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Zihin nedir? Yalnızca insana özgü bir özellik midir? 
Bizi diğer canlılardan ayıran şey zihin midir? Bu 
soruların yanıtları Antik Yunan filozoflarından beri 
her dönem düşünürlerin aklını meşgul eder. İnsanda 
anlayış, kavrayış ve algılama yetisi olarak tanımlanan 
zihin, kimilerine göre düşüncenin temeli kimlerine göre 
duygular ve bellek de dahil her türden beyinsel aktivitedir. 
Kavram ve tanımlar üzerine tartışmalar süredursun, 
insanın fiziksel ve sosyal evriminde zihnin tartışmasız 
bir ağırlığı var. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz bilgi ve 
deneyimi belleğimizde saklayıp ileriye taşımasaydık 
ya da düşündüklerimizi dil aracılığıyla başkalarıyla 
paylaşamasaydık insanlığın şu an bulunduğu yere 
gelemezdik. Fener’in bu sayısında hâlâ çoğu açıdan 
gizemini koruyan “zihin” konusunu ele almak istedik. 
Her biri çok etkili anlatım gücüne sahip olan, çeşitli bilim 
dallarından öğretim üyelerimiz tarafından konuya birçok 
farklı bakış açısından yaklaşıldı.

Sosyal medyada neredeyse 3 milyara yaklaşan 
kullanıcı sayısı 15 saniyede bir artarken bu kadar insan, 
zihinlerinin yönlendirdiği psikolojik süreçlerle sosyal 
medyadan ne beklediğini ortaya koyuyor. Burada ortaya 
atılan soru: Zihnimiz mi sosyal medyadaki konumumuzu 
belirliyor yoksa sosyal medya mı zihnimize şekil veriyor? 
Peki, karşımızdaki canlıların duygu ve düşüncelerini okumak 
hem de bunu beyinlerine elektrotlar yerleştirmeden 
veya onları MRI, EEG cihazlarına bağlamadan yapmak, 
her gün yaptığımız bir şey dersek. Akıllı Arayüzler 
Laboratuvarı’nda bu süreci çözümlemek üzere yapılan 
heyecan verici çalışmalara göz atmanızı tavsiye ederim.

Söz akıllı arayüzlerden açılmışken insansız kullanılan 
akıllı araçların, insanlarla iletişim kuran akıllı araçların ya 
da robotların artık sadece filmlerde karşımıza çıkmadığını 
biliyoruz. Peki, bu akıllı robotların davranışlarından doğan 
hukuki sorumluluk rejimi nasıl düzenlenecek? Bu konunun 
şimdiden bazı ilkelere bağlanmasının önemi ortada.

Bir sorunu çözerken elbette zihin yine başrolde olacaktır. 
Canlıların en önemli yetilerinden biri önlerine çıkan 
zorluk, engel, seçim ve karmaşayla baş etmek; bunları 
yenmek, aşmak ve basitleştirerek anlamaktır. Hangi 
gelişmişlik seviyesinde olursa olsun zorluk, engel, seçim 
ve karmaşayla karşılaşan zihin, gerçekleştirdiği bazı 
işlemlerle sorun çözme konusunda insanın en güçlü 
enstrümanıdır.

Zihin denen bulmacayı her yönüyle ele almaya 
çalıştığımız 13. sayımızı ilgiyle okuyacağınızı umuyorum. 
Her zaman olduğu gibi daha iyisini yapabilmek için sizden 
gelecek her türlü geri bildirimi bekliyoruz.

Prof. Dr. Umran İnan, Rektör
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FARKLI 
YÜZLERİ

Zihnimizin yönlendirdiği psikolojik süreçler, sosyal medyadan 
beklentilerimizi ve bu mecranın hayatımızdaki etkilerini belirliyor.

ZİHNİN MOTİVE 
ETTİĞİ SOSYAL 
MEDYANIN 
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Sosyal medyada 2018 yılı itibarıyla 
yaklaşık 2,62 milyar kullanıcı var. 
Ortalama her 15 saniyede yeni bir 
kullanıcı sosyal medyaya katılıyor ve 
kullanıcı sayılarının giderek artması 
bekleniyor. Sosyal medyada günlük 
kullanım süresi ortalama iki saat 
civarında, bu demektir ki hayatımızın 
yaklaşık beş yılını sosyal medya 
kullanarak geçiriyoruz. Birinin sosyal 
medyada geçirdiği süre yemek yerken 
(yaklaşık üç yıl), özbakım yaparken 
(yaklaşık bir yıl 10 ay) ve hatta 
sosyalleşmek için harcadığı süreden 
(yaklaşık bir yıl 3 ay) çok daha fazla. 
Sosyal medya mecralarına adaptasyon 
o kadar hızlı ve yaygın oldu ki artık 
bireyler hayatlarını sosyal medyaya 
göre şekillendirmeye başladılar; sıradan 
bir gün 10 yıl öncesinden çok daha 
farklı yaşanıyor. Konserlerden anlık 
kesitler Instagram üzerinden anında 
paylaşılırken doğum günü tebrikleri 
Facebook üzerinden yapılıyor, henüz 
haber kanallarına aktarılmayan ülke 
gündemi Twitter üzerinden takip 
ediliyor. Tüketiciler restoran, sergi, 
etkinlik tavsiyelerini sosyal medya 
üzerinden yaparken diğer sosyal 
medya kullanıcılarının tercihlerini 
bu kanallardan öğreniyorlar. Peki, 
tüketiciler neden sosyal medyayı bu 
kadar benimseyip hayatlarının önemli 
bir parçası haline getirdiler? Neden 
sosyal medyayı kullanıyoruz?

ZİHNİN MOTİVE ETTİĞİ SOSYAL MEDYA 
Milyarlarca insanın saatlerce sosyal 
medya kullanmasının sebebi elbette 
tesadüf değil. Zihnimizin yönlendirdiği 
psikolojik süreçler sosyal medyadan 
beklentilerimizi, sosyal medyayı ne 
kadar kullandığımızı, sosyal medyada 
ne paylaştığımızı ve sonuç olarak sosyal 
medyanın hayatımız üzerindeki etkilerini 
belirliyor. Sosyal medya kurucuları bile 
bu ürünleri birçok süreci öngörerek 
tasarlamadı. İnsan zihninin işleyişinin 

oldukça karmaşık olması gibi, sosyal 
medyayı kullanmamızı tetikleyen birçok 
karmaşık psikolojik süreç var. Öncelikle 
sosyal medya kullanımını tetikleyen 
süreçler sadece birey seviyesinde değil, 
kitlesel olarak gelişiyor. Facebook’un 
ya da Instagram’ın sadece yarattığımız 
içerikleri biriktirdiğimiz dijital bir albüm 
olduğunu düşünelim; başkalarının 
içeriklerini, bize yapmış oldukları 
yorumları, beğenileri görmediğimizi 
varsayalım. Oldukça sıkıcı olmaz mıydı? 
Sosyal medyanın sağladığı en temel 
nokta diğer kullanıcılarla bağlantı 
içinde olmak. Bu bağlantının yarattığı 
psikolojik süreçler 10 yıl öncesine kadar 
ismini dahi duymadığımız mecraları 
hayatımızda vazgeçilmez hatta 
hayatımızı şekillendiren unsurlar haline 
getiriyor.

Sosyal medya aracılığıyla milyarlarca 
kullanıcıyla bağlantı bize ne sağlar? 
Öncelikle, insanların hayatta kalmaları 
için yüzyıllardır en önemli kaynaklardan 
biri olan “bilgi”ye erişimi sağlar. İnsan 
zihni her zaman en doğru bilgiye, en 
kolay ve zahmetsiz şekilde ulaşmak 
amacındadır. Örneğin avcı toplumdaki 
bireyler nerede en kolay avlanabilirim, 
sorusuna diğer avcılardan cevap 
ararlarken modern toplumlar artık her 
soruyu sosyal medyadaki milyonlarca 
insana yönlendirip saniyeler içinde 
cevap alabiliyorlar. Dolayısıyla 
sosyal medyanın en önemli kullanım 
motivasyonlarından biri, milyarlarca 
kullanıcının yarattığı içeriğe erişim 
ve onlara içerik paylaşma imkânı 
sağlaması. Artık bireyler dünyadan 
haber almak için televizyonların haber 
programlarını beklemek yerine sosyal 
medyayı takip eder hale geldiler. 
Araştırmalar Facebook ve Twitter 
kullanıcılarının nerdeyse yarısının 
haberleri sosyal medyadan takip 
ettiklerini gösterdi. Hatta bu kullanım 
alışkanlığı Twitter’ın haber kaynağı 

 Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akpınar Uysal / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

İnsan zihni her zaman 
en doğru bilgiye, en 
kolay ve zahmetsiz 
şekilde ulaşmak 
amacındadır. Sosyal 
medya, insanların 
hayatta kalmaları için 
yüz yıllardır en önemli 
kaynaklardan bilgiye 
erişimi sağlar.



olarak görülmesine neden olmaya 
başladı. Radyo, televizyon ve gazete 
gibi klasik iletişim kanallarında bilginin 
erişimi sadece bilgiye ilk elden ulaşanla 
kısıtlıyken sosyal medyada erişim kar 
topu etkisiyle büyük kitlelere ulaşır. 
Bu durum sadece haberlerin değil, 
toplumsal hareketlerin hızla ilerleyip 
kitlesel destek bulmasını sağlar. Örneğin 
ALS hastalığına farkındalık yaratmak 
için başlatılan “Ice Bucket Challenge” 
kapsamında 115 milyon dolar bağış 
toplandı ve yaklaşık 17 milyon kişi 
katılım sağladı.

Sosyal medyanın önemli bir bilgi 
paylaşım ağı sunmasının yanı sıra, bu 
kadar yaygın kullanılmasının diğer bir 
sebebi de adından da anlaşıldığı üzere 
“sosyal” olmasıdır. Sosyal bağlanma ve 
aidiyet duygusu bireyler için en önemli 
ihtiyaçlardan bazıları. Sosyal medya, 
kullanıcıların diğer kullanıcılarla bağlantı 
kurmasına izin vererek bu tarz sosyal 
ihtiyaçların karşılanması için çok pratik 
olanaklar sağlar. Kullanıcıların yeni ve 

mevcut sosyal bağları aramalarına 
ve arkadaşlarıyla tanışmalarına izin 
verir, böylece coğrafi sınırların ötesine 
geçmenin oldukça kolay ve neredeyse 
maliyetsiz yolunu sunar. Bu mecralarda 
kullanıcılar, diğer kullanıcılarla 
etkileşimde bulunur, kendilerini 
ifade eder, içerik paylaşır ve diğer 
kullanıcıların sağladığı içeriği tüketirler. 
Bu durum, kullanıcılar arasında 
“sosyal bağların” kuvvetlenmesini 
sağlar. Gündelik hayatta çok da fazla 
görüşmeyen bireylerin yarısından 
fazlası, Facebook’un doğum günü 
hatırlatıcı özelliği sayesinde iletişime 
geçtiklerini belirtiyor. Sosyal medyayı 
daha sıklıkla ve daha aktif kullanmak 
(örneğin diğer kullanıcıların içeriklerini 
beğenmek ve yorumlamak) diğer 
kullanıcılarla sosyal bağların 
güçlenmesini sağlar. İlginçtir ki sosyal 
medyayı sadece bilgi edinmek için ya 
da sorumluluk, görevmiş gibi görüp 
kullanan pasif kullanıcıların bile sosyal 
bağlarının güçlendiğini görüyoruz.

Üçüncü olarak sosyal medya, 
kullanıcılarına kendilerini ifade etme 
ve kimliklerini yansıtma şansı verir. 
Facebook’ta her dakika 300.000’den 
fazla durum güncellemesi yapılırken 
yaklaşık 150.000 fotoğraf yükleniyor. Bu 
kadar çok kişisel içeriğin paylaşılması, 
kullanıcılara kendilerini ifade ve 
temsil etmenin ne kadar büyük bir 
motivasyon olduğu gerçeğini yansıtır. 
Peki, kullanıcıların sosyal medyada 
paylaştığı kimlikler ne ölçüde çevrim 
dışı kimlikleriyle örtüşür? Kullanıcılar 
çevrim dışı hayatlarındaki iletişimlerini 
aynen olduğu gibi sosyal medyada 
devam ettirebilir. Örneğin dışa dönük 
bireyler, Facebook’ta daha çok zaman 
geçirir, çok fazla içerik paylaşır ve 
uzun arkadaş listeleri vardır. Narsist 
bireylerin ise Facebook gibi sosyal 
medya mecralarında daha çok arkadaşı 
olduğu, daha sık durum güncellemesi 
yaptıkları, daha çok tartışma grubuna 
katıldıkları ve profillerine çekici fotoğraf 
koydukları görülür. Bütün bu davranışlar, 
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narsistlerin çevrim dışı hayatta önem 
verdikleri şişirilmiş benlik, kendi kendini 
sevme ve kendi kendine hizmet eden 
“özönem”i destekler. Çevrim dışı temsil 
ve etkileşimlerin aksine, kullanıcılar 
yaşamlarının hangi bölümlerinin çevrim 
içi olarak paylaşılacağını ve seçmeli 
olarak yayınlanacağını seçebilir veya 
başkalarının gönderdiği rahatsız edici 
içerikleri silebilirler. Özellikle sosyal 
medyada içeriklerin üzerine düşünmek 
ve düzeltmek için zamanın olması, 
çevrim dışı iletişimin aksine senkron 
olmak zorunda kalmamak kullanıcılara 
büyük konfor sağlar. Böylelikle 
kullanıcılar kendilerini hangi içerikle, 
hangi fotoğrafla ya da hangi kimlikle 
temsil edip sosyal bağ kurabileceklerini 
kurgulama şansına sahip olurlar.

Ayrıca sosyal medyada kullanıcılar, 
iletişimde oldukları kişi sayısına göre 
de içeriklerini düzenleyebilirler. Örneğin 
durum güncellemesini bütün takipçileri 
görecekse kullanıcılar kendilerini ilginç, 
neşeli ve iyi gösteren paylaşımları 
tercih ederler. Ancak birkaç takipçiyle 
iletişimdeyseler o zaman karşı tarafa 
odaklanıp onların işine yarayan bilgileri 
sunmaya çalışırlar. Her ne kadar sosyal 
medya kullanıcıları içerik paylaşırken 
seçici davransa da bu alanda yapılan 
ilk nesil araştırmalar, sosyal medya 
üzerinde gözlemlenen kimliklerin, 
kullanıcıların ideal benliğinden daha 
çok gerçek benliğine yakın olduğunu 
gösterir. Belki de sosyal medyada 
gerçek kimliği gizlemek zor olsa 
da kullanıcıların “en iyi kendilerini” 
yansıtmalarına izin verir.

Bu üç motivasyonu beraber 
değerlendirirsek, sosyal medya 
tüketicilerin anlık olarak bilgi erişimi ve 
paylaşımını sağlarken diğer tüketicilerle 
olan sosyal bağlarının güçlenmesine 
ve kimliklerini yansıtmalarına fırsat 
sunar. Zihnimizin yarattığı psikolojik 
nedenlerden öte, sosyal medya 
kullanımını besleyen psikofizyolojik ve 
nörolojik nedenler de vardır. Örneğin, 
araştırmalar beynin ödül mekanizmaları 
ile ilgili bölgelerindeki aktivitelerden, 
bireyin ne sıklıkla Facebook kullandığını 
tahmin edebiliyor. Bunun bir sebebi 
de sosyal medyanın sürekli sunduğu 
beğenilme ve takdir edilme ortamı 

olabilir. Ayrıca insan vücudundaki 
biyolojik sinyaller de Facebook 
kullanımının yüksek pozitif değerlik 
ve yüksek uyarılma ile karakterize 
psikofizyolojik durumlarla ilişkili 
olduğunu gösterdi. Yani vücudumuzdaki 
pozitif hisler ve beynimizde aktif olan 
ödül mekanizmaları da sosyal medyayı 
kullanmamızı cazip hale getiriyor 
olabilir.

Sosyal medyayla ilgili bahsettiğim 
bu zihinsel ve biyolojik motivasyonlar 
şüphesiz kullanıcıların hayatına katma 

değer sağlar. Ancak sosyal medya insan 
zihninin yönlendirdiği motivasyonlar 
kadar masum, iyi ve her zaman yardımcı 
mıdır? Sosyal medya tüketicinin 
hayatını, zihnini ve algısını nasıl etkiler? 
Sosyal medyanın kullanıcıların hayatı 
üzerindeki etkileri, zihnimizde yarattığı 
süreçler ve sosyal etkileşimdeki 
değişimlere de bir göz atalım.

SOSYAL MEDYANIN FARKLI YÜZLERİ
Arkadaşlarla buluşmak için iki saat 
yolculuk etmek yerine görüntülü 
konuşmanın tercih edildiği bir döneme 
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İlginçtir ki özgüveni düşük 
kullanıcıların paylaştığı olumsuz 
içerikler, özgüveni yüksek 
kullanıcılara göre daha az beğeni 
ve daha az yorum alır. Bu da 
sosyal medyanın çevrim dışı 
dinamikleri etkilediği gibi çevrim 
dışı dinamiklerden etkilendiğini de 
gösterir.



girmeye başladık. Ya da evden çıkmadan 
onlarca arkadaşla aynı anda iletişimde 
kalabilmenin lüksünü yaşıyoruz. 
Arkadaşlarımızla ve ailemizle aynı 
yemek masasında vakit geçirirken 
sosyal medyada diğer kullanıcılarla 
iletişimdeyiz, oradayız ama aslında 
orada değiliz. Sosyal medya klasik 
iletişim kanallarının yerini almaya 
mı başladı? Bu yeni dönemin sosyal 
yaşantılarımız ve kullancılar üzerinde 
etkileri neler?

Sosyal ama kontrolsüz müyüz? Peki, 
sosyal medyayı kullanırken sadece 
diğer kullanıcıları takip etsek ama 
kendimiz içerik dahi yaratmasak? 
Güncel araştırmalar gösteriyor ki sosyal 
medyada sadece dinleyici olmak yani 
pasif izleyici olmanın zararları bile 
olabilir. Facebook’ta diğer kullanıcıların 
içeriklerini takip eden bireylerin, 
özgüvenlerinin arttığı ve buna bağlı 
olarak özkontrollerinin düşük olduğu 
davranışlar sergilediklerini görüyoruz. 
Örneğin sosyal medyada özellikle yakın 
arkadaşların içeriklerine seyirci olmak, 
daha sağlıksız yemek seçimlerine ya 
da daha fazla para harcamaya sebep 
oluyor. Bunun belki de en tehlikeli kısmı, 
kontrolsüz davranışlara yol açabilecek 
sosyal medyanın aynı zamanda oldukça 
bağımlılık da yaratan bir kaynak olması. 
Öyle ki gün içinde sosyal medyayı 
kullanmamak için direnenlerin yüzde 
42’si sosyal medyaya yenik düşüp bu 
mecraları kullanıyor. Bu oran uyuma, 
yemek yeme ya da hobilere karşı direnç 
gösterip yenik düşenlerden bile daha 
yüksek.

Sosyal medya neden bu kadar bağımlılık 
yaratıp kontrolsüz davranışa yol 
açabiliyor? İlk neden, sosyal medyaya 
erişimin oldukça kolay ve ucuz, çok 
kısa zaman aralıklarında bile mümkün 
olması. Bağımlılık yaratan birçok 
maddeyi düşünelim, her biri için en 
azından o cisim ya da materyale erişim 
için çaba ve maddi kaynak gerekir. 
Sosyal medya mecralarına erişim ise 
mobil cihazlardan nerdeyse her an 
mümkün. Sosyal medyayı kullanmak 
için özel bir mekân, uzun zaman aralığı 
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Sosyal medya, adının anımsattığı gibi sosyalleşmeye olanak sağlayan 
bir mecra. Peki, buradaki iletişim yüz yüze iletişimin yerini alabilir 
mi? İletişimin klasik kanallardan giderek çevrim içi hale dönmesi bazı 
araştırmacı grupları tarafından endişeyle karşılanıyor. Çevrim içi iletişimin 
geleneksel iletişimin aksine, kullanıcılar ve onların ilişkileri üzerinde zararlı 
etkileri olduğu, onları daha depresif ve yalnız hissettireceği konusunda 
görüşler var (Yoffe, 2009). Buradaki temel endişe, yüz yüze etkileşimin 
azaldığı dolayısıyla anlamlı ilişkilerin ve sosyal sermayenin yani arkadaşlık 
ve sosyal çevrenin getirdiği maddi ve manevi kaynakların zayıfladığı 
yönünde. Ancak araştırmalar, sosyal medya hakkındaki bazı endişelerin 
tersi yönünde sonuçlar gösteriyor. Facebook’u daha sık kullananlar 
kendilerini daha az yalnız hissettiklerini ve sosyal sermayelerinin 
arttığını söylüyorlar (Ellison ve ark., 2007). Bu bulgular iyi haber gibi 
görünse de yapılan diğer araştırmalar, sosyal medya etkilerini kullanım 
alışkanlıklarının belirlediğini gösterdi. Örneğin sosyal medyada doğrudan 
mesajlaşma, yorum yapma ve beğenme gibi aktif hareketler sosyal 
kapitali artırıp yalnızlığı azaltırken sadece pasif olarak yakın arkadaşların 
sosyal medya hesaplarını takip etmek aynı faydayı sağlamıyor (Burke ve 
Kraut 2014). Diğer bir tehlike de sosyal medya kullanımının çevrim içi 
iletişimi etkilemesi ve kullanıcıları yalnızlığa itmesi. Literatüre “phubbing” 
olan giren terim, telefon anlamına gelen “phone” ve hiçe saymak anlamına 
gelen “snubbing” kelimelerin birleşmesinden ortaya çıkıyor. Öyle bir sahne 
düşünün ki arkadaşınızla iki saattir beraber yemek masasındasınız ama 
onun elinden telefon bir türlü düşmüyor ve kendinizi başkasının fiziksel 
varlığında bile dışlanmış hissediyorsunuz. Dışlanan birey de ilgi eksikliğini 
kapamak adına sosyal medyada meşgul olunca iki birey fiziksel olarak 
yan yanayken bile birbirini dışlama sarmalına girmiş oluyor. Bu durumda 
ilişkisel çatışmalar artıyor ve nihayetinde ilişki memnuniyeti ve kişisel 
refah azalıyor (David ve Roberts, 2016). Her ne kadar sosyal medyanın 
sosyallik sağlamasını beklesek de kullanım şekillerinden dolayı bazen 
yalnızlık riskini artırdığını görüyoruz.

SOSYAL AMA YALNIZ MIYIZ?
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da gerekmiyor. İki ders arasında, 
otobüs beklerken, asansörden çıkarken, 
yapacak bir şey bulamadığımızda 
hatta iki insanın konuşacak bir şey 
bulamadığı 10 saniyelik bir boşluğu bile 
doldurabilen bir alışkanlık. Üstelik sosyal 
medyayı milyonlarca insanın giderek 
daha fazla sürelerde kullanması da 
artan bağımlılığı meşrulaştırıyor. Diğer 
bir neden, sosyal medya mecralarının 
gerçek hayat gibi sonuçlarını 
öngöremediğimiz bir belirsizlik ve oyun 
mekanizması getirmesi. Facebook 
ya da Instagram’a konan her içerik 
aynı oranda beğeni, yorum ve tekrar 
paylaşım almaz. Kullanıcılar için 
koydukları bir fotoğraf istenilen beğeni 
ve izlenimi almasa bile bunun hep bir 
sonrası ve dahası mümkün. Sosyal 

medyada içerik yaratmak ve paylaşmak 
neredeyse o kadar kolay ki eklenen 
her özçekim için bile onlarca özçekim 
yapılıyor. Alınan her beğeni, “Acaba 
daha çok beğeni alır mı?”: görülen her 
içerik, “Acaba daha da ilginç bir içerik 
görebilirim miyim?” sorusunu getiriyor 
ve dolayısıyla kullanıcılar saatlerce 
sosyal medyada vakit geçirebiliyorlar. 
Her ne kadar çok kolay ve eğlenceli 
olsa da sosyal medyanın yaratabileceği 
bağımlılık, hayatımızdaki olumsuz 
etkilerden dolayı harcanan süre ve 
yapılan aktiviteler açısından bu mecra 
bireylerin farkında olarak kullanmayı 
öğrenmesi gereken bir hale geldi.

Sosyal ama gerçeklerden uzak mıyız? 
Yukarıdaki sonuçlardan sosyal 
medyada kullanıcıların aktif olarak 
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Sosyal medya, 
kullanıcılarına kendilerini 
ifade etme ve kimliklerini 
yansıtma şansı verir. 
Facebook’ta her dakika 
300.000’den fazla durum 
güncellemesi yapılırken 
yaklaşık 150.000 fotoğraf 
yükleniyor.

kendilerini ifade etmelerinin ve içerik 
yaratmalarının pasif olarak başka 
kullanıcıları izlemekten daha çok yarar 
getireceği sonucuna varabiliriz. Ancak 
her türlü içerik her kullanıcıya yarar 
getirir mi? Sosyal medyada kullanıcılar 
özellikle kendilerini daha iyi gösterecek 
içerikler paylaşır. Bu nedenle içerikleri 
kısmen de olsa sansürler yani tam 
olarak gerçeği yansıtarak paylaşmazlar. 
Birkaç yıl önce gösterişli Instagram 
hesabı ve milyonlarca takipçisi olan 
Essena O’Neill sosyal medyada 
yansıtılan kimlikler ve gerçekler 
arasındaki uçurumu, hesap adını 
“Sosyal Medya Gerçek Hayat Değildir” 
olarak değiştirip fotoğraflarının altına, 
“Bu fotoğrafı çekmek için yaklaşık 100 
poz verdim, yeterince zayıf çıkmak için 
neredeyse bütün gün bir şey yemedim” 
şeklinde paylaşımlarıyla dramatik 
bir şekilde gösterdi. Bu Instagram 
fenomeninin yaşadığı uç bir örnek 
gibi görülebilir. Ancak araştırmalar, 
fotoğrafların başkalarıyla paylaşma 
niyetiyle çekilmesinin endişe seviyesini 
artırdığını, deneyimlerden alınan 
zevki azalttığını gösterir. Başkalarıyla 
fotoğraf paylaşma niyeti, deneyime 3. 
tekil şahıs tarafından yaşanmış hissi 
verir. Dolayısıyla bu niyetle poz verilmiş 
ve yapay fotoğrafların daha çok tercih 
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edilmesine neden olur. Yani sosyal 
medyada kişisel kimliklerin paylaşılmaya 
çalışılması aslında dışsal temsiliyet 
gerçekleştirir.

Sosyal medyadaki bahsettiğimiz bu 
süreçler herkesi aynı şekilde etkilemez. 
Özellikle özgüveni düşük bireylerde 
paylaşılan içerik daha çok sansürlenir 
çünkü kendi benliğinden memnun 
olmayan bireyler, olumsuz taraflarıyla 
ilgili daha da endişe duyarlar. Ancak 
yine de özgüveni düşük kullanıcılar 
arasında olumsuz içerik paylaşımı 
daha çok görülür. İlginçtir ki özgüveni 
düşük kullanıcıların paylaştığı olumsuz 
içerikler, özgüveni yüksek kullanıcılara 
göre daha az beğeni ve daha az yorum 
alır. Bu da sosyal medyanın çevrim 
dışı dinamikleri etkilediği gibi çevrim 
dışı dinamiklerden etkilendiğini de 
gösterir. Sosyal medya kullanıcıları, 
bu platformlarda kimliklerini 
yansıtmaya çalışırken sahip oldukları 
ya da sahip olmayıp kendilerini temsil 

ettiğini düşündükleri ürünlerden ve 
markalardan da faydalanırlar. Her 
ne kadar tüketicilerin çevrim dışı 
hayatlarında sahip oldukları ya 
da yeni satın aldıkları ürünlerden 
bahsetmeleri norm dışı görünse de 
sosyal medyada bu tarz paylaşımlar 
daha olağandır. Örneğin 2018 
itibarıyla Instagram’da “benim 
arabam” (#mycar) etiketli yaklaşık 
1,5 milyon paylaşımın olması buna 
örnektir. Sosyal medyanın tüketicilerin 
anlık ve günlük yaşamlarından kesitler 
vermesini destekleyen özellikleri 
tüketicilerin yediklerini, içtiklerini 
ve sahip olduklarını paylaşmayı 
normalleştirir. Sonuç olarak sosyal 
medyada içeriklerin her zaman gerçeği 
yansıtmadığını, gerçek hayatta 
paylaşımlardan farklı olduğunu ve 
bireyleri onları çok memnun ederek 
temsil etmediğini görüyoruz. Bu 
durum bireylerin sosyal medyada 
kendilerine daha şefkatli olmaları 
gerektiği ihtiyacını ortaya çıkarır.

