
Değerli Kybele okuyucuları!
17. sayımızda sizlerle birlikte olmanın keyfini paylaşıyoruz!

Kybele’ye ilk kez merhaba diyen veyahut önceden tanışma şan-
sına sahip olmuş herkesi sevgiyle selamlıyoruz.

Belirli bir içeriğe bağlı olmadan, herkesin söz sahibi olabil-
diği; hangi konuda fikrini belirtmek isterse o konuda konuşabi-
leceği özgür bir platform yaratma çabamızla 17. kez karşınızdayız. 

Ve yine bir tema etrafında şekillendirmeden; bu sene de ya-
zarlarımızdan gelen makalelerle, denemelerle; bize ilham veren
isimlerle yaptığımız röportajlarla okuyucularıyla buluşturmak
adına Kybele’yi hazırladık. 

Editörlüğe başladığımız ilk günden itibaren Kybele’nin yayım
hayatına hazırlanmasında bize destek olan yazar kadromuza, yö-
netim kurulu üyeleri ve idari kurul ekip arkadaşlarımıza teşek-
kürlerimizi sunuyoruz! Yıllar sonra dahi bu sayfaları çevirirken
hepinizle yaşadığımız tatlı zamanları hatırlayacak, her detayında
farklı bir emeğe rastlamanın mutluluğuyla sizleri anacağız.

Ve değerli Kybele okuyucuları! 

Bütün bir sene boyunca, büyük bir keyif ve tüm ekibin emek-
lerinin karşılığı olarak elimize aldığımız 17. sayımız artık sizinle.
Okurken bizim kadar keyif almanız ve Kybele 18’i hevesle bekle-
meniz dileğiyle! 

Görüşmek üzere...

Nigar Mine PERŞEMBEOĞLU- Oğuzhan TURHAN
Kybele Proje Liderleri
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Abdülkadir COŞKUN
Kadir, Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi.
Kendisini enerji patlaması olarak tanımlıyor. Küçük

yaşlarından beri edebiyata, okumaya ve yazmaya
çok düşkün. Atletizm, kişisel gelişim ve kutu

oyunları ilgi alanlarından. Barış dolu ve
yaşanılabilir medeni bir dünya için yazmaya

ömrünü harcamaya hazır ve sizlerle,
sevgilerle.

Ayşe ÇOBAN
Ayşe, ODTÜ Endüstri Mühendisliği

1.sınıf öğrencisi. Yüzmeyi, seyahat
etmeyi, yemek yapmayı ve basketbol

izlemeyi çok seviyor. Aynı zamanda sıkı bir
hayvansever olan Ayşe'nin bir de kedisi var.
En büyük hayali ise kafasında hiçbir takıntısı

olmadan uzuuun bir dünya turuna çıkmak.

Buse BAKKALOĞLU
Buse Bakkaloğlu hayalleri olan insanları
dinlemeyi ve onları gerçekleştirmede yardım

etmeyi çok seviyor. En büyük hayali de
dünyadaki tüm kahve üretimi yapılan ülkeleri

dolaşmak ve kahvenin ağacından
toplanması aşamasından bardağa gelene

kadar olan o tüm süreci birebir görmek.

Cem APAYDIN
ODTÜ’de Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

okuyan Cem’in boyu 1.82, kilosu 82. Gözlerinin
rengi ise kahverengi :) Boş vakitlerinde spor ve

müzik yapıyor. Futbol endüstrisine büyük merakı
olan Cem’in en büyük hayallerinden biri İngiltere’de

spor dolu 1 yıl geçirmek!

Ecem GAFUROĞLU
Ecem, ODTÜ Sosyoloji 4. sınıf öğrencisi. Kitap

okumayı, kamp yapmayı ve ata binmeyi çok
seviyor. Boş zamanlarında dizi izlemeye

bayılan Ecem’in en sevdiği dizi Doctor Who.
Ayrıca her zaman ve her koşulda mantıklı

düşünebilen Ecem bu konudan biraz
şikayetçi.

Elifcan FIRAT
Elif, ODTÜ Matematik Bölümü 1. sınıf

öğrencisi en büyük motivasyonu bi
sonraki seyahatini en ince detaylarıyla
planlamak. Boş zamanlarında teknoloji

dünyasının gelişmeleriyle ilgilenmeyi
seviyor.

Elif Hazal BİLMİŞ
Elif Hazal, ODTÜ İngilizce Öğretmenliği 1.sınıf

öğrencisi. Anime izlemek, kitap okumak ve her
daim yazmak onun en büyük hobileri. Hayal

kurmaktan asla vazgeçemeyen Elif Hazal’ın şu
sıralar en büyük hedefi, nitelikli bir eğitimci

olup kaliteli nesiller yetiştirmek.

Ezel ORTAÇ
Sosyoloji 2.sınıf öğrencisi. Gülmeyi,

gezmeyi ve okumayı çok seviyor. Bazen
hayal dünyasından gerçekliğe dönüşü zor

olabilir :) Sporsuz bir hayat düşünemiyor ve
bir gün insanları etkileyen bir yazar

olabilmek en büyük hayali.

Ezgi ARSLAN
Ezgi, İşletme 3. sınıf öğrencisi ve Psikoloji
bölümünde de yan dal yapıyor. Hayattaki

vazgeçilmezleri arasında Beşiktaş ve kahve var.
Bir gastro-sever olan Ezgi, boş zamanlarında

arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ve
özellikle distopyaları konu alan kitaplar

okumaktan hoşlanıyor.

Kardelen ACAR
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf

öğrencisi olan Kardelen Acar, sanata, özellikle
edebiyat ve sinemaya ilgili bir yaşantı sürme

gayretinde. Lise döneminde polisiye roman
yazma girişiminde bulunmuştur. Dönemin diğer

insanlarına barışçıl yaklaşır, üzmez ama üzülür.

Kaantürk SANGU
ODTÜ Maden Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olan

Kaantürk, yazmaya, sporun birçok dalına sahada
ve halk danslarına sahnede hayat vermeye

bayılır. En büyük hayali ise iz bırakmak, yaptığı
iyi işlerle anılmak.

Makbule ALTINKAYNAK
Makbule, ODTU İşletme 4.sınıf öğrencisi.
Boş zamanlarında müzik dinlemeyi, sağlıklı

yaşama dair bir şeyler araştırıp denemeyi, yeni
yerler keşfetmeyi ve ayrıca yemek yapmayı

seviyor. En büyük hayalleri ise dünyayı dolaşmak
ve bir sahil kasabasına yerleşmek.
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Kybele
Meltem ÇATAK
Meltem, ODTÜ Sosyoloji 4. sınıf öğrencisi. Çizgi
film izlemeyi ve mandalina yemeyi çok seviyor.

Aynı zamanda boş zamanlarında yürüyüş
yapmaya ve arkadaşlarıyla tatile gitmeye

bayılıyor. Her haftasını günü gününe planlayan
Meltem, programını bozan ani kararlar

almaktan da vazgeçemiyor.

Murat GENCE
Murat, elektrik elektronik 2. sınıf öğrencisi. Yeni

kültürler keşfetmeyi seven ve bugüne kadar
deniz aşırı ülkeleri gezen yazarımız, şimdilerde

tren aşırı bir şehirde yaşamanın keyfinde. En
büyük hayali mutlu bir hayat sürmek ve kız

babası olmak.

Nursena PEÇEN
Nursena, İşletme 2. sınıf öğrencisi. Tiyatroya

gitmek vazgeçilmezlerinden, bu yüzden her
sezonun bütün oyunlara gitmeyi hedefliyor.

Ayrıca Rönesans dönemi aşığı. O dönemin
tablolarını incelemek ve yorumlamak onun

en büyük hobilerinden.

Reyhan TURGUT
Reyhan, ODTÜ Siyaset Bilimi 2. sınıf

öğrencisi. Ama kesinlikle ileride devlet
başkanı olmak istemiyor. Yeni yerler gezip

fotoğraf çekmek onun vazgeçilmezleri
arasında. Yarına inancı tam, her şeyi daha fazla
yaşamak ve üretmek isteyen birisi o. Siz ona bu

hayatı seviyor da diyebilirsiniz.

Oğuzhan TURHAN
Bu sene mezun olacak olan Oğuzhan’ ın en

büyük hobileri arkadaşları ile sosyalleşmek,
gezmek ve heykel sergilerine katılmak. Kendini

her zaman geliştirmek isteyen Oğuzhan’ın en
büyük hayali ise İskandinavya’da bir iş

bulup uzay çalışmalarına katılmak.

Selen HAKSEVER
Selen, Hacettepe’de Amerikan Kültürü ve

Edebiyatı öğrencisi, mezun olmak üzere.
Yürümeyi, sinemaya gitmeyi, müziği çok seviyor.

Heyecanlı birisi, çok çabuk havalara uçuyor.
Ankara’yı tanımlayan başka ünlü parkurlar olsa da,
Kuğulu’dan Esat’a yürümeyi seviyor Selen, yürürken

Nick Cave dinliyor.

Sena YILMAZER
Bu yıl hazırlık koridorlarında koşuşturan Sena,

seneye iktisat öğrencisi olacak. Taze teyzemiz
şimdilerde özel ders vermeye başladı. Şiir

okumayı, yemek yapmayı ve yaptığı yemekleri
arkadaşları üzerinde denemeyi, farklı tatlar,

kültürler ve yerler keşfetmekten çok
hoşlanır.

Yasin Can KILIÇKAP
Can, Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf
öğrencisi, aşırı futbol manyağı aynı
zamanda omzundaki vidayla gelişme

aşamasındaki bir cyborg. İlgi alanlarında
bisiklet sürmek uzun yürüyüşler yapmak var.
En büyük hayali ise Çin seddini hiç durmadan

koşarak bitirmek.

Şükrü Can ERASLAN
Şükrü; gezmeyi, arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi, yeni

şeyler denemeyi ve öğrenmeyi çok seviyor. Hataylı
olduğundan dolayı yöresel yemek ve baharatlara

ilgili olan Şükrü, yeni tatlar denemeyi ve keşfetmeyi
bir uğraş haline getirmiş. En büyük hayali ise

stres ve sürekli koşuşturma olmayan bir yaşam
düzenine sahip olmak.

Yekta Uğurata ÖZHAN
Geçen yıl yazı işleri koordinatörü olarak
Kybele’mize emek veren Yekta şimdilerde

topluluğumuzun Denetleme ve Danışma Kurulu
üyelerinden biri. Boş vakitlerini muhabbet edip

maç izleyerek geçirmeyi seven yazarımız aynı
zamanda kitap okumaya da çalışıyor.

Nigar Mine PERŞEMBEOĞLU
Mine, 3. sınıf psikoloji öğrencisi. Şarapla

ilgilenmeyi, yemek yapmayı ve şehir
festivallerini takip etmeyi epey seviyor.

Ankara kışına, şiirler okuyup şiirlerdeki yaşa
gelmeye çalışarak ve tırnak işaretine (“”)

inanarak karşı koyuyor. Bi’ de; “Kahvaltı yapalım
mı?” sorusuna asla hayır diyemiyor.

Merve ÖZTOK
Merve, ODTÜ Uluslararası ilişkiler

hazırlık öğrencisi. Yabancı dizi izlemekten
keyif almanın yanı sıra konfor alanından

çıkıp hayal ettiği yerleri gezmek de en
sevdiği şeyler arasında olan Merve'nin hayat

felsefesi 'wonder always, wander often'.
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İnsanlar yeryüzündeki en güçlü varlıklardır
aslında. Çağlar boyunca önümüze çıkan her
türlü engeli aşmış, kendimizi ihtiyaçlarımızın
ve isteklerimizin yönlendirmesi ile hiç durma-
dan geliştirmişiz ve günümüzde elde ettiğimiz
ivme ile her geçen saat veya dakika değil, artık
her geçen saniyede hayal dahi edemeyeceği-
miz adımlar atıyoruz. İnsanlarda bulunan bu
gücün ardındaki sır ise ilk düşündüğümüzde
düşünme gücü olarak gözükse de asıl sırrımız
birlikte olmak, birlikte bir şeyler başarmaktır.
Bir araya gelip bir konu üzerine mental veya fi-
ziksel her türlü gücümüzü birleştirdiğimizde
yapamayacağımız şey çok çok az. Bir araya
gelmenin bizlere verdiği tek şey odaklandığı-
mız, hedefimiz olarak belirlediğimiz şeye ulaş-
mak değil tabii ki. ODTÜ Verimlilik Topluluğu
olarak sayısız başarı hikayeleri barındıran, yıl-
larca süren arkadaşlığın, dostluğun temelleri-
nin atıldığı ve devam ettirildiği; emeğin,
çabanın yanında her zaman tebessüm ettiren
çok büyük bir aileye sahibiz.

ODTÜ Verimlilik Topluluğu, 1992’den bu
yana süregelen mirası ile beraber gerek
ODTÜ’nün gerekse Türkiye’nin en köklü ve en
büyük topluluklarından biridir. Her iş ve kariyer
topluluğunda olduğu gibi üyelerine, kariyer
yollarında ve kariyerleri süresince sonsuz fayda
sağlayacak değerler katıyor ODTÜ Verimlilik
Topluluğu. Üyelerimiz kendilerine burada biz-
lerle bulunarak pek çok yeteneklerini geliştiri-
yorlar. Bu gelişim yalnızca network oluş-
turmak, şirketler ve sektörler hakkında bilgi
edinmek üzerine değil elbette. Öyle ki, aldıkları
gerçek sorumluluklar ve inisiyatifler sayesinde
Verimlilik Topluluğu’nda içlerindeki lideri or-

taya çıkarıyorlar. Bu sebeple bizler de kıvançla
diyoruz ki: ODTÜ Verimlilik Topluluğu lider ye-
tiştirir! 

"Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun
ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi
için değil, kendisinden sonra gelecekler için ça-
lışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak
gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için ça-
lışmakta bulunabilir." 

Bu söz Mustafa Kemal Atatürk’e ait. Bizler
de onun açtığı yoldan amaçlarımıza ulaşmak
amacıyla sürekli çalışıyor, çalışırken eğleniyor
ve unutulmaz anılar biriktiriyoruz.

ODTÜ Verimlilik Topluluğu olarak 27 yıldır
her zaman ileriyi hedefleyen ve hedefine ula-
şan, ilklerin temsilcisi köklü bir aile olduk. Her
geçen gün ailemizi büyütüyor, büyüyen aile-
mizle gücümüze güç katıyor, sahip olduğumuz
ilkelerimiz ile mirasımızı daha da ileriye götü-
rüyoruz. Geçmişten gelen eşsiz birikimlerimizle
günümüzde çalışkanlığımızı, isteğimizi har-
manlayıp geleceğe dokunabilmek ve bu yolda
isteği olan herkesi yanımızda görmek istiyoruz.
Amacımız sahip olduğumuz bu köklü mirasımı-
zın bizlere kattıklarıyla çevremize, geleceği-
mize örnek olmak ve başta üyemiz olarak veya
katılımcımız olarak bünyemize katılan, bizler-
den bir şey almak isteyen herkesi, her zaman,
her etkinliğimizde bir adım öteye götürebil-
mek.

Umarım sizler de her geçen gün daha iyiyi,
daha güzeli hedefler; her geçen gün kendinizi
bir adım ileriye taşır ve hedeflerinize ulaşırsı-
nız.

Saygı ve sevgilerimle…

Her zaman daha iyiye
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Kybele

İnsanlık tarihi boyunca türümüzün en
büyük problemlerinden biri beslenmek oldu.
Avcılık – toplayıcılık ile başladığımız bu yolda
üretimin en büyük adımlarından biri ise insa-
noğlu toprağı kullanabildiği zaman gerçekleşti.
Toprağa tohumlarımızı attık ve o küçük tane-
lerin yeşerip bizlere acıkınca yemek, yorulunca
gölge olduğunu izledik. Ürete ürete büyüttük,
bunları gelecek kuşaklarımıza aktardık. Biz de
ODTÜ Verimlilik Topluluğu olarak 1992 yılında
saygıdeğer hocamız Canan Çilingir tarafından
toprağa atıldık. Ülkemizin geleceği olan öğren-
cilerimizi “Bizimle Lider Ol!” temasıyla 27 se-
nedir yüzlerce etkinlik ile bir araya getiren
ODTÜ Verimlilik Topluluğu; profesyonel iş ha-
yatı, sosyal sorumluluk bilinci, kişisel gelişim,
cinsiyet eşitliği gibi birden çok konuda sayısız
etkinlik düzenleyerek gençliğimize ışık tuttu ve
tutmaya devam ediyor. Kataloğumuzda da in-
celeme fırsatı elde edeceğiniz 11 proje, 5 ko-
mite ve 300’ü aşkın üyesiyle hem ulusal hem
uluslararası alanda aktif olan ODTÜ Verimlilik
Topluluğu, biz ODTÜ’lülerin desteğiyle büyüdü
ve gölgesinde Türkiye’nin ve Dünya’nın birçok
üniversitesinden gençleri bir araya getirip on-
lara sağladığı samimi, interaktif ve öğretici at-
mosferle bizlerin birey haline geldiği üniversite
yıllarımıza önemli bir iz bıraktı.

Pekala Kybele neydi? Projemizi isimlendi-
rirken ilham aldığımız “Tanrıların Tanrıçası”
Kybele; bereketi, canlılığı, verimliliği ve toprağı
temsil eden ve geniş bir coğrafyaya uzanan
Anadolu Tanrıçasıdır. “Doğa Ana” olarak da
görebileceğimiz Kybele, Frigya topraklarında
etkisindeki herkesin daha verimli bir doğa ile
daha kaliteli bir hayata sahip olmak için sığın-
dığı kapı oldu. Anadolu halkı toprağını ekerken
ve biçerken Kybele’ye dua etti ve hasat zamanı
istedikleri mutluluğa ulaştı. Bizim Kybele’miz

de, şu an elinizde tuttuğunuz 17.sayısında ve
önceki nice baskılarında, üyelerimizin entelek-
tüel tarlaları olan beynimizde yeşeren düşün-
celere gerek kataloğundaki yazılar gerek
“kybele.odtuvt.org.tr” isimli blog sitesinde dü-
zenli paylaşımlar ile ayna tutmayı başardı ve
tutmaya devam edecek. Toplumu değiştirecek
ve geliştirecek biz Türk gençliğinin düşüncele-
rini etkisindeki herkese ulaştırmayı hedefleyen
projemiz, yazılı materyal olarak başladığı bu
yola bünyesine yenilikleri de enjekte ederek di-
jital ortamda da varlık göstermeye başladı ve
4. senesine giren bloğu ve çeşitli sosyal medya
ortamlarındaki aktifliği ile okuyucusuna ulaş-
mayı hedefliyor.

Elinizde tuttuğunuz Kybele’mizin ise mace-
rası Nisan 2018’de başladı. İçinde birçok farklı
konu ve topluluğumuz hakkında yazılar bula-
cağınız, bir ODTÜ’lünün akıl dünyası ve düşün-
celerindeki farklılık ve zenginliğin materyal
hali olarak nitelendirebileceğimiz bu baskımı-
zın sürecinde gördüğünüz her detayı için her
hafta toplanan, tasarımlarını yapan, düşünce-
leri paylaşan, birbirine destek olan ve sayfaları
çevirdikçe tanışacağınız yazıların yazarı olan
topluluk üyelerimize, daha önceki Kybele’ler
için aynı emeği gösteren ve projemizi bugüne
getiren herkese içtenlikle teşekkür ederim. So-
rumlu yönetim kurulu üyesi olarak ben Yakup
Yıldız, Kybele’yi geliştirmek ve siz okuyucuları-
mıza ulaştırmak için emeklerini ve özverilerini
sakınmayıp elimizde tuttuğumuz 17. Kybe-
le’nin baş mimarları proje liderlerimiz ve aynı
zamanda Editör ekibimiz Nigar Mine Perşem-
beoğlu ve Oğuzhan Turhan olarak kataloğu-
muzu sizlere gururla sunuyoruz! Bu Kybele’nin
“Hasat Zamanı” geldi, nicelerinde görüşmek
üzere!

Hasat zamanı
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Yanı başındaki pencereden içeri süzülen ılık yaz
meltemi, yüzünü bir ipek misali okşayıp geçti-

ğinde sıkıca yumduğu gözlerini yavaşça araladı S.
Her zaman özenle şekillendirdiği saçının şimdi
döktüğü sıkıntı terinden sırılsıklam olduğunu his-
sedebiliyordu. 

Rahatsız edici, diye düşündü alnına yapışan
birkaç teli titreyen elleriyle geriye doğru atarken.
İçinde bulunduğu durumda dahi böylesine küçük
bir detayı düşünmesi komikti. 

Gülmeden edemedi.
Sonra başını hafifçe kaldırdı ve bakışları şu

dünyada en sevdiği kişinin dehşet, korku, pişman-
lık ve diğer bütün nahoş duyguları birbiriyle harm-
anlamış gözleriyle buluştu.

S, bunun üzerine M'ye sunabileceği en güven
verici tebessümü dudaklarına yerleştirdi ve piyano
koltuğunun boş tarafına avucunun içiyle birkaç
defa vurarak onu yanına çağırdı. 

Arkadaşının ona yaklaşmaktaki tereddütünü
gördüğünde ise yüzündeki tebessümü kaybetmek
yalnızca saniyelerini almıştı. Göğsünde ufak bir sızı
hissetti; yavaşça büyüyerek yumruya dönüşen ve
boğazına oturarak nefes almasını engelleyen…
Yutkundu, ama nafile… Zaten bu his ne zaman
yutkunmakla geçmişti ki? 

S, bu hissi en iyi bilenlerden biriydi. M çok
uzaklara gittiğinde, ailesi bir anda onu hayatın
tüm zorluklarıyla baş başa bıraktığında ve daha
birçok anda tatmıştı bu duyguyu. 

Hayal kırıklığı zor şeydi.
“Sana zarar vereceğimden mi korkuyorsun?”

diye sorduğunda sesindeki belli belirsiz titremenin
farkına varmıştı S. Duyacağı cevaptan ne kadar
korktuğunu belirten o titremenin…

M alt dudağını ısırıp ellerini iki yanında yum-
ruk yaptı ve belki hayatında ilk kez gözlerini S’den
kaçırdı.

S, canının yanmasına engel olamadı.

“Sana asla zarar veremem ki…”
M’nin bakışları tekrar S’ninkilere kilitlendi-

ğinde gözleri az önceki halinden çok daha fark-
lıydı. Daha kararlı bakıyorlardı mesela. Korkudan,
dehşetten çok daha farklı bir duygunun hakimiyeti
altına girmişlerdi; sevginin.

M hızla kendisine doğru yaklaşmaya başladı-
ğında S bütün korkularından arındı, düşünceleri
duruldu ve dökülmeye hazır bekleyen yaşlar göz-
lerinde toplanmaya başladı.

Sonra, onu nazikçe ama bir yandan da sanki
kendisini bir daha asla bırakmayacağının garanti-
sini verircesine sımsıkı saran kolları hissetti ve ken-
dine daha fazla hakim olamadı.

Yanağındaki sıcak ıslaklık ağlamanın belki de
en insancıl eylem olduğunu hatırlattı ona.  

“Tabi ki senden korkmuyorum,” dedi M, S’nin
aslında açık kestane olan fakat nemden dolayı ko-
yulaşmış saçını uzun ince parmaklarıyla okşaya-
rak. “Korktuğum tek şey kendine zarar vermen.”

S yavaşça geri çekildi ve hala titreyen elleriyle
beceriksizce gözyaşlarını silmeye çalıştı. 

“Bu... Bu, benim bir şeylerle baş etme yönte-
mim haline geldi. Acılarımı dışa ancak böyle vura-
biliyorum. Herkes gibi ağlamak, bağırmak bende
işe yaramıyor.”

M, arkadaşının kurumuş kan lekeleriyle bezeli
ellerini narince kendininkilerin arasına aldı.
“Benim yüzümden, değil mi? Alttan almalıydım.
İşi kavgaya götürmeme-“

“Sus,” S, sesinden ve gözlerinden endişe, piş-
manlık ve suçluluk akan arkadaşının lafını bıçak
gibi kesti. “Senin suçun değil. Aksine, iki aydır asla
böyle bir şeye girişmememin sebebi senin varlı-
ğın. Eğer sen benim için burada olmasaydın, bu iki
ay içinde daha kötülerini yaşayabilirdim. Bu yüz-
den, sakın kendini suçlayayım deme.”

S’nin kızarmış ve sulu sulu bakan gözlerine ka-
rarlılık hakimdi.

Yaşamak...



“Ne zamandır peki?” diye sordu M, S’nin el-
lerini nazikçe sıvazlarken.

Sen gittiğinden beri, diyemedi S. Arkadaşı ha-
yallerinin peşinden gittiği için onu suçlayamazdı.
Kendi sorununu ona mal edemezdi. 

“Birkaç yıldır.”

Neden böyle devam ettiğini, neden bir uz-
mana görünmediğini sormadı M. Bunun yerine
yavaşça ayağa kalktı, arkadaşının ellerine uzandı.
“Hadi gel, yaralarını temizleyip saralım.”

S başını iki yana salladı ve ona uzanan elleri
tutarak arkadaşını yanındaki boşluğa oturttu.
“Öncesinde sana bir parça çalmak istiyorum.”

“Daha sonra çalamaz mısın? Yaralarının mik-
rop kapmasını istemeyiz.”

