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Siyaset biliminden hukuka, matematikten 
biyolojiye kadar birçok alanda çok farklı 
eşitlik tanımı yapılır. Konu eşitsizliğe 
geldiğindeyse iş biraz daha karmaşıklaşır, 
çünkü eşitsizliğin nerede başladığı, hangi 
koşulların eşitliği bozduğu çoğu zaman bakış 
açısına göre değişir. Biz de bu sayımızda 
farklı bilim dallarının merceğinde, “eşitsizlik” 
kavramına yakından bakıyoruz. Değerli 
akademisyenlerimiz, kendi disiplinlerinin 
penceresinden eşitsizlik kavramını açıklayan, 
anlamlandıran ve örneklerle zenginleştirdikleri 
yazılarını paylaştılar.

Özellikle son yıllarda tüm dünyanın gündemini 
meşgul eden göç sorunu, eşitsizliğin birçok 
açıdan kendini açıkça hissettirdiği bir gerçek 
olarak karşımızda. “Göç, Eşitsizlik ve Kalkınma 
İlişkisi” başlıklı yazıda da tartışıldığı üzere, 
kalkınma seviyesi açısından bölgelerarası 
eşitsizlikler, dünya üzerindeki eşitsizliklerin en 
önemli boyutunu oluşturuyor. 

Pozitif bilimlerde de eşitsizlik çoğu zaman çok 
olağan bir biçimde karşımıza çıkar. “Simetri ve 
Topolojiyle Eşitliği Bozmak” derken, gündelik 
hayattaki bazı fiziksel çıkarımlarımızın henüz 
düşünülememiş veya keşfedilmeyi bekleyen ters 
bir bakış açısıyla farklı şekilde sınıflandırılabilir 
olduğunu görmekten bahsediyoruz.

Oyun oynamaksa belki de en saf duygularla, 
hatta içgüdülerimizle gerçekleştirdiğimiz 
davranışlarımızdan biri. Dijital oyun dünyasının 
üretim ve tüketim alanlarında eşitsizliklerin 
yeniden türediği interaktif bir ortam olarak 
karşımıza çıkmasıysa yeni bir olgu.

Üniversitemizin 25. Kuruluş Yılını kutladığımız 
bu yıl, biz de öğrencilerimizin, fakülte ve 
enstitülerimizin, idari birimlerimizin bu 25 yıllık 
birikimin yansımaları olarak geliştirdikleri birçok 
etkinlik ve proje gerçekleştiriyoruz. Fener’in 
bu sayısını da 25. Kuruluş Yılımızı anlamlı kılan 
enstrümanlardan biri kabul edip, beğenerek 
okuyacağınızı umuyorum.  Her zaman olduğu 
gibi, daha iyisini yapabilmek için sizden gelecek 
her türlü geri bildirimi bekliyoruz. 

Prof. Dr. Umran İnan, Rektör
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Bir zamanlar hayalini kurduğumuz 
ve çok da kolay gibi görünmeyen 
bilim ve teknoloji alanındaki 
gelecek senaryolarının 50 yıl içinde 
gerçekleşmesi artık mümkün. 
Peki, kadın ve erkek arasındaki 
ücret uçurumunun bu süre içinde 
kapanması mümkün mü?

Araç teknolojisi ve işletme piyasası 
analizlerine göre 2020 yılına kadar 
kendi kendine gitme özelliğine 
sahip 10 milyon aracın yollarda 
olması bekleniyorken insan 
müdahalesi olmaksızın, tamamıyla 
sürücüsüz gidebilen araçların 
2035 yılında kullanımda olması 
bekleniyor. Diğer bir hızlı gelişme 
ise sağlık alanında gerçekleşiyor. 
Princeton ve Johns Hopkins 

üniversitelerinin araştırmacıları 
tarafından geçtiğimiz yıl ilk defa 
üç boyutlu baskı (3D yazıcıdan 
alınan çıktı) şeklindeki dış kulağın 
bir fareye başarılı bir şekilde 
nakledilmesi, diğer organ nakilleri 
üzerinde yapılan laboratuvar 
çalışmalarını desteklemesi 
açısından önemli. Başka bir 
deyişle, geçmişte karaciğer ya 
da böbrek gibi hayati organlar 
için aylarca ya da yıllarca nakil 
listelerinde beklemek gerekiyorken 
üç boyutlu baskı aracılığıyla organ 
nakillerinin çok daha kısa sürede 
gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf 
eden tıp dünyası artık gün sayıyor. 
Bir diğer gelecek senaryosu ise 
sinirbilimci Randal Koene ve 
ekibinin çalışmalarıyla 2045’e 

Kadın ve erkek arasında 
toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinden kaynaklanan 
ücret uçurumunun kapanması, 
gelecek için hayali kurulan 
senaryolar arasında yer alacak 
kadar ütopik mi?

EŞİT ÜCRET FÜTÜRİSTİK 
BİR DÜŞÜNCE Mİ?
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kadar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 
Çalışmada, nöral (sinirsel) fonksiyon 
haritalamaları tamamlanarak insan 
bilinci ve beyin fonksiyonlarının yapay 
insan vücuduna transfer edilmesi için 
uğraşılıyor. Sonuç olarak, geçmişte 
hayal gibi görünen, günümüz ve yakın 
gelecekteki endüstri, sağlık ve bilim 
alanlarındaki gelişmelerle küresel 
anlamda gelecek tasarlanıyor. Ancak 
ne yazık ki, bu gelişme sürecinde 
kadın ve erkek arasında ücret farkı 
kapanmıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun son 
yayımladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Raporu’na göre, yaklaşık 217 yıl 
sonra kadınlar ve erkekler arasındaki 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği uçurumu 
kapanacak. Başka bir deyişle, kadınlar 
erkeklerle aynı ücreti almak için 217 
yıl daha bekleyecekler. Geçtiğimiz yıl 
bu farkın 118 yıl sonra kapanacağı 
hakkında kestirim yapılırken bu 
yılki kestirimin 217 yıla çıkması, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok 
hızlı arttığını gözler önüne seriyor. 
Kadın ve erkeklerin ortalama maaşları 
arasındaki eşitsizlik, tüm ülkeler 
ve tüm sektörler için geçerliliğini 
koruyor; küresel olarak kadınlar, 
erkeklerin kazandıkları her bir dolara 

karşılık sadece 77 sent kazanıyorlar. 
Çalışılan iş, daha fazla çaba ve beceri 
gerektirse de kadın emeği erkeğinkine 
göre daha az değer görüyor ve 
karşılık olarak kadınlara daha az 
ücret ödeniyor. Ayrıca kadın ve erkek 
ücret eşitsizliği, kadının göçmen, 
anne ya da farklı bir etnik kimlikten 
olması halinde daha da artıyor. Sosyal 
bilimciler, işveren ve çalışanla ilgili 

eşitsizliğe neden olabilecek etnik 
kimlik, annelik, göçmenlik gibi tüm 
faktörleri kontrol altına alarak durumu 
değerlendirse bile erkeklerle aynı 
işi yapan kadınlar yine de erkeklerin 
kazandığının ortalama yüzde 91’ini 
kazanıyor. Ayrıca, kadınların ağırlıklı 
olarak çalıştıkları meslekler, erkek 
ağırlıklı çalışılan mesleklere göre çok 
daha az kazandırıyor. Mühendislik, 

Geçmişte hayal gibi görünen, günümüz ve yakın gelecekteki 
endüstri, sağlık ve bilim alanlarındaki gelişmelerle küresel anlamda 
gelecek tasarlanıyor. Ancak ne yazık ki, bu gelişme sürecinde kadın 
ve erkek arasında ücret farkı kapanmıyor. 



bilim, yöneticilik ve teknisyenlik gibi 
alanlarda çalışan kadın sayısı gün 
geçtikçe artsa da garsonluk, satış 
elemanlığı, idari asistanlık, hemşirelik 
gibi meslekler çoğunlukla kadınlar 
tarafından icra ediliyor ve piyasa 
ekonomisinde daha az değer görüyor.

NEDEN VE NE ZAMANA KADAR?
Eşitsizliğin nedenlerine yönelik birçok 
farklı açıklama ve iddia söz konusu. 
İddiaların başında kadınların daha 
az para getiren işleri tercih etmeleri, 
erkeklerin kadınlara göre daha 
eğitimli, daha hırslı olmaları ve fazla 
çalışmaları, kadınların çocuk yapmak 
için işten ayrılma istekleri geliyor. 
Oysa gerekçeleriyle birlikte bu iddialar 
incelendiğinde farklı hikâyeler ortaya 
çıkıyor.

Kadınların mühendislik ve bilim gibi 
daha çok getirisi olan meslekler yerine 
eğitim, psikoloji ya da sosyal bilimler 
alanındaki meslekleri tercih ettikleri 
biliniyor. Örneğin, dijital endüstri 
işgücünün sadece yüzde 25’ini kadınlar 
oluşturuyor. Oysa “bireysel seçimler” 
gibi görünen meslek seçimleri, aile 
üyeleri, akranlar ve kariyer planlarına 
dahil olan diğer yetişkinlerin etkileriyle 
gerçekleşiyor. Ayrıca, “bireysel 
seçimler”in toplumsal cinsiyete 
dayalı ücret eşitsizliğinden sorumlu 
tutulması; toplumun, işverenin 

ve devletin bir sorumluluğunun 
olmadığının meşrulaştırılmasıdır. 
Dolayısıyla eşitsizliğin kapatılması için 
yapılması gereken eylem planlarının 
bu kurum ya da kuruluşlar tarafından 
daha az önemsenmesi, azımsanması 
ve sürecin uzaması anlamına geliyor.

EĞİTİM, EŞİTLİK İÇİN YETERLİ Mİ?
Erkeklerin kadınlara göre daha 
eğitimli ve deneyimli olmaları, ileri 
sürülen görüşlerden bir diğeri. Oysa 
küresel olarak değerlendirildiğinde, 
lisans ve lisansüstü eğitimlerde 
kadınların oranının erkeklere göre 
daha fazla olduğu görülür. Bunun 
yanı sıra Georgetown Eğitim ve 

İşgücü Merkezi’nin 2011 yılında 
yaptığı bir çalışmada “lisans eğitimini 
tamamlamamış erkeklerin lisans 
derecesi olan kadınlarla aynı miktarda” 
kazandığı ve “kadınların lisans derecesi 
olan erkeklerle eşit miktarda ücret 
alabilmelerinin ancak doktora eğitimi 
ile mümkün olduğu” ortaya çıkarıldı. 
Bu sonuçlar, erkekler daha az eğitimli 
olsalar bile aldıkları ücretin daha 
fazla olduğunun göstergesi sayılabilir. 
Kadın ve erkeğin aldığı eğitimin benzer 
nitelikte olduğu ve aynı koşullarda 
çalıştığı durumlarda da farklılık 
söz konusu değil. Örneğin, ABD’nin 
önde gelen bilim enstitülerinden 

F ENER_ d o s y a _ E Ş İ T  Ü C R E T  F Ü T Ü R İ S T İ K  B İ R  D Ü Ş Ü N C E  M İ ?

Dünya Ekonomik Forumu’nun son yayımladığı Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre, yaklaşık 217 yıl sonra 
kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği uçurumu kapanacak.
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Salk Institute for Biological Studies, 
2016 yılında hakkında yayımlanan 
bir raporda, kadın ve erkek öğretim 
üyeleri arasında finansal eşitsizliklerin 
bulunduğu, kadınların Ulusal 
Sağlık Enstitüsü’nden aldıkları hibe 
miktarlarının erkeklerinkine göre iki 
kat fazla olmasına karşın, daha küçük 
laboratuvar ortamlarında çalıştıkları 
ve daha az maaş aldıkları iddialarıyla 
karşı karşıya kaldı.

GELECEĞE YOLCULUK ŞART DEĞİL
Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve aynı 
koşullarda çalışan kadınların erkeklerle 
eşit ücret almasını sağlamak için 
geleceğe yolculuk yapmak şart 
değil. Günümüz koşullarında, 
kadınların neden eşit olmadığı 
konusu derinlemesine incelenerek 

mikro ve makro düzeyde planlanacak 
stratejilerin yanı sıra birey, toplum, 
sektörler ve devlet katkısıyla değişim 
yaratmak mümkün. Sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin merkezini 
oluşturan kadınların güçlendirilmeleri 
ve yaşamlarını eşit koşullarda 
sürdürmeleri ilkesi için en kısa 
zamanda bir yol haritası çizilmeli. 
Kadınlara bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik alanlarındaki kariyer 
olanakları için daha fazla fırsat 
sunulmalı, yasal reform çalışmaları 
yürütülmeli, işverenler ya da devlet 
tarafından ayrımcılık içeren mevcut 
mevzuatlar kaldırılmalı. Geçtiğimiz yıl 
Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu, 
gündemini “2030 yılına kadar 50-50 
bir gezegen” olarak belirledi. Şimdi 

sıra bizde: 2030 yılında sürdürülebilir 
ve sağlam temelli toplumsal cinsiyet 
eşitliği için, mevcut sorunlar ve 
eylemler çerçevesinde vizyonumuzu ve 
gündemimizi belirlemeli, bu gündemin 
uygulanmasını öncelikli hale getirmeliyiz.∆
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ÇOCUK BAHANE Mİ?
Tartışılması gereken konulardan biri de, 
kadınların çocuk yapmak istedikleri için işten 
ayrılma talebinde bulunmaları. Son yıllarda 
yapılan çalışmalar yöneticilerin, özellikle 
30 yaş altı kadınların çocuk sahibi olmak ve 
iş-hayat dengesini sağlamak amacıyla işten 
ayrıldıklarını düşündüklerini ileri sürüyor. Oysa 
kadınlara ayrılma gerekçeleri sorulduğunda, 
asıl nedenin daha fazla ücret veren bir kurum 
bulmaları olduğu görülüyor. Başka bir deyişle, 
kadınlar erkek çalışma arkadaşlarından daha 
az maaş almaktan dolayı artık yorgunlar ve iş 
değiştirme eğilimindeler.
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EŞİTSİZLİĞİN OYUNU
Dijital oyun sektöründe çalışanların işlerini aşkla yapmaları ve oyun tutkuları, ne karınlarını 
doyurmalarını sağlıyor ne de eşitsizliğin önünü alabiliyor. Öyleyse oyunun daha adil koşullarda 
oynanması şart!

Dijital oyunlar, modern hayatın temel 
bir gerçekliği olarak karşımızda 
duruyor. Ancak Türkiye’de oyunlar, yeni 
medya okuryazarlıkları çerçevesinde 
değil, maalesef “bağımlılık” ve 
yasaklama düzeyinde gündeme geliyor 
ve tartışılıyor. Bu yazıda, söz konusu 
tartışmalara değil, dijital oyun ve 
eşitsizlik ilişkisine odaklanacağım. 

Dijital oyun ve eşitsizlik konusunun 
bir arada düşünülmesi başlangıçta 

yadırganabilir. Ne var ki, dijital oyun 
bağlamında eşitsizlik, oyunun 
oynandığı andan itibaren mekânsal 
ve zamansal düzlemde kendini 
gösterir. Hâlihazırda zaten pahalı 
olduğunu bildiğimiz oyun konsolları, 
eve girdikten sonra bir mücadele 
alanı olarak karşımıza çıkabiliyor. 
Konsolu veya oyunun oynandığı 
platformu kimin ne zaman, ne kadar 
kullanacağı, yaş ve toplumsal cinsiyet 

gibi faktörlerle dolayımlandığı için 
oyun daha baştan eşitsizliği tartışmak 
açısından elverişli bir konu olarak 
beliriyor. Dolayısıyla her ne kadar önde 
gelen oyun kuramcıları (Huizinga 
1944, 13; Caillois 1961, 6), bütün 
farklılıklarına rağmen oyunun sıradan 
hayat dışında, ciddi olmayan, özgür ve 
kâr dışılığı konusunda hemfikirse de 
dijital oyun, gerek üretim (donanım 
ve yazılım) gerek tüketim anlarında 
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eşitsizliklerin yeniden üretildiği 
interaktif meta olarak incelenmeyi 
fazlasıyla hak ediyor.

DİJİTAL OYUN EKONOMİSİ
Silikon Vadisi’ne dair mitler nedeniyle 
oyunların yahut sosyal medya 
platformlarının birkaç “dahi”nin 
-genellikle beyaz erkekler- yaratımı 
olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak 
oyunlar, satın aldığımız her şey 
gibi, üretildiği toplumsal bağlamın 
kültürel değerlerini ve tasarım 
imgelemini yansıtır. Bugün interaktif 
konsollarda oynanan, sanal gerçeklikle 
desteklenen, karmaşık hikâyeleri 
nedeniyle 10 saatten fazla süren dijital 
oyunların aksine “Tennis for Two” veya 
“Spacewar” gibi ilk bilgisayar oyunları 
Soğuk Savaş döneminin ürünüydü. 
ABD’nin önde gelen üniversitelerinin 
araştırma laboratuvarlarında, SSCB’yi 
uzay yarışında geçmek için istihdam 
edilen araştırmacıların işten sıkıldıkları 
anlarda yarattığı basit kod ve 
grafiklerden ibaretti (Dyer-Witheford 
and de Peuter 2009, 9). Yaklaşık 60 yıl 
içinde dijital oyunlar, ürettiği ekonomik 
değer nedeniyle yaratıcı endüstrilerin 
temel aktörlerinden biri haline geldi. 
Donanım satışları ve ikinci el oyun 
satışlarından elde edilen gelirleri hariç 
tutmak kaydıyla, oyun endüstrisinin 
küresel değeri 2016 itibarıyla 100 
milyar dolara ulaştı (Kerr 2017, 2). Peki, 
özellikle pek çok erkek çocuk için “rüya 
iş” olarak tanımlanan oyun üretimiyle 
eşitsizlik arasında nasıl bir ilişki var? 

Bu ilişkiyi düşünmeye, aslında gündelik 
hayatlarımızdaki sıradan bir faaliyetle 

 Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bulut / İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 

başlayabiliriz. Süpermarketten 
aldığımız ürünlerin nereden geldiğini 
genellikle düşünmeyiz, zira modern 
hayatta buna zaman yoktur. Ürünü 
alır, sepete koyar ve muhtemelen 
kredi kartıyla ödemeyi yaptıktan sonra 
hayatımıza devam ederiz. Ancak 
satın aldığımız ürünün arkasında 
muazzam bir toplumsallık yatar. Bu 
çerçevede dijital oyunların marketteki 
herhangi bir üründen farkı yoktur. Ne 
var ki, sektörde çalışanların medya 
endüstrilerindeki diğer çalışanlar 
gibi işlerini aşkla yapmaları, işin 
özel hayatla iç içe geçmesi, oyun 
oynamanın bağımlılık bir yana, 
doğrudan üretken bir vasıf olarak öne 
çıkması (Charrieras and Roy-Valex 
2008), hatta işte bütün gün oyun 
oynandığına dair toplumsal algı ve 
sektörün gerek üretim gerek tüketim 

boyutuyla uluslararası hale gelen 
yapısı, oyun ve eşitsizlik ilişkisine 
yakından bakmayı gerektiriyor. Bunu, 
tüketim ve üretim alanına bakarak 
yapmaya çalışalım.

OYUN AŞKI VE GÜVENCESİZLİK
Eşitsizlik, dijital oyunların tüketim 
aşamasıyla sınırlı değil. Genel 
hatlarıyla programcılar, tasarımcılar, 
sanatçılar ve kalite kontrol (oyun 
testi yapanlar/quality assurance) 
işçilerinden oluşan üretim aşamasında 
da birtakım eşitsizlikler söz konusu. İş 
gücü açısından oyun endüstrisindeki 
eşitsizliklerin en çok vurduğu kesim, 
kalite kontrol işçileri. Endüstride 
kalite kontrol işi yapmak için 
formel bir eğitime gerek olmaması, 
eşitsizliğin altında yatan temel 
unsur. Kalite kontrol işini yapmak için 

Dijital oyunlar, gerek üretim (donanım ve yazılım) gerek tüketim anlarında 
eşitsizliklerin yeniden üretildiği interaktif metalar olarak incelenmeyi fazlasıyla 
hak ediyor.



oyun oynamayı sevmek, detaylara 
dikkat eden bir yapıya sahip olmak 
ve azimli olmak yeterli. Bir mecra 
olarak dijital oyunların tüketiciyi ne 
kadar aktifleştirdiği, adeta oyunun 
yönetmeni veya yazarı haline getirecek 
kadar güçlü olduğu (Galloway 2006) ve 
hâlihazırda oyun oynamayı seven genç 
nüfusun fazlalığı hesaba katıldığında, 
ortaya büyük bir iş gücü havuzu 
çıkıyor. Bu havuzun şanslıları, Lauren 
Berlant’ın (2011) “acımasız iyimserlik” 
adını verdiği bir süreç içerisinde, 
ileride bir başka departmana 
geçebilme ümidiyle, kendisine güç de 
olsa endüstride bir iş buluyor ama bu 
genç nüfusun oyun aşkı, her zaman 
karşılık bulmayabiliyor. 2010-2013 
arasında ABD’de konsol oyunu üreten 
orta ölçekli bir stüdyoda yaptığım 
etnografi temelli araştırmada, söz 
konusu işçilerin emek sürecindeki 
deneyimlerini, “eğlencenin 
değersizleşmesi” (degradation of fun) 
kavramıyla açıklamaya çalışmıştım 
(Bulut 2015). Yaptıkları iş bütün 
gün oyun oynama şeklinde algılanan 
kalite kontrol işçileri, ortalama üç yıl 
süren oyun üretiminde çok önemli, 

ancak maalesef önemi kadar değer 
görmeyen bir iş icra ediyorlar. Kısaca 
özetlemek gerekirse söz konusu 
işçilerin amacı, oyunda “bug” yani hata 
bulmak. Oyunun içeriği, tasarımı, oyun 
oynama deneyimi, teknik standartlar 
gibi farklı alanlarda uzmanlaşan 
bu işçiler, her gün işte bir bulmaca 
çözüyor. Ancak zaman zaman aynı 
bulmacayı defalarca çözmek gerekiyor. 
Oyun, artık görevlerle tanımlanan 
ve zamansal olarak yapılandırılan 
bir iş halini alıyor. Tekrar tekrar aynı 
görevi yapmak, oyunun aynı kısmını 
“oynamak” işin bir parçası olunca, 
hem eğlenceli olduğu düşünülen 
iş sıkıcı ve yabancılaştırıcı bir 
hal alabiliyor hem de iş dışında 
oyun oynama pratiklerini radikal 
biçimde değiştirebiliyor. Görüşme 
yaptığım kalite kontrol işçileri, artık 
iş dışında oyun oynarken çok seçici 
olduklarını, hatta mümkünse oyun 
oynamak istemediklerini yahut 
ancak endüstrideki gelişmeleri takip 
edebilmek amacıyla oyun oynadıklarını 
dile getirmişlerdi. Yani aslında oyunla 
kurulan ilişki, araçsallaştırılmış oluyor. 
Oyunun piyasaya sunulma tarihi 

geldikçe artan çalışma saatlerinin 
yarattığı bedensel ve duygusal 
zorlukları da vurgulamak şart. Zira 
bu işçilerin, haftada 70-80 saat 
çalıştığı altı ila sekiz aylık “crunch” adlı 
dönemler, istisnasız biçimde her oyun 
üretiminde kendini gösteriyor. 

Oyunun araçsallaşması ve uzun 
çalışma saatleri bir yana, görüşme 
yaptığım kalite kontrol işçileri, 
endüstrideki “ikinci sınıf vatandaşlar” 
olduklarını, gözden/işten çıkarılabilirlik 
hissinin kendi aralarında güçlü bir 
biçimde hissedildiğini sıklıkla dile 
getirdiler. Bu hissiyatın temelinde, 
kalite kontrol işçilerinin büyük 
çoğunluğunun geçici sözleşmelerle 
çalışmaları, proje bittiğinde işlerine 
son verilmesi yatıyor. Bu işçileri 
asıl yaralayan şey şuydu: Her 
yeni projede kendilerine teklifte 
bulunulması, işlerini iyi yaptıklarının 
bir göstergesiydi ancak geçici 
sözleşmeler, birtakım haklardan 
mahrum kalmaları bir yana, onlara 
kendilerini değersiz hissettiriyordu. 
Örneğin Andy adlı geçici kalite 
kontrol işçisi, şöyle diyordu: “Diğer 
departmanlardaki sözleşmeli 
çalışanlar paralı asker gibi. Elit 
tabakalar ve tek bir görevi yerine 
getirmek için işe alınıyorlar. Biz 
serflere benziyoruz. Kalite kontrol, 
stüdyodaki herhangi bir başka bölüme 
kıyasla son derece eğitimsiz bir alan 
olarak görülüyor.” Araştırma yaptığım 
stüdyonun sahibi olan California 
merkezli şirketin finansal açıdan zor 
zamanlarında da ilk darbe yiyenler, söz 
konusu kalite kontrol işçileri olmuştu. 
Ne yazık ki, iş aşkı ve oyun tutkusu, 
karın doyurmayabiliyor, eşitsizliğin 
önünü alamayabiliyordu.