SONUÇ
Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldi. Hatta öyle bir 
duruma geldi ki elimizin altında her 
bilginin anahtarı cep telefonlarımız 
varken sosyal medyada herhangi bir şeyi 
kaçırıyor muyum, diye endişe eden çok 
sayıda insan görüyoruz. Bir yanda sosyal 
medyanın sunduğu bilgiye erişim isteği, 
sosyal bağlanma ve kimlik temsiliyeti 
gibi önemli motivasyonlar, diğer yanda 
sosyal medyanın getirebildiği yalnızlık, 
bağımlılık ve gerçeklerden kaçış, bu 
mecranın çok daha dikkatli kullanılması 
gerektiğine işaret. İçerikler zorunlu 
hissedildiği için değil, paylaşmak keyif 
verdiği için paylaşılmalı. Bilgiye erişim 
sadece başkalarını pasif seyirci gibi 
takip ederek değil, kendimizi de ifade 
etmek için sağlanmalı. Son olarak, 
başkalarının beğenileri olsun ya da 
olmasın kendimizi özşefkatli bir şekilde 
temsil etmeli ve başkalarının temsilini 
de aynı şekilde hoşgörülü ve şefkatli 
olarak karşılamalıyız.∆
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ZİHİN BİR YOLUNU BULUR: 

SORUN ÇÖZME
Her canlı yaşamı boyunca birçok sorunla 
karşılaşır. Zihin bu zorluklar karşısında pes 
ettiğinde psikolojik sıkıntılar ortaya çıkabilir. 
Engellerin üstesinden gelmeye çalışıldığında 
ise sorunlar karşısında uyum seviyesini 
koruyan veya yükselten zihin, serüvenine 
kaldığı yerden devam eder.

Mutlak olduğunu varsaydığımız 
evrenin bir köşesinde yaşamlarını 
sürdürmek ve hayatta kalmak için 
ellerinden gelen her şeyi yapmaya 
programlanmış canlılar için en 
önemli yetilerden biri önlerine çıkan 
zorluk, engel, seçim ve karmaşayla 
baş etmek, bunları yenmek, aşmak 
ve basitleştirerek anlamaktır. Hangi 
gelişmişlik seviyesinde olursa olsun 
zorluk, engel, seçim ve karmaşayla 
karşılaşan zihin, zor veya kolay 
olarak bazı işlemler gerçekleştirir. 
Canlının hayatta kalabilmesi, yaşamını 
sürdürebilmesi ve kendini tekrar 
üretmeyi başarabilmesi canlı zihninin 
göstereceği bu tavır ve işlemlere 
bağlıdır. Yaşamda kalmak ve üremek 
için canlı zihninin göstermesi gereken 
işlemlerin bütününe, sorun çözme 
becerileri veya yetenekleri diyoruz.

Canlıların evrimsel ölçek 
hiyerarşisindeki yerleri bir anlamda 
ne kadar hücresel, moleküler, organik 
ve sistemik örgütlenme karmaşıklığı 
gösterdiğine işaret eder. Örneğin 
tek hücreli bir canlı ve bir salyangoz 
arasında çok ciddi örgütlenme 
farklılıkları vardır. Benzer şekilde bir 
salyangoz ve bir tavşan arasında 
da ciddi biyolojik ve davranışsal 
örgütlenme farklılıkları mevcuttur. 
İnsana gelince durum daha da 
karmaşık hal alır. Karmaşık yapıların 
karşılaştıkları zorluk, engel, seçim ve 
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karmaşıklık ve zorluk aktörlerden her 
birinin özgür iradeye sahip farklı güdü, 
amaç, istek ve gelişimsel geçmişe 
sahip olmalarından kaynaklanır. 
Sözü edilen tüm göstergelerin hem 
insandan insana hem de farklı zaman 
ve durumlarda değişiyor olması, 
durumu karmaşıklaştırarak içinden 
çıkılmaz bir hale getirir.

Akademik psikolojide insanın sorun 
çözme yetisini ele alan değişik 
modelleme ve ölçme yöntemleri 

mevcuttur. Hanoi veya Londra Kuleleri 
gibi performansa dayalı yöntemler 
problem çözmede, zihinsel işlemleri 
anlamada uygun yöntemler olmasına 
rağmen sosyal sorunların çözümü 
için gerekli esnekliğe ulaşamazlar. 
Sosyal sorun çözme modeli insanların 
sosyal sorunlarla karşılaştıklarında 
gösterdikleri tepkileri birbirinden 
kısmen bağımsız iki boyutta ele alır. 
Bunlardan biri “sorun yönelimi”, 
diğeri ise “sorun çözme tarzı” olarak 
adlandırılır.

karmaşaların çözümü daha karmaşık 
işlem algoritmalarını gerekli kılar.

İnsanın evrimsel hiyerarşideki yeri 
daha karmaşık bir biyolojik ve sosyal 
örgütlenmeye işaret eder. İnsan türü 
sahip olduğu zihin kapasitesiyle 
karşılaştığı maddi zorluk ve engelleri 
yenmeyi ve aşmayı büyük ölçüde 
gerçekleştirmiştir. Hatta günümüzde 
kendisine ve yeteneklerine engel 
olarak gördüğü uzayın derinliklerine 
dahi uzanabilmiştir. Bazı istisnalar 
hariç, insan bugüne kadar birçok 
hastalığı ya önleyebilmiş ya da 
sağaltımını başarabilmiştir. Bu 
başarılarının yanında insan zihnini 
en fazla zorlayan sorunların başında 
insan ilişkileri, çevre tahribatı ve 
bölüşüm adaleti gibi birlikte var 
olmanın doğurduğu zorluk, engel ve 
seçimler gelir.

SOSYAL SORUN ÇÖZME YETİLERİ
Gündelik hayatta insanın karşılaştığı 
sorunların en karmaşıklarının 
birlikte var olmaktan kaynaklanan 
problemler olduğundan bahsedilir. 
Aslında sözü edilen durumların 
çözümleri de en karmaşık algı, 
çaba ve beceri gerektirenlerdir. Bu 
tür sorunların çözümü veya halli, 
alanyazında sosyal sorun çözme 
olarak adlandırılır. İnsan zihninin 
karşılaştığı en karmaşık ve çözümü 
görece en zor sorunlar insanlararası 
ilişki sorunlarıdır. Söz konusu 
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Sorun çözme, herhangi bir sorun durumla karşılaşan insanın psikolojik uyumu ve 
sağlığı konusunda önemli bir zihin özelliği olarak karşımıza çıkar.
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SORUN YÖNELİMİ
İnsanların herhangi bir engel, 
zorluk, sıkıntı ve sorun durumla 
karşılaştıklarında gösterdikleri 
bilişsel, duygusal ve davranışsal 
özelliklerin niteliğini belirten sorun 
yönelimi, onların problem durumlar 
karşısında takınacakları tavrı, 
herhangi bir eylemde bulunup 
bulunmayacaklarını ve bu eylemlerin 
niteliğini belirler. Sözü edilen tavır 
ve eylemlerin niteliği, sorun çözme 
sürecinin seyri ve sonucu üzerinde 
etkili olur. Bu nedenle sorun 
çözme, herhangi bir sorun durumla 
karşılaşan insanın psikolojik uyumu 
ve sağlığı konusunda önemli bir zihin 
özelliği olarak karşımıza çıkar.

Sorun yönelimi, problemler karşısında 
kişinin sergilediği duyuşsal ve 
bilişsel özelliklerini dile getirirken 
sorun çözme tarzı, onların sorunlar 
karşısında sergiledikleri davranışsal 
ve bilişsel özelliklerini ifade 
eder. Olumsuz sorun yönelimine 
sahip olmak, kişinin akılcı 
problem çözme işlemlerini yerine 
getirmesini engeller. Sorunlarla 
karşılaştıklarında olumsuz yönelime 
sahip kimselerin problemlere 
yaklaşım tarzları işlevsel değildir. 
İşlevsel olmayan yaklaşım tarzıyla 
sorunların hallinin veya ele 
alınış şekillerinin, kişinin uyum 
gerekleriyle uyuşmadığı kastedilir. 
Özetlemek gerekirse sorun yönelimi, 
kişinin karşılaştığı bir sorun 
karşısında sergileyeceği bilişsel 
ve duygusal tavrı nitelerken sorun 
çözme tarzı, kişinin sorunla ilgili 
yaptığı ve yapacağı davranışsal 
özellikleri dile getirir.

SORUN ÇÖZME TARZLARI
Sosyal sorun çözme modeli, 
insanların temelde biri işlevsel 
diğeri işlevsel olmayan iki tür sorun 
çözme tarzına sahip olabileceğini 
varsayar. İşlevsel olmayan sorun 
çözme tarzlarının ilki dürtüsel/
dikkatsiz sorun çözme tarzı, 
ikincisiyse kaçınan sorun çözme 
tarzıdır. İşlevsel sorun çözme tarzı 
akılcı problem çözme olarak da 
adlandırılır.

İşlevsel Olmayan Sorun Çözme Tarzları
Dürtüsel/Dikkatsiz Sorun Çözme 
Tarzı: Sorunlar karşısında dikkatsiz/
dürtüsel bir tarza sahip kimseler, 
bir sonraki adımı düşünmeden 
eylemde bulunurlar. Bu tür bir sorun 
çözme tarzına sahip kimseler, bir 
sorun karşısında akıllarına ilk gelen 
düşünceyle hareket ederler. Böyle 
bir yaklaşım tarzının daha sonra yine 
bir sorun olarak ortaya çıkabileceği 
veya yeni sorunların ortaya çıkmasını 
tetikleyebileceği açıktır. Karşılaştıkları 
sorunları çözmek için böyle bir tarz 
benimseyenler, bir probleme çözüm 
ararken akıllarına ilk gelen çözümle 
hareket ederler, çözüm seçeneklerinin 
olası sonuçlarını düşünemezler, 
kendilerinin problem çözme süreçlerini 
değerlendiren ve düzelten üst bilişsel 
yetileri gelişememiştir.

Kaçınan Sorun Çözme Tarzı: Karşılaştığı 
sorunları çözmek için girişimde 
bulunmak yerine, onlardan 
kaçınanların bu tutumları işlevsel 
değildir. Dürtüsel/dikkatsiz problem 
çözme tarzında olduğu gibi, kaçınan 
sorun çözme tarzının kendisi de daha 
sonra birey için yeni problemlerin 
ortaya çıkmasına neden olur. 
Problemleri kaçınan tarzda ele alan 
kimseler, sorunlar ortaya çıktığında 
onları görmemek, sorunlar yokmuş 
gibi davranmak ve bıçak kemiğe 
dayanıncaya kadar sorunlarla 
uğraşmayı ertelemek gibi davranışsal 
özellikler sergilerler. Hayatta belki bazı 
sorunların zamanla hallolduğu, bir 
çözüme kavuştuğu gerçeği doğrudur 
ancak karşılaşılan tüm problemlerle 
ilgili hiçbir şey yapmamak kişi için 
sağlıklı bir davranış örüntüsü değildir.

İşlevsel-Akılcı Sorun Çözme Tarzı
Karşılaşılan zorluk, engel ve sıkıntılara 
karşı gösterilen ilk tepkilerin ardından 
kişiler söz konusu durumlarla ilgili 
bir eylemde bulunup bulunmamaya, 
bulunacaklarsa ne tür eylemlerde 
bulunacaklarına karar verirler. 
Hatırlanacağı gibi başta gösterilen 
tepkiler sözü edilen karar hakkında 
belirleyici bir özellik taşır. Sorunlara 
olumlu yaklaşabilen kimselerin, 
karşılaştıkları problemleri başarılı 

İNSANLARIN ÖNLERİNE ÇIKAN 
ENGEL, ZORLUK, SIKINTI VE SORUN 
DURUMLAR KARŞISINDA OLUMLU 
VE OLUMSUZ OLMAK ÜZERE İKİ TÜR 
TEPKİDEN BAHSEDİLİR:

Olumsuz sorun yönelimi: Kişinin 
karşılaştığı sorunlara duyuşsal 
olarak olumsuz tepkiler vermesi, 
olumsuz değerlendirmelerde 
bulunması anlamına gelir. 
Olumsuz sorun yönelimine sahip 
olanlar, karşılaştıkları sorunları 
kendileri için bir tehdit olarak 
algılarlar. Bu nedenle duygusal 
tepkileri de olumsuzdur. Sorun 
yönelimi olumsuz olanların 
bir diğer özelliği, problemleri 
çözme konusunda kendi yetenek 
ve becerilerine duydukları 
güvensizliktir. Herhangi bir 
sorun durumla karşılaştığında 
kişinin göstereceği tepkilerin 
olumsuz olması onu söz konusu 
problemleri ele alma ve bir 
çözüm bulma konusunda ya 
ters güdüleyecek ya da bir şey 
yapmaktan kaçınma da dahil 
edilginliğe sevk edecektir.

Olumlu sorun yönelimi: Olumlu 
sorun yönelimine sahip olanlar, 
olumsuz sorun yönelimine sahip 
olanların tersine, karşılaştıkları 
sorun ve zorlukların çözülebileceği 
ve halledilebileceği konusunda 
iyimserlik içindedirler. Olumlu 
sorun yönelimine sahip 
kimseler, ortaya çıktıklarında 
sorunları görürler ve olumsuz 
yönelime sahip olanların tersine 
sorunların çözülebileceğine 
inanırlar. Söz konusu kimseler 
problemleri kendilerine bir tehdit 
olarak görmek yerine, onları 
kendi gelişimlerine katkıda 
bulunabilecek birer fırsat olarak 
görürler; karşılaştıkları sorunları 
çözebileceklerine inanırlar. 
Olumsuz yönelimin aksine 
olumlu sorun yönelimine sahip 
olmak insanları karşılaştıkları 
zorluk, sıkıntı ve engel durumları 
çözmek ve halletmek konusunda 
güdülendirir.
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Araştırmalar, 
karşılaştıkları sorun 
durumları halletme 
veya çözme becerisi 
yeterli düzeyde 
olmayanların depresyon 
ve kaygı bozuklukları gibi 
psikolojik problemleri 
yaşama olasılıklarının 
diğerlerine göre daha 
yüksek olduğunu 
gösterir.
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bir biçimde çözmek için akılcı sorun 
çözme tarzı diye tanımlanan ve 
işlevsel olan bir dizi işlem basamağını 
gerçekleştirmeleri gerekir. Bu tarz, 
insanların karşılaştıkları problemleri 
başarılı bir biçimde çözerken 
kullandıkları, bir dizi bilişsel ve 
davranışsal becerileri içerir. Bunlar 
sorunun tanımlanması, hedefin 
belirlenmesi, çözüm seçeneklerinin 
üretilmesi, karar verme, çözümün 
uygulanması ve değerlendirmedir.

Sorunun tanımlanması: Herhangi bir 
sorunu çözmede ilk adım, sorunun 
tanımlanmasıdır; kişiye sıkıntı 
veren ya da sıkıntı yaratan durumun 
ortaya çıkmasına neden olan şeyin 
betimlenmesi ve tanımlanması. 
Burada önemli olan, sıkıntının kaynağı, 
durumun kesin ve net bir biçimde 
tanımlanması ve belirtilmesidir. 
Sıkıntı yaratan sorun durumun 
görülmesi ve bir problem olarak 
tanımlanması son derece önemlidir. 
Farkına varmak, problemin çözümü 
konusunda önemli bir adımdır. Örneğin 
Gilbert K. Chesterton’a göre, “Sorun, 
insanların çözümü görememelerinde 
değil, sorunu görememelerindedir.” 
Chesterton’ın sözü sorunu görmenin, 
çözüm için olmazsa olmaz olduğunu 
vurgular. Sorun durum, ele alınması ve 
çözülmesi gereken bir problem olarak 
tanımlanmadan üzerinde herhangi bir 
işlem yapılması olası değildir.

Hedefin belirlenmesi: Farkına varılan 
ve sorun diye belirlenen durum 
halledildiğinde veya bir çözüme 
kavuştuğunda gerçekleşmesi 
beklenen durum nedir? Daha basit bir 
anlatımla sorun veya engel ortadan 
kaldırıldığında gidilmek, varılmak 
istenen nokta neresidir? Sağlıklı 
bir insan işlevselliği için bir hedefin 
olması şarttır. Aksi takdirde zihnin 
belirsiz ve sonsuz ama bir o kadar da 
sınırlı coğrafyasında insanın edimleri 
ve failliği yitip gidecektir. Bir özlü 
söze göre, “Gideceği limanı bilmeyen 
gemiye hiçbir rüzgârın faydası olmaz.”

Bir sorunun halli veya çözümü için 
zihin iki tür hedef belirleyebilir. İlkinde 
sorun durumu değiştirmek ve ortadan 
kaldırmak için çaba sarfedebilir. 

İkincisindeyse zihin kendinde birtakım 
değişiklikler yaparak sorun durumun 
veya problemin olumsuz etkilerini 
azaltma yolunda çaba gösterebilir. İlki 
daha çok değiştirilebilecek ikincisiyse 
değiştirilemeyecek durumlar için 
geçerlidir. İki durum arasındaki fark ve 
ilişki, “Tanrım, bana değiştiremeyeceğim 
şeyleri kabul etmem için sükûnet, 
değiştirebileceğim şeyleri değiştirmem 
için cesaret ve aralarındaki farkı 
anlayabilmem için akıl ver.” olarak huzur 
duasında (serenity prayer) çok güzel 
dile getirilmiştir.

Çözüm seçeneklerinin üretilmesi: 
Sorunu yani kendisine sıkıntı 
yaratan durumu tanımlayan ve 
ortadan kaldırıldığında gideceği 
veya gerçekleşmesini istediği 
hedefi belirleyen zihin, tanımladığı 
problemin çözümüne yönelik 
seçenekler üretmelidir. Bu aşamada 
kişi, problemin çözümündeki hedefle 
uyumlu olarak birtakım çözüm 
seçenekleri üretir.

Karar verme: Sosyal sorun çözme 
modeline göre akılcı problem çözme 
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ve engelle karşılaşmak değil, sözü edilen 
durumlarda ne yapılacağı ve onların 
üstesinden nasıl gelineceğidir. Canlılar 
çoğunlukla bu yolculukta karşılarına 
çıkan sorun durumları başarılı bir 
şekilde aşabilir. Karmaşıklaşan stresli 
durumlarda zihin zorlanır ve bir 
çıkış yolu arar. Zihin bazen zorluklar 
karşısında pes eder ve bunun külfetine 
katlanmak durumunda kalır. Böyle 
durumlarda külfet, çoğu zaman 
kişinin uyumunu azaltarak psikolojik 
sıkıntıların ortaya çıkmasına yol 
açar. Akılcı birtakım yollarla zorluk ve 
engellerin üstesinden gelmeye çalışan 
zihin, uyum seviyesini koruyarak veya 
yükselterek hayat yolculuğuna devam 
eder.∆

ve sağlaması aşamasıdır. 
Bu aşamada kişi, iki adım 
gerçekleştirir. İlkinde birey, 
bir önceki evrede tanımladığı 
problemini çözmek için seçmeye 
karar vermiş olduğu çözüm 
seçeneğini uygular. İkincisindeyse 
uygulamış olduğu çözümün, 
belirlemiş olduğu hedefe kendisini 
ulaştırıp ulaştırmadığı, çözümün 
uygulanmasıyla nelerin değiştiği, 
nelerin aynı kaldığı ve gerçekleşen 
tüm değişimlerin kendisi için 
ne kadar tatmin edici olduğu 
gibi konuları göz önüne alarak 
değerlendirir.

SONUÇ
Canlının hayat yolculuğunda zihin 
sayısız zorluk, engel veya sorunla 
karşılaşır. Önemli olan zorluk, sıkıntı 

basamaklarından bir diğeri 
karar vermedir. Bu aşamada 
birey, bir önceki basamakta 
ürettiği çözüm seçenekleri 
içinden, sorunu çözüp kişiyi 
belirlediği hedefe götürecek 
seçeneğin hangisi olduğuna 
karar verir. Akılcı problem 
çözmenin bu aşaması, uygun 
çözüm seçeneğinin belirlenmesi 
olarak da adlandırılır. Burada 
önemli olan nokta, üzerinde 
karar verilecek seçenek hem 
hedefi gerçekleştirmeli hem de 
uygulamadaki maliyeti açısından 
en uygun seçenek olmalıdır.

Çözümün uygulanması ve 
değerlendirme: Akılcı problem 
çözme tarzının son basamağı, 
çözümün uygulanması 

Sağlıklı bir insan işlevselliği için bir hedefin olması şarttır. Aksi 
takdirde zihnin belirsiz ve sonsuz ama bir o kadar da sınırlı 
coğrafyasında insanın edimleri ve failliği yitip gidecektir.
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UYUM GÖSTERGESİ OLARAK SORUN ÇÖZME

Zorluk, engel, karmaşa ve seçimler karşısında zihin kendisi için 
optimum yolları arar, bulur, dener ve edindiği tecrübeleri daha 
sonra ortaya çıkabilecek durumlarda kullanabilmek için belleğinde 
depolar. Çok fazla karmaşıklaşan durumlarda zihin zorlanır. 
Zorlandığı her durumda zihin bir çıkış yolu arar. Zihnin kendi 
koşulları dahilinde bulabildiği çıkış yolları, insanın uyumunu çoğu 
zaman kolaylaştırsa da bazı durumlarda zorlaştırır. Zorlanan zihnin 
aradığı çıkış yollarının işe yaramadığını görmesi bazen güdüsel 
olarak çökmesine, bazen de yıkıcı birtakım çıkış yolları aramasına 
zemin hazırlar. Bu açıdan bakıldığında sorun çözme yetileri 
canlıların en iyi uyum göstergelerinden biridir.

İnsanlar için sorun çözme becerileri en önemli psikolojik sağlıklılık 
göstergesidir. Psikolojik bir kurgu olarak sorun çözme, psikolojik 
sıkıntıların nedenlerini anlamada önemli bir kavramsal çerçeve 
sunar. Kavramın sunduğu bu çerçeve, birçok ruhsal rahatsızlığın 
anlaşılmasında işe yarar ve bir nedensellik çıkarsamasında 
bulunabilmeyi olanaklı kılar. Ruhsal rahatsızlıkların nedenlerine 
(etiyolojik) ilişkin sunduğu kavramsal çerçevenin yanı sıra, 
sorun çözme kavramı, ruhsal sıkıntıların aşılmasında veya 
çözümlenmesinde de kullanılabilecek bir yöntem olarak karşımıza 
çıkar.

Bilimsel çalışmalar sorun çözme becerileri yeterli olmayanların 
daha fazla ruhsal sıkıntı yaşadığını gösterir. Zorluk, engel ve 
sıkıntı karşısında zorlanan veya yeterli sorun çözme becerilerine 
sahip olmayan kimseler depresyonun pençesine daha kolay 
düşer. Bilindiği gibi depresyon günümüzde en yaygın halk sağlığı 
sorunlarından biri. Araştırmalar, karşılaştıkları sorun durumları 
halletme veya çözme becerisi yeterli düzeyde olmayanların 
depresyon ve kaygı bozuklukları gibi psikolojik problemleri yaşama 
olasılıklarının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gösterir. 
Karşılaştığı sorun durumları çözüme kavuşturamayanlar ya alkol 
ve uyuşturucu bağımlılığı geliştirir ya da en uç noktalarda kendi 
yaşamlarını sonlandırırlar.

Zihnin zorlandığı durumlarda sorunlara olumlu yaklaşım, 
tanımlama, hedef belirleme, çözüm üretme, en iyi çözümü seçme, 
seçilen çözümü uygulama ve uygulamayı değerlendirme gibi sorun 
çözme becerilerinin önemli bir uyum göstergesi olabileceğine dair 
en önemli bulgu, ruhsal sıkıntı yaşayan kimselerin tedavisinde 
söz konusu becerilerin öğretilmesinin etkili olup olmayacağıdır. 
Sorun çözme becerileri yetersizliğinin etiyolojik olarak ruh sağılığı 
sorunlarının ortaya çıkmasıyla ilişkili olduğuna ve sorun çözme 
terapisinin birçok ruhsal rahatsızlığın azaltılmasında etkili bir 
yöntem olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular mevcuttur. Örneğin 
sorun çözme terapisinin ergen, genç yetişkin depresyonu ile 
intihar riskinin azaltılmasında ve erişkin ve yaşlı depresyonunun 
sağaltımında etkili bir yöntem olduğu görülür. Bilimsel bulgular, 
sadece depresyon değil, inme sonrası gelişen depresyon da dahil 
fiziksel hastalıkların akabinde gelişen birçok ruhsal sıkıntının 
azaltılmasında da sorun çözme terapisinin etkili bir yöntem 
olduğunu gösterir.
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Dille düşünce arasındaki ilişkinin 
yönü ve etkisi, dilbilimcilerden 
filozoflara, antropologlara, 
psikologlara, bilişsel bilimcilere 
uzanan geniş bir yelpazede 
tartışılır ve araştırılır. Dil, iletişim 
kurmamızı, düşüncelerimizi 
ve farklı zihinsel süreçlerimizi 
aktarmak ve ifade etmek için 
kullandığımız sembolik bir araçtır. 
Düşüncenin aynası olup zengin 
zihinsel dünyamızın aktarım 
yollarından biridir. Ludwig 
Wittgenstein’ın ünlü sözünde 
olduğu gibi kimi zaman dünyaya 
kendi dilimizin sınırları içinde 
baktığımız ve düşündüğümüz 
söylenir. Bu alıntıdan yola çıkarak, 
konuştuğumuz dil sadece 

düşünce aktarımına değil, düşüncenin 
şekillenmesine ve farklılaşmasına da 
neden olabilir, diyebiliriz.

Dilimizde yer almayan bir kelimenin 
tarif ettiği kavramı tam olarak 
anlayabilir miyiz? Örneğin, Almancada 
kullanılan “schadenfreude” kelimesi, 
“schade” (kötülük) ve “freude” (haz) 
kelimelerinin birleşiminden meydana 
gelir ve başkalarının düştüğü kötü 
bir durumdan haz alma olarak 
çevrilebilir. Bu kelimenin Türkçede 
bire bir karşılığı olmaması böyle bir 
duyguyu tam olarak anlamadığımız ya 
da yaşamadığımız anlamına mı gelir? 
Peki, bunların ötesinde dil olmadan 
nasıl düşünebiliyoruz? Daha önemlisi, 
düşünebiliyor muyuz?

Dil olmadan nasıl 
düşünebiliyoruz? Dil 
ve düşünce arasındaki 
karmaşık ilişkide ne gibi 
etkileşimler söz konusu? 
Dilimizin sınırları, düşünce 
dünyamızın sınırlarıyla 
aynı mı?