“Daha kötüleriyle bile başa çıktım, emin ola-
bilirsin.” dedi S parmaklarını piyanonun tuşlarına
yerleştirip çalmaya başlarken. M’ye karşı çıkma
fırsatı vermemişti ve pişman değildi.

El mahkum, istemeyerek de olsa arkadaşının
yanına oturdu M ve çaldığı parçayı dinlemeye baş-
ladı. Lakin, ilk birkaç notadan sonra eski isteksiz-
liğinden pek de eser kalmamıştı.

“Gymnopédie No.1,” diye mırıldandı M, göz-
lerinde ne zaman heyecanlansa, ne zaman se-
vinse ortaya çıkan kendine özgü parlamayla. “En
sevdiğim eser.”

“Biliyorum,” dedi S, artık tuşların yerini ezber-
lediği için gözlerini M’ninkilerle buluşturarak. “Bu
yüzden çalıyorum.”

Sonra birden, M ile yıllar sonra buluştukları
ilk andan, yani iki ay öncesinden bu yana geçirdik-
leri tüm zaman gözlerinin önünden akıp gitmeye
başladı ve bu parçanın ona, kendisinde yeri en
farklı olan iki anıyı hatırlattığını fark etti.

Biri, onca zaman sonra ilk kez buluştukları
gündü.

***
"Okyanusa bu kadar yakın olmayı özlemi-

şim." 

Yanaklarında heyecanın ve her zaman tavır-
larına yansıyan o hafif utangaçlığın getirisi olan
kırmızının en güzel tonu ve yüzündeki çocuksu gü-
lümsemesiyle etrafı izleyen arkadaşına baktı S.
Zümrüt yeşili gözleriyle uçsuz bucaksız maviyi ta-
mamlayan, adına destelerce beste yazmak iste-
diği arkadaşına... 

"Öyleyse evine dönmek için neden bu kadar
bekledin, M?" diye sordu istemsizce. Kelimeler o
engel olamadan dudaklarından dökülüverirken,
arkadaşının huzur dolu ifadesini nasıl da yavaşça
ama aynı zamanda kökünden kaybettiğini gördü,
gördü ve gördü. M'nin dudaklarındaki o naif gü-
lümseme yerini ağır ağır ince bir çizgiye; gözlerin-
deki ışıltı, yerini pişmanlık ve üzüntünün birbirini
kucakladığı gölgeye bırakmıştı. 

Bir tek cümle yetiyordu işte treni raydan çı-
kartmaya. S, onca yıl sonra M ile paylaştığı bu ilk
dakikaların büyüsünü bozmak istememişti as-
lında. Arkadaşının yüzündeki derin kederi görmek
de istekleri arasında yoktu. Tek istediği M'nin var-
lığını yanı başında hissetmek ve tekrar birlikte ol-
dukları için minnet duymaktı. Ama yıllardır hayal
kırıklıklarını bir kavanoza doldururcasına biriktir-
miş birisi için hiçbir şey olmamış gibi davranmak
zordu ve S bazı şeyler için kendini zorlamayı bıra-
kalı uzun zaman olmuştu.

M'nin soru karşısındaki sessizliği onu içten içe
rahatsız etmeye başladığında bakışlarını o delici
yeşillerden kaçırmaktan başka çaresi yoktu; tıpkı
her zaman olduğu gibi.
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Böylesi anlar çok kez yaşanmıştı ikisi ara-
sında. M susardı, susardı ve susardı. Ama korku-
tucu bir şekilde, sustuğu kadar da konuşurdu.
Ormandaki en güzel yeşile sahip ağacın tonuyla
renklenmiş gözleri öyle yoğun, öyle karmaşık duy-
gular barındırırdı ki; S o gözlere bakmaktan çeki-
nirdi, korkardı, utanırdı. Ve sonunda gözlerini
kaçırmaktan başka çaresi kalmazdı.

Bazı şeylerin asla değişmediğini ve muhteme-
len daha sonra da değişmeyeceğini o an daha iyi
anladı S. 

Gergince dudaklarını yaladı ve okyanustan
esen rüzgârın dudaklarında bıraktığı tuzu hissetti. 

Yaşıyordu.
***
M tamamen sessizce, kendini kaptırmış vazi-

yette S’nin çaldıklarını dinlerken S’nin hafızası
diğer anıyı önüne serdi.

***
Bütün gün boyunca güneşin tüm sıcaklığını

üzerine çekmiş olan mezar taşını son kez okşadı S.
Sıcacık, diye düşündü. Sanki altında hala yaşayan-
lar varmışçasına sıcacık…

Elindeki buketi özenle toprağın üzerine bıraktı
ve M’nin temin edici elini omzunda hissettiğinde
arkasına döndü.

“Şimdiden neredeyse iki ay oldu. Zaman hızlı
geçiyor.” dedi düz bir tonla. Canı çok acıyordu, ai-
lesini çok özlüyordu ama acısını bir türlü dışa vu-
ramıyordu.

M onaylarcasına ba-
şını salladı.

“Eğer ölmeselerdi…
Geri döner miydin?” diye
sordu S. Arkadaşının dön-
düğü günden beri aklını
kemiren soruyu artık sor-
ması gerekiyordu.

M’nin beklenmedik
soru karşısında güzel göz-
leri irileşti, huzursuzluk o
duru yeşilleri bulandırdı.

“Sadece dürüst ol.
Lütfen.”

“Bilmiyorum,” dedi
M iç çektikten sonra.

“Seni, evimi, kasabayı çok özlemiştim ama temeli
geri dönmek gibi bir kararı bu kadar çabuk vere-
bilir miydim, emin değilim.”

Dürüst bir açıklama istemenin bedelinin ka-
vanoza atılacak bir hayal kırıklığı daha olacağını
baştan hissetmişti S. Arkadaşının onu ne kadar
çok sevdiğini bilse de, geri gelmesinin sebebinin
başka olması üzmüştü onu.

Nikotine ihtiyacı vardı.

“Dürüst olduğun için teşekkür ederim.” dedi
acı-tatlı bir gülümsemeyle. Ardından cebinden pa-
ketini çıkarıp bir sigara yaktı. 

Ama ciğerleri henüz tatmin olamadan M,
uzun ince çubuğu ağzından hışımla çekip aldı.

“Sigara seni süründürerek öldürür.”

S cebinden yeni bir sigara çıkardı. “Biliyo-
rum.”

M bu sefer de diğer sigarayı kapmaya çalıştı
ama S ondan daha hızlıydı.

“Bırak da en azından bir tane içeyim.”

M onaylamayarak homurdandı ve arkadaşını
rahat bırakarak tüm kasabayı gören banka ilerledi
ve oturdu. Gün batımını mezarlıkta izlemek ol-
dukça manidardı. S de hemen ardından arkadaşı-
nın yanına oturdu ve sigarasından uzun, aheste
bir nefes daha çekti. 

“Ölmek ne garip şey.” 



M arkadaşına uzun uzun baktı. Sonra önüne
döndü ve güneşin son demlerinin parlak turun-
cuya boyadığı evleri izlemeye devam etti. Gidenler
gidiyordu, geri kalanlar bir şekilde yaşamaya
devam ediyordu. Acıydı bu düzen, ama gerçekti.
Herkesi bir gün bulacak olan bir gerçek…

“Öyle,” dedi gözlerini kasabadan ayırmadan.
“Ölmek ne garip bir şey.”

***
Parçanın son notaları için parmaklarını tuş-

larda gezdirdikten sonra M’nin omzunda duran
başına dudaklarında hafif bir tebessümle baktı ve
zeytin siyahı saçına minik bir öpücük kondurdu S.
Limonun ferahlatıcı aromasını burnunda hissetti-
ğinde gülümsemesi büyüdü. Bu koku adeta M ile
bütünleşmişti. 

M, sessizliği bozmadan önce S’nin piyano
üzerinde duran elini, kolundaki yaralara zarar ver-
memeye çalışarak avucuna aldı ve parmak uçla-
rına küçük birkaç buse kondurdu.

“Bundan sonra hep yanında olacağım.” 
“Büyük sözler verme, M. Bütün hayatın ben-

den ibaret değil.” 
Ama benim bütün hayatım senden ibaret.

“Nereden biliyorsun?” diye sordu M yavaşça
başını arkadaşının omzundan kaldırırken. “Dön-

düğümden beri düşünüyorum, düşünüyorum ve
düşünüyorum. Sensiz geçirdiğim o birkaç yılı dü-
şünüyorum, burada olsaydım neler farklı olurdu
diye düşünüyorum… Ve biliyor musun, en so-
nunda ulaştığım sonuç hep aynı oluyor: Nerede
olursam olayım, ne yaparsam yapayım; sen yok-
ken anlamlı olmuyor. Ama senin yanında öylece
dursam bile gerçekten yaşadığımı hissediyorum.
Bu yüzden bütün hayatım senden ibaret olsa da
benim için hiç sorun değil.”

Sevildiğini bilmek mükemmeldi, evet. Fakat
böylesi sevildiğini bilmek, sevdiği kadar sevildiğini
hissetmek çok farklıydı S için. Yine gözlerinin dol-
masına engel olamadı. 

“Acı ya da tatlı, iyi ya da kötü; her ne yaşarsak
yaşayalım, birlikte yaşayalım. İzin ver yaralarını sa-
rayım. İzin ver çok daha güzel günler için çalışa-
lım.” dedi M, arkadaşının yanağını okşayarak.

“Her şey güzel olacak.” dedi S, klişe olarak ni-
telendirdiği bu cümleyi böylesine derinden inana-
rak kurduğuna şaşırmasına engel olamadan. Uzun
zaman sonra umudu hissetti. Her şeye rağmen,
tüm acılarına rağmen ışığı, sevinci, neşeyi…

Pencereden esmeye devam eden rüzgar yü-
zünü tekrar okşadığında gülümsedi. 

“Her şey güzel olacak.”
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Son zamanlarda dünyada her 3 kişiden 5’ine
yoga hocası düşüyor. Özellikle Instagram

gibi platformlarda “yogini”ler, namasteler ha-
vada uçuşuyor ve herkes yogaya biraz da olsa
aşina oldu. Kimileri yoga bir spordur diyor, ki-
mileri rahatlamak için bir meditasyon etkinliği-
dir diyor. Peki, aslında yoga nedir ve yoganın
kaç çeşidi vardır ve kadim gelenekleri göz
önüne alırsak bu kadar reklamlaştırılması doğru
mudur?

Yoga aslında ruhu ve bedeni disiplinli bir
yaşam biçimiyle eğiterek, iradeye hâkim olmayı
ve hayatı derinden anlamayı amaçlayan Hint
“felsefe sistemi”dir. Hinduizm, Budizm akım ve
geleneklerinden etkilenmiştir. Dünya’da en po-
püler yogalar Hatha, Ashtanga, Yin yogası ve
pek bilinmeyenler Shadow yoga, Kundalini ve
sonradan ortaya çıkanlar olarak Hamile Yogası,
Çocuk Yogası gibi çeşitlerden oluşur. Şuna dik-
kat çekmek gerekir ki florasan lambalarla aydın-
latılan ve dış dünyadan ayrılarak yaratılan

havasız alışveriş merkez-
lerindeki spor salonla-
rında  “sertifika” alıp
yaptırılan yogalar, asıl
yoga değil aslında bu

kadim geleneğin ti-
cari bir paket gibi

sat ı lmasıdır .
D ü n y a ’ d a

A s y a 

veya Amerika gibi yerlerde yoga okullarında ça-
lışan, yogaya gönül vermiş üstatlar, yoganın
mahrem ve reklamlaştırılmaması gerektiği ko-
nusunda katıdırlar. Türkiye’ye Shadow Yoga’yı
getiren Defne Suman’ın İstanbul’daki stüdyo-
sunda konaklarken, bana sabah saat 6’da stüd-
yodan ayrılmam gerektiğini, başka öğrencilerin
yogasını görmemin mahremliğe aykırı olduğunu
söylemişti. Hem çok şaşırmış hem de anlayama-
mıştım.  Aynı şekilde herkesin “hoca” olmak
için doğmadığını ve yaşamı derinden anlamanın
sadece yoga aracı ile olamayacabileğini yazıla-
rında vurguluyor. (defnesuman/blog) Tabi yo-
ganın aynı zamanda bir varış değil, yolculuk
olduğunu da belirtmek gerek. Eğitimlerin hep
daha fazlası, hatalar ve öğrencilik devamlı olu-
yor. Benim yoga merakım, henüz bu akımları
gözlemlemek ve araştırmak üzerine kurulu.
Bağlı olduğum kesin bir hoca yok ve hayatımı
bu felsefenin üzerine de kurduğumu söyleye-
mem. Ama cazip gelen, kendi merkezimde ya-
şamayı özendiren bir varoluş hali gibi
hissettirmesi.  Alışveriş merkezlerinde de, ha-
vasız salonlarda da kendi küçük yurt odamda
da yogayı yaptım. Kaslarımın esneyip zorlanır-
ken o acı çekilen anlarda var olan tek şeyin ben
ve “şimdi” olması belki bu merakı canlı tutan bir
his. Yoganın kadim gelenekleri yerine fiziksel
üstünlüğüne yoğunlaşan kişilere de saygı du-
yuyorum. Onlar da bedeni eğitip, bir adım öteye
geçiyorlar ve disiplinli antrenmanlar yapıyorlar.
Fiziksel kapasiteyi uzun çabalar sonucu aşmak
bende her zaman hayranlık uyandırmıştır. Ger-
çekten felsefi kısmına merak salanların bir
zaman sonra o noktaya da varması kaçınılmaz
olsa gerek.  Siz bu konuda neler düşünüyorsu-
nuz? Bilmek isterdim. ☺

Sevgiler...

Yoga aslında bir 
spor mu? Felsefe mi?



Mutlu muyuz gerçekten?

Etrafımız bu kadar doluyken, kalabalıkken; haya-
tımıza hiçbir katkısı bulunmayan, hatta bazen ca-

nımızı bile sıkan bu kadar şey varken…

Neden tutarız ki elimizde mesela boş duran bir
çerçeveyi? Veya neden alırız ki aslında hiç de ihtiya-
cımız olmayan o atkıyı? Tamam hadi aldık, neden
vermeyiz ki başka birisine hiç kullanmadığımız, evde
yapayalnız duran diğer atkıyı?

Fark edin. Hep geleceğe dair belirsizlikleri kal-
dırmak adına alışveriş yaptığınızı fark edin. “Belki
ihtiyacım olur” diye ayırmadığınız o kıyafetlerinizi
düşünün. Bu yazının birinci amacı annenizin uzun
zamandır size yaptırmaya çalıştığı kıyafet ayırma
işini yaptırmak değil. Veya ihtiyacı olan insanlara
yardım edin, iyilik yapın diye de değil. Bu yazının asıl
amacı, daha az eşya ile daha mutlu olacağınızı siz-
lere anlatmak.

Aslında bir sanat akımı olan Minimalizm, haya-
tın her yerine uygulanabilir olduğu için aynı za-
manda bir hayat felsefesi. Türkçe karşılığı
“Sadecilik” olan bu felsefesinin öncülerinden Jos-
hua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus minimalizmi
insanların özgürlüğü bulmasına yardımcı olan bir

araç olarak tanımlıyor. “Less is More”, yani “Az Çok-
tur” düşüncesini benimseyen bu felsefe, hayatınıza
anlam katmayan ve sizi mutlu etmeyen her şeyi ha-
yatınızdan çıkarmanız gerektiğini savunuyor. Yani
aslında sanılanın aksine daha az eşyanız olmasını
değil, sizi mutlu eden kadar eşyanız olmasını öğüt-
lüyor. Dolayısıyla aslında sizi mutluluğa ve özgür-
lüğe götürmeye çabalıyor.

Bana göre minimalist olmak uzun soluklu bir
süreç. Kimilerine göre ise radikal bir karar. Bu soru-
nun doğru bir cevabı olmamakla birlikte, nasıl mini-
malist olunması gerektiğinin de doğru bir cevabı
yok. Yalnızca birkaç öneri verecek olursam, “Mini-
malism – A Documentary about the Important
Things” isimli belgeseli izleyerek başlayabilirsiniz.
Aynı zamanda yukarıda isimlerini andığımız minima-
lizm öncülerinin internet sitesi olan www.themini-
malists.com’u ziyaret etmenizi öneririm. Sonrasında
ise hayatınızda yavaş yavaş minimalist kararlar ver-
meyi deneyebilirsiniz. Mesela bir kazak almadan
önce iki kere düşünerek veya dolabınızdaki kıyafet-
leri, kendinize karşı dürüst olarak ve gelecek kaygısı
gütmeden, ayırarak başlayabilirsiniz.

Kendimizi daha mutlu, daha özgür ve sade his-
setmemiz adına.

@Ezgi ARSLAN

O
D

TÜ
 V

er
im

lil
ik

 T
op

lu
lu

ğu
 2

0
19

 / 
17

. S
AY

I

13

Kybele

Az ile gelen çokluk



Kybele
@Kaantürk SANGU

O
D

TÜ
 V

er
im

lil
ik

 T
op

lu
lu

ğu
 2

0
19

 / 
17

. S
AY

I

14

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesafelerin
kısalması, insani ilişkilerin gelişmesi gibi ne-

denlerden dolayı büyük bi’ hızla küreselleşen
dünyamızın izole kalmayı başarmış toplulukları da
yavaş yavaş bu akıma ayak uydurmak ve hatta
boyun eğmek zorunda kalmakta. Küreselleşmenin
akabinde kendi toplumumuzun kültürü ve gele-
neği dışında paralel bi’ oluşum da kazandık: Po-
püler kültür. Bu havalı terimin bizlere birçok
kazanımı yok değil fakat kendisi, paraleli olduğu
yapının üstüne binip onu görünmez kılma gö-
revine talip son yıllarda. Cebimizdeki telefonlara,
masamızdaki bilgisayarlara, salonumuzdaki te-
levizyonlara, kuaförlerde sehpalar üzerindeki der-
gilere, ekmek sepetimizdeki gazetelere sığan po-
püler kültürü toplumumuz kültürlerinden çok
görür, duyar olduk. Popüler kültür sürekli güncel
olduğu için üzerimizdeki etkisinin de yadsınamaz
bi’ oranı olmuş oluyor. Küreselleşmemizi, mesa-
felerin kısalmasını, daha nice kolaylık ve uygula-
mayı hayatımıza sokan teknoloji, popüler

kültürün kuryeliğine soyunmuş durumda. Kurye-
lik kendi inisiyatifi haricinde genellikle sipariş
veren genç kitleye yapılmakta.

Popüler kültür daha çok kendisine en kolay
yoldan ulaşan insanları etkisi altına alıyor. Çağı-
mızda ise bu insanlar gençler oluyor. Sosyal med-
yaya, internete en çok erişimi olan, bunlarda
gezinirken saatler harcayan bu grup, o anda bu-
lunduğu koordinatlardan tutun dünyanın en ücra
köşesinde meydana gelen hadiselere ulaşabiliyor,
geniş bi’ dünyadan haberdar olabiliyor. Bu haber-
ler ve olaylar iyi, kötü; iç açan, yürek burkan; gül-
düren, ağlatan; önemli, önemsiz; gerekli, gereksiz
vb. birçok farklı şekillerde çıkıyor karşımıza. Bu
binbir çeşit farklı durum hepimize büyük veya
küçük etkilerle dokunuyor. Biz farkında olsak da
olmasak da, ya direkt olarak ya da tabir-i caizse
çevremizden sekerek bizlere tesir ediyor. Bu etki-
leri 5 duyu organımız üzerinden, 5 farklı açıdan ir-
delemeye ne dersiniz?

Popüler kültürün 5 duyumuza etkileri
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Popüler kültürün 5 duyumuza etkileri
TATMA

“Can boğazdan gelir.” düşüncesiyle duyular
arasından tatma ile başlamak istedim. Şimdi size
12 tane, yabancı mutfaklara mensup yemek ve
ürün sayacağım. Bunlardan bir ikisi hariç hepsini
ya yemiş ya da duymuş olacaksınız. Spagetti,
Pesto Sosu, Pizza, Quesadilla, Taco, Hamburger,
Sosisli, Sushi, Pekin Ördeği, Flamiche, Soğan Çor-
bası ve Pad Thai. Artık esnaf lokantaları ve otantik
yapıya sahip restoranlar harici her restoran, kafe,
bakkal, market, süpermarket gibi günlük hayatta
beslenmek veya besin ürünleri satın almak için sık
sık uğradığımız mekanlarda popüler kültürün bize
alıştırdığı, yeme alışkanlığımızın birer parçası ha-
line gelmiş nice ürünle haşır neşiriz. Dedelerimi-
zin, nenelerimizin hiç duymadığına ister istemez
şaşırdığımız bu yemekler, Türk mutfağımızın veya
yemek kültürümüzün envanterinde kendilerine
yer bulamasa da hepimizin beyninde yer etmiştir.
İtalya, Fransa, Çin, Meksika, Tayland gibi sırala-
yabileceğimiz nice ülke mutfağının
restoranları büyük şehirlerimizde
mevcut köşe başlarında fakat iyi-
kötü bi’ Pizza veya Spagetti için
İtalyan; Soğan Çorbası veya
Flamiche için Fransız; Taco
için Meksika; Pekin Ördeği
için Çin ve Pad Thai için
Tayland restoranlarına
uğramamıza gerek kal-
madı. Aşağı yukarı
10 restoranın

9’unda saydığım yemeklerden birkaçını buluyor
olmalısınız. Türkiye düne kadar cin biberi, isot, pul
biber ve karabiber harici türlere yabancıyken ja-
lapeno sofralarımızı süsler hale geldi. Aynı şekilde
Kaşar, Çeçil, Tulum, Ezine ve Otlu Peynir gibi bize
özgü peynirler dışındaki peynir çeşitlerine sadece
filmlerden ve dizilerden aşinayken, market reyon-
larının vazgeçilmez ürünleri oldu Mozarella, Ched-
dar ve Rokfor gibi nice tür. 

Pizza Hut 1989 yılında, Türkiye pazarına gir-
mesinin üzerinden az bi’ vakit geçmesine rağmen,
talep düşüklüğünden dolayı Türkiye'den çekil-
mişti. Bunun üzerine 1991’de ana karakterlerinin
favori yemeği pizza olan Ninja Kaplumbağalar,
Show TV’de yayınlamaları için asıl fiyatının
%10’una satıldı. Her bölümde pizza figürü gözüne
gözüne sokulan Türk halkı, çizgi filmin televiz-
yonda gösterilmeye başlanmasının, oyuncakları-

nın rafları süslemesinin,
türlü Ninja Kaplumbağalar

eşyalarının satılması ve in-
sanların Pizza figürüne iyice

alışmasının ardından 1994’te Tür-
kiye’ye geri dönen Pizza Hut’a
büyük bi’ ilgi gösterdi. 90’ların orta-
larından beri süregelen pizza alış-
kanlığımızın nasıl başladığı ve
popüler kültürün damak zevkimize,

yeme alışkanlığımıza nasıl karı-
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şabildiğini böylelikle görmüş olduk. Bu taktik sa-
dece Türkiye’de değil dünya genelinde birçok ül-
kede uygulandı ve başarıya ulaşıldı.

Gelelim duymaya...

