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REKTÖRÜN MESAJI

Kule’nin 37. sayısında, gelecek kavramını kapsamlı bir şekilde 
tartışmaya açmak istedik. Tıptan sinemaya, mühendislikten hukuka 
ve uluslararası ilişkilere uzanan geniş bir yelpazede gelecek üzerine 
söz söyleme çabasına giriştik. En azından bizi bekleyen geleceğin 
özgürlük, eşitlik ve adalet, yenilikçilik gibi kavramların gelişmesiyle 
insanlık ve dünyamız adına nasıl daha güzel şekillenebileceğine dair 
fikir yürüttük. Toplumsal değişimin ve insanlığın yürüdüğü yolda 
büyük dönüşümlerin önünü açmış olan bilimsel faaliyetlerin, özgür 
düşünce ortamının genişlemesiyle nasıl daha büyük bir gelişme kat 
ederek insanlık için yeni ufuklar doğurabileceğini tartıştık. 

Koç Üniversitesi olarak bugüne olan bakışımızın geleceğimizi 
şekillendirmede oynayacağı kilit rolle, eğitim yaklaşımımızı yenilikçi 
ve dünya çapında kabul görmüş değerlerle inşa ediyoruz. Araştırma 
üniversitesi olma misyonumuzu güçlendirmek için Türkiye’de eşine 
rastlanmayacak imkânlarla değişime gerçek bir gelişme ivmesiyle hız 
kazandırıyoruz. Eleştirel düşünce ortamını ve öğrenme kültürünü, 
sonuçlar kadar sürecin de önemli olduğu bir akıl yürütme anlayışını, 
bilimin sınırsız ufkunda özgürce yol almanın önemini kavrayarak 
yetişen güçlü bir nesille geleceği hep birlikte inşa edebileceğimize 
inanıyoruz.

Gururla söylemeliyim ki, Koç Üniversitesi geçtiğimiz 20 yılda, 
önümüzdeki 20 yıl için çok önemli gelişmeler kat etti. Çok değerli 
akademisyen kadromuz yaptığı araştırmalarla toplumun ve dünyanın 
geleceğine dair birbirinden önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu 
adımlar aldığımız uluslararası ödüllere yenilerinin eklenmesiyle daha 
çok teşvik ediliyor. Gurur verici başarılarımıza bir bakalım…

Son dönemde Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), öğretim üyelerimiz 
Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın yeni metodlar 
ve teknolojiler geliştirecekleri araştırmaları için fon sağlayacağını 
açıkladı. 

Yrd. Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen, Prof. Dr. Özgür Barış Akan, Doç. Dr. 
Seda Keskin Avcı, Yrd. Doç. Dr. Emre Mengi, Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan 
Olcay, Yrd. Doç. Dr. Aslı Niyazioğlu, Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bağcı Önder 
TÜBA BAGEP kapsamında ödüllendirildi.

Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu TÜBİTAK Bilim ödülünü alırken, Seda 
Keskin Avcı TÜBİTAK Teşvik ödülüne de layık görüldü. Doç. Dr. Mine 
Çağlar Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü’nün ve Prof. Dr. Ayşegül 
Özsomer, Tamer Çavuşgil Ödülü’nün sahibi oldu. Prof. Dr. Hakan Ürey 
ve ekibinin hazırladığı “3D Taşınabilir Lazer Projektör” 2013 3D Yaratıcı 
Sanat Ödüllerinde yılın en iyi 3-Boyutlu Teknoloji Ürünü Ödülü'nü 
almaya hak kazandı. Doç. Dr. Özgür Öktem ise Amerikan Üreme 
Sağlığı Cemiyeti tarafından Corporate Member Council ödülüne layık 
görüldü.

Koç Üniversitesi’ni onurlandıran tüm öğretim üyelerimizi kutlarken, 
yerleştirmeye çalıştığımız değerlerle siz sevgili öğrencilerimize 
ışık tutmak için çalıştığımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. 
Unutmayın, geleceği kuracak olanlar sizlersiniz! Bu nedenle kendinize 
sorun: “Geleceği nasıl görüyorum ve bu gelecekte nasıl bir rol 
üstleniyorum?” Umut dolu bir cevap bulmanızı dilerim. 

Prof. Dr. Umran İnan
Rektör

Merhaba...
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ÖĞRENCİ KONSEYİ

Gelecek kavramı denince aklımda birçok sözcük sıralanmaya başlar: 
Umut, kaygı, mücadele, merak, belirsizlik, yenilik, nesiller... Bu liste 
o kadar uzuyor ki, dönüp baktığımda geleceğin yaşamın ta kendisi 
olduğunu fark ediyorum. İnsan her daim geçmişini de yanında 
taşır belki ama uğrunda yol kat ettiği geleceği değil midir? Bence 
geleceğe en kötümser yaklaşanlarımızın bile özlemini çektikleri bir 
hayata, yani geleceklerine dair umutları asla tükenmiş değildir. Ben 
çoğunlukla iyimser olanlardanım. Biz gençlerin her zaman iyimser 
kalması gerektiğine inanıyorum. İçinde yer aldığımız toplumun 
sorunlarının üzerine gidebilmek için ihtiyacımız olan azme ancak 
geleceğe yönelik umutlarımızı ve beklentilerimizi kalabalık tutarak 
sahip olabiliriz. 

Gelecek bir yandan beraberinde var ettiği belirsizliklerle merakımı-
zı körüklerken, diğer yandan da aynı belirsizliklerin olası olumsuz-
luklarını giderebilmemiz için bizi çalışmaya ve gelişmeye zorlayan 
bir itici güç aslında. Zira hayatı güzel kılan noktalardan biri de, ba-
zen can sıkıcı olabilse de, belirsizliklerin yarattığı heyecan bence.

Her ne kadar belirsizliklerin hayatımıza olumlu bir katkısı olduğunu 
belirtmiş olsam da aksi yöndeki bir etkinin de her zaman mümkün 
olduğunu söylemek gerekir. Belirsizlikler, geleceğe dair planlarımı-
zı yapmayı çok zorlaştırdığı zaman ciddi derecede sorunsal bir hale 
bürünebiliyorlar. Maalesef şu anda Öğrenci Konseyi seçimlerine 
dair bu şekilde menfi bir belirsizlik bulunmakta. Bildiğiniz üzere 
ben dahil mevcut üyelerimizin göreve geldiği son büyük seçim 
Mayıs 2012’de yapıldı. Öğrenci Konseyi yapılanmalarına dair ilgili 
yönetmelik gereği Kasım 2013’te yeni bir seçim yapılması planla-
nırken, Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) yaptığı bir son dakika 
değişikliği ile seçim tarihleri ötelendi ve aradan aylar geçmesine 
rağmen henüz yeni bir tarihe karar verilmiş değil. Bu belirsizlik 

Öğrenci Konseyi’nde görmek istediğimiz değişimi ve dolayısıyla 
olması gereken dinamizmi önemli ölçüde baltaladı. Buna rağmen 
henüz mezun olmayan üyelerimizle beraber üniversite hayatımızı 
iyileştirmek için çalışmaya ve sesinizi duyurmaya, geri adım atma-
dan, gayret ediyoruz. 

Görevimizi yerine getirirken sizin düşüncelerinize ve rehberliğinize 
her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz; yeni yüzlerin, yeni fikir-
lerin, yeni atılımların Öğrenci Konseyi’nin çalışmalarını zenginleşti-
receğinden hiç şüphem yok. Bundan dolayı, dışarıdan bir müda-
hale ile seçimlerimiz ertelenmiş olsa dahi, gönüllü olarak Öğrenci 
Konseyi çatısı altında akademik ve sosyal hayatımıza katkı yapmak 
isteyen herkesi ekibimize katılmaları için davet ediyorum. 

Okulumuzun bütün mensupları için başarı ve mutluluk dolu bir 
bahar dönemi diliyorum. Umutlarınızın boşa çıkmadığı bir “gele-
cek” sizin olsun!

Veysel Onur Kaynar
Öğrenci Konseyi Başkanı

Gelecek 
ve gelişmenin itici gücü

"İçinde yer aldığımız toplumun sorunlarının 
üzerine gidebilmek için ihtiyacımız olan 
azme ancak geleceğe yönelik umutlarımızı 
ve beklentilerimizi kalabalık tutarak sahip 
olabiliriz."



KİMİLERİ İÇİN UMUT KİMİLERİ İÇİN KAYGI VERİCİDİR 
GELECEK. TÜM BELİRSİZLİĞİYLE MERAK UYANDIRICI 
VE BİLİNMEYENİ BİLİNİR KILMAK ADINA ATILAN 
ADIMLARIN İTİCİ GÜCÜDÜR. İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ ANDA 
SORDUĞUMUZ EN HAYATİ SORULAR GELECEKLE İLGİLİDİR 
ÇOĞU ZAMAN. “NEREDEN GELDİK VE NEREYE GİDİYORUZ?” 
SORUSUNDAKİ GEÇMİŞİ AÇIKLAMA HEVESİ BİLE 
GELECEĞİN ÖNÜNDEKİ SİS PERDESİNİ KALDIRMAK İÇİNDİR 
BELKİ DE. SAHİDEN GEÇMİŞİMİZİ YANİ TARİHİ İYİ OKUMAK 
GELECEĞE IŞIK TUTMANIN YOLU MUDUR? GELECEĞİN 
TOPLUMUNU, DÜNYANIN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORUZ? 

BİLİNMEZLİĞE KARŞI DUYDUĞUMUZ MERAK, SANAT 
VE EDEBİYAT DÜNYASININ GELECEKLE İLGİLİ 
TASAVVURLARINI NASIL ŞEKİLLENDİRDİ? TEMEL 
BİLİMLERİN İLGİ ALANLARININ ŞEKİL DEĞİŞTİRDİĞİ 
GÜNÜMÜZDE KEŞİFLER DEVRİ GERÇEKTEN KAPANDI 
MI, TEMEL BİLİMLERİN GELECEKTEKİ İŞLEVLERİ NASIL 
OLACAK? HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİ DÜNYASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLER, BEKLENEN DEVRİMSEL NİTELİKTE YENİLİKLER 
NELER? GELECEKTE TIP ALANINDA NE TİP GELİŞMELER 
BEKLENİYOR? SON OLARAK HERKESİN YAŞAMI BOYUNCA 
EN AZ BİR KEZ SORDUĞU BİR SORU: YAŞAM GELECEK 
PLANLARI YAPMAK İÇİN YETERİNCE GÜVENLİ Mİ?
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 Teknoloji ve insanın maymunlaşması
“Bana bilimin geleceğini sorduklarında ancak 10 
yıl sonrasını öngörebileceğimi düşünüyorum. Bu 
soru 100 sene önce sorulsaydı, daha ileriye dönük 

tahminler yapılabilirdi" diyerek söze başlayan Şevket 

Ruacan, öncelikle teknolojinin tıp alanında artan ağır-
lığının gelişimin ivmesine kazandırdığı hıza değiniyor. 
"Bugün iPhone uygulamaları sayesinde nabzımızı, kan 
şekerimizi ölçebileceğimiz bir noktadayız. Bu araçların 
gündelik hayatımıza girişi biraz zaman alabilir; ancak 
bu teknolojiye sahibiz. Örneğin iPhone’un 10. versiyo-
nunda bütün vücudun taranmasına yönelik uygula-
malar geliştirilmesinin mümkün olabileceği söyleni-

yor." diyen Ruacan'a göre yakın gelecekte giyilebilir 
cihazlar sayesinde doktora gitmeye gerek kalmadan, 
sağlık durumunuzla ilgili tüm verileri iletebileceksiniz, 
hatta cihazın kendisi bu verileri doktora otomatik 
iletecek. 

Teknolojinin tıpla olan yakın ilişkisini öğrenmenin, 
öğretmenin ve dahası geliştirmenin önemine dikkat 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Şevket 
Ruacan, Prof. Dr. Önder Ergönül ve Prof. Dr. Mustafa 
Çetiner bir araya geldi; tıbbın geleceği, tıp alanında 
yaşanan gelişmelerin toplumsal, sosyal, etik boyutları 
ve geleceğe yansımaları ile Koç Üniversitesi'nin 
gelecek vizyonu hakkında herkes için aydınlatıcı bir 
sohbet gerçekleştirdi. Teknolojinin baş döndürücü bir 
hızla geliştiği günümüzde, tıbbın geleceğine ilişkin 
bu sohbetin de teknolojik ilerlemeden bağımsız 
olması düşünülemezdi. Bu nedenle avantajları ve 
dezavantajlarıyla önce teknoloji ile tıp ilişkisine 
odaklandık…    

TOPLUMSAL, SOSYAL VE ETİK BOYUTLARIYLA TIPTAKİ GELİŞMELERİN GELECEĞE 
YANSIMASI…

Tıp ve geleceğİ
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çeken Şevket Ruacan, Türkiye'de tıp alanın-
da kaydedilecek gelişmelerin de buna bağlı 

olduğunu vurguluyor. Ruacan, "Teknolojinin 
ürünlerini kullandığımız gibi, o ürünlerin 
arkasındaki teknolojiyi de anlamak ve nasıl 
geliştirildiğini bilmek, dahası kendimiz yeni 
şeyler geliştirmek zorundayız. Ben içinde 
bulunduğumuz durumu insanın maymun-

laşmasına benzetiyorum." derken Önder 

Ergönül şunları söylüyor: "Tıpta paradigmayı 
değiştiren önemli aşamalardan biri DNA’nın 
bulunması ve DNA’nın tıpta kullanılmasını 
sağlayan PCR teknolojisinin geliştirilmesi 
oldu. Bir virüs ya da bakteriyi saptarken PCR 
yani polimer zincir reaksiyonu dediğimiz 
yöntemle onun DNA ya da RNA’sını saptaya-
biliyoruz. Biz bu yöntemi Türkiye’de kullanı-
yoruz, ama James Dewey Watson ve Francis 
Crick’in paradigma değiştiren bu buluşu 
yaptıkları zaman yaşadıkları heyecanı hiçbir 
zaman yaşamadık."   

Teknolojinin tıpta bu denli etkin olmasının 
hekim hasta ilişkisinin sanat tarafının geri 
planda kalmasına yol açtığına dikkat çeken 

Mustafa Çetiner ise "Akademinin bilimin 
tekerleğini çeviren rolü, yavaş yavaş sektöre 
kayıyor." diyerek teknolojinin tıptaki gelişme-
lerin çok daha önünde gitmesinin yarattığı 

zorluklara da değiniyor ve konuyu şu örnekle 
açıklıyor: "Kanser ve cep telefonu ilişkisi 
hiçbir zaman tam olarak ortaya konamıyor. 
Çünkü bir çalışma yayınlandığında, çalışmada 
kullanılan o telefonun modeli eskimiş oluyor. 
Bir sorun da şu: Kısa süre önce 25 ülkeden 
çok değerli bilim insanları gerçekten önemli 
bir rapor yayınladı. Raporda cep telefonları-
nın 21. yüzyılın sigarası olacağını vurguladı-
lar. Dünya çapındaki pek çok medya kuruluşu 
bu raporu yayınlamayı reddetti. Çünkü cep 
telefonu üreticileri medya sektörünün en 
büyük reklam verenleri arasında yer alıyor." 

Çözüm bekleyen sorunlar  
Tıp alanında yaşanan pek çok gelişmeye rağ-
men etik sorunu ve sağlık hizmetleri, sağlık 
hizmetlerinin maliyetleri, bunların alınıp 
satılır olması ve topluma eşit dağılmaması 

sorunları da Mustafa Çetiner'in altını çizdiği 
bir başka konuydu. Teknolojinin getirdiği 
ve getireceği etik sorunların çözüm bekle-

diğini belirten Şevket Ruacan’ın bu sorun 
hakkındaki yorumu şöyle: "Büyük ekonomik 
yükümlülükler isteyen sağlık harcamalarının 
toplumlar ve toplumun bireyleri arasında eşit 
dağılımını sağlamak mümkün olmadığı gibi 
büyük bir etik sorun. Bir hastalığın ilacı var; 
ama o hastaya veremiyorsunuz…" 

"Teknolojİnİn ürünlerİnİ 

kullandığımız gİbİ, o 

ürünlerİn arkasındakİ 

teknolojİyİ de 

anlamak ve nasıl 

gelİştİrİldİğİnİ bİlmek, 

dahası kendİmİz yenİ 

şeyler gelİştİrmek 

zorundayız."

Prof. Dr. Şevket Ruacan
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Toplumun sağlık sorunlarının değiştiğini, 

nüfusun giderek yaşlandığını belirten Şevket 

Ruacan, "Kanser, diyabet, hipertansiyon 
gibi hastalıkların nedenini ve çaresini henüz 
bulabilmiş değiliz. Tahminimce önümüzdeki 
10 yılda diyabet ve hipertansiyon gibi hasta-
lıklarda çok daha etkili çözümler üreteceğiz. 
Ama kanser ve alzheimer gibi beyin hastalık-
larında gelişmeler kat edilmesi için daha uzun 
bir zaman gerekiyor." diyor. Mevcut bilgilerin 
enfeksiyonları ortadan kaldıramaya yetmedi-

ğini vurgulayan Ruacan, tıbbın elinde henüz 
virüslere karşı etkili ilaçlar bulunmadığını, 
bakterilere karşı silahların sınırlı kaldığını 

anlatıyor. Ruacan kısa vadede yayılması 
muhtemel olan ve Arabistan Yarımadası’nda 
ortaya çıkan Ortadoğu Solunum Sendro-
mu tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu 

belirtiyor. Önder Ergönül konu hakkında 
şu bilgileri veriyor: "2003 yılından bu yana 
herhangi bir vakaya rastlanmayan Ağır 
Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu 
(SARS)’nun türevi olduğu saptanan Corona 
virüsü mutasyon sonucu geçtiğimiz yıl Suudi 
Arabistan’da yeniden karşımıza çıktı. Şimdiye 
kadar görülen 140 vakanın 50’si öldü. Çünkü 
hastalığın bir ilacı yok. Vakaların bir kısmının 
da Avrupa’da olduğu biliniyor ve Batı dünyası 
durumla yakından ilgileniyor. Seyahatler ne-
deniyle hastalık yayılacak." Bu konuda dikkat 

çekici bir noktaya değinen Ergönül, Çin'de 
görülen ve kuş gribinin şekil değiştirmiş bir 
biçimi olan H7N9 adlı virüsle ilgili bilimsel 

yayınların kısıtlı kaldığını ve bunun sebebinin 
Batı’da herhangi bir vakaya  rastlanmaması 

olduğunu belirtiyor. Önder Ergönül, "Son 30 
yılda daha önce hiç bilmediğimiz yaklaşık 50 
virüsle yüz yüze geldik. Dünyada milyonlarca 
insanı etkileyen AIDS de buna dahil. Oysa ki, an-
tibiyotikler keşfedildiğinde artık enfeksiyonlarla 
mücadeleden galip çıkıldığı düşünülmüştü." 

diyor. Ergönül, karşılaştığımız yeni bakterilerin 
evrimin ürünü olduğuna değinerek asıl mese-
lenin yakın vadede bu durumlara adaptasyon 

sağlamak olduğunu düşünüyor. Ergönül, 
"Örneğin Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi sorunu var ama aşı üretecek teknoloji yok. 
Batı’da bu teknoloji var, ama o coğrafyada bu 
hastalığa rastlanmıyor ve bu nedenle üretim 
yapılmıyor. Ticarileşme ve teknolojinin bulun-
duğu yer itibarıyla Batı’da hakim coğrafyanın 
sorunlarına daha fazla kaynak ayrılıyor. Bu bir 
odak kayması. Tüberküloz günümüzde de 
çok büyük bir problem, sıtma da böyle. Ancak 
çözüm için gereken adımlar atılmıyor." diyor ve 
teknoloji ekseninin sağlık alanındaki hızlı tica-
rileşme sorunuyla birleştiğini vurguluyor. Hem 
ticarileşme hem de teknolojinin toplumda ve 
toplumlar arasında eşitsiz dağılımının yol açtığı 
sağlık sorunları için uzun soluklu bir mücade-
le kararlılığı göstermenin zorunlu olduğunu 
belirtiyor: "İşte bu nedenle Türkiye gibi ülkeler 
önem kazanıyor. Sorunun ve çözümün kesiştiği 
bir coğrafyadayız; enfeksiyonlar bu bölgede 
yaygın ve üretim teknolojimiz de bu tip bir 
üretim için yeterli görünüyor." 

ŞEVKET RUACAN, MUSTAFA ÇETİNER VE ÖNDER ERGÖNÜL'DEN 
CEVABI BULUNMASI GEREKEN SORULAR: "BU ORTAM İÇİN GELECEĞİN 
DOKTORLARI NASIL YETİŞTİRİLECEK? BU DOKTORLAR SORUNLARI 
NASIL ELE ALACAK, NASIL ENGELLEYECEK VE BİR TAKIM OLARAK NASIL 
ÇALIŞACAK? HEMŞİRELER SAĞLIK HİZMETİNDE DOKTORDAN BİLE ÖNEMLİ 
OLABİLİR. PEKİ, BU SİSTEM NASIL OLUŞTURULACAK? 

"Akademİnİn bİlİmİn 

tekerleğİnİ çevİren 

rolü, yavaş yavaş 

sektöre kayıyor."

Prof. Dr. Mustafa Çetiner 
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En kârlı yatırım!

Önder Ergönül Dünya Sağlık Örgütü'nün 
bu konuda önemle üzerinde durduğu 
sorunlardan birini ise şöyle özetliyor: "Örgüt 
önümüzdeki süreçte antibiyotik krizi yaşa-
nacağına dikkat çekiyor. Bunun sebebi ilaç 
firmalarının antibiyotik üretimi için yatırım 
yapmaması. Kanser ya da kronik hastalıklar, 
insanların daha uzun süreli ilaç kullanımını 
gerektirdiğinden daha büyük bir pazar 
oluşuyor. Akut durumlarda, kısa süreli olarak 
kullanılan antibiyotikler gibi ilaçların üretil-
mesine yönelik yatırımlar kârlı değil."  

Mustafa Çetiner de bu sorunu kendi 
uzmanlık alanı olan kanser açısından ele 
alarak şunları söylüyor: "2004 yılında New 
England Journal of Medicine’da yayımlanan 
bir makale, kolon kanserinde hasta ömrünün 
iki katına çıkması karşılığında maliyetin 310 
kat arttığını gösterdi. ABD’de 2000-2010 
yılları arasında kansere yönelik FDA’nın 
onay verdiği 25 yeni molekülün ABD’ye 
olan ek yükü kişi başı 10 bin dolar. Sınırsız 
bir kaynağımız yok. Tabii bu inanılmaz 
maliyetteki gelişmelerin sağ kalım süresine 
nasıl etkileri olduğunu da bilemiyoruz. Bu 
ilerlemenin dünya nüfusuna yayılması çok 
zor. Dünyanın pek çok bölgesi, örneğin çok 
temel sağlık hizmetlerine ulaşımda adalet-
sizliğin yaşandığı bizim gibi ülkeler bir yanda 
dururken, diğer yanda sağ kalım süresinin 
birkaç ay uzatılması için milyon dolarlık 

yatırımlar yapılıyor. Bir başka örnek de şu: 
Robot cerrahisinde mucizevi gelişmeler 
yaşanıyor. Peki, robot cerrahisinin ürünleri 
hastalığa çözüm üretme açısından faydalı 
mı? O milyonlarca dolarlık cihaz sağ kalım 
süresini artıyor mu, tedavi edici bir özellik 
barındırıyor mu; hayır. Oysa ki milyonlarca 
dolarlık bir cihaz… Aslında Amerika da yavaş 
yavaş bundan dönmeye başladı. Obamacare 
olarak bilinen ve milyonlarca Amerikalının 
sigortalı olmasını öngören yeni sağlık sistemi 
de bunun bir göstergesi olabilir." 

Devletin gücü ve tekelleşen piyasa 
İlaç ve cihaz piyasasında yaşanmakta olan 
tekelleşme sorununa dikkat çekerek, “Yeni 
bir ilacın hastada kullanılacak hale gelmesi 
için 500 milyon ila 1 milyar dolar aralığında 
bir yatırım gerekiyor. Bu maliyeti ülkeler 
üstlenemiyor. Piyasaya hakim dört ya da 

beş ilaç firması var." diyen Şevket Ruacan'ın 
dikkat çektiği bir başka nokta ise şu: "Tüm 
dünya için geçerli bir şey var: Ailelerin sosyo 
ekonomik durumunu sarsan en büyük etken 
sağlıktır. Sağlık masrafları, özellikle insanlar 
sigortasızsa, bir ailenin sonu demektir. Dev-
letin de bunu karşılaması çok zor. Türkiye’de 
de sağlık harcamaları ülkenin cüssesinden 
daha fazla. "Devletin sağlık hizmetleri için 
ayırdığı bütçenin %40’lık bir kısmını ilaç 
firmalarına aktardığını ve geri kalan %60'lık 
bütçenin tüm sağlık giderlerinin karşılanma-

sına ayrıldığına değinen Mustafa Çetiner'e 

"Tİcarİleşme ve 

teknolojİnİn bulunduğu 

yer İtİbarıyla Batı’da 

hakİm coğrafyanın 

sorunlarına daha fazla 

kaynak ayrılıyor. Bu bİr 

odak kayması."