“Dilimin sınırları dünyamın sınırları demektir.”
Ludwig Wittgenstein

ZİHNİN TEMELLERİ:
DİL VE DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
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Dil ve düşünce arasındaki karmaşık 
ilişkiyi incelediğimiz zaman temelde 
üç etkileşimden bahsedebiliriz. İlki 
zihinsel bir süreç olarak dilin var 
olmasının düşünce sistemini etkilediği 
üzerinedir. İkincisi düşüncenin dilden 
önce geldiği, dil öğreniminin dili 
kullanmadan önce oluşan kavramsal 
süreçle etkileşimi üzerinedir. Üçüncü 
durum ise konuşulan her bir dilin 
düşünce sisteminde farklılıklara yol 
açtığıdır. Burada bu etkileşimleri 
dil olmadan düşünce, dilden önce 
düşünce ve dille birlikte düşünce 
başlıklarında inceleyeceğiz.

DİL OLMADAN DÜŞÜNCE
İnsanlar, diğer hayvanlardan 
farklı olarak dili hem iletişim 
hem de sembolik amaçla, soyut 
olarak kullanırlar. Bu, kavramların 
oluşumuna dilin yardımcı olabileceği 
tezini güçlendirir. İnsan olmayan 
hayvanların da güçlü iletişim 
kurdukları, sesli ipuçlarıyla tehlikeyi 
kendi türlerine haber verdikleri, sesleri 
taklit edebildikleri ve primatlarda 
görüldüğü üzere el jestleriyle iletişim 
kurabildikleri biliniyor. Ancak neden-
sonuç ilişkisi ya da başkalarının 
düşünceleri, istekleri ve amaçları 
olduğunu anlamak gibi durumları 
içeren zihin kuramının insanlarda 
daha ileri düzeyde olduğu düşünülür. 
Örneğin, duyan anne-babaların işitme 
engelli doğan çocukları kimi zaman 
ana dilleri olması gereken işaret dilini 
çok geç öğrenir. Bu çocuklar kendi 
ürettikleri işaretlerle farklı kişilerle 
ve evin içinde iletişim kurabilirler. 
Ancak dilde özellikle soyut olan 
zihinsel ya da duygusal kavramlar 
için kullandığımız kelime gruplarının 
(anlamak, düşünmek, hissetmek 
gibi) bu çocuklarda geç öğrenildiği 
saptandı. Bununla birlikte bu işitme 
engelli çocukların zihin kuramını 
da duyan yaşıtları ve dilde soyut 
kelimeleri ifade eden çocuklara göre 
daha geç kavradığı gösterildi. Başka 
bir örneği de sayıları anlamak üzerine 
verebiliriz. Amazon’da bulunan Piraha 
kabilesinin dilinde sayıları ifade eden 

kelimeler çok kısıtlıdır. Kabile 1, 
2 ve 3 sayıları için özel kelimeler 
kullanır. Ancak üçten büyük 
sayıları “çok” olarak ifade eder. 
Bu kabileyle yapılan araştırmalar 
bazı sayılarla ilgili testlerde 
özellikle de kesin büyüklük 
hesaplama durumlarında kabile 
üyelerinin problem yaşadığını 
gösterir. Dilden ya da genel 
olarak kültürün bir parçası olarak 
üretilen sayı sisteminden dilde 
mahrum olmak, bu tür sayılarla 
yapılan işlemleri de etkiler. Bu 
örneklerden farklı olarak sözlü 
dil olmadan da düşüncenin 
devam ettiğini görüyoruz. 
Örneğin beyinde hasar sonucu 
konuşma problemi yaşayan afazi 
hastaları, ifade etme yetilerindeki 
sorunlara rağmen karmaşık 
önermeleri içeren düşünce yapısı 
sergileyebiliyorlar. Farklı diller 
konuşan hastalarla yaptığımız 
çalışmaların sonuçları beyindeki 
hasar kavramların algılanmasında 
problem oluşturmuyorsa, hastanın 
sözlü olmayan dille düşüncelerini 
aktardığı yönündedir. Örneğin 
yol tarif etmesi istendiği zaman 
uzamsal bilgi hâlâ sağlam 
duruyorsa hasta sözlü olarak 
anlatamasa bile el jestlerini 

kullanarak gidilmesi gereken yönü tarif 
edebilir.

Araştırmalar, kimi zihinsel kavramların 
oluşmasında dilin, özellikle de kavramı 
ifade eden özel dilin etkili olduğunu 
gösteriyor. Düşünce dille sıkı bir ilişki 
içinde olsa da düşüncenin aktarımı 
sadece sözcüklerle olmaz. Kavramlar 
oluştuktan sonra meydana gelen dil 
ya da konuşma problemlerinde kişiler 
sözcüklerle anlatamadıkları kavramları 
başka yollarla ifade edebilirler.

DİLDEN ÖNCE DÜŞÜNCE
Dil kullanımından önce düşüncenin ya 
da daha belirgin olarak farklı zihinsel 
süreçlerin olup olmadığına en iyi 
örnekler bebeklerin kavramları nasıl 
algıladığı ve dille bu kavramların nasıl 
değiştiği üzerine yapılan çalışmalardır. 
Bebekler konuşmadan önce objeleri 
ve eylemleri kategorize etmek, iki 
basit olay arasındaki neden-sonuç 
ilişkisini görmek ve hareketin içerdiği 
eğilimi anlamak gibi çeşitli zihinsel 
süreçleri başarıyla gerçekleştirebilirler. 
Yakın zamanda eylem temsili ve 
uzamsal kavramlar üzerine yapılan 
çalışmalarda bebeklerin evrensel, 
diller-geneli olan eylem temsilinin, 
ana dillerini öğrendikçe dil-özelinde 
üretken bir biçimde farklılaşmaya 
başladığı gösterildi. Örneğin, farklı 
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diller nesneler arasındaki ilişkileri 
ifade etmek için farklı ilgeçler 
kullanır (içinde, üstünde, altında 
gibi). Dile özgü farklı ilgeç türlerinin 
öğrenilmesiyle nesneler arasındaki 
ilişkileri anlamlandırmanın da 
değiştiği bulundu. Bu konudaki temel 
çalışmalardan biri, bebeklerin dilde 
ilgeçlerle nitelendirilen kavramlar 
olan içerme (içinde) ve destekleme 
(üstünde) ile ilgili uzamsal kavramları 
ayırt etmesi üzerinedir. Kore dili hem 
içerme hem de destekleme ilişkilerini 
daha detaylı ifade ederek ilişkinin 
“sıkı” veya “gevşek” olmasını da ilgecin 
içinde belirtir. Örneğin kalemi tam 
kavrayan bir kutunun içine koymak, 
“sıkı” bir ilişki tarif ederken aynı 
kalemi büyük bir sepetin içine koymak, 
“gevşek” bir ilişki tarif eder. İngilizcede 
iki nesne arasındaki bu ilişkiler 
sıkı-gevşek olmasına göre ifade 
edilmez. Beş aylık Amerikalı çocukların 
objeler arasındaki sıkılık-gevşeklik 
kavramlarına hassas oldukları, 2,5 

yaşına geldiklerinde dillerinde olmayan 
bu ayrımlara karşı hassaslıklarını 
yitirdikleri bulundu. Aynı deney, Kore 
dili öğrenen çocuklarla yapıldığında 
hem kendi dillerini öğrenmeden hem 
de dil öğrendikten sonra bu ayrımlara 
dikkat ettikleri gösterildi.

Kısacası çocuklar, kavramlar 
arasındaki farklı ilişkileri evrensel olarak 
algılasalar da kendi dillerini öğrenmeye 
başladıkça kendi dillerinde detaylı ifade 
edilen kavramları ayırt eder, diğerlerini 
ayırt etme hassasiyetleri azalır. İleriki 
yaşlarda kişilerin dikkati bu ayrımlara 
çekildiğinde tekrar öğrenebildikleri 
gözlemlenir.

DİLLE BİRLİKTE DÜŞÜNCE
1800’lerin sonuna doğru antropolog 
Franz Boas, “kültürel rölativite”nin 
temellerini attı. Bu görüşe göre 
kişiler dünyayı kendi kültürlerinin 
sınırı içinde görebilir ve anlayabilir. 
Antropolojinin görevi, insanların içinde 
bulundukları kültür tarafından nasıl 

koşullandıklarını ve dünyayla nasıl 
farklı şekillerde ilişki içine girdiklerini 
araştırmaktır. Bunları anlayabilmek 
için de kültür ve dilde uyguladıklarını 
incelemek gerektiği düşünülür. Bu 
görüşün dil ve düşünce ilişkisindeki 
yansıması Eric Safir ve Benjamin Lee 
Whorf’un öne sürdüğü “dilbilimsel 
gerekircilik” (linguistic determinism) 
kuramıdır. Buna göre düşüncenin 
tamamen dilin etkisiyle oluştuğu 
ve bebeklikte var olduğu düşünülen 
kavramların bile öğrenilen dilin 
etkisiyle yok olduğu düşünülür. Dil ve 
düşünce etkileşimindeki farklı görüşler 
arasında bu kuram bir kutup oluşturur. 
Günümüzde bu kuramın farklı 
görüşlerde yansımalarını görürüz. 
Bunlardan biri olan “dilbilimsel 
görecelik” (linguistic relativity) 
hipotezine göre diller dilbilimsel 
yapıları ve kullandıkları kelimeler 
açısından farklılaşır. Konuştuğumuz 
dil, içinde bulunduğumuz çevreyi 
farklı algılamamızı ve kavramlarımızın 

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyodemografik özelliklerine baktığımızda bu ailelerde çocuk 
ve gençlerin oranının fazlasıyla yüksek olduğu göze çarpar.
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şekillenmesini sağlar. Kısacası dil 
yalnızca düşünceyi aktarmak için 
kullanılmaz. Buna göre farklı dilleri 
konuşanların dünyaya bakışı da 
değişir. Örneğin, renk spektrumunda 
mavi ve yeşil tonlarını detaylı 
isimlendiren Rusça, Yunanca gibi 
dilleri konuşanların, bu hipotez 
doğrultusunda, bu tonlardaki renkleri 
çok kolay ve hızlı ayırt ettikleri 
saptandı. Daha çarpıcı bir örnek 
de gramer yapısında nesneleri 
adlandırırken cinsiyet kullanan 
dillerle yapılan bir araştırmadan 
gelir. İspanyolca, Fransızca, 
Almanca gibi bazı diller nesnelere 
bir cinsiyet atfeder. Ancak ilginç 
olan, bir dilde kadın olarak ek alan 
bir kelimenin diğer dilde erkek olarak 
ek alabilmesidir. Mesela “anahtar” 
sözcüğü Almancada erkek gramer 
ekini alırken İspanyolcada kadın, 
“köprü” sözcüğü ise Almancada 
kadın, İspanyolcada erkek gramer 
ekini alır. Bunlar dile özgü bir bakıma 
rastgele eşleşmelerdir. Anadili 
Almanca ve İspanyolca olanlara 
ikinci dilleri olan İngilizcede bir 
test yapılır. Bu testte kadın ve 
erkek özel isimleri (örneğin Tom, Kathy 
gibi) farklı nesne isimleriyle eşleştirilir 
ve katılımcılardan bu eşleşmeleri 
öğrenmeleri beklenir. Kimi zaman bu 
eşleşme, kişinin anadiliyle uyumlu 
(Almanca ise Tom-anahtar: her ikisi de 
erkek) kimi zaman ise uyumsuzdur 
(Tom-köprü: erkek ve kadın). Sonuçlar, 
kişilerin uyumsuz eşleşmeleri daha zor 
öğrendiklerini, dillerinde kullandıkları 
özel yapıların dikkat mekanizmalarını 
etkileyebileceğini gösterir. Asıl önemli 
olan, bu etkinin derin olabileceği 
ve ikinci dilde yapılan bir testte bile 
görülebileceğidir. Dil burada kavramların 
bazılarını ya da bazı eşleşmeleri ön 
plana çıkarır.

Dilbilimsel görelilik hipotezinin 
diğer bir kutbu ise konuşulan özel 
dilin düşünce üzerinde kavramlarda 
değişikliğe yol açacak bir etkisinin 
olmamasıdır. Buna göre konuştuğumuz 
dil zihinsel işlevlerimizi dolaylı yoldan, 
kalıcı izler bırakmadan etkiler. Dile özgü 
simgeler düşünce aktarımında kişinin 
o anki (online) düşüncesini etkileyebilir, 
ancak kavramlarını temelden 

değiştirmez. Kişilerin konuşurken kendi 
dillerinin ifade ettiği gibi kavramları 
anlatmaları kaçınılmazdır. Ancak yakın 
zamanda yaptığımız çalışmalarda farklı 
dil konuşan ve dillerinde eylemlerin farklı 
ögelerine odaklanan kişilerin (örneğin 
eylemin nasıl yapıldığına “zıplamak” 
ya da eylemin yönüne “üstünden” 
gibi kısımlara odaklanmak) farkında 
olmadan yaptıkları el jestlerinin benzer 
olduğu ve eylemin yönünü tarif ettikleri 
bulundu. Bu sonuçlar, dilin düşünce 
sistemini her aşamada etkilemediğini 
gösterir.

SONUÇ
Sonuç olarak dil ve düşünce 
arasında içe içe geçen bir ilişki vardır. 
Yukarıda bahsedilen farklı etkileşim 
süreçlerinde, dilin zihinsel işlevlerde 
rolü azalır ya da artar. Dilimizin sınırları 
tam olarak düşünce dünyamızın 
sınırları olmasa da kişilerin kendi 
dillerinde kavramları düşünmeye 
öncelik vermeleri kaçınılmaz. Ancak 
bu anadillerinde ifade edilmeyen 
kavramları anlamadıkları ya da 
düşünemedikleri anlamına gelmez. 
Farklı alanlarda özellikle de duygu 
aktarımı, zamanın ifade edilmesi gibi 
daha soyut kavramlarla yapılmakta 
olan ve yapılacak çalışmalar dil ve 
düşünce etkileşimine ışık tutacaktır.∆

Çocuklar, kavramlar 
arasındaki farklı ilişkileri 
evrensel olarak algılasalar 
da kendi dillerini öğrenmeye 
başladıkça kendi dillerinde 
detaylı ifade edilen kavramları 
ayırt eder, diğerlerini ayırt 
etme hassasiyetleri azalır.
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Zihin konusundaki bir seçkiye benden 
katkı istendiğinde psikiyatrinin ya da 
psikolojinin bilinen bir konusunu açık 
seçik ele almaktansa günümüzün 
modasına uyarak küçük de olsa “çılgın” 
bir proje üzerinde karar kıldım: Büyük 
resimden söz etmek. Genel olarak 
akademik dünyadaki ve kendi uzmanlık 
alanımdaki deneyimlerim (klinik, 
araştırma, eğitim) bana bunun şimdi 
çok gerekli olduğunu düşündürüyor.

Bilimin, olguları parçalayarak 
ya da mikroskobun değişik 
büyütme özelliklerini kullanma ve 
materyal üzerinde gezinme yoluyla 
yapılabileceğini öğrendik. Çünkü 
tüm gerçeği bir defada yakalamaya 
çalışmak, örneğin istatistiksel 
analize eldeki tüm değişkenleri bir 
defada katmak ya da mikroskobu 
sadece küçük büyütme özelliğiyle 
kullanmak ilişkilerin ya da cisimlerin 
birbirini örtmesi (dominans etkisi) 
nedeniyle körlüğe yol açıyordu. Oysa 
bazı değişken gruplarını ayrı olarak 
analiz etmek daha önce görünmez 
olan ilişkilerin görülmesini sağlıyordu. 
Bunları pekâlâ zihnimizde panoramik 
olarak birleştirebilirdik.

Ruhsal acı söz konusu olduğunda da 
çıplak gerçeği görmemeye razı gelmek 
ve ona ancak adım adım yaklaşmak 
gerekiyordu. Çünkü duyguların 
dayanılabilir sınırları aşması, tedavi 
ve hatta tanı penceresinin dışına 
çıkılmasına yol açıyordu. Buna karşın 
ruhsal iyilik, tüm gerçekle sağlıklı bir 
ilişkiyi, yani algıda kesintisiz sürekliliği 
gerektiriyordu. Çünkü bütün, parçaların 
toplamından fazla idi. Nitekim 
ruhsal bütünlüğü zarar görenlerin 
kronik mutsuzluğu ve onu yeniden 

elde ettiklerindeki mutlulukları, 
“dissosiyatif depresyon” vakalarında 
klinik bir gerçeklik olarak göze 
çarpıyordu.

HOMO EST CREATURA QUI MENTITUR
İnsan “yalan söyleyen” bir varlıktır. 
Ama önce kendisine! Gerçeği inkâr 
etmek acı verici duygulardan 
uzaklaşmanın bir yoludur. Ancak 
kişi en büyük düşmanını da burada 
bulur: yabancılaşma. Kafka’nın 
erkenden haber verdiği üzere, sadece 
dış gerçeğe değil, aynı zamanda 
da kendisine. Kierkegaard kendini 
kabul edememenin, dolayısıyla 
yabancılaşmanın yeis duygusuna, 
yani “dissosiyatif depresyona” yol 
açtığını fark etmiştir. Yabancılaşan 
kişi yaşadığını, o halde canlı olduğunu 
tam anlamıyla hissedemez. Öyle ki bu 
hissi duyabilmek için “ölüme hudut 
yaşayan” ya da “yaşama geçirilmiş 
ölüm biçimlerini tekrarlayan” kişilere 
rastlanır. Kaldı ki bir intihar girişimini 
olanaklı kılan çoğu zaman kendine 
yabancılaşmadır, çünkü kişinin ruhen 
terk ettiği bir bedene zarar vermesi 
daha kolaydır. Canlılık hissi ise, 
Jung’un işaret ettiği üzere, biricik 
(unique) olma hissini gerektirir; tıpkı 
olgun aşk, yaratıcılık ya da çoğu 
zaman buna eşlik eden kesintisiz 
akma (flow) yaşantılarında olduğu 
gibi. Bilincin kesintiye uğraması ve 
yabancılaşma ise dissosiyasyon’dur.

Çocukluk çağı ruhsal travmalarıyla 
kendine ve çevreye bedensel, bilişsel-
duygusal ve algısal yabancılaşma, 
dissosiyatif bellek bozuklukları, 
kimlik değişimleri ve bedene zarar 
verme davranışları arasındaki ilişkiler 
ampirik çalışmalarla gösterilmektedir.
Travma sonrası acı duygusunun 

yönetiminin, kişinin kendisine ve 
dünyaya ilişkin gerçekler konusundaki 
algısını değiştirdiği ve bir dalgalanma 
içine soktuğu apaçıktır. Nitekim 
çocukluk çağı ruhsal travmalarını 
değerlendiren bir ölçeğin inkâr puanları 
birçok klinik değişkenle anlamlı 
ilişkiler göstermekte ve bu durum 
algılanmayan çocukluk çağı istismar 
ve ihmali konusunda farkındalığın 
önemine dikkat çekmektedir.

İnkâr kaçınılmaz olarak saklama, gizlilik, 
sır tutma ve sırla yaşamayı beraberinde 
getirir. Kişinin kendisinden saklı olan 
yönleri olabileceği gibi, sır saklama dış 
dünyadaki bir krizi ve bunun, kişinin 
kendisine yansımasını da önleyebilir. Her 
iki durumda da sır, “oynamayı” zorunlu 
kılar, yani kendisi olmamayı. Böylesine 
saklılığın iç dünyada uçurumlara ve 
onlarca yıl boyu onulamayan ve doğru 
tanısı konulamayan bir psikiyatri 
hastası olmaya yol açabildiği, bazı gizli 
kalmış travma sonrası stres bozukluğu 
olgularında görülebilir. Nitekim sırrını 
ölürken açıklayanlara bile rastlanır; 
“yaşadım diyebilmek için”. Bu tür klinik 
tabloların, kişiyle yeterli yoğunlukta 
tedavi ilişkisi (rapport) ve iletişim 
kurulduğunda, iç bölünmüşlüğün 
ortadan kalkmasıyla yıllar sonra dahi 
beklenmedik çabuklukta iyileştiği 
gözlenebilmektedir. Kendi meşum 
edimi nedeniyle travmatize olan ve bu 
sırrını açıklamadan rahat edemeyen 
Raskolnikov’un isminin Rusçada 
“bölünmüş” anlamına gelen “raskol” 
sözcüğünden türetilmiş olması her 
halde bir tesadüf değildir.

BÖLÜNME VE BÜTÜNLEŞME
Psikiyatri ve psikoloji pek çok 
kuram ve model üretmiş olmakla 
birlikte kuramlarüstü bir kuram 

Gerçekliğe farklı perspektiflerden bakarak büyük resimden söz edebilmek...



ortaya çıkaramamıştır. Ancak ironik 
olarak, bir fenomenin merkezsel 
rolü üzerinde farkında olunmadan 
birleşildiği görülmektedir: bölünme. 
Neyin bölündüğü konusunda rivayet 
muhtelif de olsa. Örneğin Kraepelin’in, 
yeti yitimine neden olması nedeniyle 
“dementia praecox” (erken bunama) 
olarak adlandırdığı hastalığa Bleuler, 
“şizo-freni” (yarık akıl) demiş; 
Kernberg, “hudut” durumlarda iç ve dış 
dünyayı etkileyen “ayrışma” (splitting) 
fenomeninden söz etmiştir. Psikanaliz 
zihni bilinç ve bilinçdışı olarak 
bölmüştür. Bilişsel tedaviler bütünden 
bağımsız çalışan düşünsel şemaları 
hedef almıştır.

Sayılan klinik durumların temel 
özelliğinin bölünme olduğu tartışma 
götürse de bu saklı varsayım 
bölünmeye dayalı modellemelerin 
“kripto” dissosiyasyon teorileri 
olduğunu düşündürür; sahipleri 
farkında olmasa da. Çünkü yine 
ironik olarak, psikiyatri ve psikoloji 
asıl “bölünme” bozukluklarını 
(dissosiyasyon ve dissosiyatif 
bozukluklar), bazı istisnai klinisyen 
ve araştırmacılar dışında, 20. yüzyılın 
büyük bölümünde görmezden 
gelmiştir. Örneğin depresyon 
konusunda bir yılda yayımlanan 
ve Pubmed’te kayıtlı ortalama 

20.000 bilimsel çalışma görülürken 
dissosiyatif bozukluklar için bu 
sayı 200 dolayında kalmaktadır. 
Psikoterapinin nihai hedefinin 
“entegrasyon” (bütünleşme) olduğunu 
telaffuz edenler ise hemen hemen 
sadece dissosiyasyon alanında 
çalışanlardır.

Bugünkü anlamıyla kimlik 
parçalanmasına dek karmaşıklaşabilen 
kronik travma-sonrası bir süreç 
anlamında dissosiyatif bozuklukların, 
psikiyatri ve psikoloji dünyasından 
tıpkı 19. yüzyıl sonlarından itibaren 
olduğu gibi yeniden silinmesini 
önleyen, psikiyatrinin geçen 
yüzyılın ikinci yarısında spekülatif 
etiyolojik teorilerden bağımsız, 
klinik fenomenolojiyi temel alan 
standartlaştırılmış değerlendirme 
yöntemlerine dayalı araştırmalara 
yönelmesi, global ölçekte iletişim 
olanaklarının artması, bilimin herkes 
için daha fazla ulaşılabilirliği ve her 
şeyden önce, ortaya çıkan bilginin 
sonsuza dek erişilebilir durumda 
kalması olanağıdır. Bırakın klinisyen 
ve araştırmacıları, 15 yaşında bir 
genç dahi, 21. yüzyıl Türkiye’sinde 
kendisine isabetli olarak dissosiyatif 
bozukluk tanısını koymuş olarak 
gelebilmektedir. Buna rağmen 
ve günümüzde de dünyanın pek 

çok ülkesinde, epidemiyolojik 
araştırmalarda kullanılan genel 
psikiyatrik tanı araçlarıyla tüm 
psikiyatrik bozukluklar taranırken bu 
araçlar tarafından kapsanmadığından 
dissosiyatif belirti ve bozukluklar 
yok sayılarak aranmamaktadır. Bu 
durumuyla dissosiyatif bozukluklar 
profesyoneller arasında bir “bilinmeyen 
bilinen”e (kişinin bildiğinin farkında 
olmadığı bilgi) dönüşmüştür ki bu da 
dissosiyasyonun bir başka tanımıdır.

Bir yandan da dissosiyatif bozukluklar 
ülkemiz dahil her yerde, her yaş 
grubunda neredeyse gizli bir 
epidemi oluşturmaktadır. Üstelik 
dissosiyatif bozukluklar tüm psikiyatrik 
durumlar arasında çocukluk çağı 
ruhsal travmalarıyla en yakından ilgili 
olanıdır ve bir numaralı intihar girişimi 
yordayıcısıdır (predictor). Özgül bir ilaç 
tedavisinin olmaması (yani bir anti-
dissosiyatif ilacın “henüz” bulunmaması) 
fakat psikoterapiyle tam olarak tedavi 
edilebilmesi (restitutio ad integrum) 
dissosiyatif bozuklukları günümüzün, 
tersine alışık psikiyatri ve psikoloji 
dünyası için bir enigma (muamma) 
haline getirmektedir.

Yine paradoksal olarak, travma 
sözcüğü günümüzde herkesçe 
bolca kullanılarak tüketilmekte ve 
bu onu anlamsızlaştırmaktadır. Bu 
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Gerçekten de dissosiyatif bozuklukları anlayan bir klinisyenin 
önünde yeni bir bilgi dünyası açılır. Bu tür ‘hastaların’, çocuk yaşta 
dahi olsalar, dile getirdikleri düşünceler, yanıtı zor sorulara verdikleri 
tepkiler onların neredeyse bir ‘yarıktan’ bakarak çok net olarak 
gördükleri manzaraları anlattıkları izlenimini verir.
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durum Foucault’nun bir zamanlar, 
baskılanmış cinsellik konulu yoğun 
gündemin hangi saklı gerçeği 
baskıladığı sorusuyla dikkat çektiği 
fenomene benzemektedir. Nitekim 
ve buna karşın travmayla ilişkili 
başlıca psikopatolojinin saklı kalması 
hipokritik bir durum oluşturmaktadır. 
Çünkü bu anlayış gerçek tedaviyi 
önlemektedir geçmişin güncel 
davranışı etkilemesi sonucu yeniden 
kurban gitme yaşantılarına ve nihayet 
psikopatolojinin, dolayısıyla travma 
üreten ilişkilerin kuşaktan kuşağa 
aktarımına yol açmaktadır.

Bu nedenle, travmayla çalışmak, 
“objektif” travmaya ilişkin bir “söyleşi” 
ya da “empati” yapmak, “travmayı 
anlattırmak” değildir. Öncelikle iç 
dünyalarda çalışmayı ve “travmatize” 
kişinin ruhsal bütünlüğe ulaştırılmasını 
gerektirir ki bu, hasta-terapist ilişkisi 
bağlamına örgülenerek cereyan etmek 
zorundadır. Bütünlük üzerinde çalışmayan 
ve bölünmeyi tanımayan “travma 
çalışması” maruz kalanı daha da bölmek 

ve yabancılaştırmaktan başka bir şey 
yapmış olmayacaktır ki günümüzde 
bunun örnekleri artmaktadır.

TOPLUM VE BİREY
Bireyin psikolojisi üzerinde toplumun 
etkisi konusunda çok şey yazılmış ve 
söylenmiştir. Oysa bireyin psikolojisinin 
toplumsal sonuçları bir o kadar ihmal 
edilmiştir. Bir inceleme, sosyalist 
sistemin ekonomik nedenlerden 
çok, psikolojik nedenlerle 
(kollektif çıkarın kişisel çıkara yenik 
düşmesi) çöktüğünü öne sürmektedir.
Çocukluğumda izlediğim Leonardo adlı 
çok başarılı televizyon dizisinin zihnimde 
bıraktığı izlerden dolayı olsa gerek benim 
için Leonardo da Vinci, insan bedenini 
bilginin kaynağı olarak görmenin 
simgesidir. Toplumsal süreçlerle beden 
işlevleri arasındaki benzerlikler de 
psikiyatrinin temel bilimlerinden birinin 
neden “sosyofizyoloji” olmadığı sorusunu 
akla getirir. Örneğin bazı toplumların 
neden bazı insanlar gibi baskıya boyun 
eğdikleri ve sanki onu aradıklarının yanıtı 
belki de burada gizlidir.

