gitmesi gerektiğini savunur. 
İkinci Konuşma’da Muhalefetin Troçkizm suçuyla 
görevlerinden alınmasından yakınır. Kendisinin 
hiçbir zaman Menşevik olmadığından, hatta 
Stalin’in Pravda’daki makalelerinden hareketle 
yarı-Menşevik, yarı aşırıcı olduğunu ileri sürer. 

Oportünist eğilimlerin doğmasıyla birlikte 
Stalinci tek ülkede sosyalizm kuramının 
dejenere olduğunu vurgular. Üçüncü bölüm 
“Muhalefet, Savaş Tehlikesi ve Savunma 
Sorunları” adı altında Merkez Komite ve Merkez 
Kontrol Komisyonu’nun 1 Ağustos 1927 tarihli 
olağanüstü toplantısında geçen konuşmalara 
ayrılmıştır. Bu konuşmalarda güncel siyasetin 
uluslararası alanda tutunamadığını ifade 
etmektedir. Kritiğini, siyasetin çürümesinin 
ardında yatan Menşevik tezlerle birlikte devrimci 
eğitimin küçümsenmesine bağlarken işçilerin ve 
köylülerin silahlandırılmasını, gerici bürokrasinin 
yıkılmasını, komünist partinin tam özerkliğini, 
proleteryanın devrimci yolunun izlenmesi 
gerektiğini; böylelikle Avrupalı halkaların 
desteğinin alınabileceğini ve bütün bunların 
Stalinci yönetim için değil sosyalist vatan için 
olması gerektiğini önermekte ve galibiyetin bu 
yoldan geçtiğini söylemektedir. Dördüncü bölüm 
“Troçki’nin Merkez Komitesinden Çıkartılması” 
bu defa 23 Ekim 1927 tarihli yine Merkez 
Komite ve Merkez Kontrol Komisyonu’nda 
yapmış olduğu konuşmadan oluşuyor. Ekim 
konuşmasının genel içeriği ise ‘Stalin’in kulisteki 
dalavereleri’ ve tutanaklarını partisinden 
gizlemesinden oluşuyor.
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Genç Werther’in Acıları Üzerine Sevgili dostlar bu ay 
Goethe’nin Genç 
Werther’in Acıları kitabını 

inceleyeceğiz. Goethe 1770li 
yıllarda, henüz 25 yaşlarındayken 
iki haftada kaleme aldığı 
eserinin sadece onun hayatta 
olduğu dönemi değil de yüzyıllar 
sonrasını bile etkileyebileceğini 
tahmin edebilir miydi? Eserin 
yayınlandığı dönemde gençlerin 
üzerinde büyük bir tesiri 
olduğu bilinen bir gerçek. 

Genç Werther bir hukuk stajyeri. Bir 
gün yaşadığı şehrin içinde açtığı derin 
bir boşluk duygusuyla bir kırsalda 
bulur kendini. Karşısına çıkan soylu 
bir genç kadın olan Lotte’ye derin 
duygular hissetmeye başlar. Lotte’nin 
nişanlı olması Werther’in kendisini, 
Lotte’yi ve hayatı sorgulamasına 
yol açar.  Werther yakın arkadaşı 
Wilhelm’e mektuplar yazmaya başlar. 
Kalbinin derinliklerindeki bütün hisler 
artık mektuplarla beraber arkadaşına 
emanettir. Kitabı okurken çevirdiğimiz 
her sayfa Genç Werher’in kalbinin 
derinliklerinden avuçlarımızın içerisine 
dökülen serzenişlerdir.

Werther, içinde büyüttüğü boşluk 
hissinden kurtularak dünyaya 
bağlanmanın bir yolunu bulmaya 
çalışmaktadır. Werther, içinde her gün 
daha da büyümekte olan boşluğun, 
aslında her dönem insanının yakasını 
bırakmadığını ve kendisinin yalnız 
olmadığını bilseydi her şey farklı olur 
muydu? Kitabı okurken her satırda 
kendinizle yüzleşiyorsunuz. Kendinizle 
baş başa kalıyorsunuz. Werther’in 
yazdığı her satırla kendinizi karşınıza 
alıp hiç düşünmediğiniz ama içinde 
bulunduğunuz hayatı sorgulamaya 
başlıyorsunuz. Ben kimim, burada 
ne yapıyorum, gerçekten yapmak 
istediğim şeyler neler, mutlu muyum, 
mutlu olmak için bir şeyler yapmak 
istiyor muyum, mutlu olabilmemin bir 
yolu var mı gibi birçok soruya cevap 
ararken buluyorsunuz kendinizi. 

Goethe’nin kurduğu şu cümle 
eserinin pek çok kişiyi etkileyeceğinin 
farkında olduğunu gösteriyordu: 

“Herkesin hayatında, Werther’in 
kendisine özel yazılmış olduğunu 
düşündüğü bir zaman olmaması 
kötü olurdu.”  İçsel hesaplaşmalar 
yapmadığımız bir gün bile yokken, 
karşımızda bütün şeffaflığıyla 
hesaplaşmalarını gördüğümüz 
bir karakterin hayatı ve duyguları 
hiç mümkün mü hayatımıza ve 
duygularımıza benzemesin, ‘‘Sanki 
Goethe burada beni anlatmış.” 
cümlesini kurmayalım...

Werther yazdığı mektuplarla 
yalnızca kendi dönemindeki 
okuyucularını değil her dönemin 
okuyucularını etkisi altına almaya 
devam ediyor. Peki, biz Werther’den 
neler öğrenebiliriz? O, insanın 
içinde her gün hem yeniliğe açılma 
potansiyeli hem de durağanlıkla, 
aynı devinimle hareket edebilme 
potansiyelinin bir arada bulunduğunu 
ifade ediyor. Hangi potansiyeli 
kullanmayı seçtiğimize göre de ya 
kendi sonumuzu beklerken ya da 
her gün yeniden başlayan umudun 
kucağında bulacağız kendimizi. 
Zaman hızla akıp gidiyor, dünya 
değişiyor, çağlar değişiyor, şehirler, 
evler, sokaklar, kıyafetler, eşyalar 
değişiyor, kısacası her şey değişiyor 
ama içimizdeki o boşluk duygusu 
ve arama arzusu hiç değişmiyor. O 
yüzyıllardır insanlığın kalbinde ilk 
günkü gibi yerini korumaya devam 
ediyor. Werther’in ve daha nicelerinin 
mirası insanla yaşamaya devam 
ediyor.

‘‘Biz insanlar güzel günlerin bu 
denli az ve kötü günlerin bu denli çok 
olmasından yakınıyoruz. Tanrı’nın 
her gün bağışladığı sevinçlerin tadını 
çıkarabilmek için her zaman açık 
bir yüreğimiz olsaydı kötülüklere 
dayanabilme gücünü de bulurduk.”

Werther’in bizler için mektubunda 
gizlediği mesaj neydi?  Sıradan olarak 
nitelendirdiğimiz bir günün içerisinde 
keşfedilmeyi bekleyen kaç umut, kaç 
sevinç saklıdır kim bilir… Sadece İçinde 
olduğumuz âna sahip olduğumuzun 
farkında mıyız? Eğer fark edebilirsek 
bunu, o ânların sıcaklığı içimizdeki 

derin boşluğu doldurabilmemizde en 
büyük yardımcımız olacaktır.

Werther sevgisiz bir dünyanın 
yüreğimiz için ne anlamı olabilir 
demiş bir mektubunun başında. 
İçinde bulunduğum dünya, beni sarıp 
sarmalayan ve benim farkına vardığım 
hayat kadar katılıyorum ona. Her gün 
acımasızca sevgisiz bir toplum inşa 
ediyoruz, içimizdeki sevgi dayanamıyor 
bu duruma. Sevgi tohumları ektiğimiz 
fark edilmediği zaman insan sevgisini 
paylaşmaktan vazgeçmeye ve onu 
kapısı kilitli, mihrabı bomboş bir 
mekâna hapsetmeye başlıyor.

Bu yazıyı okurken ne çok farklı 
konulardan bahsediyor diyeceksiniz 
belki ama inanın bana Werther’in 
mektuplarını okurken sizler daha 
fazlasını düşünürken bulacaksınız 
kendinizi. Bu eserdeki mektuplar tam 
olarak hayatın kendisi. Werther’in 
mektupları içinde bulunduğumuz, 
yaşadığımız hayatı fark edebilmemizi 
sağlayan çok değerli bir kitap. Bu 
kitapla kalbinize giden yolları bir 
başkasının kalbinden tanıyabildiğinizi 
göreceksiniz. Kelimeler kişiliğimizden 
izler taşır. Mektuplar Werher’in 
duygularının ete kemiğe cümlelerle 
büründüğü bir terennümden başka bir 
şey değildi. Okuduğunuz her cümle 
karşınızda duran Werther’i daha iyi, 
daha yakından tanımanızı sağlamakla 
kalmayacak; bir yerden sonra fark 
edeceksiniz ki gittikçe netleşen o 
suret sizden başkası değil. 