Prof. Dr. Önder Ergönül 
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ek olarak Önder Ergönül de şunları söylüyor: 
"Son 10 yılda Gayri Safi Milli Hasıla içinde sağ-
lık harcamalarının oranı oldukça arttı. Ama 
bu pay nereye gidiyor? Önemli soru bu. Yıllar-
dır en çok eleştirilen şey, %2 oranlarında olan 
bu payın artırılamamasıydı. Şimdi %6-%7 
oranlarına ulaştı. Ama koruyucu hekimlik, aile 
hekimliği hizmetleri kötü durumda. Gelecek 
için koruyucu hekimlik önemli. Bütün ülkeler 
bunun farkında. Sistematik organizasyonel 
yapıların kurulması giderek önem kazanıyor. 
Örneğin Sri Lanka çok yoksul bir ülke olması-
na rağmen koruyucu hekimlik hizmetlerinin 
çok sistematik işlemesi sayesinde sağlık 
parametrelerinin çok yüksek olduğu bir ülke. 
Bu anlamda sağlık plancılığı giderek önem 
kazanacak."  

Tıp eğitiminin geleceği  
Tıp alanında çözüm bekleyen pek çok 
sorunun eğitim alanında yaşanan sorunla-

ra paralel olduğunu vurgulayan Mustafa 

Çetiner, "Bilginin bu denli büyümesi ve kendi 
alanımızla bu denli meşgul olmamız bizi 
çok basit tıp pratiklerini bile yapamaz hale 
getiriyor. Benzer eğitimden geçen tıpçılar bu 
uzmanlaşma dolayısıyla birbirilerinin alanına 
yabancılaşıyor. Tıp eğitiminin nasıl olacağı, 
temel sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği, 

Mustafa Çetiner: Bazı hassasiyetler nede-
niyle kök hücre çalışmalarının önü kesiliyor. 
Diğer yandan elle tutulur gelişmelerin 
zamanını öngörmek çok zor. Örneğin insan 
genomu tahmin edilenden çok daha erken 
tanımlandı. Kök hücre etik ve maliyet bağ-
lamında çok önemli bir çıkış yaratacak. Her 
insanın kendi tedavisini vücudunda taşıma-
sı çok önemsenmesi gereken bir konu.  

Öğretim üyelerimize kök hücre çalışmalarının geleceğini de sorduk…   

Şevket Ruacan: Kök hücre çalışmaları 
umut vaat ediyor. Tabii bu konudaki önemli 
gelişmeler en iyimser tahminlerle, 20 yıldan 
fazla bir zaman alacak gibi görünüyor. Bu 
alanın dışında kalmanın imkânı yok. Koç 
Üniversitesi’nde de ileri düzeyde çalışmalar 
yürütülüyor. Adım adım ilerlenecek bir alan. 
Bir süre sonra onun da kullanılabileceği ve 
kullanılamayacağı alanlar netleşecek, tabii ki 
yan etkiler geliştiğini göreceğiz…

Önder Ergönül: Popüler bilimin 
bizi düşürdüğü bir yanılgı söz ko-
nusu. Orada son aşamada olabile-
cekler tartışılıyor; ama arkasındaki 
emek yoğun süreç pek görülmüyor. 
Önemli olan bu bilimsel çabanın 
idrak edilmesi. Hiçbir şey için kesin-
likle olamaz diyemeyiz.   

Gelecek İçİn koruyucu hekİmlİk önemlİ. Bütün ülkeler 
bunun farkında. Sİstematİk organİzasyonel yapıların 
kurulması gİderek önem kazanıyor.



11

bu hizmeti verecek kişilerin nasıl eğitileceği 
sorunları var. Artık insan hayatına sığmaya-
cak bir bilgi yüküyle karşı karşıyayız." derken 

Önder Ergönül, tıptaki bilginin yarılanma 
süresinin giderek kısaldığını vurgulayarak 
artık öğrencilerin bilgi hamalı olmaması 

gerektiğini düşünüyor. Ergönül, "Biz öğ-
renciyken ya da asistanken, peptik ülserin 
nedenlerini okurduk ve sorulduğunda mad-
deleri sıralardık. 2006 yılında peptik ülsere 
neden olan şeyin bir bakteri olduğu anlaşıldı; 
hatta bu buluş, Nobel Ödülü aldı. Bizlerden 
biri o dönemde nedenin bakteri olduğunu 
düşünemezdi, çünkü eğitim sistemi de buna 
izin vermiyor." diyor. Bu noktada tıp öğren-
cilerinin temel bilim üzerine iyi bir eğitim 
almasının önemine dikkat çekerek bilim tari-
hini, tıp ekonomisini kavrayan, iyi özümseyen 
öğrencilerin başarılı olacağını düşünüyor. 

"Türkiye’de üniversite algısı, üretilmiş bilgiyi 
profesyonel adaylarına aktarmakla sınırlı" 

diyen Mustafa Çetiner, üniversitenin bilgi-
nin üretildiği yer olduğunun altını çiziyor. 

Çetiner'e göre üniversitenin görevi, bilgiye 
nasıl ulaşılacağını öğretmek ve o bilgiyi 
üretmek için nasıl bir metodoloji izlenece-
ğini anlatmak olmalı. Öğreten ve öğrenen 

arasındaki farkın azaldığı günümüzde sürekli 
sorgulayan beyinlerin yetiştirilmesi amaç-

lanmalı. Çünkü Çetiner açısından tıp, en çok 
yanılan meslek gruplarından biri.  

Eğitim açısından sözü edilen değerlerin 
yerleştirilmesinin pek çok üniversite için 

mümkün olmadığını düşünen Ruacan Koç 
Üniversitesi'nin bu noktada farklılaştığını be-

lirtiyor. Ruacan, "Daha ikinci sınıfta öğrenci-
lerimizi laboratuvar ortamıyla tanıştırarak işin 
mutfağını görmelerini sağlıyoruz. Türkiye’nin 
en parlak beyinleri olan öğrencilerimizden en 
gayretli olanların da o bilgiyi üretme, buluşu 
gerçekleştirme hedefinde ilerleyebileceğini 

düşünüyoruz" diyor. Ruacan, Mustafa Çe-

tiner ve Önder Ergönül'ün bilginin niteliği, 
eğitimin bu niteliğe ayak uydurması zorun-
luluğu konusunda söylediklerine ek olarak 
cevabı bulunması gereken soruları sıralıyor: 
"Bu ortam için geleceğin doktorları nasıl 
yetiştirilecek? Bu doktorlar sorunları nasıl ele 
alacak, nasıl engelleyecek ve nasıl birtakım 
olarak çalışacak? Hemşireler sağlık hizmetin-
de doktordan bile önemli olabilir. Peki, bu 
sistem nasıl oluşturulacak?" Bu sorular ayrıca 
tüm çözümlerin bilimde aranması gerçeğinin 
özellikle vurgulandığı sohbetin de bitişi… 

Ruacan'a göre dünyada hiçbir zaman yeterli 
sayıda doktor olmayacak. İşte bu nedenle 
doktorlar kadar ihtiyaç duyulan şey eğitimli 
sağlık personelleri. Bu konunun çözümü ise 
üniversitelerin gelecekle ilgili insan gücü ve 
eğitim planlamasında yatıyor. 

Şevket Ruacan: "Global ısınma, iklim deği-
şiklikleri, su kaynaklarının azalması toplum-
sal sağlıkla birlikte tıbbın ilgi alanlarını da 
etkileyecek. Global ısınma parazit hastalık-
larını büyük ihtimalle artıracak. Kuraklık ve 
açlıkla mücadele önem kazanırken bunların 
yarattığı sorunlarla mücadele tıpta önemli 
yer tutacak." 

Çevre konusunda birkaç söz...

Önder Ergönül: Son yıllarda vahşi doğa-
nın manipüle edilmesi nedeniyle insanlar 
vahşi yaşam koşullarıyla yüz yüze geldi. 
Bunun sonucu olarak vektör kaynaklı has-
talıklar arttı. Kuraklaşma, şehirlerin yapısı, 
küresel ısınmanın boyutları doğrusal bir 
düşünce biçimiyle insanı geleceğe dair 
çok karamsar hale getiriyor. Çünkü doğru-
sal bir düşünce yapısına sahibiz.
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Geçen ay Vancouver Adası’nın Pasifik kıyı-
larında yürüyüşe çıkan bir adam dünyanın 
en eski "şişesi içinde mesajını" buldu.  Mesaj 
29 Eylül 1906 tarihliydi, yani 106 yıllıktı. San 
Francisco’dan, yani 1.115 mil uzaktan ve de 
aslına bakacak olursanız, geçen yüzyıldan, 
geçen milenyumdan, kısacası geçmişten 
gönderilmişti.

Şişede kapsüle konmuş bir mesaj, dalgaları 
ve zamanı aşıp ayaklarınızın dibine varıyor. 
Aslında her film seyrettiğimizde başımıza 
gelen de bu değil mi? Nasıl kıyıdaki adam 
merakla şişeyi evirip çeviriyorsa biz de filmle 
her karşılaşmamızda bir zaman kapsülünün 
içine konmuş ve gelecek onu bulsun, seyretsin, 
yorumlasın diye okyanusa bırakılmış bir mesajı 
okuyoruz. Seyrettiğimiz her eser, (illa bir Buster 
Keaton, Charlie Chaplin veya Greta Garbo filmi 
gibi sinemanın şafağından gelmiş olması ge-
rekmez) geçen sene, hatta dün dağıtıma girmiş 
bile olsa, tekrar keşfedilmek ve çözülmek için 
geleceğe yazılmış mesajlar gibi...
  
Bir zamanlar birlikte çalıştığım görüntü 

yönetmeni Mustafa Kuşçu (bir kısa film 
çekiyordum) bana “Çok iyi ediyorsun” 
demişti, “Bu bir belge. Geleceğe bir belge 
hazırlıyorsun. ”Halbuki bir belgesel bile 
değildi çektiğim. Ama filmin özü bu işte.  
Ne zaman ki bir ekip bir araya gelip maga-
zin kutusuna bir film sokmayı başarıyorsa, 
geleceğe bir şişe atılmış oluyor. Her film bir 
zaman kapsülü. 

Geçmişteki gelecek
Sinemanın geleceğinden bahsedeceksek eğer, 
geçmişte geleceğin nasıl hayal edildiğine, şim-
dimizin nasıl kurgulanmış olduğuna bakmak 
epey eğlenceli. Orwell’in distopik 1984’ü geride 
kaldı, Uzay 1999’un geçtiği sene de Space 
Odyssey’nin konu aldığı 2001 de rüzgâr gibi 
geçtiler! Ne 1999’da Ay üssü Alfa’yı kurabildi 
insanlık ne de 2001 senesinde siyah bir tablete 
tapmaya başladı. Aslına bakılırsa Kubrick’in 
hata payı sadece dokuz seneydi: 2010’da Apple 
iPad’i yarattı! Ama yapay zekâ Hal’in kırmızı 
hain gözü, fütürist tüm filmler gibi sadece 
kendi devrinin beklenti ve arzularını kehribara 
sıkıştırmayı başardı.   

Message 
in a bottle

NE ZAMAN Kİ BİR EKİP BİR ARAYA GELİP MAGAZİN 
KUTUSUNA BİR FİLM SOKMAYI BAŞARIYORSA, 
GELECEĞE BİR ŞİŞE ATILMIŞ OLUYOR. HER FİLM BİR 
ZAMAN KAPSÜLÜ… 

Ela Başak Atakan  •  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Ela Başak Atakan
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Sinemada bize vaat edilen gelecekten çok 
daha fazlası günümüzde gerçekleşti. Bazıları 
sinemadan bile evvel öngörülmüştü. Radar, 
Internet, denizaltı, atom bombası, otomatik 
kapı, kredi kartı, yürüyen merdiven gibi icat-
lar Jules Vernes, Arthur C. Clarke gibi yazarlar 
tarafından icatlarından yıllar evvel tarif 
edilmişlerdi. Öte yandan Metropolis, Minority 
Report, Terminator, Total Recall, Brazil, Gattaca 
ve Blade Runner gibi filmler insan aklının ayak 
basmadığı bir geleceğe bizi ışınladı. Her şeye 
rağmen ben hâlâ heyecanla Uzay Yolu’ndaki 
gibi teleport edilmeyi bekliyorum: "Beam me 
Up Scottie!"    

Geleceği ne kadar düşlersek düşleyelim, ge-
lecek eskiyor. Gelecek, sinemadaki temsilin-
de hafif geçmiş kokuyor.     

Kokular, titreşimler ve hileler
Gelecek deyince akla ilk teknolojide devrim 
geliyor. Sinemada evrim ve yenilik arayışı-
na çıkanlar teşhire daha fazla yüklendiler. 

Sinemaskop, Smell-o-vision (sadece bir kez 
Scent of Mystery filmi için kullanılan kokulu 
film gösterimi) ve William Castle’in meşhur 
Tingler’i (seyirci koltukları altına yerleştirilen, 
titreşimle hafif bir elektrik şoku veren aygıt) 
bunlardan sadece birkaç tanesi. Bunları 
izleyen devrim IMAX oldu. Modası hiç 
geçmeyecek gibi görünen 3D’si Koreliler 
tarafından 4DX™ olarak geliştirilmekte 
(Kameranın hareketiyle yaylanan, salla-
nan koltuklar, hareketli sahnelerde yüze  
fışkırtılan hava/su, kavga sahnelerinde sırta 
vurulan darbeler vs). Şimdilerde gurme ve 
lüks sinema/restoran Ciné de Chef zinciri-
nin Güneydoğu Asya’da ve Los Angeles’ta 
açıldığını duyuyoruz.  

Teşhir deri değiştirse de sinemada değişme-
yecek olan bir temel var. Sinemanın değil, 
insanlığın şafağına dayanan, karanlık çöktü-
ğünde ateş başına toplanıp, hikâye dinleme 
içgüdüsü. Hikâyeler ve insanlar oldukça 
sinema da var olmaya devam edecek. 

The future is now
Avenir.  A venir.  Gelecek olan. Kelime olarak 
burada olmayan, yolda ve beklenen bir şey-
den bahsetmem istendi. Sinema için gelecek 
ne demek?  Sinemanın geleceğinde bizi neler 
bekliyor? Geçmişte, çocukken bir hayalim vardı. 
Çocukluk odamda, yattığım yerde, yatağımın 
yanında, duvarda bir sinema oynasın ve çağır-
dığım film anında bana gelsin, ben de istediği-
mi oynatabileyim… Tanıdık geliyor mu?

Bugün öğrencilerim ve çocuklarım yattıkları 
yerden, göbeklerinin üzerine konumladıkları 
laptop, iPad veya cep telefonlarından artık 
film izleyebiliyor. Diledikleri filmi, diziyi anın-
da yükleyip izliyorlar. Dağıtım ucunda teşhir 
salonları, seyirciyi sinemaya geri çekmek 
için dört dönsünler, devrim göbeğimizin 
üzerinde ve parmak uçlarımızda.  Gelecek şu 
an elimizde. 

Nerelere geldik? Gelecek şimdi...

DAĞITIM UCUNDA TEŞHİR SALONLARI, 
SEYİRCİYİ SİNEMAYA GERİ ÇEKMEK İÇİN 
DÖRT DÖNSÜNLER, DEVRİM GÖBEĞİMİZİN 
ÜZERİNDE VE PARMAK UÇLARIMIZDA.  
GELECEK ŞU AN ELİMİZDE.

AYA YOLCULUK (1902)
Melies’in 12 dakikalık filmi insanlığın ilk bilim kurgu filmi.  
Dünyada henüz gerçekleşmemiş (67 sene sonra gerçekleşecek 
olan) bir olayı temsil ettiiği, daha doğrusu evvelce gerçekleşmiş 
olan bir olayı temsil etmeye çalışmadığı için bir ilk.  Sinema için 
büyük bir adım.  
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Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan 2013 yılında dünyanın en pres-
tijli araştırma programları arasında sayılan Avrupa Araştırma 
Konseyi’nin “ERC consolidator” kategorisinde, “Çocuk kalp 
hastalıklarında, anne karnında gelişmekte olan damar bo-
zukluklarının modellenmesi ve tedavi edilmesini” hedefleyen 
projesiyle Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmişti. Biyomühen-
dislik, biyomekanik akışkanlar ve katı hal mekaniği alt yapısını 
kullanarak, araştırma grubuyla birlikte embriyo damarlarının 
cenin gelişirken aldığı şeklin ve büyüme sürecinin bilgisayar 
ortamında simulasyonlarını gerçekleştirecek araçlar geliştir-
meyi ve embriyonik doku büyümesini tahmin etmeyi amaçla-
yan Pekkan ile “gelecek” kavramı üzerine sohbet etmek için 
buluştuk. Araştırmalarının varacağı nokta hakkında bilimsel 
araştırma sürecindeki beklenmedik durumların ve yeni buluş-
ların, geleceği öngörme konusunda bir açıklamayı zorlaştır-
dığını söylese de geçmişin penceresinden bakıldığında yapay 
doku mühendisliği çalışmalarının bugünkü konumuna değine-
rek, “Yaklaşık yedi yıl önce kalp-damar hastalıkları için doku 
mühendisliği daha filozofik bir kavramdı, bunun olabilirliği 
üzerinde tartışılıyordu. Şu an baktığımızda ise bu çalışmaların 
rutin klinik uygulamaları birçok hastanın tedavisinde kulla-
nılmakta.” diyen Pekkan özellikle şunun altını çiziyor: “Yeteri 
kadar emek harcandığı takdirde bütün girişimci fikirlerin 
gerçekleşebileceğine inanıyorum.” 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM 
ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. KEREM PEKKAN İLE 
“GELECEK” KAVRAMI ÜZERİNE SOHBET 
ETMEK İÇİN BULUŞTUK.

Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan

EMEK HARCANAN 
HER FİKİR GERÇEKLEŞİR
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"Tahmİnlerİmİzİn doğruluğunda krİtİk düşünce çok önemlİ bİr 
rol oynuyor. Bİr deney yaparak ve sonucunu, yanİ tecrübenİzİ de 
tahmİnlerİnİze katarak İlerlemek durumundasınız."

Sizi şu an çalıştığınız alana yönlendiren 
sebeplerden bahsedebilir misiniz? 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde temel 
konularda çok güçlü bir mühendislik 
eğitimi almıştık. Benim amacım bu eğitimi 
kullanarak insanlığa yönelik bir şeyler 
yapmaktı. Toplumsal fayda sağlayacak 
konulara odaklanmak istiyordum. Akış-
kanlar mekaniğine yöneldiğimde, yani 
1990’ların başından doktoramı bitirdiğim 
2000 yılına kadar Türkiye’de disiplinlerarası 
çalışma imkânları yoktu; hatta yurtdışında 
bile sınırlıydı. Uygun bir araştırma grubu 
bulduğumda da bu yüzden yurtdışına 
gitmeye karar verdim. Akışkanlar mekaniği, 
uçak motorları, rüzgâr türbini tasarımı için 
kullanılabileceği gibi damarlardaki kan akı-
şını anlamak kalbin fizyolojik oluşumuna 
etkisini modellemek konusunda da kullanı-
labilir. Mühendislikle biyolojiyi birleştirmek 
bu anlamda bana çok daha çekici geldi ve 
“yaşamı” anlamak için mühendisliği kullan-
mak istedim.

"Toplumsal faydaya yönelik bir alana 
yönelmek istiyordum" dediniz. Bu 
bağlamda bilimin toplumla ilişkisi ve 
teknolojinin toplumsal fayda açısından 
işlevi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Binlerce yeni teknolojik ve tıbbi ticari 
başlangıç girişiminin filizlendiği günümüz-
de, bilimsel doğruya ve toplumsal faydaya 
atfedilen değerin biraz kaybolduğunu 
düşünüyorum. Ticari güdüler daha fazla 
ağırlık kazanmaya başladı. Girişimcilerin 
gerçekleştirmeye çalıştıkları teknolojik çö-
zümün “gerçek” değerini de düşünmeleri 
gerekiyor. Örneğin yapay bir kalp kapakçığı 
üzerinde çalışırken işin ticari kısmını doğal 

olarak düşüneceksiniz; ama hastalara karşı 
da büyük bir sorumluluğunuz var. Bu çeşit 
etkinin ve bilimsel doğruluğun o alanda 
çalışan girişimci için ticari kazanç yanında 
önemli bir motivasyon kaynağı olması 
gerekiyor.

Sonuçta teknoloji geliştikçe her zaman in-
sanlığın kullanımı için yeni ürünler sunula-
cak. Ancak bilim, mühendislik, tıp ve ticari 
konularda bir denge sağlanırsa ve eşitlik 
gözetilirse bu ürünler daha başarılı olacak. 
Üstelik bu konulara verdiğiniz önemi gös-
terip ürününüzü tanıtıp anlatma şansınız 
daha da artacak ve süreç hızlanacaktır.  

Kendi alanınızın geleceği ve gelecekte 
sağlayacağı toplumsal fayda konusunda 
nasıl bir öngörünüz var? 
Bilgisayar destekli akışkanlar mekaniği 
üzerine çalışırken akışın gelecekte nasıl 
olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Mev-
cut durumu gözlemleyerek ileriki duruma 
yönelik tahminlerde bulunuyoruz ve daha 
verimli çalışan ürünler tasarlayabiliyoruz. 

Örneğin bir roket motoru ya da kanadın 
çevresinde havanın ya da suyun nasıl 
aktığını hesaplıyoruz ve ilk durumdan yola 
çıkarak ileriki durum üzerine tahminler 
yürütüyoruz. Ama tahminimiz her zaman 
gelecekle uyuşmuyor bu yüzden modelle-
rimizi deney yaparak doğruluyoruz. 

Koç Üniversitesi’nde araştırma ekibim, 
ortak çalıştığımız tıp doktorları ve hocala-
rımız ile beraber, benzer yaklaşımı kulla-
narak, bir bebek anne karnında büyürken 
damarlarının nasıl oluştuğunu, büyüdü-
ğünü ve gelecekte nasıl olacağını tahmin 
etmeye çalışıyoruz. Bunun tıp alanında bazı 
hastalıkları önceden tahmin etmemizi ve 
cerrahi girişimleri daha akıllıca yapmamızı 
sağlayacağını düşünüyorum. Bu çeşit yük-
sek-riskli yüksek-getirili araştırmalarımızın 
geleceği hakkında kesin şeyler söylemek 
zor. Çünkü bilimsel araştırma sürecinde 
yeni veriler doğrultusunda çalışmalar 
değiştirilebilir. Bu yüzden kesin hedefler-
den ve sınırlamadan söz edemezsiniz. Bir 
araştırma projesinde kaynak sağlanırken 
aranan kriterler ve izleyeceğiniz yola dair 
belirlenen sınırların yeteri kadar özgür 
olmaması, bilimsel araştırma sürecini kısıt-
layarak ortaya koyabileceklerinizi engeller.

Bu durumda sizce gelecek öngörülemez 
midir?
Gelecek dendiğinde buradan yola çıkarak, 
geleceği ne zaman tahmin edemeyeceği-
mizi düşündüm. Eğer sistemde gelecek için 
olabilecek birçok alternatif (özgürlük) varsa 
tahmin zorlaşıyor. Fakat bu kötü bir şey 
değil ve başarı için çok önemli bir özellik. 
Sisteme çok müdahale olduğu durumda da 
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böyle… Bu nedenle tahminlerimizin doğ-
ruluğunda kritik düşünce çok önemli bir rol 
oynuyor. Bir deney yaparak ve sonucunu, 
yani tecrübenizi de tahminlerinize katarak 
ilerlemek durumundasınız. Tecrübeleriniz 
daha önceki düşüncenizi değiştirerek sizi 
daha doğru tahminlere götürebilir. 

Geleceği hep birlikte şekillendiriyoruz. 
Öğrencilerim bana biyomedikal mühendisli-
ğin geleceğini sorduğunda onlara “Şu anda 
yaptıklarınız geleceği şekillendiriyor. Bunu 
kendinize sorarak kendi tahminlerinizi yap-
maya çalışın.” diyorum. Tabii ki şu var: Yalnız 
değiliz. Başka etkiler söz konusu. Bizim 
kendi alanımızda yaptığımız çalışmaları dahi 
sadece mühendislik değil, eğitim, kültür, 
değerler şekillendirecek. Bunların gelişmesi 
ise geleceği iyi yönde şekillendirecek.