DUYMA

“Geçenlerde benim ‘check edip’ ‘forwardladı-
ğım’ ‘pack’ sana ulaştı mı???”, “Dün ‘cool’ takıl-
maya çalışan çocuğu görünce ‘cringe’ oldum.”
Gündelik hayatta sıklıkla duyabileceğimiz bu iki
cümlenin içinde 5 adet arı İngilizce kelime duyu-
yoruz. Sizi bilmem ama bunlar benim kulağımı tır-
malıyor. Hâlihazırda İngilizce’den dilimize girmiş
düzinelerce kelime mevcutken bi’ de hiç Türkçe-
leştirme zahmetinde bulunulmadan kullanılır oldu
İngilizce sözcükler. İngilizce’den bi’ fiili alıp so-
nuna “yapmak” ve ”etmek” getirince Türkçeleş-
tirmiş olmuyoruz o kelimeleri. Benim bu yeni dil
için iki isim önerim var: Türkilizce ve İngilürkçe.
Diyaloğun iki tarafının da İngilizce bildiği göz
önünde bulundurulursa kendi aralarında anlaş-
maları beklenebilir. Peki ya bi’ taraf bilmiyorsa?
"İngilizce öğrenip gel!" demek mümkün ama o ki-
şinin sizle o konuşma sonrası tekrar görüşmesi
çok da muhtemel değil. İngilizce’nin üzerinde dur-
mamın sebebi oran olarak en çok bu dille karşı-
laşmamız ama Fransızcanın da yabana atılamaz
etkileri var dilimize. Daha Fransızca-Türkçe dili
için isim önerim bulunmuyor ama ileriki zaman-
larda maalesef bi’ öneri bunun için de lazım ola-
bilir. Ana dilimiz Türkçe’de bile yüzlerce
kelimeden ve anlamlarından bihaberken yabancı
bi’ dilin kelimelerini ve anlamlarını öğrenmesi
beklenmemeli insanlardan. Her ne kadar İngilizce,
Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve son yıllarda
yükselişe geçmiş Korece gibi diller kulağa hoş
gelse de, bazı kelimelerin dilimizde karşılığı kö-
relmiş olsa da, yeni kelimeler üretmek veya unu-
tulmaya yüz tutmuş sözcüklerimizi gün yüzüne
çıkarmak mümkün iken popüler kültür bu çabaya
girmemize mahal vermiyor. Bir iki yıl öncesine
kadar kat-i suretle duymadığım ama gençler ara-
sında artık herkesin adı gibi bildiği “spoiler” diye
bi’ sözcük var. Yabancı dizi ve filmlerin Türkiye’de
sinema sektörünü adeta ele geçirmesinin ardın-
dan kelime dağarcığımıza giren bu kelime için
“kompüter” yerine bulduğumuz “bilgisayar” gibi
Türkçe bi’ kelime türetebilirdik. Kelime türetme
konusunda bi’ sorunumuz yok aslında. Çeşitli

mecralarda halkımız tarafından olsun, önerilere
göre Türk Dil Kurumu tarafından olsun kelime tü-
retiliyor ve kullanımımıza sunuluyor ama bu keli-
melerin devamlılığı ve kabul edilirliği kesin olarak
milletin kontrolü altında. “Heveskı-
ran” ve “keyifkıran” kelimeleri bir-
çok önerinin arasından en
beğenilenler olmasına rağmen popü-
ler kültürün dayattığı “spoiler” söz-
cüğü çok daha ağır bastı ve basmaya
devam ediyor. Aynı durum teknolojinin
en son ürünlerinden biri olan “drone”
için de tartışma konusu oldu. “Uçan-
göz” önerisi yine beğenildi ama halk
tarafından kullanılmadı. Her ne
kadar bu konuda hassas ve Türkçe-
leştirme destekçisi olsam da “klip” yerine
“görümsetme”yi seçmeyen halkımıza kızamı-
yorum da. Bi’ küçük de müzikten söz açmaz-
sak olmaz. Çoğunlukla popüler kültürün
ithalatından bahsettim, biraz da iç pazardaki
döngüden bahsedelim. Müslüm filmi, gös-
teriminden beri kasıp kavurdu ortalığı. Filmde,
oyuncu Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlan-
dırdığı ve onun kılığında seslendirdiği “İtirazım
Var” klibi Youtube’da bir ay gibi kısa bi’ vakitte 15
milyonu aşkın izlenmişken Müslüm Gürses’in
kendi sesi ile yüklenmiş en çok tıklanan videonun
tıklanma sayısı iki yılda 5 milyon. Popüler kültürün
en büyük örneklerinden biri budur belki de.   

Tattık, duyduk. Ya gördüklerimiz?..

GÖRME

Görme duyumuz da nasibini alanlar arasında
popüler kültürden. "Yılbaşı" kelimesini duyunca
her birimizin aklına gelecek figürlerin başında kar-
kış vardır. Aralık sonu, Ocak başı Kuzey Yarım
Küre için kış aylarına denk gelirken Güney Yarım
Küre için yaz zamanıdır. Peki, dünyanın diğer ya-
rısı neden bu konuda baskınlığını koyamamış ve
yılbaşı deyince aklımıza güneş kum ve deniz gel-
miyor sizce? Kuzey nüfusunun Güney nüfusundan
fazla olması da bi’ neden tabii ki ama en büyük
nedenin filmlerin, dizilerin, hediyelik eşyaların
bizi bu düşünceye itmesidir. Hediyelik eşya dük-
kânlarının hiçbirinde kar küresi yerine yılbaşı te-
malı, sahil ve güneş bulunduran bi’ küre
görmemişsinizdir. Deve üstünde Noel Baba sim-
gesi gördüğünüzü de zannetmiyorum. Şömine ye-



rine mayo ve bikini de dikkatinizi cezbeden
semboller değildir. Bi’ diğer açıdan, saç stil-

lerine dikkat edin. Rihanna'nın saçının bi’
yanını kazıtıp “Te Amo”, ”We Found

Love”, “Diamonds”, “Stay”
ve  “Can’t Remember to For-
get You”  şarkılarına çektiği

görümsetmelerle (tamam ta-
mam kliplerle) beraber etrafı-
mızda birer birer Rihanna
hayranı hanımları seçer olmuş-
tuk. Hayranı olduğumuz, sevdi-
ğimiz, takip ettiğimiz ve de çok
gördüğümüz, duyduğumuz in-
sanların dış görünüşü bizi ister
istemez büyük ölçüde etkiler.

Saçını Rihanna ile aynı şe-
kilde kazıtma modası, ken-
disinin bu saç stilini devam

ettirmemesi üzerine eski
şöhretini kaybetti. Son iki

yılda ise saçının asıl rengi sarı
olmayıp saçının belli bölgelerini

veya tamamını sarının tonlarına boya-
tan erkeklerimiz sayısını arttırdı. Sporcuların, şar-
kıcıların, Youtuberların vb. bu tarzı bize tanıtması
ile müşerref olduk bu saç tarzına. Beş sene önce
sokaklarda sarıya boyatılmış saçları görmemiz ne-
redeyse mümkün değilken bu duruma bu kadar
alışmamızın tek sebebi popüler kültürün bizlerde
oluşturduğu heves. Rihanna örneğindeki gibi he-
vesimiz sönünce bu saç stili de tarihin tozlu say-
falarından kendine yer beğenecek. Nasıl ki şu an
gençlerde bıyık bırakmak hiç yaygın değilse, 20-
30 yıl öncesine kadar da bıyık bırakmamak absürt
karşılanıyordu. 

İşte, gördüklerimiz bu şekilde etkileniyor po-
püler kültürden. Dokunduklarımız bu afili terim-
den alakasız olabilir mi? Hiç sanmıyorum;

DOKUNMA

Tenimize değen şeylerin de birçoğu popüler
kültürün dayatması. Nenelerimizin, dedelerimizin
giydiği yöresel kıyafetler, entariler, kaftanlar,
takım elbise üzerine pardösü ve fötr şapkalar sı-
ralarını savdı ve kısa paça yırtık kot pantolonlara,
renkli baskılı tişörtlere, şişme montlara boyun
eğdi. Moda olgusu her zaman popüler kültürün
vücut bulmuş hali olmuştur. Bi’ şeyin moda olup

olmaması popülariteye bağlıdır. O nesne tutu-
lursa moda olur. Tutulması ise yeterli ve etkili pa-
zarlama hamleleri ile sağlanır. Bu hamleler illaki
markanın logosunu bulundurmak zorunda değil-
dir Ninja Kaplumbağalar örneğinde olduğu gibi.
Hint filmlerinin ve dizilerinin patlama yapması,
moda olması; Bollywood yıldızlarının magazinde
görünmeleri sonrasında Hintlilerin giydiği rengâ-
renk uzun elbiseler, alınlarına sürdükleri boyalar
modaydı yakın geçmişte. Düğünlerde, törenlerde,
etkinliklerde bu tarz kıyafetlerle çıkan hanımları
çokça görmüştük. 90’larda erkeklerin gömleğin
içindeki bisiklet yaka tişörtleri pantolonun içine
koyması unutulmazlar arasında yerini almıştır. O
zamanlar her türlü yazılı ve görsel basında öne
çıkan ünlü yabancı şarkıcı ve sporcuların giydik-
lerinin etkisi ile kıyafetler de popüler kültürün et-
kisi altında seçiliyordu ve alınıyordu, şimdi de
devam edildiği üzere. Eskiden en ünlü oyuncaklar
Solo Test/ Zekâ Testi, topaç, atari, taso ve mantar
tabancalardı. Yakın tarihte ve şimdilerde ise stres
çarkları, PlayStation, Xbox, masa oyunları ve Nerf
silahları eskileri unutturdu çoktan. Bu oyuncaklar
ile ilgili büyük bütçeli reklamlar, yüzlerce videolar
ve haberler öncekileri hatırlamamıza çok da izin
vermiyor gibi. Değdiğimiz nesnelere para verip
torbalara doldurup evlerimize, dolaplarımıza, çek-
mecelerimize bizler sokuyoruz belki ama bu ko-
nuda yönlendirilmediğimizi, kendi hür irademizi
kullandığımızı söylemek
çok sağlıklı bi’ yargı
olmaz diye düşünüyo-
rum. Kimse bize silah zo-
ruyla alışveriş yaptır-
mıyor lakin bazı şeylere
mecbur hissediyoruz
kendimizi. Bi’ dağ evinde
ya da bi’ kabilede yaşa-
yıp basının, medyanın
her türlüsüne kendinizi
kapatıyorsanız, yani po-
püler kültürden köşe
bucak kaçıyorsanız be-
nim düşüncemi çürütme-
niz işten bile değil.
Başka türlü çok da ba-
ğımsız bi’ şekilde para
harcadığınızı söyleyeme-
yeceğim ne yazık ki. Po-
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püler kültür dokunduklarımıza da büyük ölçüde
karar veriyor gördüğünüz gibi.

Dokunduklarımız bunlarmış. Kaldı koklama;

KOKLAMA

Büyüklerimiz zamanında sabun kokusu de-
nince akla ilk ve belki tek olarak zeytinyağı ko-
kusu gelirmiş. Şimdi market raflarında hala
güncelliğini korusa da orman meyvelerinden la-
vantaya kadar geniş bi’ esans ve koku yelpazesi
karşılıyor tüketiciyi. Renk renk, çeşit çeşit ürünler
aynı amaca hizmet etse de kendi içlerinde ayrılı-
yorlar genellikle esanslarına göre. Büyüklerimiz
bilmezken Hindistan cevizli, mangolu şampuan
kokusunu, bizler ayırt eder olduk bu kokuları. Çok
farklı olmamakla beraber parfümler de kokularını,
esanslarını çeşitlendirdi. Zannetmiyorum çikola-
talı parfümlerin çok geniş bi’ maziye sahip oldu-
ğunu. El kremlerinin şeftalilileri, frambuazlıları da
bilinmiyordu bırakın nenelerimizi, teyzelerimiz ha-
lalarımız tarafından. Güzel bi’ kadın ve yakışıklı bi’
erkeğin başrollerini oluşturduğu reklam filmlerine
çok rast gelmişsinizdir. Elleri ayazda çatlayan Nor-
veçli bi’ kadının oynadığı el kremi reklamı, ünlü
dizi oyuncularının tavsiyeleri ile dünyaca ünlü
mankenlerin “Ben şu markayı kullanıyorum.”
deyip derin bi’ nefes ile kokuları içlerine çekmeleri
bize de aynılarını yaptırıyor kremlere, şampuan-
lara, vücut jellerine ve parfümlere. İlk etapta
görme duyumuza etki eden bu ürünler, sonra-
sında o merakla gelen kullanma evresi ile öğretti
bu yeni kokuları. Popüler kültür bize bazı kokuları
kazandırdı, bazılarının yerine yenilerini koydu ve
bazılarını unutturdu. Unuttuklarımız arasında te-
beşir kokusu da var. Artık eğitimde kara tahta il-
kellik, geri kalmışlık gibi gösteriliyor.

Projeksiyonların görüntüleri yan-
sıtamadığı bi’ zemin olan kara

tahtanın mo-

dası geçti. Beyaz tahtalara ve hatta akıllı tahtalara
eğilim var artık. Meşhur tebeşir tozu ve kokusu,
hafızalarımızın bi’ kenarında, köşesinde bulun-
makla yetinecek. Bütün reklamlarda, kamu spot-
larında gördüğümüz tahta kalemleri, tebeşirleri
yavaş yavaş saf dışı bıraktı ve unuttuğumuz koku-
lar arasına girdi tebeşir de. Akıllı telefon kamera-
larının şimdiki gelişmiş haline ulaşması, fotoğraf
çekmenin ve çekilmenin öneminin azalması ile
unuttuğumuz bi’ koku daha var: Yeni basılmış fo-
toğraf kokusu. Çok keskin bi’ koku değildir, ancak
burnunuzu kâğıda yaklaştırırsanız alırsınız. Fotoğ-
raf basımının azalmasına neden olan popüler kül-
türün eseri telefonlar, yerine herhangi bi’ koku
getirmeden fotoğraf kokularını aldı elimizden. İl-
ginç bi’ detay da paylaşayım sizlerle, yakın gele-
cekte internetten kokuları da algılayabileceğimiz
bir sistem geliştiriliyor. ABD’li bi’ teknoloji şirketi
bu haberi geçen sene paylaştı bizlerle. Yani popü-
ler kültürün kuryesi teknoloji, kokuların da servi-
sini üstlenecek. Burnumuz popüler kültürün
emrinde çok daha fazla çalışacak desenize!       

Her duyu organımız türlü şekillerde maruz ka-
lıyor popüler kültüre. İnkâr edemeyeceğimiz bi’
gerçektir ki küreselleştiğimiz sürece kendi kültür-
lerimizin değeri ve önemi artıyor fakat kullanılır-
lığı ve geçerliliği azalıyor. Yeni doğan be-
beklerden en yaşlı ve en tonton büyüklerimize
kadar herkes çevresi ve dünya ile ilişkisini canlı
tuttuğu sürece popüler kültürün etkisini hissedi-
yor. Kaçmak imkânsız olduğu için bunlarla yaşa-
mayı öğrenmek en mantıklısı gibi duruyor.
Popüler kültür konusunu mağdurlar -5 duyumuz-
üzerinden inceledik, farkında olduğumuz ve olma-
dığımız bazı etkilerinden bahsettik, örnekler ver-
dik. Bu etkilerin zihinlerinizde olumsuzdan ziyade
olumlu tatlar, sesler, görseller, hisler ve kokular,
bırakması dileğiyle…



Ulucanlar Cezaevi, 1925
yılında açılmış olup

2006 yılına kadar tutukevi
olarak işlevini sürdürmüş-
tür. 2006 yılında cezaevinin
kapasitesinin yetmemesi
ve koşullarının kötülüğü
sebebiyle mahkûmlar Sin-
can Cezaevi’ne transfer
edilmiştir. 2011 yılında ka-
pılarını tamamen farklı bir
kimlikle açan Ulucanlar Ce-
zaevi, 81 yıl içinde cinayet-
lere, idamlara ve isyanlara
tanıklık etti. Türk siyaset ve
edebiyat hayatının önemli
insanları Ulucanlar Cezaevinde kaldı. Müze olarak
açılan Ulucanlar Cezaevi, Ankara’da en çok ziyaret
edilen yerlerin başında gelmektedir. 

Müzede Türk siyasi ve edebi hayatında
önemli olan insanların nerede ne koşullarda kal-
dığını görmekle beraber, onların hayatı hakkında
da bilgiler bulunmaktadır. Ulucanlar Cezaevi sa-
dece siyasi mahkûmların bulunduğu bir tutukevi
olmamasına rağmen müzede bu özelliğinin özel-
likle ortaya çıkarıldığını gözlemliyoruz. Bizim için
en merak uyandıran şeylerden biri de bu oldu.

Farklı siyasi dönemlerin
nasıl ve neden yansıtıldığı
sorusuyla yola çıktık ve
siyasi mahkûmların
neden öne çıkarıldığına
dair cevap bulduk. Aynı
zamanda müzenin kuru-
luş amacı, nasıl kurul-
duğu ve aldığı tepkileri de
müze müdürüyle yaptığı-
mız mülakat sonucunda
öğrendik.

Müzeleştirme Fikri

Ulucanlar Cezaevi
2006’da kapatılıp Sin-
can’a taşındıktan sonra

bir süre boş kalıyor. Boş kalan Ulucanlar Cezaevi-
nin, hem ulaşım bakımından uygun oluşu hem de
arazisinin geniş olmasından ötürü birçok kamu
kurumu bu araziyi istiyor. Veysel Tiryaki, Altındağ
belediye başkanı, araziyi vermek istemiyor ve Ulu-
canlar Cezaevi koruma kurumu tarafından tescil-
leniyor. Bir protokol oluşturularak buranın işletimi
Altındağ Belediyesine veriliyor. Müzenin projesi
için bir yarışma düzenleniyor ve kazanan mimarın
projesiyle müzeleştirme çalışmaları başlıyor. 
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81 y›ll›k hat›ram›z
Ulucanlar Cezaevi
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Müzenin Kuruluşu

İlk olarak arşiv taramalarıyla bilgiler toplanı-
yor, daha sonra kimlerin burada kaldığı belirleni-
yor. Kalan Türk siyasi tarihi için
önemli insanlar belirlendikten
sonra, bu insanların yakınlarına ula-
şılıp anılarına ve eşyalarına ulaşılı-
yor. Aynı zamanda bu süreçte bu
insanların gerçekten Ulucanlarda
kalıp kalmadığı doğrulanarak kal-
mayanlar sergi içine dahil edilmiyor.

Müze düzenlenirken her koğuş
birbirinden farklı bir şekilde dizayn
ediliyor. Bazı koğuşlarda mahkum-
ların eşyaları sergilenirken bazıları
birebir dizayn edilmiş. Birebir di-
zayn edilen koğuşa örnek olarak
geçen yıl açılan 2. koğuşu verebili-
riz. Müze çalışanları mahkumlarla
birlikte çalışarak koğuşun eski ha-
lini birebir yansıtmaya çalışmışlar.
Müze müdürü 2. koğuşta siyasi
mahkumların kaldığını, çok fazla
kitap okunduğunu, bu nedenle de
koğuşun içinde bir kitaplık olduğunu belirtti.
Bunu hiç bozmadan müzede yansıtmışlar.

Müzenin Amacı

Müzenin amacı, bu yaşanan kötü olayların bir
daha yaşanmamasını sağlamaktır. Başka bir de-
yişle, burası bir toplumsal hafıza mekanı olup bu-
rada kalan insanların anıları unutulmamalı ve
tekrarlanmamalı. Burada sergilenen her şey, bir

zamanlar ülke için bir şeyler yapmaya çalışan in-
sanlara ait. Ne kadar düşünce farkı olsa da, buluş-
tukları ortak payda onların ülke için çabalıyor
olması ve bu düşüncelerinin sonucu olarak Ulu-
canlar Cezaevine düşmeleri. Bu nedenle müzede
adli suçlulardan ziyade siyasi suçlular öne çıkarıl-
mıştır.

Müzeye Karşı Tepkiler

Müze açıldığında çeşitli tepkiler
gelmiş. Bunların içinde genel olarak 2
farklı görüş ön plana çıkmış; ilki mü-
zeyi görmek istemeyen, burada çok
acı var yıkılsın diye düşünen tarafmış.
Örneğin, Uçurtmayı Vurmasınlar fil-
minden bir oyuncu, burada yaşanan
acılardan dolayı buranın müze haline
dönüştürülmeyip yıkılması gerektiğini
düşündüğünü söylemiş. Diğer taraf-
tan ise, yaşananları görüp ders çıka-
rılması gerektiğini düşünen bir kitle



var. Müze açıldıktan sonra ilk 2 yıl sürekli eski
mahkumlar geliyormuş, hatta mahkumlardan geri
dönüt verenler olmuş, bunlar sayesinde müzede
gerekli iyileştirmeler yapılmış. 

İlginç olan tepkilerden biri ise, Deniz Gezmiş
ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşyalarının yan yana
koyulmasına karşı olmuş. Ziyaretçi, ikisinin eşya-
larının görüşlerinden dolayı yan yana sergilenme-
mesi gerektiğini savunmuş. Fakat müze
sorumlusu bunun müzenin amacına uygun olma-
dığını söyleyip, zamanında zaten yeterince bö-
lünme olduğunu, bu noktada aynı amaca farklı
yollardan hizmet eden görüşlerin beraber sergi-
lenmesinde bir sıkıntı olmadığını söylemiş.

Ziyaretçi Kitlesi

Ankara’nın en çok ziyaret edilen müzesi olan
Ulucanlar Cezaevi Müzesi, açıldığı ilk günden beri
çok ilgi çekmiş ve ziyaretçi sayısında hiç azalma
olmamış. 2017 yılında 300 bin kişiye kapılarını
açan müzenin 2018 yılı ziyaretçi sayısı ise 400 bini

bulmuş. Aynı zamanlarda Ulucanlar Cezaevi Mü-
zesi eğitsel amaçlarla da kullanılmakta, bu yüz-
den bir çok okul tarafından ziyaret ediliyor. Adalet
öğrencilerinin cezaevi şartlarını görüp adalet ala-
nında çalışırken bu şartları göze alarak da karar
vermeleri için kullanılıyor.

Ulucanlar Cezaevinde Kalan
Bazı İsimler

Hilton Koğuşu (10.koğuş) → Cahit Rıfat Atılan,
Osman Bölükbaşı, Hasan Hüseyin Korkmazgil,
Fethi Giray, Erdoğan Tokatlı, Muzaffer İlhan Er-
dost.

6.koğuş → Deniz Gezmiş, Muhsin Yazıcıoğlu,
Yılmaz Güney, Bülent Ecevit, Fakir Baykurt, Yılmaz
Odabaşı, Metin Toker, Ahmet Arif, Hüseyin İnan.

5.koğuş → Cevat Şakir Kabaağaçlı, Necip Fazıl
Kısakürek, Enver Gökçe, Behice Boran, Necdet
Adalı, Ahmet Tevfik Ozan.
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Aile ortamında tatile çıkıldığında, özellikle
anneler yığınla kıyafet koyarlar valize. “Dur şu
lazım olur.”, “'Ay, onu unuttum koymayı”,
“Olsun akşam soğuk olur oralar giyersin (sıcak
iklim olsa bile)”. Bavul olur size Everest Dağı.
Hemen ev halkından destek ekibi çağırılır. Biraz
çaba, biraz da üstüne oturmalar, azıcık tepin-
meler ve bin bir gayretle o bavul kapanır kapan-
masına da ne gerek var hocam bunca
işkenceye, değil mi? Değil!

Anneden gelen bir alışkanlık var sonuçta.
İlk seyahatlerin ya, elin gidiyor onu yapmaya.
Hani giymeyeceksin ama ısrarla koyuyorsun ve
bir de gidip orada kıyafet alıyorsun. Daha da
yük oluyor. 

Sonbaharda İskandinavya bölgesine 4-5
günlüğüne gittim. (Dipnot: “Merve yeter! Ins-
tagram postlarından sonra burada da mı anla-
tıyorsun?” diyenleri duyar gibiyim. Kusura
bakma hocam… Gönül isterdi ki televizyona bile
çıkayım, benden Dünyayı Geziyorum progra-
mına iyi bir sunucu bile olur. Sponsor olmak is-
teyenleri bekliyorum.)
ve tabi ki de ben ne
yaptım bu seyaha-
timde? Büyük boy
bir valiz aldım,
soğuk olur diye koy-
madık sweat, manto
bırakmadım. Kutup
bölgesine gidiyor-

dum resmen ve donarak ölmektense doldur-
dum valizi. Hostelde kalacağız diye terlik bile
koydum, düşünün artık! THY vermiş 20 kg bagaj
hakkı, içime kurt düştü benim tabi ve sonradan
tartıldığında valiz 17 kiloydu. Hani sınırı aşsam
ne yapacağım o kadar eşyayı insan hiç mi dü-
şünmez? Büyük ihtimalle bir kısmını çıkarır kat
kat giyerdim üstüme ama tabiki de heyecandan
düşünemiyor insan. Kendimi 1 ay için Hindis-
tan'a giderken 40 valiz yanında götüren Bülent
Ersoy gibi hissetmiştim. Sanırım birkaç günlük
yolculuk için bir aylık kıyafet koyma konusunda
yarışırız kendisiyle. Yine de her güne bir elbise
koymadım tabiki, sabah akşam birer tane yeter.
Paşa kızıyım canım olsun o kadar! Ama bir şey
eksik, valizi taşıyacak kimse yok. Mecbur çıktık
yola ama nasıl ağır geliyor. Hani yollar da hep
arnavut kaldırımı. Lanet şey ODTÜ'de de var, bi-
lenler bilir. Daha ilk senenizde o zorluğu hisse-
dersiniz. Hazırlıktan çatıya doğru bölümlerin
bulunduğu yerden her ne kadar yürüseniz de
alışamazsınız o yollara). Normal yürüyemiyo-
rum ben bu yollarda, valizle nasıl yürüyeyim!

Yürüyormuş insan, de-
nendi tarafımdan.
Neyse buluştuk ar-
kadaşlarla ve 42 ki-
şinin elinde kabin
valiz görünce az
söylenmedim kendi
kendime. Takılıyor-
lar bana, “Ne yaptın,

Ben Dünya’da,    Dünya Valizde



dünyayı mı sığdırdın içine?” diyerek ve ben de
“Öyle oldu biraz” diyordum çünkü diyecek
başka bir lafım yoktu yani. Valiz de çok çekti, en
az benim ondan çektiğim kadar ve insanlara ye-
tişeceğim diye yularından çekiyorum valizi, o da
dörtnala giden at gibi koşuyor çaresizce. Bana
acıyıp yardıma gelen de olmadı değil(centilmen,
rus erkekleri de olmasa halim harap) ama hani
gerek yok böyle şeylere. Gelgelelim pişman
mıyım? Hayır! O bavul sayesinde kurduğum ar-
kadaşlıklar da oldu, hakkını yiyemem şimdi o
konuda. Bir daha olsa yapar mıyım, yapmamayı
düşünüyorum, bakalım. Birbirimize az çektirme-
dik yolculuk sırasında ama iyi dayandı bana.
Hasarı falan yok, tertemiz. 