OYUN ÜRETİMİ VE TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
Dijital oyunların üretim aşamasındaki 
eşitsizliği, mekânsal olarak iş yeriyle 
ve organizasyonel olarak iş gücüyle 
sınırlı tutmak doğru değil. Zira oyun 
endüstrisinde işin büyük bir tutkuyla 
yapılması ve iş gücünün ağırlıkla 
erkeklerden (“brogrammers”) 
oluşması, emek sürecinin iş yeri ve 
saatlerinin dışına taşması sorununu, 
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Donanım satışları ve ikinci 
el oyun satışlarından elde 
edilen gelirleri hariç tutmak 
kaydıyla, oyun endüstrisinin 
değeri 2016 itibarıyla 
100 milyar dolara ulaştı.
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en nihayetinde de iş gücünün yeniden 
üretimini bize hatırlatıyor (Hardt and 
Negri 2000; Jarrett 2016; Federici 
2014). Sorulması gereken soru şu: 
Çoğunluğu erkeklerden oluşan iş 
gücü, zaman zaman alkol tüketiminin 
serbest olduğu, işe şortla ya da 
parmak arası terlikle gelmenin normal 
karşılandığı oyun stüdyosunda işini 
aşkla yapıp fazlasıyla mesaiye kalırken, 
özel hayatta ne oluyor? Bu sorunun 
cevabı ilk defa, endüstrinin önemli 
aktörlerinden Electronic Arts çalışanı 
bir programcının eşinin blog’unda 
paylaştığı yazıyla gündeme geldi. 
Oyun çalışmaları ve kültür endüstrileri 
literatüründe “EA Eş Vakası” (EA 
Spouse Case) diye bilinen bu olay, 
endüstrideki çalışma ilişkilerinin 
toplumsal cinsiyetle alakalı boyutunu 
gündeme getirdi (Dyer-Witheford 
and de Peuter 2006; Huntemann 
2013). Yukarıda bahsettiğim 
araştırma kapsamında ben de oyun 
endüstrisinde çalışanların eşleriyle 
yahut birlikte oldukları “partnerleriyle” 
görüşmeler gerçekleştirdim. Aslında 
araştırmaya başladığımda, kafamda 
böyle bir düşünce yoktu. Ancak 
görüşme yaptığım teknik sanatçı 
(technical artist) Dan, eşinin, çalıştığı 
stüdyoyu “fraternity house”* şeklinde 
tanımladığını söyledikten sonra, 
dijital oyun üretiminin özel alandaki 
boyutlarına bakmam gerektiğine 
ikna oldum. Dan’in muhasebeci eşi 
Jill, neden Dan’in iş yerinde eğleniyor 
olmasından kısmen rahatsızdı?

Öncelikle, maddi olarak görece iyi 
koşullarda yaşamalarına rağmen 
görüşme yaptığım kadınlar, şakayla 
karışık da olsa kendi yaptıkları işlere, 
oyun geliştiriciliği kadar sembolik 
değer verilmemesinden yakınıyorlardı. 
Örneğin bir matematik öğretmeni, 
“Ben de bir gün olsun insanlara 
ortaokul matematik öğretmeniyim 
dediğim de ‘Vay be, ne havalı işmiş!’ 
desinler istiyorum.” diyerek meslek 
temelli kabul görme ve statü 
farklılıklarına dikkat çekiyordu. Bir 
diğer mesele de bu havalı işin, ev içi 

emek açısından yarattığı maliyetti. 
Oyun endüstrisinde iş sahibi olmak, 
gerek rakip oyun şirketleri gerekse 
kendini sürekli yenileyen teknolojiye 
ayak uydurabilmek adına çok ve esnek 
çalışmak (Sennett 2006, 1999) ve 
işine âşık olmak anlamına geliyor. Hal 
böyleyken, yoğun çalışılan dönemlerde 
(crunch) çocuk bakımı veya genel 
olarak ev işleri, artık eşler arasında 
bölüşülmüyor ve yalnızca kadınlara 
kalıyor. Dolayısıyla oyun üreticisinin 
aşkla yaptığı işinin gerektirdiği ve 

artık normalleşen “tuhaf çalışma 
saatleri” kadınlar açısından eşitsizlik 
yaratıyor. Örneğin Gina, eşinin 
bazen üç-dört gün eve gelmeyip 
stüdyoda sabahladığını hatırlarken 
bu dönemlerde “oda arkadaşı” gibi 
yaşadıklarını, eşini ancak zaman 
zaman görebildiğini dile getiriyor. 
Kendisi okul müdürü olan Judith, 
eşinin yoğun dönemlerinde kendisini 
“tam zamanlı çalışan ve çocuğunu tek 
başına büyüten bir ebeveyn” olarak 
hissettiğini dile getiriyor. Emma, 
oyun prodüktörü eşinin artan mesai 
dönemlerinde, çocuklarını alıp stüdyo 
yakınlarında bir parka götürerek aile 
bütünlüğünü korumak için üstlendiği 
fazladan görevleri dile getiriyor.

Oyun endüstrisinde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin kendisini gösterdiği 
son nokta ise artık hepimizin de 
gündelik hayatta etkisini hissettiği ve 
kanıksadığı mobil teknolojiler. Mobil 
teknolojiler nedeniyle iş, artık çoğu 
zaman iş yeri dışına taşabiliyor. Oyun 
endüstrisinde teknolojiyle çok daha 
yakından çalışan bireyler olduğu için, 
teknolojiyle bir arada yaşam ve işin 
özel alana taşması (Gregg 2011) çok 
daha derinden hissediliyor. Bir kadın 
“Eşim evde ama aslında evde değil.” 
diyerek dijital teknolojilerin parçaladığı 
ev içi yakınlıkları tarif ederken Gina, 
“7/24 ulaşılabilir olmanız, 7/24 
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 “World of Warcraft”ta 
kimlerin meşru 
oyuncu, kimlerin 
gayri meşru oyuncu 
olduğuna dair bir dil 
ve dolayısıyla oyun içi 
makbul vatandaşlık 
normları üretilmiş 
oluyor.

*ABD’deki üniversitelerde erkek öğrencilerin kaldığı evler. Birlikte yaşanan bu mekânlar, aynı zamanda öğrencilerin fazlasıyla eğlendiği, toplumsal cinsiyet kodlarının 
yeniden üretildiği yerler olduğu için eleştirilir.
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ulaşılabilmeniz anlamına gelmemeli.” 
diyerek endüstrinin, çalışma-hayat 
kalitesi arasındaki ilişkiyi kurmakta 
daha dikkatli olması gerektiğini 
vurguluyordu.

DAHA ADİL BİR OYUN MÜMKÜN MÜ?
Mesele oyun olunca, üstelik işin 
içine teknoloji ve dijitallik girince 
eşitsizlik doğrudan aklımıza 
gelmeyebiliyor. Çünkü dijital 
teknolojilerin ve özellikle oyunların, 
içinde bulunduğumuz toplumsal 
sorunlara çare üretebileceğine dair 
sarsılmaz bir inanç var. Teknoloji tarihine 
bakıldığında, yeni teknolojiler etrafında, 
insanlığa sunacağı faydalar ve ortadan 
kaldıracağı sorunlar üzerinden egemen 
bir anlatı kurulduğu görülür (Mosco 
2004). Bugün de bilgisayar oyunları 

Dijital oyunlarla ilgileniyorsanız yahut 
çevrenizde ilgilenen biri varsa, “World of 
Warcraft” ismini illa ki duymuşsunuzdur. 
MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Roleplaying Game) tarzının önde gelen 
oyunlarından “World of Warcraft”ı özel kılan 
en önemli unsurlardan biri, oyun içinde 
kazanılan paraların (in-game currency), 
gerçek paraya dönüştürülebilmesi. 
Oyuncular, “sanal” âlemde topladıkları 
altınları, “gerçek” hayatta para karşılığı 
başka oyunculara satabiliyor. Sanal altını 
gerçek para karşılığı elde eden alıcı da 
bölüm atlayabiliyor, karakterini daha hızlı 
ilerletebiliyor. Bu pratik, bir bakıma “hile” 
olarak düşünülebilir ve bedava (free to 
play) mobil oyunlarda artık gerçek para 

kullanımı sıkça karşımıza çıktığı için ilk 
etapta çok da garip gelmeyebilir. Ancak 
“World of Warcraft”ı ve altın madenciliğini 
(gold farming) önemli ve örneğin 
metroda öylesine oynadığımız “Candy 
Crush”tan farklı kılan dinamik şu: “World of 
Warcraft”ta ilerlemek için fazlaca zaman 
geçirmek, adeta çalışmak gerekiyor. 
Böylece oyun ve çalışma iç içe geçerek 
“playbor”, yani oyun-emek halini alıyor 
(Kücklich 2009). Metroda iki durak arasında 
oynadığımız oyunda tanımadığımız birine, 
bizim yerimize bölüm geçmesi için para 
vermeyi pek düşünmeyiz. Ancak “World 
of Warcraft” oynayan gelişmiş dünyanın 
müreffeh tüketicileri, sanal altın toplamayı 
sıkıcı ve emek yoğun buldukları, vakit 

kaybı olarak gördükleri için bu görevleri bir 
ücret karşılığı Çinli oyunculara, bir başka 
deyişle altın madencilerine (gold farmers) 
yaptırıyorlar. Ancak bu muazzam sanal 
ekonomi (Castranova 2005; Dibbell 2006), 
etnik eşitsizlikleri de beraberinde getiriyor. 

Peki, oyun oynayarak para kazanan Çinli 
oyuncular, nasıl bir ırkçılığa maruz kalıyor? 
Burada da dijital medyanın bize sağladığı 
katılımcı teknolojik olanakların karanlık 
yüzünü görüyoruz. Altın toplama eylemi, 
doğrudan Çinlilikle özdeşleştirildiği için 
Batı’nın müreffeh oyuncuları, “World of 
Warcraft” dünyasını ve karakterlerini 
kullanarak, bozarak ve değiştirerek Çinli 
oyunculara dair ırkçı içerikli videolar 
üretiyorlar. Oyun içinde belli davranışlar 
(sürekli altın toplama, konuşmama 
veya “bozuk” İngilizce kullanımı) 
Çinli oyuncularla özdeşleştiriliyor 
(Nakamura 2009). Böylece, “World of 
Warcraft”ta kimlerin meşru oyuncu, 
kimlerin gayri meşru oyuncu olduğuna 
dair bir dil ve dolayısıyla da oyun içi 
makbul vatandaşlık normları üretilmiş 
oluyor. En önemlisi de bu bireysel olarak 
değil, kolektif kampanyalarla, bizzat 
dijital medyanın katılımcı özellikleri 
kullanılarak yapılıyor. Bir anlamda 
oyunun sihirli dünyası bozuluyor. Her ne 
kadar sanal dünyada, gerçek kimliklere 
dair eşitsizliklerin görünmez kılındığını, 
aşıldığını düşünsek ve arzulasak da 
gerçeklik bunun ötesinde.

KÜRESEL OYUN, ETNİK EŞİTSİZLİK
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için benzer bir durum söz konusu. 
Bir taraftan bağımlılık ve asosyallik 
tartışmaları baskın çerçeve olarak 
görünmekle beraber dijital oyunların 
ve oyunlaştırmanın (gamification) 
eğitim başta olmak üzere tıp, 
savunma, kent gibi alanlarda pek çok 
soruna çare olacağı ileri sürülüyor 
(McGonigal 2011). Ancak söz konusu 
tekno-ütopik yaklaşımlara şüphe ile 
yaklaşmakta fayda var (Bulut, Mejia, 
and McCarthy 2014). Kapanışta 
sorduğumuz soruya dönecek 
olursak... Evet, daha adil bir oyun 
dünyası mümkün. IGDA (Uluslararası 
Oyun Geliştiricileri Derneği); yaşam 
kalitesi, çalışma koşulları ve iş 
gücünün toplumsal cinsiyet boyutu 
üzerine yazdığı raporlarla bunun 
adımlarını atmaya başladı (Miller 
and Bulkley 2013). IGDA’nın çok 
üzerine düşünmediği ama bizlerin 
ısrarla hatırlaması gereken bir 
başka noktanın da daha adil bir 
oyun dünyasının kurulmasına 
az da olsa katkı sunabileceğini 
düşünüyorum. Teknolojiler ve 
onların üretim süreçleri, bir 
boşluk içerisinde değil, toplumsal 
süreçlerle ve faktörlerle (etnisite, 
sınıf, toplumsal cinsiyet vb.) 
şekillenir. Üretilen teknolojiler ve 
dijital oyunlar, tarafsız cihazlar 
olmadığı gibi içinde üretildiği 
toplumların, tasarım ekiplerinin, 
reklamcıların, mühendislerin 
değerleriyle de şekillenir (Pacey 1983; 
boyd 2011; Nakamura 2014; Everett 
2008; Leonard 2003; Chess 2015). 
Yine benzer bir şekilde, ne kadar yaratıcı 
olsa da emek süreçleri, endüstriyel 
mantıkla yapılandırıldığında, birtakım 
eşitsizlikleri yeniden üretir. Yaratıcı bir 
endüstri olarak oyun endüstrisi de bu 
sorunlardan maalesef azade değildir.∆
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Çoğunluğu erkeklerden oluşan iş gücü, zaman zaman alkol tüketiminin serbest olduğu, işe 
şortla ya da parmak arası terlikle gelmenin normal karşılandığı oyun stüdyosunda işini aşkla 
yapıp fazlasıyla mesaiye kalırken, özel hayatta ne oluyor?
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Adıyaman, halk sağlığı uzmanı olarak 
görev yaptığım ilk şehir. Mezun 
olduktan sonra 2012 yılının Temmuz 
ayında kavurucu sıcak bir günde 
Adıyaman Havaalanı’nda uçaktan 
indiğimde kendimi fırına verilmiş bir 
pide gibi hissetmiştim. Metaforik 
olarak bir pidenin fırına girene kadar 
başına gelenler, uzmanlık eğitimimi 
ne kadar tarif eder bilemiyorum ama 
halk sağlığı uzmanı olarak pişme 
kısmının büyük oranda Adıyaman’da 
gerçekleştiği doğrudur. Zira burada 
gördüklerim ve yaptıklarım, hem 
kişisel hem de mesleki anlam 
dünyamda fazlasıyla yer etti. Mesleki 
ilgi alanım sorulduğunda ilk olarak 
ağzımdan çıkan, sağlığın sosyal 
belirleyicileri kavramıdır. Asistanken 

de böyleydi, hâlâ böyledir. Bu kavramın 
özü ise eşitlik ve hakkaniyete dayanır. 
Adıyaman’da beni bu bakımdan 
içine alan ve halen bırakmayan şey, 
mevsimlik tarım işçilerinin yaşam 
koşulları ile sağlık durumlarının 
belirlenmesi, sonrasında da ülke 
genelinde iyileştirici faaliyetlerin 
yürütülmesi için Harran Üniversitesi 
ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) tarafından yürütülen bir 
çalışma oldu. Eşitsizlikler hakkında 
yazmam istendiğinde sanırım ilk 
düşünebildiğim örnek, beraber ve 
adlarına çalıştığım mevsimlik tarım 
işçileri oldu.

Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam 
ve çalışma koşullarıyla karşılaşmak 

SAĞLIKTA EŞİTLİK VE HAKKANİYET MESELESİ: 
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ

Mevsimlik tarım işçileri 
sağlıktan yana fakir, 
hastalıktan yana zengin bir 
pay alıyorlar hayattan; yaşam 
ya da çalışma koşullarında 
insani şartlara erişemiyorlar. 
Üstelik hem toplumsal hem 
de bireysel düzeyde bu 
eşitsizlikler görünmezliğe 
mahkûm ediliyor.
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Mevsimlik tarım isçileri hastalık, sakatlık ve erken ölümler 
bakımından Türkiye’nin en dezavantajlı gruplarından biridir. 

çok çarpıcı bir gerçeklik algısı yaratır. 
Sağlığın sosyal belirleyicilerinin tanımı 
da aslen buna odaklanır: İnsanların 
doğup büyüdükleri, yaşadıkları, 
çalıştıkları koşulları ve bunların 
sağlıkları üzerindeki etkisini ifade 
eder. Hepimiz biliyoruz ki bu koşullar 
her birimiz için farklıdır. Çoğumuz için 
yaşama ve çalışma mekânları bile 
farklıdır. Oysa mevsimlik tarım işçileri 
için yaşama ve çalışma mekânları 
arasında ince bir ayrım var. Belki 
bunlara bir de ulaşımı eklemek gerek, 
çünkü o da fazlasıyla yer kaplayıcı 
bir gerçeklik. Bu işçilerin çalıştıkları, 
yaşadıkları ve hatta zaman zaman 
seyahat ettikleri mekânlar genelde 
ortak. Size bunları yazarken gözüme 
ilişen 19 Ağustos 2017 tarihli tokat 
gibi bir haberde Sakarya’da fındıkta 
çalışırken römork devrilmesi sonucu 
hayata veda eden yedi mevsimlik tarım 
işçisi için Kızıltepe’deki toplu cenaze 
namazı konu edilmiş. Hastalık, sakatlık 
ve ölüm; yaşadıkları, çalıştıkları ve 
seyahat ettikleri yerlerde bohça 
gibi hep yanlarında mevsimlik tarım 
işçilerinin.

Dahil olduğum bu araştırma, 
2011 yılında başlayıp Adıyaman ve 
Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçiliği 
yapan ailelerin sağlığı ile bunları 
etkileyen faktörleri araştırmayı 
hedeflemişti. Halihazırda tüm 
Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliğiyle 
geçimini sağlayanların yarısı bu 
iki ilde yaşıyor. Sadece bu iki ildeki 
aileler, bir yıl içinde Türkiye’nin 48 
farklı iline seyahat edip tarlalarda 
çalışıyorlar ve ulaşım olanakları 
da haberlerde gördüklerimizden 
farklı değil. İstiflenmiş bir şekilde 
hedefledikleri yere varabilirlerse 
istiflenmiş olarak tek göz çadırlarda 
kalıyorlar. Bazı ilçelerde barınma 
koşullarında yapılan iyileştirmeler 
ne yazık ki her yerde mevcut değil. 
İçme suyunu şebeke suyundan 
karşılamak, küçük bir kısma (yüzde 
16) nasip oluyor. Geri kalanı kuyu, 
köy çeşmesi, su kanalı veya tankerler 
yoluyla su ihtiyacını gidermeye 

çalışıyor. Tuvalet için yarıya yakını 
kendi kazdıkları çukurları, üçte biri açık 
alanları, beşte biri ise ortak tuvaletleri 
kullandıklarını ifade ediyor. Banyo 
için ya kendi çadırlarını ya da varsa 
başka bir çadırı kullanıyorlar. Bunun 
bize söylediği şey şu: Bu aileler hijyen 
ve sanitasyon koşullarından mahrum 
yaşıyorlar. “İkamet ettikleri yerlerde 
koşulları farklı mı?” diye sorabilirsiniz. 
İyi bir soru. Cevap ise tabii ki evet. 
Koşulları tarladakilerle kıyaslandığında 
sorunsuz olmasa da çok daha iyi 
elbette.

TARIM İŞÇİSİ KİMDİR?
Mevsimlik tarım işçilerinin sosyo-
demografik özelliklerine baktığımızda 
göze ilk çarpan gençliktir. Gençlik 
derken ciltlerinde kırışıklıklar 
yok demek istemiyorum. Aslında 
bu ailelerde çocuk ve gençlerin 
oranı fazlasıyla yüksek. Çalışma 
kapsamında, hakkında bilgi edinilen 
7.165 kişinin yüzde 40’ı 15 yaşından 
küçüktü. Buna karşın 65 yaş 
üzerindekilerin oranı ise yüzde 2’ydi. 
Ortanca yaş kadınlarda 18, erkeklerde 
17, hane halkı büyüklüğü ise ortalama 

 Uzm. Dr. İlker Kayı / Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
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6,8 idi. Yani bir hanede yaklaşık 7 kişi 
yaşıyordu. Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması (TNSA) genel olarak 
beş yılda bir yapılır; bu araştırmanın 
Türkiye’nin demografik yapısı, sağlık 
göstergeleri, doğum ile ölüm ölçütleri 
hakkında kapsamlı ve güvenilir bir 
kaynak olma işlevi vardır. Bu bağlamda 
2008 yılındaki TNSA’daki verilere 
bakıldığında benzer ölçütler için şunu 
görürüz: Oransal olarak nüfusun yüzde 
26,5’i 15 yaşın altında, yüzde 5,5’i 
ise 65 yaşın üstündedir. Ortanca yaş 
kadınlar için 30, erkekler için 29’dur. 
Hane halkı büyüklüğü ise 3,8’dir. Bu 
iki veriyi alıp da birbirine çarptığınızda 
bu tablo bize mevsimlik tarım 
işçilerinin çok genç, uzun süre hayatta 

kalamayan -65 yaşını aşmakta 
başarısız(!)- ve haneleri neredeyse 
ortalamadan iki kat kalabalık bir 
grup insandan oluştuğunu söylüyor. 
Merceğimizi eğitim olanaklarına 
çevirdiğimizde mevsimlik tarım 
işçisi ailelerin çocukları arasında 
okula gidenlerin oranının (okullaşma 
oranı) kadınlar için yüzde 74, 
erkekler için ise yüzde 78 (6-13 yaş 
aralığı) olduğu görülüyor. Lise için 
ise oranlar kadınlarda yüzde 23, 
erkeklerde yüzde 33. Bu gençlerin 
eğitim hayatı genel olarak ortaokulda 
sonlanıyor. Erkekler ve kadınlar 
arasındaki cinsiyet eşitsizliğini de 
gözden kaçırmamışsınızdır. Eşitsizlik 
endeksi ilköğretim için 0,94’ken lise 

için 0,68’e düşüyor (eşitsizlik büyük ise 
endeks 1,00’dan o derece küçüktür). 
TNSA verilerinde özellikle lisedeki 
oran 0,88. Lise dönemi için eşitsizlik 
endeksinde ondalıktan sonra yaklaşık 
20 puanlık bir eşitsizlik var.

Son olarak daha çarpıcı olduğuna 
inandığım birkaç ölüm oranından 
bahsedeyim. Ülkelerin sağlık 
durumunu göstermesi bakımından 
akla ilk gelen göstergeler, bebek ölüm 
hızı ve anne ölüm oranıdır. Her ikisi de 
uluslararasındaki sağlık durumlarını 
kıyaslamak için kullanılan önemli 
ölçütlerdir. Türkiye’de son birkaç on 
yıl içinde bu iki göstergede muazzam 
iyileşmeler gerçekleşti. Sağlık 

Eşitsizliklerin kaynağı toplumsaldır ve bunlar özü itibarıyla 
kabul edilemez.
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Bakanlığı’nın 2011 yılı istatistiklerinde 
o yıl Türkiye’de doğan bin bebekten 
17’si ölmüştü. Aynı şekilde son bir 
yıl içindeki yüz bin anneden ise 16’sı 
hayatını kaybetmişti. “Mevsimlik 
tarım işçisi ailelerin durumu nasıldı?” 
derseniz, bu ailelerde bir yıl içinde 
doğan bin çocuktan 59’u (yaklaşık 3,5 
kat yüksek), yüz bin anneden ise 159’u 
hayatını kaybediyordu (10 kat yüksek).

SAĞLIKTA FAKİR, HASTALIKTA ZENGİN
Sağlıkta eşitsizlik, bireyler ve 
gruplar arasında kabul edilebilir 
nedenlerin yani yaş, biyolojik cinsiyet 
gibi faktörlerin ötesinde sağlık 
durumlarında, hastalık, sakatlık 
ve ölüm oranlarında gözlenen 
farklılıklardır. Kabul edilebilir nedenlere 
bağlı olmadığı için özü itibarıyla 
bu eşitsizlik kabul edilemez, başka 

bir deyişle toplum içinde sağlık ve 
hastalığın adaletsiz paylaşımına 
dolayısıyla bir sağlık açığına işaret 
eder. Bu açık, hakkaniyet kavramının 
oturduğu yerdir. Hakkaniyet, 
eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı 
durumu anlatan bir kavramdır ve 
dolayısıyla bu hedefe ulaşılması için 
bazı uygulamaların, eylemlerin hayata 
geçirilmesini gerektirir.

Neden mevsimlik tarım işçileri 
sağlıktan yana fakir, hastalıktan 
ve ölümden yana zengin bir pay 
alıyorlar? Neden bu ailelerin yaşama 
ve çalışma koşullarında insani 
şartlar sağlanmıyor? Neden bu 
aileler fakirlikten kurtulamıyorlar? 
Neden bu ailelerde doğan çocuklar 
eğitimde geri kalıyorlar? Neden bu 
ailelerde kadınlar ve erkekler arasında 
bilinenin ötesinde bir eşitsizlik var? 
Neden bu eşitsizlikleri düzeltecek 
politikalar yapılmıyor, neden alınan 
kararlar uygulan(a)mıyor, neden hem 
toplumsal hem de bireysel düzeyde 
bu ailelerin sorunları görünmezliğe 
mahkûm ediliyor? Bu sorulara 
verebildiğiniz cevapların genel adı 
sağlığın sosyal belirleyicileridir 
ve sağlıkta eşitsizliğin kaynağı, 
hakkaniyete dayalı uygulamaların 
hedefleridir.∆

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyodemografik özelliklerine baktığımızda bu ailelerde çocuk 
ve gençlerin oranının fazlasıyla yüksek olduğu göze çarpar.
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Liberal demokrasinin 2008 ekonomik 
krizi sonrası artan bir hızla değiştiğini ve 
gerilediğini görüyoruz. Küresel ekonomik 
kriz, bu değişimleri başlatmasa da 
değişimlerin hızlanmasında büyük etki 
yarattı. Ayrıca eşitsizliklerin artmasını da 
tetikledi. Batı ekonomilerinin yeterince 
hızlı büyüyemiyor olması, mevcut refahın 
gittikçe daha eşitsiz dağılması, birtakım 
siyasi sorunları beraberinde getiriyor. ABD 
ve Batı Avrupa ülkelerinde entelektüel 
düşünce çeşitliliği azalırken, ırkçılık, 
aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı 
artıyor. Ekonomik kaynakların azalması 
ve artan eşitsizlik, tepkilerin yabancılara 
ve göçmenlere yönelmesine neden oluyor 
-ki bu durum liberal demokrasilerde 
aşırıcı siyasi eğilimlere talebi artırıyor.