‘‘Yüreğimi değil, aklımı ve 
yeteneklerimi beğeniyor oysa her 
şeyin kaynağı yürektir: tüm gücün, 
tüm mutluluğun, tüm kederin. Ah 
benim bildiklerimi herkes bilebilir ama 
yüreğimdir yalnızca bana ait olan.’’ 
diyor Werther, peki sizin yüreğinizin 
derinliklerinde neler var? Bu kitapla 
birlikte kendinizi tanıma yolunda keyifli 
bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? 
Eseri okuyacak olan herkese 
kendisine hoş geldin demeyi dilerim.

Hoş geldim, hoş geldin hayat...

Ayşe Rümeysa KÜRTÜNLÜ
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Çoğu Zaman

Ulaşmak istedikçe uzağımda buldum seni,

Gözlerin anlamlı olup kıyılarında buldum kendimi 

Kıyıların gözlerin oldu bana,

Liman ise gözlerin.

En çok da sevgili, limanında boğulmak istedim

Ansızın gelen hasret kokusunu içime çekmek değil de

Derin bir nefeste kıyılarında olmayı diledim

Anladım.

Dilemek de yetmiyormuş çoğu zaman 

Payidar kalacak aşkın bende her zaman

Çoğu zaman.

Çağla ÖZYEŞİL



Olur da bir gün bıkarsan benden,

Yeniden sevmek için bahaneler uydur lütfen.

Olur da bir gün gerçekten bıkarsan benden,

Beni özlemediğini ve beni aramak istemediğini de

İnandır bana.

Biliyor musun?

Ben seni çok sevdim.

Şu kısacık ömrümde

Seni görememekten hep korkarak sevdim.

Rüyalarımda seni görmek istemesem

Adını sayıklamasam

Belki vazgeçerdim sana olan sevgimden.

Sen benim kafamı karıştıran bir mermisin sanki

Yıllar geçse de hep öyle devam edecek gibi.

En çok neye üzülüyorum biliyor musun?

Yıllar geçiyor birbirimizden ayrı

Öyle böyle.

Bunları yazmaya hakkım yok belki ama

Yüzünü unutmaya da gücüm yok.

Seni unuturum sanma sakın

Ben başka sevdim seni.

Her şeye inat,

İnan bana şu yeryüzündeki her şeye inat

Sevdim ben seni.

Şimdi bir sokak lambası kadar yalnızım

Hiç düşünmemiştim tüm bunların

Beni bu kadar sarsacağını…

Yanımda olamayışının kaçıncı günündeyim,

Saymadım. 

Sayamadım.

Ama inan bana hâlâ seni bekliyorum.

İster gel

İster gelme.

Artık zamana mı bırakmalı bazı şeyleri?

Yoksa inadına yanında mı kalmalı. Hangisi?

Aptallığımdan değil de

Seni deli gibi sevdiğimden yanında kalıyorum.

Şimdi sen,

Sana olan sevgimin üzerine

Olur da bir gün bıkarsan benden,

Ben kahrolurum.

Kahrolurum.

İki Ocak İki Bin Yirmi Bir

Betül ACAR
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YAD
Üvey hisler
Evimde bir duvar boyu kelebekler
Tüm gizemler
Kapının ardında beni izler

Donuk yüzler 
Rüyalarımda işaretsiz gelen kıyametler 
Beni bekler 
Acı döner, üstümde kayıtsız haller

Bir cevabı yok
Soru denilen kaosun
Bir son bulsun
Başım döner, acı döner. Ensemde tanıdık nefesler

Önüm sisler
Odamda kanatları hareli kelebekler
Hislerden bile üveyler
Dönüşü yok bu başlangıcın

Kafama epey yabancıyım
Fotoğrafta boşluklar var
Uyuşmuyor parçalar ve
Bir çöplük olmalı burası

Saat bire gelir gibi 
Yasak yerlere basan ayaklar yanarken
Soğuktan kaskatı dışarda sokağın teni 
Saat görmezden gelir gibi

Zamanı yönetemeyen balıkçı hüznü
Ve dengeyi kuramayan cambaz düşüşü
Endişeye gerek yok
Hepimiz biraz vakitsiz ve dengesiziz

Adeta hisler ve kanatları hareli kelebekler gibi 
Üvey, vakitsiz, dengesiz ve üstüne üstlük iki ayaklı 
Belki bir köşede toprağa dönüşmeli çabucak
Belki de ısrarla sürünmeli kelebeği tenzih ederek

Ceng Adar ÇELİK
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Avuç içlerim kadar

Seviyorum Asuman…

Kokusunu;

Ahşap sandığa hapsolmuş,

Uçmasın istediğim…

Gözlerini;

Kahverenginin en derini,

Kahveden hürmetli

Saçlarını;

Burnuna kadar gelişini,

Siyahın en incesini…

Seviyorum Asuman…

Geceyi mavi bir uçurtma anlatır

Saçlarını gece…

Korkardım;

Geceye şahit gözlerden

Seviyorum Asuman…

Aklıma gelişini,

Hiç gitmeyişini…

Saymaktan bıkmadığım kirpiklerini

Ve hep,

Dalıp gittiğim sözleri

Ve yazmak eylemi,

Dinmeyen bir şarkı gibi

Seviyorum Asuman…

ASUMAN

Ülkü CENGİZ
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1-Bize biraz kendinizden bahseder misiniz, 
Kudret ARMAĞAN kimdir?

1999 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve 
Turizm Eğitim Fakültesinden mezun oldum. 
Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek 
Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak göreve 
başladım. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde İşletme yüksek lisansı yaptım. Şu 
anda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme doktorasına 
devam ediyorum. Görev yaptığım okulda 
Yönetim ve Organizasyon bölüm başkanlığını 
yürütüyorum. Kalkınma ajansları aracılığıyla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz iki tane projede koordinatörlük 
yaptım. Ulusal ve uluslararası makalelerim 
bulunmaktadır. Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri 
ile İşletme Becerileri Grup Çalışması kitaplarında 
bölüm yazarlığım bulunmaktadır.

2-“İletişim” ve “Motivasyon” sizin için 
ne demektir, bu bağlamda bizlere “Sosyal 
Sorumluluk” anlayışı hakkında neler söylemek 
istersiniz? 

İletişim bireyin iç etkileşimi ile başlar ve toplumsal 
hale dönüşür. Onun için kendisiyle ile iletişim 
kurumayan, kendini tanıyamayan ve geleceğe dair 
hedefleri olmayan insanların iletişim konusunda 
çok yeterli olmadıklarını görmekteyiz. İç ve dış 
iletişim konusunda aktif olan bireylerin ise bireysel 
mutluluğa ulaştığını ve çevresine de pozitif etkide 
bulunduğunu görmekteyiz. Motivasyon ise, bireyi 
harekete geçiren ona enerji ve mutluluk veren hayat 

amacıdır diyebiliriz. Motivasyonu 
düşük insanlara baktığımızda 
bir hayat amacının olmadığını 
görüyoruz. Kariyer ve 
para kazanma amacıyla 
karıştırılmaması gereken bir 
konudan bahsediyorum. Tam 

da bu noktada sosyal sorumluluk 
anlayışı ile bireylerin 

çevrelerine değer katan 
çalışmaların içinde 

olmaları ve bunu 
hayat amacına 
d ö n ü ş t ü r m e l e r i 

sayesinde gerçek mutluluğu yakaladıklarını 
görüyoruz. Sadece kendini düşünen bireylerin ise 
zaman içinde mutsuzluk girdabına düştüğüne şahit 
oluyoruz. Sonuç olarak gerçek mutluluk size ihtiyacı 
olan insanların hayatına ne kadar katkı yaptığınızla 
ilgilidir.

3-“Motivasyon Otobüsü” nedir, nasıl ortaya 
çıkmıştır ve hedefleri nelerdir?

Bir eğitimci olarak yaklaşık 20 yıldır dezavantajlı 
çocuklarımıza kişisel gelişim ile ilgili gönüllü 
eğitimler veriyorum. Bu çalışmamı daha farklı 
kılmak adına Motivasyon Otobüsü hayalini 7 yıl önce 
kurmaya başladım. Bu hayal gerçek oldu ve 2 yıldır 
dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitimler veriyorum. 
Hedef kitlemiz, köylerde okuyan öğrencilerimiz, 
engelli öğrencilerimiz ve sevgi evlerindeki 
çocuklarımızdan oluşmaktadır. Önceden hazırlanan 
bir otobüsle çocukların okullarına giderek onlara 
iletişim, motivasyon, kariyer yönetimi ve teknolojik 
uygulamalar ile ilgili eğitimler veriyorum. Yani eğitimi 
dört duvar arasından çıkarıp farklı bir ortamda hem 
bilgilendirici hem de eğlendirici bir dizi etkinlikler 
yapıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizi balonlar ile 
karşılayıp pamuk şeker ile okullarına uğurluyoruz. 
Etkili iletişim kurma ve beden dilini doğru kullanma 
ile ilgili eğitimler veriyoruz. Hayallerimizi renkli 
kağıtlara yazıp, sonra uçak yaparak uçuruyoruz. 
Alanında uzman kişilerle otobüsün içinden canlı 
bağlantılar kuruyoruz. Beyin egzersizleri yapıp, 
oyunlar oynuyoruz. Dikkat ve odaklanma konusunda 
eğitimler veriyoruz. Kariyer planlaması konusunda 
çalışmalar yapıyoruz. Robotik uygulama örneklerini 
paylaşıyoruz. 