Bireyin psikolojisinin içinde 
bulunduğu sistemi etkileme gücünün 
anlaşılmasındaki zorluğun kaynağı 
birey ile dış dünya arasındaki alanın 
bilim dünyasında doğru biçimde 
anlaşılmamasında yatar. Yaygın olarak 
benimsenen zihin modelleri buna kör 
kalmaktadır. Sosyal psikolojinin verileri 
kliniğe yansımazken psikanalitik nesne 
ilişkileri ya da kendilik psikolojisi 
gibi klinik iddiası olan kuramlar 
bilimsel olarak test edilebilir biçimde 
kurgulanmamış, konuyu kişilerarası 
bağlanma açısından ele alanlar ise 
bilimsel açıdan yaklaşılabilir hipotezler 
öne sürmüş olsalar da konuya sınırlı 
bir açıdan bakmışlardır.

Özellikle sistemik sorunların mikro 
düzeyde de olsa yaşandığı aile 
patolojilerinden kaynaklanan ruhsal 
bunalımlarda hastalanan bireyi 
tedavi etmedikçe aileyi iyileştirecek 
kaldıraç etkisi elde edilemez. Sadece 
aileyi “düzeltmekle” birey iyileşmez. 
Tam tersine “hasta”, aile dengesinin 
tam ortasında durduğundan kendi iç 
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bölünmesi düzelmedikçe “sistemin” 
gereksinimleri doğrultusunda tepki 
vermesinin önüne geçilemeyecektir. 
“Hastayla” terapötik ittifak o nedenle 
kritik öneme sahiptir. Kaldıraç, 
iyileştirilen yani iç bütünlüğü sağlanan 
hastanın kendisidir. Çünkü bazı 
durumlarda, Andy Warhol’ün dediği 
gibi, “Bir (kişi) kumpanyadır, iki 
kalabalık, üç ise parti.”

‘İKİ KAPILI BİR HAN’
Bireyle toplum arasındaki alanın 
tanımlanmasında kritik nokta, bu 
alanın dış dünyada değil de bireyin 
içinde olduğunun kabulünden geçer. 
Burada söz konusu olan iç bölünme, 
psikolojik ve sosyolojik kendiliklerin 
aralarındaki harmonik olması gereken 
ilişkinin gelişimsel travmatizasyon 
etkisiyle bozulması sonucu 
sosyolojik kendiliğin genişlemesi ve 
baskınlık kazanmasıdır. Bu, en temel 
dissosiyasyondur.

Kierkegaard’a göre “ruh” kendiliktir, 
kendilik ise kendini kendisiyle 
ilişkilendiren bir ilişkidir ya da ilişkideki 
kendini kendisiyle ilişkilendiren 
ilişkidir. Bu iki yan ise, daha açık seçik 
bir terminoloji kullanırsak, psikolojik 
ve sosyolojik kendiliklerdir. Burada 
Aşık Veysel’e selam gönderirken 
Kierkegaard’ın “ruh” tanımından 
yararlanmak için de bir fırsat doğar: 
Bütünleşmiş kendilik asıl bu iki kendilik 
arasındaki ilişkidir.

Psikotarihçi Lloyd de Mause, travma 
kökenli dissosiyasyon temeline 
dayanan “sosyal alter” kavramıyla, 
aşırı genişlemiş (hipertrofikleşmiş) 
ve psikolojik kendilikten ayrılmış 
sosyolojik kendiliğin toplumsal 
tehlikelerine dikkat çeker. Suboptimal 
çocukluğun yol açtığı büyüme 
korkusunun (growth panic) yalnızca 
bireylerin yaşamında kendine zarar 
verme davranışlarına yol açmakla 
kalmadığını, küçük ve büyük grup 
ilişkilerinde canlanarak yıkıcı 
toplumsal etkinliklerde (günah keçisi 
yaratma, linç psikozu, savaş) çocukluk 
çağı ruhsal travmalarının kitlesel 

boyutta “yeniden sahnelenmesi” ile 
sonuçlanabildiğini dile getirir.

‘KENDİMDEN HABER ALAMIYORUM’
Ruhsal bölünmenin gündelik 
sonuçlarından biri de “görünürde 
(apparent) normallik”tir. Evrimsel 
olarak verili olduğu üzere kişinin, 
gündelik yaşamın (dolayısıyla türün) 
sürdürümünü ve tehlike anında kişisel 
varkalımı (bireyin sürdürümü) sağlayan 
aksiyon sistemlerini içeren iki yanının 
kronik gelişimsel stres nedeniyle 
birbirine karşı fobik olarak ayrışması 
dissosiyatif tepki ve bozukluklara yol 
açar. Bu ayrışma gündelik yaşamda 
işlevlerini iyi ve hatta bazen en üst 
düzeyde gerçekleştiren ama aslında 
kimi duygularından uzak ya da 
duygularına ulaştığında krize giren 
birey tiplerine yol açar.

Türkik şair Yesevi’nin (12. yüzyıl) 
“kendinden haber alamama” olarak 
betimlediği durumun sonucu başkasını 
kopyalamaya ya da mutlak olarak 
onun tarafından yönetilmeye varabilir. 
Bu başkası bir kişi, topluluk, kurum 
ya da fikir de olabilir. Bu durum bir 
anlamda kökü dış dünyada olarak 
algılanan, çoğu zaman doğaüstü 
olduğuna inanılan, kültürce kabul 
gören ve başkalarıyla da paylaşılan 
bir güç tarafından ele geçirilme, 
tutulma ya da çarpılma (posesyon) 
yaşantılarına benzer. Öyle ki “Yetenekli 
Bay Ripley” sadece bir sanat filminin 
kahramanı olmakla kalmaz. Nitekim 
ülkemizde yürütülen bir alan çalışması 
bir başkasının kişiliği tarafından ele 
geçirilme hissini duyanların varlığını 
göstermektedir.

Başka bir seçenek ise bireyin iç 
dünyasındaki uçurumların vücudun 
devreye girerek boşluğu doldurma 
eğilimine yol açmasıdır: psikosomatik 
hastalıklarla (yapısal ve işlevsel organ 
bozuklukları) ya da makro-anatomiye 
uymayan, “tıbben açıklanamayan” 
bozukluklarla. (Kuşkusuz ki bu terim 
günümüzün incelen teknolojisinin 
etkisiyle düşünsel ve duygusal 
yolakların mikro-anatomisi klinik tıbbın 
alanına girene dek geçerli olacaktır.) 
Paradoksal olarak, hastalık kişinin 
var olma biçimine dönüşür. İntihar 
kararı alan kişilerde birden ruhsal bir 
“iyileşme” gözlenmesi ya da ruhen 
hızla “iyileşen” bazı kişilerde intihara 
yönelme bu diyalektiğin bir sonucu 
olsa gerektir. Bu nedenle tedavicinin 
amacı sadece hastalıkla savaşmaktan 
öte kişinin özgün varoluşunu da 
gözetmektir.

ANTİFRAJİLİTE VE DAYANIKLILIK
Tehdit karşısında ortaya çıkan 
psikobiyolojik tepkilerin organizmayı 
koruma bileşeninin olması beklenir. Bu 
bağlamda ruhsal bölünmenin (doğada 
bölünebilen, sıvı duruma geçebilen ve 
sonra yeniden bütünleşebilen deniz 
hıyarı örneğinde görüldüğü gibi) yeni 
tehditlere dayanıklı bir ön cephe ya 
da “kitin” kabuk (sosyolojik kendilik) 

Kierkegaard 
kendini kabul 
edememenin, 
dolayısıyla 
yabancılaşmanın 
yeis duygusuna, 
yani dissosiyatif 
depresyona yol 
açtığını fark 
etmiştir.
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yaratabileceği ve bunun ise daha 
kırılgan bir özü (psikolojik kendilik) 
savunmada işlevsel olabileceğini 
varsaymak olanaklıdır. Bu anlamdaki 
sağlamlığın dayanıklılıktan (resiliency) 
çok “antifrajilite” kavramıyla 
açıklanması daha doğru görünmektedir. 
Çünkü burada kastedilen, katı bir direnç 
yerine esnekliğin egemen olduğu ve 
neredeyse örselendikçe güçlenen bir 
sistemdir. Ancak insandaki böyle bir 
“kendinden korunmalı” yapılanmanın 
kişilerarası alanda ilişkileri koparması 
ve bu nedenle bireyde kesintisiz ruhsal 
akışın (flow) kişinin başkalarınca 
“anlaşılması” (tanınması) yoluyla 
desteklenmesini önlemek gibi 
istenmeyen bir sonucu da olabilecektir.

Nitekim merkez sinir sistemi kronik 
gelişimsel strese iç bağlantılarını 
(connectivity) azaltarak yanıt verir, bu 
tip stres yaşantısı (örneğin bebeklik 
çağında güvensiz bağlanma) uzun yıllar 
sonrası anımsatıldığında dahi işlevsel 
nörobiyolojik bağlantıların durumsal 
artışında gecikme biçiminde bir tepki 
yetersizliği görülür. Çocukluk çağı cinsel 
tacizine uğrayan bir grup ergende 
yapılan beyin imajı çalışması, ilgilenilen 
beyin bölgelerinin hacimleri ile kimi 
klinik değişkenler arasında şaşırtıcı 
korelasyonlara dikkat çekmekte olup 
bu olağanüstü stres yaşantısına beynin 
“lateralizasyon”la (belirli işlevleri 
beynin bir yarım küresinde çalıştırma) 
karşılık verdiğini düşündürür. Her 
ne kadar beynin sağ ve sol yarısı 
arasındaki bu asimetrik durum ve iki 
yan arasındaki olası geçiş kısıtlanması 
klinik olarak patolojik bir duruma 
eşlik etse de merkez sinir sisteminin 
daha önemli şeyleri korumaya yönelik 
bir “olağanüstü hal” rejimi olarak da 
düşünülebilir.

Sağ frontal korteksin inceliği ile 
inkâr (“olay yaşanmadı”), sol frontal 
korteksin kalınlığı ile yabancılaşma 
(“olayı yaşayan ben değil başkası”) ve 
anterior singulat cismin büyüklüğü ile 
tehdit kaynağının yakınlığı (örneğin 
saldırının birinci derecede yakınlardan 
kaynaklanması) ve dissosiyatif 
amnezi (anımsamama) ile amigdala-
frontal lob kalınlığı oranı arasındaki 
korelasyonlar ruhsal acıya karşı 
durmanın dört biçimine, bunların 
birbirinden farklı boyutlar olduğuna 
ve sonuç olarak bir sosyofizyolojik iş 
“bölümü”ne işaret eder. Bu düzende, 
inkârın sağ frontal beyin kabuğunda 
incelme, fakat dissosiyasyonun sol 
frontal beyin kabuğunda kalınlaşma ile 
korelasyon göstermesi inkârın genelde 
toksik olduğu, dissosiyasyonun 
(bölünmenin) ise bilinmeyen bir 
“özün” muhafazasına yönelik bir tepki 
olabileceği çağrışımlarını yaratır.

BİLİNCİN ÖZERKLİĞİ
Yukarıda sözünü ettiğimiz 
fenomenlerin cereyan 
ettiği yer bilinçtir. O 
halde kardiyolojinin ana 
organı kalp, nörolojininki 
merkez ve periferik 
sinir sistemi ise 
psikiyatrininki 
bilinç olmak 
durumundadır. 
Bilincin değişik 
uyanıklık 
düzeylerinin 
yanı sıra, farklı 
niteliksel 
durumları 
olabilir. 
Bunların 
oluşumunda 
dikey ve 
yatay paralel 

yapılanmaların yanı sıra, değişik 
zihinsel perspektifler (“kamera 
açıları”) rol oynar; birinci ya da ikinci 
kişi, zaman, beden algısı perspektifleri 
gibi. O nedenle “bilincin entegratif 
modu” hem psikiyatri ve psikoloji hem 
de nörobilim için araştırılması ve ne 
olduğunun anlaşılması gereken ve 
daha iyi tedaviler yapabilmenin önünü 
açacak önemli bir klinik olgudur.

Bireyin bilincinin kendine ve çevresine 
göre özerkliğini sağlayan güçlerin 
neler olduğu çeşitli dönemlerde 
tartışılmıştır. İnsan, dış dünyaya 
bakarak gelişmeye başlayan ve fikri 
sorulduğu ölçüde kendini var eden 
bir varlıktır. Ancak kendini ifade 
edebilmek, bunun için kullanılabilecek 
bir dile gereksinim gösterir. Bu 
dilin erken örselenmeler nedeniyle 
yitirilmesi önemli ruhsal ve davranışsal 
sorunlara yol açar. Bazı yaşantıların 
ise gündelik dilde karşılığı olmayabilir. 
Nitekim sanatçı ve hatta kimi zaman 
bilim insanının görevi gündelik dilde 

karşılığı olmayan bir gerçeği yeni 
bir dil (bu dil sözcüklerden 

oluşabileceği gibi 
imge, ses ya da 
başka bir araç 
olabilir) bularak 

ifade etmektir. Bu 
ise yaratıcılık 

gerektirir ve 
yaratıcığın 
neden birey 
ve toplumun 
ruh sağlığı 
için gerekli 
olduğunu 
gösterir.

Kendine 
ve çevreye 

Kim bilir, belki de paradigmaların kaynaştırılabilmesi sorununu çözebilseydik 
beynimizin yüzde yüzünü kullanabilirdik! Fakat ya tersi de geçerliyse?



yabancılaşma ruhsal patolojinin 
ana çekirdeğiyken bütünleşme 
(entegrasyon), iyileşmenin ve ruh 
sağlığının ölçüsü; “kendileşme” ise 
bunun yolu olmak durumundadır. 
“İyileşen” bir “hastanın” şu sözlerinde 
ifadesini bulduğu gibi: “Ben buyum. 
Ben böyleyim. Bu benim.” Bu nedenle 
her psikoterapi biraz da yeniden 
bir kimlik (identity) tanımlaması 
ya da kişinin yeniden kendisiyle 
özdeşleşmesini gerekli kılar. Bir 
zamanlar Max Frisch’in sorguladığı 
gibi, günümüzde, aslında kavram 
olarak süreklilik gerektiren (bir şeyin 
kendisinin aynı olması) kimliğin, olası 
esnekliği ve erişkin yaşta değişime 
uğrayabilirliği tartışılır olmuştur.

ÖĞRENME, ÖĞRETME VE İYİLEŞME
Aynı zamanda bir “öğretici” ve 
“tedavici” olduğuma göre (ikisi 
de “hoca”dır kimi zaman bizim 
kültürümüzde), sözlerimi öğrenme 
ve iyileşme ile bitireyim. Çünkü parça 
ile bütün ilişkisinin iyi kurulmasının 
her ikisinde de kritik önemi vardır. 
“Anlam” ancak böyle doğar. Birbiriyle 
ilişkilendirilemeyen olgular ne tedavide 
ne de öğrenmede işe yarar, çünkü 
idrak (realisation) gerçekleşmez. İdrak, 
algıdan yüksek bir işlevdir. Janet’e göre 
idrak için bilginin hem benimsenmesi 
(personalisation) hem de şimdiki 
zamanda (presentification) olarak 
algılanmalıdır; geçmişi, bugünü, yarını 
görebilmek gerekir, bu ise zamana 
yabancılaşmaktan (detemporalisation) 
kurtulmak demektir. Tüm bunlar 
nörobiyolojik açıdan sentez yetisinin 

bulunduğu durumda gerçekleşebilir. 
Ruhsal travma kökenli dissosiyasyon 
bu işlevleri geri-dönüşlü de olsa 
bozar. Bu anlamda dissosiyasyonun 
bir tanımı da kişinin iç dünyasında 
ve aynı zamanda iç ve dış dünya 
arasında senkronizasyonun 
bozulmasıdır ve ruhsal travma kökenli 
psikopatolojilerde iyileşme bunun 
yeniden oluşturulması ile ortaya çıkar.

Lacan, “Bilgi yüzyıllar boyu gerçeğe 
(truth) karşı savunma olarak 
kullanılmıştır.” derken akademinin 
gerçeğinin (reality) arkasında 
“efendi”nin (master) gerçeği olduğunu 
ima ederek (gerçek) bilimin “soru 
sormak” olduğunu öne sürmüştür; 
gerekirse kendini bile sorgulamak 
anlamında. Bu ise kişinin, gerçekliğe 
farklı perspektiflerden bakabilmek 
için, kendisinin bölünmesi anlamına 
gelir. Nitekim dissosiyasyonu olan 
“hastalar”, kendilerine odaklanmaktan 
kaynaklanan artmış öznellikleri ve 
yaşamdan kopuklukları sayesinde 
gerçeğe farklı açılardan bakabilir ve bir 
yönleriyle amnezik oldukları gerçekleri 
bile, hiç değilse başka bir yanları ile 
dile getirirler.

Gerçekten de dissosiyatif bozuklukları 
anlayan bir klinisyenin önünde 
yeni bir bilgi dünyası açılır. Bu tür 
“hastaların”, çocuk yaşta dahi olsalar, 
dile getirdikleri düşünceler, yanıtı zor 
sorulara verdikleri tepkiler onların 
neredeyse bir “yarıktan” bakarak çok 
net olarak gördükleri manzaraları 
anlattıkları izlenimini verir. Çünkü 

çoğu zaman sorulan soruya yanıt 
vermeleri için durup düşünmeleri bile 
gerekmez. Bu çalışma araştırmacı 
bir klinisyen için yeni bilgilere 
ulaşmada bulunmaz bir hazinedir 
ve üstelik “hastanın” iyileşmesine 
hizmet eder. O kadar ki bu durum 
(yeniden yaratılan) “Bilgi iyileştirir 
mi?” sorusunu akla getirir. Ancak bu 
“tedavi” çalışmasının, Hegel’in dediği 
gibi, “birbirini fark etmenin (aynı 
zamanda kabul ve saygı anlamında) 
fark edilmesi” (Anerkennung der 
gegenseitigen Anerkennung, 
recognition of mutual recognition) 
eşliğinde gerçekleşmesi gerekir.

Şu bir gerçektir ki öğrenmeye ve 
öğretmeye en büyük engel önceden 
öğrenilendir (mindset). Eldeki 
resme yeni bir parça eklemek için 
eski parçalardan birinin çıkarılması 
gerekmektedir. Fakat parça 
değiştirmek olanaksızdır, ancak 
resim bütünüyle değiştirilebilir. 
Bu ise bilimsel devrimlerin neden 
paradigma çatışmaları biçiminde 
gerçekleştiğini açıklar. Ancak her 
paradigma bir bütünlük sanrısı 
üzerine kurulu olduğundan 
(gerçeğin bir bölümünü dışarıda 
bıraktığından) bir paradigmanın 
yerini yenisinin almasının 
bütüne ne ölçüde yaklaştırdığı 
tartışmalıdır. Kim bilir, belki de 
paradigmaların kaynaştırılabilmesi 
sorununu çözebilseydik beynimizin 
yüzde yüzünü kullanabilirdik! Fakat 
ya tersi de geçerliyse?∆
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Dissosiyatif bozukluklar ülkemiz dahil her yerde, her yaş 
grubunda neredeyse gizli bir epidemi oluşturur.

Prof. Dr. Vedat Şar’dan teşekkür

Sessiz ortaklarım olarak sürekli yeni düşünceler geliştirmem için bana ilham veren hastalarıma teşekkür ederim.
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Beyinde düşüncelerin nasıl temsil 
edildiği tam olarak anlaşılmamış 
olsa da karşımızdaki canlıların 
duygu ve düşüncelerini okumak 
hem de bunu beyinlerine elektrotlar 
yerleştirmeden veya onları MRI, EEG 
cihazlarına bağlamadan yapmak 
her gün yaptığımız bir şey. Yüz 
ifadeleri, jestler ve ses tonu çoğu 
zaman insanın ne düşündüğünü 
ayna gibi yansıtır. İnsanlar yüz 
yüze iletişimde önem taşıyan bu 
sinyalleri okumaya programlanmış 
çok gelişmiş algısal yeteneklere 
sahiptir. Ancak zannedilenin aksine, 
düşüncelerimizin dışa vurulması hiç 
farkında olmadığımız kanallardan 
da gerçekleşiyor. Akıllı Arayüzler 
Laboratuvarı’nda yaptığımız 
çalışmalarda, basit etkileşimli 
aktiviteler sırasında insanların 

ZİHİN OKUYAN ARAYÜZLER

İnsanların düşüncelerini okumak mümkün 
mü? Karşınızdaki kişinin zihninden geçenleri 
okuyabilmek ister miydiniz? Başkalarının 
düşüncelerini okuyabildiğimiz bir dünya nasıl 
bir yer olurdu acaba? Bu cümleleri okurken 
aslında herkesin sınırlı da olsa düşünce okuma 
kabiliyetine sahip olduğu aklınızdan geçmedi, 
değil mi? Acaba düşünceleriniz mi okundu?
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hangi işlemi yaptığını kestiren 
olasılıksal modeller oluşturduk. 
Modellerimiz, kullanıcı yaptığı işlemi
henüz tamamlamadan yapılmak 
isteneni büyük doğrulukla tahmin 
edebiliyor.

Diğer bir çalışmamızda ise yapay 
zekâ sistemlerinin yaptığı hataların, 
sistem kullanıcılarının gözlerinden 
okunabilen tepkiler aracılığıyla 
tespit edilebileceğini gösterdik. 
Çizim tanıma problemi özelinde 
yürüttüğümüz bu çalışmada, 
etkileşimli bir çizim tanıma 
sisteminin hata yapması (yani 
çizimlerin yanlış tanınması) 
durumunda, kullanıcıların yapılan 
yanlışı düzeltme niyetlerinin istem 
dışı bir şekilde göz hareketlerine 
yansıdığını tespit ettik. Kullanıcıların 
niyetlerine göre değişiklik gösteren 
göz hareketlerini yine makine 
öğrenmesi metotlarıyla modelleyebilen 

ve dolayısıyla kullanıcıların akıllı 
sistemlerle etkileşim sırasında 
akıllarında oluşan hedef ve niyetlerini 
okuyabilen yapay zekâ sistemleri 
geliştirdik.

Yukarıda özetlediğimiz iki metodun 
ortak yönü göz hareketlerinden 
kullanıcıların niyetlerini okumaları. 
Ancak insanların düşünce ve 
niyetlerinin farklı göz hareketlerine 
yol açmasının altında gözlerin görsel 
bilgi tüketiminden sorumlu duyu 
organı olması yatar. Düşünce, hedef ve 
niyetlerimize göre ihtiyaç duyduğumuz 
dolayısıyla bulup tüketmemiz 
gereken görsel bilgi farklı olacaktır. 
Bu bilgiyi toplayan gözlerin gezindiği 
rotalar aslında toplanan bilgiyle ne 
yapılacağını dışa vurur. Gözleri tarif 
eden bir bilmece, “Bir ufacık mil taşı, 
dolanır dağı taşı” der. Anlaşılan o ki 
gözlerin dünyayı gezinmesi bilmecenin 
ima ettiği basitliğin ötesinde bir 
derinlik içeriyor.∆

farkında olmadan sergiledikleri göz 
hareketlerinin işlenmesiyle kişilerin 
niyetlerinin ve düşüncelerinin 
okunabileceğini gösterdik. Biri doktora, 
diğeri yüksek lisans tezine dönüşen 
çalışmalarımızın çıktıları aynı zamanda 
iki ayrı patentle koruma altına alındı.

Göz hareketlerinden niyet 
okuyan çalışmalarımızın ilkinde, 
bilgisayar veya tablet kullanımı 
sırasında gerçekleştirilen temel 
etkileşim aktivitelerinin anlık göz 
hareketlerinden kestirilebildiğini 
gösterdik. Bu çalışmada, kullanılan 
uygulama penceresinin küçültülmesi 
veya büyütülmesi, ekrandaki 
nesnelerin taşınması, okunan 
sayfanın aşağı kaydırılması gibi 
işlemler sırasında gözlerin yapılan 
işleme özgü çok farklı hareket 
örüntüleri oluşturduğunu tespit ettik. 
Bu örüntüleri makine öğrenmesi 
metotlarıyla edinerek kullanıcının 

 Doç. Dr. Metin Sezgin / Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü   

İnsanların düşünce 
ve niyetlerinin 
farklı göz 
hareketlerine yol 
açmasının altında 
gözlerin görsel 
bilgi tüketiminden 
sorumlu duyu 
organı olması yatar.

 Özem Kalay / Bilgisayar Mühendisliği, 2014 Yüksek Lisans Mezunu

∏ Doç. Dr. Metin Sezgin ve yüksek lisans öğrencisi Alpay Sabuncuoğlu
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İnsansız kullanılan akıllı araçlar veya 
insanlarla iletişim kuran robotlar 
artık sadece filmlerde karşımıza 
çıkmıyor. İçinde bulunduğumuz 
yüzyıl, her alanda insanlarla yan yana 
çalışabilen hatta bazen insanların yerini 
alabilen ve kendi kendine öğrenme 
araçlarıyla donatılmış makinelerin 
hızlı ve bir ölçüde endişe verici 
yükselişine tanıklık ediyor. Makinelerin 
özişlerliğinin artması, eğitimcileri 
tarafından programlanmamış veya 
öngörülemeyen “gelişen davranışları”nın 
ölümlere, bedensel zararlara veya mal 
zararlarına sebep olma endişesini 
de beraberinde getiriyor. Bu sebeple 
günümüzde robotların fiillerinden doğan 
zararlara ilişkin hukuki sorumluluk 
rejimini düzenlemeye çalışan ülkeler, 
zarara yol açan davranışlara maruz 
kalmış üçüncü kişilerin haklarını 
korumakla inovasyonu engellemeden 
ürün güvenliğini sağlamak arasındaki adil 
dengeyi gözetmeye çalışıyor.

TASLAK KURALLAR
Avrupa Birliği’nde (AB) robotların zarara 

ROBOTLARA İLİŞKİN HUKUKİ 
SORUMLULUK KURALLARINI 
DÜZENLEMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER

Robotların öngörülemeyen davranışlarının sebep olabileceği zararlar bakımından hem 
üçüncü kişilerin haklarını koruyarak hem de inovasyonu engellemeden adil bir denge 
gözetebilmek mümkün mü?
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yol açan fiillerinden doğan sorumluluk 
hakkında birtakım taslak kurallar teklif 
edildi. Bu kurallar, Avrupa Parlamentosu 
Hukuki İşler Komitesi Sözcüsü tarafından 
hazırlanan ve 2016’da yayımlanan 
“Robotlara İlişkin Sorumluluk Hukuku 
Kuralları Hakkında Komisyona Yapılan 
Öneriler Raporu”nda (2015/2013 
(INL)) yer alıyor. Rapor, eğitim ve 
istihdama ilişkin önerilerin yanı sıra, 
robotların gittikçe artan kullanımının 
sebep olabileceği veri koruması ve 
etik konusuna da değiniyor. Rapordaki 
öneriler, Avrupa Komisyonu’nun 
aşağıdaki konularla ilgili yasal girişimlerin 
gerekliliğini değerlendirmesinin talep 
edildiği Avrupa Parlamentosu İlke 
Kararı’nda da yinelendi:

• Robot üreticileri, kullanıcıları ve 
programcıları bakımından uygulanacak 
hukuki sorumluluk rejimine karar 
verilmesi ve sorumluluğun kusursuz 
sorumluluk (sorumluluğun doğması 
için sorumluluğa neden olan fiili 
işleyen tarafın kusurlu olmasına gerek 
olmaması) veya kusur sorumluluğu 
(sorumluluğa neden olan fiili işleyen 
tarafın kusurlu olmasının gerekmesi) 
olması konusunda karara varılması,

• Karayolları motorlu araçlar mali 
sorumluluk sigortasına benzer bir zorunlu 
sigorta sisteminin benimsenmesi,

• Sigortanın olmadığı durumlarda 
zararların karşılanmasını sağlayacak bir 
tazminat fonu kurulması.