Disiplinlerarası boyutuyla teknolojiyle 
birebir ilişki içinde, tıptaki gelişmelere 
katkı sağlayabilecek bir alan üzerinde 
çalışıyorsunuz. Bize disiplinlerarası 
çalışmaların giderek ağırlık kazandığı 
bilimsel araştırmaların geleceğinden 
bahsedebilir misiniz?
Bilimsel araştırma alanında konular derin-

leştikçe bütün disiplinler sadece yapbozu 
tamamlayan parçalar olarak var olabiliyor 
artık. Birçok disiplin birbirine katkıda bulu-
nuyor. Bir mühendisle bir doktor aynı so-
runun parçalarına odaklanarak bir sonuca 
ulaşmaya çalışıyor. Bu tarz çalışmalar artık 
standart. Bu şekilde yeni bir jenerasyon 
yetişiyor ve kültür de değişiyor. Dolayısıyla 
sorunuza pragmatik yaklaşırsak, şu anda 
problem olan durumların disiplinlerarası 
çalışmalarla çözüme ulaşması ve şu anda 
ortada olmayan ama yeni tanımlanacak 
problemlerin ortaya çıkmasıyla bu süreç 
geleceğin bir parçası olmaktadır. 

Kültür değişimini biraz daha açabilir 
misiniz?
Burada küçük yaşlardan itibaren gelişecek 
bir düşünce yapısı ve eğitimin de inter-
disipliner duruma gelmesinden bahse-
diyorum. Örneğin doktor ve mühendisin 
ortak ders açarak konuları birlikte işlediği 
“co-teaching” modelleri, biyomimetik 
inovasyon teknikleri gelişmeye başladı. 
Yüksek öğrenimde not sistemi kalkma 
eğilimi içinde, dersler sınıfın dışına çıktı. 
Öğrenciler derse gelmeden önce çeşitli 
materyallerden dersi çalışıyor ve sınıfta 

tartışılan konuların boyutu değişiyor. 
Öğretme ve öğrenme kültürü de hızlı bir 
şekilde değişiyor.

Eğitimin gelişmesi ve geleceği şekillen-
dirmekteki rolü üzerine düşüncelerinizi 
alabilir miyiz? 
Öncelikle Koç Üniversitesi’ndeki eği-
tim anlayışından söz edersek, buradaki 
sistemin yurdumuzda eğitim alanının her 
kademesinde hakim olduğunu görebilmeyi 
isterdim. Çünkü burada bizim dışımızda 
olan, öğrencilerimizin içinde yetiştiği 
eğitim sisteminin sınırlılıklarından kaynak-
lanan zorluklar yaşayabiliyoruz. Ne yazık 
ki Türkiye’de öğrencinin inisiyatif alması 
durumunda cezalandırıldığı bir sistem var. 
Yeni ve farklı durumlar desteklenmiyor, 
düşünce belli kalıplar içindeki seçmeli 
cevap seçenekleri içinden çıkamıyor. 
Bu noktada öğretme biçimlerine dair 
bir dönüşüm şart. Koç Üniversitesi’nde 
öğrencilere vizyon kazandırma amacımızı 
yeni açtığımız derslerle gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Ama her üniversitede bu çeşit 
yenilenmeye açık bir yapı bulmak zor. Üni-
versitelerin ve akademisyenlerin önünde 
aşılması zor engeller var. Bu ortamda bile 

"Teknolojİ odaklı bİlİmsel 
üretİm, mühendİslİk 
alanında da rahatsızlık 
duyulan bİr şey. Dİğer 
yandan yararlı ürünlerİn 
bİr an önce ortaya 
çıkması İçİn toplumun da 
büyük bİr baskısı var. Bu 
nedenle bİlİmsel araştırma 
alanında da bİlİmsel 
gerçek yerİne, ürüne dönük 
yatırımlar yapılabİlİyor."
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dünya çapında başarılar gerçekleştiren Koç 
Üniversitesi'nin yapılabileceklerin en iyisini 
yaptığını düşünüyorum.

Koç Üniversitesi’nde üniversite sanayi 
işbirliklerinin geliştirilmesi adına önem-
li adımlar atılıyor. Siz üniversite sanayi 
işbirliğinin geleceğini, geleceğe olan 
katkısını nasıl görüyorsunuz?
Birçok endüstri alanında zaman içinde 
kazanılmış kalıpların, üretim metotlarının 
dışına çıkmak her zaman ticari olarak müm-
kün olmayabiliyor. Üniversitede sanayiden 
daha özgür, yeniliği destekleyen bir kültür 
var. Ayrıca teknolojik inkübatör yapıları 
mevcut. Özellikle ekonomiye yüksek katkı 
getiren teknolojik ürünlerin prototip ge-
liştirme çalışmaları, sanayinin de katkısıyla 
üniversite laboratuvarlarına daha uygun. 
Üniversiteler sürekli inovasyon ve entelek-
tüel ürünleri yaratmak zorunda. Bilimsel 
araştırma ortamı hem klinik tıp hem de 
mühendislik açısından sistemin dışına çıka-
bilmeye, yeni yolları uygulamaya araştır-
maya fırsat tanıyor. Sanayi alanına katkıda 
bulunabilmek çok önemli fakat bunun her 
zaman akademik amaç olmaması gereki-
yor. Ayrıca, öğrencilerimiz üniversitede 

devam eden endüstri-akademi ilişkisinden 
yeni bir vizyon ve tecrübe kazanıyorlar.

Peki, teknolojinin bilimsel araştırmala-
rın odağına yerleşmesi konusunda neler 
söyleyebilirsiniz? 
Bilim ve mühendislik birbirini tamamla-
yan alanlar fakat hedefleri farklı. Tekno-
loji odaklı bilimsel üretim, mühendislik 
alanında da rahatsızlık duyulan bir şey. 
Diğer yandan yararlı ürünlerin bir an önce 
ortaya çıkması için toplumun da büyük bir 
baskısı var. Bu nedenle bilimsel araştırma 
alanında da bilimsel gerçek yerine, ürüne 
dönük yatırımlar yapılabiliyor. Aslında konu 
sadece temel bilimler ile sınırlı kalmamalı 
bu araştırmalar sosyal bilimlerin ve sanatın 
da içine katıldığı bir süreçle ilerlemeli. 
Disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilimleri de 
kapsıyor. 

Öğrencilerinizin geleceğe bakışı için 
nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz?
Geleceğe dair tutumda en önemli şey 
iyimser olmak ve motivasyon. Bir şeyi yap-
mayı neden istediğiniz… Bilim ve teknoloji 
dışarıdan bakıldığında sınavları, deneyleri, 
araştırmalarıyla zor görünebilir; ama önem-

li olan, örneğin termodinamiği öğrenirken, 
bilgilerin size kattığı farklı bakış açısıdır. 
Notlar değil, konuların kendisi amaç olmalı. 
Çünkü insanları farklı kılan düşünce kültürü 
ve değerlerdir. Konu ve yer değil, ortaya 
çıkarttıkları işin güzelliği ve kalitesi çok 
önemlidir. Öğrencilerimiz tüm kariyerleri 
boyunca bilimin ve teknolojinin bizzat için-
de olmalı; gelişmeleri hayretle seyretmek, 
başkalarının yaptığı çalışmaları gazeteler-
den okumak yerine bunları çalışarak emek 
koyarak yapabilmenin bir yaşam tarzı ve 
ayrıcalık olduğunu görebilmemiz gereki-
yor. Örneğin bir bilimsel yayın yapacaksak, 
yayının nasıl yapıldığı, öğrencilerin nasıl 
bir kültür içinde yetişerek bu çalışmayı 
ortaya koyduğu, kısacası öğrenme kültürü 
önemlidir. Doğru ve iyi olan her konuda ol-
duğu gibi öğrenme ve çalışma kültürünün 
yerleşmesi için de mücadele etmeliyiz.
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Koç Üniversitesi 20. yılını, sicim kuram-
cısı, popüler bilim yazarı, Discovery ve 
National Geographic belgesel dizilerinin 
vazgeçilmezi New York Şehir Üniversite-
si Teorik Fizik Profesörü Michio Kaku ile 
birlikte kutladı. Koç Üniversiteli öğrenci ve 
akademisyenleri 20 yıl sonrasının tekno-
lojisini betimleyen nefes kesici bir zaman 
yolculuğuna çıkaran Kaku, yakın uygarlık 
tarihinde birbirini 80 yıl arayla izleyen atı-
lım ve kriz döngüleri olan buhar ve elektrik 
devrimlerinden, günümüzün biyoteknoloji, 
nanoteknoloji ve robotik alanlarındaki 
hızlı ilerlemesine dayanan yüksek tekno-
loji devriminin eşiğimize getirdiği ürün ve 
süreçlerden çarpıcı örnekler sundu. Kaku 

sunumun ardından Kule dergisinin sorula-
rını yanıtladı. İşte teknolojinin getireceği 
sosyolojik ve felsefi sorunlardan bilimin 
geleceğine; sicim kuramından evrene, daha 
doğrusu evrenlere kadar uzanan söyleşi-
miz…

Teknoloji alanındaki hızlı gelişmenin 
olası sosyal ve politik sonuçları neler 
olabilir? Teknolojik ilerleme bilgisayar 
kullanabilenlerle “geri kalanlar” ara-
sında açıldığı söylenen sayısal (dijital) 
uçurumu kapatacak mı sizce? 
Bir kere sayısal uçurum kehaneti gerçekleş-
medi. Bugün yoksul çocuklar internette do-
laşıyorlar. Tüm hayatları internet. Kendile-

rini orada buluyorlar. Sorun sayısal uçurum 
değil. Sorun işlerde. Örneğin ABD’de (ve 
herhalde Avrupa’da da) çalışılacak birçok iş 
var. Ama artık bunlar daha çok teknik biri-
kim gerektiriyor. Ne var ki, insanları bu işler 
için yetiştirmiyoruz. Biz insanları 1950’lerde 
yaşamaları için yetiştiriyoruz. Üniversitele-
rin çoğundan mezun olan gençler, 1950’nin 
işleri için fevkalade hazır oluyorlar. Sorun 
şu ki, artık böyle işler yok. 

Şimdi politikacılar sorunu nasıl görüyor; 
bilim nasıl görüyor, ona bir bakalım:  Poli-
tikacılar, eski hukukçular olabilir. Hukukta 
kazançlarla kayıplar dengededir. İnsanları 
yola getirmek için dava edersiniz. Hu-

New York Şehİr Ünİversİtesİ Teorİk Fİzİk 
Profesörü Michio Kaku, Koç Ünİversİtelİ 
öğrencİ ve akademİsyenlerİ 20 yıl 
sonrasının teknolojİsİnİ betİmleyen nefes 
kesİcİ bİr zaman yolculuğuna çıkardı. 

Röportaj: Raşit Gürdilek

Michio 
Kaku’nun 
gözünden 
gelecek 
20 yıl 
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kukçular politikaya atıldıklarında da aynı 
şey söz konusudur. Kayıplar kazançları 
dengeler. İşleri yürütmek için halkı vergiye 
bağlarsınız. Dolayısıyla insanların pastadan 
aldıkları pay küçüldükçe küçülür. Ben bir 
bilimciyim ve bize daha büyük bir pasta 
gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kuan-
tum fizikçisiyim. Dünyanın zenginliğinin 
büyük kısmı kuantum fiziğinin icadı olan 
lazer ve transistöre dayalı. Demek ki bilim 
varlık yaratıyor. Ancak, çoğu kimse bunun 
farkında değil. Bilimi de sıfır toplam bir 
şey olarak görüyorlar. Zengin daha zengin, 
fakir daha fakir olduğu için, onlara göre 
zenginlerden daha çok vergi alınırsa işler 
düzelecek. Oysa işler öyle değil. O zaman 
yatırım mümkün olmaz. Zenginlerin daha 
da zenginleşmesinin nedeni, değişen iş 
pazarı.  Zenginler, eğitimli olduklarından  
bilgisayarların ve internetin harika gücün-
den yararlanıyorlar, fakirin gelir kaynağıysa 
yalnızca iki eli. Zengini sonsuza kadar ver-
gilendiremezsiniz. Dolayısıyla yapılacak iş 
zenginden alıp fakire vermek yerine, fakiri 
bu yeni  sayısal uçurumda kendi kendine 
yeter hale getirmek için eğitim düzeyini 
yükseltmektir.  

Sunumunuzda önümüzdeki  20-30 yıl 
içinde göreceklerimizi anlattınız. Peki, 
daha da ileride teknolojinin bu hızlı iler-
leyişi, beraberinde daha iyi bir yönetim, 
hatta bütünleşmiş bir dünya yönetimi 
getirir mi?
Teknolojinin kısa dönemdeki etkisinin 
“daha fazla demokrasi“ olacağını düşünü-
yorum. Ancak demokrasinin kalitesi oy ve-
renlerinki kadardır. İnsanlar aşırı milliyetçi, 
hatta sınırlar konusunda bencil olurlarsa 
uluslar arasında çatışmalar ileride de 
olacaktır. Dolayısıyla gelecekte de uluslar 

olacaktır; ama önemlerini giderek yitire-
ceklerdir. Uluslar olacaktır, çünkü bir ulus 
içinde ortak bir dilimiz ve kültürümüz var. 
Vergilendirmeye, para birimine gelince, 
unutmayalım ki, ulusları, vergi toplamak, 
ulusal sınırlar içinde kârını artırmak için 
kapitalizm yarattı. Dolayısıyla ileride de 
vergiler olacak, ama bunlar daha global, 
bölgesel nitelik kazanacak. Daha şimdiden 
her yerde çocuklar bile iki dil konuşuyorlar.  
Bir tanesi bir Avrupa dili, öteki de kendi 
dilleri. 2100 yılındaysa artık yerel kültürün 
yanı sıra ikinci kültür, ”gezegen kültürü” 
olacak. Daha şimdiden bunu görüyoruz: 
Gezegen kültürü futbol ve rock’n roll. Her 
yerde gençlerin müziği aynı, giyim kuşam 
aynı. Yani, Tip-I uygarlıkta sosyal yaşam 
böyle olacak*.                              

Ünlü fütürist Ray Kurzweil, bilgisa-
yarların insan beyninin paralel işlem 
gücünü kendi hızlarıyla birleştirmesiyle 
teknolojinin hızının olağanüstü arta-

cağı ve bu yüzyılın sonunda insanların 
biyolojik olmaktan çıkıp biyolojimakine 
karışımı haline geleceğini öngörüyor. 
Ne dersiniz?
Ben bir fizikçiyim. Dolayısıyla (önerilen bir 
şeyle ilgili olarak) ilk sorduğum fizik kural-
larına aykırı olup olmadığıdır. Aykırı değilse 
o zaman sorulması gereken, bazı şeylerin 
ne zaman gerçekleşebileceğidir. Dolayısıyla 
ben de Ray Kurzweil’ın tez danışmanı olan, 
yapay zekânın babası Marvin Minsky’e sor-
dum: Makineler ne zaman insanlar kadar 
akıllı olacak?  Bana dedi ki, “Artık zaman 
konusunda kehanetlerde bulunmuyorum.” 
Çünkü 1960’larda, bugün hâlâ pişmanlık 
duyduğu kehanetlerde bulunmuştu. Şimdi 
ben Ray Kurzweil yanılıyor demiyorum. 
Öngörülerinden birçoğu pekala gerçekle-
şebilir; ama bana kalsa, bunları daha uzun 
bir zaman çerçevesine yerleştirirdim.

Zamanla cyborg’laşmamız meselesine 
gelince, aslında bir anlamda olmuşuz bile. 

*Burada Kaku, Rus fizikçi Nikolai Kardashev’in akıllı uygarlıklar sınıflandırmasına gönderme yapıyor. Bu sınıflandırmaya göre Tip-I, kendi gezegeninin tüm enerji kaynaklarını 
kullanabilen uygarlıklar. Tip-II, kendi yıldızının (Ör. Güneş) tüm enerjisinden yararlanabilenler. Tip-III, kendi gökadasının (Ör. Samanyolu) enerjisini kullanabilenler.  Tip-IV ise 
tüm evrenin enerjisini kullanabilen uygarlıklar.  Biz henüz yalnız fosil yakıtlar kullanabildiğimizden sıfır tip uygarlık sayılıyoruz.
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Kimileri insan bedeniyle oynanmasını itici 
buluyor; ama mağara adamı günlerimizden 
beri kendi bedenimizle oynuyoruz. En ilkel 
insanların vücutlarında dövmeler vardı. 
Bunlar vücudumuzu değiştirmenin en 
basit biçimleri. Şimdiyse iç kulak implant-
ları, hiç olmazsa renkli noktaları ve insan 
siluetini  gösterebilen yapay retinalar var. 
Günün birinde, uzaydan gelen yabancılar-
la karşılaşacağız. Bunlar kısmen biyoloik, 
kısmen mekanik olabilirler. Uzay yolculuğu 
çok tehlikeli, çok zorlu bir iştir. Astronotları 
böyle tehlikeli bir ortama sokmadan önce 
onları hem genetik hem de mekanik olarak 
geliştirmek isteyebilirler. Yine bazılarına 
itici gelebilir; ama torunlarımız insan vücu-
dunda ne gibi değişimler yapmak istedik-
lerine kendileri karar verecek. Örneğin, 
tasarlanmış çocuklar isteyebilirler. Bunların 
deneyleri şimdiden farelerde yapılıyor. 
Genleriyle oynanarak akıllı ya da gelişkin 
kaslara, iri vücuda sahip olanlar geliştirile-
biliyor. Dolayısıyla ileride tasarımlı çocuklar 
yönünde bir eğilim olacaktır. Günümüzden 
yüz yıl sonra Tip-1 uygarlık haline geldiği-
mizde bazılarımız genetik, bazılarımız da 
mekanik olarak geliştirilmiş olabilir. Ama 
halk demokratik bir şekilde, bu teknolojiyi 
ne kadar geliştirmek istediğini oylayacaktır.  

Kişisel görüşüme gelince, bu teknolojiyi 
kozmetik değil, tıbbi amaçlar için kullan-
malıyız. Bunu yasalarla kısıtlamak gereke-
bilir; aksi halde insan ırkıyla kumar oynamış 
oluruz. 

Bir sonraki kriz ne zaman olacak?
80 yıllık aralıklarla bir devrim gerçekleşiyor, 
balon gibi genişliyor ve sonunda patlı-
yor. Önce buhar, sonra elektrik, ardından 
yüksek teknoloji. Dördüncüsü biyotek-
noloji, nanoteknoloji ve yapay zekânın 
birleştiği moleküler bilim olacak. Ancak bu 
teknolojiler henüz yeterince gelişmemiş. 
Ama yine de birleşerek gelecek için servet 
yaratacaklar. Robot endüstrisi, otomobil 
endüstrisi kadar büyük olacak, herkesin bir 
sürü robotu olacak. 

Peki, kriz ne zaman ve ne şekilde ortaya 
çıkacak? Robotlar isyan mı edecek?
Biz mağara adamları ve mağara kadınları-
yız. Mağara adamları, sürüler halinde avla-
nırlardı. Sürü zihniyeti denen bir şey vardır. 
Genel akımın bir parçası olmak isteriz. Bor-
salar neden çöküyor? Sürü halinde liderin 
peşinden gittiğimiz için. Herkes, “Tamam 
para işte burada” diyor ve oraya yatırıyor. 
Bir kriz doğuyor ve balon patlıyor. Sonra 

"Teknolojİnİn kısa dönemdekİ etkİsİnİn 'daha 
fazla demokrasİ' olacağını düşünüyorum. Ancak 
demokrasİnİn kalİtesİ oy verenlerİnkİ kadardır."
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sil baştan. Bu ne yazık ki, insanın hamu-
runda var. Yasalar çıkardığımızda balonun 
büyümesini sınırlıyoruz; ancak ne yazık ki, 
şimdiki balon pek denetim altına alınmış 
değil. Dolayısıyla 80 yıl sonra yeni bir balon 
şişmeye başlayabilir. Dediğim gibi molekü-
ler teknoloji henüz başlangıç aşamasında, 
meyvelerini derlemeye hayli zaman var.

Meyve demişken, sicim kuramınızdan 
bahsedelim. Sunumda gösterdiğiniz 
teknoloji, daha geniş bir perspektifle 
insan uygarlığı 20. yüzyılın iki büyük 
kuramına, görelilik ve kuantum meka-
niğine dayanıyor ki, bunlar parçacıkları 
noktasal cisimler olarak kabul ediyor. 
Sicimlerse titreşen sicimlerin değişik 
frekansları olarak… Peki sicim kuramı 
doğru çıkarsa bunun da şimdikinden 
değişik teknolojik meyveleri olacak mı, 
yoksa yalnızca evren hakkındaki bilgile-
rimizi mi derinleştirecek? 
Evet ve hayır! Etki felsefi ve sosyal olacak, 
ama belki pratik etkiler de olabilir. Biraz 
felsefe yapalım: Çevremizde gördüğü-
müz her şeyi açıklayacak kadar zengin 
bir paradigma ne olabilir? Her şeydeki 
karmaşıklığı açıklayacak zenginlikteki tek 
paradigma müziktir. Müzikte bazı güzel 

melodiler oluyorsa, bunları meydana geti-
ren titreşen sicimlerdir. DNA’ya bakın. DNA, 
yaşamı kodlar. Tüm yaşam, titreşen iki 
sicim üzerinde kodlanır. Dolayısıyla sicim 
kuramı, maddenin çeşitliliğini açıklayan bir 
paradigmadır ve felsefi açıdan güzeldir. 
Ama pratik açıdan sicim kuramı bir evrenler 
kuramıdır. Her çözümü bir evrene karşılık 
gelir.

Kaç evren olabilir sizce, 10.500 gibi bir 
sayıdan bahsediliyor...
Evet, öyle bir hesap da var; ama biz sonsuz 
sayıda olduğunu düşünüyoruz. Işığa bakın. 
Işık, Maxwell’in denklemlerine uyar; ama 
Maxwell’in denklemlerinin sonsuz çözümü 
vardır; ampul, el feneri, lazer gibi. Sicim 
kuramının da sonsuz çözümü vardır. Bu 
çözümlerin her biri bir evren olduğuna 
göre de milyonlarca ve milyonlarca evren 
var demektir. Peki, bizim yaşadığımız 
evren? Kimileri diyor ki sicim kuramı bir 
evreni seçer ve bu evren de içinde bilincin 
bulunabildiği evrendir. 

Antropik sicim kuramı… 
Evet, antropik ilke arka kapıdan sızıyor. Her 
neyse, bilinç, yaratılması son derece zor 
bir şeydir. Her şeyden önce kararlı madde 

gerektirir. Örneğin kararlı protonlar. Sicim 
kuramlarının büyük çoğunluğundaysa 
proton kararsızdır ve dağılır gider. Protonu 
sicim kuramında kararlı yapmak çok zordur. 
Dolayısıyla bize göre kararlı madde gerek-
tiren bilinç ender bir şeydir ve tüm olası ev-
renler içinde bilinç bizim evrende mümkün 
olabilmiştir. Öteki evrenler var olabilir, ama 
onlar hakkında konuşacak kimse olmadığı 
için bir işe yaramazlar.

LHC’de Higgs bozonunun bulunmasıyla 
Standart Model büyük ölçüde tamam-
landı deniyor. Ancak, LHC uzun bakımı-
nın ardından tam güçle, yani şimdikinin 
iki katı güçle çalışmaya başlayınca, 
karanlık  madde parçacıkları ve ilave 
boyutların olası işaretlerini de aramaya 
başlayacak. Sizce bunların bulunma 
şansı nedir ve ne zaman bulunabilirler? 
Bir sonraki parçacığı ne zaman bulabilece-
ğimizi kimse bilmiyor. Her şeyden önce, sö-
zünü ettiğiniz Standart Model, yüzde 4’lük 
bir kuramdır. Evrenin yüzde 4’ü, Standart 
Model tarafından gayet güzel açıklanır. Gel 
gelelim yüzde 96 ortada yok. Onun için biz 
sicim kuramıyla yüzde 96’nın içini doldur-
maya çalışıyoruz. Sorun bir estetik sorunu. 
Standart Model, bilimin gördüğü en çirkin 

"FİZİKÇİLERİN BİRÇOĞU 
KUANTUM KURAMININ ÇOKLU 
EVRENLER YORUMUNA EĞİLİM 
GÖSTERİYOR; ÇÜNKÜ ÇOKLU 
EVRENLERE İNANMAZSANIZ PEK ÇOK 
PARADOKSLA KARŞILAŞIYORSUNUZ."
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kuramdır. En garip hayvanlardan olan bir 
aardvark (yerdomuzu), bir orniterenk ve bir 
de balina alın; bunları seloteyple birbirine 
bağlayın ve deyin ki, “Bu görmüş olduğu-
nuz doğanın en güzel evrimsel başarısıdır; 
dünyada milyonlarca ve milyonlarca yıllık 
evrimin nihai ürünüdür!” Kimse Standart 
Model’in son kuram olduğu fikrinde değil. 
Hattâ kuramı ortaya koyanlar bile doğru 
dürüst bir model olamayacak kadar çirkin 
olduğu görüşündeler. Kütle çekimini 
kapsamıyor, üzerinde oynanabilecek 90 
serbest parametre var. Üç kuşak kuark 
belirliyor; toplam 36 kuark eder. Dolayısıyla 
kimse bunun temel bir model olduğu-
nu düşünmüyor. Dolayısıyla şimdi ötesi 
aranıyor. 