Son yıllarda yaşanan bu zorlayıcı 
değişimler “demokrasinin küresel 
gerilemesi” gibi terimlerin türemesine 

yol açıyor. Hem Doğu’da hem de Batı’da 
demokrasinin küresel değişimini anlamak 
için bütüncül bir bakış açısına ihtiyacımız 
var. Batı’da büyümenin yavaşlamasıyla 
pay alamayan kesimler, sağ partilere 
doğru yöneliyor. Bu değişimle küresel 
ekonomide BRICS ülkeleri gibi yeni önemli 
aktörler yükselişe geçmiş durumda.

Yeni düzenle beraber Pekin Uzlaşısı, 
Batı’ya atfedilen liberal ve demokrasi 
değerleriyle çakışıyor. Pekin Uzlaşısı’nın 
temel değerleri “esneklik” ve “egemenlik”. 
Bu değerlerde farklı bir entegrasyon 
süreci olarak ülkeler arasındaki bütünlük 
yerine farklı politikalar destekleniyor 
ve devlet müdahalesi ile endüstriyel 
alanda korumacı politikalar önemli yer 
tutuyor. Buna “stratejik kapitalizm” 
deniyor. Bununla beraber BRICS ülkeleri 
arasında büyük değer farklılıkları göze 
çarpıyor. Hindistan, Brezilya ve Güney 

Afrika demokratik sayılırken Çin ve Rusya 
otoriter rejimleriyle onlardan ayrılıyor.

YENİDEN KALKINMACI DEVLET 
TARTIŞMALARI
Stratejik kapitalizm, kalkınmacı devlet 
tartışmalarını yeniden ivmelendirdi. 
Kalkınmacı devletle ilgili uzun süredir 
fikir ayrışmalarına yol açan konu, hızlı 
ekonomik ve endüstriyel gelişimin 
demokratik yönetimle olan ilişkisi 
ve uyumluluğu. Japonya mucizesi, 
demokratik bir ortamda gerçekleşse 
de Güney Kore ve Tayvan ihracata 
dayalı büyümeyi otoriter bir ortamda 
gerçekleştirdi. İki ülke de ekonomik 
gelişimlerinin son basamaklarında, 
1980’lerin ikinci yarısında demokratik 
bir yönetim tarzına geçiş yaptı. Şu 
anki ortamda Çin’in yükselişi ve Pekin 
Uzlaşısı’nın çekiciliğinin yarattığı gerginlik, 
başarılı bir endüstriyel dönüşümün 

“PEKİN UZLAŞISI” VE 
YÜKSELEN
EKONOMİLERDE 
DEMOKRASİNİN 
GELECEĞİ

Esneklik ve egemenlik değerleriyle temellenen Pekin Uzlaşısı sayesinde BRICS kurumları, 
eşitsizliklerin giderek derinleştiği ve ırkçılığın arttığı Batı’ya meydan okuyor.
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“stratejik kapitalizm” ve demokratik 
başarıyla olan ilişkisi hakkında derin 
sorular yaratıyor.

Özel biçimiyle Çin kapitalizmi diğer 
orijinal üçlü Doğu Asya kalkınmacı 
devletlerinden ayrılsa da özellikle 
endüstriyel dönüşümde devletin 
desteği açısından hâlâ kalkınmacı 
devlet geleneklerine yakın. En başından 
beri doğrudan dış yatırıma açık olması 
ile Çin’i “kalkınmacı devlet sonrası” 
olarak değerlendirmek daha doğru 
olabilir. Fakat Çin’in doğrudan dış 
yatırıma açıklığı her zaman yatırım 
şartlarının, stratejisine uygun aktif 
pazarlıklarla gerçekleşiyor. Çin’in 
yükselişi Küresel Güney’deki diğer 
ülkelerin de kalkınmalarına yer açtı. 
Bu sayede Batı’nın egemenliğine ve 
IMF, Dünya Bankası gibi kurumlara 
meydan okuyarak küresel yönetişimi 
genişletti. Pekin Uzlaşısı’nı çekici 
kılan en önemli unsurlardan biri de 
Çin’in esnek politik koşulları.

Bununla beraber Pekin Uzlaşısı’nın 
karanlık bir tarafı da var. Çin örneği, 
başarılı bir kapitalist dönüşümün 
otoriter bir rejim altında da 
gerçekleşebileceğini gösterdi. Çin 
modeli sadece Orta Asya’daki gibi 
otoriter rejimler için değil, Avrupa’nın 
periferisindeki Macaristan ve Türkiye gibi 

liberal olmayan, çoğunlukçu, otoriterliği 
yakınsayan ülkelere de cazip geldi. Bu 
ülkelerin siyasi liderleri Çin örneğine, 
Batı tipi kalkınmaya bir alternatif olarak 
bakıyor. Bu açıdan Çin’in gelişmesi, 
potansiyel hegemonlardan biri olarak 
normlarını, yeteneklerini ve değerlerini 
yansıtmak açısından büyük önem taşıyor.

ÇİN MODELİNİN SINIRLARI
Peki, Çin, orijinal üçlü kalkınmacı 
devletlerin izinden mi gidecek, yoksa 
bu yoldan tamamen sapacak mı? Kısa 
vadede olmasa bile Çin tarzı ”stratejik 
kapitalizmin” büyüme oranında 
durgunluk, gelir eşitsizliği gibi sosyal 
ve ekonomik sorunlar yüzünden 
liberalleşme baskısı altında kalması 
ve Çin Komünist Partisi’nin gücünün 
sarsılması beklenebilir. Bununla beraber 
gerçekleşmesi daha mümkün alternatif 
bir senaryo da partinin ve hükümetin 
direncini koruması. Eğer hükümet 
reformlarla beraber (toplumun çoğunun 
faydalanacağı ekonomik büyümeyi) 

gerçekleştirebilirse, meşrutiyetini 
koruyup kontrol merkezli Çin modeline 
yönelen liberalleşme baskısını 
engelleyebilir. Özellikle bu ikinci senaryo, 
Çin’deki otoriter ”stratejik kapitalizmin” 
kendini adapte etme kapasitesinin 
olduğunu gösterir.

Demokratik Batı ülkelerinde oluşan 
demokratik kriz, liberal demokrasinin 
çöktüğü anlamına gelmiyor. Asıl sorun 
popülist liderlerin dünyadaki belirsizliği 
ve insanların korkularını kullanarak 
bu sorunlara bir çözüm getirmek 
yerine daha polarize olmuş, bölünmüş 
ve çatışmaya yatkın bir toplumun 
oluşmasına yol açmaları. Küreselleşme 
ve parçalanma bir arada gerçekleşiyor 
ve parçalanmayı daha çok Batı ülkeleri 
arasında görüyoruz. Bununla beraber 
eşitsizlikler de derinleşiyor. Büyümenin 
hızını kaybetmesiyle geniş bir kitleye 
dağıtılan pay gittikçe azalıyor. Payını 
alamayan kitleler milliyetçi, sağ 
partilerine yönelirken Çin önderliğindeki 
BRICS kurumları da Batı’ya meydan 
okuyor.∆

 Prof. Dr. Ziya Öniş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Küreselleşme ve parçalanma bir arada gerçekleşiyor ve 
parçalanmayı daha çok Batı ülkeleri arasında görüyoruz. 
Bununla beraber eşitsizlikler de derinleşiyor.
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Göç, insanlık tarihinin başından beri 
toplulukların önemli hayatta kalma 
stratejilerinden biri olmuştur. Göç 
teorilerinde son dönemde sıkça 
tartışıldığı üzere ulus-devlet toprakları 
içindeki nüfus hareketleri (iç göç) ve 
devlet sınırları arasındaki hareketlilik 
(uluslararası göç), kalkınma 
seviyelerindeki yapısal eşitsizliklere 
verilen bir hane tepkisidir. Göç, eşitsizlik 
ve kalkınma ilişkisine baktığımızda 
göçmenlerin ve zorla yerinden edilen 
mültecilerin hem yaşadıkları hem de 
geldikleri yerdeki kalkınmaya etkileri 
olduğu görülür.

BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER VE GÖÇ
Kalkınma seviyesi açısından 
bölgelerarası eşitsizlikler, dünya 
üzerindeki eşitsizliklerin en önemli 
boyutunu oluşturur. Örneğin 2015 

Göçmenler ve zorla yerlerinden edilen 
mülteciler, gerek ülkelerine gönderdikleri 
dövizlerle gerekse de sığındıkları yerlerde 
açtıkları işletmelerle kalkınmaya olumlu etki 
sağlarlar. 

GÖÇ, EŞİTSİZLİK 
VE KALKINMA 
İLİŞKİSİ
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elde etme fırsatlarının çekiciliğinin 
yanında önemli kaynaklar gerektirir. 
Göç projesini gerçekleştirmek için 
finansal sermayeye olduğu kadar 
sosyal ve kültürel sermayeye de ihtiyaç 
duyulduğundan, ekonomik açıdan en 
kötü durumdakiler çoğunlukla göç 
etme imkânı bulamazlar. Yoksulluk 
insanları büyük oranda hareketsiz hale 
getirir. Amsterdam Üniversitesi’nden 
Hein de Haas’ın kalkınma ve göç 
ilişkisini açıklarken altını çizdiği 
gibi günümüzde iklim değişikliğinin 
gelişmiş ülkelere toplu göçlerle 
sonuçlanacağına dair senaryolar 
gerçekçi değil (de Haas, 2017). İklim 

değişikliği milyonlarca insanı yerinden 
etse de bundan etkilenen toplulukların 
uluslararası göçü gerçekleştirecek 
sermayeleri çok sınırlıdır. Bu nedenle 
iklim değişikliği kaynaklı yerinden 
edilmeler ya da en fakir kesimlerin yer 
değiştirmesi genelde ülke ve bölge 
içinde gerçekleşir.

Bu tip analizler ampirik olarak geçerli 
olmakla beraber siyasi açıdan çelişkili 
sonuçlara yol açabilir. Örneğin 
kalkınma yardımlarını en fakirlere 
vermek, kısa ve orta vadede finansal 
ve sosyal sermayenin artmasıyla 
kişi ve hanelerde göç etme isteği 
ve kapasitesini artırabilir. Kalkınan 

yılında yüksek gelir seviyesine sahip 
ülkelerde kişi başına düşen ortalama 
gelir, 43.000 Amerikan dolarına denk 
gelirken düşük gelirli ülkelerdeki 
ortalama gelir, bunun 1/70’i yani 
yaklaşık 600 Amerikan doları kadardır 
(World Bank, 2016). Uluslararası 
göçün neden başladığına dair çeşitli 
bir dizi kuramsal modele baktığımızda 
da benzer şekilde gelir seviyelerindeki 
eşitsizliklerin insanları başka bir ülkeye 
gitmeye iten başlıca etken olduğu 
görülür. Neoklasik ekonomi teorilerine 
göre bireylerin temel amacı, gelirlerini 
azami düzeye getirmeye çalışmaktır. 
Bu doğrultuda göç edip etmemeye karar 
verirken alacakları ücret, istihdam ve 
göçün maliyeti gibi unsurlar üzerinden 
bir hesap yapar ve göç edip etmemeye 
bu rasyonel hesabın sonucuna göre 
karar verirler (Massey vd. 1993). Bu 
teorilere göre bireyler emeğin karşılığı 
ücretin düşük olduğu yerden, yüksek 
olduğu yere doğru hareket ederken 
sermaye bunun tam tersi yönde 
hareket edecektir. Neoklasik ekonomi 
teorisinin uzun vadeli öngörüsü, 
ücretler arasındaki eşitsizliklerin 
ortadan kaldırılması ile işçi hareketinin 
sonlanacağı ve ücretlerin eşit olduğu 
durumda göçün azalacağı yönündedir.

Ampirik verilere baktığımızda ise nüfus 
hareketlerinin, neoklasik ekonomik 
teorilerin dediği gibi en fakir bölgeden 
en zengin bölgeye olmadığı gözlemlenir. 
Aslında en fakir bölgelerin dışarı 
göç verme oranları gelişmekte olan 
bölgelerin dış göç verme oranlarının 
oldukça gerisindedir. En az bir senedir 
doğdukları ülkeden başka bir ülkede 
yaşayan göçmenlerin oranı 1960’ta 
dünya nüfusunun yüzde 2,4’üyken 
2015 yılında bu oran yüzde 3,3’e 
yükselir (World Bank, 2016). Demek 
ki günümüz küresel dünyasında bile 
norm, insanların doğdukları ülkede 
yaşamlarını sürdürmeleri yönündedir.

Gelir seviyesindeki eşitsizlikler, göç 
hareketlerinin oluşması için yeterli 
sebep sağlamaz. Göç, yüksek gelir 

 Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Üstübici / İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

∏ Uluslararası göçmenler ve mülteciler

Kaynak: UNDESA, UNHCR, UNRWA, KNOMAD (2016).
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bölgeler, göç veren bölgeler haline 
gelebilir. Aynı şekilde kalkınmayla 
uluslararası pazarlara erişim 
kolaylaşır. Buna göre, kalkınmanın 
kısa ve orta vadede gelişmekte 
olan ülkelerden daha çok göçe 
yol açacağı öne sürülür. Uzun 
vadede ise kalkınma uluslararası 
hareketliliğin sona ermesine değil, 
tam tersine küresel pazarlara 
eklemlenen kişi ve grupların 
çoğalmasıyla ve bunun sonucu 
olarak uluslararası hareketliliğin 
artmasıyla sonuçlanır. Bu 
durumda, göçü çok daha seçici 
hale getirmek, mümkünse belli 
tip göçmenleri durdurmak isteyen 
gelişmiş ülkeler, yoksul ülkelere 
kalkınma yardımı yapmayı 
bırakmalı mı? Bu sorunun cevabı, 
elbette olumsuzdur. Bunun yanı 
sıra son yıllarda Almanya ve 
diğer AB ülkelerinin düzensiz sınır 
geçişlerini önlemeleri karşılığında 
kalkınma yardımlarını Afrika’daki en 
fakir ülkelere değil, Mali, Nijerya gibi 
düşük gelirli ama göç yolları üzerindeki 
ülkelere yönlendirdikleri biliniyor.

YENİ GÖÇ EKONOMİSİ, HANELER VE 
EŞİTSİZLİK
Göçü reel ücretlerdeki eşitsizliğe 
yönelik bireysel bir tepki olarak teorize 
eden neoklasik ekonomi teorilerinin 
aksine, İkili İşgücü Piyasası Kuramı, 
modern sanayileşmiş ekonomilerin 
yapısal gereksinimleri gereği göç 
aldıklarını iddia eder. Benzer bir şekilde 
Dünya Sistemleri Kuramı ise gelişmekte 
olan ülkelerden gelişmiş ülkelere göçü 
ekonomik küreselleşmenin ve pazarın 
ulusal sınırları aşarak yaygınlaşmasının 
doğal bir sonucu olarak görür. “Yeni 
göç ekonomisi” ise sadece emek 
piyasasındaki koşulları değil, çeşitli diğer 
pazarlardaki koşulları da göz önünde 
bulundurarak göç, kalkınma ve eşitsizlik 
ilişkisine yaklaşır. Buna göre haneler, 
sadece yüksek ücretler nedeniyle 
değil, hane halkı gelirini düşürebilecek 
riskleri azaltmak, hane halkı gelirini 
çeşitlendirmek ve azami seviyeye 
getirmek amacıyla göç etme kararı 
alırlar (Massey ve diğerleri, 1993).

Bu bakış açısının en güçlü yanı, 
göç kararını bireylerin tek başına 
almadığını ancak bu kararların 

birbiriyle alakalı insanlardan oluşan 
daha büyük birimler tarafından 
-aileler veya hane halkları gibi- 
verildiğini ileri sürmesidir (Massey 
vd. 1993). Elbette hangi hane halkı 
üyelerinin göç edeceği, hangilerinin 
kalacağı emek piyasalarındaki talep 
kadar hane içindeki eşitsizliklerin ve 
kültürel farklılıkların da bir sonucudur. 
Kadınlardan ziyade ailenin erkek 
bireylerinin göç etmesinin tercih 
edilmesi hane içindeki cinsiyet 
eşitsizlikleri ve erkek iş gücüne olan 
taleple ilgilidir. Bazı durumlarda ise 
hanedeki erkeklerin göç etmesi, 
kadınları aile reisi konumuna getirir. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde kadınların 
iş gücüne katılması ile beraber, bakım 
işlerini yapacak emek ihtiyacına 
karşılık olarak Endonezya, Filipinler, 
Polonya gibi ülkelerden birçok kadın, 
gelişmiş ülkelere çalışmaya gidiyor.

Buna göre, uluslararası göç ve yerel 
istihdam veya yerel üretim, birbirini 
dışlayan olasılıklar değildir. Hane 
üyelerinin bir kısmı göç edip yabancı 
iş gücü piyasalarında çalışmaya 
gönderilebilir, bir kısmı ise kalır ve 
yerelde ekonomik faaliyetlerine devam 
ederler. Bu sayede göç etmediği 
takdirde yoksul ülkelerde işsiz kalacak 
ya da iyi bir iş bulamayacak kişiler 
daha iyi koşullarda çalışma imkânı 
bulurlar (World Bank, 2016). Yerel 
ekonomik koşullar kötüleşirse ve 
yeterli gelir elde edilemezse hane halkı 
göçmen dövizleriyle geçinebilir.

İŞÇİ DÖVİZLERİNİN KALKINMAYA 
ETKİSİ
Göç, kalkınma ve eşitsizlik 
arasındaki ilişkiyi ele alırken en çok 

Göç projesini gerçekleştirmek için finansal sermayeye olduğu kadar 
sosyal ve kültürel sermayeye de ihtiyaç duyulduğundan, ekonomik 
açıdan en kötü durumdakiler çoğunlukla göç etme imkânı bulamazlar.

∏1990-2015 arası havale, resmi kalkınma yardımı ve özel nakit akışı eğilimleri

Kaynak: Migration and RemittancesRecent Developments and Outlook, World Bank, Nisan 2016
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Kadınlardan ziyade 
ailenin erkek bireylerinin 
göç etmesinin tercih 
edilmesi hane içindeki 
cinsiyet eşitsizliklerinin 
ve erkek iş gücüne olan 
talebin bir sonucudur.
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incelenen konulardan biri özellikle 
göçmen işçilerin geldikleri ülkeye 
gönderdikleri dövizlerdir. Gelişmekte 
olan ülkelerde göçmenler, geldikleri 
ülkelere gönderdikleri işçi dövizleriyle 
kalkınmaya katkı sağlarlar. Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) gibi kuruluşlar 
tarafından derlenen resmi sayılara 
göre 2015 yılında, gelişmekte 
olan ülkelerden göç etmiş kişilerin 
ülkelerine gönderdikleri işçi dövizleri 
432 milyar Amerikan dolarına denk 
geliyor. Bu miktar, aynı yıla ait 161 
milyar Amerikan doları tutarındaki 
toplam resmi kalkınma yardımlarının 
2,5 katından fazla (World Bank, 
2016). Çin dışında, dışarı göç 
veren birçok ülkeye gönderilen 
işçi dövizlerinin miktarı, doğrudan 
yatırımların önüne geçti. Örneğin 
Mısır’a 2015 yılında yönelen işçi 
dövizleri, Süveyş Kanalı’ndan elde 
edilen gelirlerin dört katı tutarındadır 
(World Bank, 2016). Küçük ada 
ülkelerinde ve Tacikistan, Nepal, Haiti 
gibi ülkelerde işçi dövizleri gayri safi 
milli hasılanın (GSMH) üçte birini 
oluşturur. İşçi dövizleri, göç veren 
ailelerin ve toplulukların yoksulluk 
oranlarını düşürür ve gelir seviyelerini 
artırır. Dünya Bankası 2016 raporunda 
yer alan ve gelişmekte olan 71 ülkeyi 
temel alan bir araştırma, kişi başına 
denk gelen işçi dövizleri yüzde 10 
arttığında, yoksulluk seviyesinde 
yaşayan insan oranının yüzde 3,5 
kadar azaldığını gösterir (Adams ve 
Page, 2005 in World Bank, 2016). 
Kalkınma yardımlarının aksine, 
kaynaklar doğrudan göçmen ailelere 
ve göç veren topluluğa eriştiğinden 
ihtiyaçlara daha hızlı cevap verdiği 
iddia edilebilir (World Bank, 2016). 
Özellikle son dönemdeki doğal 
afetlerden sonra gönderilen işçi 
dövizlerinde artış görülür. 2012’de 
yayımladığımız analizin sonuçları, işçi 
dövizlerinin insani gelişime katkısının 
kalkınma yardımlarından daha etkili 
olduğunu gösterdi (Üstübici ve İrdam, 
2012). Filipinler, Hindistan, Fas gibi 
işçi dövizlerinin GSMH’nin önemli 
bir bölümünü oluşturduğu ülkeler, 
işçi dövizlerini çekmek ve gelen 

sermayenin yatırımlara yönlendirilmesi 
için aktif politikalar izliyorlar.

Yurtdışından gelen yardımlar, 
doğrudan yurtdışında aile bireyi olan 
hanelere ulaşacağından bu yardımların 
göçmen gönderen ve göndermeyen 
haneler arasındaki eşitsizliği artıracağı 
savunulabilir. Bununla beraber Avrupa 
Komisyonu 7. Çerçeve Programı 
tarafından fonlanan EUMAGINE projesi 
kapsamında Belçika’ya verdiği yoğun 
göçle tanınan Afyon’un Emirdağ 
ilçesinde veri toplama olanağı bulduk. 
Yaptığımız çalışmada, işçi dövizlerinin 
hane gelirleri bakımından en önemli 
gelir kalemini oluşturmadığı, işçi dövizi 
alan ailelerin gelirlerinin, almayan 
ailelere göre daha yüksek olduğu ve 
evlerinde daha çok sayıda çeşitli 
beyaz eşya bulunduğu ortaya çıktı 
(Üstübici ve Karcı Korfalı, 2013). 
Bununla beraber, eğitim seviyesi 
bakımından işçi dövizi alan ve 
almayan ailelerde belirgin farklar 
gözlemlenmedi.

Göç ve kalkınma ilişkisi üzerine 
olan yazın, genelde emek göçü ve 
kalkınma ilişkisi üzerinden geliştirildi 
ve göçmenlerin öncelikle göç alan 
ülkelerin kalkınmasına katkısı 
incelendi. Son dönemde mülteci 
hareketlerinin de toplu zorunlu 
göç alan bölgelerdeki kalkınmaya 
olumlu ve olumsuz etkileri masaya 
yatırılıyor. Örneğin son dönemde 
savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan, 
geçici koruma altındaki Suriyelilerin 
Gaziantep, İstanbul gibi büyük 
şehirlerdeki işletmelerinin yerel 
ekonomiye katkısı araştırılacak 
önemli bir konudur. Mültecilerin 
kaçmak zorunda kaldıkları ve çoğu 
zaman dönmeleri mümkün olmayan 
ülkelerindeki kalkınmaya katkılarından 
da bahsedebiliriz. Çatışma ortamından 
çıkmış ülkelerde de işçi dövizlerinin 
GSMH’ye oranı oldukça yüksektir. İşçi 
dövizleri hanelerin yaşadığı yoksulluğu 
azaltıyor olsa da çatışma, yolsuzluk ve 
derin eşitsizlikler gibi yapısal kalkınma 
problemlerinin, göçmenlerin kişisel 
çabalarıyla gönderdikleri işçi dövizleri 
vasıtasıyla çözüleceğini beklemek 
hatalı olacaktır.∆
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John Rawls, “Bir Adalet Teorisi” 
adlı kitabında temel haklar 
ve ödevleri tahsis etmeye ve 
toplumsal işbirliğinin getirdiği 
kazanımların ve güçlüklerin nasıl 
uygun bir şekilde dağıtılacağını 
belirlemeye yarayan bir dizi 
prensip olan “adalet kavramı” 
ile hangi haklar ve ödevlerin 
temel olduğuna ve nasıl uygun 
bir şekilde dağıtılabileceklerine 
dair belirli bakış açılarını temel 
alan spesifik prensipler olan 
“adalet anlayışları” arasında bir 
ayrım yapar. Kavram ve anlayışlar 
arasındaki aynı ayrım, “eşitlik” 
kavramına da uygulanabilir. Eşitlik 
kavramının “aynı olma” fikriyle 
tanımlandığına herkes katılacaktır, 
fakat insanların eşitlik anlayışları 
büyük farklılıklar gösterebilir. Bu 
kavramın hukuki uygulaması söz 
konusu olduğunda her ne kadar eşitlik 

BİR KAVRAMA DAİR 
FARKLI ANLAYIŞLAR

EŞİTLİK: 

Birleşmiş Milletler’in 1948’de yürürlüğe giren Evrensel 
İnsan Hakları Beyannamesi’nin birinci maddesi şöyledir: 
“Tüm insanlar özgür doğar; saygınlık ve haklar bakımından 
eşittir.” Buna rağmen günümüzde halen eşitliğin nasıl tesis 
edileceği ve herkese eşit muamelenin, insanlar arasında 
ayrımcılığı yok edip etmeyeceği sorgulanıyor.
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siyasi propagandada en sık kullanılan 
kavramlardan biri de olsa, anlayışların 
geniş çeşitliliği belirginleşir.