TEK SİGORTACI MODELİ
AB’nin bu girişiminin zamanlaması, AB 
üyesi olan ve olmayan bazı ülkelerin 
akıllı araçlara uygulanabilecek hukuki 
sorumluluk ve sigorta rejimi üzerine 
yasal düzenleme yapma girişimleriyle 
eşzamanlı olduğu için yerindedir. 

Örneğin Güney Kore’de, akıllı robotların 
sebep olabileceği zararlardan doğan 
sorumluluğun sigorta şirketleri 
tarafından teminat altına alınabilmesini 
düzenleyen 2008 tarihli “Akıllı Robot 
Üretimi ve Dağıtımı Hakkında Kanun” 
başlıklı mevzuat yürürlüğe girdi. Ayrıca 
sigorta sözleşmeler hukukuna ilişkin 
düzenlemeler içeren 2018 tarihli 
“Otomatik ve Elektrikli Araçlar Kanunu” 
Birleşik Krallık’ta kabul edildi. Bu kanunla, 
otomatik modda çalışan aracın üçüncü 
kişilere veya poliçe kapsamındaki sigortalı 
kişiye vereceği zararların karayolları 
motorlu araçlar mali sorumluluk 
sigortası teminatı veren sigortacı 
tarafından karşılanacağı “tek sigortacı” 
modelini temel alan zorunlu sigorta 
sistemi benimsendi. Bu düzenleme 
uyarınca üçüncü kişilerin zararının 
otomatik modda çalışan araçtaki bir 
ayıptan kaynaklandığının tespit edildiği 
ve araç üreticisinin sorumlu olduğu 
durumlarda, karayolları motorlu araçlar 
mali sorumluluk sigortası teminatı veren 
sigortacı üreticiye veya -üretici de ürün 

sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında 
sigortalıysa- üreticinin sigortacısına dava 
açma hakkına sahiptir. “Tek sigortacı” 
modeli, hem karayolları motorlu taşıtlar 
mali sorumluluk sigortasının hem de ürün 
sorumluluk sigortasının zorunlu olacağı 
çift başlı bir zorunlu sigorta sistemi 
yerine tercih edildi. Çift başlı sistem 
önce Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından önerilse de daha sonra sigorta 
sektörü ve paydaşlardan alınan geri 
dönüş uyarınca “tek sigortacı” modeli 
tercih edildiği için bu öneriden vazgeçildi.

HUKUKUN TEKNOLOJİYE YETİŞMESİ
Robotlara ilişkin sorumluluğun 
düzenlenmesi, şüphesiz Türkiye dâhil 
birçok ülkenin gündeminde olacak. 
Sürekli gelişen teknolojiye  uyum 
sağlayabilecek düzenlemelerin getirilmesi 
elbette zor. Bu sorun da düzenlemelerin, 
kısa zamanda değişen sorunların 
çözümünde yetersiz kalmasına ve 
hukukun teknolojiye yetişememesine yol 
açabilecek.∆

 Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Buğra / Hukuk Fakültesi

Robotlara ilişkin sorumluluğun düzenlenmesi, şüphesiz Türkiye dahil birçok ülkenin 
gündeminde olacak.

Örnekler
Güney Kore: Akıllı robotların sebep olabileceği 
zararlardan doğan sorumluluğun sigorta şirketleri 
tarafından teminat altına alınabilmesini düzenleyen 
2008 tarihli “Akıllı Robot Üretimi ve Dağıtımı Hakkında 
Kanun” yürürlüğe girdi.

Birleşik Krallık: Sigorta sözleşmeler hukukuna ilişkin 
düzenlemeler içeren 2018 tarihli “Otomatik ve Elektrikli 
Araçlar Kanunu”  ile otomatik modda çalışan aracın 
üçüncü kişilere veya poliçe kapsamındaki sigortalı kişiye 
vereceği zararların karşılanacağı zorunlu sigorta sistemi 
benimsendi.



Doğanın bilinen en karmaşık ve en 
çok soruya neden olan iki olgusu, 
insan zihni ve beyindir. Bu nedenle 
insan zihninin varlığı, ne olduğu ve 
nasıl işlediği tarih boyunca bilim ve 
bilim felsefesinin ana konularından 
olmuştur. “Ben kimim?”, “Ben, 
bedenimde nerede?”, “Zihin ve 
bilinç nedir, nasıl çalışır?”, “Beynim; 
zihnimi, bilincimi veya beni nasıl 
oluşturur?” gibi birçok soru bizi halen 
meşgul ediyor. Bu soruların yanıtları 
aranırken izlenen yollar ve ortaya 
konulan teoriler, bilimsel düşünce 
ve bilimsel yöntemin gelişmesine 

önemli ölçüde katkı sağladı. Günümüz 
teknolojisi ve bilgi birikimi, sorulardan 
bir kısmını aydınlatmış gibi görünse 
de halen açıklanmaya ihtiyaç duyulan 
oldukça fazla karanlık alan mevcut.

ZİHİN-BEDEN İKİLEMİ
“Zihin ve beden birbirinden ayrı mıdır 
ya da alttaki bir bütünlüğün ayrı 
görünümleri midir?” sorusuna yanıt 
olarak ileri sürülen mega kuramlar 
“monistik” ve “düalistik” kuramlar 
olarak adlandırılır. Monistik kuramlar 
insan varlığını sadece bedensel 
varlıkla açıklayan (materyalizm), tüm 
açıklamaları biyolojik varlıkta arayan 

ya da sadece zihnin varlığını kabul 
eden (panpsişist) yaklaşımları içerir. 
Düalist kuramlar ise hem beden 
hem de zihnin varlığını kabul ederek, 
“psikofizik paralelcilik” ve “psikofizik 
etkileşimcilik” olarak ikiye ayrılarak 
tartışılır. Psikofizik paralelcilik, her iki 
varlığın eşit ağırlıkta ancak birbirinden 
bağımsız olduğunu, psikofizik 
etkileşimcilik ise her iki varlığın yine 
eşit ağırlıkta ancak birbirini etkileyen 
bir ilişki içinde olduğunu savunur. 
Ruh-beden-varlık problemi, milattan 
önce mitolojinin etkisiyle ele alınırken 
sonrasında felsefenin konusu olur, 

BİLİM TARİHİ BOYUNCA 

‘ZİHİN’, ‘BEYİN’, ‘BEN’ 
TARTIŞMALARI

Bilim tarihinin ana konularından biri olan insan zihnini tam olarak 
anlayabilmek için bütüncül yaklaşımları kapsayan modeller geliştirmek 
gerekir.
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daha sonra da ağırlıklı olarak bilimin 
ilgi alanına girer. Tarihsel süreç 
içinde bu kavramların nasıl geliştiğini 
anlamak, geldiğimiz noktayı 
anlamaya yardım edecek ve bundan 
sonra izlenecek yola ışık tutacaktır.

‘ZİHİN’ AÇIKLAMALARININ TARİHÇESİ
Milattan önceki dönemlerde ruh-
beden ilişkisiyle ilgili açıklamaları, 
insan-aşkın varlık olarak tanrı 
ilişkisinden ayırmak pek de mümkün 
değildir. Neredeyse 18. yüzyıla kadar 
sorulara verilen yanıtlar bu bağlam 
içinde oluşturulur. İlk çağ filozoflarının 
üzerinde durdukları konu, zihnin ne 
olduğu ve bedenle nasıl bir ilişkisi 
olduğudur. O dönemlerde zihin, “ruh” 
(Latince psyche) olarak ele alınır ve 
düşünme, irade, karar verme gibi 
zihinsel işlevler ruha atfedilir. Genelde 
monistik bir yaklaşım hakimdir. 
Platon (MÖ 427-347), sadece ruhu 
kabul edip panpsişist bir yaklaşım 
sergilerken, Demokritos (MÖ ~460-
370), bedenin (maddenin) etkinliğini 
savunarak materyalist bir yaklaşım 
izler. Aristoteles (MÖ 384-322) ise hem 
ruhu hem bedeni kabul edip iki ayrı yapı 
olarak açıklarken bir anlamda düalist 
yaklaşıma öncülük eder.

Biraz daha detaylarına inersek; Platon 
bilinç meselesiyle uğraşan ilk kişidir, 
ardılı Aristoteles ise bu sorun üzerine 
sistematik incelemeyi yazan ilk kişi 
olur. Platon’a göre ruh tanrısal bir 
mahiyete sahiptir; yaratılmamıştır, 
yani hep vardır ve mutlaktır. İdealar, 
varlığın orijinal formları, varlığın 
özleri ve ilk örnekleridir. Duyularla 
algılanan alem olan objeler alemi ise 
ideaların kopyası ve gölgesidir. Beden, 
maddi nesneleri duyular aracılığıyla 
ruha tanıtan bir araçtır. Aristoteles 
(MÖ 384-322) Ruh Üzerine isimli 
kitabında ruhu form, gövdeyi madde 
olarak açıklar. Bu görüş, ruh-beden 
ikileminin ilk ele alınış şekli sayılabilir. 

Aristoteles’e göre seçimlerimiz, tek tek 
duyumların genel bir algıyı oluşturması 
sonucunda ortaya çıkar. Bilinç, istek ve 
algıyı bilgiye dönüştürür. Aristoteles’in 
iki türe ayırdığı bilincin ilki kişiye özgü 
ve edilgen; diğeri, tüm insanlarda 
ortak ve aynı olan etkin bilinçtir.

Ruhun bedendeki yeri açısından ise 
antik felsefede Empedokles (MÖ 
494-434) ve Aristoteles, ruhun kalpte 
yer aldığını iddia ederken Hippocrates 
(MÖ ~460-375), Anaksagoras (MÖ 
500-428) ile Platon, zihinsel süreçler 
ve rasyonel ruhun kafada/beyinde 
yer aldığını belirtirler. İlk Çağ’dan 

neredeyse Rönesans ve sonrasına 
kadar yapılan açıklamaların ortak yanı, 
bedenin, ruhun (zihnin) hapishanesi 
olarak nitelendirilmesi ve ruhun 
yüceltmiş olmasıdır.

Milattan sonra neredeyse 13. yüzyıla 
kadar ruh-beden ve insanla ilgili 
açıklamalara Hristiyanlığın bakış açısı 
egemen olur.  Bu dönemde insan 
ruhu doğrudan tanrının ruhunun 
bir uzantısı olarak görüldüğünden 
ruhun hasta olma olasılığı kabul 
edilmez, ruhun hasta olma nedeni 
şeytanın işi olarak görülür. 13. yüzyıla 
gelindiğinde Müslüman düşünürlerin 

 Doç. Dr. Fahriye Oflaz / Hemşirelik Fakültesi

İlk çağ filozoflarının üzerinde durdukları konu, zihnin ne olduğu 
ve bedenle nasıl bir ilişkisi olduğudur.
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ürettiği literatür ve bilgi sayesinde 
Antik Yunan felsefecilerinin yeniden 
keşfedilmesiyle bakış açısında 
değişimler başlar. Ancak bu 
dönemde de zihin ve işlevleri salt 
ruh olarak değerlendirilir. Ayrıca 
kutsal kitaplardaki açıklamalar 
mutlak olduğu için bu konuda 
bilimsel denilebilecek çalışmalar da 
yapılmaz. Bununla birlikte 10. yüzyılda 
İbn-i Sina’nın çeşitli ruh hallerinin 
davranışlar ve beden üzerinde etkileri 
olduğu konusunda açıklamaları 
vardır. İbn-i Sina, “nefs” olarak 
adlandırdığı, kendini ve bildiğini 
bilen bir yapı olarak “ruh”u, Antik 
Yunan felsefecileri gibi bedenden 
ayrı bir yapı/cevher ve bedeni de bu 
oluşumun giysisi olarak açıklar.

Bu dönemden modern çağa geçişin 
belirleyicileri, dünyada ortaya çıkan 
büyük siyasi ve sosyal değişimlerin 
yanı sıra, bilimde ortaya çıkan 

devrim niteliğindeki gelişmelerdir. 
Modern çağda, hakim otorite olan 
evrenin tanımlayıcısı ve hamisi olarak 
görülen dinin yerini bilim alır; felsefe 
ise kendini ve alt alanlarını bilim 
yoluyla tanımlama durumuna gelir. 
Bu noktada zihin konusundaki en 
bilinen kuram, modern felsefenin ve 
aynı zamanda bilim felsefesinin de 
kurucusu olarak bilinen Descartes 
(1596-1650) tarafından geliştirilir.

Descartes, varlığa ruh ve bedenden 
oluşan bir yapı olarak bakar ve bu 
konuda ürettiği yaklaşımlar kendinden 
sonra gelenleri de etkiler. Descartes, 
beden için fizik ilkelerinin geçerli 
olduğunu, ruh için ise bunun mümkün 
olmadığını savunur. Descartes’a göre 
insan bedeni mekaniktir ve mekanik 
modellerin hareketleri dış nesnelere 
bağlı olarak değişir. Ruh ise bedenden 
ayrı çalışır ve tek işlevi düşünmektir. 
Descartes, düşündüğümüzün farkında 

olmak bizi “düşünen bir ben”in 
var olduğu sonucuna götürür, der. 
Başka bir deyişle, var olmanın kanıtı 
düşünmektir. Bu durumda “ben”, 
özü ve doğası düşünmek olan ve var 
olmak için hiçbir yere ve maddi hiçbir 
şeye ihtiyacı olmayan bir cevherdir. 
Burada bahsedilen “ben”, cisimsel 
olan bedenden tamamen farklıdır 
ve zihin kavramıyla da özdeştir. Bu 
fikirler, mitolojik ruh algısını yıkarak 
zihinsel süreçlere yönelmeyi sağlar. 
Böylece, ruh ve beden her biri diğerine 
başvurmaksızın incelenebilen, 
paralellikleri bulunmakla beraber 
iki farklı dünyaya ait varlıklar olarak 
algılanmaya başlanır. Elbette bu hakim 
görüşe karşı çıkan, zihin ile beden 
ayrımını yadsıyan, zihin ve bedenin 
birbiriyle özdeş olacak kadar yakın 
bir ilişki içinde olduğunu savunan 
görüşler de (Spinozacılık gibi) vardır. 
Aynı dönemlerde Leibniz (1646-1716) 
ve Kant (1724-1804) da zihnin sadece 
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Zihin ile beden ayrımını yadsıyan, zihin ve bedenin birbiriyle özdeş olacak kadar yakın bir 
ilişki içinde olduğunu savunan görüşler de vardır.
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Davranışçı yaklaşım: Bilimin gözlenebilir 
olayları çalışması gerektiği varsayımına 
dayalı olarak davranışın, organizma 
ve çevresi arasındaki etkileşimi 
izleyebileceğimiz tek alan olduğunu 
savunur. Öncüleri arasında E. L. Thorndike 
(1874-1949), J. B. Watson (1878-1958), 
I. P. Pavlov (1849-1936) ve B. F. Skinner 
(1904-1990) sayılır. Davranışçılara göre 
zihinde olan biten ölçülemeyeceği için 
çalışılamaz.

Bilişsel yaklaşım: Davranışların insanı 
anlamak için yeterli olmadığına ve davranışı 
anlayabilmek için onun arabulucusu olan 
içsel süreçlere odaklanmak gerektiğini 
savunur. Bilişsel yaklaşımla ilgili 
çalışmaların W. Kohler (1887-1967) ve 
E. C. Tolman’la (1886-1959) başladığı 
söylenebilir. Kohler, problem çözmenin 
içgörüye dayalı olduğundan, Tolman 
ise bilişsel haritalar olarak adlandırdığı 
uyaranlar arasındaki ilişkilere dayalı 
öğrenmelerden bahseder.

Psikodinamik yaklaşım: Merkezinde benlik 
ve farkındalık gibi konular yer alır ve öncüsü 
S. Freud’dur (1856-1939). Bu yaklaşım, 
kişiliğin geçmiş deneyimler ve zihnin 
işleyişi tarafından nasıl şekillendiğini analiz 
etme yoluyla, davranışı ve insanı anlamaya 
çalışır. Ayrı bir ruhsal yapının varlığından 
bahseder (id, ego ve süperego).

Biyolojik yaklaşım: İnsan bir biyolojik 
organizma olarak tanımlanır, 
yaptıklarımızın ve düşündüklerimizin 
temelleri bedenimizde aranır. Bu 
yaklaşım iki ana konuyu anlamaya 
yönelik çalışmalardan kaynak alır. Bunlar, 
beden-zihin arasındaki ilişki ve kalıtımın 
davranışlarımız üzerindeki etkisidir.

dış dünyanın duyumlarını işleyen 
pasif bir konumda olmadığını, aktif bir 
olgu olduğunu savunarak psikofizik 
paralelci bir yaklaşım sergilerler.

Descartes sonrasında Avrupa 
aydınlanmasının öncüsü sayılan J. 
Locke (1632-1704) kendinden önceki 
rasyonalistlerin “doğuştan getirilen 
ilkeler ve aklın önceliği” fikrine aykırı 
olarak insan dünyaya geldiğinde 
zihninin boş bir plaka (tabula rasa) 
olduğu fikrini savunur. Bir varlık 
olarak ruhun varlığını kabul etse de 
bilginin duyumlarla kazanıldığını ileri 
sürer. Locke’a göre yapılacak şey, 
bu duyumları nasıl elde ettiğimizi 
araştırmaktır. Duyumları, iç duyum 
(sensation) ve dış duyum (reflection) 
olarak sınıflandıran Locke’un 
fikirleri, kendinden sonra gelen (G. 
Berkeley, D. Hume vb.) düşünürlerce 
geliştirilir, ruh kavramı yerine içsel 
deneyimlerden, algılardan, anılardan 
ve duygulardan söz edilir.

18. yüzyılda artık insanı anlama 
konusundaki çabalar genellikle 
zihin, duyumlar ve algılama süreçleri 
üzerine odaklanır, felsefe ve bilim 
yollarını tamamen ayırır. Bu yıllarda, 
daha önce kuramsal varsayımlar 
olarak açıklanmaya çalışılan olgular 
deney ve gözlemle açıklanmaya 
başlanır. Psikoloji biliminin öncüleri, 
pozitivist ve düalist yaklaşımın bakış 
açısına temellenmiş yöntemlerle 
insan zihnini ve “ben” olanı, 
bedenden bağımsız bir “ruhsal yapı” 
tanımlamaları yaparak açıklamaya 
çalışırlar. İnsan zihnini ve/veya 
ruhunu açıklamaya çalışan çağdaş 
psikoloji biliminin temel yaklaşımları 
olan ekoller ortaya çıkar. Bunlar, 
davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım, 
psikodinamik yaklaşım, hümanistik 
yaklaşım ve biyolojik yaklaşım 
olarak adlandırılan ekollerdir. Bu 
temel yaklaşımlar altında zihin ve 
faaliyetleriyle ilgili farklı açıklamalar 
üretilir ve her bir yaklaşım büyük zihin 
bulmacasını çözmede önemli katkılar 
sağlar. Ancak yine de bakış açısına 
ruh ve madde arasında açık bir ayrım 
olduğunu varsayan düalizm hakimdir. 
Bu nedenle çalışmaların Descartes’ın 
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PSİKOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR
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plan yapan, gelişen, kendine özgü 
bir yolda ilerleyen benzersiz bir 
varlıktır. Bu düşünce, hümanistik 
yaklaşımın ortaya çıkmasına neden 
olur. Hümanistik yaklaşımın üç temel 
kavramı; “fenomenolojik bakış açısı”, 
“seçme kapasitesine inanç” ve “anlam 
bulma”dır. Hümanistik yaklaşıma göre 
davranış, insan deneyiminin sadece 
bir yönüdür; bireyin ona yüklediği 
anlam olmadan ve oluştuğu koşullar 
değerlendirilmeden anlaşılamaz. 
C. Rogers (1902-1987), A. Maslow 
(1908-1970), V. Frankl (1905-
1997) ve M. Seligman (1942-.) bu 
yaklaşımın bilinen isimleridir. Bu 
yaklaşım, gerçekliği oluşturan fiziksel, 
biyolojik, toplumsal ve kültürel tüm 
olguların temelde birbirine bağlı ve 

dayalı olduğu (genel sistem teorisi) 
varsayımına dayanır.

GÜNÜMÜZDE ZİHİN KAVRAMI
Beyin ve bilgi çağı olarak adlandırılan 
günümüze geldiğimizde kullandığımız 
“zihin” kavramı artık bilişsel ve 
duygusal işlevleri kapsayan genel bir 
terimdir. Bilişsel, duyuşsal ve duygusal 
süreçlerin tümü olarak tanımlanan 
zihinsel süreçler algı, dikkat, bellek, 
problem çözme, akıl, yaratıcılık, 
anımsama, dili kullanma, okuma 
ve yazma gibi işlevleri kapsar. Zihni 
oluşturan bilişsel işlevlerin oluşma 
süreci “bilgi işleme” olarak tanımlanır. 
Bu model, bilgisayar bilimlerinden 
alınmış kavramları (girdi, depolama, 
geri çağırma) kullanır ve zihni özel bir 

indirgemeci ve mekanistik anlayışını 
temel aldığını belirtmek yanlış 
olmayacaktır.

19. ve 20. yüzyıl beyin fonksiyonları 
ve zihinsel süreçlerin, fiziksel ve 
biyokimyasal yönlerini açıklayan 
çalışmaların arttığı yıllar olur. 
Bu dönemde bir bilim dalı olarak 
tanımlanan psikiyatriyle beraber tüm 
yaklaşımlar ağırlıklı olarak biyomedikal 
görüşün etkisi altında kalır. 20. yüzyıl 
sonlarında ise dünyada bir paradigma 
değişimi söz konusudur. İnsan, 
biyolojik ve/veya koşullu tepkilerin ya 
da bilinçli bilgilerin olmadığı süreçlerin 
belirlediği, davranış birikimlerinden 
çok daha fazlasıdır; özel, düşünen, 
hisseden, umut eden, hayal kuran, 
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çeşit bilgisayara benzeterek, bilişi 
“bilgi-işleme işlevi”yle açıklar. Bu 
yaklaşıma göre bilgi işleme birçok 
sürecin bütünleşmesi sonucunda 
ortaya çıkan bir durumdur. Tüm 
zihinsel işlemlerin gerçekleştiği yer 
ise beyindir.

Bilgi işleme sürecinde, bilgi duyusal 
sistemde, duyusal kayıt sisteminde 
ve aynı anda bilinç -ve dikkat- öncesi 
olarak işlenir; gelen bu bilgilerden 
dikkat yoluyla seçilenlerden bazıları 
kısa süreli belleğe, bazıları uzun 
süreli belleğe iletilir, anının türüne 
göre anısal ve anlamsal bellek izi 
olarak depolanır. Bu bellek izleri uzun 
süreli bellekte değiştirilerek yeniden 
yapılandırılır ve mevcut bilgilerle 
birlikte yeni bilgiler oluşturulur. Bu 
karmaşık sistem bir “üst biliş” yapısı 
altında çalışır; bu üst biliş, sistem ve 
bilgi farkındalığı sağlar. Bir diğer üst 
sistem ise “yönetici işlevler” olarak 
adlandırılır. Yönetici işlevler, irdeleme, 
problem çözme, yaratıcılık ve karar 
verme gibi süreçlerden sorumludur. 
İnsan zihni tüm süreçlerin paralel ve 
bütünleşik olarak çalıştığı bir süper 
sistemdir. Davranışlar ise bütün bu 
bilgi işleme süreçlerinin bir ürünüdür.

BİLİNÇ Mİ FARKINDALIK MI?
Tüm bu açıklamalara bakıldığında, 
“Zihinsel süreçlerden hangisi 
‘ben’i oluşturur?” sorusu hâlâ 
cevaplanmamış gibidir. Bu bağlamda 
“ben”i oluşturan şey “bilinç” veya 
sıklıkla aynı anlamda kullanılan 
“farkındalık” mıdır? O zaman bilinç 
nedir, nasıl bir süreç izler ve beynin 
neresindedir? Bu zamana kadarki 

çalışmalar bunu pek de açıklamış gibi 
görünmemektedir. Felsefe sözlüğünde 
bilinç, “kişinin kendisine ve çevresine 
ilişkin farkındalığı” ve “kişinin kendini 
anlama, tanıma ve bilme yetisi” olarak 
ifade edilir. Yayınlarda ve çalışmalarda da 
sıklıkla kullanılan üst biliş kavramı, özne 
olarak “ben”in, kendi bilişsel özelliklerinin 
farkında olması, bu özellikleri kontrol ve 
denetleme yetisi olarak ele alındığında 
“bilinç” olarak tanımlanan işlevle 
benzerliği dikkat çeker. Bu durumda 
üst biliş, biliş de dahil, “kendilikle ilgili 
tüm farkındalıklar gibi bilincin bir 
yansıması mıdır?

SON SÖZ
21. yüzyıl bilgi ve teknolojileri 
sayesinde, insan zihnini ve varoluşu 
anlamaya dönük çalışmaların 
odağını artık beyin ve nöronlar arası 
iletişimin anlaşılması oluşturur. İçinde 
olduğumuz yüzyıl bu nedenle “beyin 
yüzyılı” olarak da anılır. Ancak bilim 
dünyası halen düalistik yaklaşımın 
etkisinden kendini kurtarabilmiş 
değil. Kartezyen görüş bilim dallarının 
çoğunun temellerini oluşturur. 
Capra’nın belirttiği gibi: “Zihinlerimizin 
içine çekilen bizler, bilme aracı olarak 
bedenimizi kullanma yöntemini 
unutmuş gibiyiz.” Bu çerçeveden 
bakıldığında geldiğimiz noktada 
insan zihninin ve süreçlerinin -ya da 
felsefenin kullandığı şekli ile bilincin 
ve iradenin- nasıl ortaya çıktığı ve 
davranışları nasıl yönettiğiyle ilgili 
sorulara tam bir yanıt bulunması bu 
indirgemeci yaklaşımla zor görünüyor. 
Bu bağlamda insanı anlamak ve 
açıklamak, daha bütüncül yaklaşımları 
kapsayan modeller geliştirmek şart.∆
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Friedrich Nietzsche, hayat sarkacının 
akıl ve duygu (Apolloncu ve Dionysosçu) 
uçları arasında salındığını söyler. 
Edebiyat tarihinde de aklın ya 
yüceltildiğini ya da karşı kefeye 
konan kalbi ve duyuları övmek için 
reddedildiğini görürüz. Kimi kalem 
ehli ise tüm bu unsurların uyumlu 
çalışmasının önemini vurgular.

DUYULAR MI, AKIL MI?
Walt Whitman, “Okumayı öğrenmek için 
çok mu çabaladın? Şiirlerin anlamını 
çözdün diye çok mu gururlanıyorsun?” 
diye sorar ve William Wordsworth gibi, 
kitabı kapayıp doğayla doğrudan temasa 
geçmeyi tavsiye eder. Ondan önce de 
Sir Philip Sidney, aşkını anlatabilmek 
için nice kitaplar karıştırdığını, söz 
sanatlarını çalıştığını ama hep başarısız 
olduğunu belirtir. Neyse ki sonunda 
ilham perisi şaire, “Budala, kalbine 
bak da öyle yaz!” hatırlatmasında 
bulunur. İkincil kaynaklara duyulan 
güvensizlik Whitman’ın Deryadeniz 
Gökbilimciyi Dinlerken adlı şiirinde 
daha da belirginleşir. Bu şiirde ozan, 
tablolar ve grafiklerle konuşan bir bilim 
insanının sunumundan nasıl sıkıldığını, 
yavaşça salondan süzülüp gece dışarıda 
çıplak gözle gökyüzünü seyrederken 
derin bir nefes aldığını anlatır. Kay 
Boyle’un bir öyküsünde gökbilimci koca 
zamanını çatı katında geçirirken karısı, 
zemin kattaki mutfakta yaşar. Kocası 
gibi soyut dil yerine, “Dirsek tıkanmış 
olabilir.” gibi bedensel ifadelerle 
konuşan bir muslukçu, kadının gönlünü 
çeler; öykünün sonunda kadın, adamın 
peşinden çukura iner. John Collier’in bir 
öyküsünde yine pozitif bilime inanmış, 
hayal gücünü kökten reddeden doktor 

bir baba vardır. Beelzy adında bir 
canavarla arkadaş olduğunu söyleyen 
oğlunu cezalandırmak istediğinde 
aslında hayali bir varlık olan Beelzy 
gelip babayı yutar. Jonathan Swift, 
Gulliver’in Gezileri’nde yemeklerini bile 
geometrik biçimlerde kesen, tuhaf 
bilimsel deneylerle uğraşan uçan ada 
sakinleriyle fena halde dalga geçer.