Motivasyon Otobüsü projesi ile tüm illere gitmek 
ve binlerce öğrencimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye 
turu bittikten sonra ise yurt dışına çıkmak ve oradaki 
çocuklarımıza katkı sağlamak istiyoruz.

4-“Motivasyon Otobüsü” ile yola çıkarken bu 
yolculukta edindiğiniz bir ilke veya sloganınız 
var mı?

Sloganımız “En büyük varlığımız yokluğumuz”dur. 
Köyde doğmuş ve köyde okumuş birisi olarak bunu 
söylüyorum. Şu anda sahip olduğum şeylerin beni 
mutlu etmesinin sebebi daha önceki yokluklarımdır. 

KUDRET ARMAĞAN

Röportajı Yapan: Şevval FALAY

“Yüzünüzde tebessüm ve kalbinizde sevgi eksik olmasın…”

Eğer ben geçmişte o yoklukları ve imkansızlıkları 
yaşamamış olsaydım, bugün bu proje ile yollara 
düşmezdim. Onun için iyi ki o yoklukları yaşamışım 
diyorum.

5-Projenin etkisi ve çocuklar üzerinde 
yarattığı değişim konusundaki izlenimleriniz 
nelerdir? Projeye dair ne tür dönüşler aldınız?

Öncelikle iletişim ve motivasyona farklı bir bakış 
açısı kazandırdık. İlk ve orta kademede bulunan 
öğrencilerimizin algılarının en yüksek olduğu bu 
dönemde, onlara öz güven aşılamak ve hayal 
kurmalarını sağlamak gördüğümüz değişimlerden 
biridir. Şırnak da gittiğimiz okuldaki öğrencilere 
İTÜ de görev yapan bir mühendisi bağladık. Bu 
mühendis Şırnak’ta doğmuş, yaşamış ve okumuş 
birisidir. Oradaki öğrencilerimiz örnek alabilecekleri 
birisini karşılarında görünce çok mutlu oldular ve 
tabii ki başarmaya olan inançları da arttı.

6-Birçok ilde bu projeyi uygulamaktasınız, 
sizi en çok etkileyen ve unutamadığınız bir anı 
bizimle paylaşabilir mısınız?

Yaşadığım birçok güzel anı var. Bir öğrencimiz 
hayal olarak kağıdına “Babamı rüyamda görmek 
yazmış”. Öğretmenine sorduğumda babasının vefat 
ettiğini ve onu çok özlediği için böyle bir hayali 
olduğunu söyledi. Bu beni çok etkilemişti. Başka bir 
okulda pamuk şeker dağıtırken, bir tane öğrencimiz 
elinde pamuk şekerle geldi yanıma bana sımsıkı 
sarıldı ve tebessüm ederek “teşekkür ederim” dedi. 
Ben de neden dediğimde, “ben ilk defa pamuk şeker 
yedim, çok güzelmiş” dedi. O gözlerindeki mutluluğu 
hiçbir zaman unutamam.

7-Projeniz gerçekten birçok çocuğa umut 
verici nitelik taşıyor. Peki, sizin bu projeyi 
uygulamaya geçirdikten sonra hayatınızda nasıl 
bir değişiklik oldu?

Bu proje benim hayat amacım haline dönüştü. 
Daha önce tanımadığım çocukların yüzünde 
tebessüm ve kalplerinde sevgi olmak, benim için 
çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bu projenin güne 
tebessüm ile başlamama, motive olmama ve 
çevreme pozitif enerji dağıtmama çok büyük bir 
katkısı bulunmaktadır. Beni olumsuz etkileyen ve 
enerjimi sömüren şeylere vakit ayırmıyorum. Çünkü 
gitmem gereken yeni iller ve ulaşmam gereken 
binlerce öğrenci var.

8-Projenize katkı sağlamak isteyenler nasıl 
bir yol izleyebilir?

Projemize destek olmak isteyen herkes 
Motivasyon Otobüsü’ne davetlidir. Sosyal 
medya aracılığıyla “motivasyonotobusu” ve 
“kudretarmagann” instagram hesaplarından bize 
ulaşabilirler. Bizimle beraber öğrencilerimizle oyunlar 
oynayabilirler, eğitimlerimize destek olabilirler veya 
hediye sponsoru olabilirler.

9-Peki sırada neler var, “Motivasyon Otobüsü 
Projesi”nin gelecekte gerçekleştirmeyi 
planladığı diğer çalışmalar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Motivasyon Otobüsü projesi ile kaybolmaya 
yüz tütmüş meslekleri öğrencilerimize tanıtmayı 
düşünüyoruz. Ülkemizin kültür mirası olan bu 
mesleklerin günümüz şartlarına uyarlanarak 
yeniden ilgi odağı olması için katkı sağlamak 
istiyoruz. Türkiye turundan sonra ise yurtdışındaki 
çocuklarımız için yollara düşmek istiyoruz.

10-Son olarak bizlere, LENS dergi 
okuyucularına tavsiyeleriniz, mesajınız nelerdir?

Eğer mutsuz olduğunuzu ve aynı şeyleri 
yaptığınızı düşünüyorsanız hayatınıza hareket katın. 
Size ihtiyacı olan insanların hayatına dokunmak 
için lütfen harekete geçin. İnanın hem siz mutlu 
olacaksınız hem de yardımcı olduğunuz insanlar 
mutlu olacak. Buda kar topu gibi büyüyecek, mutlu 
aile ve mutlu topluma dönüşecek. Son olarak, 
bugünümüz ve geleceğimiz için günde üç defa 
tebessüm etmeyi unutmayın. Sabah uyandığınızda 
aynaya bakıp kendinize, dışarıya çıktığınızda 
çevrenizdeki insanlara ve eve döndüğünüzde 
ailenize tebessüm etmeyi unutmayın. Eğer bunu 
yaparsanız hayat sizi tebessüm ile saracaktır.

“İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar.” demiş, Yaşar Kemal. 
Hayata geliş amacımızı kavramak, mutlu olmak ve insanları mutlu edebilmek için aklımızı ve kalbimizi 
kullanarak iyilik yapmalı ve bunu yaygınlaştırmak için çabalamalıyız. İşte o zaman gerçekten anlam kazanır 
hayatımız. İşte o zaman yüreğimiz kadar yer edinmiş oluruz bu dünyada.
Bu iyiliği, motivasyonu ve güzel enerjiyi otobüs otobüs çocuklara taşıyan Kudret Armağan ile birlikteyiz.
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HAKAN OKAY
Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz, Hakan 
OKAY kimdir?
1960 yılında İstanbul’da doğdum. 
Vefa Lisesi’nden sonra, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ile İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi İşletme İktisadı 
Enstitüsünden mezun oldum. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme 
Yönetimi ve Organizasyon Ana 
Bilim Dalında Yüksek Lisansımı 
tamamladım. Halen İstanbul 
Aydın Üniversitesi Lisans 
Üstü Eğitim Enstitüsü İşletme 
Programında Doktorantım. 
1985-2013 yılları arasında kişisel 
bakım ve giyim sektöründe yıllar 
içinde ürün müdürü, satış müdürü 
ve pazarlama müdürü olarak 
görev yaptım.
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Stratejik 
Pazarlama ve Marka Yönetimi 
MBA programında, öğretim 
görevlisi olarak “Stratejik 
Pazarlama Uygulamaları”, “Marka 
Yönetimi”, “Perakende Yönetimi”, 
“Kişisel Satış Teknikleri” ve “CRM 
– Müşteri İlişkileri Yönetimi” 
dersleri verdim.
Halen İstanbul Kültür Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi, 
İletişim Sanatları Bölümünde, 
öğretim görevlisi olarak “Marka 
Yönetimi” ve “Pazarlama” dersleri 
vermekteyim.
Dünya Gazetesi’nin web 
sitesinde köşe yazarıyım ve 
T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul 
Adliyesi, Sınai ve Fikri Haklar 
Mahkemesinde “Bilir Kişi” olarak 
görev yapmaktayım.