Aslına bakılırsa, eşitlik kavramı 
çoğu anayasal tüzükte kendine yer 
edinmiştir ve Fransız devrimcileri 
18. yüzyılın sonunda bu pratiği 
getirdiğinden beri “daha fazla 
eşitlik” sağlamaya dair iddialar, 
politik sloganların çoğunluğunda yer 
almıştır. Fransız devrimcileri, “ancien 
régime” yenilgiye uğratıldıktan sonra 
eşitliği (egalité) özgürlük (liberté) ve 
kardeşlik (fraternité) kavramlarıyla 
birlikte Fransa’nın (ve hatta tüm 
dünyanın) yeniden inşası için temel 
bir ilke olarak ele almıştı. Peki, 
devrimcilerin zihinlerinde ne tür bir 
eşitlik anlayışı vardı? 1789’da kabul 
edilen Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesi, sadece erkeklere belirli 
haklar tanıyordu ve bu “dikkatsizlik” 
Olympe de Gouges’u 1791’de Kadın ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni yazmaya 
itmişti.

Eşitlik, ABD’nin İngiltere Krallığı’ndan 
bağımsız olmak üzere giriştiği 
devrimin de en önemli 
öğelerinden biriydi. Burada, 
devrimcilerin arzuladığı şey 
İngiltere vatandaşlarıyla eşitlikti. 
Westminster’da parlamenter 
temsillerine izin verilmediğinden 
“temsil olmadan vergi ödememe” 
temelinde bağımsızlıklarını ilan 
ettiler. ABD’nin kurucularının bir 
özgürlük ve kardeşlik ülkesi kurma 
niyetlerine rağmen (1787’de ABD 
Anayasası’nın imzalandığı kent 
olan Philadelphia’nın ismi, Yunanca 
“sevgi” anlamına gelen philos ve 
kardeşlik anlamına gelen adelphos 
kelimelerinden oluşur.), “Biz Birleşik 
Devletler Halkı” sözüyle kastedilen 
pek çokları için sadece beyaz 
Hristiyan nüfus oldu; öyle ki köleliğin 
kaldırılması kanlı bir iç savaşa yol açtı. 
Amerikan ve Fransız Devrimlerinin bu 
“sınırlı” eşitlik anlayışı, yine de eşitlik 

ilkesini yüzyıllar süren tartışmaların 
sonucunda gelişen modern 
anayasalcılığın temel prensiplerinden 
biri yapmıştır.

TOPLUMSAL SINIF VE EŞİTLİK
Aristoteles, eşitlik kavramını yüzyıllar 
önce, Yunan şehir devletlerinde 
(polis) toplumsal adaletin tesis 
edilmesi için gerekli politikaları ele 
alırken tartışmış, sayısal eşitlik ve 
orantısal eşitlik kavramlarını öne 
sürmüştü. Sayısal eşitlik insanları 
aynı miktarda mal tahsis etmekle 
veya aynı muameleyi sunmakla 
eşit kılarken, orantısal eşitlik belirli 
kriterlere göre tartılan bir dağılım 
veya muamele sunuyordu. Dolayısıyla 
sayısal eşitlik, orantısal eşitliğin tüm 
insanların söz konusu bağlamda 
eşit sayıldığı ve bu şekilde hepsinin 
aynı muameleyi ya da dağılımı aldığı 
belirli durumlardaki bir uygulaması 
olarak düşünülebilir. Günümüzde 
bu eşitlik anlayışları halen belirli 

durumlarda karşımıza çıkıyor. 
Örneğin, öğrencilerin başarısının 
değerlendirilmesi esnasında, notların 
verilmesi orantısal eşitliği temel 
alıyor ve en yüksek yetkinliğe sahip 
öğrenciler en yüksek notu alıyor. 
Benzer bir şekilde, vergi kanunlarında 
gelir temelli orantısal eşitlik baz 
alınıyor ve zenginler yoksullardan 
daha fazla vergi ödüyor. Yine de 
bu orantısal eşitliğin arkasında 
Aristoteles’in bazı insanların 
doğuştan eşit olmadığını ve 
bazılarının kent devletini yönetmeye 
daha yatkınken diğerlerinin 
yönetilmeye yatkın olduğunu 
varsayan elitist toplum görüşü 
yatıyor. Aslında, Aristoteles insanların 
doğuştan gelen özelliklerine göre 
ayırt edildiği bir dünya hayal 
etmekte hiç zorlanmamıştı -ki bu, 
zamanın Yunan topluluklarında 
zaten bir gerçeklikti. Hatta Yunan 
eşitlik anlayışı (izonomi) sadece 

 Doktora Sonrası Araştırmacı Valentina Rita Scotti / Hukuk Fakültesi, Karşılaştırmalı Kamu Hukuku



Antik Yunan’da ve Roma’da 
Stoacıların temel ilkeleri, 
tüm insanların eşit derecede 
rasyonel oldukları için 
eşit muamele görmelerini 
içeriyordu.

erkek vatandaşlar için geçerliydi 
ve kadınları, yabancıları ve köleleri 
dışarıda bırakıyordu.

İnsanları belirli kriterlere ve 
doğdukları toplumsal sınıfa göre 
ayıran bu görüş, düşünürlerin doğal 
eşitliği tartışmaya başladığı, eşit 
saygınlık hakkının onaylandığı 17. 
yüzyıla kadar kabul gördü. Antik 
Yunan’da ve Roma’da Stoacıların 
temel ilkeleri tüm insanların eşit 
derecede rasyonel oldukları için eşit 
muamele görmelerini içeriyordu. 
Aynı şekilde, Hristiyan Yeni Ahiti de, 
uygulaması değilse de içeriği itibarıyla 
Tanrı’nın imgesinde (imago Dei) 
yaratılmış tüm insanların eşitliğini 
varsayıyordu. Tanrı’nın önünde 
eşitlik fikri gittikçe laikleştirilerek 
tüm insanların doğadan eşit bir 
şekilde doğduğunu, eşitsizliklerin 
tarihsel ve toplumsal nedenlerle 
ortaya çıktığını varsayan doğal 
eşitlik fikrine dönüştü. Jean Jacques 
Rousseau’nun ortaya koyduğu 
eşitlik anlayışı temelde budur. 
Cenevreli düşünür Rousseau, yasal 
ve politik eşitliğin halk egemenliğinin 
tanınmasıyla ve insanların karar 
mekanizmalarına doğrudan katılımıyla 
garanti altına alındığı yeni bir toplumsal 
sözleşmeye ihtiyaç olduğunu ortaya 
koymuştu. Eşitlik üzerine düşünen 
bir başka düşünür olan Montesquieu 

de demokrasinin erdemlerini ve 
cumhuriyetçiliğin insanlar arasında 
eşitliği tanımasından kaynaklanan 
üstünlüğünü savunuyordu. 
Montesquieu’ye göre, emek 
sömürüsünden kaynaklanan ekonomik 
dengesizlik nedeniyle ortaya çıkan 
ayrımcılığı ancak demokratik rejimler, 
eşitliği yönetimin başlıca prensibi 
olarak kurmakla ortadan kaldırabilir.

EKONOMİK KOŞULLARIN ETKİSİ
Yönetimi doğal eşitlik fikri 
temeline oturtma ihtiyacı ve emek 
sömürüsünün eşitsizliklere ve elitlerin 
egemenliğine yol açtığı fikri, Karl 
Marx’ın özel mülkiyetin ortadan 
kaldırılması üzerine teorilerinde de 
karşımıza çıkar. Marx, mülkiyetin 
lağvedilmesi ve proleteryanın kendi 
kendini yönetmesiyle eşitliğin garanti 
altına alınabileceğine inanıyordu. 
Sovyetler Birliği ve diğer tüm 
sosyalist ülkeler, tüm vatandaşların 
eğitimde, mülkiyetin dağıtımında ve 
çalışma faaliyetlerine katılımda eşit 
sayıldığı sosyalist eşitlik anlayışını 
ortaya koymuştur.

Bu eşitlik anlayışı, başlıca iki 
eleştiriyle karşı karşıya geldi. 
Bazı düşünürler, bu anlayışın 
toplumun homojenleşmesine yol 
açacağını savunuyordu. Örneğin, 
Maffeo Pantaleoni, sosyalist eşitlik 
yaklaşımını insanlara dayattığı 
kurallarla insan evriminin kökeninde 
yatan yaratıcılığın önünü kesmekle 
eleştiriyordu. Başka düşünürler 
de eşitlikçiliğin korumaya çalıştığı 
insanlara zarar vereceğini 
düşünüyordu. Vilfredo Pareto, 
ekonomik zenginliğin yeniden 
dağıtımı yönündeki girişimlerin 
yoksullara daha da zarar vereceği ve 
zenginleri daha da zengin kılacağını 
savunuyordu. Pareto, düşüncesini 
Gaetano Mosca’nın elitler üzerine 
teorisi üzerine kurmuştu. Mosca’nın 
teorisine göre, insanlar arasındaki 
farkların varlığı nedeniyle, her 
toplumda bir yönetici elit sınıfı ve 
bir yönetilen kitle olacaktır. Mosca, 
bu tür elitist bir toplumda bile 
eşitliğin bir rolü olduğunu kabul 
ediyordu. Hatta her toplumun yasal 
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eşitliğe saygı duyulmasını sağlaması 
gerektiğini düşünüyor, yasa önünde 
eşitliğin ahlakı denetlemenin temel 
mekanizması olduğuna inanıyordu. 
Daha sonraları, Benedetto Croce 
bu eşitliğin nasıl tesis edileceğine 
dair daha derin düşünceler ortaya 
koydu. Croce, Rousseau’nun 
demokrasi fikrine karşı çıkıyor, 
demokratik ve liberal eşitlik fikirleri 
arasında bir ayrım ortaya koyuyor 
ve liberal eşitlik fikrini savunuyordu. 
Croce’ye göre, demokratik eşitlik 
-ya da eşitlikçilik- insanlara hayatın 
serbest rekabetindeki konumlarına 
göre eşitlik sağlamak yerine 
onları homojenleştirecekti. Liberal 
eşitlik anlayışında, insanlar çıkış 
takozlarındaki koşucular gibidir; 
devlet başlangıçta bir kez tüm 
takozların bitiş çizgisinden eşit 
mesafede olduğunu garanti ettikten 
sonra her birey kendi becerilerine 
göre yarışı bitirir. Dolayısıyla Luigi 
Einaudi’nin daha iyi açıkladığı üzere, 
devlet eşitsizliği tamamen ortadan 
kaldırmadan her bireye serbest 
rekabete katılmak üzere eşit yasal ve 
ekonomik koşullar yaratarak fırsat 
eşitliği sağlamalıdır.

Bir eşitlik anlayışı olarak fırsat eşitliği, 
sosyalist rejimlerin gelişmekte 
olduğu süreçte zamanla liberal 
demokrasilerin ana prensiplerinden 
biri olarak kabul edildi ve Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından günümüze 
neredeyse tüm dünyada anayasal 
tüzüklerde kendine yer edindi. 
Bunun istisnaları, meşruiyetini 
halk egemenliğinden almayan 
rejimler, örneğin insanların eşitlikten 
faydalanmasının liderin keyfine göre 
önlenebildiği diktatörlükler ve Vatikan, 
Suudi Arabistan gibi ayrımcılığın dini 
öğretilerle meşrulaştırıldığı, örneğin 
halen toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sınırlamaya devam eden, dini 
rejimlerdir.

Bu istisnaları bir kenara koyarsak, 
gerek uluslararası gerekse ulusal 
seviyede, eşitlik günümüzde 
çağdaş anayasalcılıkta tüm 
hukuk sistemlerinin en önemli 
prensiplerinden biri olarak kabul 

görmüş durumdadır. Günümüzün 
hukuk sistemleri, bazı hakların 
devleti finanse eden toplumsal 
anlaşmadan değil, insanın içsel 
doğasından kaynaklandığını 
öngören ius naturalis (doğal hukuk) 
anlayışına dayanır. Buradan da her 
tür kültürel rölativizme rağmen bazı 
prensiplerin göz ardı edilemeyeceği 
fikri çıkar. Bu, Birleşmiş Milletler’in 
1948’de yürürlüğe giren Evrensel 
İnsan Hakları Beyannamesi’nde 
net bir şekilde ortaya koyulmuştur. 
Eşitlik, beyannamenin birinci 

maddesinde dile getirilen temel 
bir prensiptir: “Tüm insanlar özgür 
doğar; saygınlık ve haklar bakımından 
eşittir.” Benzer bir şekilde eşitlik, 
1966 Uluslararası Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi’nin de (ikinci 
maddesinde) öngördüğü güvenceleri 
üzerine kurduğu temel olmuştur.

BİÇİMSEL EŞİTLİK YETERLİ Mİ?
Yine de eşitlik günümüzde halen 
nasıl tesis edileceğine dair, 
özellikle de biçimsel eşitliğin 
(herkese eşit muamele) gerçekten 
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Sovyetler Birliği ve diğer tüm sosyalist ülkeler, tüm 
vatandaşların eğitimde, mülkiyetin dağıtımında ve 
çalışma faaliyetlerine katılımda eşit sayıldığı sosyalist 
eşitlik anlayışını ortaya koymuştur.



insanlar arasında ayrımcılığı yok 
edip etmeyeceğine dair temel 
sorular ortaya çıkarmaya devam 
eden tartışmalı bir konudur. Kötü 
muamelenin bariz olduğu bazı 
durumlarda biçimsel eşitliğin 
sürdürülmesi mümkündür. Örneğin, 
bir işverenin hem siyah hem de 
beyaz çalışanlarının maaşlarını 
yarıya indirdiği veya hem erkeklere 
hem kadınlara cinsel istismarı 
teşvik ettiği durumlarda biçimsel 
eşitlik korunur. Bu durumlarda 
eşitlik (çağdaş anayasalcılıkta 
anlaşıldığı şekliyle) biçimsel anlamda 
bozulmaz, zira alınan kararlar ırka 
veya toplumsal cinsiyete göre 
ayrımcılık yapmamakta, fakat 
saygınlık eşitliği çiğnenmektedir. 
Aynı durum, uygulaması ayrımcılığa 
yol açan görünürde nötr yasal 
hükümlerde de geçerlidir. İngiltere’de 
okulların öğrencilerine üniforma 
giyme zorunluluğu getirme kararını 
buna bir örnek olarak ele alabiliriz. 
Burada istenen, öğrenciler arasında 
eşitliğin sağlanmasıyken derslere 
baş örtüsüyle girmek isteyen 
bazı Müslüman kız öğrenciler için 
entegrasyon anlamında ciddi bir 
sorun ortaya çıkmıştı. Bu durum, 
başka bazı yasal sistemlerin de 
yüzleştiği bir sorunu ortaya çıkardı: 
Bu öğrenciler dini kıyafetlerini 
bırakmak zorunda kalmadan 
eğitimden faydalanma haklarını 
savunmuşlardı. Dolayısıyla nötr olmak 
ve eşitliği sağlamak üzere tasarlanan 
bir hüküm ayrımcılığa yol açmıştı. 
Altrincham Kız İlköğretim Okulu’nun 
müdürü, 1989’da bu durumu doğru 

bir şekilde yorumlayıp yüzü tamamen 
kapatmadığı ve okulun mavi 
üniformasıyla aynı renkte olduğu 
sürece başörtüsü takılmasına izin 
vermişti. Son olarak, dolaylı ayrımcılık 
ayrık durumlarda, farklı olmalarına 
rağmen aynı şekilde davranıldığında 
da ortaya çıkar. Avrupa Adalet 
Divanı’nın 1994’teki tam zamanlı ve 
yarı zamanlı çalışanların ek mesai 
ücretleriyle ilgili verdiği tartışmalı 
“Helmig kararı” üzerine ortaya çıkan 
tartışmanın kökeninde bu durum 
vardır. Pek çok bilim insanının ek 
mesainin yarı zamanlı çalışanların 
aileleri üzerindeki çeşitli etkilerinin 
altını çizen görüşler bildirmesine 
rağmen, Divan yarı zamanlı 
çalışanların ekonomik durumunda 
ayrımcılığın söz konusu olmadığı 
kararına varmıştı. Divan’a göre, 
eşit muamelenin sağlanması için 

yarı zamanlı çalışanlara ancak saat 
bazında tam zamanlı çalışanlar kadar 
çalıştıkları takdirde ek mesai ücreti 
ödenmesi gerekiyordu.

Herkesin başlangıçta aynı 
fırsatlara sahip olmasıyla eşitliğin 
sağlanabileceği anlayışı, yarışa aynı 
noktada başlamanın yetersiz bir 
garanti olduğunu ve yarış boyunca yer 
alan engellerin de ortadan kaldırılması 
gerektiğini savunan düşünürler 
arasında da tartışmalara yol açmıştır. 
Friedrich von Hayek ve Robert 
Nozick’e göre, eşitliğin sağlanması 
ve kasıtlı ya da hakları ihlal eden 
engellerin ortadan kaldırılması da 
devletin görevleri arasında olmalıdır. 
Fakat bu iki düşünür, ekonomik 
durumlar nedeniyle ortaya çıkan 
engellerin ortadan kaldırılması fikrini 
reddetmiştir.

Bir işverenin hem siyah hem de beyaz çalışanlarının maaşlarını yarıya indirdiği veya hem 
erkeklere hem kadınlara cinsel istismarı teşvik ettiği durumlarda biçimsel eşitlik korunur.
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Hayek ve Nozick’ten farklı olarak, 
Nobel Ödüllü iktisatçı Amartya 
Sen, eşitliğin sağlanması için 
doğanın getirdiği engellerin dahi 
kaldırılması gerektiğini ortaya 
koyarak teorizasyondan ziyade 
eşitsizlikleri azaltmaya yarayacak 
pratik çözümler bulmaya odaklanan 
yeni bir yaklaşımın öncüsü oldu. Sen, 
argümanını liberallerden kısmen farklı 
bir şekilde kurar: Liberaller başlangıç 
noktaları itibariyle eşitlik isterken 
Sen’e göre eşitlik, fırsatlar bazında 
kurulmalıdır; bu da sadece biçimsel 
bir eşitliğin sağlanmasıyla tüm 
bireylerin aynı fırsatlara kavuşması 
ile değil, aynı zamanda çoğu zaman 
(yer yer kökenleri doğal bile olabilen) 
durumsal engellerin de var olduğunu 
görmekle mümkündür ve başlangıç 
noktalarının somut anlamda 
eşitlenmesi için bunların ortadan 
kaldırılması gerekir.

Aralarındaki farklara rağmen, her iki 
anlayış da eşitliğin bir deklarasyon 
olmanın ötesine geçmesi için somut 
müdahalelere ihtiyaç duyulduğu 
gerçeğinin altını çizer. Zamanla pek 
çok devlet “asli eşitlik” anlayışını 
yasal sistemlere dahil etti. Kısaca 
özetlemek gerekirse asli eşitlik, 
olumlayıcı eylem adı da verilen, 
dolaylı ayrımcılıklara dönüşmemeleri 
için sürekli olarak ayarlanması 
gereken pozitif ayrımcılıkların 
getirilmesini öngörür. Örneğin, 
ebeveyn izni konusunda bu durum 
karşımıza çıkar. Çalışan kadınlara 
iş hayatlarını tehlikeye atmadan 
erkeklerle aynı üreme haklarına sahip 
olmalarını sağlamak için devletler 
doğum iznini getirmiştir. Fakat 
yakın zamanda bu yaklaşım hem 
erkeklere (ebeveynlik haklarından 
mahrum kalmaları anlamında) hem 
de doğum izni ile çocuk bakımının 
tüm sorumluluğunu üstlerine 
almak durumunda kalmalarıyla 
kadınlara karşı ayrımcılığa neden 
olması nedeniyle tartışmalı hale 
geldi. Eşitliği yeniden sağlamak 
için bazı ülkeler her iki ebeveynin 
yeni doğan çocuklarına bakmak 
üzere izin alabileceği bir ebeveyn 
izni sistemi kurdular. Halihazırda 
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Devletlerin eşitsizliğin nedenlerini ortadan kaldırmak üzere ne şekilde 
müdahalede bulunması gerektiğine dair tartışmanın yanı sıra, eşitlik 
prensibi söz konusu olduğunda kavramın yasal hükümlerde ve bu 
hükümlerin yorumlanması gereken yasal bağlamda ne şekilde ele 
alındığı gibi başka öğeler de göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla sadece 
kanunda, kanun önünde veya kanunen eşitliği öngören hükümlerde 
farklı eşitlik anlayışlarının gözetilmesi uygunsuz değildir. Bu noktayı 
başımdan geçen bir olayla daha iyi açıklamaya çalışacağım. Arap Baharı 
sonrası yeni anayasanın onaylandığı süreçte Tunus’taydım. Anayasada 
kadınların erkeklerin tamamlayıcısı olarak tanınmasıyla ilgili ciddi bir 
tartışma söz konusuydu. Bir kadın derneğinde geçen bir konuşma 
esnasında tamamlayıcılık kavramıyla ilgili memnuniyetsizliğimi ve 
kadınların kanun önünde eşitlik elde etmek yönünde çaba göstermeleri 
gerektiğini dile getirmiştim. Beni oldukça şaşırtan bir biçimde, 
katılımcılar bunu son derece komik buldular ve İtalyan olmama 
gönderme yaptılar. Bana ülkemde din ve devlet arasındaki ayrımın 
anayasada (1948) açık bir şekilde yer aldığını, dolayısıyla kanun 
önünde eşitliğin bana bir başarı gibi görünmesinin doğal olduğunu 
hatırlattılar. Fakat Tunus’ta 1956’da Fransa’dan ayrılıp bağımsızlığa 
kavuşmakla sonuçlanan Bourguiba Devrimi’nden sonra onaylanan 
1959 Anayasası, birinci maddesinde devletin dininin İslam olduğunu 
dile getiriyordu ve anayasanın ardından onaylanan bazı yasalar da 
hukukun laik ve dini kaynakları arasında geçişkenlik olabileceğini ortaya 
koyuyordu. Kadınlara göre, kanun önünde eşitlik, aynı zamanda şeriat 
prensiplerine göre düzenlenmiş, katı ve bire bir yorumuyla kadınların 
tamamlayıcılığını perçinleyecek bir kanun anlamına gelebilirdi. Daha 
geniş bir perspektifte, eşitlik prensibinin yasal sistemlere olan etkisi 
düşünüldüğünde bir dizi çıkarım yapılabilir.

DEVLETLER TARAF MIDIR?



var olan bir ayrımcılığın kabulünden 
hareketle uygulanan bir başka pozitif 
ayrımcılık da karar mekanizmalarında 
kadınların katılımını artırmak için 
kadınlara ayırılan kotalardır. Bu kota 
uygulaması, düşünürler ve karar 
vericiler arasında iki ana nedenle 
tartışmalara yol açar. Birincisi, kota 
nedeniyle karar mekanizmalarında 
yer alamayanlara -bu durumda, 
erkeklere- karşı ayrımcılığı temsil 
ettiği ve bu nedenle ulaşmayı 
hedeflediği amaçlar nedeniyle 
akla yakın ve orantılı olup olmadığı 
sorusunun ortaya çıkması itibarıyla 
bir tartışma söz konusudur. İkincisi, 
bu uygulama, eşitliği sağlamak 
için kullanılan bir başka araç olan 
meritokrasiyle çatışır.

Gerek yasal doktrinler gerekse yasal 
tüzükler tarihsel ayrımcılıkların 
arkasında yatan toplumsal faktörleri; 
toplumsal cinsiyete, cinsel davranışa, 
yaşa, kökenlere, kast ve sınıfa, gelir 
ve mülkiyete, dile, dine, görüşler ve 
davranışlara, sağlık ve maluliyete 
göre olanlar dahil olmak üzere tanır. 
Fakat en proaktif yüksek mahkemeler 
ve anayasa mahkemelerinin içtihatları 
bunun nihai bir liste olmadığını, 
vakalarda ayrımcılığın görüldüğü her 
yerde uygulanması gerektiğini ortaya 
koyar.

ANAYASADA EŞİTLİK
Öncelikle, eşitlik tanımlanırken, 
her anayasal tüzüğü yazanların 
kendi eşitlik anlayışları ve eşitliğin 
kimin için geçerli olduğuna dair 
kendi fikirleri olacaktır. 1919’da 
Almanya’da Weimar Anayasası 
yazılırken, kurucular açık bir şekilde 
“Tüm Almanlar kanun önünde 
eşittir.” (Madde 109) ifadesini 
kullanmış, dolayısıyla eşitliği sadece 
vatandaşlarla sınırlamıştır. Fakat 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
1949’da yazılan Federal Almanya 
Cumhuriyeti Temel Kanunu bunu 
daha genel bir yorumla “Tüm 
şahıslar kanun önünde eşit 
olacaktır.” (Madde 3) şeklinde 
genişletmiştir. Bu iki yaklaşım 
arasındaki fark, oy verme hakkı gibi 
belirli haklardan faydalanılması söz 

konusu olduğunda önem kazanır. 
Günümüzde yabancılara oy verme 
hakkı tanıyan ülkelerin sayısı halen 
sınırlıdır. Belçika, 2004’te farklı bir 
eşitlik anlayışına dayanarak eşitliği 
oy verme hakkıyla birlikte ele almış ve 
AB vatandaşı olmayanlara ulusal ve 
yerel seçimlerde oy kullanma hakkı 
tanımıştır.