Rüyaların kaotik düzenine öykünen 
Sürrealistler gibi, birçok şair aklın 
baskısından kurtulmaya çalışır. Saint 
Pol Roux’nun yatarken kapısına 
“Şair Çalışıyor” yazılı bir tabela astığı 
söylenir. Çoğu şair için akıl bir zindandır. 
Dolayısıyla deliler ve çocukların 
özgürlüğü kıskanılır. Roethke ise, 
“Şartlarla çatışan ruhun soyluluğu 
değilse nedir ki delilik?” diye sorar 
ki kendisi de hayatının sonunda akıl 
yitimine uğrayacaktır.

Kimi duyuların dünyevi yaşamını kimi 
kalbin daha mistik tecrübelerini akla 
tercih eder. E. E. Cummings, “Beynimin 
en iyi hareketi nedir ki / Göz kırpışlarının 
yanında?” derken Roethke, Yılan adlı 
şiirinde doğrudan aklı hedef almaz ama 
güneşlenen hayvanın basit duyusallığına 
özenir. James Wright da Bir Lütuf 
şiirinde otobandan çıkıp aradaki dikenli 
telleri aşarak bir midilliyi okşarken 
insan-hayvan sınırı ötesinde başka bir 
şeye dönüşmek ister.

Oysa 18. yüzyılda Alexander Pope, 
İnsana Dair Düşünceler’de diğer 
canlılarla insanı ayıran bu sınırı 
öve öve bitiremez, birçok hayvanın 
güzel özelliklerini saydıktan sonra 
hepsinin insan aklında buluştuğunu 
söyler. Dickinson, “Beyin, tanrıyla aynı 

Edebiyat tarihinde kimi aklı yüceltir kimi kalbi. 
Kimi ise uyumu gözetir ve ikisini de kucaklar.

 Doç. Dr. Nazmi Ağıl / İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü



ağırlıktadır.” ifadesinde bulunur. John 
Donne, belki en meşhur şiirinde iki 
sevgiliyi ısıran bir pirenin kanının hem 
zifaf yatağı hem onları birleştiren kilise 
olduğuna okuru ikna etmek için akıl 
yürütmelerle ilerler.

Tasavvuf ve divan edebiyatında aklın 
hakikate erme yetisinden yoksun 
olduğu sıkça vurgulanır. Mevlana, “Akıl 
merhalesinde akıl beygirine yol yoktur.” 
buyurur. Fuzuli, “kör ve garip” olarak 
nitelediği aklın hedefe ulaşamayacağına 
dikkat çeker. Nev’i, küçük bir çocuğa 
benzettiği kalbini aşk mektebine verip 
aklı serbest bırakır. Kültürümüzdeki 
“abdal”, dünyevi hazlardan vazgeçip 
kendini Allah’a adayan, toplumun 
yargılamalarına kulak asmadan 
yaşayan, nerdeyse meczup kimseler 
için kullanılan olumlu bir sözcüktür. 
Aynı şekilde Karacaoğlan’ın, “Deli gönül 
hayran olmuş / Gezer Elif, Elif diye” 
deyişindeki “deli gönül” tanımı gerçek 
aşka ulaşmış kişinin durumunu yücelten 
bir ifadedir.

Buna karşılık şiirimizde aklı öven şairlere 
de rastlarız; “Alem içinde senin irfana 
meylin var ise / Gitme yabana eğer 
kendine aklın yar ise” diyen Necati Bey, 

aklını yitirmektense hayatını yitirmeyi 
tercih ettiğini söyleyen Yahya Bey gibi. 
Tanzimat döneminde bilime ve akla 
övgünün şiirlerde yer bulması da bizi 
şaşırtmaz. Tevfik Fikret, “Aklın büyüleyen 
mucizeleri önünde / Batıl geçecek 
yerlere hüsranla, inandım” dizelerini 
yazar. Beşir Fuad, kalbin sadece bir kas 
parçası olduğunu belirtir ve bilimsel 
düşünceye inancını bir deney yapar 
gibi intihar edip bilincini kaybettiği 
ana kadar hissettiklerini not almasıyla 
gösterir. Şinasi, aklın ışığıyla iyi ile 
kötünün birbirinden ayrıldığını söyler. 
Cumhuriyet döneminde Garipçilerin 
amacı akılla okunan bir şiir meydana 
getirmektir, bu amaca en uygun 
örnekleri Melih Cevdet Anday verir. 
Nazım Hikmet’in materyalist dünya 
görüşünü yansıtan şiirleri doğal olarak 
akla hitap eder. Can Yücel ve Metin 
Altıok da ironi yüklü şiirleri dolayısıyla bu 
bağlamda anılması gereken isimlerdir. 
Çünkü ironi hem yazan hem okuyandan 
zekâ ve bilinç isteyen bir sanattır.

HEM AKIL HEM KALP
Bazıları da bu ikilikten bunalıp akıl ve 
kalbi aynı anda kucaklamayı seçer. 
Dickinson, bu ikisinin birleşerek bir 

kıtayı oluşturduklarını belirtir. Fuzuli, 
“Akıl ile gönül emanetindir” derken 
kucaklayıcıdır. Nev’i, aklı gönül gemisine 
kaptan yapar ve şiir denizinde gezintiye 
çıkarır. İkinci Yeni şiirinin önemli ismi 
Sezai Karakoç, Ping-pong Masası adlı 
şiirinde, “Aparı bir gönülle Tur’dan inen 
bir akıl, Miraç’tan dönen bir ruh” hayal 
eder.

AKIL VE BİLİNÇTEN FAZLASI
Modernistler bilinç akışı tekniğiyle 
zihnin fotoğrafını çekmeyi denediler, 
ne derece başardıkları tartışılabilir 
çünkü yine Dickinson’ın sözleriyle: “Akıl 
kendine fazla yakın, duru göremez.” 
Nabi de benzer bir zorluğu yaşıyor olmalı 
ki aklı anlaşılması zor bir kitap olarak 
tarif eder. Şu satırları yazarken benzer 
duygular içindeyim. Bu yazıya oturana 
kadar farkında değildim; sözlük, zihnin 
akıl ve bilinçten daha fazlası olduğunu, 
kavrama ve hafıza anlamlarını da 
içerdiğini söylüyor. Ne yalan söyleyeyim, 
zihnim karıştı.∆
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DERYADENİZ GÖKBİLİMCİYİ DİNLERKEN

Deryadeniz gökbilimciyi dinlerken,
İspatlar, şekiller sütun sütun önüme dizildiğinde;
Tablolar, şemalar gösterilip nasıl toplanacağı, bölüneceği,
ölçüleceği anlatıldığında;
Bolca alkış aldığı konferans salonunda, oturmuş,
gökbilimciyi dinlerken,
Nasıl çabuk, nasıl da inanılmaz daraldı içim;
Kalkıp usulca süzülerek sonunda, dışarıda dolaştım bir başıma,
Gecenin gizemli, nemli havasında, başımı kaldırıp ara sıra,
Som sessizlik içinde yıldızlara baktım.

Walt Whitman
Çeviren: Nazmi Ağıl

HALUK’UN AMENTÜSÜ

Varlıkları yaratan bir güç var; ulu ve arınmış,
Kutsal ve yüce; ona vicdanla inandım.

Toprak vatanım, insan soyu milletim... İnsan
İnsan olur ancak, bunu iz’anla inandım.

Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var;
Dünya dönecek cennete insanla, inandım.

İnsanoğlu birbirinin kardeşi... Hülya!
Olsun, ben o hülyaya da bin canla inandım.

Elbet şu mezar ömrünü bir ışıklı mahşer
Takip edecektir, buna imanla inandım.

Aklın büyüyen mucizeleri önünde
Batıl geçecek yere hüsranla, inandım.

Tevfik Fikret

AKLIN BAŞKENTİDİR YÜREK

Aklın başkentidir Yürek,
Akıl bir ülkedir tek başına-
Tek bir kıtayı oluştururlar,
Akıl ve Yürek birleşerek,

Nüfusu Bir olan-
Yeterince kalabalık!
Bu coşkulu millet,
Kendinsin -bak.

Emily Dickinson
Çeviren: Nazmi Ağıl
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insan vücudunun dışında çalışan 
kablolu robotlar. Benim çalıştığım 
özel konu, Esrarengiz Yolculuk 
(Fantastic Voyage) gibi filmlerde 
gördüğümüz, insanın içine doğrudan 
kablosuz olarak giren, gittiği 
yerlerde cerrahi operasyon ya da 
ilaç verme gibi işlemler yapan çok 
küçük boyutlardaki robotlar. Bunlar, 
vücudun içine acı vermeden kolayca 
giren, hatta doğrudan yutulan 
ya da insan içine enjekte edilen, 
kablosuz olduğu için çok daha 
küçük bölgelere ulaşabilen ve hiçbir 
şekilde acı vermeyen ya da hastanın 
uyutulmasına bile gerek olmadan 
yerleştirilen, geleceğin tıbbi cihaz 
teknolojisi. Bu açıdan kablosuz 

Bir araştırmacısınız; birçok farklı 
projede çalıştınız, çok kıymetli çıktılar 
elde ettiniz. Ama üzerinde çalıştığınız 
tıbbi robotlar şu anda çok gözde. 
Yine de bu konuda çalışan bir tek siz 
değilsinizdir; yıllardır birçok bilimkurgu 
romanında/filminde de çok rastlanan 
bir konu bu. Sizin çalışmanızı farklı kılan 
nedir?

Söylediğiniz gibi tıbbi robotlar yeni 
bir konu değil, özellikle laparoskopik 
cerrahide, örneğin prostat 
cerrahisinde veya değişik ortopedi, 
beyin ya da kalp cerrahilerinde çok 
ileri, ticari, tıbbi robotik sistemler 
mevcut. Bunlar 1980’lerden beri 
yapılan çalışmaların sonunda 
ortaya çıkmış büyük boyutlarda olan 

minyatür tıbbi robotlar henüz çok 
yeni; 10-15 yıllık tarihi bulunuyor ve 
bu konuda Japonya’da, Avrupa’da ve 
ABD’de çalışan başka gruplar da var. 
Bizim yaptığımız farklılığa gelince… 
Yakın zamanda yaptığımız en büyük 
farklılık bu çok küçük cihazları, 
kablosuz olmanın ötesinde yumuşak 
şekilde tasarlayıp üretmek oldu. 
Yani yumuşak lastik gibi düşünün; 
elastik bir polimer malzemenin içine 
manyetik parçacıklar koyuyoruz ve 
dışarıdan şeklini değiştirerek onu 
kontrol ediyoruz. Bu robot şekil 
değiştirerek hareket edebiliyor, vücut 
içinde gezebiliyor ve aynı zamanda ilaç 
salımı yapabiliyor. Dışarıdan kontrol 
edilebilen yumuşak robot diyoruz 

‘İÇİMİZDEKİ’ 
ROBOTLAR
Bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin 
yetiştirdiği, yurtiçinde veya yurtdışında evrensel bilgi 
birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını 
ödüllendirmek üzere başlatılan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç 
Bilim Madalyası’nın üçüncüsü 1 Kasım 2018’de takdim edildi. 
Ödüle fen, mühendislik ve tıp bilimleri alanlarında argümanları 
ve teorileriyle yeni ufuklar açan, mühendislik alanında dünya 
çapında ses getiren çalışmalarıyla mikro ve nano biyomedikal 
robotik teknolojilerine öncü ve üstün katkılarda bulunan 
Prof. Dr. Metin Sitti layık görüldü. Metin Sitti’yle bu özel ödülü 
kazanmasında önemli rol oynayan araştırmalarını, yürüttüğü 
çalışmaları ve geleceğe ilişkin planlarını konuştuk.

RAHMİ M. KOÇ 
BİLİM MADALYASI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
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insan içinde gezen ve tıp uygulamaları 
olan küçük robotlar.

Peki, bunlar vücut içinde nasıl hareket 
ediyorlar? Bir otonomi var mı? Nereye 
gideceğini, ne yapacağını nasıl biliyor 
bu aygıt?

Genellikle tıbbi uygulamada en büyük 
sorun güvenliktir. Biz yumuşak robot 
yaptığımız için güvenlik konusunda çok 
iyiyiz ama yine dediğiniz gibi nereden 
nereye gideceğini kim bilecek, kim 
karar verecek ve kim kontrol edecek? 
Öncelikle uygulamanın yapılacağı 
kişi, ultrason veya X-ray cihazı ya 
da MRI dediğimiz vücuttan fizyolojik 
olarak görüntü alan bir cihazın içinde 
olacak. Çünkü o cihazlarla bizim 
vücudun içinde nerede olduğumuzu 
görmemiz gerekiyor. Robot çok 
küçük olduğundan ve robotun nerede 
bulunduğunu bilmemiz gerektiğinden 
bu tür cihazlarda önce görüntü 
alıyoruz. Hem vücudun görüntüsünü 
alıyoruz hem de robotun nerede 
olduğunu izliyoruz. Dolayısıyla doktor 
bunu ekranda görüyor, robot nerede, 
nereye gidiyor… Aslında komutu 

bunlara; hiçbir şekilde vücuda zarar 
vermiyor. Bahsettiğimiz o büyük robotlar 
aslında tehlikeli; herhangi bir hatada 
hastaya çok büyük zarar verebilir. Bunlar 
ise yumuşak ve çok küçük olduğu için 
çok farklı yerlere ulaşabilen zararsız 
robotlar.

Robotun boyutu nedir?

Şu an ilk prototipler birkaç 
milimetre boyutlarında, mesela 
yaptığımız robot prototipin boyu 4 
milimetre. Bunu daha da küçültmeye 
çalışıyoruz, onlarca mikrometre 
boyutlarına indireceğiz. Şu an vücut 
içinde kullanılan kateter dediğimiz 
cihazlara bakarsanız bunların çapı 
zaten milimetreye kadar indi. Ama 
bunların sorunu kablolu oluşları; 
kablolu olunca da ulaşabildikleri 
yerler kısıtlı ya da vücuda zarar 
verebiliyorlar. Bizim farklılığımız, 
o kablolu teknolojilerin milimetrik 
olanlarını bile kablosuz hale getirip 
insanların içine sokabilmek, bir yandan 
da tıbbi fonksiyonlarını koruyabilmek. 
O yüzden şu an en büyük yankı getiren 
yakın zamandaki çalışma yumuşak, 

doğrudan doktor veriyor. Doktor robota 
buradan şuraya git, derken biliyor ki 
oraya giderken sorun yaratacak bir 
durum yok. Yani doktor her zaman 
olayın sorumlusu ve kontrol edeni; o 
güzergâhı doktor belirledikten sonra, 
robotun o noktaya gitmesini otonom 
olarak bilgisayar programı belirliyor 
ama hep görüntü geri beslemesiyle. 
İnsan vücudu çok komplike olduğu 
için geri beslemeyle takip etmezseniz 
robot başka yere gidebilir ya da onu 
kaybedebilirsiniz. İnsan vücudunu çok 
iyi tanıyan, bütün operasyonu bilen 
birinin kontrolünde olması, sürecin ve 
hastanın güvenliği açısından en iyisi 
her zaman.

Anladığım kadarıyla ilk hedef ilaç 
salımı, değil mi?

Görece ilk hedef ilaç salımı, evet. 
Yumuşak robotun en büyük özelliği 
dışarıdan kumandayla ve manyetik 
alanlarla şeklini istediğimiz gibi 
değiştirebilmemiz. Robotun üstüne 
yaptığımız cep şekil değiştirme 
sırasında açılıyor ve içindeki ilaç o 
bölgeye salınıyor. Şimdi yine görece 

∏ Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül töreni. Rahmi M. Koç (solda), Prof. Dr. Metin Sitti (ortada), Prof. Dr. Umran İnan (sağda). 
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yapabileceğimiz ilk uygulama, kanser 
tedavisinde; kemoterapide kullanmak. 
Biliyorsunuz kemoterapide ilaçlar 
şu an ağızdan ya da enjeksiyonla 
alındığında vücudun her yerine 
gidiyor, aslında yüzde 95’i doğru 
hedefe gitmiyor ve yan etki yaratıyor. 
O yüzden şu an hedefli olarak kanser 
ilacını vermek çok büyük bir “hedef”; 
ilaç firmaları çok uğraşıyor bu konuda. 
Bizim çalışmamızda robotik olarak 
ilacı doğru yere götürdükten sonra 
orada yüksek dozda lokal olarak 
vermeye çalışıyoruz ki yan etkiler 
minimize edilsin, bu çok önemli bir 
avantaj. Bir de etkisi artıyor tabii, ilacı 
en yüksek miktarda doğru dokuya 
ulaştırıyoruz. İlk hedefimiz bu. İkinci 
hedefimiz, diyelim ki bir damarda, 
beyinde veya kardiyovasküler 
sistemde anormal bir kanama 
oldu. Bizim robotumuz kanamanın 
oluştuğu noktaya ulaştığında 
damarı kendisi kapatacak şekilde bir 
tıpaya dönüşebilecek. Yani kanama 
duracak ve koşullar yine normale 
dönerse tıpa görevini bırakacak, 
yeniden robota dönüşüp yerinden 
çıkabilecek. Dolayısıyla hedefli 
olarak vücutta değişik kanalları açıp 
kapama gibi bir görevimiz olacak. 

Üçüncü uygulamada da bu robotları 
dışarıdan ısıtabiliyoruz; içlerinde 
manyetik parçacıklar var ve dışarıdan 
manyetik alanları sabit değil de yüksek 
frekanslarda değişken bir şekilde 
verdiğiniz zaman manyetik parçacıklar 
ısınıyor. Isınan robotun bulunduğu 
hücreler 45 °C derece civarında bir 
sıcaklık hissederse ölmeye başlıyor. 
Kanserli dokularda, değişik kanser 
tedavilerinde parçacıklar kanser 
hücrelerine yapıştıktan sonra, o 
hücreleri dışarıdan ısıtıyorlar ve 
öldürüyorlar. Buna hipetermi deniyor 
ve bu da kemoterapinin yanında 
başka bir kanser tedavi yöntemi. Bunu 
sağlayacak bizim yumuşak robotumuz.

Görevleri bittikten sonra vücuttan 
atılmaları nasıl gerçekleşiyor? Yan 
etkileri yok mu?

Öncelikle şu soruya cevap verilmeli: 
Robotlar içimize nasıl girecekler? 
Robotlarımız hedef bölgeye göre 
vücuda değişik şekillerde girecekler. 
Örneğin, hedefimiz sindirim 
sistemiyse ağızdan yutularak ama 
kardiyovasküler sisteme ya da beyne 
kateter yardımıyla girmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla vücuda girme işlemi bile 
hastalığa ya da hedefli bölgeye göre 

‘Bizim farklılığımız, o 
kablolu teknolojilerin 
milimetrik olanlarını 
bile kablosuz hale 
getirip insanların 
içine sokabilmek, 
bir yandan da tıbbi 
fonksiyonlarını 
koruyabilmek.’

‘Bir araştırmacının Türkiye’de 
ya da yurtdışında bilinmesi 
açısından bu ödüller iyi 
birer araç oluyor. İnsanların, 
öğrencilerin, araştırmacıların 
sizi bilmesi birçok kapıyı açıyor.’
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değişiyor. Vücuda girdikten sonra 
da şu problemlerle karşılaşılacak: 
1- Robotun yapıldığı malzemenin 
vücuttaki hücrelerle uyumlu olması 
gerekiyor. Öyle malzemeler var ki 
vücuda yerleştirdiğinizde hücreler 
onları sevmiyor ve dolayısıyla tepki 
vererek toksik bir etki yaratıyor. Bu 
çok önemli bir problem. Dolayısıyla 
biz yumuşak robotları çok özel 
malzemeden yapıyoruz ki vücut onları 
sevsin. 2- Bağışıklık sistemimizdeki 
hücreler de robotlarımıza saldıracak, 
her yabancı biyolojik ya da sentetik 
maddeye saldırdıkları gibi. Dolayısıyla 
bizim bağışıklık sistemi hücreleriyle 
de arkadaş olan, uyumlu malzemeler 
kullanmamız gerekiyor. Bunları doğru 
yaptıktan sonra robotun tepkisel bir 
yan etkisi olmayacak. Son aşamadaki 
sorun da sizin güdümünüzde ya da 
kendi otonom güdümünde robot 
yanlış bir şey yaparsa ne olacağı. 
İşlemi doktor kontrolünde yaparak, 
malzemeleri yumuşak tasarlayarak 
bu tür sorunları nerdeyse yüzde 0 
gibi çok az oranlara düşürüyoruz. 
Peki, sonunda her şey başarıldı, 
robotun veya robotların (Bazen birden 
fazla robot kullanacağız.) işi bitti, 
şimdi ne olacak? Onları nasıl dışarı 
çıkaracağız ya da içeride bırakırsak ne 
olacak? Bu noktada iki çözümümüz 
var: Milimetrik boyutta olan robotlar 
manyetik özellikte oldukları için 
bir kateter yardımıyla mıknatısla 
toplanıp çıkarılabilir. Ama asıl yapmak 
istediğimiz ve ilk çalışmaların olumlu 
sonuçlar verdiği yöntem, robotun 
vücut içinde tamamen çözünmesi. 
Burada da kritik olan, bu çözünmenin 
zaman içinde gerçekleşmesi çünkü 
hemen olursa operasyon bitmeden 
kendini imha edebilir.

Peki, bu keşfin bilime katkısı nasıl 
olacak sizce? Bundan sonra hangi 
bilim dallarını etkileyecek? Ne tür 
yeni projelerin üretilmesine öncülük 
edebilir?

Bu, çok disiplinlerarası bir konu. 
Böyle bir robotu tasarlamak, 
üretmek, denetlemek, uygulamak… 
Bütün bu süreçler farklı uzmanlıklar 
gerektiriyor. Öncelikle mutlaka 

malzeme biliminden anlamak 
lazım; bütün malzemelerin doğru 
seçilmesi ve üretilmesi gerekiyor. 
Ekibinizde malzeme biliminden, 
kimyadan, polimer kimyasından 
anlayan çok iyi elemanlarınızın 
olması şart. Ayrıca çok iyi robotik de 
bilmek lazım. Robotik demek hem 
elektrik-elektronik mühendisliği 
hem makine mühendisliği hem de 
programlamadan anlamak demek. 
Robotun hareketini denetlemek ve 
kontrol etmenin dışında, hareketi 
anlamak için sıvı akışkanlığı ve 
fizik bilmeniz gerekiyor. Fizyoloji ve 
tıp bilmeden tıbbi uygulamada bu 
robotları kullanabilmek mümkün 
değil tabii. O fizyolojik sistemdeki 
hareketler neler, orada hangi hücreler 
var, hücrede nasıl tepkimeler 
olabilir, sıvı akışkanlığı, hareketi var 
mı, organlarda hareket var mı? O 
nedenle çok iyi anatomi bilmelisiniz. 
Dolayısıyla bizim ekipte neredeyse her 
alandan araştırmacı var ve bunların 
hepsini grup olarak bir araya getirmek 
gerekiyor. Bilimsel bir keşif söz 
konusu olduğunda tüm bilim dallarına 
dokunduğunuz için hepsine çok 
büyük katkılarda bulunabiliyorsunuz. 
Çok yeni malzemeler keşfediyoruz, 
örneğin yumuşak robotların şekil 
değiştirebilmesi bilimsel olarak 
çok yeni. Bunların tıbbi olarak nasıl 
görüntüleneceği, içeri nasıl yerleştirilip 
dışarı çıkarılabileceği… Aslında hepsi 
bilimsel yeni metotlar gerektiriyor. O 
kadar küçükler ki neredeyse mikrop 
boyutlarında, o yüzden robotları 
yüzlerce hatta binlerce üretip vücuda 
salıyoruz. Bunların kolektif olarak 
dışarıdan denetlenmesi gerekiyor 
tabii. O zaman kolektif sistemleri 
anlamanız lazım. Biz hayvanlara 
bakıyoruz; küçük bakterilerden tutun 
da diğer küçük hayvanlar nasıl hem 
tek başlarına hem de kolektif olarak 
hareket ediyorlar, inceliyoruz ve 
doğadan çok şey öğreniyoruz. Bilimsel 
olarak da doğadan öğrenen, doğadan 
esinlenen küçük robotlar yapıyoruz. 
Örneğin bu yumuşak robot dediğim 
aslında bir kurtçuk, aynı zamanda 
zıplayan başka bir yumuşak hayvan 
ya da denizanası ya da sperm gibi 

yüzen… Doğadan esinlenen birçok 
fikrimiz var. İşin ilginci, böyle fikirlerle 
yeni robotlar üretirken yaptığımız 
robotlarla da doğayı daha iyi anlıyoruz. 
Bilimsel olarak aslında yaptığımız 
yumuşak robotların hedefi tıbbi 
uygulamanın dışında, aslında doğayı 
daha iyi anlamak. Dolayısıyla hem tıbbi 
uygulamalar hem doğayı anlamak 
hem de yeni malzeme ve yeni metotlar 
üretmek önemli buluşlar getiriyor ve 
getirecek.

Bu aslında bir tür biyomimikri, yani 
hayvanların hareketlerini taklit 
ediyorsunuz. Bir de sanıyorum tam 
tersi yönde bir projeniz var. İnsan kas 
hücresini alıp robota yapıştırmak ve 
robot geliştirmek gibi. Bu projenin 
gerçekleşmesiyle siz geleceği nasıl 
resmediyorsunuz? 20-30 sene sonra 
bizi neler bekliyor olacak?

Malzeme konusunda 2-3 seçim 
var. İlki tüm malzemeleri sentetik 
üretmek yani elastik malzemeler, 
manyetik malzemeler gibi. Bir de çok 
küçük boyutlara indiğimizde, örneğin 
6-8 mikron çapındaki damarlara 
bir robotun girmesi için hücre ya da 
alyuvar boyutuna inmesi lazım. Hücre 
boyutuna inmek için sentetik robot 
üretmek şu an çok zor; uygulamalar 
var ama çalışmaları biyolojik 
sistemler kadar iyi değil. Dolayısıyla 
biz de tamamen sentetik yapmak 
yerine, “Neden gerçek hücreleri de 
kullanmayalım robotlarda?” dedik. 
Canlı halde hareketli hücreler, örneğin 
yüzen bakteriler, alg dediğimiz 
mikroorganizmalar ya da kas 
hücreleri zaten vücut içinde aktif 
olarak hareket edebiliyorlar. Ayrıca 
vücudumuzda, bağırsak sistemimizde, 
şu an 1,5 kilogram kadar bakteri 
var ve bunlar içimizde simbiyotik 
olarak yaşayabiliyorlar, hareket 
ediyorlar. Bu bir mikron boyutundaki 
organizmaları sentetik ilaçlarla ve 
malzemelerimizle birleştiriyoruz; 
projeye verdiğimiz “Cyborg” adı da 
oradan geliyor. Biyolojik sistem kendi 
içinde kimyasal enerjiyle hareket 
ediyor, dolayısıyla dışarıdan enerji 
vermeye gerek kalmıyor. Sentetik 
robot yaptığınızda her şeye dışarıdan 
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enerji veriyorsunuz; içeriden enerji 
yok. Ama hücre kullanıldığında, 
hücrenin kendi kimyasal enerjisiyle 
saatlerce, günlerce hareket edebiliyor. 
İşin güzel tarafı, hücreler ortamı 
her zaman algılıyor: pH, sıcaklık, 
kimyasallar, oksijen… Dolayısıyla 
aslında biz hücreleri aynı zamanda 
algılayıcı olarak da kullanıyoruz. 
Örneğin at arabası yapıyoruz ve atın 
çekme gücünü kullanıyoruz, köpek veya 
domuz gibi hayvanların güçlü koku 
alma duyularıyla bazı maddeleri ya da 
belli tür mantarları bulabiliyoruz. Bu 
tür hayvanları tarihimiz boyunca belli 
amaçlar için nasıl kullandıysak şimdi 
onların bir tür mikrometre boyutlarında 
örneklerini yapıyoruz. Mikrometre 
boyutundaki biyolojik hücrelerin bu 
algılayıcı, hareket ettirici ve kimyasal 
enerjili halini kullanarak çok küçük 
robotlar üretiyoruz. Dolayısıyla gelecekte 
göreceğimiz robotlar tamamen 
sentetik robotlar olmayacaklar, Cyborg 
dediğimiz yöntemle hem sentetiğin 
hem de doğal olanın avantajları bir 
araya gelecek.