LHC Higgs parçacığını bularak Standart 
Modeli tamamladı ama biz bunun üzerinde 
başka bir oktav (ses ya da titreşim ölçeği) 
olduğunu düşünüyoruz. Eğer sicim kuramı 
doğruysa, Standart Model en düşük oktav-
dır. Daha yüksek oktavların süper parça-
cıklar (Sparticles - Sparçacıklar) olduğunu 

düşünüyoruz; ama bunların kütlelerini bile-
miyoruz. Bunlar eğer çok ağır parçacıklarsa, 
bunları (hızlandırıcılarda) bulamayabiliriz. 
Şimdi Japon hükümeti, ekonomiyi canlan-
dırmak ve prestij amacıyla LHC’nin halefi 
olacak Uluslararası Doğrusal Hızlandırıcı 
(ILC) projesinin peşinde koşuyor. Karanlık 
madde için en güçlü aday da fotonun süper 
karşılığı olan fotino. Kararlı ve yüksüz. Ka-
ranlık maddede aranan da zaten bu. Nötron 
gibi, onu da alsanız avucunuzdan yere 
geçer, dünyanın öteki ucuna kadar gittikten 
sonra geri gelir ve böyle gide gele salınma-
ya başlar. Bunun, tüm bu süper parçacıklar 
sınıfı için geçerli olduğunu düşünüyoruz. 
Çünkü sicimler en alttan en üst perdeye 
kadar titreşimlerdir. LHC ve ILC bir sonraki 
kuşak parçacıkları bulabilirler de, bulmaya-
bilirler de. Bunun için, simetri kırılmasının 
ölçeğini bilmemiz lazım ki, bunu bilmiyoruz. 
Evrenin başlangıcında süper simetri tara-
fından bir arada tutulan bir süper kuvvet 
olduğunu düşünüyoruz. Evrenimiz, ağaçlar, 
dağlar, hava, gezegenler, her şey kırılmış 
durumda. Evren paramparça. Ama zamanın 

başlangıcında evren mükemmeldi. Evreni 
bir arada tutan süper simetriydi, Ama bizim 
var olmamız için bu süper simetrinin kırıl-
ması gerekiyordu. Ve simetri çatladığında 
Büyük Patlama meydana geldi. Yani Büyük 
Patlama, süpersimetri kırılmasının bir ürü-
nü. Ama bu kırılmanın ölçeğini, yani orijinal 
evrenin hangi şiddetle parçalandığını bil-
miyoruz. Dolayısıyla kafamızdan bir değer 
koyuyoruz. Bu hoşumuza gitmiyor; ama 
ne yapalım. Özetle, bu parçacık çok ağırsa, 
onu bulamayabiliriz. Bu onun var olmadığı 
anlamına gelmez; makinelerimiz onu bulup 
çıkaracak kadar güçlü değil demektir. Ama 
ben iyimserim. Karanlık maddeyi oturma 
odalarımızda bulacağımızı düşünüyorum. 
Karanlık madde oturma odalarımızda bizle 
birlikte, çünkü dünya bir karanlık madde 
rüzgarına karşı hareket ediyor. Ama birbir-
leriyle pek ilişkiye giremiyorlar. Ama günün 
birinde dev bir kazan yapıp içini deterjanla 
doldurup bir karanlık madde parçacığının 
bir protona çarpıp parçalamasını bekleye-
ceğiz ve o zaman deneylere başlayabile-
ceğiz. 
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Galiba İtalya’da bir süre önce benzer bir deneyde karanlık 
maddeyle ilgili olumlu işaretler gördüklerini açıklamışlardı.
Evet, pozitif işaretler gördüklerini sandılar, ama sonraki deneyler-
den hiçbirinde bu sonuçlar görülemedi.

Sonsuz sayıda evren olduğunu söylediniz;  kanıtlamak müm-
kün mü?
Paralel evrenlerin varlığını ve Büyük Patlama’dan önce ne olduğunu 
deneysel olarak kanıtlamak mümkün olabilir. Belki on yıl içinde, 
LISA (Laser Interferometry Space Antenna – Lazer Girişimölçer 
Uzay Anteni) adlı aracı, Büyük Patlama’dan kaynaklandığı düşünü-
len kütleçekim dalgalarını aramak üzere uzaya gönderebileceğiz. 
Aradığımız evrenin bebeklik resimleri, ama evreni  ana rahminden 
çıkarken, belki kendisini ana evrene bağlayan bir göbek kordonuyla 
birlikte görebiliriz. Bu nasıl olacak? Sicim kuramına göre, Büyük 
Patlama sonrasındaki radyasyona bakarak grafiği geriye doğru 
yürütüp Büyük Patlama öncesine götürebiliriz. Sicim kuramı size 
Büyük Patlama öncesi ve sonrasındaki evrenleri verir. Dolayısıyla 
Büyük Patlama sonrasındaki radyasyonu bildiğimizde  zamanda 
geriye götürerek Büyük Patlama öncesi evrene ulaşabiliriz. Biliyoruz 
ki, evrenimiz genişleyen bir tür köpük. Bu bize Einstein’ın gösterdiği 
resim. Aynı kuram, bir “Multiverse” ya da “çoklu evrenler” içinde bir 
köpük banyosundaki gibi çok sayıda köpük olabilir ve bu köpükler 
çarpıştığında ya da bir köpük daha küçük köpüklere bölündüğünde 
bir Büyük Patlama meydana gelebilir. Dolayısıyla Büyük Patlama’nın 
bir “Multiverse” ürünü olduğunu düşünüyoruız.

Multiverse deyince sonsuz sayıda evreni mi kast ediyorsunuz, 
yoksa kuantum kuramının  (mevcut yoruma alternatif) çoklu 
dünyalar yorumundaki gibi meydana gelen her olayda olası 
çözümlere ayrılan paralel evrenleri mi?
Evet, ilişkili olmakla birlikte ötekinden biraz farklı. Ama fizikçile-
rin birçoğu kuantum kuramının çoklu evrenler yorumuna eğilim 
gösteriyor; çünkü çoklu evrenlere inanmazsanız pek çok paradoksla 
karşılaşıyorsunuz. Örneğin Eugene Wigner, Schrödinger’in kedisi 
probleminin, dalga fonksiyonunu çökertecek nihai gözlemcinin 
Tanrı olmasıyla çözülebileceğine inanıyordu. Yani aynı anda hem 
ölü hem de canlı olunabileceğini açıklamanın bir alternatifi, kozmik 
bir varlığın sizi gözetliyor ve kedinin canlı mı, ölü mü olacağına 
karar vermesi oluyordu. Çoklu evrenler yorumuysa daha basit bir 
açıklama getiriyor. Kedi hem ölüdür hem de canlıdır; çünkü evren 
(her birinde alternatiflerden biri bulunmak üzere) ikiye bölünür.  
Dolayısıyla arkadaşlarım ki, aralarında birçok Nobel Ödüllü bilimci 
var, çoklu evrenler kuramına sıcak bakıyorlar. 

"EVRENİ BİR ARADA TUTAN 
SÜPER SİMETRİYDİ, AMA 
BİZİM VAR OLMAMIZ İÇİN BU 
SÜPER SİMETRİNİN KIRILMASI 
GEREKİYORDU. VE SİMETRİ 
ÇATLADIĞINDA BÜYÜK PATLAMA 
MEYDANA GELDİ." 
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Didem Pekün İngiltere’de University of London 
School of Oriental and African Studies’de aldığı Et-
nomüzikoloji eğitiminin ardından Goldsmiths’de 
Belgesel üzerine yüksek lisansını tamamladı. 
Halen Goldsmiths’de Visual Cultures alanında 
“practice-based phD” eğitimini sürdüren Pekün, 
akademik alanın yanı sıra profesyonel olarak ken-
di filmleri üzerinde çalışıyor ve başka yönetmenle-
rin belgesellerine montaj yapıyor. 

“Essay film” yani deneme film olarak adlan-
dırılan tür üzerine çalışan Pekün, bu belgesel 
modunun sübjektif bir metodla, hayatla ilgili 
bire bir soruları ele alırken kendi konumunu 
da sorgulayan bir yanı olduğuna değiniyor. 
Ayrıca bu disiplinlerarası filmlerin hem sinema 
hem galeri ortamlarında gösterilebileceğini 
belirtiyor. “Ben de sürekli olarak çalıştığım 
alanları sorgulayan ve yenileyen bir süreçteyim; 
bu sebeple bana aradığım esnekliği sağlayan 

essay film üzerine çalışıyorum.” diyen Didem 
Pekün ile belgesel filmler ve bu türün geleceği 
üzerine konuştuk… 

Bir tür olarak belgeselciliğin geleceği ve 
meraklılarına vaat ettiği gelecek üzerine 
yorumlarınız neler?
Şu an belki de “Post-documentary” diye 
adlandırabileceğimiz bir süreçteyiz. Herkesin 
kamerası, herkesin video çekebileceği bir 
cep telefonu var. Ama herkes bir film yapma 
metodolojisine ve daha da önemlisi gerçeği 
ekrana taşımanın getirdiği etik sorunsalları 
manevra etme eğitimine sahip değil. Kısacası 
herkes filmci olabiliyor, ama gerçeği yaratıcı bir 
şekilde ele almak çeşitli süreçler, sorgulamalar 
gerektiriyor.  

Diğer yandan belgeselin geleceğe dair bir 
‘sözü’, yahut gelecek üzerinde çok fazla bir 

GERÇEĞİ YARATICI BİR 
ŞEKİLDE ELE ALMAK 

“HERKES FİLMCİ OLABİLİYOR, AMA 
GERÇEĞİ YARATICI BİR ŞEKİLDE 
ELE ALMAK ÇEŞİTLİ SÜREÇLER, 
SORGULAMALAR GEREKTİRİYOR.”  
DİYEN DİDEM PEKÜN İLE BELGESEL 
VE BU TÜRÜN GELECEĞİ ÜZERİNE 
KONUŞTUK.

Didem Pekün
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otoritesi olduğunu düşünmüyorum; bu bizleri 
çok ağır bir sorumluluk altına sokardı. Belgesel 
zaten bulanık bir kavram. Teorisyenler 100. 
senesinde hâlâ, her 10 senede bir yeni tanımlar 
yazıyorlar ve John Grierson’un 1920’lerde 
söylediği “creative treatment of actuality”, yani 
“aktüalitenin yaratıcı bir şekilde ele alınması” 
en geçerli tanım olarak kabul ediliyor. Bir film 
teorisyeni olan Bill Nichols, “Her film belgesel-
dir.” derken, bir diğer filmci Godard, “Her film 
kurmacadır.” demiş. Bu tanım filmi yapanların 
yaratıcılığının da olaya baştan dahil olduğunu, 
yani sürecin son derece sübjektif olduğunu 
işaret ediyor. 

Bu da son derece önemli; Jean Luc Nancy “Ço-
ğul tekil olmak” diye bir kavramla öznel olanın 
aslında toplumla anlam kazanacağından ve 
onunla ilgili birçok katmana işaret edeceğinden 
bahsetmiş. Aynen bu sebeplerle bu işleri uzun 
vadede de önemli buluyorum çünkü gayri 
resmi bir hafıza da yaratıyorlar. 

Sizce özellikle tarihi belgeseller, siyasi açı-
dan yeterince özgür olabiliyor mu?
Bu soru bir sürü başka soru getiriyor aklıma: 
Filmi destekleyen, yani finansal olarak yapılma-
sını sağlayan kişi ve/veya kurumlar kim? Devlet 
mi yoksa özel sektör mü? Bu desteği sağlarken 
editoryal kontrol ya da etkide bulunuyorlar 
mı? Velev ki filmi bağımsız yaptınız, bu sefer 

televizyonlarda gösterme şansınız, büyük 
bir izleyici kitlesine ulaşma imkânınız var mı? 
Bağımsız üretilmiş, siyasi ağırlığı olan bir belge-
selin televizyonda yayınlanmasının neredeyse 
imkânsız olduğunu şimdiden söyleyebilirim. 
Bütün bunlara rağmen, bağımsız bir iş üretip 
viral (internette) dağıtıma sokmak da pek tabii 
mümkün ve o zaman özgür olunabilir. 

Geçmişi ve bugünü geleceğe taşıyan bu 
önemli uğraşın manipülasyona uğraması-
nın sonuçları neler olabilir?
Film propaganda için hep kullanıldı; hep de 
kullanılacak bir araç. Zira yüksek kitlelere 
ulaşması çok kolay. Ama dediğim gibi tam tersi 
de yani kişilerin kendi gerçeklerini yansıtması, 
paylaşması da mümkün. 

Gerçeği yansıtmak ya da gerçeği göstermek 
arasındaki çizgide sizce belgeselcilerin 
nasıl bir rolü olmalı?
Belgeselci alışılagelmişin dışında farklı bakış 
açıları sunarak izleyiciyi de değişik düşünme-
ye, perspektifini genişletmeye davet edebilir. 
Yansıtmak ve göstermek arasında ise bir 
fark görmüyorum, en az bir lensten geçecek 
zaten “gerçek”. Belgeselci gazeteci gibi değil 
herhangi bir sanatçı gibi çalışır; aradaki tek fark 
bizim hammaddemizin gerçek hayat olmasıdır. 
Bu sebeple iş üretirken etik bilincimizin, yani 
sağduyumuzun sürekli aktif olması gerekir. 

Özellikle doğanın ve doğayla ilişkili olarak 
dünyanın geleceğiyle ilgili belgeseller 
izleyicilerde önemli etkiler bırakıyor. Sizin 
bu konudaki yorumlarınız nedir? Gerçekten 
izlenmesini önerdiğiniz bu tür belgeseller 
var mı?
Louis Psihoyos’dan The Cove, Hubert 
Sauper’den Darwin’s Nightmare ve Rüya 
Köksal’dan Son Kumsal önemli filmlerdi… Ama 
tabii listenin sonu yok…

“BAĞIMSIZ ÜRETİLMİŞ, 
SİYASİ AĞIRLIĞI OLAN BİR 
BELGESELİN TELEVİZYONDA 
YAYINLANMASININ 
NEREDEYSE İMKâNSIZ 
OLDUĞUNU ŞİMDİDEN 
SÖYLEYEBİLİRİM. BÜTÜN 
BUNLARA RAĞMEN, BAĞIMSIZ 
BİR İŞ ÜRETİP VİRAL 
(İNTERNETTE) DAĞITIMA 
SOKMAK DA PEK TABİİ 
MÜMKÜN VE O ZAMAN ÖZGÜR 
OLUNABİLİR.” 

Didem Pekün’den belgesel film önerileri:
> Louis Psihoyos’dan The Cove
> Hubert Sauper’den Darwin’s Nightmare 
> Rüya Köksal’dan Son Kumsal



Öncelikle küreselleşme sürecinin bugün 
geldiği aşama ve ortaya çıkmakta olan yeni 
dünya düzeni hakkındaki yorumlarınızı 
bizimle paylaşabilir misiniz?  
Küreselleşme sürecinde son yıllarda çarpıcı 
dönüşümler yaşanıyor. 1945 sonrasında Batı 
ve ABD’nin ağırlıkta olduğu, ayrıca ABD’nin 
hegemonik güç olarak sahneye çıktığı bir süreç 
başladı. Şimdi bu düzenden çok kutuplu bir 
dünyaya doğru geçtiğimizi gözlemliyoruz. 
2008-2009 küresel ekonomik kriziyle bu durum 
net olarak görünürlük kazandı ve daha da 
hızlandı. Esasında küresel güç kayması süreci 
Çin’in yükselişi, gelişen diğer ekonomilerin 
önem kazanmasıyla başlamıştı. Mevcut eğilim 
büyük bir kırılma olmadan devam ederse, 
2017’de Çin’in milli gelirinin ABD’yi geçeceği 
tahmin ediliyor. Tabii nüfus etkeninden dolayı 
Çin’de, kişi başına gelir açısından olumsuz bir 
tablo var. Fakat ekonomik büyüklüğüyle küre-

sel düzenin yeniden şekillenmesinde önemli 
bir rol oynamaya başlıyor. 

Yeni dünya düzeninde Çin de tek başına 
belirleyici olamayacak. BRIC ülkeleri Çin başta 
olmak üzere Rusya, Brezilya ve Hindistan gibi 
büyük ekonomilerden ve kalabalık nüfusa 
sahip ülkelerden oluşuyor. Bu ülkelerin hepsi 
yeni dünya düzeninde aktif rol oynayacak. 
Ayrıca BRIC ülkelerine yakın ikinci grup olan 
Meksika, Endonezya, Türkiye gibi dünyadaki 
karar alma mekanizmalarında önemli bölgesel 
güce dönüşen ülkeler var. Bunun önemli gös-
tergesi özellikle küresel kriz sonrasında G20’nin 
ağırlığının artması.  

Bu çok kutuplu oluşum, küreselleşmenin de-
mokratikleşmesi olarak algılanabilir. Bir taraftan 
da bunun olumsuz etkileri görülebilir. Örneğin, 
artık karar almak eskisi kadar kolay değil. Suriye 

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE 
TÜRKİYE’NİN ROLÜ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 
ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. 
DR. ZİYA ÖNİŞ, YENİ 
DÜNYA DÜZENİ, ORTA 
DOĞU KRİZİ, TÜRK 
DIŞ POLİTİKASININ 
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
İLE TÜRKİYE’NİN 
DEMOKRATİKLEŞME 
ADIMLARI ÜZERİNE 
SORULARIMIZI 
YANITLADI.  
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krizinde bunu gözlemlemek mümkün. Bu 
gelişme yeni dünya düzeninin Orta Doğu’ya bir 
yansımasıdır. 

Suriye krizinde Çin ve Rusya'nın tutumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?  
İki ülke de Suriye'de yaşananları iç politika 
sorunu olarak değerlendiriyor. Demokratik-
leşme meselesini gündeme getirmiyorlar 
çünkü rejimleri demokratik değil ve Suriye’de 
Esad rejiminin iktidardan uzaklaştırılması 
kendi rejimlerinin de sorgulanması anlamına 
gelebilir. Diğer yandan böyle bir müdahale-
nin neticeleri düşündürücü... Biliyorsunuz ki 
Amerika’nın Afganistan ve Irak deneyiminde 
insani maliyeti gayet ürkütücü ve istikrar 
yaratmaktan uzak bir tablo oluştu. Libya 
örneğinde de Kaddafi sonrasında istikrarın 
henüz sağlanamadığına şahit olduk. Esad 
rejiminin insani açıdan korkunç şeyler yaptığı 
doğru; ama Esad sonrası rejimin daha fazla 
istikrarsızlık yaratması söz konusu olabilir. 
“Yarından sonrasına” odaklanan Suriye 
okumaları, ülkeyi demokratikleşmeye yaklaş-
tıracak bütüncül bir muhalefet oluşmadığı 
gerekçesiyle karamsar öğeler içeriyor. Bu 
ortamda Esad rejimi, her şeye rağmen müza-
kereye ve diplomasiye zorlanıyor. Rusya ise 
Batı’nın bu kaygısı ve azalan gücünü değer-
lendirerek, “Suriye’de Esad olmadan çözüm 
olmaz” noktasında ısrarlı... Ve görülen o ki 
bu politikasında başarılı da olmayı başardı.
Özellikle Ukrayna krizinden sonra uluslararası 
aktörlerin ilgsinin Suriye’den uzaklaşması 
Esad rejimi üzerindeki baskıyı azalttı. Bu 
aşamadan sonra Suriye’nin kaderiyle başbaşa 
kaldığını söyleyebiliriz.

Türkiye’nin yeni dünya düzenindeki rolü ve 
dış politika açısından izlediği yol haritası 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Son yıllarda Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir 
aktör olarak Batı’dan kopmadan ancak daha 
bağımsız şekilde hareket ettiğini ve küresel/
bölgesel karar mekanizmalarında daha etkin 

rol oynamak istediğini görüyoruz.  

Türkiye, Batı’ya bağlı ve tüm sorunlarına rağ-
men demokratikleşmiş bir ülke görünümüyle 
kendini bir model olarak sunmak istiyor. İlginç 
bir ikilem şu ki Türkiye, Arap Baharı öncesinde 
Orta Doğu ile ilişkilerini ekonomik gelişme ve 
kültürel bağlara yaptığı vurguyla kuruyordu. 
Rusya ve Çin’in bugünkü konumundan farklı 
bir çizgide değildi. Arap Baharı sonrasında ise 
Batı’yla daha paralel bir pozisyon alındı. Diğer 
yandan Türkiye, Batı’dan da uzaklaştı. Şu anda 
Batı’yla uyumlu ama Batı kimliğine vurgu 
yapmayan, içeride giderek muhafazakârlaşan 
ve Orta Doğu düzenine kayan daha bağımsız 
bir Türkiye görüyoruz.   

Türkiye’nin Orta Doğu politikası ve özelde 
Suriye krizindeki tutumu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?  
Orta Doğu politikasında temel eleştiri noktası 
şu olabilir. 2011 sonrası uygulamalarda- ki bu 
uygulamaların mazisi 2009’a gidiyor- Türkiye 
kendi gücünü aşan fazla proaktif bir politikaya 
soyundu. Bunu Suriye krizinin çeşitli evrelerin-
de görebiliyoruz. Türkiye’nin öncü rol oynama-
sında çeşitli safhaları belirlemek mümkün ve 
Ankara o safhalarda bazı hatalar yaptı. İlk 
aşamada Erdoğan ve Esad ilişkisine 
dayanarak Türkiye reformları 
dayatmaya çalıştı. Rejim 
sorgulanmaya başlandığı 
anda tepki de başladı. 
Sonraki aşamalarda 
Türkiye muhalefeti 
destekleme şekliyle iç 
politikaya karışmaya 
başladı. Mısır’da da 
Müslüman Kardeşlere 
çok fazla angaje oldu. İç 
politikaya angaje olma 
politikası Türkiye’nin 
bölgedeki konumu-
nu zayıflattı. Uluslararası 
müdahale açısından çok sert 

"Türkiye, Arap Baharı 
öncesinde Orta Doğu 
İle İlİşkİlerİnİ ekonomİk 
gelİşme ve kültürel 
bağlara yaptığı 
vurguyla kuruyordu. 
Rusya ve Çİn’İn bugünkü 
konumundan farklı bİr 
çİzgİde değİldİ."
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bir tutum sergilendi. Mezhep çatışmalarının 
yoğun olduğu bir coğrafyada Türkiye, sanki 
Sünni Müslümanların önderliğini yapan bir 
ülke gibi göründü. Bence bu Türk dış politika-
sının temel bir hedefi değil. Çünkü Davutoğlu 
İran’la iyi ilişkiler kurmaya çalışarak Müslüman 
dünyasına bütün olarak bakan bir anlayışla 
hareket ediyor. Zaten bu kriz sonrası Cenevre 
görüşmeleriyle birlikte daha pragmatik bir 
dönüş yaşandı ve Türk dış politikasının dibe 
vurduğu noktadan iyileşmeye doğru bir gidiş 
oldu.  

2001 sonrası dış politikanın yeni konjonktüre 
adapte olarak demokratikleşmenin insani 
boyutunu öne çıkarması ve mültecilerle ilgili 
tutumu açısından olumlu katkıları olduğunu 
düşünüyorum. Ama bu başka ülkelerle iş birli-
ği içinde daha iyi organize edilebilirdi. Yapılma 
şekli açısından ekonomik ve güvenlik bedelle-
rini ödedik. Bundan sonra da ödemeye devam 
edeceğe benziyor. Zira Suriyeli mültecilerin 
artık “geçici misafir” kategorisinden uzun süre 
kalması öngörülen sığınmacılara terfi ettikleri 
görülüyor.  Bu durumun uzun dönemli komp-

likasyonları önümüzdeki dönemde daha açık 
ortaya çıkacak.

Sizce Türkiye neden böyle bir strateji izledi? 
Özal, İsmail Cem ve AKP’nin ilk dönemindeki 
çok boyutlu dış politikanın referans noktası AB 
ve Batı’ydı. 2007-2009 sonrasında AB’den hızla 
uzaklaşan bir ülke görüyoruz. Bunun sebebi 
yeni dünya düzeninde, bizim gibi ülkelerin 
daha bağımsız hareket etmeye çalışması ve 
kimlik boyutu... AKP’nin Müslüman kimliği, 
AB’nin olumsuz sinyalleri dış politikada Orta 
Doğu’ya yönelmeyi getirdi. AKP etrafında yük-
selen Anadolu sermayesinin de temel referans 
noktası Orta Doğu ve Afrika. Bu eksende politik 
ekonomi okumasıyla kimlik temelli jeopolitik 
algının örtüştüğünü görüyoruz.    