İkinci olarak, eşitlik prensibi anayasal 
tüzüklerde ne kadar yer edinirse, 
yasama faaliyetlerine o kadar fazla 
etki edecektir. Eşitliğin güvence 
altına alınması için kanunların 
mümkün olduğunca genel ve 
soyut olması gerekir. Ayrıca ceza 
hukukunda önemli bir prensip olan 
ve kökenini yine eşitlik kavramından 
alan, kanunun sadece ileriye yönelik 

uygulanabilirliği ilkesine göre 
sadece kanunun onaylanmasından 
sonra ortaya çıkan vakalar için 
geçerli olmaları gerekir. Dahası, 
eşitlik prensibinin varlığından 
dolayı, yasama organları pozitif 
ayrımcılıklar getirirken rasyonaliteye 
ve orantılılığa saygı göstermek 
zorundadır. Akılcılık prensibinin 
ortaya çıkmasının ardında ABD’de 
1868’de 14. Ek Madde ile getirilen 
Eşit Koruma Fıkrası ile başlayan 
ve Avrupa’da, Almanya’da Weimar 
döneminde Gerhard Anschütz, 
Gerhard Leibholz ve Hans Nawiask’nin 
hukukta takdir hakkı üzerine farklı 
görüşleri sayesinde (1919-1933) 
devam eden uzun ve canlı bir 
tartışma yatar. Yakın zamanda, 
Hindistan Yüksek Mahkemesi de 
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hukukta takdir hakkı meselesini 
eşitlik ilkesiyle ele almış ve insanlar 
arasında ayrım yapan bir kanunun 
akılcı bir sınıflandırmayı temel 
alıyorsa ayrımcılıktan uzak olarak 
düşünülüp düşünülemeyeceğine 
karar vermek üzere belirli bir kriter 
getirmiştir. Buna göre, sınıflandırma 
akılcı temellere oturuyorsa ve 
denetim altına aldığı konuyla akılcı 
bir ilişki kuruyorsa akılcıdır. Yasama 
organları federal veya bölgesel bir 
bağlamda çalıştığında, devletin 
mülki yapısından bağımsız olarak 
her yerde “aynı eşitliğin” sağlanması 
anlamında bir başka sorun ortaya 
çıkar. Üniter devletlerde sadece bir 
temel tüzük ve kanun yapmakla yetkili 
tek bir parlamento varken, federal 
ve bölgesel devletlerde yasama 
yapıda en az iki katman (örneğin 
merkezi parlamento ve yerel yasama 
meclisleri) hatta kimi zaman üye 
devletlerin kendi anayasalarının da 
olduğu ve bu anayasaların federal 
seviyeye göre daha yüksek bir 
hak koruması öngörebildiği (fakat 
daha azını öngöremediği), ABD’de 
olduğu gibi, iki farklı seviyede tüzük 
söz konusu olabilir. Bu nedenlerle, 
karar mercileri arasındaki yetki 
çatışmalarının nasıl çözülmesi 
gerektiği üzerine süren büyük 
tartışmayı bir kenara bıraktığımızda 
bile farklı üye devletler veya bölgeler 
arasında farklı yönetmelikler söz 
konusu olabilir. Bu da bu devletler 
veya bölgelerdeki vatandaşlar 
arasında eşitsizliklere yol açabilir. Bu 
anlamda uygulanan iki çözüm vardır. 
ABD gibi liberal politikaları temel alan 
devletler çoğu zaman bir üye devlette 
verilen garantileri federasyonun 
hangi devletinin vatandaşı olursa 
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Eşitlik sadece bireylere uygulanabilen bir prensip midir? Yoksa topluluklara ve gruplara 
da uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilirse bu tür bir eşitliği hangi grupların hak ettiğine 
nasıl karar verilecektir?



olsun o devlette ikamet eden herkesi 
kapsayacak şekilde genişletir. 
Fakat İtalya ve Almanya gibi sosyal 
politikaları temel alan devletler 
“tüm federal topraklarda homojen 
koşullar sağlama” ilkesiyle (Temel 
Kanun’un 72. maddesi) veya tüm 
ulusal topraklarda “kamusal ve sosyal 
haklarla ilgili temel menfaatlerin 
homojen bir şekilde belirlenmesi” 
(İtalya Anayasası 117. madde) 
prensibiyle hareket edebilir.

Üçüncü ve son olarak, eşitlik 
konusunda karar veren mahkemeler, 
ihlalleri değerlendirmede 
kullanacakları karşılaştırma 
unsurlarını seçerken dikkatli 
davranmak zorundadır. Kanada 
Yüksek Mahkemesi’nin 1979’da 
gördüğü “Bliss Davası”nda olduğu 
gibi, bu unsurun seçimi kararda temel 

rol oynayabilir. Söz konusu davada, 
mahkeme işsiz kadınlara ekonomik 
koruma getiren ve o dönemde hamile 
kadınları kapsam dışı bırakan 1971 
İşsizlik Sigortası Yasası’nın hükümleri 
altında ayrımcılığa uğradığını iddia 
eden bir kadının itirazını hükme 
bağlamıştı. Karşılaştırma parametresi 
olarak hamile olmayan kadınlar 
yerine erkekleri kullanan mahkeme, 
ayrımcılığın söz konusu olmadığını 
ve işsiz hamile kadınların ister erkek 
ister kadın olsun diğer işsizlere 
kıyasla uğradığı farklı muamelenin 
nedeninin kadın olmaları değil, hamile 
olmaları olduğunu ifade ederken 
muhtemelen sadece kadınların 
hamile kalabildiğini “unutmuştu”. 
Fakat mahkemenin bu kararı 
1989 “Brooks Davası”nda daha 
ayrıcalıklı bir grupla karşılaştırma 
üzerinden ayrımcılığı ispat etmenin 

davacıların görevi olmadığını ifade 
ederek bozduğunu da göz önünde 
bulundurmalıyız.

“Ayrıcalıklı gruplara” yapılan 
gönderme, eşitlikle ilgili bir başka 
önemli tartışma noktasına işaret 
etmek açısından önemlidir. Eşitlik 
sadece bireylere uygulanabilen bir 
prensip midir? Yoksa topluluklara ve 
gruplara da uygulanabilir mi? Eğer 
uygulanabilirse bu tür bir eşitliği 
hangi grupların hak ettiğine nasıl 
karar verilecektir? Aslında burada 
ortaya çıkan mesele, eşitliğin etnik, 
kültürel veya dini azınlıklar olarak 
tanımlanabilecek belirli grupların 
tanınmış hakları olan kolektif haklara 
uygulanmasıyla ilgilidir. Bu konudaki 
ilginç vakalardan biri Hindistan’da 
vuku bulmuştur. Hindistan Yüksek 
Mahkemesi, eşit muamele prensibinin 
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tüm dini zümrelere uygulanabilirliği 
konusunda karar vermek için 
çeşitli dini grupların öğretileri ve 
normlarını incelemek üzere kendisini 
yetkili kabul etmişti. 1984’teki 
“Jagdishwaranand Davası”nda 
mahkemeye Ananda Marga’nın farklı 
bir din mi, yoksa Hinduizme dahil olan 
bir grup mu olduğu ve bu zümrenin 
belirli bir pratiği olan tandava 
dansının ibadetin temel bir öğesi 
olup olmadığı sorulmuş ve mahkeme 
olmadığı yönünde karar vermişti. 
Hindistan’daki dava bunun tek örneği 
değil: Scientology inanışının üyeleri 
için bir dini topluluk olarak kolektif 
hakların tanınmasının gerekip 
gerekmediği yönünde pek çok davada 
mahkemelerin karar vermesi gerekti. 
Hangi grupların korunması gereken 
topluluklar olarak gözetilmesi 
gerektiği konusunda doğru karar 
verilmesi, ortaya çıkacak sonuçlar 
açısından son derece önemli. 
Örneğin, bir topluluğun kültürel 
hakları tanınırken eğitim sistemi 
için topluluğun dili ve geleneklerinin 
ders müfredatına dahil edilmesi 
gibi sonuçları olabilir. Ayrıca, bir dini 
topluluğun tanınması, topluluğun 
vergi muafiyetinden veya ibadeti ve 
ibadet yerleri için özel korumalardan 
faydalanmasına olanak tanıyabilir. 
Özellikle devletlerin ödevleri üzerine 
oluşturabileceği sonuçlar itibarıyla, 
eşitliğin tanınması olasılıklarının (ve 
ne şekilde tanınacağının) tüzel kişiler 
üzerindeki etkisiyle ilgili tartışmalar 
ise sürüyor.

FARKLILIKLARIN EŞİTLİĞİ
Eşitlik anlayışları ele alınırken 
birbiriyle çelişen anlayışlar da göz 
önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve ırksal 
eşitliğe baktığımızda, birbiriyle 
çelişen iki teori tartışılabilir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, 
kadınların tam eşitliği yerine 
tamamlayıcı olarak görülmesi, sadece 
günümüz İslam devletlerinde değil, 
aynı zamanda Batı hukuk kültürü 
olarak tanımlanabilecek gelenekteki 
ülkelerde de tekrar tekrar karşımıza 
çıkar. Yukarıda da değinildiği gibi, 
bu tamamlayıcılık anlayışı kadının 

“ailede erkekle birlikte bir tamamlayıcı 
unsur ve ülkenin gelişiminde erkeğe 
yardımcı” olduğunu dile getiren bir 
anayasal hüküm getirmeye çalışan 
2014 Tunus Anayasası’nın yazımında 
yeniden ortaya çıktı. Burada, ailenin 
bir merkezi olduğu ve bu merkezin 
erkek olduğu, erkeğin işinin aileyi 
geçindirmek ve kararları vermek 
olduğu ve aileye ev işleri ve çocuk 
bakımı gibi yan işlevlerle katkıda 
bulunan bir de kadın bulunduğu 
şeklindeki ataerkil kabulü tekrarlar. 
Bu anlayış, kadınların aşağılanması ve 
onlara boyun eğdirilmesini kadınlara 
yasal çerçevede sadece formal 
anlamda ikincil bir konum getirmeyen 
belirli roller vererek dolaylı biçimde 
onaylar.

Yine bir başka “dolaylı” düzenleme, 
ABD’de 19. yüzyılın sonunda getirilen 
bir yasal doktrin olan “ayrı fakat eşit” 
anlayışıdır. Yüksek Mahkeme’nin 
1896’daki “Plessy v. Ferguson” 
davasındaki kararında görülen bu 
sisteme göre, siyahlar ve beyazların 
tecridi eğer iki grup farklı ortamlarda 
eşit muamele görürse, siyahlara 
karşı ayrımcılık teşkil etmiyordu. 
Mahkeme, Afrikalı Amerikalıların 
[mahkeme onlara “zenciler” 
(negroes) diyordu] beyazlarla “mülki 
ve politik anlamda” eşit olduğunu, 
fakat sosyal anlamda eşit olmadığını 
ifade ediyor ve tecridin ayrımcılıkla 
eş anlamlı olmadığını söylüyordu. Bu 
sistem, pratikte siyahların köleliğin 
başlangıcından beri sürmekte olan 
ve beyaz Anglo-Sakson Protestan 
(WASP) nüfusun üstünlüğünü 
sağlamaya yönelik kurulmuş olan 
bir sisteme göre aşağılanmasının 
devamını sağladı. 1954’te “Brown 
v. Board of Education” davasında 
mahkeme nihayet kararını bozdu ve 
tecridin eşitsizliğe yol açtığını ifade 
ederek 1960’larda ırksal ayrımcılık 
olmadan asli eşitliği kurmaya çalışan 
politikaların önünü açtı.

Anlaşılacağı üzere bu iki dava, 
ayrımcılığın toplumsal cinsiyet ve 
ırktan ne şekilde kaynaklanabileceğini 
gösterir. Bu da önceden bahsini 
ettiğimiz, eşitliği homojenleştirme 

olarak gören hatalı bakış açısını 
sorgulamamızı sağlıyor. Bu tür bir 
homojenliği desteklemek şöyle 
dursun, çağdaş anayasalcılığın 
tanıdığı eşitlik anlayışı tüm insanların 
aynı saygınlığa sahip olmaya layık 
olduğunu temel alarak temelsiz 
ayrımları dışlar. Bu anlayışın hayata 
geçirilmesi elbette güçtür ve “nötr” 
kanunların ortaya çıkardığı istemsiz 
sonuçlar ve meşruiyet arayışı içinde 
popülist taleplere göre hareket 
eden politik güçlerin keyfi kararları 
nedeniyle sürekli tehlike altındadır. 
Pek çok popülist siyasi partinin 
göçmen krizine verdiği tepkiler bunun 
net bir örneğidir.∆
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Toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanında, 
kadınların tam 
eşitliği yerine 
tamamlayıcı olarak 
görülmesi, sadece 
günümüz İslam 
devletlerinde değil, 
aynı zamanda Batı 
hukuk kültürü olarak 
tanımlanabilecek 
gelenekteki 
ülkelerde de tekrar 
tekrar karşımıza 
çıkar.
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KÖPEĞİ SALLAYAN KUYRUK ÖYKÜSÜ

SİMETRİ VE TOPOLOJİYLE 
EŞİTLİĞİ BOZMAK

Buzun buharlaşarak gaza dönüşmeden 
önce, eriyerek sıvı halini alacağını okul 
öncesi yaştakiler bile bilir. Peki ya bu 
gündelik olgunun ardında yatan, adına 
hal değişimi dediğimiz mekanizmaya ne 
demeli?
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Kimyasal bağlar, “buz” gibi kristal 
yapılı katılarda tüm molekülleri düzenli 
desenler oluşturacak biçimde bir 
arada tutar ve oldukça yerleşik olan 
bu moleküller sadece titreme ve 
dönme serbestliklerine sahiptir. Katı bir 
kristalin yapısal desenini belirleyen ise bu 
moleküllerin toplam enerjisi ve entropisidir 
ya da daha doğru bir tabirle moleküllere 
asgari dahili enerjiyi (E) ve azami entropiyi 
(S) sağlayan konfigürasyonudur. Bir 
sistemin entropisinin, onun kaç farklı 
dahili konfigürasyona sahip olabileceğini 
doğrudan belirlediğini hatırlayalım yani 
sistemin düzensizliği veya rastgeleliği 
(konfigürasyonlarının fazlalığı) ne kadar 
yüksekse entropisi de o kadar yüksektir. 
Dolayısıyla elmas gibi çok düşük entropiye 
sahip katılar, sert ve kararlı yapılardayken 
grafit (örneğin kurşun kalemin içindeki 
çubuk) gibi daha yüksek entropiye sahip 
katılar, daha yumuşak ve şekil verilebilir bir 
yapıdadır.

Öte yandan su gibi sıvılarda tüm 
moleküller, içinde bulundukları 
kararsız durum nedeniyle sürekli 
olarak ayrışıp bağlanarak hareket 
ettiklerinden akıcılık kazanır ve içinde 
bulunduğu kabın şeklini de alacak 
biçimde yoğun ama mikroskobik 
ölçekte düzensiz yani herhangi bir yapısal 

desen oluşturmaksızın bir arada durur. 
Katı halinden ısıtılarak sıvılaştırılan bir 
maddenin yalnızca enerjisi değil entropisi 
de moleküllerin ek olarak kazandığı 
öteleme (akışkanlık) serbestliği nedeniyle 
çok daha fazla artar.

Maddenin erime sıcaklığını (T), katı 
ve sıvı hallerinin serbest enerjileri (F) 
arasındaki rekabeti belirler. Başka bir 
deyişle termal kararlılık, maddenin aynı 
anda hem asgari dahili enerjiye hem 
de azami entropiye doğru gösterdiği 
çelişkili eğilim tarafından belirlenir. 
Burada bir sistemin termodinamik 
serbest enerjisi (Fsis=Esis-T Ssis) iş 
yapmak üzere kullanılabilecek enerji 
miktarına karşılık gelir. Katı ısıtıldığında 
katının serbest enerjisi, maddenin 
sıvı halinin serbest enerjisinden daha 
düşük olduğu sürece (Fkatı<Fsıvı) 
moleküller kristal yapıda kalır. Bu 
durum Fsıvı=Fkatı kararlılık koşulunun 
belirlediği erime noktasına kadar sürer. 
Sistemin serbest enerjisi bu kararlılık 
halini geçtiğinde erime meydana 
gelir. Benzer şekilde erime noktası 
geçildikten sonra maddenin sıvı hali 
Fgaz=Fsıvı durumunun söz konusu 
olduğu kaynama noktasına gelindiğinde 
yerini gaz haline bırakır. Dolayısıyla 
maddenin katı, sıvı ve gaz halleri 

arasındaki karşılıklı geçişlerini kontrol 
eden temel mekanizmanın, bu hallerin 
özündeki makroskobik düzenleriyle 
veya geometrik simetrileriyle yani 
entropileriyle ilgili olduğu ortaya çıkar.

Bir sistemin simetrisi, o sisteme 
uygulanan herhangi bir dönüşümden 
sonra aynı kalan özelliğidir. Örneğin 
merkezinden dik geçen eksen etrafında 
bir çember, her türlü açısal dönüş 
için simetrikken bir kare, sadece 90 
derecelik dönüşler için simetriktir. Benzer 
şekilde bir kristal katı, eriyip sıvı olduğunda 
düzenli ve dolayısıyla düşük entropili bir 
halden (katı haldeki maddenin öteleme ve 
dönüş simetrilerine bağlı olarak) düzensiz 
ve daha yüksek entropili (moleküllerin 
rastgele dağıldığı) bir hale geçer. 
Dolayısıyla bir maddenin erime noktası 
geometrik simetrilerinin bazılarındaki 
değişiklikler tarafından karakterize 
edilebilir; örneğin katı ve sıvı hallerinin 
kararlılığı arasındaki fark simetri 
bozulmasıyla açıklanabilir. Katılarda 
atomlar ve moleküller bir örümcek ağı 
gibi yapısal bir desenle birbirlerine 
kilitliyken sıvılarda serbestçe hareket 
ederler. Simetri bakımından maddenin 
sıvı ve gaz halleri ise birbirinden 
farksızdır.

 Doç. Dr. Menderes Işkın / Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

∏ Bir maddenin kristal yapılı katı halinin, sıvı ve gaz haliyle karşılaştırılması.

KATI SIVI GAZ



FARKLARIN KUANTUM TARİFİ
Katıları geometrik simetrileri 
bakımından sıvılardan ayrı 
sınıflandırmak, onların mekanik 
ve yapısal farklarına bir açıklama 
getiriyor olsa da katıların elektronik 
özelliklerini tarif etmek için fazlaca 
ilkel ve yetersiz bir yöntemdir. Bu 
sadece modern kuantum malzemeler 
için değil gündelik kullanımdaki 
maddeler için de geçerlidir. Örneğin bu 
tür bir ayrım; metaller, yarı iletkenler, 
yalıtkanlar ve üstün (ya da süper) 
iletkenler gibi farklı kategorilerdeki 
katıların termal ve elektriksel özellikleri 
arasındaki devasa farkları açıklayamaz.

Katı bir maddenin elektriksel özellikleri 
onun sahip olduğu elektronların 
enerji dağılımına bakılarak yani 

kuantum mekaniği ile Schrödinger 
denklemi çözülerek anlaşılabilir. 
Şöyle ki herhangi bir katının, yapısal 
desenine ve geometrik simetrilerine 
bağlı olarak, elektronlarına izin verdiği 
enerji seviyeleri, katıya uygulanan 
bir elektrik alanına (voltaj) karşılık 
elektronların vereceği tepkiyi belirler. 
Şekilde görüleceği üzere elektronların 
sahip olabileceği tipik enerji seviyeleri 
süreksiz yani bantlı bir dağılım gösterir. 
Arka arkaya gelen ve elektronların 
yerleşebileceği “izinli bölgelerin” (enerji 
bantları) arasında “yasak bölgeler” 
(bant açıklıkları) vardır.

Bu bantlardan herhangi biri elektronlar 
tarafından kısmen işgal edilirse söz 
konusu olan katı iletken bir metaldir. 
Metali elektrik taşımaya yatkın 

yapan şey, herhangi bir elektrik 
alanı uygulandığında elektronlarının 
kolaylıkla kullanabileceği, önceden 
işgal edilmemiş enerji seviyelerinin 
varlığıdır. Basitçe söylersek elektronlar 
kolaylıkla koltuk değiştirebilecekleri 
için hareketlidir ve sıkıştırılabilir. Bunun 
aksine enerji bantları elektronlar 
tarafından tamamen işgal edilmişse 
ilgili bant açıklığını telafi etmek ve 
elektrik akımı yaratmak için ilave enerji 
gerekeceği için söz konusu katı, bir yarı 
iletkendir. Yine basitçe söylersek tüm 
koltuklar dolu olduğundan elektronlar 
hareketsiz ve sıkıştırılamaz haldedir 
ancak bir pilin yardımıyla üst üste 
oturabilirler. Bu anlamda yalıtkanlar, yarı 
iletkenlerle oldukça benzerdir fakat bant 
açıklıkları belirgin derecede daha geniş 
olduğu için, pratikte uygulanan düşük 
voltajlar bant açıklığını telafi edemez ve 
herhangi bir akım oluşturamaz.
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∏ Katılarda elektronik spektrum sürekli olmayıp bantlı bir dağılım gösterir.

∏ İki boyutlu bir topolojik yalıtkan, kenarları 
boyunca elektriği iletirken iç kısmıyla iletmez.

Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde yapılan çeşitli pek çok keşif, modern kuantum 
malzemelerinin elektriksel özellikleri bakımından çok daha zengin bir 
hiyerarşiye sahip olduklarını ortaya çıkardı.

ENERJİ

Metaller Yarı İletkenler

Yalıtkanlar 
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KUYRUK NEREDE? PEKİ, YA KÖPEK?
1980’de “tam sayı kuantum Hall 
Etkisi”nin rastlantısal keşfi ve geçtiğimiz 
10 yıllık dönemde yapılan çeşitli pek çok 
keşif, modern kuantum malzemelerinin 
elektriksel özellikleri bakımından çok 
daha zengin bir hiyerarşiye sahip 
olduklarını ortaya çıkardı. Örneğin 
“topolojik yalıtkanlar” diye sınıflandırılan 
malzemeler, sadece kenarlarında ve 
yüzeylerinde elektrik akımını iletebiliyor, 
başka bir deyişle üzeri tamamen 
metal kaplı bir tahta gibi davranıyor. 
Ayrıca ebatları ve şekilleri ne olursa 
olsun topolojik yalıtkanlar parçalara 
ayırıldıklarında elektriksel özellikleri 
değişmiyor, bu nedenle de “topolojik” 
olarak adlandırılıyorlar. Biliyoruz ki, 
topolojik yalıtkanların gerçek uzayda 
gösterdikleri özellikler, birtakım 
kuantum mekaniksel özelliklerinin bir 
yansımasından başka bir şey değil. Bunu 
bir mıknatısın ebadını değiştirerek ve 
şeklini bozarak mıknatıslık özelliğini 
yok etmeye çalışmak gibi düşünebiliriz. 
Elbette bu imkânsız; mıknatısı ne kadar 
bölersek bölelim, manyetik kuzey ve 
güney kutupları her seferinde ortaya 
çıkacaktır. Başka bir deyişle bir nesneyi 
gölgesiyle oynayarak değiştiremeyiz.

Şimdi başlığımıza geliyoruz: Hakikaten 
de kuyruk köpeği sallıyor. Topolojik 
yalıtkanların gerçek yani fiziksel 
uzayda gözlemlediğimiz harikulade 
elektriksel özellikleri, onların ters yani 
bant uzaylarının veya diğer bir ifadeyle 
Fourier uzaylarının geometrik topolojisi 
tarafından kontrol ediliyor. İçinde 
bulunduğumuz yüzyıla kadar çok sayıda 
topolojik malzemenin sentezini önleyen 
de tam olarak buydu. Ters uzayda 
olup bitenler ters uzayda kaldığından 
topolojik malzemelerin elektriksel 
özellikleri gerçek uzayda meydana gelen 
değişimlerden pek etkilenmiyor. Bant 
uzaylarında bir nevi kalkana sahip olan 
topolojik malzemelerin kuantum bilgi 

teknolojileri bağlamında ümit verici 
imkânlar sağlayacağını ileriye dönük 
iddia etmek pek de abartılı değil. İşte 
yakın zamanda geliştirilen deneysel 
tekniklerle katıların hem gerçek hem de 
bant uzaylarının geometrilerinin kontrol 
edilmesi, benim de aralarında olduğum 
çok sayıda fizikçiyi bu malzemelerin 
sırlarını çözmek için yoğun bir uğraşıya 
yöneltti.

KISSADAN HİSSE
Yukarıda kabaca özetlemeye çalıştığım 
modern katı-hal teorisinin tarihsel 
gelişimiyle yani katıların hem gerçek 
uzaydaki geometrik simetrilerinin 
hem de ters uzaydaki geometrik 
topolojilerinin oynadığı şaşırtıcı rolleri 
açıklayarak, vermeye çalıştığım dolaylı 

ama genel mesaj şudur: Gündelik 
hayatta yaptığımız gözlemlere bağlı 
fiziksel çıkarımlarımız her ne kadar 
pratik anlamda benzer ve eşdeğer 
gibi görünseler de bunlar henüz 
düşünülememiş veya keşfedilmeyi 
bekleyen ters bir bakış açısıyla ayırt 
edilebilir ve sınıflandırılabilirler.∆
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Gündelik hayatta yaptığımız 
gözlemlere bağlı fiziksel 
çıkarımlarımız her ne kadar pratik 
anlamda benzer ve eşdeğer 
gibi görünseler de bunlar 
henüz düşünülememiş veya 
keşfedilmeyi bekleyen ters bir 
bakış açısıyla ayırt edilebilir ve 
sınıflandırılabilirler.