Ray Kurzweil’ın Singularity is Near 
kitabındaki “insan makine savaşı değil, 
insan makine birleşiminde bir tekillik 
olacak” teorisini akıllara getiriyor…

Tıbbi kongrelerde bu konuları 
sunduğum zaman doktorlar, “Robotlar 

doktorların yerini mi alacak?” diye 
soruyorlar. Bir cerrahın yerini bir robot 
alabilir ileride, teknik olarak mümkün 
ama hedef o değil. Yani aslında 
robotun da bizim de hedefimiz o değil. 
Amaç her zaman insanın yardımcısı olan 
makineler yaratmak. Fabrikalarda belli 
üretim alanlarında robotlar insanların 
yerlerini almaya başladı, bu iyi mi kötü 
mü? Bunu doğru kullanırsanız iyi ama 
dediğim gibi genelde en iyisi, insanların 
yerini alan değil de insanlarla beraber 
çalışan robotlar. Bizim hedefimiz de o, 
yani doktorla beraber çalışan, doktorun 
işini kolaylaştıran tıbbi robotlar üretmek. 
Düşünün ki içinizde gezen robotlar var, 
bunlar ilaç verme ve cerrahi işlemlerin 
dışında tanı koymada da önemli rol 
oynuyorlar. Erken teşhis çok önemli 
biliyorsunuz. O yüzden bizim hayalimiz, 
içimizde gezen robotları sürekli bizi 
gözlemleyip, vücudumuzda bazı 
değerlerin değişimini algılayıp, doktora 
haber verebilecek sistemler şeklinde 
üretmek. Belki de dediğiniz gibi ileride 
robotlar içimizde bir parçamız haline 
dönüşecek.

Aslında hastalar da doktorların varlığını 
her zaman istiyor. Her ne kadar başarılı 
yetenekli robotlar olsa da insan yine de 
şefkate ihtiyaç duyuyor…

Tabii şefkat, güven çok önemli unsurlar 
ama bunların dışında başka bir etik 

tartışma var. Diyelim ki bir otonom 
otomobil kazası oldu; arabayı yapan 
mı, algoritmayı yazan mı, şoför mü 
sorumlu tutulacak? Burada da aynı 
sorunlar var. Yani bir sorun olursa kim 
sorumlu olacak? Robotun bir hatası 
olduğunda doktorun güdümünde 
değilse, robotu suçlamanız gerekecek. 
Doktorun zaten her şeyi kontrol 
etmesinin amacı da hem yasal hem 
psikolojik hem de teknik sorumluluğu 
alması ve öte yandan hasta açısından 
insani bazı ihtiyaçları karşılaması. 
Belki ileride çok daha duygusal 
robotlar olacak ama nihayetinde işin 
insani boyutunu yitirmemekte fayda 
var.

Max Planck Enstitüsü gibi çok 
önemli bir yerde, büyük bir birimin 
başındasınız. Genç bilim insanlarına 
ilgi alanlarını genişletmelerini, 
disiplinlerarası çalışma konuları 
seçmelerini tavsiye ediyor musunuz?

Neredeyse her çalışma artık 
disiplinlerarası hale gelmeye başladı. 
Artık disiplinlerarası ekipler, yeni 
buluşlar yapma yönünde daha hızlı 
ilerliyor. Ama bu demek değil ki aynı 
anda biyoloji, malzeme, kimya, tıp 
vs. eğitimi almalısınız. Aslında lisans 
eğitiminde her zaman temel bir 
alanda güçlü bir eğitim almak çok 
önemli. Disiplinlerarası çalışmalar, 

‘İnsan vücudu çok komplike olduğu için geri beslemeyle takip 
etmezseniz robot başka yere gidebilir ya da onu kaybedebilirsiniz. 
İnsan vücudunu çok iyi tanıyan, bütün operasyonu bilen birinin 
kontrolünde olması, sürecin ve hastanın güvenliği açısından en iyisi 
her zaman.’
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özellikle lisansüstü ve doktora 
programlarında ve araştırmada 
çok önemli hale geliyor. O zaman 
da yeniliğe, yeni fikirlere ve başka 
disiplinlere açık öğrenciler başarılı 
oluyor. Tabii bir de sıkı çalışmak 
lazım. Ben robotik eğitimimi, elektrik-
elektronik mühendisliği ve fizik 
çift ana dal eğitimi üzerine elektrik 
mühendisliği yüksek lisansı yaparak 
edindim. Ama bunlarla yetinmiyorum, 
örneğin biyoloji, tıp, malzeme bilimi 
ve birçok başka alanda yeni şeyler 
öğreniyorum devamlı olarak. Çünkü 
eğitimim sırasında çok önemli bir 
yetek kazandım: öğrenmeyi öğrenmek. 
Benim tavsiyem, belli alanlarda çok 
iyi ve derinlemesine bilgi edinip onun 
üzerine yeni alanlara geçmeleri ve 
öğrenmeyi öğrenmeleri. İşte o zaman 
o temel bilgilerin üzerine yeni bilgiler 
koyduğunuzda çok daha başarılı 
oluyorsunuz. Tabii ekip çalışmasını da 
öğrenmeniz de gerekiyor. Sonuçta siz 
bir yere kadar her şeyi derinlemesine 
bilebilirsiniz, çokdisiplinli ekiplerde 
biyolojinin, malzeme biliminin ya da 
robotiğin uzmanları bir araya geliyor. 
Bu ekip çalışmasını kişilik ve kültürel 
olarak çok iyi benimsemiş, anlayan 
öğrenciler de belli birikimlere gelmiş 
esnek öğrenciler oluyor ve çok başarılı 
çalışmalar çıkarıyorlar.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim 
Madalyası’nı aldınız. Ödül almak 
elbette onur verici, çok prestijli ama 
bunun dışında da katkıları oluyordur 
araştırmacılara, değil mi?

Madalyaların ya da ödüllerin en 
önemli avantajı verilen kişinin 
görünürlüğünü artırması. Bir 
araştırmacının Türkiye’de ya da 
yurtdışında bilinmesi açısından bu 
ödüller iyi birer araç oluyor. İnsanların, 
öğrencilerin, araştırmacıların sizi 
bilmesi birçok kapıyı açıyor. Öğrenciler 
sizinle çalışmaya gelebiliyor ya da 
başka araştırmacılar ortak çalışma 
yapmak istiyor. Dolayısıyla bilimsel 
çalışmalarınızın etkisini artırabiliyor. 
Ben yurtdışında birçok ödül aldım 
bugüne değin ama Türkiye’de ödül 

almamıştım. Benim açımdan Koç 
Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim 
Madalyası çok özel çünkü Türkiye’de 
aldığım ilk ödül. Bu benim için 
mutluluk verici. Türkiye’yle bağlantımı 
hiç koparmadım zaten ama böyle bir 
madalya sayesinde burada daha fazla 
çalışmaya katılabileceğim, öğrenciler 
yetiştirebileceğim, işbirlikleri kurma 
fırsatı yakalayacağım. Umarım ortak 
çalışmalarımız kapsamında buradaki 
insanların bilime katkısını daha da 
canlandırma şansım olacak.

Sonuçta ülkemizde insanların bilime 
bakışlarını, ufuklarını genişletmek 
açısından da bir fayda yarattıklarını 
inkâr edemeyiz…

Benim kişisel olarak her zaman 
felsefem, herkes belli bir yöne giderken 
o yöne gitmemek. Şu an maalesef 
gençlerde özellikle görüyorum, “Bir an 
önce yurtdışına kapağı atayım.” derdi 
var. Fakat başarılı ülkelere bakarsanız 
beyin gücünü ve kalifiye insanları 
tutmanın bir yolunu buluyorlar. 
Türkiye’de de bilim yapılmalı, teknoloji 
üretilmeli. Bütün bu güçlerinizi 
yurtdışına transfer ederseniz ülkenin 
geleceği açısından çok tehlikeli bir 
durum ortaya çıkar. Ama tabii bu 
demek değil ki herkes burada kalsın 
kimse bir yere gitmesin; burada 
olabildiğince bilim yapılsın, öğrenciler 
olabildiğince kalsın veya gidenler 
sonra geri dönsün, hocalar dahil. 
Bana herkes soruyor, neden herkes 
ABD’ye gitmek isterken, ben ABD’den 
Avrupa’ya geldim, diye. Türkiye’ye 
yaklaşmak için gelmiştim, çok önemli 
bir nedeni oydu. Daha da yakınlaşmış 
oldum; Koç Üniversitesi’nde 
yapacağım ortak araştırmaların 
ve madalyanın da buna katkısı çok 
olacak elbette. Gerçekten Türkiye’ye 
destek vermek ve burada ortak 
çalışma yapmak açısından bunlar 
çok faydalı olacak. Yurtdışındaki 
bağlantıları ve olanakları buraya da 
aktarmış olacağım. Böyle bir köprü 
görevi üstlenmek aslında önemli 
misyonumuz diyebilirim. Sonuçta 
kişisel başarının ötesinde, bir misyon 

olarak da her zaman, ülkemizde bilim 
yapılmasına, başarılı çalışmaların 
desteklenmesine ve öğrencilerin 
burada da araştırma yapmalarına 
olanak tanınması bence çok önemli. 
Bu konuda Koç Üniversitesi elinden 
geleni yapıyor, bunlara destek vermek 
de o yüzden bence çok değerli.

Peki, son sorumuz… Sizce genç bilim 
insanlarının en ivedi ihtiyaçları ya da 
onların yararına olabilecek, atılması 
gereken en önemli adımlar nelerdir?

Ben Japonya’daki sistemden tutun 
da ABD’deki ve Avrupa’daki de olmak 
üzere birçok sistemi gördüm. Genç 
insanlarımızın bilimdeki başarısı 
için en önemlisi tabii öncelikle çok 
iyi bir eğitim almaları ve özgür 
bir ortamda bulunmaları. Tam o 
dönemde gençlerin kişiliği oturuyor, 
ayrıca bilimsel meraklarından tutun 
da gelecekte ne yapmak istediklerine 
ilişkin görüşleri ve bilgi birikimi 
de o dönemde oluşmaya başlıyor. 
Dolayısıyla serbest bir ortam ve 
kaliteli eğitim çok önemli. Kaliteyi 
belli bir düzeyde tutabilecek ortamın 
yaratılması, hem maddi destek hem 
kaliteli hocaların olması çok önemli. 
Ama bunların yanı sıra, üniversitelerin 
sağladığı olanaklar da çok önemli. 
Örneğin araştırma olanaklarının iyi 
olması, gençlerimizin araştırmalarda 
başarısını artıracak. Araştırma alanında 
en önemli unsurlardan biri de doktora 
öğrencileri, dolayısıyla iyi öğrencilerimizin 
bazılarının Türkiye’de kalarak araştırma 
yapmaları lazım. O yüzden bu öğrencileri 
mutlu edebilecek kalitede araştırma 
ortamı, yurtdışı olanakları, ziyaretler şart. 
Biz bunu sağlamak için ortak doktora 
programı düşünüyoruz. Öğrenciler 
burada doktora yaparken aynı zamanda 
Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde 
ya da ABD’deki bir kurumda belli 
ziyaretlerde bulunarak ortak doktora 
programlarına katılabilirler. Kısacası daha 
mutlu ve daha başarılı olabilecekleri 
ortamlar yaratmamız lazım.∆

Röportaj: Elif Yılmaz, Kurumsal İletişim Direktörlüğü
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Hemşirelik Fakültesi’nin yeni müfredatı kapsamında ilk kez uygulamalı hemşirelik 
derslerini almaya başlayan 2. sınıf öğrencileri, mesleğe ilk adımı atmanın sembolü 
olan beyaz önlüklerini giydiler. Koç Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Semahat 
Arsel’in katılımıyla 5 Ekim 2018’de Hemşirelik Fakültesi’nde ilk kez gerçekleştirilen 
Beyaz Önlük Giyme Töreni’nin önümüzdeki yıllarda öğrencilerin gururla anacakları 
bir ritüel haline gelmesi planlanıyor.

Çalışmaları, buluşları, geliştirdikleri 
tedavi yöntemleriyle dünya çapında 
başarılara imza atmış tıp alanında 
çalışan bilim insanlarımız bir kitapta 
bir araya getirildi. Turkishtime 
dergisi tarafından yapılan sıralama 
araştırmacıların H endeksi, araştırma 
sayısı ve atıf sayısı gibi kriterlerden yola 
çıkılarak oluşturuldu. Tıp Fakültesi’nden 
Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün (12), 
Prof. Dr. Tarık Tihan (17), Prof. Dr. Münci 
Kalaycıoğlu (18), Prof. Dr. Hülya Kayserili 
Karabey (28), Prof. Dr. Mehmet Kanbay 
(43), Prof. Dr. Bülent C. Urman (48), Prof. 
Dr. Mert Erkan (64), Prof. Dr. Kemal Sıtkı 
Türker (65), Prof. Dr. Önder Ergönül (72) 
ve Prof. Dr. Vedat Şar (87) ilk 100 bilim 
insanı arasına girdi.

TIP BİLİMİNE YÖN VEREN 
100 TÜRK

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN İLK BEYAZ ÖNLÜK 
TÖRENİ

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Koç Üniversitesi Vehbi Koç 
Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (VEKAM) “Mimarlığa 
Katkı” dalında Jüri Özel Ödülü verildi. Tören, 6 Nisan 2018’de CerModern’de 
gerçekleştirildi.

VEKAM’A MİMARLIĞA KATKI ÖDÜLÜ
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Tıp Fakültesi’ne Tıp Eğitimi Programlarını 
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(TEPDAD) tarafından 2024 yılına kadar 
akreditasyon belgesi verildi. Dünya Tıp 
Eğitimi Federasyonu tarafından akredite 
ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tescilli 
olan TAPDAD, çalışmalarıyla tıp eğitiminin 
kalitesinin yükselmesine, sağlık hizmeti 
sunumu ve toplumun sağlıklı olma 
düzeyinin gelişmesine katkı sağlıyor.

BARIŞ YILDIZ’A SOLA TEZ 
ÖDÜLÜ 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Barış Yıldız, 2018 SOLA (Informs-
Section on Location Analysis) Tez Ödülü’nü 
almaya hak kazandı. “Relay Location in 
Telecommunications and Transportation 
Networks” başlıklı teziyle ödüle layık 
görülen Yıldız, INFORMS Yıllık Toplantısı 
kapsamında gerçekleştirilen özel bir 
oturuma davet edildi.

KISA FİLM VE BELGESELDEN BAŞARI HİKÂYELERİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı doktora 
öğrencisi Sezen Kayhan, İmparatorlukta Zor Bir Gün adlı kısa filmi ve Mor 
Menekşeli Kadınlar belgesel projesiyle pek çok başarıya imza attı. Çekimleri 
Ekim 2017’de tamamlanan ve Osmanlı dönem dizisi setinde çalışan bir sanat 
asistanının trajikomik şekilde geçen bir gününü ele alan İmparatorlukta 
Zor Bir Gün dünya prömiyerini Fransa’nın önemli film festivallerinden 40. 
Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali’nde yaptı. Ayrıca İzmir Uluslararası 
Kısa Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali, İstanbul Uluslararası Kısa Film 
Festivali, Uluslararası Kısa-ca Öğrenci Filmleri Festivali dahil ulusal birçok 
festivale seçildi. 1967 yılından günümüze dek Orduspor’a tutkuyla bağlı kadın 
taraftarların hikâyelerinin anlatıldığı Mor Menekşeli Kadınlar belgeseli ise 55. 
Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum’dan Uzun 
Metraj Belgesel Pitching Platformu Projeleri Ödülü’yle döndü; Sezen Kayhan, 
Docmonde tarafından organize edilen Eurasiadoc Scriptwriting Residency’e 
seçildi. 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS DESTEĞİ
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi C. Ceyhun Aslan, 
Marie Skłodowska-Curie Actions desteğine layık görüldü. Aslan, Avrupa Birliği’nin 
Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında verilen desteği 
“OttMed: Geç Dönem Osmanlı Edebi Eserlerinin Akdeniz Çerçevesinde Yeniden 
Değerlendirilmesi” (OttMed: Reassessing Late Ottoman Literatures within a 
Mediterranean Framework) başlıklı projesiyle elde etti.

EUROHAPTICS SOCIETY’DEN ÖDÜL
Tez çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Güçlü ve Koç 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çağatay Başdoğan danışmanlığında tamamlayan 
doktora öğrencisi Yasemin Vardar, EuroHaptics Topluluğu tarafından verilen İyi 
Doktora Tezi Ödülü’ne layık görüldü. Vardar, ödülünü 9-12 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında Tokya’da gerçekleştirilen IEEE World Haptics Konferansı’nda aldı.

TIP FAKÜLTESİ AKREDİTE EDİLDİ
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AKILLI GELECEK ÜZERİNE
Koç Üniversitesi’nin kuruluşunun 25.  
yılı kapsamında Mühendislik Fakültesi 
tarafından gerçekleştirilen Akıllı 
Gelecek konferans ve panellerinde, 
bulut bilişimin geleceği, insan-robot 
etkileşimi, yapay zekâ, yapay duygusal 
zekânın yükselişi ve yaşam bilimlerinde 
dijital çağ konularını ele alan oturumlar 
düzenlendi. Koç Üniversitesi öğretim 
üyelerinin yanı sıra, Türkiye, ABD ve 
Avrupa’daki üniversitelerden önde 
gelen isimlerin de konuşmacı olarak 
yer aldığı etkinlikte katılımcılar bu 
alanlardaki bilimsel gelişmeleri 
tartışma fırsatı buldular.

‘BİR KAZI HİKÂYESİ: ÇATALHÖYÜK’ SERGİSİ 
LONDRA’DA
2017 yılında ziyarete açılan “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük”, School of 
Oriental and African Studies’in (SOAS) davetiyle Londra’ya taşınarak 
ANAMED’in uluslararası düzeyde seyahat eden ilk sergisi oldu. 25 yıldır 
Çatalhöyük’te sürdürülen arkeolojik kazıların bilinmeyen yönlerini 
yenilikçi sergileme teknikleriyle sunan sergi, 12 Ekim 2018’de 
Russell Square’de bulunan Brunei Gallery’de açıldı.“Bir Kazı Hikâyesi: 
Çatalhöyük”, ANAMED’in en çok ziyaret edilen sergisi oldu.

GEÇİCİ BELGELERİN KALICI ETKİSİ 
25-27 Nisan 2018’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen 1. Uluslararası Efemera 
Çalışmaları Sempozyumu’nda, ülkemizde şu ana kadar efemerayla alakalı çeşitli 
alanlarda yapılmış faaliyetler değerlendirildi. Yurtiçi ve yurtdışında konuyla ilgili 
farklı disiplinlerde araştırma ve çalışmalar yapan akademisyen, koleksiyoner, 
küratör ve uzmanlar bir araya geldi. Neva Palas’ta yapılan sempozyum 
sayesinde efemera çalışmaları kapsamında yöntemli, çözümsel ve tasnif eden 
bir yaklaşım ortaya konuldu, sunulan çok disiplinli bakış açısıyla Türkiye’de 
efemera çalışmalarının uluslararası bir bilimsel platformda sürdürülebilir biçimde 
kurumsallaşması açısından önemli bir adım atıldı. Üç gün süren ve yoğun ilgi gören 
sempozyum kapsamında bilgi ve belge yönetimi, kent çalışmaları, koleksiyonculuk, 
müzecilik, kültürel çalışmalar, sanat ve tarih yazıcılığı başlıkları altında altı tema 
tartışıldı. Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’yla yapılan işbirliği kapsamında, 
sempozyumda Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ve Ankara Kokelsiyoncular 
Derneği’nin düzenlediği paralel oturumlara da yer verildi. Ayrıca gerek Türkiye’de 
gerek dünyada ilk kez akredite olarak düzenlenen “Filatelde Efemera” adlı sergiye 
destek verildi.
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ESKİÇAĞ FELSEFESİ GÜNÜ
Eskiçağ Felsefesi Günü etkinliği 
26 Ekim 2018’de gerçekleştirildi. 
Etkinlik, Koç Üniversitesi’nden 
Dr. Damien Story, İstanbul 
Şehir Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Manuel Knoll ve Tübingen 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Thomas A. Szlezak’ın katılımıyla 
düzenlendi. 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 
öğretim elemanlarından Ali Vatansever’in 
yönetmenliğini yaptığı ikinci sinema filmi 
Saf, 6-16 Eylül 2018 tarihleri arasında 
düzenlenen 43. Toronto Uluslararası Film 
Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı. Dünya 
sinemasından keşif filmlerine yer verilen 
“Discovery” bölümünde gösterilen filmin 
senaryosu da Ali Vatansever’e ait. Filmde, 
Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç 
evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin 
mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen 
hayatları anlatılıyor. Türkiye-Almanya-
Romanya ortak yapımı olan film, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 
Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages’ın 
destekleriyle tamamlandı. Saf, Palm Springs 
Uluslararası Film Festivali, 10. Bari Uluslararası 
Film Festivali, Ankara Film Festivali ve 12. !f! 
İstanbul Bağımsız Filmler Festivali gibi birçok 
prestijli festivalden ödüllerle döndü.

HEMATOLOJİDE YENİ EĞİLİMLER
Tıp Fakültesi’nin katkılarıyla, her yıl bilimsellik 
düzeyini ve katılımcı sayısını artırarak hematoloji 
alanında dünyaca önemli konuşmacıları bir araya 
getiren Hematolojide Yeni Eğilimler Toplantısı, 
15-16 Şubat tarihlerinde Koç Üniversitesi ve CVK 
Park Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda 
tüm dünyadan alanlarında uzman konuşmacılar ve 
Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımcılar hematoloji 
alanında güncel gelişmeleri değerlendirdiler.

TARİHİN MERKEZİNE SEYAHAT
Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED) 10 Mayıs 2018-5 
Mayıs 2019 tarihleri arasında “Tarihin 
Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve 
Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi” 
sergisini düzenledi. 1886 yılında Sultan 
II. Abdülhamid’in verdiği resmi keşif 
gezisi talimatı sonucu hazırlanmış 
ve Almanya şansölyesi Otto von 
Bismarck’a gönderilmiş üç cilt fotoğraf 
albümünü merkezine alan sergide, 
üstlerinde el yazısı Osmanlı Türkçesi 
ve Fransızca detaylı künye bilgilerinin 
bulunduğu orijinal fotoğraflar ilk 
defa bir arada sergilendi. Ömer M. 
Koç Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve 
küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, 
Ahmet Ersoy ile Deniz Türker’in 
yaptığı sergide farklı koleksiyonlardan 
tamamlayıcı fotoğraf, albüm, video ve 
kitaplar da yer aldı.

 

ANCIENT PHILOSOPHY DAY 
Friday, October 26th, 2018 

Dr. Damien STOREY, Koc University, Philosophy Department 

13.00-14.30 – SOSZ27 

‘The Soul-Turning Metaphor in Republic Book 7’ 

I am going to present a reading of the soul-turning metaphor in book 7 of Plato’s Republic, which represents 
what Plato thinks education should achieve—it should turn the soul around. Commentators have found it 
difficult to square two sets of evidence: on the one hand, Socrates’ first statement of the soul-turning metaphor 
and, on the other, the way the metaphor is used in the rest of book 7. The confusion this causes greatly affects 
our understanding of the Cave allegory, and in particular how we interpret the prisoner's first turn from 
shadows to statues, which Plato likens to turning the ‘whole soul’. For some, this represents the effect of (a) an 
education in music and gymnastics; for others, it represents the effect of (b) a mathematical education. I will 
argue that we have there are quite decisive reasons to favour (b). 

 

                                  
Prof. Dr. Manuel KNOLL, İstanbul Şehir University, Philosophy Department  

14.45 - 16.15 – SOSZ27 

‘Aristotle’s Politics: Philological and Philosophical Perspectives’ 

The twentieth century has witnessed an impressive renaissance of Aristotle’s virtue ethics and political 
philosophy. However, scholars working on Aristotle’s Politics, such as Martha Nussbaum, ignored an 
important philological problem: should we regard the Politics as a unified work with a coherent theory 
or as a collection of earlier and later treatises? This talk argues that one cannot simply combine 
statements from different Books of the Politics and suggests a solution to the philological problem based 
on Aristotle’s distinction of four different tasks of constitutional theory. This perspective enables us to 
dissolve seeming contradictions between Aristotle’s statements about the best constitution and allows 
for a coherent interpretation of his political philosophy. 

Prof. Dr. Thomas A. SZLEZÁK, University of Tübingen, Department of Classics 

16.30 - 18.00 – SOSZ27 

‘The Modern Picture of the Platonic Dialogue and its Origin with Friedrich 
Schleiermacher’ 

I am going to deal with the fundamental problems of Plato interpretation. Was Plato a thinker of the last 
principles of reality, i.e. of "archai", as Aristotle portrays him in his Metaphysics I 6 and many other 
passages, or was he an aporetic seeker, who never believed to have found a definite solution to any 
problem? And are his Dialogues self-contained works of literary autarky, as is generally believed since the 
German Romantic intepretation of the early 19th century, or do they point systematically beyond 
themselves? The talk is aimed at the correction of common hermeneutical errors in the assessment of the 
following four texts, or text corpora: (1) Plato´s criticism of writing in the Phaedrus, (2) the indirect 
tradition of Plato´s oral teory of principles, (3) the philosophical systems of Plato´s immediate pupils 
Speusippus, Xenocrates and Aristotle, and (4) the literary image of the dialectician in Plato´s Dialogeus. 

F ENER_ H A B E R L E R

DÜNYA PRÖMİYERİNİ 
TORONTO’DA YAPTI
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TARİHİ DOKUMAK
11 Mayıs-16 Eylül 2018’de, VEKAM tarafından 
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ve Dr. Gözde Çerçioğlu 
küratörlüğünde “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi” 
adıyla, Ankara’ya özgü kıymetli bir ticari ürün olan ve 15. 
yüzyıldan beri dünyada çok çeşitli ticaret merkezlerine 
ihraç edilen Ankara sofunun ve sof dokumacılığının tarihi 
serüvenini anlatan sergi düzenlendi. Topkapı Sarayı 
Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Ankara Etnografya 
Müzesi’nden tiftikle üretilmiş eserler, tiftik ipliği 
kullanılarak dokunmuş ve örülmüş güncel ürünlerin yanı 
sıra, orijinali Amsterdam’daki Rijksmuseum’da yer alan 
ve 18. yüzyıl Ankara tiftik dokumacılığı ve sof üretimi 
konusunda önemli bir belge niteliği taşıyan Ankara 
Manzarası adlı tablo da sergilenen eserler arasında yer aldı.