Sizce bu Türkiye'ye neler getirecek?  
Bu, bana kalırsa Türk dış politikasını zayıflatan 
ve Türkiye’yi yalnızlığa iten bir gelişme oldu. AB 
referans noktası, demokratikleşme, insan hak-
ları, kadın hakları ve sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma açısından daha önemliydi. Türkiye 
bölgede demokratikleşmeyi savunacak bir ülke 

olacaksa bunu Batı ve AB ile daha iyi yapabilir. 
Bulunduğumuz noktada kendi demokrasimizle 
ilgili ciddi soru işaretleri var. Ancak bu noktada, 
AB’nin de Türkiye ile ilişkilerinde tarihsel ref-
lekslerle ve dışlayıcı bir perspektifle yaklaştığını 
görüyoruz. Türkiye’nin AB’ye daha fazla yakın-
laşması iki tarafın karşılıklı adımları ile mümkün 
olacaktır. AB’nin de bu iradeyi gösteremediğini 
tespit etmek gerekir.
 
Sizce dış politika açısından Türkiye'nin 
çıkarması gereken dersler var mı? 
Türkiye bu bölgede çok önemli bir rol oynaya-
bilir. Ama bunu iç politikada daha fazla demok-
ratikleşme, ekonomik iyileşme ve mesafeli bir 
duruşla gerçekleştirebilir. En büyük tehlikeler-
den biri Yeni Osmanlıcı, himayeci bir devlet 
imajı vermek olur. Soğuk Savaş sonrasında 
-90’larda- Türki Cumhuriyetlerle ilgili böyle bir 
rol oynamaya başlamış ve hem Rusya’dan hem 
de o devletlerden ciddi bir tepki almıştık.   

Askeri müdahaleyi destekleyen ülke konumuna 
sürüklenmek bizi tamamen yalnız bırakır. Kısa 
vadede bir ekonomik kriz söz konusu olmasa 

"AB referans noktası, 
demokratİkleşme, İnsan hakları, 
kadın hakları ve sürdürülebİlİr 
ekonomİk kalkınma açısından 
daha önemlİydİ. Türkİye bölgede 
demokratİkleşmeyİ savunacak bİr 
ülke olacaksa bunu Batı ve AB İle 
daha İyİ yapabİlİr. Bulunduğumuz 
noktada kendİ demokrasİmİzle 
İlgİlİ cİddİ soru İşaretlerİ var."
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da, ekonomide kırılganlıklar var ve çok temkinli 
olunması gereken bir dönem. 2001 krizinde 
gerek ABD gerek Batı çok önemli desteklerde 
bulunmuştu. Bugün ekonomimiz daha güçlü 
olsa da bu desteklerden vazgeçemeyiz. Orta 
Doğu çerçevesinden baktığımızda da Türkiye’yi 
cazip kılan AB’ye yakınlığı olacaktır.  

Peki, Türkiye'nin demokratikleşme adımla-
rını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bugün Türkiye’nin eskisine oranla daha otoriter 
bir devlet yapısıyla yönetildiğini söyleyemeyiz. 
Askeri vesayetin hüküm sürdüğü bir ortamdan 
bazı önemli reformların yapıldığı bir döneme 
geçtik. Kürt kimliği ve azınlıklar konusunda 
adımlar attık. Ancak çoğunlukçu demokrasi 
anlayışı daha çoğulcu bir Türkiye’nin önünde 
hâlâ ciddi bir engel. Toplumun bunu sorun 
ettiği, sert bir kutuplaşma olduğu, referandum 
ve partilerin söylemlerinde anlaşılıyordu. Gezi 
olayları ise bütün bu kutuplaşmayı alttan gelen, 
parti sistemi dışındaki tepkilerle bir anda ön 
plana çıkardı. Yerel seçimlere giden dönemde 
ise Türkiye aşırı kutuplaşma girdabına savruldu. 
Bu durum demokrasinin kalitesi açısından ciddi 
riskler içeriyor.

Peki, demokratikleşme için ne tür adımlar 
atılmalı?
Anayasa süreci Türkiye için önemli bir fırsat. 
Demokratikleşme paketinde Kürt barış sürecini 
hızlandırmak, Alevi kimliğinin tanınması ve 
laik kesimin talepleri açısından daha çoğulcu, 
demokratik, katılımcı bir Türkiye yolunda çok 
sınırlı adımlar atıldı. AB açısından bakıldığında, 
örneğin Ruhban Okulu’nun hâlâ açılmamış 
olması olumsuz. Türkiye Avrupa’nın Müslüman-
lara olan tutumunu eleştiriyorsa ve çok kültürlü 
kimliğiyle öne çıkarak AB’ye katkıda bulunacak-
sa hakların teslim edilmesi gerekiyor. Demok-
ratikleşme ve azınlık haklarının iyileştirilmesi 
mütekabiliyet mantığı ile yürütülmemeli...   

Ana dilde eğitim, çözülmesi öncelikli sorunlar-
dan. Mevcut durumda Kürt meselesinde tekrar 
bir istikrarsızlık ortamına sürüklenebiliriz. Bu 
açıdan geçmişten ders alınmalı. 1999-2005 
döneminde de silahlar durmuştu. Bölgede 
değişen dengelerle bir kopma riskinden bah-
setmek de mümkün ama bunu istemiyorsak 
belli hakların verilmesi şart. Aynı zamanda Kürt 
hareketinin siyasi temsilcilerinin de maksimalist 
taleplerden vazgeçmesi ve şiddeti kategorik 
olarak reddetmesi gerekiyor. 

90’lı yıllarda hiçbir adım atılamıyordu. Eğer AB 
süreci aktif bir şekilde devam etseydi, dış kon-
jonktürle birlikte sorunların çözümü daha kolay 
mümkün olacaktı. İçeride bu kadar polarize bir 
ortamın hüküm sürdüğü, dış konjonktürün de 
sorunlu olduğu bir bölgede meselenin çözümü 
çok daha zorlaştı. 90’lı yıllardan 2000’lere 
geçerken yaşanan reform ivmesi AB olmadan 
yapılamazdı. Türkiye’de demokratikleşmenin 
sırf iç dinamiklerle oluşamayacağını, sınırları 
olduğunu görüyoruz.
 
Siz bunu neye bağlıyorsunuz? 
Türkiye’deki demokratikleşme sürecinde den-
geleyici mekanizmaların zayıflığı, siyasi partiler 
kanunundan seçim sistemine kadar kendini 
gösteriyor. Kısacası kurumsal bir boyutu var. 

Ayrıca siyasal kültür açısından Türkiye, uzun dö-
nemli demokrasi tecrübesine rağmen uzlaşma 
kültürünü geliştiremedi. Burada azınlıkta olan 
partilerin de kendi pozisyonlarını ayarlayarak 
orta bir noktada buluşmayı kabul etmesi lazım. 
Uzlaşma kültürünü besleyen kurumsal yapı-
lanmadır. Ancak anayasa sorununu kurumsal 
mühendislikle örneğin iyi bir anayasa oluştur-
makla da çözemeyiz. Tamamen teknokratik 
bir anayasaya toplumun çeşitli kesimlerinden 
kabul görmezse bölünmüş yapı ve çatışma 
kültürü devam eder.
 
Toplumsal hareketlerin ve bu bağlamda 
Gezi olaylarının demokrasi anlayışında 
nasıl bir dönüşüm yaratacağını düşünüyor-
sunuz?  
Öncelikle muhafazakâr kanat bir arada yaşama 
talebini anlamadı. Köprüler henüz kurulmuş 
değil. Alttan gelen toplumsal hareketler çok 
önemli; ancak bunu kalıcı hale getirecek siyasi 
partilere, ciddi bir muhalefete ihtiyaç var. Parti 
düzeyinde bir yapılanma olmadan, muhalefet 
oluşsa da ortak bir gündem oluşamıyor. Onu 
gündeme dönüştürecek bir partinin eksikliğini 
derin şekilde hissediyoruz. Bu anlamda sosyal 
demokrat bir muhalefet önemli.   

Sizce CHP muhalefet partisi olarak nasıl bir 
tablo çiziyor?
Şu anki haliyle CHP uyumsuz bir koalisyondan 
oluşuyor. Bu nedenle olumlu bir rol oyna-
ması çok zor. Zaten CHP ve Gezi olaylarına 
bakınca o kopukluğu görüyorsunuz. Sadece 
laik kesimlerin hassasiyetlerini vurgulayarak 
bu işi başaramazsınız. Şu anda CHP genel 
olarak iki kutba ayrılmış durumda. İki uyumsuz 
partiyi yönetmeye çalışan bir lider var ortada. 
Tamamen ulusalcı reflekslerle hareket eden 
bir grupla, daha demokratik, sosyal, liberal, 
çoğunlukçu kimliği öne çıkaran bir grubun 
birlikteliği sürdürülebilir değil... 
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Hukuk Fakültesİ öğretİm kadrosuna bu yıl 
katılan ve aynı zamanda bİr yazar olan 
Sanem Özdural İle 2012 yılında yayınlanan 
romanı LiGa hakkında konuştuk.

Sanem Özdural

Sanem Özdural’ın İngilizce olarak kaleme aldı-
ğı ve 2012 yılında İngiltere’de Elsewhen Press 
tarafından yayınlanan,  LiGa adlı romanını okur 
okumaz onunla bir söyleşi yapmaya karar ver-
dik. Üstelik LiGa “gelecekte” geçen bir roman 
olma özelliğiyle de Kule’nin dosya konusuna 
göz kırpıyor. Kumar hayat denkleminden yola 
çıkan gelecek adına hem bir vaat hem de bir 
uyarı niteliği taşıyan romanın size zevkli bir 
okumanın kapılarını açması umuduyla… 
 
Söyleşimize kapaktan başlayalım mı? Ne-
den bu ad ve neden böyle bir konu? 
LiGa (layga), LifeGame’in kısaltılmış şekli. Yani 
Hayat Oyunu. Hikâyesini kısaca şöyle özetle-
yebiliriz: Yakın gelecekte LiGa adlı bir kurum 
insanların hücresel yenilemelerini birbirine 
aktarabilecek bir teknoloji keşfetmiş. LiGa, 
teknolojinin kullanımını davetiye gönderdiği 

insanların katıldığı turnuvalarla sınırlıyor. Her 
oyunun sonunda en yüksek puan alan dört 
oyuncu, diğer oyuncuların kalan hayatının - 
yani hücre yenilenme potansiyelinin - üçte 
birini alarak kendi hayatlarını uzatıyorlar. 
Turnuva, bir ya da daha çok oyuncunun hücre 
yenilenmesi yüzde 100 yani bir nevi ölümsüz-
lüğe eriştiği zaman sona eriyor.

Uzun zamandır kumarla hayatın yakın 
bağıyla ilgili bir hikâye yazmak istiyordum 
ve sonuçta LiGa var oldu. Esasında, bir sürü 
insan gündelik yaşamlarında hayatlarıyla 
kumar oynamazlar mı? Parayla oynanan ku-
mar bile esasında kişinin hayatını etkilemez 
mi? Ne kadar çok para kaybederse o kadar 
güçleşir insanın hayatı. Ama her fikir gibi, 
LiGa’da kumar/hayat denkleminden başlasa 
da bambaşka yollara saptı...

Gelecekte geçen 
bİr roman: LiGa
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Bu oyun gelecekte oynanıyor, ancak 
günümüzden ilham almış olmalısınız. 
Yoksa bizim gerçek dediğimiz hayat da 
bir oyun mu? Kitaptaki gibi açık açık 
belirtilmese de aynı derecede sert ve 
acımasız bir oyunun içinde miyiz?
Hayat ve oyun. Nerede ayrılırlar? Zaten 
oyunların bir amacı da hayata hazırlık değil 
midir? LiGa turnuvasını sert ve acımasız 
olarak tanımlamak bence biraz eksik 
ve hatalı, çünkü LiGa’nın tek "acımasız 
düşünülebilecek" tarafı, kazanan oyuncu-
ların kaybedenlerden kalan hayatlarının 
bir kısmını alabilmesi. Ama her oyuncu 
kendi seçimiyle oyuna gelmiş; belki daha 
da önemlisi, ne zaman isterse çıkabilir. Hile 
yok, gizli bir şey yok. Herkes eşit koşullarda 

ölümsüzlük peşinde. Bu durumda LiGa’nın 
ana felsefesi olan kişisel sorumluluk nasıl acı-

masız olarak algılanabilir ki? Bütün kanunlar 
bu prensibin etrafında kurulmuştur: Yaptığın 
hatanın, zararın pahasını ödemek zorunlu-
luğu – para, ya da hapis ile. Hayatın, oyunun 
içeriği bu. Mesela, bir boks maçında, karşı 
tarafın canı yanacak, belki yaralanacak diye 
rakip yumruk atmayacak mı? 

Ayrıca, etrafımızdaki deniz, doğa da sert ve acı-
masız olarak tanımlanabilir, ama aynı zamanda 
başka sözcükler de düşünebiliyorum hem 
doğayı hem de LiGa’yı tarif etmek için: Son de-
rece dürüst, eşit ve hayat veren. Zaten LiGa’da 
Hayat Oyunu demek, ölüm oyunu değil.

Neden başka bir oyun değil de briç?
Hayat hakkında yazmak istediğim unsurları 

en iyi briç aracılığıyla anlatabileceğime karar 
verdim. Hem son derece karmaşık, uzun ve 
detaylı tasarlama gerektiren hem de şans 
boyutu olan bir oyun. Ayrıca, briç ortaklık 
içinde oynandığı için "güven" kavramının rolü 
çok önemli.

LiGa turnuvasında her oyuncu dört el oy-
nadıktan sonra ortak değiştirmek zorunda. 
Sonuçta herkes birbiriyle hem ortak hem 
de rakip oluyor. Tıpkı hayattaki gibi; biz de 
ortak/partner olarak gördüğümüz birinin, 
ne zaman düşmanımız ya da rakibimiz 
olacağını bilemeyiz. 

Okurlar kitabı anlamak için briç bilmek 
zorunda mı? 
Hayır. Briç bilen de bilmeyen de rahatça 
okuyabilsin diye özel olarak uğraştım!

Karakterlerin ölümsüzlüğe ulaşma 
çabalarını nasıl değerlendirmeli? Onlar 
için ölümsüzlük ne demek? 
Her karakter için ölümsüzlük başka bir şeyi 
simgeliyor. Yani, hayatlarının uzamasını de-
ğişik nedenlerle istiyorlar. Mesela, yaşlanan 
hakim belli bir tür gül yaratabilmek için 
daha uzun ömür istiyor, bazıları yaşlanıp 
ölmekten korktukları için. Formula 1 yarış-
çısının ölümden korktuğunu sanmıyorum, 
ama ona da bu en son, en tehlikeli yarış 
gibi geliyor olabilir. 

Bu oyun geleceğe dair bir uyarı mı, yok-
sa geleceğin bize sunduğu bir vaat mi? 
Nasıl anlamalıyız?
LiGa’nın esas sorduğu soru şu: Hangi insani 
özelliklerin, prensiplerin ölümsüz olmasını 
istiyoruz? Bu problemi herkesin eşit şansa 
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sahip olduğu ama şanstan ziyade beceri-
nin önem kazandığı bir turnuva sırasında 
oyuncular kendi aralarında çözüyorlar. Zor 
bir soru değil. Cevabı hepimiz biliyoruz. 
Oyuncular da öğreniyorlar ki, turnuvada 
başarılı olmak için gereken üç temel unsur 
var: Dürüst olmak, yaptığın işi en iyi şekilde 
yapmak ve önüne engel çıktığı zaman 
yılmamak. Bu konumda LiGa’yı hem vaat 
hem uyarı olarak görüyorum. Vaat, çünkü 
bu prensiplerin yaygın olduğu bir dünya 
hepimiz için daha güven dolu, rahat bir 
yaşam sağlar. Aynı zamanda uyarı da ola-
bilir, çünkü bu prensiplerin dışında hareket 
etmek en fazla kısa süre için kârlı olabilir; 
çünkü dürüst, becerikli ve dayanıklı olan 
her zaman üstün gelecektir. 

Kitap heyecanlı bir oyunu her aşama-
sıyla okura yaşatıyor, ancak bu arada 
oyuna, gerçeğe, yaşama, ölüme, kadere, 
ahlaki sorumluluklara dair, örneğin 
“Bizi sevenlerin onayını almadan ha-
yatımızla kumar oynamaya hakkımız 
var mı?” gibi düşündürücü sorular da 
soruyor. Bu kavramlar hakkında düşün-
celeriniz nelerdir? 
Hayatımızla kumar oynamaya hakkımız 
var mı? Başkası için mi yaşıyoruz? Birey mi, 
ona bağlı aile mi, toplum mu daha önemli? 
Cevap, bakış açısına, kültüre göre değişe-

bilir. Ya da mesela özgür irade ne demek? 
Oyuna papaz kendi seçimiyle mi geliyor? 
Doğru, gelmeyi kabul etmese cezalandırıl-
mayacak, ama içindeki görev, sorumluluk 
duygusu da özgür iradeye bir tür engel 
sayılabilir mi? Yoksa sorumluluk duygusuy-
la karar vermek de bir seçim sayılmaz mı? 
Bu soruların herkese uyacak kesin cevabı 
olmayabilir. Olsa, düşünecek bir şey kalmaz 
zaten.

Yazarlar sık sık karakterlerine isim bul-
manın zorluklarından şikâyet ederler. 
Siz de bu konuda zorlandınız mı? Karak-
terlerin isimlerinin bir anlamı var mı? 
Hepsi için bir anlam düşünmedim, ama 
bazı karakterlerin adlarının önemi var. 
Mesela, Bruce Saber. Saber süvari 
kılıcı demek. Ben üniversitedey-
ken eskrim takımındaydım 
ve duruşma avukatlığını da 
hep bir nevi eskrim maçı gibi 
düşünmüşümdür. Formula 1 ya-
rışçısının adı Storm, yani fırtına. 
O’na yakışıyor!

Karakterleriniz farklı meslek 
gruplarından. Bir papazı, bir araba 
yarışçısını yaratmak için bu konu-
larda epey okuma ve gözlem yapmış 
olmalısınız, aynı şekilde briç oyununu 

da çok iyi bilmek gerekli. Kitabınızı yaz-
mak için nasıl bir hazırlık yaptınız? 
Kitabın araştırması yazımı kadar uzun sür-
dü diyebilirim. Neredeyse iki sene sadece 
briç öğrenmek ve turnuvalarda oynamakla 
geçti. Ayrıca, en az iki sene televizyonda 
her hafta sonu Formula 1 yarışlarını izledim 
ve yarışçılar hakkında kitap ve haber oku-
dum. En zor karakter papazdı diyebilirim. 
O’nu yazabilmek için de birkaç sene araştır-
ma yapmam gerekti. 

LiGa’nın esas sorduğu soru şu: Hangİ İnsanİ özellİklerİn, 
prensİplerİn ölümsüz olmasını İstİyoruz? Bu problemİ 
herkesİn eşİt şansa sahİp olduğu ama şanstan zİyade 
becerİnİn önem kazandığı bİr turnuva sırasında 
oyuncular kendİ aralarında çözüyorlar.
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Gelecek Bir Seçimdir
Bir dörtyol ağzındasın. Dört seçenek var önünde. 

İlki seni buraya getiren yol. 

O yolu seçip geldiğin yere dönmeye çalışabilirsin. 
Bu kavşakta kural yok. Ne işaret ne de kılavuz bulabilirsin bu kavşakta. 
Sana ne yapmanı, hangi yolu seçmeni söyleyecek kimse yok burada...

Seni buraya getiren yolu düşün. Sola döndüğün zaman o yolu hatırla. 
Burada her şey farklıdır. Belki yolun kıyısı ağaçlarla süslüdür, geldiğin yolun çıplaklığına kıyasla… 

Belki sadece sen biliyorsun bu yolun neye benzediğini. 
Belki biri – arkadaşın, sevgilin olabilir – bu yolda senden önce yürüdü. 

Belki şimdi orada. Bu yolu onun yolu olarak tanıyorsun. 
Senin de yolun olacak mı? Belki. Sade sen biliyorsun. 

Arkandaki ve solundaki yolları hatırla önündeki yeni yola bakarken. 
İleriye bakarken hatırla. Şeffaf bir pencere camından bakar gibi. 

Arkanda ne varsa, önündeki yolda da hemen hemen aynılarını görebiliyorsun. 
Ama sen bu yoldaki çukurları ve tümsekleri biliyorsun. Değil mi? 

Yolun sonunu görüyor musun? Ne kadar uzağı görebildiğini sade sen biliyorsun… 
Şimdi dön ve sağına bak…

Göremiyor musun? Doğru, çünkü bu yol ilerideki yol gibi şeffaf değil. 
Donuk bir pencere camından bakar gibi… Gözlerini kapat. 

Yolunu bulmakta yardımcı olamaz zaten gözlerin.  
Ama bu yolun haritası var sende. Hayır, cebinde değil. Oraya bakma. Hiç bakma. 

Şimdi görebiliyor musun? Düşündüğünden daha parlak, değil mi? 
Bir taslak gibi, ama buna rağmen sağlam ve dayanıklıdır. 

Evet, öbür yolların hatıralarını bulabilirsin bu haritada. 
Arkandaki, önündeki ve solundaki yolların hepsinin anıları burada. 

Ama ne arkan ne önün ne de solundur bu güzergâh.  

Korkuyor musun? 

Eğer yardımcı olacaksa, şunu bil ki başkaları da bu yolda yürüdü. Şimdi oradalar. 
İnanır mısın, onların haritaları seninkine çok benziyor… 

Güneşin, gözle görünmeyen bir yere dövmelenmiş gölgesi gibi. 
Onlar da senin gibi gözleri kapalı yürüyorlar bu yolda ara sıra sendeleyerek…

Sana bağlı. Bu kavşakta kural yok. Kılavuz da yok. 
Gitmen gereken yolu gösterecek kimse yok…

Git.

Sanem Özdural
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2000’li yılların başında katıldığım bir insan hakları 
hukuku konferansında kendinden emin bir konuşmacı 
uluslararası insan hakları alanında 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra çok büyük aşamalar kaydedildiğini ve önümüzdeki 
yüzyılda çevre ve doğanın korunması, küresel ısınma, 
kaynakların eşit paylaşımı gibi konuların uluslararası 
hukuk ve politikada ön plana çıkacağını öngörmüştü. Bir 
insan hakları hukuku ve uygulaması araştırmacısı olarak 
o zaman bu öngörü beni ikna etmemişti. Diğer konular 
elbette önemliydi, ancak insan hakları alanında özellikle 
uluslararası hukuk düzleminde kat edilen aşamaların 
devletlerin siyasi ve hukuki sistemlerinde ne kadar içsel-
leştikleri konusunda şüphelerim vardı. 2014’ten yakın 
geçmişe baktığımızda ise insan haklarının korumasında 
büyük aşamalar kaydettiğimiz iddiası ve insan haklarının 
korunmasının gelecekte garanti altında olduğu görüşü 
sanırım birçok insana inandırıcı gelmeyecektir. 

Öncelikle konuşmacının hakkını verelim. 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra insan hakları alanında uluslararası 
düzlemde özellikle de insan hakları standartlarının yazılı 

İNSAN HAKLARININ 
GELECEĞİNDEN NEDEN 
ENDİŞE DUYUYORUZ? 

İNSAN HAKLARININ GELECEĞİ İLE İLGİLİ BİZİ KARAMSARLIĞA 
DÜŞÜREN YALNIZCA SİYASİ VE HUKUKİ ELİTLERİN ÇIKAR HESAPLARI 
VE İNSAN HAKLARI KÜLTÜRÜNÜ REDDEDİCİ TUTUMLARI DEĞİL; 
KARAMSARLIĞA DÜŞEBİLECEK KADAR BİLGİ VE BU BİLGİYİ 
DEĞERLENDİREBİLECEK BİR KAVRAMSAL, ETİK VE HUKUKİ 
ÇERÇEVEYE SAHİP OLMAMIZDIR.

Doç. Dr. Başak Çalı  • Hukuk Fakültesi   

34



35

hale getirilmesi ve yorumlanması konusunda 
önemli başarılar elde edildi. İlk olarak, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ile tüm insanların 
yurttaşlık bağlarından bağımsız olarak haklara 
sahip oldukları uluslararası düzlemde tanındı. 
Daha sonra imzalanan bir dizi uluslararası hu-
kuk sözleşmesi ile insan haklarının korunması 
için birincil olarak devlet otoritelerinin yükümlü 
olduğu kabul edildi. Bu, devletlerin var oluş 
amaçlarını kökünden değiştiren, güç odaklı 
değil insan hakları odaklı bir kamu idaresi yak-
laşımının kök salmasına sebep oldu. 

Devletlerin asıl amacı ülkelerinde yaşayan in-
sanların haklarının sağlanması şeklinde tanım-
landığında dünyanın siyasi atlasında tam olarak 
bu amaca hizmet ettiği söylenebilen bir devlet 
bulmak ne 1948’de ne de onu takip eden on 
yıllar boyunca mümkündü. Dünyanın siyasi 
coğrafyasında emperyal ve otoriter güçlerin ve 
ideolojilerin etkisi uzun süre devam etti. 