∏ Bir nesnenin topolojisini (örnekte, kulp sayısını) sürekli bir deformasyonla değiştirmek mümkün değildir.
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olgun bir yumurta üretmek için gereken 
ATP (enerji kaynağı) miktarı, bir sperm 
üretmek için gereken miktarın birkaç 
katından fazladır.

KADINLAR DAHA EĞİLİMLİ
Erkeklere oranla kadınlar genellikle 
antijen uyaranlara karşı daha şiddetli 
bağışıklık tepkileri verirler. Bu cinsiyet 

aşamasına erişir ve geriye kalan yüzde 
99’u, “folliculogenesis” olarak bilinen 
uzun ve karmaşık bir sürecin sonunda 
ölür. Buna karşılık, her boşalmada 
milyonlarca sperm üretilir ve bırakılır. 
İkincisi, spermle karşılaştırıldığında 
yumurta çok daha kırılgandır, ölmesi 
(atresia) daha kolaydır ve yaşam 
beklentisi daha kısadır. Üçüncüsü, 

“Bütün insanlar özgür; onur ve haklar 
bakımından eşit doğarlar” ifadesi ilk 
olarak 1776 yılında, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Bağımsızlık Bildirgesi 
metninde Thomas Jefferson tarafından 
kullanılmıştı. Sonrasında, siyasal ve 
sosyal yaşamdan belli başlı kişilerin 
konuşmalarında alıntı olarak ve sonunda 
1948 yılında, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nde 
yer almıştı. Bu sözün kadınlar 
açısından özellikle kadın haklarının 
daha sık göz ardı edildiği az gelişmiş 
ülkelerde yaşayanlar için de önemi 
olduğu şüphe götürmez. Ancak bu 
yazının odak noktası, bu eski evrensel 
sorun değil. Bunun yerine, üreme 
işlevi perspektifinden yaklaşarak 
cinsiyete özgü bazı ilginç farklılıklara 
değineceğim.

YUMURTA SPERMDEN DAHA DEĞERLİ
Üreme, bir yumurta ile bir spermin 
birleşmesini gerektirir. Evrimsel bakış 
açısından insanlar dahil pek çok tür 
için olgun bir yumurtanın üretilmesinin, 
bir spermin üretilmesine kıyasla, 
bedene çok daha fazla maliyeti vardır. 
Bunun pek çok nedeni var: İlk olarak, 
kadınlar yumurtalıklarında yaklaşık 
bir milyon yumurtayla doğarlar ancak 
her ay sadece tek bir olgun yumurta 
üretebilirler, yani yaşamlarının doğurgan 
aşaması boyunca toplamda döllenmeye 
uygun 300 ile 400 yumurtaları olur. 
Bunlardan sadece birkaçı ovülasyon 

Fetüs kaynaklı bazı gençleştirici etkenlerin gebelik sırasında 
anneye aktarıldığına ve anne üzerinde gençleştirici etkilere yol 
açtığına inanılıyor.

BİR JİNEKOLOĞUN PERSPEKTİFİNDEN 
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
Yumurta spermden daha değerli olabilir mi? Üremenin başarısını kadın mı belirler yoksa 
erkek mi? Hastalık cinsiyet seçer mi? Gebelik, gençleştirir mi yaşlandırır mı? Cinsiyet 
eşitsizliği meselesine bir de bu açılardan bakalım… 
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farkının bir sonucu olarak, bağışıklık 
sistemi hastalıkları geliştirme 
(bedendeki antijenlere karşı antikorlar 
çıkartma ve organ hasarlarına yol 
açma) eğilimleri de erkeklere göre 
daha yüksektir. “Systemic lupus 
erythematosus” (SLE) bu bağışıklık 
sistemi hastalıklarından biridir. Baskın 
bir şekilde kadınlarda ortaya çıkma 
eğilimine sahip olup (7:1’e karşı 15:1) 
östrojen hormonunun etkilerinin zirve 
yaptığı üreme yıllarında kendini gösterir. 
Kadınlarda SLE’nin sıklığının daha fazla 
olması kısmen bu hormonun etkilerine 
atfedilmiştir. Artık birkaç farklı kanıt, 
östrojenin sadece cinsel bir hormon 
olmadığını, östrojen ile bağışıklık 
sistemi arasında kapsamlı bir karışma 
olduğunu gösteriyor. Östrojen bağışıklık 
sistemini bağışıklık hücreleri üzerindeki 
reseptörleri vasıtasıyla modüle eder 
(lenfositler). X kromozomunda bağışıklık 
sistemi hastalıklarıyla ilgili birkaç gen 
tanımlandıktan sonra östrojen dışında 
X kromozomuyla ilgili diğer faktörlerin 
de kadınların SLE’ye eğilimli olmasında 
önemli rol oynadığının dikkate alınması 
gerekir. Erkeklerde 46 XY ve kadınlarda 
46 XX karyotip var. Genel erkek nüfusuyla 
karşılaştırıldığında, SLE olan erkeklerde 
XXY (Klinefelter sendromu) yaygınlığı 
14 kat fazladır (235/10.000’e karşı 
17/10.000). Buna karşın XO (Turner 
sendromu) kadınlarda daha az görülür 
-ki bu SLE duyarlılığının kısmen bir X 
kromozomu gen doz etkisi tarafından 
açıklandığı fikrini destekler.

ÜREMENİN BAŞARISI NEYE BAĞLI?
Normal koşullar altında hem erkekler 
hem de kadınlar doğurgandır, yani 
her ikisi de üreme için kendi üreme 
hücrelerini (oosit ve sperm) üretebilirler. 
Ancak erkekler çocuk doğuramazken 
kadınlar doğurabilir. Cinsiyete özgü 
olan bu fark, kadınlarda bir uterus (yani 
rahim) bulunmasından kaynaklanır 
ve erkekler ile kadınlar arasında var 
olan üreme işlevinin sınırını belirler. 
Rahim, embriyonun emplantasyonunu 
olası kılan basit bir “yatak” olarak 
görülmemeli. Zira ortaya çıkan 
veriler, rahim içindeki kadın bağışıklık 

gençleştirici etkilere yol açtığına 
inanılıyor. Daha sonra gerçekleştirilen 
geniş kapsamlı araştırmalar, doğum 
yapmayan kadınlara kıyasla doğum 
yapan kadınlarda tüm nedenlere bağlı 
ölüm oranlarının düştüğünü gösterdi.

KANSERİN YALNIZ BIRAKTIRDIKLARI 
Kanser teşhisi, evli çiftlerde boşanma 
oranını yükseltiyor; buna eş terki 
deniyor. Yapılan birçok çalışma, bu 
konuda cinsler arasında farklılık 
olduğunu gösterdi. Kanser teşhisi 
konulmuş bir kadının, kocası tarafından 
terk edilme ihtimali, kanser olan bir 
erkeğin karısı tarafından terk edilme 
ihtimalinden kat kat daha yüksek. 
Benzer davranışlar bazı hayvanların 
(aslanlar, kaplanlar vb.) erkeklerinde 
de görülür. Kimileri dişinin terk 
edilmesinin erkeğin yeni bir eş bulup 
türünün devamını sağlamak için yaptığı 
içgüdüsel bir davranış olabileceğine 
inanıyor. Ancak ardındaki neden 
ya da nedenler ne olursa olsun, bu 
olgu dişilerin erkeklere göre eşlerine 
daha sadık olabileceğini bir kez daha 
gösteriyor.∆

 Doç. Dr. Özgür Öktem / Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

hücrelerinin fetüsün sperm sıvısı ve 
baba antijenleriyle olan etkileşimleri 
yoluyla kritik bir rol oynadığını bize 
gösterdi. Düzenleyici T lenfosit (Treg) 
hücreleri, babanın antijenleriyle ilk 
olarak cinsel birleşme meydana 
geldiğinde ve vajene bırakılan spermler 
ile sperm sıvısı uterusa eriştiğinde 
karşılaşırlar. Bundan sonra, yumurtanın 
sperm tarafından döllenmesi ve 
implantasyonun (embriyonun uterusa 
tutunması) çok öncesinde Tregs ile 
diğer bağışıklık hücreleri arasında 
geniş kapsamlı bir sinyal trafiği 
gerçekleşir. Bu ağ haberleşmesi, 
annenin eşine nasıl tepki vereceğine 
dair son kararı vermesiyle sonuçlanır. 
Erkeğin antijenlerinden “hoşlanmazsa’’ 
kadın (yani kadının bağışıklık hücreleri), 
oluşacak bu embriyoya karşı daha az 
hoşgörülü olacaktır. Bu durum ise kusurlu 
implantasyona dolayısıyla fetusta, kısıtlı 
büyümeye, hipertansiyon, damar ve 
organ hasarı ile idrarda protein kaybı 
özelliklerine sahip pre-eklampsi adı 
verilen ciddi ve yaşamı tehdit edebilecek 
gebeliğe özgü bir hastalığa neden olabilir. 
Kadın, eş değiştirdiğinde pre-eklampsia 
riski azalır, bu da bu hastalığın babanın 
antijenine özgü olduğunu gösteren daha 
fazla kanıt oluşturur.

GEBELİĞİN GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİ
Yaşlanma, dokunun yenilenme 
kapasitesinin azalmasıyla ilişkilendirilir. 
Son yıllarda fareler üzerinde yapılan 
çalışmalar, genç hayvanlardan 
yaşlı hayvanlara yapılacak kan 
transfüzyonunun yaşlanmanın etkilerini 
tersine döndürebileceğini ve yenileyici 
potansiyeli genç hayvanlarda görülen 
seviyeye yükseltebileceğini göstermiştir. 
Hamileliğin kan sisteminin kısmen 
paylaşıldığı (parabiyoz) eşsiz bir biyolojik 
model olmasından dolayı insanlarda 
da benzer ön sonuçlar elde edilir. 
Kan, deri ve karaciğer gibi bazı organ 
sistemlerinin yenileyici potansiyelinin, 
gebeliğin olmadığı koşullara kıyasla 
gebelik sırasında belirgin şekilde 
yükseldiği bulundu. Fetüs kaynaklı bazı 
gençleştirici etkenlerin gebelik sırasında 
anneye aktarıldığına ve anne üzerinde 

BİR JİNEKOLOĞUN PERSPEKTİFİNDEN 
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Evrimsel bakış 
açısından insanlar 
dahil pek çok tür için 
olgun bir yumurtanın 
üretilmesinin, bir 
spermin üretilmesine 
kıyasla, bedene çok 
daha fazla maliyeti 
vardır.
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ya da teknolojik faktörler gibi. 
Bunlar tabii ki çok önemli ama 
bu denklemde eksik olan, siyasi 
ve ekonomik kurumların beraber 
çalışmaları, birbirleriyle çatışmaları 
ve bunların ekonomik faktörleri 
nasıl etkilediğiydi. Benim ve başka 
birçok insanın bu konuya son 25-30 
senedir getirdiğimiz yenilikler, daha 
çok bu siyasi faktörlerin ekonomiyi 
nasıl etkilediği ve kurumsal yapıların 
ekonomiyi bir taraftan yönlendirip bir 
taraftan da içsel kaynak (endojen) 
olarak nasıl değiştiklerini anlamak 
oldu. Örneğin, klasik büyüme 
teorisine bakarsınız demokrasi 

“Klasik büyüme ve kalkınma kuram 
ve modellerine farklı bir perspektifle 
yaklaşımınız” bu ödülü almanızın 
nedenlerinden biri. Peki, sizin 
kuramlarınızı klasik olandan farklı 
kılan nedir? Önceden denklemde yer 
almayan neydi?

İktisat biliminde büyümenin önemi 
çok açık. Bu konuda çok değişik 
yaklaşımlar var, ama bundan 
15-20 sene öncesine kadar 
büyümenin nedenleri daha çok 
ekonomik faktörlerde aranıyordu. 
Örneğin, fiziksel kapitalin artması, 
insani kapitalin ortaya çıkması 
ve fiziksel kapitali tamamlaması 

varmış, yokmuş ya da başka siyasi 
kurumlar hâkimmiş… Bunların 
hiçbir önemi yok. Oysa 19. yüzyıl 
Avrupası’na bakarsanız, bu ekonomik 
sürecin siyasi değişmelerden 
tamamen ayrılamayacağı ve 
demokrasinin burada ortaya 
çıkmasının sadece dışarıdan gelen 
unsurlara ya da insanların fikirleri ve 
ideolojilerindeki değişikliklere bağlı 
olmadığı; daha çok ekonomik yapının 
değişmesinin ortaya çıkardığı bazı 
çatışmaları, problemleri çözmek 
için ortaya çıkan bir kuramsal 
süreç olduğu görülebilir. Ama aynı 
zamanda bu kuramsal sürecin de 

ROBOTLAR İŞÇİLERE KARŞI
Koç Üniversitesi tarafından bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin yetiştirdiği, yurt içinde veya yurt dışında 
evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan, başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek üzere verilen “Koç Üniversitesi 
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” sahibini buldu. Bu yıl ikincisi takdim edilen madalya iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler 
ve hukuk alanlarında argümanları ve teorileri ile yeni ufuklar açan Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun oldu. Prof. Dr. Aceoğlu, 
makroekonomik büyüme ve kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularında çığır açan çalışmaları nedeniyle 
ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Acemoğlu ile bu özel ödülü kazanmasında önemli rol oynayan araştırmalarını ve 
geleceğe ilişkin projelerini konuştuk.

∏ Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül töreni. Prof. Dr. Umran İnan (solda), Prof. Dr. Daron Acemoğlu (ortada), Rahmi M. Koç (sağda). 
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dünyasını nasıl değiştirecek?” diye 
endişelendiğinde birçok ekonomistin 
söylediği şey, bunun olamayacağı 
çünkü onların yaklaşımında teknoloji 
her zaman üretkenliği artıracak, 
üretkenlik de insanlara faydada 
bulunacaktır. Benim özellikle son 
10 senedir çalıştığım konulardan 
biri de teknolojinin ekonomi 
üzerindeki etkisini biraz daha değişik 
bir şekilde anlamaya çalışmak. 
Özellikle teknolojinin yalnızca 
üretkenliği artıran bir unsur değil, 
aynı zamanda ve hatta daha da 
önemli olarak iş gücünün yaptığı çok 
mikro aktiviteleri otomatiğe geçirip 
bunların makineler tarafından 
yapılmasını sağlayan bir unsur 
olarak konumlandırılması. Bunu 
böyle düşündüğünüz zaman çok 
açık olarak ortaya çıkıyor ki aslında 
teknoloji her zaman iş gücünün 
bir kısmının elindeki işi alacak 
ve ücretlerine negatif etkilerde 
bulunacak bir potansiyele sahip. 
Peki, ama böyleyse neden 20. 
yüzyılın çoğunda teknolojik gelişme 
ve üretkenlik artışı ile ücretlerinin 
artması el ele gitti? Bunun nedeni 
aynı zamanda yeni aktivitelerin de 
ortaya çıkmasıdır. Yani iki kulvar var 
koşulan; bir kulvarda otomasyon var, 
diğerinde de bazı işçilerin üretken 
bir şekilde çalışabileceği aktiviteler. 
Bu ikisi aynı hızda devam ettiği 
sürece ekonomi hem büyüyor hem 
de gelir dağılımına olan etkiler çok 
negatif değil. Bu çizdiğim çerçeve 
aynı zamanda şunu ortaya çıkarıyor: 
Teknoloji her zaman iyidir ya da 

ekonomik büyümeye, özellikle insani 
kaynaklara, teknoloji yapısına ve 
gelir dağılımına olan etkisini ve 
bizim denklemimizin bir parçası 
olması gerektiğini vurguladık. Hem 
matematiksel olarak bir büyüme 
teorisinin içine bunları nasıl 
katabileceğimiz hem de tarihsel 
ve istatistiksel olarak bunların 
değişik yönlerini destekleyen ya da 
anlamaya çalışan araştırmaları nasıl 
geliştirebileceğimiz üzerine çalıştık.

Otomasyon, bulut bilişim, büyük 
data, mobil hesaplama, makine 
öğrenmesi… Bunlar günümüzde 
işgücü piyasalarını ve çalışma 
ekonomisini bire bir etkileyen/
etkileyecek görece yeni unsurlar. 
Bu konuda birçok tartışma sürüyor; 
bazıları ücretler ve işgücü üzerinde 
olumsuz etkiler doğuracağını 
söylerken bazıları da yeni işkollarının 
yaratılmasına yol açacak diyor. Siz 
bu yeni çalışma modelleri ışığında 
geleceği nasıl resmediyorsunuz?

Bunu sorduğunuza çok sevindim, 
çünkü en çok odaklandığım 
konulardan biri teknoloji. Nasıl ki 
kurumları düşünürken tek boyutlu 
değil, çok boyutlu düşünmek lazımsa 
teknoloji de öyle düşünülmeli. 
Özellikle benim son 20-25 senede 
teknolojiye bakış açımın en önemli 
unsurlarını bu alandaki gelişmelerin 
bazı insanların ücretlerini artırırken 
bazılarınınkini düşürebileceği ya 
da bazılarının işsiz kalmalarına yol 
açabileceği, ekonomik şartlarını 
zorlaştırabileceğini vurgulamak 
oluşturuyor. Aynı zamanda bunları 
da hesaba katıp teknolojinin 
endojen olarak nasıl geliştiğini 
irdelemek üzerine çalışıyorum. 
Bu aslında otomasyon konusunda 
çok işe yarayan bir yaklaşım, diye 
düşünüyorum. Çünkü bir açıdan 
ekonomistlerin özellikle makro 
iktisatta kullandığı basit teknoloji 
yaklaşımına göre, teknoloji sonuçta 
her zaman üretkenliği artırdığı için 
iş gücüne de yardımcı olur. 100-200 
senedir insanlar “Teknoloji geliyor, iş 

teknoloji işçilere olan ihtiyacı ortadan 
kaldıracak gibi uç noktalar yerine, 
daha ortada bir şey düşünmemiz 
lazım. Teknolojinin her zaman yıkıcı 
bir rolü var ama bu yıkıcı rol; yeni 
yapılan, yeni ortaya çıkan endüstrilerle 
dengeye getiriliyor. Fakat bu denge 
her zaman oluşacak diye bir kural 
yok; özellikle geçtiğimiz otomasyon 
dalgası çok hızlı ilerlediği için dengenin 
bir ayağı olduğu yerde dururken öbür 
ayağı yukarı kalkmış durumda. Yani 
gerçekten de otomasyonun şu anda 
işçilerin üzerinde negatif bir etkisi var. 
Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz 
diye düşünmek lazım. Ama panik 
olup da bundan sonra işçilere hiç iş 
kalmayacak, her şeyi robotlar yapacak 
gibi uç noktalara getirmenin anlamı 
yok. Bunu ne veriler destekliyor ne de 
kavramsal olarak getirdiğimiz çerçeve.

Zaten öyle bir durumda “makine 
kırıcılığı”* gibi bir tepkiyle bile 
karşılaşabiliriz belki de?

“Makine kırıcılığı” çok daha önce de 
olabilir ve bu dengesizliğe aslında 
o açıdan da bakmak lazım. Yani bu 
dengesizliğin getirdiği bazı büyük 
problemler var. İlki, kaynaklarımızı iyi 
kullanmıyoruz, ikincisi gelir dağılımını 
kötüleştiriyor ve bu da refah açısından 
iyi bir şey değil. Üçüncüsü de bunların 
hiçbirini kale almasanız bile sürekli 
bir şekilde büyümek için iyi bir yol 
çizmiyor. Çünkü bu dengesizliği 
ortadan kaldırmazsanız, büyük 
bir reaksiyonla karşılaşılacak ve 
makineleri kırmak (Luddism) da daha 
önce tarihte yaşanmış bir örnek.

*19. yüzyılın başlarında İngiltere’de bir grup dokuma işçisinin, işlerini ellerinden alacağı kaygısıyla protesto için dokuma makinelerini tahrip ettiği hareket.

“Bilimin en önemli konularındaki gelişmeler, insanların değişik 
düşünebilmelerinden besleniyor. Değişik düşünmek için de özerklik, 
özgürlük, değişikliği destekleyici kurumsal yapılar önemli.”
 



F ENER_ R Ö P o R Ta J _ R O B O T L A R  İ Ş Ç İ L E R E  K A R Ş I

Peki, sonuçta teknolojinin üretkenliğin 
ve ücretlerin artışına etkisi mümkün 
mü diyorsunuz?

Kesinlikle evet. Zaten, 100 senedir 
görüyoruz bunu. Ama bu mümkünlük 
aynı zamanda teknolojinin de negatif 
etkileri olmayacak demek değil. Yani 
biraz dikotomi var popüler medyada; 
ya teknoloji hep iyi ya da teknoloji 
hep kötü deniyor. Ama aslında ikisinin 
ortası.

Yeni çalışma ve iş modelleri yalnızca 
ekonomik değil, aynı zamanda politik 
olarak da yeni durumları beraberinde 
getirecek herhalde değil mi?

Tabii, görüyoruz zaten. Hem 
küreselleşme hem teknolojik olarak 
ortaya çıkan tahribatları hesaba 
katmadan Avrupa’da, Amerika’da 
olanları anlamamız mümkün değil.

Sanıyorum son makalelerinizden 
birinde enformasyonun ya da 
bildirimin trafik sıkışıklığına 
etkilerinden bahsediyordunuz. Burada 
nasıl bir sorundan yola çıktınız?

Bunların hepsinin bir bakış açısının 
ürünleri olduğunu düşünebiliriz. Yani 
teknoloji çok büyük nimetler getiriyor 
ama aynı zamanda beklemediğimiz 
birçok etkileri de olacak. Bu 

beklemediğimiz sonuçların olmasının 
nedeni, gelir dağılımına ve siyasete olan 
etkileri ile aynı zamanda organizasyonu 
tamamen değiştirdiği için insanların da 
bunlara değişik şekilde yanıtlar verecek 
olması. Bunları hesaba katmamız 
lazım. Mikro ölçekte bazı alanlarda 
bunu anlayabiliriz; trafikte olduğu 
gibi. Daha geneldeyse, tıpkı yukarıda 
konuştuğumuz gibi gerçekleşebilir.

Ödül almanın gururu bir yana, 
ödüllerin başka ne tür getirileri oluyor 
araştırmacılar için? Fon bulmakta 
faydalı oluyor mu? Başka çalışma 
ekipleriyle bir araya gelinmesine fayda 
sağlıyor mu?

Genelde ödüller başka insanlara 
fikirlerinizi ulaştırmanın bir parçasıdır. 
Bu fikirler yeni insanlara ulaşınca ve 
yeni insanlarla tanışınca yeni ufuklar 
da açılıyor tabii.

Genç bilim insanlarının sizce en 
önemli gereksinimleri ya da onları 
cesaretlendirecek, atılması gereken 
önemli adımlar nelerdir? 

Elbette kaynaklar çok önemli ama 
tek başına yeterli değil. Dünyaya 
açık olmak, dünyadaki gelişmeleri 
vakitlice anlayabilmek, onlara 
reaksiyon gösterebilmek çok önemli. 

Kaynakları sağlayıp da tamamen bir 
“ada” haline gelirseniz elinizdekiler 
hiçbir işe yaramaz. Aslında bunların 
ikisi de yeterli değil. Bilimin en önemli 
konularındaki gelişmeler, insanların 
değişik düşünebilmelerinden 
besleniyor. Değişik düşünmek için 
de özerklik, özgürlük, değişikliği 
destekleyici kurumsal yapılar önemli. 
Örneğin Çin’de görüyoruz; milyarlarca, 
yüz milyarlarca para akıyor 
üniversitelere. Ama yapılan bilime 
bakarsanız hâlâ çok düşük kalitede. 
Kesinlikle açıklık var, kesinlikle kaynak 
var ama özerklik yok. Baskı çok fazla, 
değişik düşünmeye karşı büyük bir 
şüphe var. Bir diğer unsur da başarılı 
olmak için insanların düşüncelerini 
körlemesine değil belki ama 
kendilerine güvendikleri konularda 
biraz bastırıp kendi yollarını izlemeleri 
lazım. Bunun için de dediğiniz gibi 
cesaret lazım. Bu dört faktörün bir 
araya geldiği bir ortam yaratmak da 
çok zor tabii. Toplumda böyle şeylere 
değer verilmiyorsa üniversitelerin 
kendi başlarına yaratmaları mümkün 
değil, yine de üniversiteler elbette belli 
bir mikrokozmos yaratıyorlar bunlar 
için.∆
Röportaj: Elif Yılmaz, Kurumsal İletişim Direktörlüğü

“Teknolojinin her zaman yıkıcı 
bir rolü var ama bu yıkıcı 
rol yeni yapılan, yeni ortaya 
çıkan endüstrilerle dengeye 
getiriliyor.”
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İşletme eğitimi alanında dünyanın 
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akreditasyon, ikinci kez beş yıllık süre 
için tekrarlanmış oldu. Geçerliliği 
2022’ye kadar sürecek EQUIS 
akreditasyonu, European Foundation 
for Management Development 
(EFMD) tarafından veriliyor. Yönetim 
bilimleri ile işletme alanında faaliyet 
gösteren yükseköğrenim kurumlarının 
kalite değerlendirmesi, gelişimi ve 
akreditasyonu amacıyla oluşturulan 
sistemde Haziran 2017 itibarıyla 
42 ülkeden 172 işletme okulu 
bulunuyor. Türkiye’den sadece Koç 
Üniversitesi’nin akredite olduğu 
EQUIS’te Almanya’dan altı, Danimarka 
ve Finlandiya’dan ikişer, Japonya, 
İrlanda ve Avusturya’dan birer 
üniversite bulunuyor. İşletme eğitimi 
veren 17 bini aşkın okul arasında 
sadece yüzde 1’lik seçkin grup bu 
akreditasyona sahip.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ’NE ACEN AKREDİTASYONU 
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin Hemşirelik Programı, dünyanın önemli 
akreditasyon kurumlarından, ABD merkezli Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Komisyonu 
(ACEN) tarafından, 8 Nisan 2017’de akredite edildi. Böylece Hemşirelik Fakültesi, 
Türkiye’de uluslararası düzeyde akredite edilen ilk ve tek hemşirelik fakültesi olma 
özelliği kazandı. Bu akreditasyonla, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde verilen 
eğitimin sadece ulusal değil uluslararası alanda da belirlenen standartlara sahip olduğu 
belgelendi ve tanınırlığı sağlandı.