“İyi Satıcı Olmak”, “İyi 
Pazarlamacı Olmak”, “Nasıl 
Zengin Olamadım” ve “Helikopter 
Bakışı” isimlerindeki dört kitabım 
MediaCat tarafından; “Satış 
Profesyoneli El Kitabı” ismindeki 
kitabım ise Ceres Yayınları 
tarafından yayınlanmıştır.
Ayrıca Humanist Yayıncılık 
tarafından yayınlanmış “İtirazım 
Var” isimli kolektif yazarlar 
tarafından yazılmış bir kitabın da 
editörlüğünü yaptım ve sunuş 
yazısını yazdım.
4CEO Yönetim Danışmanlığı 
Tic. A.Ş. kurucu ortağıyım ve 
4CEO Business Books editörü 
ve yayın koordinatörüyüm. Ayrıca 
Almanya’da kurulu Alman Türk 
İş Adamları Derneği (ATIAD) 
Üyesi ve ATIAD AKADEMİ eğitim 
koordinatörüyüm.

Sizi biraz geçmişe gö-
türecek olursak çalışma 
hayatınız nasıl başladı, 
bugüne nasıl geldiniz?

1979 yılında üniversite 
sıralarında iken yarı zamanlı 
olarak perakende satış yaparak 
iş hayatına başladım. Üniversite 
öğreniminden sonra bir süre 
bir seyahat acentesinde satış 
temsilcisi olarak çalıştım. Bu 
süreçte çok şey öğrendim ve 
tüm iş hayatım boyunca da bu 
deneyimlerimden yararlandım. 
Sanıyorum o günlerden 
kalma bazı alışkanlıklarımı 
sürdürmekteyim. Örneğin, her 
görüşmeyi bir satışa çevirmek 
gibi… (Karşılıklı gülüşmeler…)

Kariyerinizde hiç 
unutmadığınız bir anınız var 
mı? 
Saymakla bitmez anılarım. 
Sahada olup da anısı olmayan 
yoktur herhalde. Hepsinin bende 
ayrı bir önemi ve değeri vardır. 
En unutamadığım anı ise, satış 
hayatından aldığım en büyük 
derstir. 
Yıl 1988, Trabzon’da işim bitince 
dönüşümü Ankara üzerinden 
yapmaya karar verdim. Böylelikle 
bayilerden, kısa bir süre önce 
sevk ettiğimiz malların tahsilatını 
yapabilirdim.
Aslında Ankara’ya gidiş 
programım daha sonraki bir 
tarihte olmasına rağmen, kısa bir 
turun iyi olacağını düşündüm.
Sabah erken uçağıyla 
Trabzon’dan Ankara’ya uçtum 
ve Ankara’dan dönüş biletini geç 
saate aldım. Ankara Esenboğa 
Havaalanı şehrin oldukça 
dışındadır, Ankara’nın merkezi 
sayılan Kızılay’a gelmek için 
havaalanı servislerini kullandım 
ve oldukça zaman kaybettim. 
Neyse ki, Ankara’da bayilerimiz 
ağırlıklı olarak Kızılay ve Tunalı 
Hilmi Caddesi’nde bulunuyordu. 
Hızlı hareket edersem, birkaç 
tahsilat yapabilirdim.
Asıl işi kozmetik ve ıtriyat 
toptancılığı olan bir müşterimiz, 
Tunalı Hilmi Caddesi’nde lüks 
bir perakende parfümeri açmaya 
karar vermişti. Bu müşterimiz 
benimle birkaç defa telefonla 
konuşmuş, “Bayilik” şeklinde 
sattığımız bazı ithal ürünleri, yeni 
açacağı perakende mağazasına 
koymak istemişti.

Akademi, eğitim ve yayın koordinatörlüğü, bilir kişi, kitap yazarlığı ve diğer 
yanda da köşe yazarlığı…  Çok yönlü hayatı ile Hakan OKAY bizlerle…

Ürünleri perakende mağazaya 
alıp, toptancılık yaptığı şirketi 
üzerinden, mal vermediğimiz 
diğer perakendecilere de 
satacağını düşünerek, perakende 
mağazasına bayilik vermek 
istemedim. Ancak toptancılık 
yaptığı kendi üretimimiz olan 
ürünlerde çok iyi bir müşterimiz 
olduğu için, grubumuzun diğer 
bir şirketindeki satış müdürü 
beni arayarak, bu müşterimizin 
perakende noktasına bayilik 
vermemin doğru olacağını, aksi 
takdirde önemli bir müşterisini 
kaybetme durumu ile karşı 
karşıya kalacağını ifade etmişti.
İlk defa o zaman ticari kaygının 
önemini fark ettim. Bayilik 
şeklinde dağıtımını yapmış 
olduğumuz bir ürünün, uzun 
dönemde pazarda başarılı 
olması için dağıtım şeklinde 
birtakım prensipler almıştık, fakat 
şirketin üretim yaptığı ve ana işini 
oluşturan ürünlerin toptancılığını 
yapan müşterinin, bayilik talebine 
prensiplerimize aykırı olmasına 
rağmen, “Evet” demek zorunda 
kaldık. Güçlü taraf her zaman, 
isteğini kabul ettiriyordu, bu da 
doğanın kanunu…
Neticede zorunlu olarak kendisine 
ürün göndermek zorunda kaldım. 
İlk gönderdiğimiz ithal ürünlerin 
faturası oldukça yüksekti, ben de 
hazır Ankara’ya kadar gelmişken, 
ziyaretimden birkaç gün sonra 
açılacak bu perakende noktasının 
tahsilatını yapmak istedim.
Tunalı Hilmi Caddesi’ne 
gittiğimde, yeni mağazaya ürünleri 
yerleştirmekle meşguldüler. 
Kolilerden ürünleri ve mağazaya 
konacak görselleri çıkarmakla 
uğraşıyorlardı. Mağaza, 
gerçekten caddenin güzel bir 
yerinde yeni yapılan bir binanın 
altındaki pasajın ön tarafında, 
caddeye cepheli bir dükkandı.
Şirketin iki ortağı ve parfümeride 
çalışacak olan personelin derdi, 
ertesi gün açılacak mağazayı 

yetiştirmekti. Ben de o sıralarda 
mağazaya geldim ve iki ortağa 
da “Merhaba, hayırlı olsun…” 
dedikten sonra, mağazanın 
konumu ve dekorasyonun 
güzelliğiyle ilgili birkaç iltifat 
yaptım, ama bir an önce tahsilatı 
yapıp, akşam uçağını yakalamak 
istiyordum.
Bu müşteriyle eskiden beri 
çalışan şirketimizin Ankara 
Bölge Müdürlüğünden aldığım 
bilgiye göre, ödeme konusunda 
çok da eli çabuk olmayan bu 
müşterimizin, ben İstanbul’a 
döndükten sonra, 60 gün olarak 
belirlediğimiz vadeye sadık kalıp, 
çekleri postaya vermesi çok 
zordu.
Eğer tahsilatı Ankara’daki 
arkadaşlara bırakırsam da çekleri 
hangi vadede alacaklarını tahmin 
etmek bile mümkün değildi. 
Tahsilatı bir dahaki Ankara 
seyahatime bırakmak da çok 
akıllıca değildi, çünkü tekrar 
gelişim belki bir ay sonra olacaktı 
ve vermiş olduğumuz malın 
vadesi yakınlaşmış olacaktı. O 
kadar kısa vadede çek almak 
da ayrıca bir sorun olacaktı. İşte 
bütün bu sorunlar nedeniyle, 
bu müşteri hakkında kafamda 
ödeme konusunda olumsuz bir 
imaj oluşmuştu. En iyisi, tahsilat 
işini kimseye bırakmadan kendim 
halletmeliydim ve müşterinin en 
azından vademize uygun ödeme 
yapmasını sağlamalıydım, zaten 
malı gönderirken de dağıtım 
prensiplerimizi çiğnemiştim.
Olumsuz düşünerek başladığınız 
bir iş, olumsuz olarak devam 
eder. Genellikle korkulan her şey 
başa gelir, hele bir de iş yaptığınız 
kişiler hakkında kafanızda bir 
önyargı oluşturduysanız… İşte 
benim durumum da buydu; 
müşteri hakkında olumsuz 
düşünerek işe başlamış ve 
kendisini ziyarete gidene kadar 
kafamda birçok olumsuz şey 
kurmuştum. Her ne kadar bunları 