Uzun lafın kısası, benim gibi bütün evi va-
lize doldurmana gerek yok, ben denedim siz de-
nemeyin. Ağır işkence içerir çünkü. Kendini
hafifçe yanına al ve yola çık. Zaten döndüğünde
hayat boyu cebinde taşıyacak anıların olacak,
bir de bavul sana yük olmasın.
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Daracık bir sokaktan, bulması kolay olma-
yan; insanı hisleriyle yönlendiren bir si-

nema salonu burası. 

Vakti zamanında ismini ODTÜ’lü bir öğren-
cinin önerisiyle kazanmış yarışmada. Öğrenci
ise ömür boyu bedava bilet hakkı kazanmış ma-

halle sinemasından. 

İsimleri Türk sinemasından esinlenmiş on-
larca salonu da var, birine bakınca Türkan Şo-
ray’ı, diğerine bakınca Şener Şen’i
görüyorsunuz.

Hayatının bir dönemini Bahçeli 18. Sokak’ta
geçirmiş herkese, sinemaya komşu olmayı tat-
tırmış bir yer burası. Kimi zaman otopark sıkın-
tısından dolayı mahalle sakinlerini “sinemacı
arabası” kavramıyla tanıştırmış, kimi zaman
park yeri bulamayan sakinlerin kavgalarına
şahit olmuştur.

Sinema dünyasından bakalım bi’ de bu ma-
halle sinemasına, bir salonunda her zaman si-
nemaseverlere yer verir “Ankara’da vizyona
girmez herhalde” dediğiniz filmlerle. Festival
filmlerine olan bağlılığı, Başka Sinema’yı Anka-
ra’da yaşatma serüveni; diğer alışveriş merkezi
sinemalarından ayrıştıran noktadır onu. Her ne
kadar ses sistemlerinde eksiklik, yalıtımda sı-
kıntı yaşansa da; Ankara’da eşi bulunamaz bir
atmosfere tanıklık etmenizi sağlar Büyülü
Fener. 

Ankara’yı bilirsiniz, kışı geçirmenin zor ol-
duğu bir kenttir. Dışarıdan geliyorsanız, Akde-
niz insanıysanız, kalbinizin bir kısmı hep Ege’de

Belki 
unutmak,
belki de
hatırlamak
için...



kalıyorsa mesela; karlı günlerde Ankara’da ol-
manın hüznüne hep tanıksınızdır. Büyülü Fener
en güzel sığınaktır böyle günlerde; Bahçeli şu-
besine giderken yaşadığınız küçük kayboluşlar,
kendinizi bulmanızı sağlayan o dar sokaklar…
Ya da Kızılay Hatay Sokak şubesinde yaşadığı-
nız o minik balkondaki sigara keyifleriniz. Bü-
yülü Fener, Ankara’da eviniz olma hissini verir
insana tüm bunlarla.

Gösterişten uzak bir bina, içine iyi ya da
kötü, sonsuz anıyı sığdırıyor. Belki defalarca bu-
raya gitme planı yaptınız ve son anda iptal
etmek zorunda kaldınız o planı. Belki çok so-
ğuktu, kıştı; tek başınıza gidip bir film izlediniz,
belki yan salonda vardı bir tanıdığınız. Siz orada
kendinizle baş başa olmak istediniz.
Belki hayat size ilk kez burada do-
kundu, belki önünden dahi geçmediniz
daha; ama geçseniz sizin için ne anlam
taşıyacağını bildiniz.

Zaman geçiyor; iklimler değişiyor,
insanlar hayatınızdan gidiyor, o çok
sevdiğiniz mekânlar kapanıyor. Birlikte
ağladığınız, üzüldüğünüz, ısındığınız,
mutlu olduğunuz yerler bir durak arayı-
şına giriyor. Büyülü Fener hayatının bir

dönemini Ankara’da geçirmiş insanlara böyle
bir his veriyor belki de. Gösterdiği filmler değil
yalnızca, önünden geçerken zihninizin canlan-
dırdığı anılar içeri girme hissi uyandırıyor. Biri-
lerinin hayatına tanık olma fikri hoş geliyor,
hem Bahçeli hem de Kızılay Büyülü Fener için. 

Belki unutmak, belki de hatırlamak için var
Büyülü Fener.  Ankara’da ekim sonlarını ya da
aralık ortalarını yaşamak, kışı da burada geçi-
receğini bilmek ve birlikte ilkyazı beklemek için
var. İlk seferinde, belki ilk birkaç seferinde yol-
larında kaybolduktan sonra, kendinizi evde his-
setme ağır basması ve adımlarınızın Büyülü
Fener’i bulması için var. İyi ki var!
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“Nasıl ya siz şimdi bacaklarınızın arasında
bir süpürgeyle koşuşturup duruyorsunuz, bir de
bu sporu ciddiye almamızı mı bekliyorsunuz?’’
seslerini duyar gibiyim. Çok da duydum. Ancak
sanılanın aksine Quidditch Dünya ve Türkiye ça-
pında, özellikle üniversite öğrencileri arasında
oldukça yaygın, teknik ve taktiksel açıdan derin
kurallar içeren büyülü bir oyun. Eğer daha önce
Harry Potter serisini okuduysanız ya da izlediy-
seniz, JK. Rowling tarafından yaratılan bu oyu-
nun büyücüler tarafından bir süpürge üzerinde
uçmak suretiyle oynandığını biliyorsunuzdur.
Romandan uyarlanan Muggle Quidditch ilk defa
2005’te ABD’de spor olarak gerçekliğe taşındı
ve o gün bugündür 25’ten fazla ülkede 400’den
fazla takımda oynanmaya devam ediyor. Türki-
ye’de ise bu akım ilk defa 2013’te ODTÜ’de bir
grup öğrenci tarafından başlatıldı. Wizard ale-
minin futbolu dersek, yanlış söylemiş olmayız
sanırım çünkü en az bir futbol kadar detaylı ve
uzun, yaklaşık  170 sayfalık kural kitabı bulun-
makta. Oldu ki kendinizi bir anda Quidditch tar-
tışmasının tam ortasında buldunuz, sizin için
derlemiş olduğum “3 Adımda Quidditch İpuç-
ları” “Quidditch spor mu abi yaa!”cılara karşı
epey yardımcı olacaktır.

1. Adım: 7’şer kişilik iki takım, topları içeri-
sinden geçirip sayı elde edebileceğin 6 çember,
son olarak da bacaklarınız arasına aldığınız sü-
pürgeyi temsil eden bir metre uzunluğunda PVC
sopa, ki bu Quidditch’in vazgeçilmez unsurla-
rından biridir. Hem sopayı bacaklarının arasında
tutabilmek hem de koşmaya ve vurmaya devam
etmek oyunu daha komplike hale getirir. Ve
şimdi tüm hazırlıklar tamam. Hazır, süpürgeler
yukarı! Oyun başlıyor ancak bu oyunun amacı
tam olarak ne ve nasıl skor yapılıyor?

2. Adım: 7 kişilik takımın 3’ü kovalayıcı, 1’i
tutucu pozisyonunda Quaffle denilen voleybol
topuyla sayı atarlar. Bu topu çemberden geçir-

mek takıma 10 puan kazandırır. Bu çemberler
oyunun kalesi niteliğinde olup “hoop” adıyla
anılır. Savunmada ise 2 tane vurucu bulunur.
Bunlar ise Bludger denilen yakan top ile karşı
takımdaki rakipleri vurarak sayı atılmasını en-
gellerler. Oyuncular bir yandan süpürgenin üs-
tünde dururken diğer yandan koşmaya devam
ederler ancak bu sırada süpürgeyi düşürürlerse
çemberlerine dokunmak zorundadırlar ve böy-
lece oyuna tekrardan dahil olup devam etme
şansı bulurlar.

3. Adım:  Kalan son iki oyuncu, aynı za-
manda oyunun bitirici unsurları, Golden Snitch
ve arayıcısı. Kitap sayfalarında geçen, uçan ve
altından yapılmış bu topu yakalamak takıma 30
puan kazandırır. Yeşil sahalarda ise 17. daki-
kada Snitch arayıcısı oyuna girer. Snitch’i, şor-
tuna iliştirilmiş sarı bir çorabın içindeki tenis
topunu taşıyan bir insan temsil eder. Oyun sü-
resi boyunca etrafta koşup yakalayıcıdan müm-
kün olduğunca kaçmaya çalışır. Snitch

Kitap sayfalarından   yeşil sahalara



yakalandığında oyun sona erer. Bazen yarım
saat, bazen bir saat, bazen de saatler... En uzun
süren Quidditch oyununun üç ay sürdüğü bili-
niyor. Bu süre tamamen Snitch’in ne zaman ya-
kalandığıyla ilgili.

TÜM HOOPLAR BİR!

Bu sporu diğer sporlardan ayıran bir diğer
nokta ise kesinlikle cinsiyet eşitliği prensibi.
Adını Hogwarts Ekspresi’ne binilen peron olan
Peron 9 ¾‘ten alan, yönetildiği ve kurallarının
belirlendiği Uluslararası Quidditch Birliği, Quid-
ditch’in 9 ¾’e göre, oyun tüm cinsiyetleri kap-
sayacak şekilde oluşturulmuş kurallar dahilinde
oynanabilen dünyadaki tek spor. Maksimum 4
kuralı, bir takımda en fazla 4 kişinin aynı cinsi-
yetten olabileceğini gerekli kılıyor ve bu bahse-
dilen biyolojik cinsiyetle sınırlı değil. Kendinizi
hangi cinsiyet ile tanımladığınıza bağlı. Kısaca
her kimlik ve cinsiyetten insana spor yapabil-
meleri için fırsat sunan bu oyun, sahada eşit,

barışçıl ve arkadaşça
bir mücadeleyi tem-
sil ediyor. İnsanlar
cinsel kimliklerine
bakmaksızın birbirle-
rine saygı gösteriyor-
lar. 

TATLI AMA
SERT

İçinde bulundu-
ğum ve oynama im-
kanı bulduğum şu bir
yıl boyunca söyleye-
bileceğim bir şey
varsa o da şudur ki;
bu spor gücün, yete-
neğin ve zekanın
yanı sıra mücadeleyi

barındıran sert bir oyun. Ortalıkta süpürgenizle
koşuştururken tam hooplara hiza aldığınız sı-
rada yüzünüze face beat yemeniz ya da bir anda
atılan tackle ile kendinizi yerde bulmanız çok
olası. Eğlenirken aynı zamanda bu tarz zorluk-
lara da hazır olun derim ben. Aslında birçok in-
sanın da bu oyuna başlamasının nedeni
dışarıdan izlendiğinde hiçbir şeye benzeme-
mesi ve merak edip içinde bulunmak istemesi.
Ama daha sonra meraktan çok tutkuya dönüşüp
insanı bir girdap gibi içine çekmesi çok muhte-
mel olan bir oyun Quidditch. Kesinlikle bunun
için bir Harry Potter hayranı olmanız gerekmi-
yor. Kendine bağlamasının bir diğer nedeni de
içinde bulundurduğu takım ruhu enerjisi. Quid-
ditch gücü temsil ediyor ve bünyesinde müca-
deleci bir ruh barındırıyor. Ancak bu sporda
arkadaşlık o kadar öne çıkan bir unsurdur ki
oyun bittikten sonra herkes birbirine sarılır.
Çünkü Quidditch herkesin sporudur.

BEN DE ONLARDAN BİRİ OLMAK
İSTİYORUM!

Bu sporu deneyimlemek isteyenler için An-
kara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da hala takımlar
mevcut. Bunun yanı sıra bu takımlar sadece yur-
tiçi turnuvalarla yetinmeyip birçok ülkeyi, onla-
rın deyimiyle galaksileri, kapsayan uluslararası
turnuvalarla adlarını duyurmaktalar ve bizleri
başarıyla temsil etmekteler. Geçtiğimiz sene-
lerde kazanılmış halihazırda Quidditch Dünya
Kupası İkinciliği ODTÜ takımlarından birine ve-
rilmiştir. Durum böyleyken, kurulmasından bu
yana bu kadar az sene geçmiş ve buna rağmen
hızlı ve başarılı bir ivme yakalamış olan bu
sporu önyargısız bir şekilde anlamaya çalışmak
ve bunu daha fazla kitleye yaymak, spora atfet-
tiğimiz tüm değerleri içerisinde barındıran bu
oyun açısından yararlı olacaktır.

@Reyhan TURGUT
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28 Hayatımızda yaptığımız veya yapacağımız her
şey önce zihnimizde başlar. Zihnimiz %10 bi-

linç, % 90 bilinçaltından oluşur. Bilinçaltımız zih-
nimizin çalışmasında çok önemli bir rol oynar.
Bilinçaltımız öyle bir yerdir ki yaşadığımız her
anı, her duyguyu iyi ya da kötü fark etmeksizin
kaydeder ve kaydettiği inanç, duygu ve düşün-
celeri istemsiz de olsa günlük hayatımızda uygu-
lamamızı sağlar. Bilinçaltımızı bir hard diske,
bilincimizi de bilgisayar monitörüne benzetebi-
liriz. Buna örnek verecek olursak, çocukluğu-
nuzda bir aile ferdinizin stresli anında sigara içip
rahatlamış bir hale geldiğini  görmeniz, bilinçaltı
nıza sigaranın rahatlatıcı etkisi olduğu izlenimi
verir (harddiske kaydedilir) ve belki de bu olay

ilerde sigaraya başlamanıza sebep olabilir (Ek-
rana yansıtılır). İzlediğiniz bir korku filmi sonrası
tek başınıza kalmaktan veya karanlıktan korkar-
sınız,  bu  durumu korku filmi izlemiş olan çoğu
kişi yaşamıştır. Bu gibi durumların sebebi bilinç-
altımızın görsel, duygusal ve ses gibi materyal-
lerden etkilenmesi, onları  kaydetmesi ve
sonrasında  kaydettiklerini  dışarıya davranışla-
rımız olarak yansıtmasından kaynaklanır. Bilinç-
altımız bir taraftan çok önemli bir avantaj
sağlarken diğer taraftan da çoğumuzun negatif
düşünmesinden dolayı büyük bir dezavantaja
neden olur.  

”Ne ekersen onu biçersin” deyimi tam da bu
durum için ideal bir sözdür. Biz zihnimizde nasıl

Bilinçaltımızın
hayatımıza etkileri

@Şükrü Can ERASLAN



düşünür ne gibi inançlar üretirsek bilinçaltımız
da onları davranışlarımıza yansıtmamızı sağlar.
Bir şeyi yapamayacağınızı düşünürseniz genel-
likle daha başlamadan başarısız olursunuz.

Fakat pozitif ve inançlı bir şekilde düşünür-
seniz bilinçaltınız sizi bu şekilde hareket ettirir.
Hatta bilinçaltımız o kadar güçlüdür ki normal
şartlarda yapamayacağınız şeyleri yapmanıza
imkân tanır. Örneğin, normal günlerde sabahla-
yamazsınız fakat yılbaşı, özel günler ya da ödev
gibi özel zamanlarda sabahlarsınız veya normal
yatma saatinizden çok geç saatte yatarsınız
bunun sebebi geç yatacağınızı kesin bir şekilde
düşünmeniz ve bu bilginin bilinçaltınıza artık iş-
lenmiş olmasıdır.

Tabi ki bilinçaltı-
mızın olumsuz düşü-
nenler için de etkileri
var;

Örneğin “Dondu-
rucuda mahsur kalan
çalışan” hikâyesi bi-
linçaltının etkisini
gayet net bir şekilde
ortaya koyar. Derin
dondurucuda mahsur

kalan bir çalışan üç dört saatin ardından bulunur
ancak dondurucunun soğutmasının kapalı olma-
sına rağmen o kişinin donma belirtileriyle öldüğü
anlaşılır. Bunun sebebi o kişinin donarak ölece-
ğine kesin olarak inanması ve bunu düşünüp bi-
linçaltına işletmesi olmuştur.

Öncesinde belirttiğim gibi bilinçaltımız çok
düşündüğümüz ve inandığımız şeyleri direkt ola-
rak bir hard disk gibi düşünceyi iyi ya da kötü
ayırt etmeden kaydeder ve ekrana (bilincimize)
yansıtır. Bundan dolayı hep istemediğimiz, çok
korktuğumuz ve düşündüğümüz şeyler başımıza
gelir. O düşünceyi sürekli düşünürüz ve bilinçal-
tımıza olacağı mesajını veririz. Sonuç olarak ha-

yatınızda herhangi bir
şeyi başarmak için ya
da mutluluğu yakala-
mak için her zaman
pozitif düşünün ve ol-
mayacağını düşündü-
ğünüz hedeflerinize
sımsıkı sarılın. Emin
olun bilinçaltınız bu
şeyleri gerçekleştirme-
niz için elinden geleni
yapacaktır.

@Şükrü Can ERASLAN
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Kybele
@Yasin Can KILIÇKAP

Öğrenilmiş  çareler

Bir kafes düşünelim, çok şeffaf bir cam en-
gelle ikiye ayrılmış olsun.

Kafesin bir tarafında bir
sincap, diğer tarafında
fındıklar var. Sincap
acıktığı zaman ihtiyacı
olan fındıklara koşar
ama engelle karşılaşır
ve bu sürekli gerçekle-
şir. Tabiri caizse burnu
sürtmüştür. Zaman
geçer ve engel kaldırı-
lır sincap tekrar acı-
kır, fındıklara
doğru koşar ama
tam ortaya geldiğinde
duraksar ve devam
etmez cam engel olma-
masına rağmen. Basitçe
öğrenilmiş çaresizlik,

bu çaresizlik başarıya ulaştığı zaman ise deney
yapanları bir mutluluk kaplar o ayrı konu.

Basitinden hepimiz küçük-
ken bir canlıya zarar verdi-

ğimiz de ‘yapma
ahirette karşına

gelir aynısını sana
yapar’ şeklinde
uyarılmışızdır.
Anlaşılan bu
biraz işe yara-
mıştır ki çok
küçük gördüğü-
müz bir böceği
bile çok büyük
yapmış ardı arkası
kesilmeyen yemin-
leri bize sıralatmış-
tır.
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@Yasin Can KILIÇKAP
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Hazır gözbebeklerimiz büyükken
bir deney daha yapalım. Korkmaya
gerek yok siz küçük bir insan olup ba-
şınızda büyük bir böcek olmayacak, in-
sansınız siz. Deneyimiz burada
başlasın bizim deney tüpümüzde bir
tarafta siz diğer tarafta başarmak iste-
dikleriniz olsun. Engelimiz ise başarı-
larınızı kıskanan, çekemeyen, en kötü
konuma gelmenizi isteyen, sizin sınav
sonuçlarınıza sizden önce bakan arka-
daşlarınız, tek odak noktası kendi ba-
şarısı olan insanlar ya da komşunun
her şeyi başaran çocuğu olsun. Saydı-
ğımız engeller bize şunları belirtir
“Yok, olmaz bu iş… Ne yaparsan yap,
sonuç hep aynı olacak! Asla çözülmez
bu durum, ben sana söyleyeyim bizim
hangi işimiz düzgün gitti ki bu gitsin,
ha ha düşük almışsın.

Öğrenilmiş çaresizlik; kaygı, depresyon ve
motivasyon eksikliğiyle kardeş-
tir ve eninde sonunda kişi-
nin tavrını ve
davranışını kontrol
altına alır. So-
nunda, tamamen
pasif hale gelir-
siniz. Sorunları
çözemez alter-
natif yolları
fark ettirecek
yaratıcılığı da
yok eder. Davra-
nışlarınızı, düşünce-
lerinizi, duygularınızı felç
eden bir çaresizlik sarma-
lında savrulur durursunuz.

Bu durumdan kurtulmak is-
teyenler neler yapmalı sorusuna
deneyin ortasında ulaşabiliyoruz.
Engeller ortadan kalktığında başa-
rıya ulaşılabiliyor aslında ama gerçek
hayatta ne yazık ki bu engeller kalk-
mıyor aksine her geçen gün artıyor.

Önceliğimiz durumu farkına varmak olmalı,
neler olduğunu anlamak şart. “Nasıl olsa değiş-

meyecek” yerine “Neden
değişmesin!” ya da

“Farklı bir çözüm
bulmak müm-
kün mü?” de-
m e y i
ö ğ r e n e l i m .
Daha sonra bu
döngüyü kır-
mak için hare-
kete geçelim.
Öncelikle kısa va-
deli hedefler ko-

yalım. Ulaşılan her
hedefte kendimize

bir iyilik yapalım.
Her şeye rağmen zin-

cirleri kırmakta zorlanı-
yorsak şunu düşünmekte

fayda var hayat varsa umut da var,
umut varsa başarı da var. Hem ne

demiş ünlü şair Edip Cansever : “…
Umudu dürt/ Umutsuzluğu yatıştır…”

Ya ümitsizsiniz
ya da ümit sizsiniz.

Ya çaresizsiniz
ya da çare sizsiniz.

Behçet NECATİGİL
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‘Sürekli gelişimden, teknolojiden, bir ilerleyiş-
ten söz ediyoruz değil mi günümüz dünyasında?

Çok hızlı akıyor günlerimiz, hatta bazen biz bile
yakalayamıyoruz.

Kendi hayatımızdan bile bihaber kalabiliyoruz,
unutuyoruz, dağılıyoruz.' 

Desek ne derler hemen, PLANLI OL, PLANLI
YAŞA, BİR PROGRAMIN OLSUN !..

Hemen elimize bir kalem alıveririz, düşünme-
den. Değil mi?

Yazmaya çizmeye başlarız bir şeyleri.

Bir şema, küçük küçük notlar, yapılacaklar lis-
tesi, öncelik sıraları…

Peki, Nasıl başladı bunun tarihi? 

Kimdi o ilk ‘Şunları bir şe-
kilde yazıya mı döksem,

hatta öyle de diye-

medi çünkü daha yazı yok, bir iz mi bıraksam bana
bunu hatırlatacak diyen? 

Hep anlatılır yazının icadı, ama önemi üzerinde
o kadar durulmaz belki de. Tarihin başlangıcı sayıl-
malı aslında, çünkü Tarihi YAZMAYA başladığımız
andır o!  

Günümüze kadar gelen bu kümülatif bilgi biri-
kimi, bu ilerleyiştir hep bizi yarınlara taşıyan.

Ve yüzyıllardır yazarak yaptık bunu. 

Yazmak bizi biz yapandı çoğu zaman, dünü-
müzü hatırlatan, yarınımızı planlatan.

Bu sayede paylaşabilmeyi öğrendik aslında, bil-
gilerimizi, tecrübelerimizi.

Toplumu toplum yapandı yazmak.

Hep en güçlü silahımızdı, medeniyet
düşmanlarının tek derdiydi kitaplar.

Yazmak



Hani Dicle 40 gün mavi akmıştı mürekkepten.

Öylesine korkutan bir şeydi medeniyetsizliği
yazmak, öylesine bir güçtü.

Keza iç dünyamızda da böyle. Hepimiz yapmı-
şızdır aslında zor zamanlarımızda, bir kağıt kalem
alıp bir köşeye çekilip; iç dünyamızı arayışlarımız,
belki kendimizi buluşlarımız. Benliğimizi keşfedişle-
rimiz...

Bizi biz yapandı aslında yazmak.

Peki, niye uzaklaştık bu kadar yazmaktan? 

Neydi bizi uzaklaştıran? 

Bir öğrencinin eline tek kâğıt kalem alışı, ders
notu almak, soru çözmek için mi olmalıydı? 

Olmamalıydı değil mi? 

Bunu fark ettiğimde 13 yaşındaydım. Bir mum
yakıp başlamıştım rastgele yazmaya. Belki çocuk-
çaydı konular ama niyet olgundu.

Çünkü sonradan sonraya fark ediyorsun, yaz-
manın insana kendini buldurduğunu. Çoğumuz belki
fark edemiyor bile.

Aslında bilinçaltımızda ne yattığını,

Nelere kırıldığımızı son günlerde,

Nelerin bizi güçlü yaptığını,

Fark edişlerimizi, ya da neleri fark edemedikle-
rimizi,

BİLİNÇsizce görmezden geldiklerimizi, ama as-
lında içimizde öylece var olanları, baskılamaya ça-
lıştıklarımızı,

Hepsini gösteren aynaydı bize yazmak.

Tutarlı olmayı öğretendi, iç dünyamızla 

Fark edebilmeyi.

İçten içe dolup taşmaktansa, bazen rahatlaya-
bilmeyi, biraz da gözyaşı eşliğinde.

Hissedebilmeyi en çokta, hem de kendimizi,
baştan baştan.

En büyük eksiğimiz değil mi aslında, ne hisset-
tiğimizi bilememek

Dolayısıyla ne istediğimizi, sonucunda eylem-
lerimizi.

Yazmak değil miydi bizi özgürleştiren?

Haydi, o zaman özgürleşmeye! 

Sen de gel aramıza, al eline bir kâğıt ve kalem,
başla anlatmaya hikâyeni, fikirlerini!

Medeniyeti bir adım ileri beraber taşıyalım! 

Kitabım Aşkı Şehadet’den bir alıntı;

"Birkaç sözcükten bir kafes yapıyorsun. Onu
alıp hislerinin üzerine örtüyorsun. Arana mesafe ko-
yuyorsun. Bu yüzden seviyorum yazmayı. Beni baş
başa bırakmıyor kendimle, delirmemi engelliyor, de-
lirenlerin aksine."

Yazmak yeşertmekti gerçekleri, hayalleri gerçek
ederken.