Buna karşılık, 1948 ve sonrasında ardı arkasına 
imzalanan uluslararası insan hakları sözleşme-
leri uluslararası düzeyde hukuki olarak insan 
haklarının korunmasının standartlarını belirle-
meye devam ettiler. En iyi bilinen standartlar 
arasında işkence yasağı, adil yargılanma 
hakkı, keyfi gözaltı yasağı, düşünce ve ifade 
özgürlüğü, kadın erkek eşitliği, eğitim hakkı ve 
sağlık hakkını sayabiliriz. Günümüzde hiçbir 
siyasi ya da hukuki otorite insan haklarını nasıl 
koruması gerektiğini bilmediğini söyleye-
mez. İnsanlığın uluslararası hukuk yardımı ile 
yarattığı ortak birikim, insan haklarını koruma 
alanında atılması gereken adımlar konusun-
da önemli bir rehberdir. Özellikle Türkiye’de 
yaşayan bizler için taraf olduğumuz Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinin yanı 
sıra İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin temel 
haklar alanındaki standartları hem kapsamlı 
hem de yerleşiktir. 

Standartlar ve uygulama arasındaki 
uçurum
Peki, uluslararası insan haklarının geleceğinden 
neden endişe duyuyoruz? Uluslararası insan 
haklarının bugün olduğu gibi gelecekte de 
dünyanın ve Türkiye’nin gündemindeki yerini 
koruyacak olmasının en temel sebebi dünyada 
ve ülkemizde standartlar ve uygulama ara-
sındaki uçurumun derin olması ve buna bağlı 
olarak insan hakları ihlallerinin yaygın ve bazen 
de sistematik bir şekilde süregelmesidir. İnsan 
hakları ihlalleri hem yarı demokratik, otoriter, 
iç savaşın pençesinde, az gelişmiş ve fakirliğin 
daha yaygın olduğu ülkelerde hem de zengin 
ve  gelişmiş batı demokrasilerinde karşımıza 
çıkmaktadır.  

İnsanlar, dünyanın birçok ülkesinde, düşüncele-
ri, inançları, yaşam tarzları, toplumsal cinsiyet-
leri, cinsel tercihleri, ırkları, renkleri ve taşıdıkları 
pasaportun renginden dolayı hapis yatmakta, 
öldürülmekte ve ayrımcılığa uğramaktadır. 
Siyasi iktidarların çoğulculuğa tahammülsüzlü-
ğü ya da yabancı düşmanlığı sebebiyle ortaya 
çıkan insan hakları ihlallerine bir de devletlerin 
bireylerin ekonomik sosyal ve kültürel haklarını 
korumaları için makul hiçbir adım atmamaları, 
hatta kölelik rejimini anımsatan modern uygu-
lamaların yaygınlaştığı haberleri eklendiğinde 
gelecekte insan haklarının korunmasıyla ilgili 
olarak karamsar bir tabloyla karşılaşıyoruz. 

Devlet aygıtının insan haklarının korunması 
konusunda gösterdiği zafiyet bizleri siyasi ve 
hukuki kurumların neden hak koruma eksenli 
olarak evrilemedikleri konusunu sorgulamaya 
yönlendirmektedir. Uluslararası insan hakları 
hukuku neden zaman içinde daha yaygın ve 
derinden içselleştirilmiş hukuk ve siyasi etik 
ilkeleri haline gelmedi? Neden dünyanın birçok 
ülkesinde siyasetçiler siyaset yapmak ve insan 
haklarını korumak arasında derin bir ikilik ol-

Doç. Dr. Başak Çalı
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duğunu düşünüyorlar? Neden yargı kurumları 
siyasi iktidarların uluslararası insan hakları 
ihlallerini tespit etmekte çekimser ve hatta 
kayıtsız kalıyorlar? 

Sadece idealist bir temenni mi?
Bu sorunun yanıtı uluslararası ilişkiler kura-
mında önemli bir yere sahip olan realist akım 
açısından nettir. 1948’de insan haklarının ge-
leceğini garanti almak için yanlış bir yerden 
başlanmıştır. Realistlere göre insan hakları 
zaten hep idealist bir geleceğe yönelik dilek 
ve temennilerdir. Siyasi ve hukuki elitlerin çı-
kar, iktidar ve nüfuz mücadeleleriyle uyuşma 
ihtimali zayıf, yaptırımsız, ekonomi politik 
açısından getirisi olmayan insan hakları ilke-
lerinin ‘bugün’ ve ‘yarın’ dediğimiz zamanla-
ra etkisi marjinal olmaya mahkumdur.    

İnsan haklarının korunmasına ait tablo 
ve geleceğe dair yapacağımız öngörüler 
gerçekten bu kadar karamsar mıdır? 2013 
yılında Human Rights Quarterly dergisinde 
yayımladıkları makalelerinde siyaset bilimci 
Sikkink ve Coppola’nın  da dikkat çektikleri 

gibi belki de insan haklarının geleceği ile 
ilgili bizi karamsarlığa düşüren yalnızca siyasi 
ve hukuki elitlerin çıkar hesapları ve insan 
hakları kültürünü reddedici tutumları değil; 
karamsarlığa düşebilecek kadar bilgi ve bu 
bilgiyi değerlendirebilecek kavramsal, etik ve 
hukuki çerçeveye sahip olmamızdır. 

İnsan haklarının nasıl korunması gerektiği 
ile ilgili anlayış, bilgi, görgü ve birikimimizin 
artması dünyada ve Türkiye’de karşımıza 
çıkan insan hakları ihlallerini daha net ve kes-
kin tespit etmemizi, siyasi ve hukuki elitlerin 
insan haklarına dayanmayan politikalarını 
kolayca su yüzüne çıkarmamızı sağlamak-
tadır. Öyleyse insan haklarının korunması 
bilincinin artması, öncelikle hukuki, siyasal 
ve sosyal olguları insan hakları ihlalleri olarak 
değerlendirme becerimizi artırmakta, aile içi 
şiddet, kız çocuklarının eğitilmemesi, keyfi 
gözaltı, zorla yerinden edilme, işkence gören 
tutuklular, adil yargılanmama, insan hakları 
ihlalcilerinin cezasızlığı gibi geçmişte normal, 
doğal ve hatta kaçınılmaz görülen siyasi ve 
hukuki tasarrufları kabul edilemez görmemi-

zin yolunu açmaktadır. Bu değerlendirmeleri 
yaparken arkamıza aldığımız Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Mekanizmaları ve İnsan 
Hakları Avrupa Mahkemesi’nin içtihatları, 
yani realistlerin "kâğıttan kaplan" dedikleri 
belge ve birikimlerdir.   

Uluslararası hukuk her ne kadar yaptırımı 
zayıf ve herkesten -özellikle de iktidara yakın 
elitlerden- çok uzaklarda bir yerde görünse 
de gündelik çıkar siyasetinin ve dar hukuk 
bakış açılarının hakim olduğu ülkelerdeki 
insan hakları tablosuna herkesin üçüncü bir 
gözden bakmasını ve yapılan uygulamaların 
meşruiyetini gündelik kaygıların dışında bir 
noktadan değerlendirmesini sağlamaktadır.  
İşte bu, gelecekte insan haklarının korunması 
alanında iyimserliğin de bir şansı olduğunu 
düşünmek için iyi bir sebep. 

ULUSLARARASI İNSAN 
HAKLARININ BUGÜN OLDUĞU 
GİBİ GELECEKTE DE DÜNYANIN 
VE TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEKİ 
YERİNİ KORUYACAK OLMASININ 
EN TEMEL SEBEBİ DÜNYADA 
VE ÜLKEMİZDE STANDARTLAR 
VE UYGULAMA ARASINDAKİ 
UÇURUMUN DERİN OLMASI VE 
BUNA BAĞLI OLARAK İNSAN 
HAKLARI İHLALLERİNİN YAYGIN 
VE BAZEN DE SİSTEMATİK BİR 
ŞEKİLDE SÜREGELMESİDİR.
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Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 
Bölümü'nden mezun olan Ahmet Güzererler 
kullanıcı odaklı teknoloji tasarımı konusunda 
çalışmak için Sabancı Üniversitesi’nde Görsel 
İletişim ve Tasarımı yüksek lisans programına 
devam etti. Koç Üniversitesi Tasarım Teknoloji 
ve Toplum Programı'nda doktora eğitimini 
sürdüren ve araştırma görevlisi olarak çalışan 
Güzererler’den geleceğine dair güncel soruları-
mıza yanıt vermesini istedik.

Gelecek kaygısı taşıyor musunuz?
Profesyonel yaşam anlamında soruyorsanız 
herhangi bir kaygı taşımıyorum; ancak makro 
düzeyde birçok insan gibi insan hakları ihlalleri, 
dünya barışı ve küresel ısınma gibi insanlık için 
tehdit oluşturan konularda kaygılarım var. 

Kişisel yaşamınız ya daha genel bir çerçeve-
de geleceğe dair en çok merak ettiğiniz üç 
şeyi bizimle paylaşabilir misiniz?
Akademisyenlikte maalesef kişisel yaşamınızla 
profesyonel yaşamınız birbirine çok bağlanıyor 
ve pek ayrılmıyorlar. Mezun olduktan sonra ça-
lışmalarıma devam edeceğim ülke ve üniversite 
en çok merak ettiğim konu diyebilirim. 

Doktora çalışmamda şekli değiştirilebilir ara yüz-
lere (deformable user interfaces) odaklandım. 
Gelişime çok açık bir konu; çalışmalarımın bilime 
katkısı olacağından eminim. Ancak doktora 

çıktılarımın son kullanıcılar üzerinde yakın 
gelecekte etkisinin olup olmayacağını merak 
ediyorum.

Kişisel meselelerimi bir yana bırakırsak, gelecek-
te insan bedeninin durumunu merak ediyorum. 
Bedenlerimizle olacak etkilerimizi merak ediyo-
rum, bedenlerimiz tamamen bir yük haline mi 
gelecek yoksa bedenlerimize eklentiler  –protez, 
implant sensörler – yaparak onları daha çok 
kullanır hale mi geleceğiz?

Gelecekte geçen ve sizi en çok etkileyen ya 
da geleceğe olan bakışınızı değiştiren film 
ve kitaplara birer örnek verebilir misiniz?
Çok klasik olacak ama gelecekle ilgili düşün-
celerimi en çok "Büyük Birader" tarafından 24 
saat izlenen bir korku rejiminin ve toplumunun 
anlatıldığı George Orwell’ın 1984 adlı kitabı etki-
lemişti. Çünkü eskiden insana ait olan hareketle-
rin izlenmesi daha zor hatta imkânsızken bugün 
gelişen teknolojiler bu durumu olası kılmıştır. 
Tabii ki günümüzün teknolojileri ve imkânları 
1984 ile karşılaştırılamaz ancak romanın bazı 
güncel örneklerle paralelliği insanı ürkütmüyor 
değil. Duruma iyi yönden bakacak olursak da 
bir paylaşım toplumu gelişiyor ve bu hiç de 
azımsanamayacak bir durum. Geleceğe umutla 
bakmamı sağlayan paylaşım toplumumun ve 
telif haklarının anlatıldığı Remix Culture belgese-
lini herkese öneririm.

Ahmet Güzererler, 
Doktora çıktılarının son kullanı-
cılar üzerinde yakın gelecekte 
etkisinin olup olmayacağını 
merak ediyor.

Makro düzeyde birçok insan 
gibi insan hakları ihlalleri, dünya 
barışı ve küresel ısınma gibi 
insanlık için tehdit oluşturan 
konularda kaygı taşıyor.

İnsanın geleceğine dair “Beden-
lerimiz tamamen bir yük haline 
mi gelecek yoksa bedenleri-
mize eklentiler yaparak onları 
daha çok kullanır hale mi gele-
ceğiz?” sorusunu soruyor.

Geleceğe dair en çok etkilen-
diği kitap: George Orwell/ 1984

Geleceğe dair umut veren 
belgesel: Kirby Ferguson/ 
Remix Culture

Geleceğe daİr 
güncel sorular
Koç Ünİversİtesİ Tasarım Teknolojİ ve 
Toplum programı araştırma görevlİsİ 
Ahmet Güzererler’e sorduk.
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HABER

Dünya çapındaki en iyi araştırmacıları ve 
çığır açıcı projelerini destekleyen Avrupa 
Araştırma Konseyi (European Research 
Council - ERC) Elektrik Elektronik Mühen-
disliği öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Ürey 
ve Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın araştırmala-
rı için fon sağlıyor. 

Bu yıl tüm Avrupa’dan yapılan 9.400 baş-
vuru arasından seçilen Ürey’in “Artırılmış 
Gerçeklik ve 3 Boyutlu Uygulamalar İçin 
Yeni Display Teknolojilerinin Geliştirilmesi” 
araştırmasına sağlanan 2,5 milyon avroluk 
fon, bugüne kadar Türkiye’ye aktarılan en 
yüksek fon tutarı ve Türkiye’de kıdemli 
araştırmacılar kategorisinde mühendislik 
alanındaki ilk ERC projesi olma özelliğini 
taşıyor. 

3.680 başvuru arasından seçilen Prof. Dr. 
Özgür Barış Akan’ın projesi MINERVA’ya 
aktarılan 1,8 milyon avro’luk destek ise 
Consolidator Grant kapsamında Türkiye’ye 
aktarılan ilk destek olma özelliğini taşıyor.

Yeni metotlar ve teknolojiler geliştire-
cekler
Hakan Ürey “Artırılmış Gerçeklik ve 3 
Boyutlu Uygulamalar İçin Yeni Display 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi” araştırması 

hakkındaki açıklamasında ekip olarak ‘3 
boyutlu ekranlar’ ve ‘giyilebilen’ ekran 
teknolojileri konusunda şu ana kadar 
çözümlenmemiş çok önemli temel optik 
problemlere çözümler üretmeyi hedefle-
diklerini belirterek şunları söyledi: “Ekran 
teknolojilerinin çok daha fazla gelişmesinin 
önünü açabilmek adına, mevcut temel 
problemleri çözebileceğine inandığımız 
yeni metotlar ve teknolojiler geliştirmeyi 
amaçlamaktayız. Bu konularda birçok yeni 
patent başvurumuzun yanı sıra ilerleyen 
yıllarda farklı sektörlerde de uygulamaları-
nı göreceğimizi umuyor ve geliştireceğimiz 
teknolojiyle, 3 boyutlu görüntülerin kişiye 
özel hale getirilmesini sağlamayı amaç-
lıyoruz. Koç Üniversitesi’nde 16 kişilik bir 
araştırma grubum var. Bu proje için ilave 
olarak doktora öğrencileri ve doktoralı 
araştırmacılardan oluşan yedi kişilik yeni 
bir ekip kurmayı planlıyorum.”  

Sinir sistemi haberleşme ve ağ kuramla-
rıyla anlaşılabilecek
Özgür Barış Akan, "MINERVA - Communica-
tion Theoretical Foundations of Nervous 
System Towards BIO-inspired Nanonet-
works and ICT-inspired Neuro-treatment" 
(Biyolojik-esinli Nanoağlar ve Bilişim-esinli 
Nörolojik Tedavi için Sinir Sisteminin 

Haberleşme Kuramsal Temellerinin İncelen-
mesi) projesi sayesinde sinir sisteminin 
temellerinin haberleşme ve ağ kuramlarıyla 
anlaşılabilmesinin sağlanacağına değine-
rek şunları söyledi: “Bu sayede, haberleşme 
sorunlarından kaynaklanan sinir sistemi 
hastalıklarına yönelik ileri telekomünikas-
yon teknolojileri ve bu alandaki bilgi biri-
kiminden yararlanan gelecek nesil tespit 
ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin 
önü açılacaktır. Ayrıca, proje kapsamında 
gelecek nesil nano haberleşme ağları için 
haberleşme kuramsal temeller ve biyolojik 
esinli çözümlerin geliştirilmesi sayesinde; 
vücut içi akıllı ilaç dağıtımı, yan etkisiz 
kanser tedavisi, hücresel doğrulukta sürekli 
sağlık izleme, tedavi edilemeyen sinir sis-
temi hastalıkları için haberleşme yetenekli 
nano implant geliştirme gibi pek çok ge-
lecek nesil medikal uygulamalar mümkün 
olacaktır. Gıda ve su kalitesi kontrolü gibi 
ileri çevresel ve endüstriyel nano sensör 
ağı uygulamalarının geliştirilmesine imkân 
tanıyacak proje ayrıca, haberleşme mü-
hendisliği, temel sağlık bilimleri ve nano 
teknoloji arasındaki boşluğu doldurarak, 
araştırma konularında önemli iş birliklerini 
beraberinde getirecektir.” 

ERC’den iki büyük destek
Avrupa Araştırma Konseyi, Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Özgür Barış Akan’ın 
araştırmaları için fon sağlıyor. 

Prof. Dr. Özgür Barış AkanProf. Dr. Hakan Ürey
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“Durmayalım, 
durursak düşeriz!”
Ayşegül Dinçkök’ün, tutkularının peşinden giderek hayata geçirdiği Derin Tutku isimli 
fotoğraf sergisi 18 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında Koç Üniversitesi’ndeydi. Dinçkök, 
Derin Tutku’nun serüvenini Kule okurları için anlattı.

RÖPORTAJ

Ayşegül Dinçkök’ün dünyanın en zengin tropikal su yaşamına sahip Endonezya’nın 
Sulawesi Adası’nda çektiği fotoğraflarından oluşan Derin Tutku isimli fotoğraf ser-
gisinin yolculuğu 2012 yılının nisan ayında Tophane-i Amire Tek Kubbe’de başladı. 
Sergi Mardin, Van, Hatay ve Paris’e gittikten sonra İstanbul Florya Akvaryum’da 
ziyaretçileriyle buluştu. 18 Aralık’ta ise son durağı olan Koç Üniversitesi Rampa'da 
açıldı. Serginin açılış gününde Ayşegül Dinçkök ile bir araya geldik ve onunla Derin 
Tutku’nun serüveni üzerine sohbet ettik. Tabii ki, üretken bir yaşamın sırrı, kadın 
üretkenliğinin önemi ve serginin gelirini aktardığı Egeli kadın balıkçılar bağlamında 
öncülük ettiği sosyal sorumluluk projelerinin değeri üzerine de konuştuk…

Üretken bir yaşamın sırrı nedir? Bu enerjiyi neye borçlusunuz?
Herkes sabahları kalktığında bir şey düşünür, hayal eder ya da bir şeyler için şükreder 
ya, eğer ben üretebilecek bir konumdaysam o güne şükrederek başlıyorum. Mottom 
da şu: Durmayalım, durursak düşeriz. Her zaman tüketenden ziyade üreten olmayı 
tercih ettim. Bir de kendimden sonra bir izim kalsın istedim. Ürettiklerim de belki 
izimin kalmasına yardım eder. Macera önce kitap yazmakla başladı. Sonra da bütün 
bu yaptıklarımla, işbirliği gerçekleştirdiğim arkadaşlarımla çeşitli konulara değindiği-
mizi gördük ve bu beni daha fazla harekete geçirdi. Üretmenin benim için bir hayat 
felsefesi olmasından dolayı böyle bir enerjiye sahibim diyebilirim.

İçinde bulunduğunuz pek çok sosyal sorumluluk projesinde kadınlara odak-
landığınızı görüyoruz. Derin Tutku sergisinden elde edilen geliri de Egeli 
Kadın Balıkçılara aktarıyorsunuz. Bu bağlamda kadınların üretkenliği sizin 
için nasıl bir öneme sahip?
İz bırakmak derken parantez içinde bir kadının, normalde ondan beklenenin ötesine 
geçmesini de kast ediyorum. Bir kadının, bir annenin örnek olması benim için çok 
önemli. Özellikle ülkemizde, kadınların üretici oldukları zaman daha önemli bir işleve 
sahip olduğuna inanıyorum. Anne hem erkek hem kız çocuk için çok önemli bir rol 
model. O nedenle üretken kadınların önemine değinmek istiyorum ve yer aldığım 
sosyal sorumluluk projelerinde kadınlar, çocuklar ve eğitim ön plana çıkıyor.
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Korkma isimli bir öykü kitabınız var…  
Başka türlü bir üretim biçimiyle karşımı-
za çıktığınız bugün, yazının hayatınızda-
ki yeri nedir?
Yazı da fotoğraf da aslında bir paylaşım, 
duyguları dışa vuruş biçimi. Korkma’nın 
öykülerini yazdığımda, o günkü duygula-
rımı kelimelerle ifade ediyordum. Şimdi-
lerde duygularımı gördüklerimle birleşti-
rerek fotoğraf çekiyorum. Yine de hikâye 
yazmak her zaman hayatımın içinde. 

Koç Üniversitesi’nde açılan sergiyle Derin 
Tutku’nun birinci macerası sona eriyor. 
Biraz soluklanıp devam edeceğiz. Bu süre 
zarfında, sergiye hazırlanırken yazılarıma 
da daha fazla ağırlık verebilirim. Çünkü 
yazı yazmak özgürlük. Birtakım şeyleri 
kendi içimde saklamak yerine paylaşmayı 
sevdiğim için yazma hevesim hiçbir zaman 
tükenmeyecek.

Dalışa nasıl başladınız?
2010 yılında beni su altına iyice bağlayan 
bir Panama gezisi yapmıştım. Şnorkel ile bir 

hafta boyunca su altını fotoğraflamıştım. O 
geziden döner dönmez ilk brövemi almak 
için Kaş’a gittim, ardından Bodrum’da ikinci 
brövemi alarak dalışa devam ettim. 

Fotoğraf tutkunuzun dalışla birleştiği 
süreçten bahsedebilir misiniz? 
Aslında Avusturya Lisesi’nden beri 
fotoğraf çekiyordum, ama Boğaziçi 
Üniversitesi’nden sevgili dostum Cem 
Boyner’le birlikte fotoğrafla daha yakından 
ilgilenmeye başladım diyebilirim. Ardından 
çeşitli dergilerde yazarken, o yazıları kendi 
çektiğim fotoğraflarla tamamladım. Fotoğ-
raf çekmek her zaman bir hobiydi benim 
için. Fotoğrafın tekniğinden ziyade belli bir 
bakış açısı getirmeye çalıştığımı düşünüyo-
rum. Dalmaya başladıktan sonra da gördük-

lerimi suyun üstündekilerle paylaşmak için 
sualtı fotoğrafçılığına başladım. 

Fotoğraf ve dalış dışındaki tutkularınızı 
sorsak…
Beraberliklerim, arkadaşlıklarım ve dostluk-
larıma tutkulu bir biçimde bağlıyım.

Serginizin ismine nasıl karar verdiniz?
Sergiyi hazırlarken isim bulma sürecinde 
çok zorlandım. Derin Tutku’nun isim annesi 
olan küçük kızım Mutlu da “Anne sen bu işi 
tutkuyla yapıyorsun; tutkun da derinlerde. 
Serginin ismi Derin Tutku olsun.” dedi ve bu 
isim ortaya çıktı. 

Sergi fikri nasıl doğdu?
Ben dalışa çok şanslı bir biçimde başladım. 
Kaş ve Bodrum’daki dalış eğitmenleri-
me çok şey borçluyum. Bodrum’da çok 
kıymetli dalgıçlarla ve su altı fotoğrafçıla-
rıyla tanıştım. Bana yol gösterdiler. Daha 
sonra Mustafa Koç beni Raja Ampat’a 
Endonezya’ya dalmaya davet etti. Ser-
giyi ona borçluyum diyebilirim; çünkü 

Üzülerek söylüyorum ki, 
Endonezya’da fotoğraflarını çektiğim 

resiflerdeki canlılar 40 sene sonra 
yaşamıyor olacak…

RÖPORTAJ
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orada dalış partnerim ve dostum Zafer 
Kızılkaya’yı tanıdım. Sonraki tüm Endo-
nezya dalışlarımı onunla birlikte yaptım. 
Zafer muhteşem bir insan, sadece iyi bir 
dalgıç değil aynı zamanda mükemmel bir 
fotoğrafçı. Kendisinden çok şey öğrendim 
ve öğrenmeye devam ediyorum. 

Serginin hazırlık sürecini anlatabilir 
misiniz?
Sergi için üç kez Endonezya’ya gittik. Fo-
toğrafları Zafer’le birlikte çektik ve seçtik. 
Serginin küratörlüğünü, Fransız fotoğrafçı 
arkadaşım Terry Bouet üstlendi. 

Hazırlık sürecinde de sergiyi Zafer 
Kızılkaya’nın Sualtı Araştırma Derneği’nde 
o dönemdeki projesi olan Egeli kadın 
balıkçılar için yönlendirmeye karar verdik 
ve elde edilen tüm geliri Egeli dul kadın 
balıkçılara aktardık.