kendisine belli etmemeye ve 
elimden geldiği ölçüde nazik 
olmaya çalışarak, konuşmalarımı 
sürdürdüysem de, öyle tahmin 
ediyorum ki, ağzımdan başka 
kelimeler çıksa da, yüzümden 
düşüncelerimi okumuştu… Bir 
satıcı için yapılmaması gereken 
bir hata yapmak üzereydim veya 
yapmıştım…
Birkaç cümle daha kurup, 
müşteriye “Ankara’ya sadece 
günü birliğine geldim, Karadeniz 
seyahatimden dönüyorum, 
buradan akşam uçağıyla 
İstanbul’a dönüyorum, acaba 
gelmişken tahsilat yapabilir 
miyim?” diye sordum. 
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Sorduğum anda da, yapmış 
olduğum hatayı fark ettim aslında, 
ama sözleri geriye almanın 
imkânı yoktu, ağzımdan çıkmıştı 
bir kere…
Bunu duyan müşterimiz, bir anda 
öfkelendi ve “Ne yani, ben şimdi 
bu kadar işimin arasında, burayı 
bırakıp, ofise gidip, sana ödeme 
mi yapacağım? Şimdi bütün malı 
toplar, size iade ederim!” diye beni 
oldukça yüksek sayılabilecek bir 
ses tonu ile resmen haşladı.
Gerçekten o anda kendimi çok 
kötü hissettim, neredeyse kanım 
çekiliyordu… “Rica ederim, sorun 
değil, bir daha gelişimde alırım, 
gelmişken işi bitireyim, yarım 
kalmasın diye düşünmüştüm…” 
gibi ses seviyesi giderek azalan 
bir şekilde kelimeler ağzımdan 
döküldü ve aynı anda bir an önce 
oradan ayrılmayı düşündüm. 
“Neyse, kolay gelsin, iyi 
çalışmalar…” diyerek mağazadan 
çıktım ve o dibe vurmuş moralle 
havaalanına doğru yola koyuldum.
Bu yaşadığım olay, bana çok 
önemli bir ders oldu. Müşteri 
her ne kadar eski müşterimiz ve 
halen devam eden bir toptan işi 
olursa olsun, daha mağazasını 
açmamış ve gönderdiğimiz 
maldan hiç satmamıştı, yani siftah 
yapmamıştı. Ayrıca da mağazayı 

açma telaşı içinde, 
malları raflara 
yerleştiriyorlardı. 
O günden 
sonra, ne zaman 
bir müşteriye 
tahsilata gitsem, 
önce maldan 

siftah yapıp yapmadıklarını 
sorup, ondan sonra ödeme 
istedim. Halen de çeşitli satış 
eğitimlerinde, tahsilat konusunu 
anlatırken, yeni satıcılara 
kurumsal iş ortaklarından aynı 
özeni göstermeleri gerektiğini 
ifade ederim.

Yoğun bir çalışma tem-
ponuz var. Birçok işi aynı 
anda yürütebiliyorsunuz. 
Kitap yazıyorsunuz, eği-
timler veriyorsunuz, köşe 
yazarlığı yapıyorsunuz, 
hepsini aynı anda sürdüre-
bilmenin tüyoları nelerdir?
Etkili bir zaman yönetimi 
diyebilirim. Zira zamanı 
yönetirseniz, işlerinizi de 
planlayabilir ve planladığınız bir 
şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 
Size inanması güç gelebilir ama, 
neredeyse tüm yılı planlarım. 
Özce avam bir plan yaparım, her 
ay, bir sonraki ayın programını 
netleştiririm. Böylelikle hem işle 
ilgili hem de sosyal hayatımla ilgili 
etkinlikleri gerçekleştirebiliyorum. 
Planınız varsa, herkes size uyar, 
planınız yoksa, başkasının planına 
uymak zorunda kalırsınız…

COVİD-19 pandemisinden 
önce alışkın olduğumuz 
süreçlerde hep yüz yüze 
motivasyon çalışmaları ya-
pılmaktaydı. Pandemi ile ha-
yatımızda köklü değişikliler 
yaşandı. Siz bu süreçte çalış-
ma motivasyonunuzu nasıl 
sağladınız, bu konuda vere-
bileceğiniz tavsiyeler var mı? 
Pandemi kuşkusuz herkesi 
olumsuz etkilemiştir ve insanların 
motivasyonu azalmıştır. Bu 
sürecin geçici olduğuna inandım 
ve bu süreyi en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalıştım. 
Eğitimlerimi ve sunumlarımı 
çevrim içi yapmak zorunda kaldım. 
İlk günlerde çevrim içi eğitimlerde, 
sınıf eğitimlerinde kullandığım 

slaytları kullanmanın çok etkili 
olmadığını fark edince, çevrim 
için sunumlar için farklı slaytlar 
ve görseller hazırladım, sunum 
formatını değiştirdim. Daha fazla 
hikâye anlatıcılığa yöneldim. Bu 
uygulamaların etkili ve verimli 
olduğunu gördükçe, ben de daha 
fazla keyif almaya başladım ve 
motivasyonum yükseldi. Kalan 
zamanlarımı ise, bilgimi artıracak 
mesleki kitaplar okumaya 
ayırdım ve böylelikle bu zor 
zamanı kendime yatırım yaparak 
değerlendirmeye çalıştım. Bence 
herkes böyle zor zamanlarda 
içine kapanmak ve beklemede 
kalmak yerine, Pandemi dönemi 
sonrasını (Post Pandemi Dönemi) 
düşünmeli ve kendine, işine, 
mesleğine, bilgisine, eğitimine 
yatırım yapmalıdır. Günümüzde 
bu konuda yüzlerce olanak vardır. 
Hayatın bir maraton olduğunu, 
maraton koşarken zaman zaman 
kötü hava koşulları ile karşılansa 
dahi, yarışa devam edilmesi 
gerektiği unutulmamalıdır. Bu 
edenle engellere değil, sonuca 
odaklanmak gerekmektedir. Bu 
dönemi kârlı değerlendirenler, 
ileride her şey normale 
döndüğünde daha avantajlı 
olacaklardır. 

Geçmişte çok ünlü mar-
kalarla sahada çalışma-
lar yapmışsınız. Aka-
demiye döndüğünüzde 
sahada çalışmış olmanın 
tecrübe dışında faydalarını 
gördünüz mü? Yoksa ikisi 
tamamen farklı noktalar mı? 
Kuşkusuz özel sektör 
deneyiminin akademik bilgilerle 
birleşmesi derslerin verimliliğini 
arttırmaktadır. Sadece akademik 
bilgiler, öğrencileri tatmin 
etmediği gibi, sadece özel sektör 
deneyimleri de akademik bir 
bilgiye dayanmıyorsa yeterli 
olmamaktadır.

 Her ikisinin harmanlanması 
üniversitedeki derslerin çok 
daha keyifli, bol örnekli ve 
öğrencilerin hafızalarında daha 
çok yer bırakması şeklinde 
gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
Günümüzde üniversitedeki 
hocaların birçoğu özel sektörle 
birlikte hareket etmekte 
ve derslerini verimli hale 
getirmektedirler. Ben de geçmiş 
ve günümüz deneyimlerimi 
derslerime yansıtmaktayım. 
Tabii ki, akademik bir bilgiye 
dayanmayan, ama özel sektörde 
yapılan uygulamalar vardır. 
Bunların da birer örnek olay 
olarak irdelenmesi, öğrencilere 
çok şey katmaktadır. Tabii bu 
söylediklerim genellikle “İşletme” 
konuları için geçerlidir.

“Hata Kültürü” nedir, hem iş-
letmeler hem de sosyal hayat 
için nasıl bir anlam ifade eder?
Şirketler ve insanlar birer 
sistemdir. Sistemler mantık ve 
prensiplerle çalışırlar. Sistemlerin 
normal çalışması kadar çalışırken 
bazı hataları yapması da doğaldır. 
Ne kadar kural, prensip, kontrol 
mekanizması, denetleme sistemi 
konursa konsun veya iş süreçleri 
yazılırsa yazılsın, hata her zaman 
olacaktır ve hataları engellemek 
mümkün değildir. Sıfır hata ile 
çalışan bir sistem neredeyse 
imkansızdır. Amaç, hataları ve 
hatalardan doğabilecek zararları 
minimuma indirebilmektir. 
Sistemde bir hata varsa 
sorgulanmalı ve hataları 
giderebilecek önlemler 
alınmalıdır. Peki, hata yapan 
insan olursa? İşte, “Hata Kültürü” 
burada devreye giriyor. Hatanın 
bir doğal süreç olduğunu kabul 
etmek gerekir. Hata yapan 

personeli işten atmak, başka 
görevlere atamak veya ceza 
vermek, ileride oluşacak hataları 
engellemez, çözüm bu değildir. 
Olması gereken; hatanın, sistemin 
içinde doğal bir olgu olduğunu 
kabul ederek, hata yapan 
personelin veya yöneticinin hiçbir 
komplekse kapılmadan veya ceza 
alma korkusu olmadan yaptığı 
hatayı, departman personeline 
veya sürecin içinde etkilenecek 
diğer birimlere anlatması ve 
neden böyle bir hata yaptığının 
analizini yapmaktır. Önemli olan, 
hata yapılmasına neden olan 
eksiklikleri ve boşlukları bulmaktır. 
Dünyada yeni iş anlayışı, hata 
yapanı sistemin dışına çıkartmak 
yerine, bu hatalardan birtakım 
çıkarımlar sağlamak üzerine 
kurulmaktadır, çünkü iş yapan 
insan hata yapar, bu da doğaldır. 
Eğer hiç hata yapılmıyorsa, 
orada iş de yapılmıyor olarak 
düşünülmektedir. 
Tarihte büyük buluşlar, yüzlerce 
deneme ve yüzlerce hata sonucu 
ortaya çıkmıştır. Onun için 
hatalar üretimin, geliştirmenin, 
farklılaşmanın, inovasyonun 
başlangıcı olabilir, tabii doğru 
sonuçlar elde edilirse. Hatalar, 
ilerlemeyi ve buluşları tetikler. 
Örneğin ilaç sanayinde, yan 
etkileri tam olarak hesaplanmamış 
bir ilaç pazara verildikten sonra, 
kullanıcılarda ortaya çıkan 
komplikasyonların başka etkileri 
olduğu fark edilmiştir. Bu etkilerin 
faydası görülünce de yeni ilaçlar 
icat edilmiş ve üretilmiştir. 
Gelişmiş ve büyük şirketlerde 
hata yapmayanlar sorgulanmaya 
bile başlanmıştır, çünkü ortada 
bir hata yoksa iş yapılmadığı, 
işin eksik yapıldığı veya yapanın 
herhangi bir sorumluluk almadığı 
düşünülmektedir. Risk alma 
derecesine göre birtakım 
hataların olması da doğal kabul 
edilmektedir. Ancak alınacak 