@Kadir COŞKUN
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Uydu deyince aklınıza hep büyük, devasa
metal yığınları geliyor olabilir. Fakat artık gelişen
teknoloji ile birlikte, çoğu şey gibi, uydular da
küçülmeye başladı. Bu yeni oyuncaklarımızın adı
ise küp uydular. 

Fiziksel Özellikleri ve Alt Sistemleri

Bu uydular 10x10x10 [cm] boyutlarında bir
küpten veya küplerden oluşuyor. 1 küpü 1U ola-
rak adlandırıyoruz ve genelde uzay görevlerinde
kullanılan uydular 3U olarak adlandırdığımız
10x10x30 [cm] boyutlarından oluşan uydular.
Küp uyduyu bir sistem olarak düşündüğümüzde
ise onun alt sistemlerine bir göz atma ihtiyacı
hissederiz çünkü bizim uydumuzu işlevsel yapan
ve uzay görevlerini tamamlamasını sağlayan bir-
çok alt sistem bulunmaktadır. Bunlardan başlı-
caları ise;

Yönelim Belirleme ve Kontrol Alt Sistemi: Bu
sistem uzaya fırlatılan Küp Uydu’ nun istikrarlı
hale gelmesine ve Dünya’nın konumuna göre ko-
numlanmasına yarar. Uydu yörüngede ne kadar
dolansa da kamera olan yüzeyinin her daim
Dünya’ ya bakmasını bu alt sistem sağlar.

Mikro-İtki Alt Sistemi: Bu sistem sayesinde
Küp Uydu ’ya ihtiyacı olan itkiyi sağlarız. Bu itki
sayesinde de uydumuzu yörüngeye konumlan-
dırıp, olası çarpışma durumlarında küçük kaçma
manevraları yapabiliriz.

Kamera: Bu alt sistem Küp Uydu’ nun,
Dünya’ dan görüntü almasını sağlar ve aslında
uydumuzun asıl uzaya gönderiliş amacını oluş-
turur. Bu alt sistem uydunun görev tanımına ve
kullandığı lense göre çeşitli şekillerde olabilir.

Güneş Panelleri: Küp Uydu, Dünya ve Güneş
arasındayken bu paneller sayesinde Güneş ener-
jisi alır, bir kısmını kullanır ve kalan kısmını pil-
lere depolar.  Küp Uydu’ nun enerji depolayan
parçasıdır. Güneş panellerinden gelen güneş
enerjisini sonradan kullanılmak üzere(uydunun
Güneş ışığı alamadığı zamanlarda) depolar.

Yapısal Alt Sistem: Küp Uydu’ nun iskeletini
oluşturur. Diğer tüm parçalar bu alt sistem üze-
rine veya içine konumlanır.

Küp uydular görev tanımlarına göre ek alt
sistemlere sahip olabilirler.

Diğer Uydulardan Farkları

Küp Uydular, diğer uydularla kıyasladığı-
mızda oldukça küçüklerdir ve görev tanımları
daha sınırlıdır çünkü alt sistemleri ve bu sistem-
lerin boyutları, verimi diğer büyük uydulara göre
daha küçüktür. Bu durum bazen bir avantaj
bazen ise bir dezavantaj sağlar ama genel hava-
cılık yaklaşımında da olduğu gibi bu avantajlar
ve dezavantajlar belirlenirken asıl önemli olan
şey; bir hava aracını her yerde kullanılabilir yap-
maktansa sadece istediğimiz görevler ölçüsünde
kullanılabilir yapmaktır. “Horses for Courses”
(Her parkur için farklı bir at) sözünü söylenerek
özetler bu durumu İngilizler. 

Neden Küp Uydular?

Peki, neden büyük uydular daha işlevselken
Küp Uydular tercih ediliyor? Bu sorunun cevabı
öncesinde de dediğim gibi ta-

Uzayda yeni bir çağ:
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mamen görev tanımı ile ilgili. Genelde Küp Uy-
dular genel gözlem uyduları olarak görev yapar-
lar. Bu görevde önemli olan şeyler bir yerin veya
bir bölgenin zamana göre veya doğal afetlerden
sonraki değişimini incelemektir. Bir Küp Uydu bir
eve veya bir insana yakınlaşmak gibi kaygılar
duymaz ama büyük gözlem uydularından bekle-
nen bazen bir bölgedeki bir eve hatta belki bir
insana kadar yakınlaşmak olabilir. Bu yüzden
eğer amacımız genel bir gözlem yapmaksa Küp
Uydular bir adım öne çıkar çünkü aynı zamanda
normal büyüklükte bir uydunun yaklaşık 1/10
maliyetindedirler ve yörüngenin farklı bölgele-
rine tek seferde birden çok Küp Uydu yerleştirme
imkânımız vardır. Bu da bize gerçekten büyük bir
avantaj sağlar. En önemli avantajı aynı anda
Dünya’nın farklı kısımlarından görüntü alabil-
mektir. Normal bir uydu kamerasının lensi belirli
bir aralıkta görüntü alırken, açısı daha dar olma-
sına rağmen yörüngenin farklı yerlerine yerleş-
tirilen çok sayıda Küp Uydu daha fazla açı
yakalar ve bu da daha ucuz maliyete Dünya’nın
çok daha fazla yerinden haberdar olmamızı sağ-
lar. Ayrıca uyduların bulundukları yörüngeler-
deki radyasyon miktarını ölçmek gibi yan
görevleri de olabilir ve bir büyük uydu yerine çok
sayıda Küp Uydu göndermek böyle bir görevde
de çok büyük avantaj sağlayacaktır çünkü aynı

anda çok daha fazla noktadan bu radyasyon ve-
rileri toplanabilir. 

Türkiye’ de Uzay Çalışmaları ve
Küp Uydu Teknolojisi

Genel olarak uzay çalışma-
larına gösterilen ilgi ve akta-

rılan bütçe Türkiye’de
düşük olsa da bu ko-

nuda gerçekten
büyük bir özveri

ile çalışılmak-
tadır. Küp

Uydu çalışmaları da yeni yeni başlanıp bu ko-
nuda özellikle genç öğrenciler teşvik edilmekte-
dir. Ülkemizin şuan yörüngede aktif bir şekilde
görev yapan biri sivil(Rasat) diğeri askeri(Gök-
türk-2) olmak üzere 2 milli uydusu bulunmakta-
dır ve biri iletişim(Türksat 6A) diğeri yüksek
çözünürlüklü gözlem uydusu(İmece) olmak
üzere 2 milli uydu üzerinde de çalışmalar devam
etmektedir. Türkiye aynı zamanda uzay projele-
rinde APSCO(Asia-Pacific Space Cooperation Or-
ganization-Asya-Pasifik Uzay İşbirliği
Organizyonu)’ nun bir partneri olup birlikte ortak
çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri
olan CubeSat(Cube Satellite-Küp Uydu) SSS-
2B(Student Small Satellite-Küçük Öğrenci Uy-
dusu) projesinde öğrenciler tarafından bir 3U
boyutlarında bir Küp Uydu yapılması planlan-
makta ve bu süreç boyunca öğrencilerin uydu ve
uzay teknolojilerine karşı ilgilerinin ve bilgileri-
nin arttırılması hedeflenmektedir. Yakın za-
manda kurulmuş olan Türkiye Uzay Ajansı ile de
Türkiye’de uzay çalışmalarının daha da gelişme-
sini bekliyorum. Bu gelişim için aradığımız mo-
tivasyonu da atamız Mustafa Kemal ATATÜRK
bizlere çok uzun zaman önce vermişti “İstikbal
Göklerdedir!” diyerek.

Şimdi ise sıra bu anlamlı sözü büyük çalış-
malarla Uzay’a yazma vakti. 

Kybele

Küp Uydular
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Sinema keşfedilmeye çok açık bir dünya ve
aslında keşfedilmenin hiç bitemeyeceği bir

dünya. İyi bir yapıtı her izleyişimizde farklı yön-
lerden görür ve farklı detaylar fark ederiz. Fakat
bu fark etme eylemi asla son bulmayan bir ey-
lemdir. Her fark ediş biraz daha ilerletir bizi,
fakat asla tam anlamıyla anlama gerçekleşmez.
Sanat, kendisi, böyle bir şeydir aslında. Öznel-
dir. Sanatçı düşüncelerini öznel bir tonla aktarır.
Dışarıdan bir göz ise bunu çok kısıtlı seviyede
anlayabilir. Karşılıklı anlaşma imkânsızdır as-
lında çünkü sanatçı kafasındakileri kodlaya-
rak aktarır ve bu kodlama işi bir şair için
kalemle, bir ressam için fırçayla ve
hatta konuşmacı için dille gerçekleş-
tirilir. Fakat arada bu tür bir aracı
olduğu zaman direkt aktarım
zaten asla gerçekleşemez. Si-
nema, bu yönden baktığımızda,
keşfedilmenin asla bitmeyecek
bir yer olması sebebiyle üstüne
düşünülesi çok keyif verici bir
alandır. Her zaman keşfedilecek
bir yönü vardır. Bu bağlamda, an-
laşılması en zor yönetmenlerden
biri olan David Lynch’ın tarzını in-
celeyerek bu dünyaya çok küçük bir
adım atalım. David Lynch’ın izleyici-
den beklediği aktifliktir. Lynch’ın
filmlerini patlamış mısır yiyip günün
yorgunluğunu atmak için izleyemiyo-
ruz. Aksine, Lynch eserlerini izlerken
yorulmamız bekleniyor bizden. Örneğin,
daha sonra da örneklendirmeler için kul-
lanacağım Mulholland Drive filminde, kar-
şımıza bir kovboy çıkmakta. Bu kovboy
filmde önemli bir rolde değil; hatta bir iki
kere gözüküp giden, kilit olmayan bir karak-
terdir. Fakat aslında Lynch gibi yönetmenlerin
filmlerinde neyin önemli olup olmadığı da çok
belli olmuyor. Filmdeki her detay bir sebep için

yerleştirilmiş oluyor. Karakterin üstündeki kıya-
fetin bile rengi çok önem taşıyabiliyor. Ya da ta-
şımayabiliyor. Bu yüzden aslında, bu tür
filmlerin analizleri yorumdan öteye gidemiyor.
Bahsettiğimiz bu kovboy iki farklı kulvarda çıkı-
yor karşımıza. Başrol karakterimiz Diane, kov-
boyu ilk önce partide görüyor ki bu gerçek
dünyada yaşanıyor. Gerçek dünya belirtmesinin
sebebi ise bu filmde hangi sahnenin rüya hangi
sahnenin gerçek hayattan olduğunu anlamak
oldukça zor ve yorucu oluyor izleyici için. Bu

dünyaları fark edebildiğimiz ve anlamlan-
dırabildiğimiz takdirde filmin olay ör-

güsü gerçekte kendini gösteriyor.
Partide kovboyun donuk ve soğuk
bakışları Diane’in bilinçaltında kal-
mış olmalı ki, bir başka sahnede,
rüya sahnesinde, yine bu kovboyu
görmekteyiz. Bu bir toplantı sah-

nesi ve kovboy, soğuk bir İtal-
yan olarak karşımıza çıkıyor.
Abartılı bir şekilde, espresso
içmek istediğini dile getiriyor.
Gerçek hayatta soğuk bulduğu
kovboy, ona bilinçaltında İtal-
yan mafya adamı tiplemesi
oluşmasına neden oluyor
çünkü. Ve gerçekte kovboy ola-

rak karşılaştığımız adam, es-
pressodan başka hiçbir şey

içmek istemeyecek tipik bir İtal-
yan karakterine bürünüyor rüya-

sında. Ayrıca Al Pacino’ya da çok
benzemektedir. Bu da yine bilinçal-

tındaki diğer bir İtalyan mafya tiple-
mesiyle alakalıdır. Kovboy, rüya

sahnesinde adama “Ukalıkla o kadar
meşgulsun ki düşünmüyorsun.” diyor.

Bu diyalog, aslında Lynch’ın seyirciye
vermek istediği bir mesajdır. Seyircinin

önemsiz bulup, düşünmeyi reddetmesini

Sinematografi:  Stil Yansıması



ukalalık olarak yorumluyor. İstediği seyirci kit-
lesinin sürekli bir düşünme ve aktiflik halinde
olması gerektiğini söylüyor. Soru sormalı Lynch
izleyicisi. Fakat soruların bir cevabı yok. Lynch’a
sahnelerin anlamlarıyla ilgili sorular yöneltildi-
ğinde bir cevap alamıyoruz. Aslında bu yöntem,

belirli bir cevabın olmaması, insanın düşünür-
ken sınırsız olabilmesini sağlamakta çünkü böy-
lelikle, her düşünce şekli ya da varılan sonuç
mümkün kılınıyor. 

Lynch’ın filmlerinde belirli bir kurgu yoktur
aslında. Simgesel anlatımlar metaforlar ve pa-
radokslarla gerçekleşir. Filmdeki olay zincirleri

şifreler içerisinde gizlidir ve izleyiciye keşif gör-
evi yükler. Filmlerinde düş ve gerçek kavramları
demin örneklendirdiğim gibi hep iç içedir, bir-
birlerinden ayırmak izleyicinin görevidir ve bu
anlatılanı anlayabilme olayını güçleştirir. Ka-
dınlar, baskın ve rahatsız bir tiplemedir film-
lerde. Gerilim, filmlerinin ortak temasıdır ve
hipnoz edici müzikler gibi yöntemler kullanıla-
rak bu tema güçlü bir şekilde yansıtılır.

Bu tip örneklemeleri bildiğimizde, Lynch’ın
yönettiği bir filmi, aslında onun yönettiğini bil-
meden izlesek bile kolayca fark edebiliriz. İm-
zasını her filmine ustalıkla atmayı başarabilen
bir yönetmendir bu yönden. Bu imzaları biraz
daha spesifikleştirebiliriz. Örneğin garip ka-
mera açıları sürekli dikkatimizi çeker. Kamerayı
alışılmışın dışında yerleştirir. Mesela, Lost
Highway’de kullandığı gibi bir güvenlik kame-
rası gibi tepeye asılabilir ya da Wild at Heart’ta
kullanıldığı gibi küre bir açıdan çekilir. Bunun
sebebinin Lynch’ın öğretimini resim üzerine al-
masından kaynaklandığını savunurlar. Filmleri
bir tablo olarak gördüğü söylenir. Yine bi imza
olarak sahne kesimlerinden bahsedebiliriz.
Sahne kesimleri bazen çok sert ve dikkat çeki-
cidir mesela oyuncu repliğini henüz tamamla-
yamamışken sahnenin bir anda kesildiğini
görebiliyoruz.

Lynch’ın filmlerini daha anlaşılması güç
yapan ve en önemli imzası diyebileceğimiz
başka bir yön ise, filmlerinin metaforlarla dolu
olmasıdır. Blue Velvet filminin açılış anında Jeff-
rey Beaumont’un babası bahçeyi sularken bir
kalp krizi geçirir. Bir yerlere takılan ve suyu ak-
taramaz hale gelen su hortumu, adamın kan da-
marını simgelediği söylenir. Boru, takıldığı için
suyu pompalayamaz hale gelirken, adamın kan
damarı da tıkanmış ve bir kalp krizine neden ol-
muştur. Diğer bir metafor örneği olan duman,
Lynch için pek hayra alamet olmayan durumla-
rın simgeleyicisidir. The Elephant Man filminde
ana karakter John Merrick’in sürekli bir duman
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Kybele

Sinematografi:  Stil Yansıması
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tarafından takip edilmesi, bu dumanın bindiği
gemi ve trende de ondan ayrılmaması, onun bu
talihsizliklerden kaçamadığının göstergesidir
denilmiştir. Ya da Wild at Heart filmine baktığı-
mızda, bu sefer dumanı sigara dumanı olarak
görmekteyiz. Filmin tamamına yayılmış olan,
başrollerin sigara içme sahneleri gözden kaç-
maz. Dumanın kötü bir son simgeleyicisi oldu-
ğundan bahsettiysek, bir başlangıç, yeni bir
hayat simgesi olarak da elektrik metaforunu
kullandığını söyleyebiliriz. Eraserhead’de Henry
Spencer bebeğini öldürdüğünde odadaki am-
puller söner. Yine Blue Velvet’te, Frank Booth
öldürüldüğünde, yine odadaki ampuller patlar.

Bu gibi sembolik ögelerin yanında küçük
göndermeler kullanmaya da bayılır Lynch. Bun-
ları fark edebilmek için yine seyircinin yapması
gereken fazla bir düşünme eforu sarf etmektir.
Örneğin Blue Velvet filminde karşımıza oldukça
rahatsız edici boyutta şiddet içerikli sahneler
çıkmaktadır. Kadına yönelik bu şiddet sahne-
leri, dikkat edildiğinde, sadece televizyon gibi

kitle iletişim araçları gözükürken ve çalışır hal-
deyken gözümüze çarpar. Bu durum, teknoloji-
nin beraberinde getirdiği bu araçların aslında
tüm problemlerin, insan sorunlarının temelini
oluşturduğu hakkında bir eleştiridir.

Diğer bir örnek, Mulholland Drive filminde
başrolümüz Camilla, Hollywood’a gitmek için
yola koyulur. Hollywood’da yaşayan Ruth tey-
zesi Kanada’ya film çekmeye gitmiştir ve bu sı-
rada Camilla, teyzesinin evinde kalacaktır.
Fakat seyircinin fark etmesi gereken olay şudur
ki aslında Hollywood dilinde, sinema sektö-
ründe çalışmak üzere Kanada’ya gitmek, ölmek
demektir. Yani Ruth teyze aslında ölmüştür. As-

lında Camilla’nın ka-
lacağı ev, teyzesi
öldükten sonra ona
miras bıraktığı evdir.

Bu tür sanatsal
anlamda oldukça
değerli olan filmler,
sadece izlenilen anla
kalmaz, film bittik-
ten sonra başlar asıl
iş. Filmi aralıklarla
birkaç kere izlemek,
eleştiri yazıları oku-
mak, bir tür kaba bil-
giyle dolduktan
sonra kendi yorum-
larımızı katarak
farklı bir gözle baka-
biliyor olmak, bu
sanat eserlerini hep
ayrıcalıklı kılacaktır.
Dünyada izlenecek
çok film, okunacak
çok kitap, tartışıla-
cak çok yönetmen
vardır. Dünya sayısız

sanatçıya ev sahipliği yapmıştır ve bu insanlar
bize birbirinden değerli eserler bırakmıştır.
Bunların hepsi bir ömüre sığmaz, hepsini tüke-
temeyiz belki fakat bunun için uğraşmamız ge-
rekir. Bu hem kendimize, hem de dünyaya
duyduğumuz saygının göstergesi olup, bir nok-
tada sorumluluğumuzdur da.  



4 Eylül 1946’da Parsi kökenli bir ailenin büyük
çocuğu olarak Zanzibar, Tanzaya’da dünyaya geldi.
Eğitim için gönderildiği St. Peter yatılı okulunda pi-
yano çalmayı öğrendi ve ilk müzik grubu olan The
Hectics’e katıldı. Takvimler 1964’ü gösterdiğinde
Zanzibar devrimin sebebiyle ailesiyle birlikte İngil-
tere’ye taşındı. Ealing Sanat Okulu’nda Sanat ve
Grafik Tasarımı eğitimi aldı. 

Doğuştan fazla olan iki ön dişi ve ses telleriyle
rock dünyasının erkek kraliçesi Freddie,  4 oktavlık
sesiyle; konuşurken bariton, şarkı söylerken ise ten-
ordu. 1980’lerde birçok grup ve sanatçı oldukça
güzel işler yapmasına rağmen, Quenn ve Mercury’i
farklı yapan heavy metal, rock, disco ve hatta ope-
rayı harmanlayan eserler verebilmesiydi. 

Şarkılarının farklı olmasının yanı sıra sahne
performanslarıyla da diğer grup ve sanatçılardan ay-
rılan Queen, gittikleri birçok turnede arkalarında
geniş bir hayran kitlesi bıraktı. Özellikle performans-

ları sırasında izleyicileri de müziğin bir parçası yap-
mayı başaran Quenn, günümüzde hala yoğun bir
dinleyici kitlesine sahip. 24 Ekim’de vizyona gir-

miş olan Bohemian Rhapsody ise bunun en
büyük örneklerinden biri. Filmde

Freddie Mercury’nin Quenn’e
dahil olması ve ardından
yaşanan olaylar zinciri
Live Aid konserine kadar
neredeyse hayatın için-
deymişiz gibi anlatılıyor. 

Freddie Mercury’nin genel hayatı ise sahne per-
formansının aksine pek de ihtişamlı değildi. “Herkes
sahnedeki performansımı görünce benim küstah ver
havalı biri olduğumu düşünüyor. Ancak gündelik ha-
yatta oldukça sıkıcı biri olduğumu düşünüyorum.”
diyen Mercury, dediklerinin aksine solo albümünü
kedilerine ithaf edecek kadar duygusal, tüm mal var-
lığını sevdiklerine bırakacak kadar da vefalı biriydi.
Yatak başlığının piyano olması ise müziğe olan tut-
kusunun bir kanıtıydı.

Basının ilgi odağı olan yaşam tarzı, Mercury’nin
ruhsal bunalımıyla değişmeye başlayınca bu durum
diğer üyelerle arasını açmaya başladı. Hatta bir
dönem gruptan ayrılmasına sebep olan bu bunalı-
mın Live Aid konserine kadar devam ettiğini söyler-
sek yanlış olmaz. Freddie’nin dağınık hayatının
toparlanmasında ve gruba geri dönmesinde “Love
of My Life” şarkısını ithaf ettiği Mary Austin’in etkisi
ise yadsınamaz. 

22 Kasım 1991’de AIDS sebebiyle aramızdan
ayrılan erkek kraliçe, geride unutulmayacak birçok

şarkı ve yüzlerce sahne per-
formansı bıraktı. Hala

7’den 70’e herkesin
dilinde olan birçok
şarkıya imza attığı
ve hepimize
ilham kaynağı ol-
duğu için Fred-
die Mercury ve
Quenn her
zaman bizlerle
yaşayacaktır.  
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Kybele

Farrokh Bulsara… Nam-ı diğer
Freddie Mercury 
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Şiddet olgusu ilk insanın varoluşuyla başla-
mış günümüz modern toplumunda da hala

devam eden insanoğlunun en kötü alışkanlıkla-
rından biri aslında. En kısa tanımıyla şiddet, bir
bireyin başka bir canlıya uyguladığı fiziksel,
ekonomik, psikolojik ve cinsel saldırı ve bu bü-
tünlüklere zarar verme durumudur. Bunlardan
en kolay şekilde ayırt edilebilen ise fiziksel şid-
dettir. Herhangi bir canlının beden bütünlüğüne
karşı saldırı, darp, tekme, tokat, boğaz sıkma,
yaralama ve “öldürme” gibi durumlar fiziksel
şiddet kapsamındadır. Sosyal medyada bu du-
rumun sık sık “abartılacak bir şey değil alt tarafı
bir tokat”, “kocasıdır ne olmuş dövdüyse” tarzı
yaklaşımlarla meşrulaştırmaya çalışıldığını gö-
rüyoruz, fakat bu konudaki en büyük yanlış
bunun bu şekilde olduğunu ve böyle devam
edeceğini kabullenmek. Haklarımızın farkında
olmalı ve her daim savunmalıyız, çünkü bunu
biz kendimiz için ve daha iyi bir toplum için yap-
mazsak bizim için yapacak kimse yok. Her şeyin
kapalı kapılar ardında yaşanmasına izin verme-
meliyiz.

Başka bir şiddet türüne geçecek olursak
ekonomik şiddet de en az fiziksel şiddet kadar
gözlemlenebilir bir olgu. Günlük hayatımızda da
sık sık rastladığımız ekonomik şiddeti ise bire-
yin yaşamını sürdürmek için yetersiz kaynaklara
mahkûm bırakmak, üretime katılmasını engel-
lemek, sigortasız olarak çalıştırılması, kişinin
zorla veya uygun olmayan yaşta çalışması gibi
alanlarda görebiliyoruz. En basitinden aile içe-
risinde kocanın karısının iş hayatında çalışma-
sını istemiyor oluşu ve evinin işlerini yapması
ve çocuklarına bakması için evde kalmasını is-
temesi kulağa her ne kadar “normal, gündelik”
bir olaymış gibi gelse de aslında bu kadının eko-
nomik olarak özgürlüğünü elinden alması ve
ona karşı ekonomik şiddet uyguladığı anlamına
gelmektedir. Bu konuda ülkemizin başka bir ka-
nayan yarası ise çocuk işçiliği. Yalnızca ülke-
mizde 2 milyon çocuk işçi var ve geçtiğimiz sene
56 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Onların
eğitim haklarını ellerinden alarak ve çocuk ol-
duklarını unutarak ağır işlerde çalışmalarını bil-
dirmemek şiddete destek vermekle aynı şey.