GENÇ ARAŞTIRMACILARA KURS DESTEĞİ
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, UNESCO, Üreme Endokrinolojisi 
ve İnfertilite Derneği ile Koç Üniversitesi Translasyonel 
Tıp Araştırma Merkez (KUTTAM) işbirliğiyle düzenlenen 
Frontiers in Reproduction Kursu’yla savaş ve ekonomik 
zorluklar nedeniyle eğitim imkânından yoksun kalan genç 
araştırmacıların da güncel bilgi ve teknolojilere hakim 
olmaları amaçlandı. ABD-Marine Biology Laboratuvarları’nda 
uzun yıllardır verilen çok yoğun bir araştırmacı eğitimi olan 
Frontiers in Reproduction Kursu’nda, üreme biyolojisi ve 
kök hücre araştırmalarında kullanılan tüm ileri laboratuvar 
teknolojileri, PCR, yumurta ve sperm görüntülemesi, 
mitokondriyal DNA analizi, ölümsüzleştirilmiş kanser 
hücrelerinde hücre bölünmesi çalışmaları, tüp bebek 
teknolojisi dahil pek çok önemli başlık uygulamalı olarak 
öğretiliyor.

NURSING NOW KAPSAMINDA DÜZENLENEN 
SEMPOZYUMLAR
Florence Nightingale’in doğumunun 200. yıldönümü olan 
2020’nin sonuna kadar, hemşireliğin dünya çapında görünür 
kılınmasını amaçlayan, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası 
Hemşirelik Konseyi işbirliğiyle Burdett Trust for Nursing 
tarafından Londra’da başlatılan “Nursing Now”ın Türkiye 
temsilcisi olan Hemşirelik Fakültesi, bu evrensel kampanya 
kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Hemşirelik Fakültesi 
öğrencilerinin ev sahipliğinde bu sene 10.su “Değişim 
Çağının Işığında Hemşirelik” temasıyla düzenlenen öğrenci 
sempozyumu ve uluslararası Hemşirelik Haftası kapsamında 
“Herkes için Sağlık” konusu çerçevesinde gerçekleştirilen Koç 
Üniversitesi Hemşirelik Haftası Sempozyumu bu etkinliklerden 
bazıları.

22 Mart’ta İstanbul’daki kamu ve vakıf üniversitelerinden 
hemşirelik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Değişim 
Çağının Işığında Hemşirelik” temalı Öğrenci Sempozyumu’nda 
hemşirelerin sağlık alanı başta olmak üzere tüm alanlardaki 
tecrübelerini yaratıcı fikirlerle birleştirerek insanların hayatına 
dokunan ürünler, çözümler ve yöntemler geliştirmelerine 
odaklanıldı. Ayrıca Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma 
Merkezi (KWORKS) yönetiminde, geleceğin meslek adayları ile 
katılımcıların kendi belirledikleri alanlarda yenilikçi ve tasarımsal 
düşünme konusunda atölye çalışması gerçekleştirildi.

“Herkes için Sağlık” teması ile düzenlenen Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Haftası Sempozyumu ise 3 Mayıs’ta Uluslararası 
Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses/ICN) 
Başkanı Annette Kennedy’nin katılımıyla yapıldı. Vehbi Koç 
Vakfı Sağlık Kuruluşları ile Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi (SANERC) işbirliğiyle organize edilen 
sempozyumda Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği’nin, 
medyanın ve hemşirelerin bu hedefe ulaşmadaki rolleri 
tartışıldı.
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YUSUF FRANKO ANKARA’DA
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), 2017 yılında ziyarete açtığı “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir 
Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisini 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı çerçevesinde 23 Kasım 2018’de Ankara Zülfü Livaneli 
Kültür Merkezi’ne taşıdı. İstanbul’da yoğun ilgi gören sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) ve Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu desteğiyle Ankara’ya taşındı, 19. yüzyıl sonunda Yusuf Franko’nun da parçası olduğu renkli sosyal çevreyi ve 
İstanbul’un küresel mekânlarını gözlemlemeleri için Ankaralılara imkân sundu.

‘HAYATI HATIRLAMAK’
İnsanların kendi 
yaşamlarına dair 
hatırladıkları olayları ve 
bilgileri kapsayan hafıza 
türüne otobiyografik 
bellek adı veriliyor. 
Türkiye’de psikolojinin 
birçok alanında henüz 
hatırı sayılı bir araştırmacı 
grubu oluşmamışken, 
hafıza araştırmalarında 
ve özellikle otobiyografik 
bellek konusunda çalışan 

belirgin bir genç araştırmacı grubu ortaya çıkmış 
durumda. Periyodik olarak Aarhus Üniversitesi’nde 
yapılan otobiyografik bellek konferansında başlayan 
fikirle yola çıkılıp bu genç araştırmacı grubundan 
üzerinde çalışmış oldukları konulardaki araştırmaları 
toparlayan birer bölüm yazmaları istendi ve ortaya 
Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel 
Yaklaşımlar adlı kitap çıktı. Psikoloji Bölümü’nden Prof. 
Dr. Sami Gülgöz’ün de derleyenler arasında yer aldığı 
ve Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan 
kitabın bir yandan genel okur için bellek konusunda 
anlaşılır bilgi vermesi, diğer yandan alana aşina 
kişilere de araştırmaları özetleyen bir el kitabı olması 
hedefleniyor. Her ne kadar hafıza araştırmalarına dair 
bir kitap olsa da gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, 
kültürel çalışmalar ve psikopatoloji alanlarının hafıza 
ile ilişkileri de ele alınıyor.

F ENER_ H A B E R L E R

VEKAM’ın 2017’de desteklemeye başladığı ve Hacettepe 
Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Metin 
Büyükkarakaya tarafından yürütülen “Juliopolis Antik Kentinden 
Ele Geçirilen İnsan İskelet Kalıntılarında Biyoarkeolojik ve High-
Tech İncelemeler” projesi kapsamında “Juliopolis’in Yüzleri: 
3D Yüz Modelleme” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Trieste 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fabio Cavalli’nin de katılımıyla 17-
18 Ekim 2018’de Ankara Bağevi’nde yapılan çalıştayda yüz 
özelliklerinin yeniden yapılandırılması (yeniden yüzlendirme) ve 
analizlerinin bilimsel tanımları ile bunların arkeolojik alandaki olası 
uygulamalarının tartışılması hedeflendi. Etkinlik kapsamında yüz 
elli yıl boyunca önerilen çeşitli yöntemlerin avantajlarını ve gizli 
tuzaklarını tartışarak, özellikle kişisel tanınmanın adli alanındaki 
yüz algısı ve yeniden yüzlendirmeyle ilgili çeşitli kuramların tarihi 
incelendi. Ayrıca yüz iskeleti ve yüz özellikleri arasındaki ilişkiler 
gerçek vakalar üzerinde analiz edilerek bir yüz iskeletinden 
başlayıp bilgisayar destekli yeniden yüzlendirme gerçekleştirildi ve 
elde edilen sonuçlar eleştirel olarak analiz edildi.

JULIOPOLİS’İN YÜZLERİ 
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BOLLYWOOD FİLMLERİNDEN İLHAMLA
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 325 Visual Design Studio öğrencileri ders kapsamında tasarladıkları posterleri Rampa Galeri’de 
sergilediler. Hayal edilen ve yeniden yaratılan film afişleri, ünlü berduş Avare’den Bollywood’dan ilham alan Yeşilçam filmlerine 
ve günümüzün hasılat rekoru kıran aksiyon ve epik filmlerine kadar uzanıyor. Posterlerin tasarım süreci Dr. Öğr. Üyesi İpek Çelik 
Rappas’ın Bollywood filmleri üzerine yaptığı detaylı sunum sonrası başladı. Öğrenciler sunumda edindikleri bilgileri moodboard 
(konu ile ilgili toplanan görsel malzemenin kolaj formatında birleştirilmesi ve kompozisyon alternatifleri geliştirilmesi) haline 
getirdiler. Nostaljik ve güncel filmler olarak iki başlık halinde ayırdıkları poster taslaklarını filmlerin temalarına uygun olacak şekilde, 
Adobe yazılımlarını ve derste öğrendikleri farklı teknikleri kullanarak geliştirdiler. Hindistan Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee’nin 
de katıldığı serginin açılışı öncesi ise Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Ahmet Gürata öğrencileri ve izleyicileri 
Türkiye’de Bollywood üzerine eğlenceli bir konuşmayla bilgilendirdi. 
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Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Nur Centel ile Prof. Dr. Hamide Zafer’in, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Polat Kalafatoğlu’nun ve Dr. Öğr. 
Üyesi Cem Veziroğlu kitapları yeni ve yenilenen baskılarıyla raflarda yerini aldı. Prof. Dr. Nur Centel ve Prof. Dr. Hamide Zafer’in Ceza 
Muhakemesi Hukuku kitabının 15. baskısı son değişiklere uygun olarak güncellenerek yayımlandı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Polat 
Kalafatoğlu’nun Mart 2018 tarihli L’arbitrabilité en Matière de Propriété Industrielle kitabının yayımlanma sürecini L’Harmattan 
Yayınevi üstlendi. Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Arıcı’nın birlikte 
yazdıkları Kaldıraçlı Devralma ve Anonim Şirketin Finansal Yardım Yasağı ise Ekim 2018’de XII Levha Yayınları’ndan genişletilmiş ve 
güncellenmiş olarak ikinci kez basıldı. 

HUKUKA DAİR YENİ KİTAPLAR
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10. ULUSLARARASI ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU’NUN 
BİLDİRİ KİTABI RAFLARDA
Editörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Suzan Yalman ve Dr. Öğr. Üyesi Ivana Jevtić’in yaptığı, 10. Uluslararası 
ANAMED Yıllık Sempozyumu’nun bildiri kitabı Devşirme Malzemenin (Spolia) 
Yeniden Doğuşu: Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve 
Mekanların Sonraki Yaşamları Aralık 2018’de raflardaki yerini aldı. Kitap, İngilizce 
versiyonu olan Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, and Spaces 
in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era ile eş zamanlı yayımlandı.

GELECEĞİN SOSYAL 
GİRİŞİMCİLERİ İÇİN REHBER 
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun 
(KUSIF) sosyal girişimcilik ekosistemini 
geliştirmek amacıyla UniCredit Vakfı ve 
Vehbi Koç Vakfı ile iki yıldır sürdürdüğü 
Change With Business projesi, ilham verici 
bir yayınla sona erdi. Sürdürülebilir Sosyal 
Girişim Vakaları ismini taşıyan yayın sosyal 
etki yaratan, sürdürülebilir bir iş modeli 
olan, iyi sosyal girişim örneklerini bir araya 
getirerek sosyal girişimcilere ve bu alanla 
ilgilenenlere ilham vermeyi amaçlıyor. 
Yayına, tamamı Ashoka Türkiye ağının üyesi 
beş sosyal girişim vakası dahil oldu: Sivil 
toplum kuruluşları ve bağışçılar arasındaki 
güven köprüsünü sağlamlaştıran, onları 
bir araya getiren Açık Açık platformu; 
ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler ile 
onlardan ihtiyaçlarını karşılamayı isteyen 
türeticileri bir araya getiren Good4Trust; 
özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için 
mobil uygulamalar geliştiren Otsimo; 
sosyal ve fiziksel dezavantajlı katılımcılarına 
eğitim atölyeleri düzenleyerek mutfak 
alanında mesleki beceri kazanmalarını 
hedefleyen Düşler Mutfağı; kadınlara spor 
ve sosyalleşme olanağı sağlamayı ve kadın 
girişimcileri desteklemeyi amaçlayan B-Fit. 
Sürdürülebilir Sosyal Girişim Vakaları, bahsi 
geçen sosyal girişimlerin künye ve vizyon 
bilgilerinin yanında ayrıntılı iş modellerine, 
gelecek planlarına ve yatırım hazırlıklarına 
da yer veriyor. Bu açıdan geleceğin sosyal 
girişimcileri için başarılı örnekleriyle az 
bulunur bir rehber niteliği taşıyor.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Lucienne Thys-Şenocak’ın 
kaleme aldığı iki yeni kitap yayımlandı. Bunlardan Divided Spaces, Contested 
Pasts adlı kitap Gelibolu Yarımadası’ndaki kültürel mirasa odaklanıyor. Of Vines 
and Wines ise Anadolu medeniyetlerinde çağlar boyunca şarap üretimi ve 
tüketimine dair kapsamlı bir araştırma ortaya koyuyor.

İKİ YENİ KİTAP
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WALADU: IRAK’TA ARKEOLOJİ ALANINDA LİSANS DERSLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YAPILANDIRILMASI 
2017’de Bologna Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Ludwigs-Maximilians Üniversitesi tarafından Bağdat, Kufa ve Kadisiye 
Üniversitelerinin yerel ortaklığıyla başlatılan Waladu Projesi’nde, bu üç Avrupa üniversitesinde Iraklı arkeologlara genç ve kıdemli 
öğretim görevlisi eğitim programları sunuluyor. 2018’de Koç Üniversitesi’nde düzenlenen ve programın öne çıkan bölümlerinden 
biri olan yaz okulunda her üniversiteden seçilen dörder öğrenci arkeobotanik, petrografi, coğrafi bilgi sistemleri, Antik Yakın Doğu 
arkeolojisi ve kültürel mirasın korunması üzerine dersler aldı. Program, bu öğrencilere bir araya gelme, üniversitedeki derslere 
katılma, projeleri üzerine araştırma yapma ve kenti birlikte keşfetme fırsatı sundu. Projenin yürütücülerinden Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Maner projeyi değerlendirirken, “Program kapsamında, 2018’de Bağdat ve Necef’e 
yaptığım gezilerde sadece kitaplardan tanıdığım Mezopotamya kültürlerine ait kalıntıları görme, yeni çalışma arkadaşlarıyla 
tanışma, ders verme ve Iraklı ortak üniversitelerimiz için Waladu Projesi’nin önemini anlama fırsatı edindim.” dedi. Waladu Projesi 
kapsamında 2019’da her üç üniversitede gelecekteki projelerin ve kuşakların bilimsel araştırmalarını ve yayınlarını desteklemek 
üzere kütüphaneler (Walib) ve laboratuvarlar (Walab) kurulacak.

Avrupa Birliği tarafından yükseköğretim alanında Erasmus+ Kapasite Geliştirme Planı çerçevesinde desteklenen projenin hedefleri 
arasında Irak üniversitelerinde arkeoloji ve antik tarih alanında lisans derslerinin yenilikçi bir eğitim anlayışıyla, ders ünitesi 
tasarımı kapasitesinin desteklenmesiyle ve yerel öğretim görevlilerinin yeni bilgi üretimleri sayesinde modernizasyonu, AB ve Irak 
yüksek öğrenim kurumları arasındaki uluslararası işbirlikleri geliştirilmesiyle ve ülkenin yükseköğrenim kurumlarının uluslararası 
tanınırlığa sahip bir ağa dahil edilmesiyle her seviyede akademik bilgi alışverişinin sağlanması yer alıyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgi için:
site.unibo.it/waladu/en
www.facebook.com/waladuproject

ZETA 
FONKSİYONLARININ 
KONVEKS YAPILARINA 
DAİR SANIYA ÇÖZÜM
Fen Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Emre Alkan 2005 
yılında ortaya atılan ve zeta 
fonksiyonlarının konveks 
yapılarıyla ilgili önemli 
bir sanıyı kanıtladı. Kanıt, 
konunun saygın dergilerinden 
Journal of Mathematical 
Analysis and Applications’ın 
Nisan 2019 sayısında 
yayımlandı.

NANOSCALE HORİZONS’TAN EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ
Biyomedikal Bilimi ve Mühendisliği doktora öğrencisi 
Houman Bahmani Jalali, Toronto’da düzenlenen 10. 
Uluslararası Kuantum Noktalar Konferansı’nda “Synthesis 
of Bio-compatibleType-II in P/ZnO Quantum Dots” başlıklı 
çalışmasıyla Nanoscale Horizons Poster Ödülü’nü kazandı.
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Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Koca 
Çaydaşı

2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız 2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Akçay 2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Didem Unat 2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Yörük 2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Erdem Gürel 2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İnci 2019 BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Doç. Dr. Tamer Önder 2019 Sabri Ülker Bilim Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Açılan 
Ayhan

Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülü (Bilimsel 
Araştırma Destek Ödülü)

Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen 2018 ANTİKAD Yılın Akademisyeni Ödülü

Doç. Dr. Ertuğrul 
Başar 

2018 Mustafa Parlar Vakfı Araştırma 
Teşvik Ödülü

T Ü B A  Ö D Ü L L E R İ

Doç. Dr. Nilüfer Zümrüt 
Aydınoğlu

2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülü  

Doç. Dr. Tilbe Göksun
2018 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülü  

T Ü B İ TA K  Ö D Ü L L E R İ 

Doç. Dr. Alper Uzun 2019 TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan 2019 TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Doç. Dr. F. Nükhet Harmancıoğlu Gür 2019 TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Doç. Dr. Şener Aktürk 2019 TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Nizamoğlu 2018 TÜBİTAK Teşvik Ödülü

U L U S L A R A R A S I  Ö D Ü L L E R

Dr. Öğr. Üyesi Barış 
Büyükokutan

2019 Amerikan Sosyoloji Derneği Charles Tilly 
En İyi Karşılaştırmalı-Tarihsel Makale Ödülü

Prof. Dr. Oğuz Tekin 2019 Archer M. Huntington Ödülü 

Dr. Seçil Vural            
L’Oréal-UNESCO Ulusal Genç Bilim 
Kadınlarına Destek Programı 2019

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Açılan 
Ayhan

L’Oréal-UNESCO Ulusal Genç Bilim 
Kadınlarına Destek Programı 2018

ÖDÜLLER

F ENER_ Ö D Ü L L E R

Çok değerli çalışmaları ve araştırmalarıyla çeşitli ödüllere layık görülen öğretim üyelerimize, bize 
bu gururu yaşattıkları için teşekkür ederiz.
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2018 VE 2019’UN EN KURIOUS’LARI

PARMAĞIMIZIN UCUNDAKİ TEKNOLOJİ
Neredeyse her gün kullandığınız dokunmatik ekranların haptik prensiplerine göre çalıştığını 
biliyor muydunuz? Bu alanda çalışan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi, Mekatronik ve Robotik Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Çağatay Başdoğan ile 
ekibinin araştırmaları sayesinde ileride internetten alacağınız bir giysinin dokusunu ekrana 
dokunarak hissedebileceksiniz.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/parmagimizin-ucundaki-teknoloji

HÜCRELERİNİZİ YENİDEN PROGRAMLATMAK İSTER MİSİNİZ?
Kök hücre tedavisinde doku uyumu oldukça önemli bir sorundu. Ancak yeni teknikler 
sayesinde kendi hücrelerinizden, size özel, gayet uyumlu kök hücreler geliştirilebiliyor. 
Üstelik Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Tamer Önder ve ekibinin iyileştirdiği 
teknik sayesinde çok daha hızlı ve yüksek başarı oranıyla sonuç alınabiliyor.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/hucrelerinizi-yeniden-programlatmak-ister-misiniz

FİZİĞİN KUSURSUZ PİZZA İLE SINAVI
Dünyanın en lezzetli pizzasını yemek ister misiniz? Bunun için fizikten biraz yardım 
almaya ne dersiniz peki? Önünüzde iki seçenek var: Ya Roma’ya uçup taş fırında pişmiş 
bir Margarita sipariş edeceksiniz ya da mutfağınızdaki vasat fırınla kusursuz bir pizza 
yaratmanın sırrını bir de bizden dinleyeceksiniz.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/fizigin-kusursuz-pizza-ile-sinavi

İLK KEZ BİR KARA DELİK FOTOĞRAFLANDI
İnsanlığın uzun yıllardır süren hayali gerçek oldu! Bilim insanları, 55 milyon ışık yılı 
uzaklıktaki bir galaksinin merkezinde bulunan dev kütleli kara deliği görüntülemeyi 
başardılar. Tarihin ilk kara delik fotoğrafı, şimdiye dek yapılmış artistik çizimler ve 
simülasyon görüntülerine aşırı benzerlik gösteriyor.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/bir-kara-delik-ilk-kez-fotograflandi

ÇERNOBİL: BİR YABAN HAYAT SIĞINAĞI
Çernobil Nükleer Güç Santrali’nde yaşanan, tarihin en büyük nükleer kazasının üzerinden 
tam 33 yıl geçti. Kazanın muazzam yıkıcı etkileri, yerini beklenmedik bir yaban hayatı 
zenginliğine bırakmış durumda. Peki, bölgedeki bu denli yüksek biyolojik çeşitliliğin nedeni 
ne? Radyasyonun etkileri gerçekten sona erdi mi?

https://kurious.ku.edu.tr/cernobil-bir-yaban-hayat-siginagi

KURIOUS 2018 ve 2019’da da popüler bilimin adresi olmaya devam etti. KURIOUS’ta yer alan önemli 
bilim haberlerinden bazılarını sizin için derledik. 
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İKİ HAYLAZ PROTEİN BİR ARAYA 
GELİRSE
Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji 
Mühendisliği Bölümü’nde doktorasını 
tamamlayan Sıla Özdemir’in iki proteinin 
etkileşim mekanizmasının anlaşılmasına 
odaklanan çalışmaları, kansere çare 
olabilecek ilaç için kilit bir noktayı 
aydınlatıyor.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/iki-haylaz-
protein-bir-araya-gelirse

BÖCEKLER YOK OLUYOR, NELER 
OLUYOR?
Sevelim veya sevmeyelim, böcekleri 
kaybettiğimizde hayatımızda büyük 
değişiklikler olacak. Peki, gerçekten neler 
oluyor böceklerin dünyasında? Neden kısa 
zamanda böcek türlerinin yüzde 40’ının 
nesli tehlike altına girdi?
https://kurious.ku.edu.tr/bocekler-yok-
oluyor-neler-oluyor

MONA LISA BİZE BAKMIYORMUŞ!
Araştırmacılar, sanat tarihinin en 
meşhur yağlı boya tablolarından birine 
atfedilen Mona Lisa Etkisi için, yanlış bir 
adlandırmadan ibaret, diyorlar. Fakat bu 
tespit, tablonun insanlar üzerindeki etkisini 
azaltacak gibi görünmüyor.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/mona-lisa-
bize-bakmiyormus

URL’NİN SONU
Google’ın Chrome güvenlik ekibi, internet 
deneyimimizi geliştirmek ve daha güvenli 
hale getirmek için geçtiğimiz yıl ortaya 
beklenmedik bir fikir atmıştı: Alıştığımız 
anlamdaki URL’lerden kurtulmak. Peki, bu 
nasıl olacak?
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/urlnin-
sonu

DENİZLERİN RENGİ DEĞİŞİYOR
İklim değişikliği, gezegenin dörtte 
üçünü kaplayan okyanusların rengini de 
değiştirecek gibi. Bundan birkaç yüzyıl 
sonra Dünya’ya hâlâ “mavi gezegen” 
diyeceğiz ancak mavi aynı mavi 
olmayabilir.
https://kurious.ku.edu.tr/haberler/denizlerin-
rengi-degisiyor

AĞIZ SAĞLIĞI ALZHEİMER RİSKİNİ 
BELİRLER Mİ?
Alzheimer hastalığı sizi korkutuyor mu? 
Cevabınız evetse ağız ve özellikle diş eti 
sağlığınıza dikkat etmenizi öneririz. Çünkü 
ağız sağlığı ve Alzheimer arasındaki ilişkiye 
dair güçlü kanıtlar elde edildi.
https://kurious.ku.edu.tr/agiz-sagliginiz-
alzheimer-riskinizi-belirliyor-olabilir
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Koç Üniversitesi’nin “mükemmeliyet merkezi” olma 
hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen 
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), bilim dünyasında 
yaşanan gelişmeler ışığında, bu alandaki en ileri bilgiyi 
okuyucuya sunacak başlıklara dair kitaplar yayımlamaya 
devam ediyor. Gazeteci Rachel Swaby’nin kaleme aldığı 
Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın ise 
Virginia Apgar’dan Barbara McClintock’a, Chien-Shiung 
Wu’dan Sophie Kowalevski’ye 52 kadının, uğradıkları 
haksızlıklara ve ayrımcılığa karşı bilime tutunmalarının 
hikâyelerini anlatıyor. Oxford Üniversitesi Felsefe 
Profesörü Nick Bostrom’un kaleme aldığı Süper Zekâ: 
Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler, zekânın 
doğasını detaylıca incelerken doğal ve yapay zekânın 
içeriğini ve sınırlarını kapsamlı bir şekilde sunuyor. 
Yaratılıştaki Çatlak: Gen Düzenlemenin Evrime Hükmeden 
İnanılmaz Gücü, biyoloji tarihinin dönüm noktası 
niteliğindeki CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme teknolojisini, 
kâşifi Jennifer A. Doudna’nın ağzından anlatıyor. 

KÜY’den yayımlanan kitaplar hakkında bilgi almak için:

Web: kocuniversitesiyayinlari.com

Instagram: kocuniversitesiyayinlari

Facebook: @kuyayinlari

Twitter: @kuyayinlari

GELECEĞE BİLİMLE BAKARKEN

KÜY

KÜY KİTABEVİ İSTİKLAL’DE
2010’dan bu yana her yıl artan başlık sayısıyla hem 
akademik yayıncılığın hem de entelektüel dünyanın 
boşluklarını en etkili şekilde dolduran KÜY, ilk kitabevini 
Beyoğlu’nda açtı. İstiklal Caddesi’nde Merkez Han’ın 
giriş katında hizmet veren kitabevinde KÜY kitapları 
okurlara yüzde 20 indirimli olarak sunuluyor. Sanattan 
felsefeye, tarihten kültürel çalışmalara, iki yüzden 
fazla başlığın bulunduğu kitabevinde VEKAM, ANAMED, 
GABAM, AKMED, Sadberk Hanım Müzesi ve Pera 
Müzesi’ne ait kitaplar da yer alıyor. Pazar-pazartesi 
hariç her gün 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebilen kitabevi, söyleşilere ve çeşitli etkinliklere de 
ev sahipliği yapacak.



KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
RUMELİFENERİ KAMPÜSÜ 

Rumelifeneri Yolu 
34450 Sarıyer / İstanbul 

T +90 (212) 338 1000 
F +90 (212) 338 1355 
information@ku.edu.tr

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
BATI KAMPÜSÜ 

Rumelifeneri Yolu Karşısı 
Emlak Blokları Alt Tarafı 
No. 1 Sarıyer / İstanbul 
T +90 (212) 338 7021

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
İSTİNYE KAMPÜSÜ 

Çayır Caddesi B No: 65 
34460 İstinye / Sarıyer 
T +90 (212) 229 8786 
F +90 (212) 229 9410 

istinye@ku.edu.tr

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK BİLİMLERİ KAMPÜSÜ 

Davutpaşa Caddesi 4 
Topkapı / İstanbul 

T +90 (850) 250 8 250 
F +90 (212) 311 3410 

info@kuh.ku.edu.tr 
hyo@ku.edu.tr

AKMED
SUNA & İNAN KIRAÇ 

AKDENİZ MEDENİYETLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

Barbaros Mah. Kocatepe Sok.No: 22  
07100 Kaleiçi / Antalya
T +90 (242) 243 4274
F +90 (242) 243 8013

akmed@ku.edu.tr

ANAMED
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

ANADOLU MEDENİYETLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZİ 

İstiklal Cad. No: 181 
P.O.B. 260 Beyoğlu / İstanbul 

T +90 (212) 393 6000 
F +90 (212) 245 1761 

rcac_info@ku.edu.tr

KWORKS
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ 
19 Mayıs Mahallesi 
Golden Plaza 1. Kat 

Şişli 34360 İstanbul 
info@kuh.ku.edu.tr 

incubation@ku.edu.tr

VEKAM 
VEHBi KOÇ 

ANKARA ARAŞTIRMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZi 

Pınarbaşı Mahallesi 
Şehit Hakan Turan Sokak No: 9 

Keçiören / Ankara 
T +90 (312) 355 2027 

vekam@ku.edu.tr