risklerin boyutu, şirketlere 
vereceği zararlarla orantılı 
olmalıdır. Herhangi bir hatada 
oluşabilecek olumsuz sonuçlar 
analiz edilmeli, alınacak riskler 
bilinmelidir. Her işte hata 
yapılma olasılığı göz önünde 
bulundurulmalı ve hatanın doğal 
bir süreç olduğu kabul edilmelidir. 
Hata yapan personeli 
cezalandırmaktan vazgeçilmelidir 
ama hoş görmek de yeterli değildir 
çünkü bu, hatanın tekrarlanmasına 
yol açabilir. Bu nedenle hatayı 
yapanın, hatasından ders alarak 
tekrarlamamasını sağlamak 
için bir sistem geliştirilmelidir. 
Bu sistemin yaygınlaşması için, 
yöneticilerin “hata kültürü”nün 
ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve 
sonuçlarının ne olacağını bilmeleri 
gerekir. Ayrıca bu yaklaşımdan 
hiçbir taviz vermeden, sabırla 
ve azimle uygulamaya devam 
etmelidirler.
Hatalar, aslında birer gelişme 
fırsatıdır, hatanın kimin tarafından 
yapıldığının tespitinden ziyade 
neden yapıldığı araştırılmalıdır. 
Nedenler ortaya konduktan sonra, 
sistem sorgulanmalı ve boşluklar 
doldurulmalıdır. Yöneticinin 
görevi hatanın tekrarlanmaması 
için birtakım önlemleri alması 
ve öngörülerde bulunmasıdır. 
Yönetici, öngörendir. Uzmanlara 
göre “Hata Kültürü”nün sistematik 
olarak şirketlerde uygulanması 
ve benimsenmesi 
minimum 18 ay, 
maksimum 36 
aylık bir süreyi 
kapsamaktadır.

Planınız varsa, herkes 
size uyar, planınız yoksa, 
başkasının planına uymak 
zorunda kalırsınız
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“Sıfır hata”ya ulaşmak her 
şirketin ana iş hedeflerinden 
biridir. “Sıfır hata”ya ulaşırken 
izlenecek yolda, hataların olması 
ve düzeltilmesi bir iş modeli 
olarak ortaya konmalıdır. “Hata 
kültürü”ne sahip şirketlerde, 
ortaya bir hata çıktığı zaman, 
“suçlu kim?” sorusu yerine, “suçlu 
ne?” diye sorulur.  
Hatayı yapan, öncelikle hatasını 
kabul etmelidir, aksi takdirde 
tekrarlaması işten bile değildir. 
Çalışanın hatasını kabul etmesi bir 
sonuca götürmez; hatayı neden 
yaptığını anlaması gereklidir. 
Nedeni anlaşılan hatadan 
ders alması tekrarlamamasını 
sağlayacaktır. Kişisel olarak bu 
dört adımlık “Hata Kültürü” süreci, 
yani “Hatanı anla > Neden yaptığını 
öğren > Dersini al > Hatanı 
tekrarlama” bir şirket kültürü 
olarak yaygınlaştırılmalıdır. Ancak 
sürekli tekrarlanan ve bilinçli 
yapılan hataları diğerlerinden 
ayırmak da yöneticilerin 
hassasiyetle üzerinde durmaları 
gereken bir konudur; bu 
durumlarda ceza uygulamaları 
kaçınılmaz olmalıdır.  
Hatanın paylaşılması ve analizinin 
yapılması, hatanın büyük ölçüde 
tekrar etmemesini sağlayacaktır. 
Diğer personel de bundan 
birtakım çıkarımlar yapacaklardır. 
Hatanın “masaya yatırıldığı” 
toplantılarda, birlikte tartışarak, 
hatanın tekrar etmemesi için 
çözüm önerilerinin bulunması, 
aslında ileriye doğru atılacak 
doğru adımlardır. Kurumsal 
şirketlerde hatanın paylaşılması 
bir kültür olarak yerleşmelidir. 
Bunun için platformlar 
oluşturulmalı, toplantılar 
düzenlenmeli ve sistematik 
bir şekilde hataları minimuma 
indirecek çalışmalar yapılmalıdır. 
Avrupa’da iş sosyologları veya 
psikologlar, bu gibi çalışmaları 
küçük gruplarda başlatıp, tüm 
şirketin bu kültürü kazanmasına 

kadar giden projeleri üretmişler ve 
işler hale getirmişlerdir. Gerekirse 
bu projeler şirket dışından 
sağlanacak danışmanlarla 
yürütülmelidir.
Yanlış bildirilen siparişler, teyit 
edilmeden yapılan ve müşteriler 
tarafından kabul edilmeyen 
üretimler, hatalı ürünler, eksik 
yapılan işler, zamanlama veya 
öncelikli konuların tespitinde 
yapılan hatalar, yeteri kadar pazar 
araştırması yapılmadan alınan 
kararlar, yanlış öngörüler veya 
bunlara benzer stratejik hatalar 
şirketlere zarar verir. Bu hatalar 
şirketin zaman, para ve prestij 
kaybına yol açtığı gibi, moral ve 
motivasyon kaybına da neden 
olur. Oysa hataların fark edilerek 
azaltılması, ileride bu hataların 
tekrar etmemesini sağlayacaktır. 
Bunun için de hatanın kaynağına 
inilmelidir. Hata sistemde ise, 
sistem sorgulanmalı; insanda ise 
hatayı yapan, bunu nasıl yaptığını 
ortaya koymalıdır. Deneyimlerin 
paylaşılması da böyle bir kültürün 
şirketlere yerleşmesiyle mümkün 
olacaktır. “Hata kültürü”yle bakış 
açısı, hataların iş süreçlerinin 
doğal bir parçası olduğunu kabul 
etmek ve bunları iyileştirme 
faaliyetlerinin yapılması ve 
sürdürülmesi şirketlerin daha 
verimli ve başarılı çalışmalarını 
sağlayacaktır. İyileştirme 
faaliyetlerinin bir parçası olan, 
deneyimlerin bizzat hatayı 
yapan personel ve departmanın, 
bir anlamda özeleştirisini 
yapma ve çözüm önerilerini de 
ortaya koymasıdır. Bu projeler, 
sistematik olarak devam etmeli 
ve yaygınlaştırılmalıdır. Zaten 
“deneyim” dediğimiz kavram da 
hatalardan alınan dersler değil 
mi? 
“Helikopter Bakışı” kita-
bınız oldukça ilgi çekici. 
“Helikopter Bakışı” ve ha-
yatımızdaki yeri nedir? 
Niçin böylesine önemli?

Günümüzdeki yoğun rekabet 
ortamı, değişen pazar koşulları 
ve artan tüketici beklentileri, 
işletmelerin kendilerini sürekli 
geliştirmeye ve iş yapış biçimlerini 
sürekli gözden geçirerek daha 
iyisini arama gayretinde olmalarını 
zorunlu kılmaktadır. 
Yönetici veya pazarlamacılar, 
sadece çalışmış oldukları 
departmanlara değil, tüm 
işletmeye, hatta müşterilere 
de bir “Helikopter Bakışı” 
ile yukarıdan bakabilme 
yeteneklerini geliştirmek, 
dolayısıyla işletmelere daha fazla 
katkı yapmak zorundadırlar.  Yani 
bir helikopter gibi yükselerek, 
tümünü görme ve gerektiği 
zaman da hızlıca ilgili departmana 
inerek, anında müdahalelerde 
bulunarak, olası veya mevcut 
sorunları çözme becerisine sahip 
olmalıdırlar. 
“Helikopter Bakışı” kavramı 
gelecekte daha da önemli bir hale 
gelecektir, çünkü işletmeler ancak 
bu kavram “Toplam Kaliteye” 
ulaşabileceklerdir. 
Son olarak, LENS oku-
yucularına, dolayısıy-
la gençlere tavsiyeleri-
niz, mesajınız nelerdir?
İster genç olsun ister olgunlaşmış 
olsun, herkesin zamanını çok iyi 
yönetmesini, kendilerini mesleki 
ve kişisel anlamda ve sürekli 
geliştirmelerini, çevrelerindeki 
insanlardan farklılaşmalarını, 
farklı şeyler yapmalarını, 
kendilerini en az bir veya iki 
konuda uzmanlaşmalarını, 
insanlara değer vermelerini, 
çevrelerine saygı duymalarını ve 
zamanları oldukça toplum yararına 
etkinliklerde bulunmalarını ve 
mutlaka bir hobileri olmasını 
tavsiye ederim. Son mesajım 
ise, “Gelişime ve Değişime uyum 
gösterin…” 

Röportajı Yapan: Sude BATTIR

“Gelişime ve Değişime uyum gösterin…” 
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UMARSIZ RESMİMİZ
Şevval FALAY

Nereden başlayacağını bilmediği anları pek sık yaşar insan. Ha işte, 
ben de tam olarak öyle bir zamandayım. Neyse! Şu metropolit hale gelmiş 

şehirlerden de sıkıldım artık.  Asrın tekerlek ve gürültülerinden usanmış 
benim gibi insanlar, kargaşa içindeki o sessizliğe ve dinginliğe ihtiyaç duyuyor 

gibi… Bu ölümlü dünyada daha çok dağınıklığı taşıyamaz bedenim.