Şiddet türleri arasında gözlemlenmesi en
zor olan ve çoğu insanın farkında olmadan kar-
şılaştığı, bireyin ruh sağlığını ve psikolojisini
hedef alan şiddet türü ise psikolojik şiddettir.
Gözle görülmemesi etkisinin az olduğu anla-
mını taşımıyor maalesef. Fizyolojik olarak da
uyku ve beslenme bozukluğu olarak etkilerini
gösteren hatta intihara kadar sürükleyebilecek
bir şiddet türü. Gündemde en çok rastlayacağı-
mız şekli ise mobbing ve flört şiddeti. Mobbing
iş hayatında ve eğitim yaşantısında bireyin po-
zisyona bağlı ya da pozisyona bağlı olmaksızın
uğradığı baskı, aşağılanma gibi durumlardır.
Flört şiddeti ise flört içerisinde tarafların çeşitli
gerekçelerle birbirlerinin hayatlarını kısıtlama-
sıdır. Tarafların “kıskanma, çok sevme, gele-
nek” gibi bahanelerin arkasına sığınarak sosyal
mecralarda, giyim konusunda kişinin bireysel
kararlarına müdahale etmeye çalışmasıdır. Psi-
kolojik şiddet yalnızca insanlara değil aynı za-
manda hayvanlara karşı da uygulanan bir
şiddet. Örneğin; bir kediyi sahiplendikten sonra
bakımlarının gerekli zamanlarda yapılmaması,
ev hayvanını sokağa bırakmak ve etik olmayan
şekilde hayvanlardan yararlanmak psikolojik
şiddetin beraberinde cinsel şiddeti de içermek-
tedir.

Son şiddet türü ise cinsel şiddet… Sonuçla-
rının son derece hassas ve yıkıcı olduğu bu şid-
det türünde, bireyin rızası olmadan bireye
cinsel bir davranışta bulunmak veya bulunmaya
zorlamak cinsel şiddettir. Cinsel şiddeti sadece
tecavüz ve taciz gibi iki başlıkta sınırlandırmak
mümkün değildir; evlilik içi veya dışı tecavüz,
kişinin cinsellikle ilgili bilgiyi ve sağlık hizmetini
almasını engellemek, cinsel içerikli küfür ve ha-
karet etme, hayvanlara tecavüz, bireye cinsel
içerikli video ve görüntü yollamak ve kişinin cin-
sel organlarına zarar vermek gibi birçok içeriği
barındıran bu şiddet hem toplumsal hem de bi-
reysel olarak birçok travmayı da beraberinde
getirmektedir.

Toplumumuzun kanayan bir yarası olarak
şiddet, gelenek-görenek, kültür, toplum gibi
herhangi bir gerekçenin altında haklı gösterile-
mez. Ayrıca, hiçbir canlının başka bir canlıya
şiddet uygulama gibi bir hakkı yoktur ve bu
kabul edilemez. Şiddet unsurunun toplumun en
küçük birimi olan ailede başladığını düşünürsek
çocuğa bu konudaki eğitim çocuk yaşlarda ve-
rilmelidir. John Steinbeck’in de dediği gibi “Bir
kaç küçük tecrübe sonunda anladım ki, amaç
hiçbir zaman kullanılan araçlardan farklı olmu-
yor. Şiddet ancak şiddeti doğuruyor.”.

@Makbule ALTINKAYNAK
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Çocuk, zaman, yürek… Bu üç  kavram, çok sev-
diğim bir yazarın çok sevdiğim bir kitabında

geçen üç adet sözde bulunan kelimeler; veya
sözlerin temaları da diyebiliriz. Benim yazımın
kapladığı bu iki sayfaya yerleştirilmiş resimler-
den, belki de çoktan hangi kitap ve yazardan
bahsettiğimi anladınız bile. Zaten kim anlamaz
ki? Aşırı popüler olmadı mı son zamanlarda?
Baskılı ürünleri, o zaman öldürmeyi sevdiğimiz,
raflar arasında kendimizi kaybettiğimiz çok pa-
halı kitapçıda satılıyor. Aşırı eğlenceli testlerle
kaç vakte kadar evleneceğimizi tahmin eden sos-
yal platformda da görmüşüzdür mutlaka: “Çocuk
kitabından büyüklere ders niteliğinde sözler...”
diye. Görmediyseniz ve hala kimden, neyden
bahsettiğimi bilmiyorsanız okumaya devam
edin; çünkü öğreneceğiniz birkaç şey var. As-
lında “öğrenmek” burada fazla iddialı oldu.
Farklı şeyler düşünmeye teşvik etmek, unutul-
muş değerlerin farkına varmak diyelim. Bu da
fazla iddialı oldu değil mi? Neyse, devam edelim.

“Bütün yetişkinler bir zamanlar çocuktu.
Ama çok azı bunu hatırlar.”

Çocuk. Çocuk olmak. Nedir çocuk olmak?
Çocukları yetişkinlerden farklı kılan şey ne?
Umursamamak. Yapacağımız bir aksiyonun do-
ğuracağı sonuçları sorgulamamak ve
umursamamak. Başkalarının ne
diyeceğini, ne düşüneceğini
umursamamak. Utanır

mıyım diye düşünmemek. Çocukların, yeni şeyler
öğrenmeye böylesine aç olmasının sebebi bun-
lar değil mi? Beyinleri bir yetişkin bireyin beyni
kadar dolu değil; hem bilgi hem de sorun olarak.
Bu, tamam. Hayatta kalmak için de öğrenmek
gerekir. Bu da, tamam. Ama hayatlarını yaşarken
sakarlıklarından, şapşallıklarından hem kendile-
rinin hem de yetişkinlerin bu kadar keyif alması-
nın sebebi umursamamaları değil mi? Ardını,
arkasını uzun uzadıya düşünmeden, kılı kırk yar-
madan, bir durumun doğuracağı sonuçları bin bir
türlü senaryoda analiz etmeden yaşamak bence
yetişkinlerin bir özelliği değil. Bunların tam ter-
sini yapıp üstüne bir de hayattan zevk almayı
unutmak ise tam da yetişkinlere yakışan bir ha-
reket. Ama bütün yetişkinler üstüne alınmasın.
Çocuk kalmayı başaran büyükler kendini ayrı tu-
tabilir. Ben de naçizane ayrı tutmaya çalışıyo-
rum. Ayrı tutarak yaşamaya çalışıyorum. İnanın
bana, hayat böyle daha zevkli. Ayrıca eski sevgi-
liniz sizden ayrılırken: “Çocuk gibisin, büyü
artık!” dediyse de aldırmayın; siz daha iyilerine
layıksınız.

“Gülü senin için bu kadar önemli kılan şey,
ona harcadığın zamandır.”

Zamanın öneminden bahsetmeyeceğim, ata-
larımız bahsetmiş zaten: “Vakit nakittir.” Paraya

ve maddeye bu kadar önem verilen bir za-
manda, zamanın da değeri ancak bu şe-

kilde kelimelere

İçimdeki Prens



dökülebilirdi. Öyle ki vakit nakitten daha değerli
bir noktada ve bunu kavrayan çoğu insan ha-
yatta başarılı oldu bile. Peki ya şu açıdan yakla-
şırsak: “Zaman değerli, bu cepte, zamanını
verdiğin şey daha değerli.” Bir insana hediyeler,
mücevherler ve maddiyata dayalı pek çok şey
alırız. Değerlidir. Bir de zaman ayırırız. Daha de-
ğerlidir. Çocuğumuzu değerli yapan ona harca-
dığımız emek ve zamandır. Sevgilimizi değerli
yapan onunla geçirdiğimiz keyifli zamanlar ve
yaşanmışlıklardır. Eşimizi değerli yapan ona ve-
receğimiz: “Bir ömrü seninle geçireceğim.” sö-
züdür. Zamanı da değerli kılan içindeki anılar,
yaşanmışlıklardır. Birini kaybettiğiniz zaman
giden kişiye değil, zamanla birlikte giden yaşan-
mışlıklara ağlarız. Çünkü yaşanan yaşanmıştır ve
kişi giderse yaşadıklarımızın hiçbir değeri kal-
mayacaktır. Zamanı da değiştiremeyiz. Başka ya-
şanmışlıklar da ekleyemeyiz. Belki de en iyisi bu
pişmanlığa ulaşmadan önce vereceğimiz onlara
vereceğimiz zamanın kıymetini anlayacak, en az
zaman kadar kıymetli insanları bulmalı. O zaman
yaşanmışlıklara üzülmek zorunda da kalmayız,
değil mi?

“Gözler gerçeği göremez ki, yüreğiyle ara-
malı insan.”

Bu söz çok uzun bir süre, şu an SMS’in yerini
alan haberleşme platformundaki durumumdu.
Orijinal dili olan Fransızcasını yazmıştım ve aşırı
havalıydı bence yazdığımda. Çünkü ben de ken-
dimi popüler kültüre kaptırmıştım ve insanlara
onların anladığı dilden konuşursam, istediklerini
verirsem havalı olacağımı biliyordum. Haklıydım
ve yanıldım. Evet, havalıydı. Benim istediğim
bu değildi. Kendini kandırmaktan öteye git-
medi. Sonrasında kitabını okudum, birkaç
kere. Filmi de çıktı yakın bir zamanda. Onu
da izledim çocuklar gibi. İçinde kendimi
bulmanın telaşına düştüm. Çünkü her
insan bunu yapar. Kendinde izler arar.
Bulduğumu sandım. Yanıldım. Herkes
gibi olmaya başladım sonra. Unuttum.
Kitabı unuttum. Sözleri unuttum. Za-
manı geldi her şeyi hatırladım. Her
şeyin farkına vardım. Okunduğu kadar
basit aslında: “Gözler gerçeği göremez
ki, yüreğiyle aramalı insan.” Gözleri-

mizle gerçeği de aramıyoruz. Arasak belki göz-
lerimizle de buluruz. Daha güvenilir bir kılavuz
varken ona da gerek yok. Gönül gözü ile bak-
mak. Gönül gözü ile aramak. Bu sadece aşk da
değil. Her şeye biraz duygu katmak ile alakalı.
İnsanlara duygu katmak. Sevdiklerine duygu
katmak. Yaşama biraz duygu katmak. Baktığın
zaman yaşam zaten duygudur bence. Duygudan
ırak yaşıyorsan pek bir anlamı yok. Sade bir duy-
gunun da önemi yok. Sentez olmalı bence. Ver-
diğin zamanın kıymetini bilerek çocuklar gibi
yaşamak. Duygu nerede peki? Duygu yaşamanın
içinde. Duygu zamanın içinde. Duygu çocukların
içinde.

Ben bunları Küçük
Prens’i okurken öğrenme-
dim. Unuttuğum bu değer-
lerin farkına vardım. Her
unuttuğumda tekrar ha-
tırlamaya çalışıyorum.
Her unuttuğumda “İçim-
deki Prens”i tekrar ortaya
çıkarıyorum.

@Murat GENCE
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Günlerimiz genellikle nereden geldiği, nasıl
oluştuğu belirsiz küçük büyük sorunlar yu-

mağından çıkmaya çalışırken kendimizi ertesi
güne başlamış olarak bulmakla geçiyor. Henüz
birini bile çözememişken başka sorunlar geliyor
üzerimize, bizler bu sırada sadece daha fazla
görmezden gelmeye çalışıyoruz, aslında sorun-
ları değil zihnimizin ve bedenimizin yaşadığı acı-
ları görmezden geldiğimizin farkına bile
varamıyoruz. Bu huzursuzluk, kargaşa döngü-
sünde vücudumuzun bize verdiği ağrı, hastalık,
kaygı bozukluğu, paranoya, yeme bozuklukları,
bağımlılıklar, uyku problemleri gibi birçok uya-
rıyı dikkate almıyoruz çünkü kendimizi yeterince
tanımıyoruz. Yaşanan her şeyi daha anlamlı hale
getirebileceğimiz sonsuz bir enerji kaynağı var
özümüzde. 

Sekizinci yüzyılda Buddhist Hevajra Tantra
ve Caryāgiti tarafından insanlığa tanıtılmış hiye-
rarşisiyle her nefesimizde bizimle olan, Sans-
kritçe dilinde ‘’tekerlek’’ veya ‘’dönme’’
anlamına gelen çakralar. Bilinen haliyle 7 yöne-
tici enerji merkezinden oluşan çakraların her biri
farklı bir potansiyele sahip. Depresyonda olan
bireyin iki kaburgası arasında bulunan kalp çak-
rasının zedelenmiş veya tıkalı olmasının kişide
omuz düşüklüğü yaratması gibi birçok somut ör-
nekle hayatımızın tam orta yerinde olan çakrala-
rımızın enerji akışında en önemli kısmı ise
dengenin kurulabilmesidir. Bunun için gerekli
olan bilgi kısmını kısaca açıklamaya çalışıp pra-
tik kısmına dahil olan yoga, meditasyon, reiki
gibi çeşitli çalışmaları siz sevgili okuyucuları-
mıza bırakacağız. 

Çakralar ve
Bedenin
Sesi



1. Kök Çakra(Muladhara)

Enerji piramidinin temelini oluşturan; iç-
güdüler, güvenlik, hayatta kalma gibi temel
ihtiyaçlarımızla ilgili olan kök (root) çakra-
nın yeri omurganın en altında, oturma
kemiklerinin arasında belirtilmiştir.
Bedenimizde bulunan 5 elementten
toprağın merkezi olan kök çakranın
matrası ‘’LAM’’ sesidir. Rengi kır-
mızı olan çakranın dengelenme-
sinde kırmızı akik, kırmızı
mercan, yakut taşlar fayda-
lıdır. Az çalışması veya tı-
kalı olması durumun-
da hayattan kopuk-
luk, sorumluluk al-

maktan korkmak gibi sorunlar yaşanırken, çok
çalışmasında ise para, mülk, şöhret gibi Dün-
ya’daki maddesel şeylere önem verme görülür. 

2. Sakral Çakra (Svadhisthana)

Duygu merkezi olarak görülen
sakral çakra fanteziler, ilişkiler, yara-

tıcılık, şehvet, zevk gibi içimizdeki
birçok çekişmeli durumla bağlan-
tılıdır. Göbek deliğinin altında ko-
numlanmıştır ve genel görevi
diğer çakralara kök çakranın
arasındaki bağlantıyı yönetmek-
tir. Elementi su olan çakranın
rengi turuncudur. Matrası ise
‘’VAM’’’ sesidir. Doğal turuncu
gıdalar veya Sitrin, Carnelian, Ay-

taşı, Mercan gibi taşlar dengelen-
mesine yardımcı olabilir. Tıkalı

veya kapalı olması kendini hor
görme, iletişim kuramadığını dü-

şünme, yaratıcı olmama gibi birçok so-
runa yol açabilirken fiziksel olarak kısırlık,

kalça ağrısı ve cinsel işlev bozuklukları şek-
linde görülebilir.

3. Karın Çakrası (Manipura)

Konumu sebebiyle güneş sinir ağına yakın-
lığından ötürü bir diğer adı ‘’Solar Plexus’’ olan
karın çakrası göğüs kemiğinin hemen altında,
göbek deliğinin üstünde bulunur. Elementi ateş,

rengi sarı ve yardımcı sesi ‘’RAM’’ olan bu
çakra iradenin, kişisel gücün ve zihinsel

yeteneklerin ifadesiyle karakterize
edilir. Sitrin, kaplan gözü, sarı tur-
malin gibi taşlar veya papatya, ber-
gamot, sedir ağacı, biberiye gibi
kokular ve yağlar bu çakra üze-
rinde etkilidir. Kişisel görüşler,
sorumluluk alma, özgüven, öz
disiplin karar alma gibi gücü-
müzü bu çakradan alırız. Aşırı

kontrolcü olma, manipülatif
olma, amaç ya da hırs

eksikliği, onay isteği
bu çakranın denge-
siz olmasını işaret
eder.

makale
@Elifcan FIRAT
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4. Kalp Çakrası (Anahata)

Koşulsuz sevginin yönetimiyle birçok muci-
zeye yol çan kalp çakrası göğüs kafesimizin tam
ortasında yer alır. Merhamet, affetme, kabul-
lenme, değişim, dönüşüm, huzur şefkat gibi birçok
değerin anahtarı olan kalp çakrasını rengi yeşil
elementi ise havadır. Yardımcı sesi ‘’YAM’’ olan
kalp çakrasındaki enerji tıkanıklığı kalp sorunları,
üst solunum ve akciğer sorunları, alerjiler gibi
problemlerle vücut bulabilir veya sevdiği kişiye
bağlanma korkusu, hayattan zevk almama, dep-
resyon, ölüm korkusu gibi psikolojik etkileri gö-
rülebilir. Gül kuvars, yeşim, yeşil kalsit, yeşil
turmalin yardımcı taşlardır. Üst ve alt çakralar
arasındaki bağlantıyı sağlayan bu çakra yeryüzü
ve spiritüel dünya arasında bir köprüdür. 

5. Boğaz Çakrası (Vishuddha)

‘’Kendimiz’’ olmayı mümkün kılan bu çakra-
nın elementi ses rengi mavidir. Bedenimizde se-
simizi bulduğumuz bu çakra boğaz
çukurumuzda yer alır. Beşinci çakramız; boyun,
omuzlar, ağız, burun ve kulakları, baş ve kalp
arasında bir akış sağlar. ‘’HAM’’ sesi ve lapis la-

zuli, turkuaz, akuamarin taşları büyük yardımcı-
lardır. Çok yalan söylemek, kendinden çok in-
sanları mutlu etmeye çalışmak, hiç durmadan
konuşmak, utangaçlık, hayatta amaç eksikliği
gibi problemler boğaz çakrasında tıkanıklığın
işaretçisidir.

6. Üçüncü Göz Çakrası (Ajna)

‘’OM’’- Sanskrit dilinde tüm yaratılışların to-
humu anlamına gelen- sesiyle bilinen üçüncü
göz çakrası, Hindu bilgelik tanrısı Knisha tara-
fında sembolleştirilmiş iki nilüfer yaprağı ara-
sında bir daire içine oturtulmuş bir ters üçgen
üzerinde konumlandırılmış ‘’OM’’ ile en sade ve
derin anlama sahip çakradır. Tek tek ele alındı-
ğında tüm unsurlar bilgeliği temsil eder. Ele-
menti ışık rengi ise indigo olan bu çakra iki kaşın
arasında yer alır. Dengelendiğinde her şeyi ay-
rıntılı ve doğrudan görebilmenizi sağlayan çakra
çok çalıştığında uykusuzluk, mide bulantısı, baş
ağrısı, yargılayıcı olma, bunalmış hissetme gibi
durumlar; tıkalı olması depresyon, kaygı ve pa-
ranoya, ilham eksiliğine sebep olabilir. 

7. Taç Çakrası (Sahasrara)

Mor renk ve yine ‘’OM’’ sesiyle
bağlantılı olan taç çakra başın biraz
üstünde konumlandırılmıştır. Ko-
numu nedeniyle, taç çakra, beyin ve
tüm sinir sistemi ile yakından ilişkili-
dir. Tüm çakralarda olduğu gibi taç
çakra da kökten üçüncü göze tüm
çakralarla bağlantılı bir enerji akışı
içindedir. Bilinç, varlık, yüksek bilinç,
bilgelik, sınırsız bağlantı gibi kavram-
larla doğrudan ilişkili olan bu çakra-
nın tıkalı olması durumunda yalnızlık,
yönelim eksikliği, uyku sorunları, baş
ağrısı, alzheimer gibi sorunlar ortaya
çıkabilir.

Hepsinin birbiriyle çokça ortak
özelliği olan çakralarımızın hiçbiri di-
ğerinden ayrı düşünülemeyeceği gibi
hayatı daha huzurlu, cömert, aydınlık
ve bilinçli yaşamayı sağlamaya yar-
dımcı bu enerji kanallarının üzerinde
çalışmadan önce mutlaka detaylı teo-
rik ve uygulama bilgisi edinilmelidir.



Ambar Dreamstalk 21 Temmuz 2018’de İs-
tanbul 42 Maslak,6. Katta açılmış bir sosyal
yaşam alanıdır. Hayal ile tasarım, üretim, geli-
şim ve sosyal “dahiliyet” için yaşayan kütüp-
hane konsepti ile ilk defa Türkiye’de... Peki bu
alanın içinde neler var? 40 Dreamstalk üniver-
site kulübü kanalıyla köy okullarına kitap yolla-
yacak ve  rahmetli Metin Yalman’ın ve Semih
Yalman’ın 10 bin kitaplık referans kütüpha-
nesi(sizler de kitap bağışlarınızı Ambar’a gide-
rek yapabilirsiniz ☺) ,hayal gerçekleştirmemiz
için bize bağışlanan birçok lüks markadan olu-
şan ikinci el giyim, aksesuar, mobilya, fotoğraf
makineleri, spor malzeme Ambar Garaj Sale’i

olup (temmuz 20- ağustos 15 içerisinde) genç
tasarımcılar bölümü, city farming bölümü (şeh-
rin ortasında seracılık yapılabilecek çatı,
bahçe), sanat eserleri ve genç sanatçılara önce-
lik verilen sergiler eylül ayında hizmete geçe-
cektir. Bunlara ek olarak çeşitli konularda
eğitim ve atölyeler yapılacaktır. Diğer bir yan-
dan hem müzik grubunu tanıtmak isteyen yeni
sanatçılarla hem de bilinen gruplarla müzik din-
letileri gerçekleştirilecektir. Hangi gün ne tür
müzik olacak diye sorarsanız henüz tam anla-
mıyla belli olmadığını söyleyebilirim; sadece
pazar günleri canlı klasik müzik dinletilerinin
olacağı kesin ve klasik müziğe karşı bir tutku-
nuz varsa kaçırmayın derim. Bunların yanında
sabah, öğlen ve akşam yoga seanslarına katıla-
bilirsiniz. 

Ambar Dreamstalk’ta  ilkokul ve liselere yö-
nelik aktivitelerin yapılmasının yanında anne ve
babalara da hayal eğitimleri verilecektir. Tüm
bunlara ek olarak eylülde yayına girecek
“CNNtürk hayalet” tv programının çekimlerini
de Ambar Dreamstalk’ta gerçekleştirilecek.
Özetlemek gerekirse Semih Yalman’ın deyişi ile
“Sizin için sizin alanınız yaşam alanınız; şehrin
göbeğinde Ambar Dreamstalk!”. 

makale
@Buse BAKKALOĞLU
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Hayalin
yeni yuvası:
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Merhaba Bestami Bey, öncelikle sizi kı-
saca tanıyabilir miyiz?

Hatay’ın Hassa ilçesinde doğan 1990 do-
ğumlu Bestami Köse, Türkiye’nin en büyük se-
yahat topluluğu “Interrail Türkiye” nin
kurucusudur. FoodRail, CouchRail gibi gönüllü-
lük üzerine kurulu oluşumların da kurucusudur.
Gezgin Fest, Avruparail gibi markaların da kuru-
cusudur.

Hatay’ dan İstanbul’a uzanan üniversite se-
rüveniyle birlikte, seyahat tutkusu nedeniyle
dünyanın en uzun tren yolculuğunu yapmak için
yollara düşmüş ve 81 il, 71 ülke seyahati gerçek-
leştirmiştir.

Türkiye’ de Interrail’in ve sırt çantalı seyahat
anlayışının gelişmesi için davet aldığı 62 üniver-
sitede konferanslar ve seminerler vermiştir.

Radyo programlarında seyahat temalı yayın-
lar yapmıştır. Dergilerde köşe yazarlığıyla bir-
likte, gazetelerde yazılar yayımlamıştır.

Ne zamandır geziyorsunuz ve gezmeye ilk
nasıl başladınız? İlk gezdiğiniz yer nere-
siydi?

Aslında 18 yaşıma kadar seyahat ile ilgili ha-
yalim olamadı. Hayat karmaşası ve en önemlisi
gelecek kaygısı nedeniyle çoğumuz gibi bir eği-
tim süreci oldu. Üniversite'ye İstanbul’a gelmem
ile birlikte hayatımın dönüm noktası yavaştan
oluşmaya başladı. İlk gezdiğim yer Suriye' idi,
daha sonra da Roma.

Çoğu üniversitelinin hayalinde olan Interrail'
in '' bu sene kesin yapıyoruz '' sloganıyla tanış-
tığım döneme denk gelen üniversite 1. sınıftan
itibaren gezmeye başladım. Hayatın bug'u oldu-
ğunu düşündüğüm seyahatle tanıştıktan sonra
bu bir virüs ve bağımlılık halini alıyor ve sonrası
ülkelerle devam ediyor.

“Interrail Türkiye”, “Foodrail” ve
“Couchrail” oluşumlarının kurucusu

olan ve aynı zamanda Türkiye’de
gencinden yaşlısına seyahat tutkusu
aşılayan, insanları gezmeye ve yeni
yerler keşfetmeye teşvik eden, sırt

çantalı seyahat fikrinin gelişimi için 62
üniversitede seminer ve konferanslar
vermiş  Bestami Köse ile samimi bir

röportaj gerçekleştirdik. Kendisine çok
teşekkür eder, her yanı seyahat kokan

bu röportajımızı büyük bir ilgiyle
okuyacağınızı umarız.

Yol açık
Yola çık

Yol açık
Yola çık
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Interrail Türkiye’nin kurucusu olarak böyle
bir platformu kurma fikri aklınıza nasıl geldi?