Egeli kadın balıkçılarla tanışmanızı ve 
paylaşımlarınızı anlatır mısınız?
Onlar dertlerini anlatan insanlar değil 
aslında. Belki ben daha önce söyleşiler 
yaptığımdan, kadın olduğumdan, dert 
dinleyen ve dert anlatan, konuşmayı 
seven bir insan olduğumdan onların dilini 
çözdüm. Bir müddet sonra bana sorun-

larını anlatmaya başladılar. Gördüm ki, 
onların sorunları aslında Türk kadınının 
sorunları. Kadınlar üretmiyorsa, çalışmı-
yorsa, dulsa, çocukları varsa çok yalnız. Bu 
kadınların birçoğu yüzme bilmeden, hiçbir 
teçhizatları olmadan denize açılıyordu, 
bebekleri kucaklarından düşüp boğulmuş 
anneler vardı. Onların varlığını bilmi-
yordum. Maddi bir destek sağlamanın 
dışında bu insanların varlığına ışık tutmuş 
olmaktan dolayı mutluyum. Sergiden 
sonra çeşitli köşe yazarları, kuruluşlar bu 
durumla ilgilendiler. İşte bu nedenle yap-
tığım tüm etkinlikleri tüm çalışmalarımı 
bir sosyal sorumluluk projesine bağlamak 
istiyorum. Bu sergiden sonra benim, Zafer 
Kızılkaya ve Mustafa Koç’un da kurucu ola-
rak rol üstlendiği Akdeniz Koruma Derneği 
kuruldu. 

Sergide yer alan fotoğraflarınızdan, bu 
sergiyle amaçladıklarınızdan bahsede-
bilir misiniz? 
Sergiyi hazırlarken hep, Bebek’te Boğaz’da 
büyümüş bir insan olarak deniz altı beni 
bu kadar heyecanlandırıyorsa ömründe 
denizi hiç görmemiş insanların neler 
hissedebileceğini düşündüm. Fotoğrafları 
çekerken özellikle gözleri vurguladım. Bu 
canlılar, fotoğraflara bakan insanlarla ya-

kınlaşsınlar ve iletişim sağlasınlar istedim. 
Çünkü denizlerin kıymetini bilmiyoruz. 
Çevre bilincimiz yok. Üzülerek söylüyorum 
ki, Endonezya’da fotoğraflarını çektiğim 
resiflerdeki canlılar 40 sene sonra yaşa-
mıyor olacak… Eğer bu çalışmalarımızla, 
çevre koruma bilincine katkıda bulunabi-
lirsek ne mutlu. Kısacası Derin Tutku’nun 
en önemli misyonu insanları çevre bilinci-
ne yönlendirmek.

“Koç Üniversitesi’nde açılan sergiyle 
Derin Tutku’nun birinci macerası sona 
eriyor.” dediniz. İkinci macera ne za-
man başlıyor peki? 
Derin Tutku’nun macerası İstanbul’da Tek 
Kubbe’de başladı. Mardin, Van, Hatay ve 
Paris’e gitti. İstanbul’da Florya Akvaryum’a 
geldi ve son olarak Koç Üniversitesi’nde. 
Bu süreçte yüz binlere ulaştık, güzel bir 
serüvendi; benim hoşuma gitti. İkinci 
serüveninin hazırlıklarına ise şimdiden 
başladık. Zafer Kızılkaya ile birlikte 2014 
kışı boyunca Endonezya’nın bir başka 
bölgesinde dalışlar yapacağız. Sergimizin 
Aralık 2014’te açılmasını planlıyoruz. O 
nerelere gidecek, henüz bilemiyorum; 
bekleyip göreceğiz.



SANAT

İstiklal Caddesi’nde Tünel’e doğru yaklaşırken ARTER’i es geçmek neredeyse imkânsız… 
Bir Vehbi Koç Vakfı girişimi olan ARTER, “sanat için alan” konumlandırmasıyla, bir Beyoğlu 
klasiği olan binasında geniş vitriniyle yolda yürüyenleri adeta içeriye çağırıyor. Açıldığı 
günden beri, birbirinden ilginç sergilere ev sahipliği yapan, eser ve sanatçı seçimleriyle 
İstanbullu sanatseverlerin ufkunu açan ve Türk sanat ortamına yepyeni bir soluk kazandı-
ran ARTER’in son konuğu İngiliz sanatçı Marc Quinn’di.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği Aklın Uykusu, Marc Quinn’in Türkiye’deki ilk 
kişisel sergisiydi. 8 Şubat’ta açılan ve 27 Nisan’da son bulan, Goya’nın Aklın Uykusu Cana-
varlar Üretir* başlıklı gravüründen esinlenerek isimlendirilen sergi, “aklın uykusu”nu var 
oluşun ve yok oluşun, öte yandan hayat ve sanatın temas halinde birbirlerini beslediği 
bir geçiş ve etkileşim alanı olarak kurguluyordu. Marc Quinn’in sergide yer alan eserleri, 
izleyicilerin hayal gücünün perdesini aralamayı, algıyı görünmez olana ve aklın sustur-
mak istediğine doğru genişletmeyi öneriyordu.

“Aklın Uykusu”, sanatçının 1990’lı yıllardan bu yana üretiminde ele almayı sürdürdüğü 
beden ve kimlik etrafındaki konulara odaklanırken; bir yandan da sanatla bilim arasında-
ki ilişkiyi ve sanatın teknolojiye bağımlılığını tartışmaya açtı.

Cambridge’den Young British Artists’e…
1964 yılında Londra’da doğan Marc Quinn, Cambridge Robinson College’da tarih ve 
sanat tarihi okudu. Ünlü heykeltıraş Barry Flanagan’a asistanlık yaparak başlayan sanat 
hayatı, 1990’larda üretken bir şekilde devam etti. O yıllarda İngiltere’de çağdaş sanatın 
genç temsilcileri olarak konumlanan Young British Artists (YBA) yani Genç Britanyalı 
Sanatçılardan biri olan Quinn’in yapıtları, insanlık tarihine, yaradılış sürecine, evren ve 

Çağdaş sanatın öncülerinden Marc Quinn’in ARTER ev 
sahipliğinde gerçekleşen Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 
“Aklın Uykusu”, 70.000’in üzerinde ziyaretçi ağırladı. 

Marc Quinn: 
Aklın Uykusu

Zombie Boy42

*Goya, Los Caprichos (1799) başlıklı serisinin parçası olan The Sleep of Reason Produces Monsters (Aklın 
Uykusu Canavarlar Üretir) gravüründe kendisini uyurken ve etrafı hayal ürünü canavarlar ve kabuslarla 
kuşatılmış olarak resmetmiş.
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Young British Artists (YBA)
Aralarında Marc Quinn’in de bulunduğu Young British Artists 
(Genç Britanyalı Sanatçılar), 1980’lerde Londra’da bir araya gelerek 
sergi açan genç bir topluluk olarak ortaya çıktı. YBA ağırlıklı olarak 
Londra’daki Goldsmiths College’ın o dönemki güzel sanatlar 
mezunlarından oluşuyor. Dünyaca ünlü çağdaş sanatçı Damien 
Hirst’ün küratörlüğünü üstlendiği Freeze sergisiyle dikkat çeken 
sanatçılar, 1990’larda çağdaş sanatı yönlendiren isimler haline geldiler. 
Günümüzde bu sanatçılardan bazıları dünyada çağdaş sanat denilince 
akla gelen ilk isimler olarak sanat tarihine damga vurdular: Damien 
Hirst, Tracey Emin, Gavin Turk, Jake and Dinos Chapman, 
Gary Hume, Fiona Rae, Mat Collishaw bunlardan sadece birkaçı…

zaman kavramlarına göndermeler içeriyor. Bir örneği 
ARTER’de de sergilenen, 1990’lı yıllardan itibaren her 
beş yılda bir kendi kanını kullanarak ürettiği dondu-
rulmuş büstleri var oluşun kırılganlığını, zamanın yol 
açtığı değişimi ve bozulmayı temsil ediyor. YBA’lerin 
yakın takipçisi ve çağdaş sanatın sadık destekçi-
si reklamcı ve Saatchi Gallery’nin sahibi Charles 
Saatchi’nin 1991’de o zaman için büyük bir miktar 
olarak addedilen 13.000 pound’a satın aldığı “Self”in 
bir örneği de Londra’da National Portrait Gallery’nin 
daimi koleksiyonlarında sergileniyor. 

Aklın Uykusu, sanatçının kullandığı yöntem ve 
malzemelerin çeşitliliğini de yansıtan bir sergi olarak, 
70.000’in üzerinde ziyaretçi akınına uğradı. ARTER’in 
İstiklal Caddesi’ne açılan giriş bölümüne yerleştirilen 
anıtsal ölçekteki deniz kabuğu heykeli (“The Origin of 
the World - Cassis madagascariensis”) evrensel, somut 
ve sembolik katmanlarda insanın ve evrenin yaradılı-
şını anımsatırken, yarı kapalı yarı açık haliyle sergide 
devam eden “eşik” kavramına bir giriş de sağlayarak 
bilinçli ziyaretçilerin yanı sıra yoldan geçenleri de 
adeta içeri çağırdı.

Tersine çevrilmiş estetik normlar
Quinn’in insan bedeni için standartlaştırılmış estetik 
normları tersine çeviren heykelleri, kendi-öteki, 
beden-zihin, doğa-kültür gibi ikiliklerin yapaylığına ve 
tarihselliğine işaret ediyor. Pek çok yapıtı yaşam-ölüm, 
doğum-yok oluş gibi karşıtlıkların bir arada var olma 
hallerini araştırıyor. Marc Quinn “iç” ve “dış” arasındaki 
ilişkiyi beden üzerinden okumaya açan yapıtlarında 
“iç”e etkileyici ve kafa karıştırıcı bir görünürlük kazan-
dırırken, “dış”ı “iç”i çevreleyen ve tanımlayan bir alan 
olarak ele alıyor. 

Quinn’in antik Grek ve Roman heykellerine gönderme 
yaptığı ampüte heykelleri, hiperrealist pişmemiş et 
tabloları ve ziyaretçilerin üzerinde yürüme şansına 
sahip olduğu, dünyadan çeşitli ayaklanmalardan gö-
rüntüleri resmeden halıları ile Aklın Uykusu, sanatse-
verlerin aklını başından aldı…   

Sergiyi kaçıranlar ve Marc Quinn’i merak edenler için: 
Marc Quinn’le “Aklın Uykusu” sergisindeki yapıtlar 
üzerine gerçekleştirilen söyleşinin videosu ARTER web 
sitesinden (www.arter.org.tr) izlenebilir.

Self 2011

Flesh painting

Creation of history



Veli Uğur, 1980 Sonrası Türkiye’de Po-
püler Roman adlı kitabında,  popüler 
romana genel giriş niteliğinde bir 
tasnif çalışması yapıyor. Popüler ro-
man gibi çok geniş bir konuyu kap-
sayıcı olmak iddiasıyla değil, belirli 
sınırlar içinde incelemek adına 1980 
sonrasıyla sınırlandırıyor; ayrıca tas-
nifini aşk romanları, hidayet roman-
ları, bilimkurgu romanları, polisiyeler, fantastik romanlar, 
korku romanları, siyasal kurgular gibi bazı türler altında ya-
parak, her türü temsilen seçtiği romanları inceliyor. Kitap, 
sadece popüler romanları seven, okuyan ve edebiyatla il-
gili okur için değil; bir araştırma alanı olarak popüler roma-
nı kültürel çalışmalardan siyaset bilimine farklı disiplinler 
içinde değerlendirebilecek araştırmacılar için de faydalı bir 
kaynak niteliği taşıyor.

Koç Üniversitesi Yayınlarının sanat tarihi alanındaki 
yeni kitabı Vernon Hyde Minor’un kaleme aldığı Sanat 
Tarihinin Tarihi, sanat tarihiyle yeni tanışmış olan ve sa-
dece sanatı merak etmekle yetinmeyip sanat hakkın-
da söylediğimiz şeyleri neden söylediğimizi de merak 
eden okura ulaşmayı hedefliyor. Kitap, sanat hakkında 
konuşmanın tek bir yolu -kitabi bir yolu- olduğuna ina-
nan okuru, benimsediği bu bakış açısının indirgemeci 
ve otoriter olduğuna; sanatın tamamen kişisel ve her-
kesin fikrinin eşit ölçüde geçerli olduğunu düşünen okuruysa, bu inancının 
geçersizliğine ikna etmeyi dert ediniyor. Okuru, sanat tarihini beşeri bilimle-
re ait kılan şeyin ne olduğunu kavramaya davet ediyor. Sade ve özlü bir dille 
yazılmış olan bu kitapta yazar, sanat eleştirisi ve teorisinin antikiteden gü-
nümüze tarihinin izini sürüyor. Minor’ın amacı “sanat tarihinin ne olduğunu, 
nereden doğduğunu, temelini oluşturan fikirlerin, kurumların ve pratiklerin 
neler olduğunu, bugünkü şekline nasıl büründüğünü ve kullandığı eleştirel 
yöntemlerin neler olduğunu tanımlamaya çalışmak.” 

Koç Üniversitesi Yayınlarından
Koç Üniversitesi Yayınları tüm akademik disiplinlerde hem yabancı dillerden Türkçeye çeviri 
hem de Türkçe ve İngilizcede yazılmış özgün kitapları yayımlama hedefiyle yoluna devam ediyor.

Ayşe Çelikkol kaleme aldığı bu kitapla İngiltere’nin on dokuzuncu yüzyılda kurduğu küresel iktisadi hegemonyanın 
ardındaki itici güç olan serbest ticaretin Britanya edebiyatına nasıl yansıdığı sorusuna cevap arıyor. Gerek Walter 
Scott, Charles Dickens, Charlotte Brontë gibi kanona dahil yazarların, gerekse Ebenezer Elliott ve Kaptan Marryat gibi 
kanon dışı yazarların yapıtlarında yer alan serbest ticaret temsillerine odaklanan Çelikkol, serbest ticareti destekleyen 
veya kıyasıya eleştiren farklı söylemlerin yalnızca ekonomi politik metinleri tarafından değil aynı zamanda 19. yüzyıl 
Britanya toplumunun imgelemine ışık tutan ve katkıda bulunan edebiyat metinleri tarafından da üretildiğini ortaya 
koyuyor. Çelikkol, edebiyat ve kültür tarihinde mutlak kopuşlar saptayan yaklaşımların aksine türlerin iç içe geçtiği, 
geçmişte geleceğin izlerini bulduğumuz bir edebiyat tarihi okuması öneriyor. Bizleri, edebiyat ile toplum arasında 
dolaysız ve indirgemeci bir nedensellik kurmaktansa edebi söylemin hâkim ekonomi politik söylemle örtüştüğü, bu 
söylemin kendi paradigması ve dili aracılığıyla, alttan alta eleştirel bir perspektifle yeniden üretildiği yapıtlar üzerin-
de düşünmeye davet ediyor.

Sanat Tarihinin Tarihi 1980 Sonrası Türkiye’de Popüler Roman

Serbest Ticaret Romansları: Britanya Edebiyatı, Bırakınız Yapsınlar Düzeni ve Küresel On Dokuzuncu Yüzyıl
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Koç Üniversitesi 
Yayınlarının psi-
koloji kategori-
sinde yer alan, 
Sevda Bekman 
ve Ayhan Aksu-
Koç tarafından 
derlenen kitap-
ta insan dav-
ranışlarının evrensel yanlarıyla ait 
oldukları kültüre mahsus özellikleri 
seçkin akademisyenler tarafından 
tartışılıyor. Alanındaki en yeni kuram 
ve araştırmalara yer veren kitap, geli-
şim psikolojisi ve kültürlerarası psiko-
loji öğrencileri ve araştırmacıları için 
değerli ve önemli bir kaynak niteliğini 
taşıyor. Kültürlerarası psikolojinin ku-
rucularından, alanın dünyada önde 
gelen isimlerinden Prof. Dr. Çiğdem 
Kağıtçıbaşı’na ithaf edilen kitabın 
içerdiği makaleler toplumsal psikolo-
ji, gelişim psikolojisi, kültürel psikoloji 
ve müdahale politikalarını ele alıyor. 

Koç Üniversitesi Yayınlarının antropoloji ve kent çalışmaları kategorisinden çıkan yeni kitabında Amy Mills, nostaljik 
mahalle kültürünün hâlâ yaşanabildiği, hoşgörülü bir semt olarak bilinen Kuzguncuk’ta yaptığı etnografi çalışmasını 
temel alıyor. 20. yüzyılın ortalarına kadar burada yaşamış Rum, Ermeni ve Yahudilerin bıraktığı izlerin peşine düşüyor, 
günümüzde burada yaşayanlar için bu izlerin ne anlama geldiğini araştırıyor. Kendi ifadesiyle “insanların millileşen bu 
şehirde nasıl yaşadıklarını ve Türkleştirmenin yarattığı etkinin ardından devletin ulus tahayyülünü nasıl anlamlandır-
dıklarını" inceliyor. Hafızanın Sokakları Kuzguncuk’un geçmişini, dönüşümlerini ve bugününü anlatırken, bir yandan da 
okuru İstanbul’un gayrimüslim geçmişinin hatırlanma pratiklerini gözden geçirmeye, bireysel ve kolektif hafıza yolları-
nın nasıl örüldüğünü düşünmeye davet ediyor.

Dünyaca ünlü siyaset 
kuramcısı Şeyla Ben-
habib yazdığı Buhran 
Çağında Haysiyet: Zor 
Zamanlarda İnsan 
Hakları adlı kitabın-
da insan haklarının 
bugün her zamanki 
kadar güncel ve acil 
olduğunu savunuyor. Kitap, söylem etiği ve 
iletişimsel rasyonaliteye dayanan bir teori 
üzerinden, modern dünyayı şekillendiren 
daha geniş toplumsal dönüşümler çerçeve-
sinde insan hakları felsefesi ve politikasını 
tartışıyor. Uluslararası insan haklarının, neo-
liberal imparatorluğun dünya hâkimiyeti şia-
rına indirgenmesine ya da muhafazakâr ba-
kış açısıyla yasal kozmopolitliğin demokratik 
özerkliğe saldırı olarak görülmesine karşı 
çıkan Şeyla Benhabib, bu antitezlerin ötesi-
ne geçebilmek için iki temel kavram öne sü-
rüyor. Uluslararası insan hakları normlarının 
“demokratik yineleme” süreçleriyle bağlama 
oturtulması gerektiğini; dahası, bu normla-
rın, toplumsal ve siyasi mücadele alanlarına 
yeni aktörlerin girmesini sağlayan “hukuk 
yaratıcı gücü” olduğunu söylüyor.

Benjamin C. Fortna’nın 
kaleme aldığı Geç Os-
manlı ve Erken Cum-
huriyet Dönemlerinde 
Okumayı Öğrenmek 
isimli kitapta Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan 
Türkiye Cumhuriyeti'ne 
geçiş döneminde oku-
mayı öğrenmenin hikâyesi anlatılıyor. Fortna 
kitabında bu coğrafyada çok az işlenmiş olan 
okumanın tarihini ele almanın, genel anlamda 
modernliğin gelişine, eğitim meselesine, özel 
olarak da imparatorluktan cumhuriyete geçişin 
dinamiklerini anlamaya önemli bir ışık tuttuğu 
iddiasından yola çıkıyor. Okumayı Öğrenmek, 
son derece hızlı değişimlerin yaşandığı bu dö-
neme çok yönlü bir yaklaşım benimseyerek, 
kopuşlarla birlikte sürekliliklere de bakarak, 
okumayı öğrenen küçük okurların bir yurttaş 
olarak inşasında onlara verilen mesajlar; okuma-
nın mekaniğini öğrenmenin üstesinden ne gibi 
deneyimlerden geçerek geldikleri; yeni okuma 
materyallerinin sahneye çıkışı; resimli kitapların 
okumadaki rolü; birer meta olarak dergilerin ve 
kitapların ortaya çıkışı ve okuryazarlığın kişile-
rin hayatlarını nasıl dönüştürdüğü gibi konuları 
mercek altına alıyor.

İnsan Gelişimi Aile ve Kültür: 
Farklı Bakış Açıları

Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet 
Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek

Hafızanın Sokakları: İstanbul’da Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik

Buhran Çağında Haysiyet: 
Zor Zamanlarda İnsan Hakları
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Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi, 28 Şubat – 20 Nisan 2014 
tarihleri arasında “Asi’deki Antakya, Mozaik-
ler Şehrinde İlk Araştırmalar” sergisine ev sa-
hipliği yaptı. Murat Akar’ın küratörlüğünde 
gerçekleşen sergide, Helenistik Doğu'nun 
önemli siyasal ve kültürel merkezlerinden 
ve Roma İmparatorluğu'nun büyük metro-

pollerinden biri olan Antakya’nın en parlak 
dönemine ait bulguların ortaya çıkarılma 
öyküsü anlatıldı. 

Antakya tarihçesi, yürütülen kazı çalış-
malarının tarihi ve kazı fotoğraflarından 
bir seçkinin yer aldığı sergi kataloğu, Koç 
Üniversitesi Yayınları tarafından sergiyle eş 
zamanlı olarak yayımlandı.

Sergiden ayrıntılar
1932-1939 yılları arasında Princeton Üniver-
sitesi ekiplerince Antakya’da yürütülen ilk 
arkeolojik kazılara ait fotoğrafların yer aldığı 
sergi, bölgedeki en kapsamlı araştırma olma 
özelliği taşıyan sekiz sezonluk kazı çalış-
malarına dayanıyor. Fotoğraflar, çalışma-
nın önemli bulguları arasında gösterilen, 

günümüzde Hatay Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenen dünyaca ünlü mozaikler ve Antik 
Antakya’ya ait eserlerin keşfedilme sürecini 
belgeliyor. “Asi’deki Antakya, Mozaikler Şeh-
rinde İlk Araştırmalar” sergisi, ayrıca o yıllar-
daki kazı yöntemleri ve arşivleme teknikleri 
hakkında dikkat çeken ipuçları veriyor. 
Kazı günlükleri ışığında hazırlanan sergide 
yer alan fotoğraflar, Princeton Üniversitesi 
Sanat ve Arkeoloji Bölümü’nün Antakya 
arşivinden seçildi. Sergilenen fotoğrafla-
ra, Princeton Üniversitesi Kazı Komitesi 
tarafından hazırlanmış bir de video eşlik 
ediyor. Pek çoğu bugün tamamen değişmiş 
kıyafet tarzları, sokak manzaraları ve peyzajı 
belgeleyen görüntüler, 1930’lardaki Antakya 
kent yaşamını yansıtıyor.  

1813-1888 yılları arasında yaşamış, Osmanlı darphanesi başhakkağı 
ve fotoğraf sanatçısı James Robertson’ın eserleri, doğumunun 
200. yılında AnaMed galerisinde sergilendi. 27 Kasım 2013 – 2 Şu-
bat 2014 tarihleri arasında ziyarete açılan ve “Robertson, Osmanlı 
Başkentinde Fotoğrafçı ve Hakkâk” başlığını taşıyan sergide, 
sanatçının darphanedeki faaliyetlerinin yanı sıra, suluboya ve 
fotoğraf çalışmalarından örnekler yer aldı. Bahattin Öztuncay’ın 
küratörlüğünü üstlendiği sergideki orijinal fotoğrafların ve sulu-
boya çalışmaların tamamı Ömer M. Koç koleksiyonundan seçildi. 

Robertson hakkında
19. yüzyıl fotoğraf sanatının önemli isimleri arasında yer alan 
ve mesleki eğitimini Londra Kraliyet Darphanesi’nde tamamla-
yan Robertson, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinde 40 yıl 
boyunca, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dâhil olmak 
üzere dört Osmanlı sultanına bağlı olarak görev aldı.  Altın ve 
gümüş paraların ve madalyaların desenlerini, kalıp ve model-
lerini hazırlayan Robertson, 1850’lerden itibaren fotoğrafçılıkla 
da ilgilenmeye başladı. İstanbul’un ilk 360° panoramik fotoğ-
raflarını çekti. Hem İstanbul fotoğraflarıyla hem de 1854 tarihli 
Atina, 1854-55 yıllarında çektiği Kırım Savaşı serileri ve 1857’de 
hazırladığı Kudüs ve Kahire fotoğraf serileriyle Londra ve 
Paris’te önemli sergilere katılan Robertson, döneminde büyük 
bir üne kavuştu. 

James Robertson’ın eserleri, AnaMed’de sergilendi  

Antik Antakya’nın keşfedilme öyküsü AnaMed’deydi 
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Mobil Down Cafe Koç Üniversitesi’nde
Bugüne kadar yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla fark yaratan Koç Üniversi-
tesi, Koç Holding’in Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Kampanyası’na Mobil Down Cafe 
ile destek veriyor. Projeyle zihinsel engelli gençlerin toplumla buluşarak istihdam 
edilmesi sağlanırken, üniversitelilerin de engellilikle ilgili farkındalığının artırılması 
hedefleniyor.

Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde altı ay boyunca hizmet verecek Mobil 
Down Cafe’de her gün zihinsel engelli iki genç, gönüllü bir annenin birlikteliğinde 
çalışıyor. İstanbul’daki ikinci durağı Koç Üniversitesi olan Mobil Down Cafe’de zihinsel 
engelli yedi genç dönüşümlü olarak hizmet veriyor. 