…

Odamın balkonu bahçeye değin uzanıyor; balkon sarmaşıklardan, 
çiçeklerden geçilmez bir halde. Hava da pek tuhaf zaten. Böyle havalarda 

insanlar dar balkonlarındaki çiçekleri sulardı ve hafif bir serinlik yayılırdı 
etrafa. Şimdi ise güneşle burun burunayım. Kertenkelelerle kuşlar, birbirlerine 

hiç de yakışmayan bu yaratıklar beni görmeye geliyor. Önemsiz birkaç iş 
ve yazıyla kısalıveriyor günlerim, bitiveriyor hemen. “Gerçek ben”e yazacak 
vakit bulamayacağım neredeyse. Bugün tek başıma uzunca bir yürüyüşe 
çıkacağım. Böyle zamanlarımda hep aklıma Rilke’nin şu sözü gelir; “Kendi 

içine yürümek ve saatler boyu kimselere rastlamamak. İşte erişilmesi gereken 
şey bizler için.” Hey Tanrım! Ne biçim bir yer burası. Bu ters dünyayı ne zaman 

düzene sokacaklar dersiniz?  Gündüzleri kafan bomboş dolaş, her tarafta 
insan yıkıkları. Geceleri de uyku yerine düşler ve buluşlar gelsin usuna! 

Fark etmeksizin yaşamak istemiyorum bu hayatı. Evet, bunaldık 
bizlere sürekli maval okuyan tüm psikolojik telkinlerden. Bu telkinler hep 
iyi olduğunda işe yarıyor çünkü. Kimse alt üst olmuş bir akla iyi gelecek 
formülü öyle gelişigüzel vermiyor. Bir yavanlık hali üzerimde duran, bir 

durum karmaşası, hiçbir şeyin şaşırtmamasının verdiği o rahatlık, aklıma 
her gelen soruya cevap aramalarım! Yakın mı, uzak mı bilemediğin 
insanların sırıtan bakışları. Az kaldı gibi ama çok da var gibi yaşıyor 

olmamız. Hala anlamak ister gibiyiz ama anlamak istediğimiz şeye bir o 
kadar da uyumsuz gibiyiz. Belki de ne kadar sık aynı anlam ile yüzleşirsen, 
o anlamı kaybedip bir ışık tutarak arayışa çıkmak o kadar olası oluyordur.

Düşünmekten yorulmuş bir halde “bazen bırakmak gerekir” ile dostluğumun 
seviyesini arttırıp, “Bırak dağınık kalsın, boş ver!”  kasetini başa sarıp dinleyeceğim 

artık. Gece mavi örtüsünü topluyor, güneş çıkmadan kaçacağı karanlık ufukları 
arıyordu. Pencerelerde daha yanan ışıklar, yuvalarda daha uyanmamış kuşlar var. 

Odam darmadağınık. İskemlelerin üstünde elbiseler. Açık dolap 
gözlerinden elbiseler sarkıyordu. Kendim ile değil de odam ile 

yapmıştım bu iç hesaplaşmayı sanki. Benim cesaret ettiğim şeyi 
yapacak insanın, arkasında böyle bir oda bırakması büyük ayıptı. 

Aklım ve ruhum arka fonda çalan şarkının sözlerine 
takılıyor! “Blue Spotted Tail, Fleet Foxes…”

Ve şarkının içinden bir cümleye sarılıyorum.

“Why is life made only for to end?” 
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Serkeş Çığlıklar
Bu yağmurlu akşamda nereye gittiğimi, 

neden sokaklarda yalpalaya yalpalaya 
yürüdüğümü, ıslandığımı, yere 

düştüğümü sonra kalktığımı bilmiyordum. 

Kafam karışık. Aklım beş karış havada. 
Sağımdan solumdan geçen, yüzüme tiksintiyle 
bakan, korkarak adımlarını hızlandıran, sataşan, 
laf atan insanları görüyordum ama tepki 
veremiyordum, her şey 1’lere 0’lara dönmüştü. 
Buradan gitmem gerekiyor ama gidemiyorum 
sürekli yerimde sayıyorum. Kimse görmüyor 
artık beni. Hiçbir şey görmüyorlar, duymuyorlar, 
bilmiyorlar, anlamıyorlar ya da anlamazlıktan 
geliyorlar. Geçmişler karşıma ölmeden önce 
yapılacaklar listesinden bahsediyorlar, iyi bir 
yaşamın altın kurallarını anlatıyorlar, popüler kültür 
mağduru olduklarının farkında olmadan.  Doların 
gidişatı umurumda değil, enflasyon nedir bilmem 
ben, kışın soğuğunu bilirim, burçlara inanmam. 
Bu yaz Rusya’dan turist akını olacakmış plajlar 
hareketli geçecekmiş. Haberler ve hava durumu ile 
ilgilenmiyorum.  Dünyanın gidişatından bana ne!

Romalılar, müptezeller, ötekiler, uykusuzlar, 
serseriler, terk edilmişler, yananlar, yazık 
adamlar, kötümserler, iflah olmaz sabiler, 
romantik anarşistler, tek maçtan yatanlar, pavyon 
müdavimleri, çöpçüler, işsiz mektepliler, taklacı 
güvercinler, cambazlar, çantacılar, gezi direnişçileri, 
parasız öğrenciler, yersizler, yurtsuzlar...  
Ölüyorum, gün geçtikçe delirmeye başladım.

Gidin söyleyin onlara çok sinirliymiş deyin 
yumruklarını sıkıyormuş hepinizin dişlerini ellerinize 
verecekmiş deyin. Yüksek mevkilerde tanıdıkları 
varmış torpilli bu herif deyin. Ayrıcalıklarımı 
kullanmak zorunda bırakmasınlar. Bazılarının 
her gün televizyonda empoze etmeye çalıştığı 
anlamsız düşünceleri midemi bulandırıyor. Ben 
günden güne çıldırıyorum. Vasatın güç olduğu 
bu dünyada sansürü etik kural sayan edebiyat 
dergilerini okumuyorum, eyyamcılığın diz boyu 
olduğu gazeteleri artık cam temizlemek için bile 
kullanmıyorum.  Televizyonları kapattım, televizyon 
pencerenin açıldığı sokaktır, gökyüzüdür, deniz 
manzarasıdır, yaz yağmurlarıdır, daldan düşen 
kuru yapraklardır.  Sahici olan her şey sokaktadır.  
Sebze meyve fiyatlarındaki artış, emekli ihtiyarların 
ATM kuyruğu, memurun nabzı bunların hiçbiri artık 