Açıkçası çok planlamadım. 7 aylık bir Avrupa
turuna çıktığımda gezime yol arkadaşı aramak,
insanlara faydalı olmak ve en önemlisi sorulara
cevap vererek yardımcı olmak istemiştim. Hiç
buralara geleceğini hayal bile edemezdim. Inter-
rail Türkiye grubunun yaş ortalaması 20-23 ara-
sındadır. Çoğunluğunun öğrencilerden ve
öğrenciliğinde çok yapmak istedikleri ama bir
türlü yapamadıkları “kendini yollara vurma” fel-
sefesine sahip kişilerden oluşmaktadır. Yol açık,
yola çık! Bu topluluğun felsefesini oluşturmak-
tadır. Interrail Türkiye grubun sağ üst köşesinde
kurulduğundan beri yazan bir açıklama vardır.
“Interrail yapan gezginlere yardım amacıyla ku-
rulmuştur. Önceliğimiz acil ihtiyaçlara cevap ver-
mek ve yardım etmektir”. Bu yaklaşıma ve bakış
açısına devam ederek insanların hayatlarına ha-
yallerine küçük de olsa yardımcı olmak istiyo-
rum. Grubun tüm amacı budur.

Interrail Türkiye’ yi kurarken ve kurduktan
sonra çevrenizden destek aldınız mı? Al-

dıysanız çevrenizdeki insanlar size nasıl yar-
dımcı oldu?

Ülkemizde o zamanlar Facebook grubum var
onu yönetiyorum vs. demek çok zordu, doğrusu
anlamsızdı da çünkü “eee” dendiğinde bir ceva-
bınız bulunmuyordu. Ya da sosyal medya yöne-
ticiliği gibi bir iş henüz etrafa söylenebilecek
kıvamda değildi.

Zaten grubu kurduktan sonra 2 sene gibi bir
süre Facebook’da hiç üyemiz yoktu. Grup aktif-
leşmeye başladığında bile aileme ya da çevreme

varlığından bahsetmem 3-4 sene sürmüştür. Ben
gezmeye başladıkça “aa şöyle bir grup var, in-
sanlar geziyormuş” söylentisi çıktıkça çevrem ya
da dostlarım farkında olmaya başladı.

Ülkemizde çoğumuzun kabul ettiği bir ger-
çek var “Yolda olmak genelde bir boş bulunmuş-
luktur ve bos gezenin bos kalfası olma
durumudur”. Kültürümüzün, bu ülkenin ve bu
toplumun çok büyük gezginlere sahip olduğunu,
aslında bizim kültürümüzde seyahat etmenin
özel bir yeri olduğunu anlaması gerekiyor. Yolda
olmak felsefesini insanlara aşılamak, bu kültü-
rün İlber Ortaylı, Barış Manço, Sunay Akın, Evliya
Celebi gibi gezginlere sahip olduğunu ve yolda
olmanın kişisel gelişime faydasını daha fazla in-
sana anlatmalıyız. Üniversitede öğreneceğiniz-
den çok daha fazlasını yollarda öğrenebile-
ceğinizi unutmayın. Belki de seyahat; beklenti-
lerle büyümüş sevimli bir çocuğun huzursuzluk-
larının umududur.

Tek gezmek veya arkadaşlarla gezmek
arasında sizce nasıl bir fark var? Siz ge-

nelde nasıl gezmeyi tercih ediyorsunuz?

Önceden direk size “tek git!” diyebilirdim.
Hatta bunu onlarca punto ile süsleyebilirdim
fakat şuan emin olamıyorum. Arkadaşlarımla çık-
tığım bir kaç geziden sonra bu konuda fikrim
biraz evrildi. Seyahat ederken egodan veya titiz-
lik adı altında sürekli sorun çıkaran tiplerden
uzak durduğunuz sürece bu keyifli hale gelebilir.
Eğer tek çıksanız da zaten asla tek gezemiyorsu-
nuz ve gezmemelisiniz de. Seyahat boyunca
yolda tanıştığın bir Koreli, Kamboçyalı ya da Fran-
sız ile hikâyelerine ortak etmek muazzam bir his.
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Ben artık tek gezmiyorum, tek yola çıkıyo-
rum fakat mutlaka yolda birilerinin bana eşlik et-
mesini sağlıyorum.

Gezmenin bir insana nasıl katkıları oldu-
ğunu düşünüyorsunuz?

18-19 yaşlarında yolculuğum başladı. As-
lında öyle hadi gezgin olayım, yollara çıkayım,
bir sosyal medya hesabı kurayım gibi bir amacım
yoktu. Zaten çok değil, daha 3-4 sene önce ge-
riye gittiğimizde “seyahat etmek, otostop çek-
mek, kamp atmak” böyle popüler şeyler değildi.

Kendime ait bir dünyayı yaşayabilmek için
yola çıktım. Kimsenin ne yapacağımı bana sor-
madığı bir yerde büyümüş biri olarak. Tıpkı çoğu
Anadolu insanı gibi. 18-19 yaşlarını, hayatının en
güzel çağlarını sürekli bir gerginlik ve huzursuz-
luk içinde geçireceğini düşünmüş bir ergenken.
Pişman olmamak için, öğrenebildiğim kadarını
öğrenmek için. Yolda bekleyen her kültürü, her
insanı kucaklayabilecek kadar özgür olmak için.

Seyahat etmek her zaman bir yere, bir şeye
ulaşmak değil, yollarda olmak, ait olduğunu his-
settiğin yerde var olmaktır. Bu akşam ne yiyece-
ğinin planını yapmamak, yorulduğun yerde
doymak, kaybolmak, bir ton eğlenceye ve bir o
kadar sıkıntıya katlanmak, sıkıntıya katlanmayı
öğrenmek, başlı başına “öğrenmektir”. Haya-
tımda geriye dönüp baktığımda 23 senelik hikâ-
yemi seyahat ettiğim 5 senelik hayata değişir
miyim buna emin olmaya çalışıyorum. Bu kı-
yasa sürükleyen, ge-

zerken okumamı ve üretmemi sağlayan mutlulu-
ğun bug'larından biri. Kıymet bilmek gerekiyor.

Gezerken eğlenmenin yanında sıkıntılı du-
rumlar da yaşadınız mı? Yaşadıysanız bu du-

rumlara karşı nasıl reaksiyon gösterdiniz?

Öncelikle dünyanın aşırı güvenli olduğunu
düşünüyorum. Seyahat ederken ölmediğin sü-
rece yaşadığın tüm kötü şeyler gülerek anlattığın
bir hikâyeye dönüşüyor.

Hayatta nadir kişilere kısmet olacak şeyleri
yaşadıktan sonra olumsuzluklarını gerçekten
görmemeyi öğreniyorsunuz. Brezilya' da çaldır-
dığın sırt çantanın sana getirdiği hikâyeleri o an
ki üzüntünü unutup, uzunca süre olumlu şeyle-
rine odaklanıyorsun.

Hırsızlık dışında 70 küsur ülkede çok kötü
hikayem olmadı, pek kötü anısı olana da denk
gelmedim diyebilirim.

Interrail Türkiye’ nin şuan ki durumundan
memnun musunuz? Bu platformun gele-

ceği hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Interrail Turkiye kurulduğundan beri ülkenin
ekonomisiyle eşdeğer olmuştur. Ülke ekonomisi
iyi ise grup aktiftir değilse grup sakindir. İnsanlar
seyahat ederse biz varız, insanlar mutlu ise bu
ülke dışında başka kültürleri görmeye enerjileri
ve ekonomik durumları varsa bizimleler.
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Kemik bir kadromuz ve ekibimiz var. Oto-
stop ve Kamp olduğu sürece bunu anlatmaya
devam edeceğiz.

Ülkemizde genelde otostopçulara ve otostop
olayına karşı negatif bir yaklaşım var. Sizce

bu negatif algıyı düzeltmenin yolları nelerdir?

Aslında bu negatif algı 2016' dan sonra yok
oldu diyebilirim. Zaten dünyayı gezdikten sonra
görüyorsunuz ki bizim ülkemiz otostop konu-
sunda cennet.

Ülkemizde sürekli gördüğümüz 3. sayfa ha-
berlerinin sağladığı bazı gerçekler var, insanların
güvenmemesi konusunda bunu da göz ardı ede-
meyiz.

Gezerken en çok nelere dikkat ediyorsu-
nuz? Gezerken pişman olduğunuz durumlar

oluyor mu?

Interrail’e ya da herhangi bir seyahate git-
meye karar verdiğim zaman dikkat ettiğim ilk
şey, rota araştırmak ve heyecanı kaybetmemek-
tir. Açıp haritada gideceğim ülkeye yakın diğer
şehirlere ülkelere bakarım. Bir seyahatin en
güzel zamanları çanta hazırlama dönemleridir,
buna bayılırım.

Seyahat'e çıkacaksınız, farklı bir ülkede
farklı insanlarla aynı nefesi soluyacaksınız. Sırt
çantanız, hayal ettiğiniz şehirler, sokaklar, kül-

türler… Muazzam bir keyif.

Bizimle en hoşunuza giden veya en eğlen-
diğiniz seyahat anınızı paylaşabilir misiniz?

Bu hikâyeleri yazıyla anlatmak çok zor olu-
yor. Novi Sad' da “Sokak Festivali” diye götürül-
düğüm eğlencenin “Türklerin ülkeden kovuluşu”
kutlaması olduğunu öğrenerek bitmesi haya-
tımda yaşadığım en ilginç durumlardan biriydi.

Yaptıklarınızla Türkiye’de gezmeyi seven
veya hayal eden birçok kişi için ilham kay-

nağı oldunuz. Gezginlere veya bu yola girmeyi
düşünen her yaştan herkese ne gibi tavsiyeler
vermek istersiniz?

Gezgin olmak hayatı yaşamakla alakalı diye-
bilirim. Kişi belki 80 ülke gezmiştir ama bir gez-
gin olmayı başaramamıştır. Belki 5 ülke, belki de
Türkiye’de 30 şehir gezebilen biri olmuştur ama
hayatı gezmek ve seyahat etmek üzerine konum-
landırmış; ön yargılarını kırıp, çok daha fazlasını
merak etmeye başlamışsa bir şeyler zaten farklı
olmaya başlar. Bu yüzden bir insan kendini ne
kadar gezgin hissederse ruhu da o denli güzel-
liklerle buluşur. Ayrıcalıklar da burada başlar; in-
sana inanç katar, güç verir ve kimi zaman da
hissetmeyi yeniden hatırlatır. Ben de bunun çok
daha fazla yayılmasına herkesin kendisine gez-
gin demesine; ruhunu, hayatını, planlarını belki
de karakterini bu kavramın güzellikleriyle dönü-
şüme uğratması gerektiğine inanıyorum.

Jon Krakauer ‘in her dizesi ders olacak söz-
lerini aklınızdan çıkarmayın. Yaşam tarzında

köklü bir değişiklik yap-
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malı, daha önce hiç duymadığın ya da yapmakta
kararsız kaldığın türden şeylerin tamamını yap-
maya başlamalısın. Çoğu insan onları mutsuz
eden koşullarda yaşıyor ve gene de bunu değiş-
tirmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü gü-
venli, rahat, rutin bir hayata koşullanmış
durumdalar. Tüm bunlar huzur veriyor gibi gö-
rünse de insanın içindeki maceracı ruh için kesin
olarak belirlenmiş bir gelecekten daha yıkıcı bir
şey düşünemiyorum. İnsanın yaşama arzusunun
özünde macera tutkusu yer alır. Yaşamın keyfi
yeni deneyimlerde yatar, bu yüzden sürekli de-
ğişen bir ufuktan daha büyük keyif olamaz.” Ha-
yatta özgürlük kadar kutsal olan, elinizden asla
alınamayacak şeylerden biridir hayal kurmak.
İnsan karakterinin en saf olduğu eylem. Bir gün
Hindistan’da öteki gün Patagonya’da bir sonraki
gün Avusturalya’ da uyanmayı hayal ettiğim
zaman, birinin çıkıp “sensin bu dünyanın Spar-
tacus’ ü korkma!” demesi gerekiyor.

Yıllarca birisi geziyorsa benden farklı her-
hangi bir şeye sahip olduğunu düşünürdüm.
Olsa da yesek dediğimiz “ baba parası” bu ba-
hanelerden başı çekiyordu. Bahanelerine sadık
bir toplum olarak “ vize almanın çok zor oldu-
ğunu düşünmem” ikinci sıradayken, güzel bir
atak ile “dil bilmiyorum” bahanesi üçüncü sırayı
alıyordu. Kırılganlığımızı, şefkate duyduğumuz
ihtiyacı; hırslarımızın gölgesindeki statümüz,
ego şovlarımız ve maddi kazancımızla gidermeye
çalıştığım bir zamanda bunların sadece bir ba-
hane olduğunu kabul ettim. Asya’ da 10 Türk li-
rasına paşalar gibi yaşadığım dönemler,

nerdeyse dünyanın %70i’ nin vizesiz olmasını
öğrenene kadar. Bizi kendimizle yüzleştirecek
her şeyden, ölümden korkar gibi korkuyoruz. An-
lamak için kendimize gereken zamanı tanımıyo-
ruz. Sizce de yeteri kadar lüks yaşamadık mı?
Yatabiliriz bazen sokakta. Michelengelo’ da, San
Marco’ da, La Rambla’ da. Magusa’ da kenarı
uçurum olan surların tepesine oturup fotoğraf
çekilmek istediğinizde size doğru anne mo-
dunda “don’t sit there, you’re gonna faaaallll!!”
diye saçlarını savura savura koşan turist teyzeyi
kim sakinleştirecek peki?

Sözün özüne gelirsek, ben gittim gezdim siz
de gezin de demiyorum, eğer hayatınızda bazı
şeyleri çok istiyorsanız ve bu seyahat ise; dup-
duru algılarla, farklı coğrafya ve kültürlerde özgür
anılar biriktirmek sizi geliştirecektir. Yosun tut-
mayan bir insansanız hiçbir şeye ilişik kalamaz-
sınız. İnsandan ayrılırsınız, şehirden ayrılırsınız,
mekândan ayrılırsınız, aileden ayrılırsınız. Üst se-
viyeye geçtiğinizde fiziki olarak yer değiştirmeniz
de gerekmez, ruhen her şeyden öyle güzel ayrı-
lırsınız ki hayatınızın bileşenlerinden sığınacak
bir kavuğunuz kalmaz. Rutini kıran ve rutine dön-
meyi güçleştiren bir tedavi yöntemi varsa, haya-
tınızda kendinizi hâlâ mutlu eden bir şeyler
olmadığını düşünüyorsanız. Geç kalmayın.

Bahanemiz bitmeyecek, ekonomimiz kısa
dönemde iyi olmayacak fakat insanın hayatını
daha güzel bir yere getirmek istediği anlar vardır
ve bunun için süremiz az.

Klasik ama öyle, az!



Kadir Bey merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz?
Akademik alt yapınız, sektör geçmişiniz, iş dışı

aktiviteleriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir?

Akademik alt yapı olarak, ODTÜ Bilgisayar Mü-
hendisliğini okurken bir yandan da çift ana dal prog-
ramına dâhil olup Matematik Bölümü’nü okudum.
Ama mesleki bilgi birikimine başlamam biraz daha
geçmişe dayanıyor aslında. Ortaokul sürecimde baş-
ladığım yazılım uğraşlarım, lisede TÜBİTAK’ın dü-
zenlediği Bilgisayar Olimpiyatları sayesinde daha
akademik bir hâl aldı. Bu süreçte edindiğim bilgiler
sayesinde, üniversite hayatımda gerek akademik,
gerek sektörel anlamda çok daha fazla alanla ilgile-
nebilir oldum.

Sektördeki profesyonel geçmişim çok da derin
değil açıkçası. Profesyonel manada yaptığım şeyler
olarak sadece stajlarımı sayabilirim sanırım. İlk de-
neyimim ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde öğretim
görevlisi birçok hocamızın düzenlediği “Summer of
Robotics” programında oldu. Program başlığının
“robot” içerdiğine bakmayın, benim yaptığım iş bil-
gisayar mühendisliğinin temel alanlarından biri olan
optimizasyon üzerineydi. Robotun elektronik veya
mekanik aksamı ile hiç uğraşmadan, sadece belli si-

mülasyonlar yapıp daha sonra bu simülasyonları
gerçek hayatta tekrar deneyip robotun mümkün
olan en az enerji ile en hızlı şekilde hareket etmesine
uğraşıyordum. Günün sonunda çok başarılı sonuç-
lara ulaşmamış olsam da hatta simülasyon ortamın-
dan dışarıya fazla çıkamasam da, bu stajımda büyük
ölçekte projelerde çalışmanın neler gerektirdiğini
öğrenmiş oldum.

Özellikle hazırlık ve 1.sınıf sürecimde siber gü-
venliğe de büyük ilgi duyar olmuştum. Lisedeki
olimpiyat takımımızdan 2 kişiyle daha oluşturduğu-
muz 3 kişilik ekiple Türkiye’deki siber güvenlik ya-
rışmalarının birçoğunun tozunu attırdık. Bu süreçte
birkaç siber güvenlik firmasının da dikkatini çekmiş-
tik, 2. sınıfın yazında “Prodaft” adında bir firmada
staja başladım bu sayede. Daha sonra da burada
part-time çalıştım, yazılım geliştirme dışındaki bir
dalı deneyimlemiş oldum.

Ardındansa 3. sınıf stajım geldi, bu sefer Google
Paris ofisinde “Compiler Optimization” takımına gi-
diyordum. Gerçekten şimdiye kadar tattıklarımın ya-
nında çok farklı bir deneyimdi. Milyarlarca insan
ölçekli boyutlarda nasıl çalışıldığını, binlerce insanın
birbirlerini geliştiren bir çalışma düzenine nasıl
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sahip olduğunu, bu düzeni korumak için nasıl mü-
hendislik prensipleri uygulandığını gözlemledim. Er-
tesi sene de zaten Google Munich ofisinde
çalışmaya başladım.

İş dışı aktivitelerim ve ilgi alanlarım yukarıda da
biraz değindiğim üzere maalesef çok da herkese
hitap eden, insanların bir çoğu için eğlenceli olan
şeyler değil :D. Siber güvenlik yarışmalarına girdiği-
miz süreçte mesela neredeyse her hafta bir yarış-
maya giriyorduk ve bu yarışmalar 48-72 saat arası
sürüyordu, bunların dışında “Hackathon”, “Game
Jam” gibi aktivitelere de elimden geldiğince katıl-
maya çalışırdım.  Üniversiteye başlarken bir de IEEE
Topluluğu’na katılmıştım. Burada insanlarla bir şey-
ler yapmaktan oldukça hoşlanıyordum, üyelik süre-
cimde ve idari kurulda görev aldığım süreçte birçok
eğitimler verip bir de HackMETU adında bir etkinlik
çıkarttım. Yönetim kurulu üyeliğim sırasında da çok
sevilen HackMETU etkinliğinin ikincisini organize
ettik. 

Üniversite yıllarında kariyer planlarınız ne yön-
deydi? Bu planlara ulaşmak için ne yaptınız?

Açıkçası üniversite yıllarıma başladığımda ak-
lımda yine Google’a gitmek ve çift ana dal yapmak
vardı ama bunlara ek olarak akademik hayatıma
biraz daha uzun devam etmeyi, doktora yapmasam
bile master yapmayı planlıyordum. Ancak okumak-
tan biraz sıkıldığımı fark ettim son sınıf sürecimde
özellikle, öyle olunca direkt sektöre atılma kararı
aldım. Bu noktaya ulaşabilmek içinse aslında sevdi-
ğim şeyleri yapmaya devam ettim diyebiliriz. Bilgi-
sayar mühendisliğine karşı küçük yaşlardan gelen
büyük bir ilgim vardı ve uğraşmayı seviyordum.
Durum böyle olunca ödevlerime özen gösterdim,
ekstra bir sürü yarışmalara katıldım, elimden geldi-
ğince farklı projeler yapmaya çalıştım. Bunlar saye-
sinde hem bilgi birikimimi hem de CV’mi geliştirmiş
oldum. Bu alanda tavsiye arayan arkadaşlar varsa
da fikrim kesinlikle yaptığınız işleri göstermeyi bilin.
Bi proje yaptığınızda veya bir projede çalıştığınızda,
bunu eğer mümkünse “github” vb. sitelere kesin-
likle güzel açıklamalarla birlikte koyun. CV’nizde de
sizin işe kattıklarınız ve işin size kattıklarına mutlaka
değinmeyi unutmayın. Tabii ki bu benim naçizane
görüşümdür bu konuda çok da tecrübeli sayılmam,
son kararın riski her zaman sizde :D.

ODTÜ’lü olmak, ODTÜ topluluklarında aktif
görev almak size neler kazandırdı? 

IEEE Öğrenci Topluluğu’nda geçirdiğim nere-
deyse 4 yıllık sürecin bana en büyük katkısı takım

çalışmasını deneyimlemek, insanlarla fikir alışverişi
nasıl yapılır, doğrusu yanlışı nasıl belirleniri öğret-
mesi oldu. Bence toplulukların en büyük faydası da
bu zaten, evet bölümlerde de çoğu zaman grup pro-
jeleri ile uğraşıyorsunuz ama bunların hem sayısı az,
hem süresi kısa hem de gruplar küçük. İş hayatın-
daki gerçek bir takımı pek yansıtmıyorlar. Teknik be-
ceriler açısından faydası tartışılır olsa da sosyal
becerilerimi başka bir alternatifle kolay kolay karşı-
layamayacağım miktarda geliştirdiğini düşünüyo-
rum. Bu yüzden bence topluluklar, herkesin
üniversite yaşamının önemli bir parçası olmalı.

Bu kadar büyük bir şirkette çalışmanın size
sağladığı olanaklar ve yüklediği sorumluluk-

lar nelerdir?

Sağladığı olanaklar gerçekten saymakla bitme-
yecek, çoğu zaman da hayatınızdan çıkana kadar
fark edilemeyecek düzeyde diyebilirim. Bir kere her-
kes birbirinden sürekli bir şeyler öğrenebiliyor, her-
kesin gerçekten kendini çok derinlemesine
geliştirdiği bir sürü alan var ve siz kişi sayısını ne
kadar arttırırsanız bir şeyler öğrenme olasılığınız da
o kadar artıyor. Farkında olmadan, muhabbet eder-
ken, bir problemi tartışırken, bir çözümü analiz eder-
ken farkında olmadan bu gelişmeyi yaşıyorsunuz.
Bunlara ek olarak resmen geleceğe yön verme yeti-
niz var, milyarlarca insanın kullanabileceği bir ürünü
direkt piyasaya sürebilecek büyüklükte çalışıyorsu-
nuz. Normal bir şirketin kaynakları ile haftalar süre-
cek hesaplamaları, sadece birkaç saatte belki de
dakikada yapıp, sonuçlarını görüp çözümünüzü ona
göre yönlendirebiliyorsunuz. Yaptığınız en ufak de-
ğişiklikler bile çok fazla insanı etkiliyor. Bunlar
bence gerçekten harika olanaklar, ama tabii sorum-
luluğu ile birlikte geliyorlar. Bir şeyler yaparken her
zaman en iyisini mi yaptım diye düşünüyorsunuz,
işle ilgili insanlar aynı şekilde inceleyip bir şeyleri
onaylamadan önce nasıl daha iyisi yapılabilir diye
düşünüyor. Bunlar da biraz daha yoğun çalışmayı
gerektiriyor bence. Normalde birkaç saatte yapıp bi-
tirebileceğiniz bir işi, birkaç güne yayıyorsunuz,
çünkü bu kadar büyük bir ölçekte, hiç kimseye sorun
yaşatmadan çalışacak çözümler üretmeniz gereki-
yor.

Google gibi öğrenciler ve mezunlar tarafın-
dan oldukça ilgi duyulan bir firmada çalışıyor-

sunuz. Bu konuma gelmek için neler yaptınız?

Kariyer planlarımda da bahsettiğim üzere, üni-
versitedeki eğitimin dışında birçok şeyle uğraşmaya
çalıştım. Sürekli yarışmalara katılarak, kendi başıma



projeler yaparak kendimi geliştirmenin peşindey-
dim. Günümüzde büyük ölçekli birçok yazılım fir-
ması da bunlara önem veriyor aslında, ancak temel
problem çözme becerilerinizden daha önemli değil
bunlar. Onun için her bilgisayar mühendisinin önce-
likle temel algoritmalar ve veri yapılarını çok iyi bil-
mesi gerekiyor. Ben bu yöndeki açığımı
“Competitive Programming” adı verilen yarışmalara
katılarak kapatmaya çalışıyordum. Bu yarışmalar
temel problem çözme yetilerinden biraz daha fazla-
sını gerektiriyor bana kalırsa, ama fazla uğraş göz
çıkartmaz. Bu yarışmalarda çok iyi olmanız şart değil
ancak problemlere zaman kıstası olmadığında çö-
zümler bulabilmek veya kompleks çözümleri gördü-
ğünüzde anlayabilmek sürecin önemli bir parçası.
Bu konuda iyi olduktan sonra projeleriniz size sa-
dece spesifik alanlarda uğraşan takımların dikkatini
daha kolay çekmenizi sağlıyor.

Mezun olduktan hemen sonra Google'da işe
başlamanızı sağlayan özellikleriniz neler? Bu-

rada yazılım mühendisi olarak neler yapıyorsunuz,
çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Açıkçası bu firmalara başvurmuş olmam dışında
çok da farklı kılan bir özelliğim olduğunu düşünmü-
yorum. Arkadaşlarımın çoğunu başvurması için zor-
ladığımda aldığım tepki, “Ya, bizi almazlar!”
civarlarında oluyordu. Evet, mülakat süreci özellikle
Türkiye’de birçok firmanın izlediği mülakat süreçle-
rinden farklı. Ancak biraz çalıştıktan sonra bilgisayar
mühendisliği eğitimini gerçekten hakkını vererek ta-
mamlamış bir insan için imkânsız bir süreç değil.
Şimdiki takımımda Google içindeki mühendisler için
araçlar geliştiriyoruz, yazılımların genel olarak kali-
tesini artıracak, mühendislerin daha efektif bir şe-
kilde çalışmasını sağlayacak araçlar geliştiriyoruz.