HABERLER

ABADAN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Prof. Dr. Yavuz Abadan ve Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Makale Yarışması’nın 
sonuçları, Koç Üniversitesi’nde düzenlenen törenle açıklandı. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin siyasal partiler ve anayasalarla ilişkilerini konu alan 
yarışma, bu yıl ilk kez Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlendi. 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi Gizem 
Türkarslan, “Kadın Hareketi ve Siyasal Partiler: Türkiye ve Tunus Örnekleri” ve 
Hukuk Fakültesi’nden Duygu Tan “Siyasette Kadın Temsili ve Kota Uygulaması: 
Bazı Öneriler Eşliğinde Uygulamanın İç Dinamikleri Üzerinden Bir Değerlendirme” 
başlıklı makaleleriyle birincilik ödülünü paylaştılar.
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EN SEÇKİN YARDIMCI EDİTÖR
Fen Fakültesi Ekoloji Laboratuvarı’nda 
görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Patricia Ann 
Ramey Balcı, 2016-2017 döneminde 
yardımcı editörlüğünü yaptığı Estuaries and 
Coasts dergisine üstün katkıları dolayısıyla 
onurlandırıldı. Değerlendirmede, yardımcı 
editörlerin yayına hazırladığı makale 
sayısı, editöryel karar alma hızı, yazarlara 
bilimsel olarak üstün nitelikli ve bilgilendirici 
kararların iletilmesi ile birbirinden 
farklı değerlendirmelerin editörlerin 
kendi değerlendirmeleri ışığında doğru 
entegrasyonu ölçüt olarak dikkate alındı.

OYUN ELDİVENİNE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Koç Üniversitesi Design Lab’de araştırmacı olarak görev yapan Dr. Oğuz T. 
Buruk, doktora eğitimi sırasında geliştirdiği oyun eldiveniyle CHI PLAY ‘17’de 
ikincilik ödülüne layık görüldü. Hareket tabanlı oyun ve giyilebilir cihazlarla 
oynanan bir masaüstü rol yapma oyun (MRYO) sistemi için geliştirilen eldiven, 
bir ilk olma özelliği taşıyor. Proje; Elemental Gauntlet (kola takılan cihaz), Luck 
Stone (geleneksel MRYO’daki zarın yerini alan geliştirilmiş zar), Hareket Tabanlı 
Oyunlar ve Game Master (oyun yöneticisi) Konsolu olmak üzere dört bileşenden 
oluşuyor. Bu proje, masaüstü rol yapma oyunlarına özel olarak geliştirilse de 
ortaya çıkardığı tasarım bilgisi, başka oyun tipleri için geliştirilecek giyilebilir 
cihazların tasarımına da katkıda bulunabilir. Cihaz, henüz oyun dışındaki alanlar 
için test edilmedi. Fakat rol yapma oyunları, bir anlamda “seyircisiz tiyatro” 
olarak nitelendirilebileceğinden ileride sahne sanatları gibi alanlarda kullanmak 
amacıyla benzer bir cihaz geliştirilebilir.

İLK YERLİ PROTEZ KOL
Biyomedikal Mühendislik Programı doktora öğrencisi Sarmad Shams’ın, Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Lazoğlu’nun yönettiği tez çalışması 
kapsamında Türkiye’nin ilk yerli protez kolu geliştirildi. Shams ve Lazoğlu, Koç 
Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde (MARC) iki yıldan 
fazla üzerinde çalışıp yerli malzeme kullanarak protezi geliştirmeyi başardılar. 
Protezin içinde güç sağlayan batarya ve sistemin beyni olan elektronik kontrol 
ünitesi bulunuyor. Kaslara bağlanan elektrotlardan elektriksel sinyaller alınıyor. 
Düşük sinyaller güçlendirildikten sonra özel bir elektronik filtreden geçiriliyor 
ve dataya dönüştürülüyor. Protez kol, Koç Üniversitesi çalışanlarından Ömer 
Çakar’ın ihtiyacını karşılamak ve diğer ihtiyaç sahiplerine ileride kolaylık 
sağlamak amacıyla Çakar’ın da yönlendirmeleriyle geliştirildi.

ANADOLU’NUN GEÇMİŞİNE 
MEKÂNSAL BAKIŞ
29-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araşrtıma Merkezi’nin  
(ANAMED) 12. Uluslararası Yıllık Sempozyumu 
kapsamında, çalışmalarında mekânsal 
veri kaynakları oluşturan, web tabanlı 
veri sunumu ve paylaşımını benimseyen 
çeşitli üniversitelerden araştırmacılar bir 
araya geldi. “Mekânsal Ağlar: Araştırma ve 
Kamu Erişimi İçin Anadolu’nun Geçmişini 
Haritalandırmak” adlı sempozyumda, geçmişi 
mekânsal önemi açısından incelemek üzere 
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin ve diğer analitik 
araçların kullanıldığı araştırma projelerinin 
sunumu yapıldı. Ayrıca veri koleksiyonlarının 
araştırmacılar ve kamu erişimi için mekânsal 
boyuta taşındığı web tabanlı haritalamaya 
yönelik çalışma yapan ya da yapmayı 
hedefleyen projelere odaklanıldı.
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TÜRKİYE’NİN İLK YAPAY KALP POMPASI
Koç Üniversitesi’nde geliştirilen, Türkiye’nin ilk yapay kalp pompası canlı olarak 
gerçekleştirilen testlerini başarıyla geçti. Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi 
Direktörü Prof. Dr. İsmail Lazoğlu ile Biyomedikal Mühendislik Programı’ndaki 
doktora öğrencileri İbrahim Başar Aka ve Çağlar Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Süha Küçükaksu’nun işbirliğiyle 
Türkiye’de geliştirilen ilk “Minyatür Yapay Kalp Pompası Sistemi”nin (İstanbul 
Heart-iHeart) Acıbadem Üniversitesi CASE laboratuvarında 90 kilogramlık domuz 
üzerindeki testi başarıyla tamamlandı. Türkiye’de kalp yetmezliği sorunu yaşayan ve 
donör kalp bulamayan binlerce hasta için alternatif bir çözüm olarak düşünülen ve 
karın boşluğuna yerleştirilecek şekilde tasarlanan yaklaşık beş santimetre çapındaki 
minyatür kalp pompası sisteminin tüm mühendislik tasarımı, analizleri ve üretimi Koç 
Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

AKMED’DE PARANIN 
TARİHİNE YOLCULUK
Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (AKMED), 2017’de Arkaik 
Çağ’dan Bizans Dönemi’ne para 
tarihi ve nümizmatik üzerine 
yoğunlaştırılmış bir yaz okulu 
düzenledi. Her yıl düzenlenen iki 
haftalık yaz eğitim programı, para 
tarihi ve nümizmatik üzerine çalışan 
ileri seviye lisans ve lisansüstü 
öğrenciler için tasarlandı. AKMED 
tarafından Antalya’da verilen eğitimler 
Antalya ile İstanbul’daki kazı alanlarına 
ve arkeolojik koleksiyonlara yapılan 
ziyaretlerin yanı sıra dersler, ödevler, 
kavramların tematik incelenmesi ve 
günlük çalışma seyahatlerini içeriyor.

ERC BAŞLANGIÇ FONU SEDA 
KESKİN AVCI’NIN
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. Dr. Seda Keskin 
Avcı “Gaz Ayırma İşlemleri için 
MOF’ların Bilgisayarlı Simülasyonları” 
(Computational Simulations of MOFs 
for Gas Separations/COSMOS) başlıklı 
projesiyle 2017 Avrupa Araştırma 
Konseyi Başlangıç Fonu’nu (ERC Starting 
Grant) almaya hak kazandı. ERC Fonu, 
Avrupa Birliği tarafından sağlanan en 
prestijli bireysel destek olarak kabul 
ediliyor. 2007’de ERC fon programının 
başlangıcından bu yana sekizi Koç 
Üniversitesi’nden olmak üzere ülkemizden 
15 araştırmacı bu destekten faydalandı. 
Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Türkiye’den 
mühendislik alanında bu desteği almaya 
hak kazanan ilk kadın araştırmacı oldu.

Mühendislik Fakültesi’ndeki dördüncü 
aktif ERC Projesi COSMOS, 1 Ekim 2017’de 
başladı. Projenin temel hedefi, küresel 
ısınmaya sebep olan karbondioksitin 
yakalanmasını sağlayacak malzeme 
arayışını yenilikçi hesaplama teknikleriyle 
hızlandırmak. Metal organik yapılar (MOF) 
ismiyle bilinen fiziksel, kimyasal, yapısal 
özelliklerinden dolayı çok çeşitli kimyasal 
uygulamalarda üstün performans 
gösteren binlerce malzeme, proje 
süresince moleküler simülasyonlarla 
incelenecek, bu hesaplamalardan elde 
edilen sonuçlarla sıra dışı karbondioksit 
ayırma performansına sahip yeni MOF’ların 
tasarımı gerçekleştirilecek. Projede, 
çok basamaklı hesaplamalı tekniklerle 
deneylerin birleşmesi sonucunda, MOF 
malzemelerine dayalı yeni ve verimli bir 
gaz ayırma teknolojisinin geliştirilmesi 
hedefleniyor.
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Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS), 
teknolojik fikirlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yenilikçi 
girişimlere dönüşmesi için girişimcilere yenilikçi bir ekosistem 
yaratmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 
KWORKS, 24 Mayıs’ta Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Demoday 2017 
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yatırımcılar, mentorlar, girişimcilik 
ve inovasyon ekosisteminin önemli isimlerini bir araya 
getirmek amacıyla düzenlenen ve 2015’ten bu yana toplam 18 
girişimcinin katıldığı Demoday etkinliğinde bu yıl, “Hızlandırma 
Programı”nda yer alan beş yeni girişimin yanı sıra “Ön 
Hızlandırma Programı”na devam eden dört yeni girişim tanıtıldı. 
Girişimciler, etkinlik boyunca Codela, Dopigo, Fithub, GameHub, 
Nerdeiçek, Others, Polenio, ServisSoft, Social Pano ve Taglist 
uygulamalarını katılımcılarla paylaştılar.

KWORKS, DEMODAY 2017’YE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

OSMANLI ANADOLU’SUNDA TİCARET VE ÜRETİM
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), 28-29 Eylül 
2017 tarihlerinde Osmanlı Anadolusu’nda Ticaret ve Üretim Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Yurt 
içinden ve yurt dışından sempozyuma katılan akademisyenler, araştırmalarını tarih meraklılarıyla 
paylaştılar. Sempozyum, VEKAM ile Cambridge Üniversitesi Skilliter Centre for Ottoman Studies arasında, 
“Osmanlı Dönemi Anadolusu’nun Sosyoekonomik Tarihi” üzerine üç yıllık ortak bir proje geliştirme kararı 
çerçevesinde düzenlendi. Dönemin ticaret ve üretim konularının ele alındığı sempozyuma, konularında 
uzman akademisyenler, konuşmalarıyla katkıda bulundular.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA 
YÖNTEMLERİ VE ETİK 
Tıp Fakültesi’nin 2010’dan beri Harvard Üniversitesi’yle birlikte 
düzenlediği Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Etik Yaz 
okulunun sekizincisi gerçekleştirildi. Her yıl çeşitli ülkelerden 40 
kişinin katıldığı programa eğitimci olarak Tıp Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Önder Ergönül ve Uzm. Dr. İlker Kayı, Harvard Üniversitesi’nden 
Kerim Munir ve Suzan Kornetsky ile Hollanda Erasmus 
Üniversitesi’nden Henning Tiemeier katıldı. Amerikan Ulusal 
Sağlık Enstitüsü’nün (NIH) maddi destek sağladığı programla 
Türkiye’nin bilimsel üretim kapasitesinin artırılmasına katkıda 
bulunmak amaçlanıyor.

INFORMS’DA YERLERİNİ ALDILAR
Endüstri Mühendisliği Topluluğu (IES), 2017’de INFORMS öğrenci organizasyonları arasında en başarılılardan biri oldu. IES listeye 
Kuzey Amerika üniversiteleri dışında, tek üniversite topluluğu olarak girmeye hak kazandı.



44
45

F ENER_ H a B E R l E R

MOLEKÜLER TIP VE KANSER
Hacettepe Üniversitesi ve  Koç Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Bilim Günleri’nin ilki 24 
Mart 2017’de  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.Her iki üniversiteden 
öğretim üyeleri, bu yıl seçilen “Moleküler Tıp ve Kanser” konusuyla ilgili güncel bilgileri ve 
kendi araştırmalarını aktardılar.

KUTEM’İN GÜNDEMİ GÜNEŞ ENERJİSİ
Koç Üniversitesi ve Tüpraş iş birliğiyle kurulan, Türkiye’nin özel sektör destekli ilk enerji 
merkezi Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM), giderek artan enerji ihtiyacına 
yönelik alternatifler doğrultusunda her yıl KUTEM Enerji Günü adı altında düzenlenen 
etkinlik dizilerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl farklı bir konu kapsamında etkinlikler 
gerçekleştiren ve yeni enerji teknolojilerinin keşfine imkân sunan KUTEM, bu yıl 
güneş enerjisine odaklandı. Enerji Günü başlıklı konferansta küresel enerji sorunları, 
stratejileri ve güneş yakıtlarına dair konular ele alındı. Açılış konuşmasını Koç 
Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi 
Aksun ve KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey’in yaptığı etkinliğin ana konuşmacısı 
ise küresel enerji problemlerinin teknik çözümleri üzerine araştırmalar yapan Danimarka 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Peter C. K. Vesborg oldu.

SeENS ULUSLARARASI BEYİN CERRAHİSİ EĞİTİMİ
WFNS Neurosurgical Anatomy Committee ile birlikte düzenlenen Birinci SeENS Uluslararası Beyin Cerrahisi Eğitim Programı 
18-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında Koç Üniversitesi ve İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüm dünyadan genç 
beyin cerrahlarını bir araya getirerek onlara standart bir eğitim vermeyi amaçlayan SeENS 2017’nin onur konuşmacıları, ABD’de 
görev yapan Prof. Dr. Tarık Tihan ve Prof. Dr. Kim Burchiel oldu. Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM), 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Nöroonkoloji Derneği de programa destek verdi. 43 ülkeden 110’dan fazla konuğun katıldığı, 
katılımcılara yüz yüze ve profesyonel etkileşim imkânı sağlayan program başarıyla tamamlandı.

“Moleküler Tıp ve Kanser”

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu, Sıhhiye Yerleşkesi

24 Mart 2017 • Saat: 09.30

HACETTEPE-KOÇ
BİLİM GÜNLERİ

PLATIN LEVEL DARREL CHONG 
ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ IEEE ÖĞRENCİ 
TOPLULUĞU’NA
Koç Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, 
çeşitli ülkelerden 2.486 öğrenci 
topluluğu arasından Platin Level Darrel 
Chong Öğrenci Ödülü’nü almaya hak 
kazandı. IEEE Öğrenci Topluluğu, bu 
ödülü Türkiye’de kazanan ilk topluluk 
olmayı da başardı.
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BİR KAZI HİKÂYESİ: ÇATALHÖYÜK

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Çatalhöyük 
Araştırma Projesi’nin 25. yılını, 21 Haziran 2017-14 Ocak 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisiyle kutladı. Öncü arkeolojik 
metotların uygulandığı, disiplinlerarası çalışmalarla öne çıkan Çatalhöyük’te 
yürütülen bilimsel araştırmalar; üç boyutlu modellemeyle buluntuları yeniden 
canlandırma, kazı alanlarının lazer taraması ve sanal gerçeklik teknolojisiyle 
Çatalhöyük binalarının deneyimlenmesi gibi interaktif sergileme yöntemleriyle 
aktarıldı. Yapı Kredi Bankası’nın katkılarının yanı sıra Arçelik’in teknoloji 
sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, dünyanın en eski topluluklarından 
birinin avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş sürecine ve sosyoekonomik 
organizasyonuna ışık tutmak için yürütülen araştırmaları inceleme fırsatı sundu. 
Küratörlüğünü Duygu Tarkan’ın üstlendiği serginin tasarımlarını PATTU Mimarlık, 
danışmanlığını Prof. Dr. Ian Hodder yaptı; koordinasyon ve içerik geliştirme 
süreçlerini ise Şeyda Çetin yürüttü.

Berlin’de Bahçeşehir International’ın öncülük 
ettiği, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Lucienne Thys-Şenocak ve Dr. Öğr. 
Üyesi Ilgım Veryeri Alaca’nın yer aldığı bir 
araştırma ağı olan “Creating Digital Accesses 
into the Islamic Arts and Cultures” projesi, 
doktora öğrencileri ve öğretim üyelerinin 
dijital beşeri bilimler alanındaki çalışmalarında 
İslam dünyası müzeleri ve ören yerleri üzerine 
eğitimi ile seyahat olanakları için kullanılmak 
üzere Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) 
tarafından 2016’da 25 bin ve 2017’de 80 bin 
euro değerinde fon kazandı. Ağ dahilinde üç 
ülkeden Koç Üniversitesi’nin Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümleri, 
Sadberk Hanım Müzesi, Berlin’deki İslami 
Sanatlar Müzesi, Bahçeşehir Uluslararası, 
Berlin Teknik Üniversitesi 3D Lab, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü, 
Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı 
(BUG), Amman Prenses Sumaya Üniversitesi, 
Ürdün Bilim ve Teknik Üniversitesi ile Ürdün 
Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Eski Eserler 
Bölümü olmak üzere 10 kurum yer alıyor.

İSLAM SANATLARI VE 
KÜLTÜRLERİNE DİJİTAL ERİŞİM 
YARATIMI

ANAMED’DE İKİ SERGİ

YUSUF FRANKO’NUN İNSANLARI

19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, hariciye nazırı, mutasarrıf, cemiyet insanı 
ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatürist olan Yusuf Franko Kusa’nın, Avrupa 
geleneğinden etkilenerek 1884-1896 yılları arasında çizdiği karikatürler, ilk 
kez ANAMED tarafından gün yüzüne çıkarıldı. 26 Ocak-1 Haziran 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının 
Karikatürleri” adlı sergi, Ömer M. Koç Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden 
meydana geldi. Sergi, Yusuf Franko’nun eserlerini mekân perspektifinden 
okumaya çalışırken albümde kendine yer bulamamış, “artık olmayan” mekânları 
da hatırlatmayı amaçladı. Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay’ın üstlendiği serginin 
tasarımlarını Yeşim Demir Proehl, danışmanlığını ise Sinan Kuneralp ile K. Mehmet 
Kentel yaptı.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü 
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-
Özdemir, Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Sibel Bozdağ Pehlivan ve 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
doktora öğrencisi Emine Şekerdağ 
tarafından kaleme alınan 
Nanotechnology Methods for 
Neurological Diseases and Brain 
Tumors adlı kitap okuyucularıyla 
buluştu. Nanoteknoloji bazlı 
ilaç taşıma sistemlerini tanıtan 
ve bu sistemlerin beyne 
hedeflendirilmesine yönelik 
çalışmaları özetleyen kitap, 
deneysel çalışmaların kliniğe 
transferi için araştırmacılara 
yeni hedefler sunuyor. Bu 
amaca yönelik olarak kitapta 
nanoteknolojide kan beyin bariyeri 
ve burun yoluyla ilaç hazırlama 
konusunda bilgi veriliyor.

MADDESEL, MEKÂNSAL VE DUYUMSAL DENEYİMLER
9-10 Haziran 2017’de Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Resimli Kitaplarla Maddesel, 
Mekânsal ve Duyumsal Deneyimler Atölyesi’nde, resimli çocuk kitaplarında yer alan 
materyallerin ve yapıların eğitimsel, gelişimsel, yaratıcı ve ilişkisel özellikleri keşfedildi. 
Alfabe tahtalarından tablet bilgisayarla, çocukların okuma deneyimleri eğitmeye, 
eğlendirmeye ve hikâye anlatmaya yarayan değişen kitap sistemleri aracılığıyla yüz 
yıllar boyunca gelişti. Resimli kitapların maddesel ve duyumsal özellikleri aynı zamanda 
kelimeler ve resimlere ek bir üçüncü anlatısal sistem olarak iş görebiliyor. Bu yönleriyle 
resimli kitaplar çocuğu deneyimsellik üzerinden bir konuyu anlamaya teşvik edebiliyor ve 
bedensel bir anlam oluşturma sürecini tetikleyebiliyor. Bu tür resimli kitaplarla yaşanan 
deneyimler yaratıcı bir karşılaşmaya, tasarlanmış bir deneyime veya bir olay ya da 
performansa dönüşebiliyor. Farklı ihtiyaçları destekleyebilen yeni teknolojilerin yardımıyla 
ortaya çıkan çok yönlü okuryazarlık biçimleri, gerek basılı gerekse dijital resimli kitaplarla 
fiziksel etkileşimler üzerine yeni incelemelerin yapılmasını mümkün kılıyor. 

KANSER ALANININ ÖNCÜLERİ BULUŞTU
Tıp Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve “kanser” konusuna 
odaklanan SYNAPSİST Yaz Okulu, 20-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Farklı ülkelerden gelen katılımcılar ve Koç Üniversitesi öğrencilerinin buluştuğu 
SYNAPSIST’17 etkinliğinde prostat kanseri alanında öncü bilim insanlarından 
Prof. Dr. Johann de Bono başta olmak üzere Koç Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi’nden çeşitli alanlarda uzman bilim insanları tarafından dersler verildi, 
öğrencilerin kansere ilişkin farklı bakış açıları ele alındı. SYNAPSIST’17, interaktif 
olarak tasarlanmış dersleri ve panelleriyle, farklı kültürlerden ve okullardan gelen 
katılımcıların da katkılarıyla kültürel ve akademik bilgi alışverişi merkezi haline geldi.

IEEE JSTQE KATIHAL LAZERLERİ 
ÖZEL SAYISI
Fizik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
bölümlerinden Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, 
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum 
Electronics’in (JSTQE) Katıhal Lazerleri 
başlıklı özel sayısının başeditörlüğünü 
yapıyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Enstitüsü Fotonik Topluluğu (IEEE Photonics 
Society) tarafından çıkarılan ve çok prestijli 
bir yayın olarak kabul edilen dergi, iki ayda bir 
yayımlanıyor.

NANOTEKNOLOJİ BAZLI İLAÇ 
TAŞIMA SİSTEMLERİ
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ KONUŞULDU
22 Eylül 2017’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, 
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Ashoka Türkiye iş birliğinde, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı, UniCredit Vakfı ve 
Vehbi Koç Vakfı desteği ile “Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı” gerçekleştirildi. 

Bu iki konu çerçevesinde hem sosyal etki konusuyla ilgili çalışan hem de sosyal finansman alanıyla ilgili çalışan paydaşların bir 
araya getirilmesi hedeflendi. Sosyal girişimcilik sektöründeki farklı finansman mekanizmalarını ve modellerini tartışmak için sosyal 
girişimcileri destekleyen kurumlar, aracı kurumlar ve finans sektöründen uzmanların katılım sağladığı bir paylaşım alanı yaratıldı.

Hans Wahl (INSEAD–The Business School for the World), Jeremy Nicholls (SocialValue International) ve Zeynep Gürhan Canlı’nın 
(Koç Üniversitesi) ana konuşmacılar olduğu konferansın ana oturumlarını Sosyal Finansman, Sosyal Girişimlerde Sosyal Etki 
Yönetimi, Etki Yatırımında Sosyal Etki Kriterleri ve Kapsayıcı İş Modelleri konuları oluşturdu. 