ilgimi çekmiyor ne halleri varsa görsünler.  Gidin 
söyleyin onlara sokak çocuklarının tarafındaymış 
ama aynı zamanda onlardan tırsıyormuş, dilenciye 
para verince herkese anlatıyormuş, çaktırmadan 
çöpünü yere atıyormuş, tuvaletten çıkınca ellerini 
yıkamıyormuş. Tırnakları pis ama topu şeytanın 
sağından atıp solundan geçiyormuş deyin. Gidin 
söyleyin onlara öfkesini alamadı milyarlarca 
insan öldürmeyen virüse virüs demiyormuş 
deyin, ne olursa olsun diyormuş deyin. Bir bidon 
benzin var elinde yakacak bu gezegeni deyin, 
polisi aramayın kendini yakacağım, demiş deyin. 
Beni dinleyin! Size söylüyorum Romalılar! Bazı 
şeylerin düzelmesi için baştan aşağı yıkılması 
gerekir. Saygı ve namus gibi hasletler akıldadır. 
Mesela birinin elini öpmek saygı göstergesi 
değildir. Hijyenik hiç değildir, apış arasını karıştırıp 
küçük çocuklara elini öptürür bir de utanmadan 
başına koydurur. Anlatılır bir yerlerde bu el öpme 
hikayesi, ilk çağlarda ilkel dönemden kalan bir 
fenomenmiş. İnsanlar daha mağarada yaşarken 
hatta ateş bile yokken ailenin en güçlü olan yağız 
delikanlısı avlanmaya gider. Soğuk havalarda 
avlanmaya gidemiyorlar, gidemedikleri için açlıktan 
ölmemek için bu sefer birbirini yemeye başlarlar. 
Bu yamyamlığın ilk kurbanları tabii ki de yaşlılar 
olur. Bir insanı yemek için önce elini tutup kendine 
doğru çekilir, sonra kafadan, kulaktan, burundan 
yenilmeye başlanılır. Bugün insanlar bir araya 
gelince ilk olarak birbirine elini uzatır ya, işte o 
ilkel atalarından kalma beslenme içgüdüsüdür. 
İnsanlar birbirinin elini tutup karşısındakini kendi 
çektiği an “bizim atalarımız kötü şeyler yemişler, 
biz yapmayalım” diye düşünür o eli öper, başına 
koyar. Bugün bu hareketin manası şöyledir, ilkel 
dönemde birbirini yiyen atalarımız adına senden 
af dilerim demektir. İşte bu yüzden el öpmek saygı 
göstergesi değildir, pişmanlıktır.  Bu hikâyeyi 
de anlatın onlara atalarının geçmişte neler 
yaptıklarını yüzlerine bir tokat gibi çarpın.  Gidin 
açık açık konuşun böyleyken böyle deyin, çok 
kararlı her şeyi elinin tersiyle itti deyin. Çıldırmış 
gibiydi deyin. Hepinizden nefret ediyormuş, 
sığ dünya görüşlerinden, iğdiş edilmiş ahlâk 
anlayışlarından, çürümüş zihinsel yapılarından, 
ne halleri varsa görsünler diyormuş deyin. Gizli 
bir bildiği varmış herkesten saklıyormuş sizinle 
paylaşmaya niyeti yokmuş deyin. 1 milyon 
dolar ve bir helikopter istiyormuş deyin.



Lens Dergisi

88 89

Bir dakika! Geri basın! Söylemeyin 
onlara hiçbir şey bütün söylediklerimi geri 

alıyorum. Yoksa gidip söylediniz mi onlara? 
Siz ne bakıyorsunuz bana ben bazen 

açarım ağzımı yumarım gözlerimi ağzıma 
geleni söylerim ama işte saman alevi ne 
bekliyordunuz ki, öyle şaşkın bakmayın 
insanları hoş görürüm genellikle. Evet, 

böyle deyin onlara. Hepinizi affediyormuş 
deyin, bu dünyadaki sürgün yaşantınız 

ve pazarda üç kuruşa satılan bir meyve 
yüzünden değişen kaderiniz için içtenlikle 

üzülüyormuş. Cennetten kovulmanın ne 
demek olduğunu o da biliyormuş. Anlıyormuş 

sizi. Zor bir durummuş tabii. Hurileri bırakıp 
fifty fifty bir istatistikle yaşamaya mahkûm 

olmak anlaşılır şey değilmiş.  Tüm nefretini, 
öfkemi, kinimi bir kenara bırakıyorum onlara 
zeytin dalı uzatıyorum. Tüm samimiyetimle 

uzatıyorum ellerimi onları affediyormuş deyin. 
Hepiniz ile barışmak istiyormuş deyin. 

Ne? 

Tüm bu olanlardan ve söylediklerimden 
sıkılmışlar mı? Barışmak istemiyorlar 

mı ? İnanmıyorlar bana demek ki...

Onlara hepinizi çok seviyormuş deyin, 
tiril tiril gülümsüyor, ayaklarınıza kapanıp af 

istiyormuş. Kapıda bekliyor deyin, izin verirseniz 
iki dakika girip çıkacak. Çok konuşup canınızı 

sıkmayacakmış. Sadece bazı yanlış anlamaların 
düzeltilmesi için söyleyeceği bir iki şey 

varmış. En azından bunu yapsınlar, söyleyin. 
Çocuk soğukta kapı önünde beklemekten 

dondu deyin, biraz anlayışlı olun deyin.

Anlatın, bizim oğlanı iyi bir içirmişler. 
Sonra çıkıp ulu orta konuşmaya başlamış 

ortalıkta polisi var jandarması var dememiş. 
Çıkmış meydana, başlamış bağırmaya. 

Milletin izlediği televizyondan giydiği 
kıyafetlere kadar, (artık ağzına ne geldiyse) 

saymış dökmüş. Görsen bir afra bir tafra, 
nasıl da sakil duruyor üstünde bu öfke...

Yok, efendim bu nasıl bir hayatmış, 
insanlar niye kendilerini kandırmaktan 

başka bir şey yapmıyormuş, bir gün hepsine 
günlerini gösterecekmiş, onun bir gizli bildiği 

varmış falan filan. Görseniz neler neler!

İçki bütün kötülüklerin anasıymış deyin.

Ya komşum, Allah düşmanımızın 
başına vermesin deyin.

Tahtaya vurun deyin.

Beterinden saklasın deyin

Polisler, bunu karakola çekip bir temiz 
ıslatınca akıllandı ama deyin. Şu andan 

itibaren ağzına damla koymayacakmış. İş 
birliği yapmaya hazırmış, gizli bildiklerini 

açıklama kararı almış. İsim ve adres 
verecekmiş deyin. Baktınız uzlaşmaya 

yanaşmıyorlar üste çıkmaya çalışın.

Bunu ona niye yapıyorsunuz deyin, çocuk 
içtenlikle affedilmek istiyor deyin, kovmayın 

kapınızdan. Duygu sömürüsü yapın. Bu 
da işe yaramazsa ağzınıza geleni söyleyin 

suçlayın onları, her zaman işe yarar:

Şimdi bunu niye yaptınız diye sorun.

Gencecik bir hayatı soldurmaya 
ne hakkınız var diye sorun.

Tarih sizi yargılayacaktır deyin.

Durun! Anlatmayın çok yoruldum. 
Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum, 

hiçbir şey duymak istemiyorum…

Serserinin Teki 
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2. —Bir malın satılmasını ve gönderilmesini 
engellemek için alınan önlem, yasal yasak.

4. —Tüm insanların sahip olduğu temel 
hak ve özgürlüklere denir. Irk, ulus, etnik 
köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

6. —Uluslararası ilişkilerde, bir sözleşme ya 
da tek taraflı bir karar uyarınca, bir devletin ötekini 
koruma ve denetimi altına aldığı hukuksal rejimdir.

9. —Bir devleti başka bir devlet 
katında temsil eden kimse.

12. —Bir ülkenin kıyılarına bitişik olan 200 
metre derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su 
derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine 
elverişli olduğu noktaya değin, karasularının 
dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz 
yatağı ve toprakaltı kesimlerinin tümüdür.

15. —Halkın benimsemiş olduğu, halkı 
tamamen ilgilendiren ortak görüşe verilen isim.

16. —Devlet merkezinin gücünü 
azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin 
artırılmasını savunan siyasi görüş.

17. —Kolonicilik, kolonyalizm ya da 
müstemlekecilik, genellikle bir devletin 
başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal 
ve ekonomik egemenliği altına alarak 
yayılması veya yayılmayı istemesidir.

Yukarıdan Aşağıya

1. —Siyaset ve sosyoloji kuramlarında, 
fazlasıyla büyük miktarda sermayeyi veya iktidarı 
elinde tutan küçük bir insan topluluğudur.

3. —Hayattaki tüm gerçekliği gözler 
önüne süren bir edebiyat akımıdır. 
Romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

5. —Üzerinde etki kurma yöntemiyle 
bir kişi ya da topluluk üzerinde söz sahibi 
olma, dediğini yaptırma yeteneğidir.

7. —20. yüzyılın başında 1917 Rus 
Devrimi’nin ardından Beyaz göçmenler 
arasında ortaya çıkan siyasi harekettir.

8. —Siyasal, ulusal, ırksal ya da dinsel bir 
nedenle, azınlık durumundaki bir insan topluluğunu 
soyca yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemi?

10. —İster bireysel ister sıkıca birbirine 
bağlı bir grup tarafından olsun mutlak 
siyasi bir güç ile hükmeden tek bir ileri 
otoriteye bağlı hükümet biçimidir.

11. —Bir devletin, bir kentin ya 
da bir yerin dışarıyla olan her türlü 
bağlantısını zor kullanarak kesme.

13. —Kâğıt üzerinde bağımsız olmakla 
birlikte, kendinden askeri, siyasi ya da ekonomik 
açıdan daha güçlü bir ülkenin güdümünde 
olan ülkeye siyaset biliminde verilen ad.

14. —Süper güçler arasında faaliyet 
alanı, askeriye, ekonomik açıdan 
diğerlerinden daha üstün olan devlet.

18. —Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz 
kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında 
su ve rüzgâr enerjisi de dahil olmak 
üzere özel haklara sahip olduğu deniz 
bölgelerine verilen addır. (Kısaltma)

Sevim HARMAN
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