Engelsiz toplum engellileri tanımalı 
Türkiye’de zihinsel engellilerle ilgili istatistiki bilginin azlığına dikkat çeken Koç Üni-
versitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan ve Koç Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dikmen Bezmez, Mobil Down Cafe ile hem 
farkındalığın artırılmasına hem de engelli gençlerin istihdamına destek vermeyi amaç-
ladıklarını belirterek zihinsel engellilerin istihdamının önemini şu sözlerle vurguluyor: 
“Bu projeyi hayata geçirmemizin en temel amacı istihdam yaratmak. Engelliler iki 
şekilde istihdam ediliyor. Biri korumalı işyeri uygulaması, diğeri karma istihdam uy-
gulaması. Hem devletin hem özel sektörün bu iki uygulamayı da desteklemesi büyük 
önem taşıyor. Engelsiz toplumun engellileri tanıması istihdamı etkileyecek en önemli 
etkenlerden biri.’’ 

Down Cafe kurucusu Saruhan Singen ise Mobil Down Cafe’nin Koç Üniversitesi’ne geti-
rilmesinin önemini “İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV’de-
ki 25 zihinsel engelli çocuğumuzun istihdam edildiği Down Cafe ile çocuklarımızın ne 
kadar başarılı olabileceklerini gördük.” sözleriyle ifade ediyor. Engelli gençlerin kendi-
lerine olan güvenini artırarak gelecekleri için büyük bir başarı sağladıklarına değinen 
Singen, alınan desteklerle hayata geçirilen Down Cafe’nin mobil aracını İstanbul’un 
farklı noktalarında hizmete açtıklarını belirterek şunları söylüyor: “Koç Üniversitesi ile 
gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda Mobil Down Cafe’yi Rumelifeneri Kampüsü’nde 
açtık; böylece hem üniversite gençleri ile çocuklarımızın kaynaşması için bir vesile 
yarattık hem de toplumun yarası haline gelen bu konuda çok güzel bir adım atıldı.”

Koç Üniversitesi Gönüllüleri yılbaşı öncesinde başladığı Mardin 
ve Van yardım projesi kapsamında Mardin Kızıltepe Üçevler İÖO, 
Mardin Midyat Çaldere İÖO ve Van Başkale Geçitvermez İÖO 
olmak üzere üç okulda toplam 300 çocuğun yeni yıl dileklerini 
hayata geçirdi. Küçük bir fikirle başlayan Dilek Ağacı Projesi’nde 
gönüllüler çocukların dileklerini öğrenerek bunları okuldaki 
yılbaşı ağacına astı. Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar ise 
dilek kartlarında yazan hediyeleri mektuplarıyla birlikte KU 
Gönüllülerine yolladı. KU Gönüllüleri de bu yardımları çocuklarla 
buluşturdu.

300 gülen yüz
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Mutfakta biri mi var?

Koç Üniversitesi 19 Kasım - 24 Aralık tarihleri arasında yemek tutkunları için "Cool-
Cook" mutfak atölyesini düzenledi. Her salı 18.30 - 21.00 saatleri arasında Koç Üni-
versitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde ünlü şefler tarafından verilen derslere, yemek 
yapmaktan ve değişik tatlar denemekten hoşlanan pek çok kişi katıldı. Cool-Cook 
Mutfak Atölyesi kapsamında ünlü şefler Burcu Pinto ve Burçak Öngör verdikleri 
eğitimlerle, yemek yapmaktan ve değişik lezzetler keşfetmekten hoşlanan her-
kese yemek yapmanın püf noktalarını, pişirme ve süsleme tekniklerini öğrettiler. 
Eğitimler boyunca Akdeniz, Balkanlar ve Osmanlı mutfağından etkilenmiş Türk 
mutfağı başta olmak üzere dünya mutfağından örnek yemekler tanıtıldı.

Eylül 2013’te hayata geçirilen ve girişimcilik faaliyetlerinin merkezi 
olarak hizmet veren "Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi” çalışma-
larını hızla sürdürüyor. Rumelifeneri Kampüsü’ndeki merkez, Koç 
Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve mezunlarının sürdürülebilir 
ve ölçülebilir sosyal ve teknolojik içerikli girişimler başlatmasına 
destek verme amacıyla, üniversite içerisinde verilen girişimcilik 
dersleri ve seminerlerle bilgilendirme faaliyetlerini yürütüyor; 
endüstriden katılanlarla danışmanlık ve mentorluk hizmeti sağla-
yarak, iş geliştirme faaliyetlerine, hukuki altyapılarına, iş planlarına 
ve iş bağlantıları oluşturmalarına destek veriyor.

İlerleyen dönemde diğer şirket ve girişimcilere de açılması planla-
nan merkezin üst kurulunda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Y. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk 
Eczacıbaşı, Esas Holding ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sa-
bancı, Yatırımcı ve Vodafone Kıbrıs eski CEO’su Hüsamettin Bayazıt 
ve Café Nero Türkiye Yönetici Ortağı Işık Keçeci Aşur yer alıyor. 

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde en önemli önceliğin eğitim 
ve öğrenimin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Koç Üniversite-
si Kuluçka Merkezi Kurucusu ve Direktörü Doç. Dr. Mustafa Ergen, 

“Kuluçka Merkezi, kişiler üzerine kurulu bir modeldir. Bu merkezde 
insanlara yatırım yapıyoruz. Kuluçka programımızı, geleneksel 
kuluçka merkezlerinden farklı olarak akademik sisteme uygun 
olarak tasarladık. Nasıl ki bir üniversitenin amacı öğrencilerine 
hayat boyu öğrenme alışkanlığı aşılamaksa, Koç Üniversitesi Kuluç-
ka Merkezi olarak bizler de girişimcilerimize aynı alışkanlığı, yani 
girişimcilik virüsünü kazandırmayı hedefliyoruz.” diyor.

Rektör Prof. Dr. Umran İnan merkezin işleviyle ilgili açıklamasında, 
“Nasıl Silikon Vadisi’nde bir girişimcinin önünde çalışmak isteyece-
ği birden fazla risk yatırımcısı firma varsa, biz de o olanağı sağla-
mak istiyoruz. Tanımladığımız şirketleşme araçları en erken aşama 
risk yatırımcısı gibi girişimcilerimizle hızlandırıcı olarak çalışacak 
ve ileride kendilerine risk yatırım fonları yaratarak Türkiye’deki risk 
yatırımcılığının temellerini güçlendireceklerdir.” diyor.

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde yer almak isteyen girişimcile-
rin, Koç Üniversitesi'nde girişimcilik dersi almış olması, Koç Üniver-
sitesi İş Modeli Yarışması ya da Fikir Yarışması'nı kazanması ya da 
internet üzerinden (kulucka.ku.edu.tr) başvuru formunu doldurup, 
değerlendirme sürecinden başarıyla geçmesi gerekiyor. 

Doktora adayları kampüste
Koç Üniversitesi, araştırma ve bilim dünyası-
nı keşfetmek isteyen doktora öğrencilerini, 
24 saat boyunca Rumelifeneri Kampüsü’nde 
ağırladı. 27 Şubat’ta Sosyal Bilimler, 10 
Mart’ta Fen Bilimleri ve Mühendislik, 21 
Nisan’da Sağlık Bilimleri doktora adaylarına, 
dünya çapında araştırmalara imza atmış 
akademisyenlerle tanışma fırsatı sundu. 
Program kapsamında akademisyenlerin ça-
lışmalarını bire bir dinleme, araştırma mer-
kezlerini ziyaret edebilme imkânına sahip 
olan adaylara İstinye Kampüs’te konaklama 
seçeneği sunuldu. Adayların ulaşım masraf-
ları da Koç Üniversitesi tarafından karşılandı. 
Disiplinlerarası bir anlayışla uluslararası 
düzeyde birçok stratejik alanda araştırma-
larını yürüten öğretim üyeleri ile birlikte 
çalışarak 18 farklı alanda doktora eğitimi 
almak isteyen adaylara, Koç Üniversitesi’nin 
araştırma imkânlarını çok daha yakından 
deneyimleme imkânı tanıyan program 
hakkında ayrıntılı bilgi için http://graduate.
ku.edu.tr adresi incelenebilir.

Kulukça Merkezi yoluna emin adımlarla devam ediyor



Koç Üniversitesi, ilk üçü Dubai, Singapur ve Hong 
Kong’da gerçekleştirilen, Asya ülkeleri arasındaki ta-
rihsel ve güncel ilişkileri ele alarak, Asya'yı yeniden 
tanımlamayı amaçlayan konferansların dördüncü-
süne ev sahipliği yaptı. “Asya İçi Bağlantılar IV: İs-
tanbul (Inter-Asian Connections IV: Istanbul) başlıklı 
konferans, 2-5 Ekim  tarihlerinde Koç Üniversitesi 
Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

Konferansın açılış konuşmasını, Londra Üniversitesi 
emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Kandiyoti yaptı. 
Konferansın bu yılki onur konuğu ise, Güney Asya 
uzmanı antropolog ve tarihçi Prof. Dr. H. Willem 
van Schendel oldu. Konferans, New York merkezli 
Sosyal Bilim Araştırma Konseyi’nin yanı sıra, Yale 
Üniversitesi, Singapur Ulusal Üniversitesi, Göttingen 
Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi ve Koç Üniver-
sitesi işbirliğiyle düzenlendi.

Asya’da ulus-devlet ölçeğindeki sosyo-ekonomik, 
kültürel, sanatsal ve tarihsel benzerliklerin yanı sıra, 
sınırları aşan ilişkileri ve bağları vurgulayan konfe-
ransta, farklı temalara odaklanan, eş zamanlı yedi 
atölye çalışması yapıldı. Konferansa, Avrupa, Asya 
ve Kuzey Amerika’da çeşitli ülkelerden 100’den fazla 
akademisyen katıldı. 

Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde toplumsal cinsiyet 
ve kalkınma alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. 
Dr. Deniz Kandiyoti konuşmasında, Türkiye’nin 
modernleşmesine ilişkin anlatının genelde Batıya 
dönük olmasına karşılık, Asya’yla siyasi, kültürel 
ve toplumsal bağlantıların da azımsanamayacak 
bir önemi olduğunun altını çizdi. Kandiyoti, Soğuk 

Savaş döneminde Türkiye’nin Kore Savaşı'na katıl-
masından, Hint filmlerinin bir dönem Türkiye’de 
sinema ve müziğe yaptığı etkilere, Türkiye’nin Orta 
Asya’daki güncel önemine kadar, Asya’yla olan ilişki-
lere pek çok örnek verdi.

Prof. Dr. H. Willem van Schendel ise, “Asya toplum-
ları arasındaki bağları anlamak için, bu bağların 
dışında kalan sınır bölgelerine ve bağlantısızlık-
lara da bakmak gerekiyor” diyerek günümüzde 
Hindistan’da bir eyalet olan Mizoram'da yaşayan 
toplumu örnek gösterdi. Güney Asya ve Güneydo-
ğu Asya arasındaki sınırda yer alan Mizoram’ın yakın 
zamana kadar dış dünyadan kopuk olduğunun 
varsayıldığını belirten van Schendel, 1. ve 2. Dünya 
Savaşlarının ve yeni bir dini kimlik oluşumunun bu 
toplumun Asya içi ilişki ağlarına eklemlenmesini 
sağladığını anlattı. 

Konferansın ev sahibi Koç Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Yükseker ve Tarih 
Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Can Nacar, konferansın 
kapanışında, bu uluslararası etkinliği şu sözlerle de-
ğerlendirdi: “Dünyada sosyal bilimler, genelde batılı 
toplumların öncelikleri çerçevesinde şekillenmiş. 
Halbuki günümüzde Asya ülkeleri ekonomik olarak 
bir yükselişe geçmiş durumdalar. Asya, dünya nüfu-
sunun çoğunu barındırıyor. Bu bakımlardan, sosyal 
bilimlerin Asya’daki güncel toplumsal süreçler ve 
tarihsel bağlantılar üzerine yeniden eğilmesi büyük 
önem taşıyor. Asya İçi Bağlantılar konferans dizisi, 
bu hedefe önemli bir katkı sunuyor.” 

Asya İçi Bağlantılar Konferansı

49

Klasik müziğin yanı sıra dünya müziklerine olan tutkusu-
nu bugüne kadar çeşitli işbirlikleriyle sahneye taşıyan arp 
sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Cafe Tango adlı projeyle 15 yıllık bir 
birikimin, bir rüyanın ürünüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 
Bugüne kadar konserlerinde az bilinen tangolara, valslere ve 
milongolara da yer veren sanatçıya, Cafe Tango’da, Arjantinli 
efsane gitarist Ricardo Moyano, bandoneon üstadı Carlos 
Gustavo Battistessa ve eşsiz vokaliyle Dilek Türkan eşlik etti. 
26 Şubat'ta SGKM’de gerçekleştirilen konser ücretsiz olarak 
düzenlendi.

Proje Cafe Tango

 Prof. Dr. Deniz Kandiyoti

Prof. Dr.  Çiğdem Kağıtçıbaşı
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Bilim ve Dünyanın Geleceği” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. 
Rumelifeneri Kampüsü'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak dünyanın en prestijli bilim 
dergilerinden Science’ın yayın yönetmeni ve Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi eski başkanı 
Prof. Dr. Bruce Alberts katıldı. Bilim insanlarının bilgi birikimleri ve problem çözme yeteneklerinin 
gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkeler için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken 
Bruce Alberts, “Her toplum bilimin dürüstlük, cömertlik, kaynağı sorgulanmaksızın tüm fikirlere 
ve görüşlere saygı gibi değerlerine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, Türkiye'nin gelecekteki başarısında 
bilimin önemi son derece büyük olacaktır” dedi. 

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nde 12 yıl başkanlık görevini yürüten Prof. Bruce Alberts, konfe-
ransta uzun soluklu başarı için ülkelerin bilimsel alanda geniş bir uzmanlık yelpazesinde farklı 
yeteneklere ihtiyaç duyduklarına da değindi. Uluslararası çalışmalarında "bilimin özünde yer alan 
yaratıcılık, açıklık ve tolerans" konularını öne çıkaran Alberts, biyokimya ve moleküler biyoloji 
alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalarla 16 farklı kurumdan ödüle layık görüldü; halen 25 farklı 
kurumun danışma kurulunda görev yapıyor.

Bilim ve dünyanın geleceği

Koç Üniversitesi IES Endüstri Mühendisliği Kulübü, bu yıl 10’uncu kez 
gerçekleştirdiği “IndEX” etkinliğiyle öğrenciler ve alanında uzman 
kişileri bir araya getirdi. 28 Şubat ve 1-2 Mart tarihlerinde Sevgi 
Gönül Auditorium’unda gerçekleştirilen etkinlikte Finansbank Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Alp, Migros Genel Müdür Yardımcısı Demir 
Aytaç, LCW Uluslararası Mağazacılık Genel Müdürü Yenal Gökyıldı-
rım, Caffe Nero Yönetici Ortağı  Işık Keçeci Aşur, Groupon CEO’su 
Onur Aydın, Deloitte Partnerı Yücel Ersöz, The Coca Cola Company 
Türkiye Pazarlama Müdürü Yiğit Yokuş, Philip Morris Sabancı Genel 
Müdür Yardımcısı Pelin Erkıralp, Beymen Operation, Technology & 

Omnichannel Direktörü Sedat Yıldırım, Eczacıbaşı Pazarlama ve Satış 
Müdürü Esra Erbilgin Acar, Kişisel Gelişim Uzmanı Rüzgar Mira Okan 
ve CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa ağırlandı. 15 seminer ve 
altı vaka analizi yarışmasının düzenlendiği organizasyon lojistik, 
danışmanlık, finans, perakende, FMCG ve internet alışverişi sektörle-
rinin lider şirketlerinden genel müdür ve genel müdür yardımcıları 
ile öğrencileri buluşturma hedefinin yanı sıra, endüstri mühendis-
liğinin çeşitli faaliyet alanları hakkında onlara farkındalık kazandır-
mak, öğretim üyeleriyle öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek 
amacıyla hayata geçirildi. 

Öğrenciler ve profesyoneller bir araya geldi
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Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen yeni yıl konserinde Fuat Güner MFÖ 
şarkılarını Koç 
Üniversitesi Mü-
zikal Grubu’yla 
birlikte söyledi. 
Kulübün ilk kez 
canlı orkest-
rayla şarkılarını 
söylediği yılbaşı 
konseri ücretsiz 
ve dışarıdan 
katılıma açık 
olarak 
gerçekleştirildi. 

ABD Enerji Bakanı üniversitedeydi 
ABD Enerji Bakanı Dr. Ernest Moniz ve yeni ABD İstanbul Başkon-
solosu Charles F. Hunter, 22 Kasım’da Koç Üniversitesi Rumeli-
feneri Kampüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konferans 
veren Moniz, ABD’nin iklim değişikliği ile mücadele politikalarına 
ve yeşil enerji uygulamalarına değindi. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Koç Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Umran İnan Türkiye’nin, orta ve uzun vadede enerji 
talebini en hızlı artıracak ülkeler arasında gösterildiğine dikkat 
çekerek, “Akademisyenler olarak dünyaya, geleceğe ve insanlığa 
karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Geçtiğimiz aylarda açtığı-
mız Enerji Araştırmaları Merkezi'nde yakıt üretim teknolojilerinin 
verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması için 
süreçlerin geliştirilmesi ve ithal teknolojilerin Türkiye’de üretile-
bilmesine yardımcı olmak üzerine odaklanan 30 kişilik bir araş-
tırma görevlisi kadrosu bulunuyor. Üniversitemiz, sürdürülebilir 
enerji teknolojileri üzerine çalışmalarını devam ettirerek, gelecek 
kuşakları güvence altına almak için çalışıyor” dedi. 

Ernest Moniz, konuşmasında yeşil enerji konusuna dikkat çekerek 
düşük karbonlu enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmesi 
gerektiğine değindi ve ABD’nin yeni jenerasyon biyoyakıtları ve 
güneş enerjisi gibi alternatif enerji yakıtlarının bir çözüm olması 
için gerekli yatırım ve araştırmalara ağırlık verdiğini dile getir-
di. Türkiye’de Koç Üniversitesi Kampüsü içinde kurulan enerji 
alanındaki özel sektör destekli ilk araştırma merkezi KUTEM 
(Koç Üniversitesi TÜPRAŞ Enerji Merkezi)'i ziyaret ederek, enerji 

çalışmaları konusunda doktora öğrencilerinden bilgi alan Moniz,  
laboratuvarlardan ve kampüsten çok etkilendiğini belirtti. 

Türk-Alman Beşeri Bilimlerin Yeni Alanları
Koç Üniversitesi, Alexander von Humboldt Vakfı ve Stiftung Mercator Vakfı’nın işbirliğiyle 
düzenlenen "Türk-Alman Beşeri Bilimlerin Yeni Alanları" başlıklı sempozyum, 27-30 Kasım 
tarihleri arasında Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Siyaset bilimi, sosyoloji, 
edebi bilimler ve antropoloji alanında birçok araştırmacının katıldığı sempozyumda, 50 
Türk ve Alman beşeri bilimler araştırmacısı özellikle geçtiğimiz 20 yılda göç tarihinde 
yaşanan gelişmeleri tartıştı. Sempozyumda, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler nasıl gelişti-
rilebilir?", "Almanya ve Türkiye arasındaki göç hareketlerinin özellikleri nelerdir?", "Avrupa 
edebiyatında göç ve kimlik nasıl betimlenmektedir?" ve "Almanya ve Türkiye'de göç 
kent peyzajlarını nasıl etkilemektedir?" başlıklarına da değinildi. 

Sempozyum sonunda Alexander von Humboldt Vakfı, Stiftung Mercator ve Koç 
Üniversitesi'nin işbirliğiyle her iki ülkeden genç araştırmacılara akademik ve kişisel bilgi 
alışverişi fırsatı sunuldu. Ayrıca, Almanya ile Türkiye arasında gelecekteki bilimsel ortak 
çalışmalar teşvik edildi. 2014 yılında düzenlenmesi planlanan bir sonraki sempozyum 
Stiftung Mercator'un da yer aldığı Almanya'nın Ruhr bölgesinde düzenlenecek.  
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KAMPÜSTEN NOTLAR

“KUGlobalAid” lise ve üniversitelileri buluşturdu

KUGlobalAid Sertifika Programı, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ola-
rak çalışıp, sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratmayı amaçlayan lise 
ve üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla 14 Aralık’ta "Global 
Katılım Semineri" düzenledi. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen etkinlik öğrencilerin, ulusal ve uluslararası sivil toplum ve 
sosyal girişimcilik kuruluşlarının yanı sıra sosyal sorumluluk sahibi lider-
lerle birebir iletişim kurmasına olanak sağladı.  

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’nden 
Engin Önder, TEGV Eski Genel Müdürü Nurdan Şahin, Mikado Danışmanlık 
Kurucusu ve Ashoka Üyesi Serra Titiz’in konuşmacı olarak katıldığı etkin-
likte, 20’yi aşkın yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu stant açtı. 

Seminer, gala yemeği ve fuar başlıklı üç bölümden oluşan etkinlik 
"İlham al, dâhil ol, bağlantı kur" prensipleri üzerine kuruldu. Seminerde, 
kendi proje ve kuruluşlarında başarılı işlere imza atmış isimler "sivil top-
lum kuruluşlarında ve sosyal girişimcilikte kariyer", "Türkiye'de sosyal 
girişimci genç olmak" başlıklı konuşmalarında kişisel geçmişlerinden 
anektotlar da sunarak, gençlere sosyal proje yaratma konusunda ilham 
vermeyi amaçladı. Kurulan fuar alanında gerçekleştirilen “Dâhil ol” 
bölümünde Türkiye ve dünyadan sosyal yardım, eğitim ve çevre odaklı 
kuruluşlar fuar alanında açtıkları stantlarla projelerini ve amaçlarını 
katılımcılarla paylaştı. 

New York  Elliniko Tiyatrosu tarafından 
sahneye konan, EMMY ödüllü oyuncu 
Yannis Simonides’in yer aldığı Socrates 
Now, 18 Aralık’ta Koç Üniversitesi 
Sevgi Gönül Kültür Merkezi’nde 
seyirciyle buluştu. Platon’un ölümsüz 
eseri Sokrates’in Savunması'nı interaktif 
bir yolla sahneye taşıyan Sokrates Now, 
ilk kez 2004’te New York’ta seyirci 
karşısına çıkmıştı. 300’ün üzerinde 
tiyatro, festival, halk gösterisi, okul, 
kütüphane ve üniversitede sahnelenen 
oyun, izleyicilere ünlü filozofun idam 
cezasına karşı müthiş ve bir o kadar 
da mizahi savunmasını bin yıllar sonra 
yeniden izleme fırsatı sunuyor.

Socrates Now, 
Koç Üniversitesi’nde sahnelendi

Şubat ayında genç tiyatro ekiplerinden 
Ekip Tiyatrosu’nun geçtiğimiz sezon ses 
getiren oyunu Parti, SGKM’de sanatse-
verlerle buluştu. Dostlukları üniversite 
yıllarına dayanan altı eski arkadaşın, 
yıllar sonra organize edilen sürpriz bir 
bekârlığa veda partisinde ilk kez bir 
araya gelişiyle başlayan oyun, izleyiciyi 
sürprizlerle şaşırttı. Eski günlerin yâd 
edildiği oyunda izleyici, "Yıllar öncesine 
dair 'kesin' bir gerçek söz konusu olabilir 
mi?" sorusuyla baş başa kaldı. Oyunun 
yazarı ve senaristi Cem Uslu geçen yıl 
Afife Jale Ödüllerinde en başarılı genç 
sanatçı ödülüne layık bulunmuştu.

Ekip Tiyatrosu’ndan Parti

Festival hakkında merak ettiğin her şey için www.kocfest.com.tr’ye tıkla!

Ege Üniversitesi / İzmir Basketbol - Futsal Yükselme 19 - 23 Nisan

Mersin Üniversitesi / Mersin Basketbol - Speed Badminton 22 - 26 Nisan

Sütçü İmam Üniversitesi / Kahramanmaraş Tekvando 27 - 29 Nisan

İnönü Üniversitesi / Malatya Karate - Bilardo 28 Nisan - 1 Mayıs

Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat Voleybol 30 Nisan - 4 Mayıs

Bülent Ecevit Üniversitesi / Zonguldak Voleybol 3 - 7 Mayıs

Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ Badminton - Squash - Bisiklet 6 - 9 Mayıs

Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya Hentbol - Spor Tırmanış 7 - 11 Mayıs

Selçuk Üniversitesi / Konya Eskrim 12 - 14 Mayıs

Erciyes Üniversitesi / Kayseri Büyük Finaller 12-18 Mayıs

Her yıl 185 üniversiteden 22 bin sporcu, 46 branşta Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nda 
mücadele ediyor, tam 11 yıldır dostluk kazanıyor. Koç Fest ile sporun evrensel değerlerini 

yaşatmaktan ve Koç Topluluğu olarak tüm üniversiteli sporculara 
destek vermekten gurur duyuyoruz.  

Ön grup
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