ÇİN İLE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELECEĞİ 
TARTIŞILDI
Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik 
Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) ile Koç Üniversitesi 
Asya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KUASIA), 
8 Kasım 2017’de “Çin ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği” 
konulu bir panel düzenledi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. 
Caner Bakır’ın yaptığı panelde siyaset bilimi, uluslararası 
ilişkiler, ekonomi politikaları alanında ve Çin konusunda 
önde gelen uzmanlar, yakın dönemde gündeme gelen Çin’le 
ilgili siyasi, ekonomik ve finansal konuları karşılaştırmalı bir 
perspektiften tartıştılar. Konuşmacılardan Garanti Bankası 
Çin Baştemsilcisi Noyan Rona, Çin Komünist Partisi’nin 
19. Genel Kongresi’nde yaşanan gelişmelerden ve Çin’in 
önümüzdeki dönem hedeflerinden bahsetti. Türkiye’nin Çin 
Eski Büyükelçisi Rafet Akgünay, “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”nin 
Türkiye-Çin ilişkileri açısından fırsatlarını ve tehditlerini 
tartıştı. İstinye Üniversitesi’nden Mustafa Yağcı Çin’in Güney-
Güney iş birliği atılımlarından, uluslararası kalkınma-finans 

kuruluşlarından ve bunların siyasi yansımalarından bahsetti. 
Prof. Dr. Ziya Öniş ise küreselleşme bağlamında Pekin 
Uzlaşısı’ndan ve Rusya-Çin ekseninden söz ederek BRICS 
ülkelerinin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Panel, Caner Bakır’ın, Çin’in hegemon bir güç olmasının 
önündeki engelleri tartıştığı konuşmasıyla sona erdi.
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ÜÇ YENİ KİTAP
Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Tankut Centel, Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Buğra’nın yeni kitapları piyasaya 
sunuldu. 
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BİZANS ANITLARI FOTOĞRAF ARŞİVİ ERİŞİME AÇILDI
Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi 
(GABAM) tarafından yürütülen ve İstanbul’daki Bizans anıtlarının dijital fotoğraf 
arşivini oluşturmayı amaçlayan “Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi” projesi devam ediyor. 
digitalcollections.library.ku.edu.tr internet sitesinde erişime açılan arşivin büyük bölümü, 
Tarihi Yarımada’da yer alan anıtlardan oluşuyor. Proje kapsamında profesyonel fotoğrafçılar, 
anıtları pek çok kez ziyaret ederek her binayı ideal hava, ışık ve çevre koşullarında 
fotoğraflıyorlar. Her anıtın görünen tüm iç ve dış cephelerinin fotoğraflarını içeren arşivde 
duvar resimleri ve mozaiklerden yazıtlar ile sütun başlıklarına kadar pek çok detayın yanı sıra 
bazı anıtların günümüzdeki kentsel çevresinin havadan çekilen fotoğrafları yer alıyor. Arşiv, 
anıtların yeni fotoğraflarıyla sürekli olarak genişliyor.

Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman’ın 
kitabında milletlerarası özel hukuk 
dersinin temel konularına ilişkin 
25 kurgusal olaya ve bunların 
çözümlerine yer veriliyor. Olayların 
çözümlerinde teorik bilgiler dışında, 
önemli konulara ilişkin tartışmalı 
noktalar vurgulanıyor. Tartışmalı 
noktalarda doktrindeki temel 
görüşlere ve Yargıtay kararlarına 
atıfta bulunuluyor. Bu sayede 
tartışmalı konulara dikkat çekilerek 
tartışmada benimsenecek görüşün, 
olayın çözümünü nasıl etkileyeceği 
gösterilmek isteniyor.

Prof. Dr. Tankut Centel kitabı, 
Türkiye’de işverenlerin ve çalışanların 
yasal hakları konusunda temel 
bilgilere ek olarak maaşlar, çalışma 
saatleri ve sözleşmeleri, ayrımcılık 
kanunları ve sendikalarla ilgili güncel 
bölümler içeriyor. Çalışma, “Giriş”, 
“Türkiye’de Bireysel Çalışma Hukuku” 
ve “Türkiye’de Kolektif Çalışma 
Hukuku” olmak üzere üç ana kısımdan 
oluşuyor. Her bir kısımda sunulan 
kapsamlı materyal ve mahkeme 
kararları, çalışma hukuku alanında 
sürmekte olan önemli tartışmaları 
okuyuculara tanıtarak onları eleştirel 
ve bağımsız bir değerlendirme yapma 
yönünde teşvik ediyor. Böylelikle 
çalışma hukuku ve endüstriyel ilişkiler 
alanındaki temel meselelerin gelişimi 
ve güncel durumuna dair cazip 
ve kolay okunabilir bir genel bakış 
sunuluyor. 

Deniz taşımacılığında gecikmeler sık 
yaşanan, çeşitli paydaşları ve onların 
çıkarlarını etkileyen önemli bir olgudur. 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Buğra’nın kitabı, 
bu konunun üzerine sigorta hukuku 
bağlamında eğilen ilk çalışma. Kitap, 
deniz taşımacılığında gecikmelerden veya 
vakit kaybından kaynaklanabilen kayıpları 
ve masrafları içeren ve dışarıda bırakan 
çeşitli sigorta türlerini ve gecikmenin sefer 
poliçelerine olan etkisini ele alıyor. Buğra, 
bir dizi farklı deniz sigorta poliçesinin 
kapsamını eleştirel bir şekilde inceliyor 
ve değerlendiriyor. Ele alınan sigorta 
poliçeleri arasında tekne ve makine 
aksamı, kargo, navlun, kira kaybı ve startup 
sigortasında gecikmeler yer alıyor. Kitap 
ayrıca günümüz hukukunu 18. yüzyıla 
kadar uzanan genel hukuk otoritelerinin 
izini sürerek analiz ediyor; bu dönemden 
günümüze kadar kullanılan ifadeleri 
kapsamlı ve eleştirel bir yaklaşımla 
inceliyor.

F ENER_ H a B E R l E R
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TÜRKİYE VE DENİZ İPEK YOLU
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KUDENFOR) ve Koç 
Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KUASIA) işbirliğiyle 28 Nisan 2017’de “Türkiye 
ve Deniz İpek Yolu: Denizler Üzerinden İşbirliği” başlıklı 
uluslararası bir çalıştay düzenlendi. Rahmi Koç Müzesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştay Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Türkiye, Çin ve 
Hindistan’dan akademisyen ve uzmanların katılımıyla 
gerçekleştirildi.

FEN FAKÜLTESİ’NDEN KOLOKYUM SERİSİ
Fen Fakültesi 2017’de çok değerli dört konuşmacının katılımıyla 
bir kolokyum serisi düzenledi. Bu kapsamda ilk konuşma Oxford 
Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Peter J. Hore tarafından 
16 Şubat 2017’de Kurucular Salonu’nda gerçekleştirildi. Hore, 
göçmen kuşların Dünya’nın manyetik alanından yararlanarak yön 
bulmasını kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine heyecan 
verici bir konuşma gerçekleştirdi. Serinin diğer konuşmacıları, 
Sabancı Üniversitesi Fizik Bölümü’nden ve Türkiye Bilim Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Alpar oldu. 4 Mayıs 2017’de 
gerçekleştirilen “Popüler Bilim” başlıklı konuşmayı, 7 Kasım 2017’de 
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan’ın “Göbeklitepe Kültürü ve Bilimsel Bakış Beklentisi” adlı 
konuşması izledi. Yılın son buluşması ise Amerikan Ulusal Bilimler 
Akademisi üyesi ve Güney Kore IBS Center for Soft and Living Matter 
Direktörü Prof. Dr. Steve Granick’in “Aktif Malzemeler: Sürprizler ve 
Araştırma Olanakları” başlıklı konuşması kapsamında gerçekleştirildi.

EDEBİYAT, KÜLTÜR VE ÇEVRE ÜZERİNE 
Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meliz Ergin tarafından kaleme alınan Çağdaş Türk ve 
Amerikan Edebiyatında Dolaşıklığın Ekoşiirselliği adlı kitabında, Derrida’nın “dolaşıklık” kavramını 
rehber niteliğinde kullanarak bu kavramın eleştirel ekolojik düşüncedeki yansımalarını ve 
kavramdan ne şekilde faydalanabileceğini tartışıyor. Ergin, bir dolaşıklık biçimi olarak metinselliği 
ekolojik bağımlılık ve belirsizlik üzerine düşünmeye yarayan bir araç olarak tartışmak üzere 
“ekolojik metin” kavramını ortaya atıyor. Yapıbozumu toplumsal ekolojiyle ve yeni materyalizmle 
diyaloğa sokuyor ve dolaşıklığı üç ayrı düşünce hattında ele alarak bu kavramın teorik anlamda 
geçerliliğini örnekliyor. Ardından Amerikalı şair Juliana Spahr ve Türk yazar Latife Tekin’in 
yapıtlarının karşılaştırmalı analizi üzerinden doğal toplumsal dolaşıklıkları inceliyor. Kitap, 
derinlemesine içine gömülü olduğumuz materyal ve söylemsel güçlerin oluşturduğu ekolojik 
ağı ortaya çıkararak suç ortaklığı ve hesap verebilirlik kavramlarını anlama biçimimize katkıda 
bulunuyor. Ayrıca eleştirel ekolojik düşünce, karşılaştırmalı edebiyat ve ekopoetika alanlarındaki 
güncel tartışmalara önemli bir katkı sunuyor. 
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KİMMTE’DE KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NE BİRİNCİLİK VE MANSİYON ÖDÜLÜ 
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, 6 Mayıs 2017’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Kimya 
Mühendisliği Tasarım Etkinliği’nde (KİMMTE 2017) yarıştılar. Yaklaşık 60 projenin katıldığı etkinlikte Koç Üniversitesi öğrencilerinin 
projeleri birincilik ve mansiyon ödülünü kazandı. Semih Bayraktar, Melih Aris Çolakoğlu, Melis Karaahmetoğlu, Nazlıgül Sezen, Pelin 
Can Sümen’in Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak danışmanlığında yürüttükleri “İnsülin Glarjin Üretimi” projesi birinciliğe; Nilay Demiröz, 
İbrahim Melekoğlu, Akın Can Saçan, Gözde Sorgüven, Eda Jan Yılmaz’ın Doç. Dr. Seda Keskin yönetiminde gerçekleştirdikleri “Stiren 
Üretimi” pojesi mansiyon ödülüne layık görüldü.

ASYA YÜZYILI: JEOPOLİTİK, 
EKONOMİ VE GÜÇ 
DİNAMİKLERİ
Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KUASIA) 
9 Mayıs 2017’de Kurucular Salonu’nda 
bir açılış paneli düzenledi. Dr. Raha 
Mohan, Dr. Liu Chen ve Gideon Rachman 
konuşmalarında içinde bulunduğumuz 
yüzyılın “Asya Yüzyılı” olup olmadığı 
konusunu ele alarak bölgedeki politika, 
ekonomi ve güç ilişkilerindeki farklı 
dinamikleri analiz ettiler. 

KÜRESEL SAĞLIK, KÜRESEL 
HEMŞİRELİK
12-18 Mayıs 2017 Hemşirelik Haftası 
kapsamında, Hemşirelik Fakültesi, Semahat 
Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
(SANERC) ve VKV Sağlık Kuruluşları işbirliğiyle 
Dünya Hemşireler Günü Konferansı düzenlendi. 
Konferans kapsamında Uluslararası Hemşireler 
Birliği Başkanı Dr. Judith Shamian’ın “Küresel 
Sağlık, Küresel Hemşirelik: Hemşirelikte 
Zorluklar ve Fırsatlar” konulu paneli 500 hemşire 
ve akademisyenin katılımıyla Koç Üniversitesi 
Hastanesi ArtLab Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYLARI
2017-2018 akademik yılında, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) işbirliğiyle hemşirelik eğitiminin kalitesini sürekli 
olarak iyileştirmek için altı farklı çalıştay planlandı. 

Çalıştaylar, KOLT ile ODTÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nden eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Güz döneminde 
gerçekleştirilen çalıştaylarda “Çağdaş Eğitim Teknolojilerinin Müfredata Entegrasyonu” “Öğrenme ve Öğretmede Güncel Yaklaşım 
ve Uygulamalar” ve “Öğrencinin Öğrenmesini Ölçme ve Değerlendirme” konuları tartışıldı. Aralık ayında gerçekleştirilen çalıştaylarda 
ise “Ders Anlatım Yöntemi Hiç Ölmeyecek: Peki Ama Neden ve Nasıl?” ve “Beyin Uyumlu Öğrenme ve Sınıf içi Yansımaları” 
konularına odaklanıldı.

F ENER_ H a B E R l E R
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KUSIF’TEN ÜÇ YENİ YAYIN
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı, 
Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Social Value UK tarafından 
yürütülen “Genç Sosyal Girişimciler İçin Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” ile 
KUSIF’in UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen 
“Change With Business” projeleri kapsamında üç yeni yayın hazırlandı. Etkinizi 
Zirveye Taşıyın: Sosyal Girimşicinin Rehberi, Etkinizi Zirveye Taşıyın: Sosyal 
Girişim Vakaları ve Sosyal Finansman Rehberi adlı kitaplar Türkiye’deki sosyal 
girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlayarak sosyal etkilerini artırmaları amacıyla 
yayımlandı.

“ANAYASA TAKİP” YAYINDA
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil 
Emrah Oder’in yürüttüğü TÜBİTAK 
projesinin çıktılarından biri olarak 
anayasatakip.ku.edu.tr web sitesi yayına 
girdi. Sitede kimi bulguları paylaşılan 
araştırma projesiyle bireysel başvuru 
içtihadının anayasa ve uluslararası 
insan hakları hukuku yorumuna ve yargı 
sistemine etkilerine odaklanılıyor. Oder’in 
yanı sıra Prof. Dr. Başak Çalı danışman 
olmak üzere, Hukuk Fakültesi’nden 
araştırma görevlileri, doktora sonrası 
araştırmacılar ve lisans öğrencilerinin 
araştırmacı veya asistan olarak yer 
aldığı proje, Anayasa Mahkemesi’nin tüm 
bireysel başvuru içtihadını saptanan lider 
kararlar temelinde tarıyor ve sistematik 
olarak analiz ediyor. Web sitesinde yerli ve 
yabancı birçok akademisyenin makaleleri 
de bulunuyor. Site yeni makale katkılarına 
da açık.

ÇİFTE ÖDÜL
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı doktora öğrencisi Sezen Kayhan’ın kısa filmi 
“Elene”, 41. Montreal World ve Lizbon Film festivallerinde En İyi Kısa Film Ödül’nü aldı. Film ayrıca BFI Londra, Sao Paolo, Tirana, 
Batum, !f, Antalya ve Boğaziçi Film Festivalleri dahil olmak üzere kırktan fazla ulusal ve uluslararası festivalde gösterildi.

Sezen Kayhan ayrıca sinema televizyon sektörü ve kentsel dönüşüm ilişkisi üzerine yaptığı araştırma “Yıldızların Altında: 
İstanbul’un Açık Hava Sinemaları ve Kentsel Dönüşümün Seyir Kültürüne Etkileri, 1950-1970” ile SALT Araştırma Fonları’ndan 
destek aldı. Projenin sunumu, Aralık ayında SALT Galata’da gerçekleştirildi.



52
53

U L U S A L  Ö D Ü L L E R

Atilla Yılmaz BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Belgin Şan Akça BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Cory David Dunn BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

İlknur Sur BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Kazım Büyükboduk BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Lemi Baruh BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Mehmet Gönen BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Mehmet Cengiz Onbaşlı BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Nurhan Özlü BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Seda Ertaç BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Şener Aktürk BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Yasemin Kisbu Sakarya BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sinem Çöleri Ergen Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü

T Ü B A  Ö D Ü L L E R İ

Alptekin Küpçü
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Ayşe Koca Çaydaşı 
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

T Ü B İ TA K  Ö D Ü L L E R İ 

Sumru Altuğ TÜBİTAK Bilim Ödülü

Seda Ertaç TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Reşat Bayer TÜBİTAK Teşvik Ödülü

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

Cem Albayrak MSCA Seal of Excellence Ödülü 

Ayda Kebapçı MSCA Seal of Excellence Ödülü

İsmail Lazoğlu CIRP Tam Üyelik

Hakan Ürey ERC Kavram Kanıtlama Destek Fonu

Seda Keskin ERC Başlangıç Destek Fonu

ÖDÜLLER

2017’de çok değerli çalışmaları ve araştırmalarıyla çeşitli ödüllere layık görülen öğretim 
üyelerimize, bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ederiz.

F ENER_ Ö d ü l l E R
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2017’NİN EN KURIOUS’LARI: 
HERKES İÇİN BİLİM

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YENİ TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI
Koç Üniversitesi 22. Mezuniyet Töreni’ne konuşmacı olarak katılan, Nobel Fizik Ödülü 
sahibi ve ABD 12. Enerji Bakanı Prof. Dr. Steven Chu ile Nobel’den çok yönlü bir bilim 
insanı olmasına, yenilenebilir enerjiden iklim değişikliğine kadar geniş bir yelpazede 
neler düşündüğünü konuştuk.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/yenilenebilir-enerji-ve-yeni-teknolojiler-iklim-degisikligine-karsi

KÖPEK KARDEŞ MEMLEKET NERE?
Köpekler, insanın ilk evcilleştirdiği “şey”. Diğer tüm hayvanlardan ve bitkilerden önce 
gözümüze köpeği kestirmişiz. Bugün ırklarca, boy boy, renk renk ve elbette tüy tüyler. Kimi 
evimizde, bahçemizde, etrafımızda keyfi yerinde yaşarken kimi yaşayabilmek için bir damla 
suyumuza muhtaç dolaşıyor. Peki, köpeklerin kökeni neresi? İlk nerede, nasıl evcilleştirmişiz 
onları? Görünüşe göre birden fazla kez, birden fazla yerde...
https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/kopek-kardes-memleket-nere

PANDALAR NEDEN SİYAH BEYAZ?
Çoğu memelinin dış görünüşü kahverengi ve gri tonlarından oluşuyor. Çevrelerine 
uyum sağlayabilmek için bu şekilde evrim geçirmişler. Ama istisnalar yok değil. En 
bilinen örneklerden biri de dev panda. Acaba pandalar neden moda renklerde bir kürke 
sahip değil?

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/pandalar-neden-siyah-beyaz

NUR TOPU GİBİ BİR ORGANIMIZ OLDU
İçimizde bir yerde, hepimizde var ama hiçbirimiz farkında değiliz. Alışmışız iç organ 
dendiğinde mide, bağırsak, karaciğer, akciğerler… diye saymaya. Mezenter dendiğinde 
kimse kendine konduramıyor ama karın bölgesi ve sindirim sistemiyle ilgili birçok 
rahatsızlıkla ilgili ipuçları verebilecek olan da o.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/bir-organimiz-daha-oldu

KAÇ AĞAÇ TÜRÜ OLDUĞUNA İNANAMAZSINIZ!
Muhtemelen meşe ağacını, çamı duydunuz. Peki, Brezilya’daki ”jabuticaba” veya 
Meksika’daki “boojum” ağaçlarını? Dünyadaki ağaç türlerinin çeşitliliği konusu 
çoğumuzun boyunu aşar. Bu yıla dek kaç tür olduğu konusunda uzlaşılamamıştı bile. 
Araştırmacıların yakın zamanda yayınladıkları ilk küresel ağaç veri tabanıysa bu konuya 
nihayet bir netlik getirecek.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/kac-agac-turu-olduguna-inanamazsiniz

KURIOUS 2017’de de popüler bilimin adresiydi. Geçen yıla damgasını vuran önemli bilim haberlerini ve makaleleri sizin için derledik.
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ŞEKER BEYNİNİZİ NASIL ETKİLİYOR?
Sağlıklı beslenme guruları bile zaman 
zaman o tatlı ve çekici şeye yenik 
düşebilir; kendilerini bir dondurmaya 
ya da kazandibine yumulmuş bulabilirler. 
Bunun sebebi beynimizin bazen bu 
mahrumiyete daha fazla dayanamaması 
olabilir. Yine de şunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebiliriz: Bu işin azı karar çoğu zarar. 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/seker-
beyninizi-nasil-etkiliyor

GEÇMİŞ NASIL KOKAR?
Londra Üniversitesi’nin (UCL) Sürdürülebilir 
Miras Enstitüsü araştırmacıları, ilginç 
bir çalışmaya imza attılar. Geçmişin 
kokuları üzerine yürüttükleri araştırmaları 
kapsamında “Tarihi Kitap Koku Çarkı” 
geliştirerek eski kitapların kokularını 
arşivlediler. Geçmişin nasıl koktuğunu sorsak 
sizin yanıtınız ne olurdu?

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/gecmis-
nasil-kokar

ASTROFİZİKTE YEPYENİ BİR DÖNEM
Bilim insanları son derece heyecan verici 
bir olayı gözleyebilme şansı yakalayarak 
iki nötron yıldızının uzayda çarpışmasına 
şahit oldular. Sonuçta ne mi oldu? Uzay-
zamanı yerinden oynatacak dalgalar 
ortaya çıkaran muazzam bir patlama, 
ardından da uzaya yayılan bir altın 
fıskiyesi! Başka değerli metaller ve ağır 
metaller de ortaya çıktı elbette ama altın 
renginde bir püskürtünün nasıl bir görsel 
şölen yaşattığını düşünmek o kadar da 
zor değil.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/
astrofizikte-yepyeni-bir-donem

KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI ETKİLİ Mİ?
Kitapçıları şöyle bir gezdiyseniz mutlaka 
o çok popüler kişisel gelişim bölümüyle 
karşılaşmışsınızdır. Kişisel gelişim rafları 
Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış, 
farklı dillerden çevrilmiş kitaplarla 
dolu. Psikolojik sıkıntılarla ilgili kitap 
okumak varken insan neden parasını 
psikoterapiye harcasın, hiç düşündünüz 
mü? Kişisel gelişim kitaplarıyla stresi 
azaltmak, kaygıyı yok etmek gerçekten 
mümkün mü?

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/kisisel-
gelisim-kitaplari-etkili-mi

İYİ YAŞLANMAK İÇİN DANS ET
Yaşlı bir insanı düşündüğünüzde 
gözünüzde neler canlanıyor? Yolda 
dengesini kuramayan bir amca mı yoksa 
torunlarının isimlerini unutan bir teyze mi? 
Alzheimer gibi hastalıkların acı gerçeği 
adeta gözlerimizi bağlamış. Bu yüzden 
değil sağlıklı yaşlanmanın mümkün 
olduğu, normalleştiği bir dünyayı bile 
hayal etmemiz bile güç olabiliyor. Son 
bilimsel çalışmalarsa gözlerimizi yavaş 
yavaş açmamızı sağlıyor. İşte sağlıklı 
yaşlanmanın yollarından biri: dans!

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/iyi-
yaslanmak-icin-dans-et

KAHVE ÖMRÜ (MÜ) UZATIYOR?
Kahve en çok sevilen yasal ilaç, bir 
yazarın sadık dostu, sevdiğinize sarılmak 
gibi bir şey... Kahvenin faydaları etrafında 
dönen bilimsel diyalog hiç bu kadar hararetli 
olmamıştı. Çok sayıda etnik kökeni barındıran 
yeni bir çalışmada, araştırmacılar kahve 
tüketimiyle uzun ömür arasında bağlantı 
buldular. Dahası kahvenin kafeinli veya 
kafeinsiz olması önemli değil.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/kahve-
omru-mu-uzatiyor
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2010’dan bu yana nitelikli akademik çalışmaları okurların 
dikkatine sunan Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), edebiyat 
alanında “yarı akademik” denebilecek bir yaklaşımla, yeni 
bir dizi başlattı: Tuhaf Etki. Türkçenin, okunduğunda “tuhaf 
bir etki” bırakan ayrıksı metinlerini bir araya getirmeyi 
amaçlayan dizide, daha önce yayımlanmış ama değeri 
bilinmemiş ya da unutulmuş kitapların yanı sıra, ilk kez 
yayımlanacak çalışmalar da yer alıyor. Editörlüğünü Cem 
Akaş’ın üstlendiği Tuhaf Etki dizisi, birlikte ele alındığında 
Türkçe edebiyatı farklı bir gözle görmeyi mümkün kılacak 
bir toplama ulaşmak istiyor. Şu ana kadar dizi kapsamında 
Recaizade Mehmet Celâl’in Hayal-i Celâl, Berkan M. 
Şimşek’in Leopold’un Sabunu, Erhan Memiş’in Geceleyin 
Gökyüzü, Hovsep Vartanyan’ın Boşboğaz Bir Âdem, Hakan 
Toker’in Postu Modern Kızıl Tilki ve Süreyyya Evren’in 
Viyana Nokta kitapları yayımlandı.

KÜY, Tefrika dizisiyle de Türk edebiyatında tarihe karışan 
çalışmaları yaşama döndürüyor. Temelini, TÜBİTAK 
tarafından desteklenen “Türk Edebiyatında Tefrika 
Tarihi” projesinden alan Tefrika dizisi, geçmişte süreli 
yayınlarda tefrika edilen fakat kitap haline getirilmemiş 
kurgusal yapıtları içeriyor. Dizi, 1831-1928 yılları 
arasında Arap alfabesiyle yayımlanmış 150 gazete ve 

AYRIKSI, 
UNUTULMUŞ, 
TARİHE 
KARIŞMIŞ 
EDEBİYAT

derginin taranıp incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan 
tefrikalardan oluşuyor ve tanıdık yazarların yanı sıra 
edebiyat tarihlerinde yer almayan yazarların da yapıtlarını 
içeriyor. Şu ana kadar dizi kapsamında Belkıs Sami Boyar’ın 
Aşkımı Öldürdüm, Selahattin Enis’in Orta Malı, Fatma 
Fahrünnisa’nın Dilharap ve Mehmet Rauf’un Kâbus adlı 
kitapları yayımlandı.

KÜY’E ÖDÜL
Mart ayında Peter Fleming’in KÜY tarafından yayımlanan 
Çalışmanın Mitolojisi adlı kitabı, Platin İş Kitapları 
Ödülleri’nde Yılın En İyi Referans İş Kitabı seçildi. Çevirisini 
Ebru Kılıç’ın yaptığı kitapta Fleming, neoliberal toplumların 
mevcut kapitalist sistemi sürdürebilmek adına çalışma 
ritüelini (ve bu çalışmanın reddedilmesi durumunda 
karşılaşılabilecek tehlikeleri) ne şekilde kullandığını anlatıyor.

KÜY’den yayımlanan kitaplar hakkında bilgi almak için:

Web: kocuniversitesiyayinlari.com

Instagram: kocuniversitesiyayinlari

Facebook: @kuyayinlari

Twitter: @kuyayinlari

KÜY 2017
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