Google’ın işe alım süreci nasıl işliyor? Çok ko-
nuşulan o süreçten, mülakattan vs. bahsede-

bilir misiniz?

Süreç birkaç farklı şekilde ilerliyor aslında, ben
mesela stajyerlikten tam zamanlı mühendisliğe
geçiş yaptım. Bildiğim birkaç farklı olanağı anlata-
yım, öncelikle stajyer de olsa tam zamanlı çalışan da
olsa süreç ortak bir şekilde, Google’ın kariyer say-
fasından yapacağınız iş ilanı ile başlıyor; eğer refe-
ransınız varsa bu aşamada kapısını çalmanız
gerekiyor. Çünkü bu başvuruyu referanssız bir şe-
kilde yaptığınızda arada kaynayabiliyorsunuz, refe-
ransın da tek faydası CV’nize birilerinin kesinlikle
göz atmasını sağlamak oluyor başka hiç bir artısı

yok ama bu bile çok önemli bir ayrıntı çünkü dediğim
üzere yüzbinlerce belki de milyonlarca başvurunun
hepsine bakabilecek bir insan gücü maalesef yok.
Ardından en az iki adet telefon mülakatına giriyor-
sunuz, adının telefon olduğuna bakmayın, baya han-
goutstan biri sizi arıyor, bir tane Google doc linki
veriyor, daha sonra hangoutstan konuşurken docs
üzerinden sorduğu sorulara çözümler bulup bu çö-
zümleri koda çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu mülakat-
ların her biri 45 dakika sürüyor, mülakatınızı yapan
insana göre soru sayısı değişiyor. Genelde 2 soru so-
ruyorlar ancak, küçük küçük 4-5 soru soranlar da
oluyormuş. Bu mülakatlar sizin tamamen genel
problem çözme becerilerinizi ölçüyor, sorunu bir bil-
gisayar mühendisi perspektifi ile analiz edip çözüm-
ler oluşturabiliyor musunuz diye bakıyor. Eğer
durumunuz hakkında muallakta kalınırsa 3. bir mü-
lakata daha çağırabiliyorlar sizi, yine aynı düzen;
hangouts ve Google docs. Eğer staj başvurusu yap-
tıysanız mülakatlar burada bitiyor. Ancak full-time
başvurusuysa bir de sizi yüz yüze kontrol etmek için
ofislerden birine davet ediyorlar ve 1 gün sabahtan
akşama 5 mülakata giriyorsunuz. Bu mülakatlardan
4 tanesi teknik, bir tanesi ise sosyal bir mülakat di-
yebiliriz. 4 teknik mülakat telefon mülakatlarına ol-
dukça benziyor, sadece sorular biraz daha zorlu
oluyor ve bu sefer klavye yerine tahtada bir şeyler
yazmanız gerekiyor. Ek olarak sistem tasarlama so-
ruları da olabiliyor bu sefer. Sosyal mülakatta ise
kültüre ayak uydurma becerilerinize bakılıyor diye-
bilirim. Bu mülakat sürecini de başarıyla tamamla-
dıktan sonra artık aday havuzuna giriyorsunuz.
Bundan sonra sizde aradığı özelliği gören takım li-
derleri size ulaşıp takımlarını anlatıp sizi biraz daha
yakından tanıyıp karar vermeye çalışıyor. Takımınızı
da bu şekilde seçiyorsunuz, staj için de full-time için
de durum böyle. Staj yapmanın büyük bir artısı ise,
staj sonunda size tam zamanlı çalışmaya başlamak
isteyip istemeyeceğiniz soruluyor; eğer isterseniz, 5
mülakatlı süreç yerine biraz daha hafif 2 mülakatlı
bir sürece giriyorsunuz. Zaten staj süresince yaptı-
ğınız işler profilinizde olduğu için ekstradan 3 mü-
lakata daha girmenize gerek kalmamış oluyor.

Genel olarak ise alım süreci bu şekilde, en azın-
dan bu şekildeyd: D. Yakın bir geçmişte bir arkada-
şım başvurdu ve kendisine telefon mülakatlarından
önce hafif bir alıştırmalık mülakat yapıldığını öğren-
dim, bir kişi teknik bilgilerinizi çok basit bir şekilde
tamamen sözel olarak yokluyormuş. Yani yukarıda
bahsettiğim şeylerle birebir karşılaşmayabilirsiniz.
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Şirketinizde ne gibi iş olanakları var? Yeni
mezunlar kendilerine şirketinizde hangi de-

partmanlarda yer bulabilir? Bu alanlarda çalışmak
için hangi yetkinliklere sahip olmalılar?

Google’da her alandan insana yer var diye tah-
min ediyorum. Sadece yazılım geliştirilmiyor so-
nuçta firmada, bunun satışı/pazarlaması ile
uğraşan, müşteri memnuniyetini takip eden, gelen
istekleri mühendislerle birlikte gerçekçi bir hale ge-
tiren insanlar var. Ayrıca yazılıma ek olarak donanım
alanında birçok yeni gelişme var çok yakından takip
etmesem de, burada da farklı mühendislik disiplin-
lerinden birçok insana imkân sağlanmış oluyor.
Hepsi için istenilen yetkinlikler genellikle iş ilanında
belirtiliyor, ancak genel bir yorum yapmak gerekirse
araştırma pozisyonları dışında ilgili bir bölümün li-
sans öğretimindeki bilgi birikimine sahip olmak de-
nilebilir. Araştırma pozisyonları ise genellikle PhD
sahibi olmanızı istiyor.

Kariyerine yazılım sektöründe devam eden/ede-
cek arkadaşlara ne gibi öneriler verebilirsiniz?

Türkiye’de maalesef algoritmalar ve veri yapı-
larına lisans eğitimleri süresince gerekli önemin ve-
rilmediğini düşünüyorum, piyasadaki birçok şirketin
talepleriyle de alakalı bir durum aslında bu. Birçok
yazılım şirketi çok büyük ölçekte projelerle uğraş-
madığı için, bir şeylerin çalışır seviyede olması ile
yetiniyorlar. Ancak büyük firmalarda durum böyle

değil, o yüzden mülakatlarında zorlanılıyor. Bu yüz-
den, bu konuda kendilerini geliştirmek için ekstra
çabalar göstersinler.

Bilgisayar mühendisliğini spesifik olarak gidip
A dilini, B dilini öğrenmek, bir X aracını veya frame-
workunu kullanarak bir şeyler üretmek olarak gör-
mesinler. Bilgisayar mühendisliğinin genel bir
problem çözme disiplini olduğunu fark etsinler.
Nasıl bir makine mühendisi bir problemi çözmek için
öncelikle tasarımı yapıp daha sonra bunu gerçek ha-
yata çevirirken kullanması gereken metallere ve üre-
tim tekniklerine karar veriyorsa aynı durumun
bilgisayar mühendisliğinde de olduğunu fark etme-
liler. Öncelikle, kullanacağınız dil ve araçlardan ba-
ğımsız, probleminizi çözen sağlam bir tasarım
yapma becerisine sahip olmalısınız. Daha sonrası
zaten tecrübeyle elde edinebileceğiniz ve temelinizi
ayarladıktan sonra zaman bile harcamayacağınız
işler olmaya başlayacaktır.

Bunların hepsinin ardından genel yetilere sahip
olmak işin çok önemli bir kısmını oluştursa da, li-
sans öğreniminiz bittiğinde kendinize en azından se-
verek çalışacağınız alanları belirlemek önemli.
Bunun en kolay yolu da bence mümkün olduğunca
farklı projeler yapmak; okullardaki ödevler bile ger-
çekten titiz bi şekilde, üzerine uğraşılarak yapıldı-
ğında bu amaca uygun olacaktır bence.



Geçen Aralık ayında
Meksika'da düzenle-

nen Paralimpik Dünya Şam-
piyonası'nda dördüncü
olan Sümeyye Boyacı, 26-
28 Nisan tarihleri arasında
Brezilya'nın Sao Paulo ken-
tinde yapılan Açık Su
Yüzme Dünya Şampiyona-
sı'nda sırt üstü yarışlarda
45,92'lik derecesiyle dünya
şampiyonu oldu. 50 metre
kelebek stilinde de 3’üncü-
lüğü elde ederek bronz madalya kazanan Sümeyye,
büyük bir başarıya imza atarak ülkemizi başarıyla
temsil etti. Üstelik Sümeyye'nin tek yeteneği yüz-
mek değil. Doğuştan iki kolu olmamasına rağmen
ayaklarını kullanarak resim yapan Sümeyye, ebru
sanatıyla yakından ilgileniyor. Sümeyye'nin, engel-
lilere bir mesajı var: "Engellilerin de diğer insanlar-
dan hiçbir farkı yok, bunu anlamaları gerekiyor. Çok
çalıştığı zaman herkes istediğini başarabilir. Kolu-
nun olmaması, bacağının olmaması, bunlar başar-

mak için kesinlikle engel değil. Her şeyin bir çözüm
yolu vardır. Kendilerine mutlaka bir uğraş bulsunlar.
Bir şeyleri başarabildiklerini görünce “Aaa ben bunu
başarabildim, başka şeyleri de başarabilirim" diye-
bilirler. Ben her işi ayaklarımla yapabiliyorum. Gün-
lük işlerimi yapabiliyorum. Yazı yazıyorum, resim
yapıyorum, yemek yapıyorum, dikiş dikebiliyorum.
Kollarımın olmaması hiçbir şeye engel değil. Tüm
engellilerin böyle düşünmesi ve hayata sıkı sıkı sa-
rılmasını istiyorum."

Down Sendromu, +1 kromozomun oluştur-
duğu bir farklılıktır. Down sendromlu bireyler ya-
şıtlarına oranla daha yavaş gelişme gösterirler.
Karen Gaffney de down sendromlu bir akademis-
yen ve uzun mesafe yüzücüsüdür. Ailesinin fark-
lılığını 6 yaşında keşfetmesine rağmen ona hiçbir
zaman motivasyonunu kıracak şeyler söyleme-
mişlerdir. Bazı şeyleri anlamakta güçlük çektiğini
dile getirdiğinde, ailesi her zaman kendi yete-
neklerini keşfetmesi için onu cesaretlendirmiştir.
Karen hiçbir zaman vazgeçmemiş ve dünyanın ilk
down sendromlu kadın doktora unvanına kavuş-
muştur. Bunun yanında İngiliz Kanalını ve Tahoe
Gölünü geçmiş, tanınmış bir uzun mesafe yüzü-
cüsü olmuştur. Kendisinden ilham alarak zihin-
sel engelli insanlara tam katılımı teşvik eden, kar
amacı gütmeyen bir kuruluşun da başkanlığını
yapmaktadır.

@Makbule ALTINKAYNAK - Nursena PEÇEN
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Sümeyye BOYACI

Karen GAFFNEY



Kybele ilham verenler
@Ayşe ÇOBAN
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Türkiye’de son dönemdeki trans
görünürlüğün en büyük örnekle-

rinden biri olan şarkıcı ve oyuncu
Ayta Sözeri 1976 yılında Almanya’da
doğdu. Henüz altı yaşındayken aile-
sinin kesin dönüş kararı ile Tür-
kiye’ye dönüp İzmir’e yerleşti.
Cinsel yönelimindeki farklılığı ilk
kez ortaokulda fark eden ve lisede
ailesiyle paylaşan Sözeri, ailesinin
isteğiyle gittiği psikiyatristin, “Bu
bir hastalık değil. Aklı başında bir
çocuk, ileride belki trans birey ola-
cak.” sözleriyle kendini daha iyi ta-
nımaya ve kendine güvenmeye
başladı. Oldukça ataerkil bir ailede
yetiştiğini sık sık dile getiren Sözeri,
yönelimini babasına açıkladığında
evden kovuldu; fakat yılmadı. Geçi-
mini sağlamak için bir hamburger-
cide çalışmaya başladı ve aynı yıl
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nü
kazandı. Okuduğu sırada çalıştığı mekânlarda
sahne alıp şarkı söylemeye başladı. Müziğe ve
özellikle şarkı söylemeye olan ilgisinin çok küçük-
ken bile var olduğunu “Ütünün kordonuyla evde
gezer şarkı söylerdim.” sözleriyle belirten Sözeri,
ilerleyen yıllarda Sezen Aksu’nun sahnesine çık-
masıyla ünlendi. Oyunculuk kariyerinin miladı ise
İstanbul’da bir restoranda sahne alırken yönet-
men Mustafa Şevki Doğan tarafından keşfedil-
mesi sayılabilir.

Mücadeleci ruhunun her bireye örnek olması
gereken Sözeri’nin oyunculuk ve şarkıcılık kari-
yerlerinde durgun geçen, hatta ve hatta evinin ki-
rasını ödeyemediği zamanlar da oldu. Bir
röportajında, “Ben kendimi trans bireylerin ilk
burs verdiği insan olarak görüyorum.” diyen ünlü
oyuncu, hayatındaki en büyük destekçilerinin
trans arkadaşları olduğunu sık sık belirtiyor. Bu
zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol alan ye-

tenekli oyuncu, trans bir birey olarak çok izlenen
yapımlarda yer almasının toplumun LGBTİ birey-
lere karşı olan algısını pozitif yönde değiştirdiğini
ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor.
Yaptığı TEDx konuşmasında ömrü yettikçe bu ko-
nularda mücadeleye ve öncü olmaya devam ede-
ceğini belirten Ayta Sözeri, aynı zamanda
Türkiye’nin ilk insan hakları ve LGBTİ aktivitele-
rinden biridir.

Ayta Hanım’ın bizlere aşılamak istediği dü-
şünceyi şu sözü ile her zaman hatırlayalım ve tıpkı
onun gibi hayatta mücadele etmekten asla vaz-
geçmeyelim: “İnsanları sevin, zaman çok kıymetli.
Emin olun sevdikçe her şey değişecek.”

Kaynaklar: Gence, Hakan. “İlk Trans Oyuncu
Ayta Sözeri.” Haberler, Hurriyet.com.tr, 22 Aug.
2014. & Renay, Murat. “Ayta Sözeri.” Gzone Mag,
no. 15, Nov. 2015, pp. 48–56.

Ayta
SÖZERİ



Kendisini “siyahi, lezbiyen, anne, savaşçı, şair”
olarak tanımlayan Audre Lorde, hem hayatını

hem de yaratıcı yeteneğini ırkçılık, cinsiyetçilik, sı-
nıfçılık ve homofobinin haksızlıkları ile yüzleşmeye
ve ele almaya adamıştır. 1924 yılında göçmen bir ai-
lenin çocuğu olarak New York'ta dünyaya gelen
Lorde, şiirin kendisi için bir iletişim şekli olduğunu
söyler. Eğitimine bir Katolik okulunda devam eder-
ken, ilk şiiri lise yıllarındayken Seventeen Dergi
’sinde yayınlandı. Lorde, lisans eğitimini Columbia
Üniversitesi'nde aldı. 1960'larda New York devlet
okullarında bir kütüphaneciydi. 1970 yılında boşan-
madan önce beyaz bir eşcinsel olan kocası Edward

Rollins ile iki çocuğu vardı. 1972'de hayat partneri
Frances Clayton'la tanıştı. Ayrıca Tougaloo Kole-
ji'nde şair olarak eğitim vermeye başladı. 1980'de
Barbara Smith ve Cherríe Moraga'yla birlikte siyahi
kadınlar için kurulan ilk yayınevi ''Kitchen Table:
Women of Color Press'' i kurdu. Öğretimi konusun-
daki deneyimleri ve beyaz akademide siyahi ve
queer bir kadın olarak aldığı yeri, yaşamını ve işini
bilgilendirmeye devam etti. Aslında onun feminist
teoriye, eleştirel ırk çalışmalarına ve queer teorisine
yaptığı katkılar; kişisel deneyimlerini daha geniş po-
litik amaçlarla iç içe geçirdi. Audre Lorde, şiirlerin-
deki teknik ustalık ve duygusal anlatımın yanı sıra
hayatı boyunca gözlemlediği sivil ve toplumsal ada-
letsizliklerde öfke ifade eden şiirleri ile tanınır. Top-
lumun istediği gibi olmayan kadınların, yoksulların,
ırkçılığa uğrayan halkların sesidir Audre Lorde.
Gerek demeçlerinde gerekse kendi eserlerinde ka-
dınları sessizliğin korumayacağını söyler. 

''Çok korktuklarından, sesleri olmayanlar için
yazıyorum çünkü kendimiz yerine korkuya saygı
duymamız öğretildi. Sessizliğin bizi kurtaracağı öğ-
retildi, ama korumayacak.''

ilham verenler
@Selen HAKSEVER
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Audre LORDE
“Sessizliğiniz sizi

korumayacak.”



Kybele
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Serebral Palsi (SP) Nedir?

Serebral palsi beyinde oluşan hasar nede-
niyle, bireyden bireye farklılık gösteren çoklu

engellilik halidir. Anne karnında, doğumda veya
doğumdan sonraki erken dönemde (3 yaşına kadar),
yani beyin gelişiminin en hızlı olduğu erken dö-
nemde beyinde meydana gelen hasar sonucunda
oluşan, ilerleyici olmayan motor bozukluktur. Sereb-
ral palsi, bir hastalık değil çoklu engellilik halidir. Bu
engel durumunun her bireyde farklılık göstermesi-
nin nedeni ise beyinde hangi bölgenin hasar aldı-
ğıyla ilişkilidir. 

Serebral palsinin; Hamilelik sırasındaki neden-
lere bağlı olarak %75

Zorlu doğum nedeniyle, %10

Anne karnından 3 yaşına kadar erken dönemde
ortaya çıkan kaza ve hastalıklara bağlı olarak %15
oranında oluştuğu bilinmektedir. 

Serebral palsiden ne zaman
şüphelenilmelidir?

Gebelikte, doğumda veya doğumdan sonraki
ilk aylarda beyinde hasar oluşturabilecek her-

hangi bir risk faktörü olan tüm bebekler serebral
palsi açısından risk taşır.  Bu bebekler erken dönem-
den itibaren yakın takip edilmelidir çünkü serebral
palside erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir.
Erken Nörolojik, nörogelişimsel muayenelerinde
herhangi bir bulgu varsa veya serebral palsinin
erken bulguları saptanırsa, zaman yitirmeden reha-
bilitasyon başlanmalıdır. Erken teşhis ve tedavi ile
serebral palsili çocukların zayıf yönlerinin tespit edi-
lerek ideal potansiyele ulaşılması sağlanabilir. Bir
bebeğin yaşına göre gereken gelişmeyi gösterme-
mesi, gevşek olması ya da kaslarda sertlik fark edil-
mesi, tiz sesle ya da sürekli ağlaması, çevreyle
sosyal ilişkisinin az olması, başka bir nedene bağla-
namayan aşırı huzursuzluğu, vücudunun simetrik ol-
maması, ellerini ve kollarını eşit ve simetrik hareket

ettirmemesi serebral palsinin erken belirtileri olarak
karşımıza çıkabilir. Serebral palsi multidisipliner bir
yaklaşımla tedavi edilmelidir ve bu tedavi ömür
boyu sürebilir. 

Serebral palsinin erken belirti ve bulguları ola-
bilecek özellikler:

Donukluk, canlı bakmama, başka bir nedene
bağlanamayan aşırı huzursuzluk, tiz sesli ağlama,

Ayına göre nöromotor gelişmenin geri ya da
yavaş olması (başını tutamama, dönmeme, objeye
uzanmama, oturmama…),

Tonus bozuklukları (kaslarda sertlik, ya da gev-
şeklik),

Postur bozuklukları, asimetri, anormal hareket-
ler,

Erken el tercihi,

Serebral palsiye eşlik eden problemler;

Havale, sindirim sistemi problemleri, boşaltım
sistemi problemleri, yeme-yutma bozuklukları,



görme problemleri, öğrenme sorunları, dikkat ve al-
gılama problemleri, konuşma ve duygu bozukluk-
ları, davranış farklılıkları, sosyal ilişkilerde
farklılıklar, kalça çıkıkları, omurga eğrilikleri, ağrı,
bağımsız hareket etmede zorlanma, günlük yaşam
aktivitelerinde bağımlılığın artması gibi durumlar or-
taya çıkabilir. Serebral palsili bir çocuk büyüdükçe;
kaslarında ve eklemlerinde kısalma, zayıflama görü-
lür. Bu nedenle engellilik tablosu değişir. 

Serebral Palsi’li Bir Çocuğa Sahip Olmak

Aileye engelli bir bireyin katılması ile başlayan
süreç, ciddi psiko-sosyal ve ekonomik sorunları da
beraberinde getirebilmektedir. Bu süreçte anne ba-
baların birbirlerini suçlamaları, ne yapacaklarını bi-
lememeleri, yeni duruma uyumda güçlüklerle
karşılaşma, aile düzeninin değişmesi, aile içi ilişki-
lerin etkilenmesi, toplumun engelli birey ve ailesine
olumsuz bakışı gibi durumları da gündeme getir-
mektedir. (Özbesler, 2008) Engelli çocuğu olan an-
nelerde yüksek düzeyde öfke, depresyon, şok, inkar,
izolasyon, hayal kırıklığı gibi durumlar görülebilir ve
bunlar uzun süre sürdürülebilir tepkilerdir. Araştır-

malarda engelli çocuğun bakımını genelde annelerin
üstlendiği, bu annelerde stres, depresyon ve anksi-
yete düzeyinin daha yüksek olduğu ve bu durumun
yaşam kalitesini olumsuz etkilediği belirlenmiştir.
Annelerdeki önemli stres kaynakları olarak bilgi ek-
sikliği, sağlık bakım profesyonellerinden yardım al-
mama, uzun süreli bakım, tıbbi harcamalar, çocuğun
davranış sorunları, annenin sağlık durumu, sosyal
destek eksikliği ve sosyal izolasyon olarak belirlen-
miştir. (Yıldırım, Hacıhasanoğlu Aşılar, & Karakurt,
2012) 

Genel olarak aile üyelerinden birinde bir rahat-
sızlık ortaya çıkınca, ailede bir tepki oluşur. Bu tepki
şöyle özetlenebilir;

Huzursuzluk, şaşkınlık, ne yapacağını bile-
meme,

Zaman içinde her şeyin yoluna gireceğini umut
etme veya durumu önemsememe adeta inkar etme,

İsyan etme, hasta ile ilgili huzursuzlukları red-
detme,

Öfke ve suçlama (aile bireylerini, doktorları),

Üzüntü, suçluluk hissi, depresyon,

Çevreden utanma ve çevrenin kendilerini kü-
çümseyecekleri endişesi,

@Makbule ALTINKAYNAK - Nursena PEÇEN
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Aile içinde oluşan yeni görevleri benimseye-
meme nedeniyle aile içi ilişkilerde aksama ve huzur-
suzluk,

Gerçeğin kabulüne uyum sağlamama (uyum ço-
ğunlukla annenin fedakarlığı ile oluyor),

Eşler arası huzursuzluk,

Eşler arası çocuk odaklı aşırı bağlanma, 

Psikolojik olarak zayıf olan eş de bazı semp-
tomlar oluşabiliyor. Çok kere anne depresyona ka-
yarken, babanın içkiye alışması gibi, 

Bazen baba dışarıya dönük yaşam yeğleyebili-
yor ve yuva yıkılabiliyor. (Uluğ, Karadağ, & Irmak,
2005) Serebral Palsili Çocuklar İçin Bir Aradayız!

2002 yılında serebral palsili çocuk aileleri tara-
fından kurulan ‘Serebral Palsili Çocuklar Derneği’
Ankara’da bulunan merkezinden 1400 üye ve 500’e
yakın gönüllü ağıyla çalışmalarını serebral palsili ço-
cuklar yararına gerçekleştirmektedir. SERÇEV, se-
rebral palsili bireyler ve ailelerinin yaşama aktif
katılım sağlamak için; eğitim, sağlık, ekonomik, sos-
yal ve kültürel desteklerle kalıcı çözümler bulmaya
çalışmaktadır. Tüm Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar
sonucunda ise Mayıs 2018’de Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile Türkiye’deki 389 Kamu Yararına Dernek Sta-
tüsüne sahip dernekten biri olmuştur. Bir sivil

toplum kuruluşu olarak güvenilirliğin ve hizmetlerde
şeffaflığın önemli olduğunu düşünüyor ve çalışma-
larını bu temeller üzerine inşa etmekte olan SERÇEV,
bu yüzden de Haziran 2017’den beri sadece şeffaf ve
hesap verebilir STK’ların katılabildiği Açık Açık üyesi
olmaktan büyük bir kıvanç duymaktadır. 

SERÇEV Neler Yaptı? 
Savunu Çalışmaları

*9,7 + milyon engelli bireyi etkileyen sağlıkta
mevzuat değişikliği çalışmaları yapıldı.

Eğitim / Meslek Edindirme

*Serebral palsili çocukların eğitime katılabil-
mesi amacıyla 4 okula işlerlik kazandırıldı.

*1 okulda 2006, 2 okulda ise 2013’ten beri eği-
tim/öğretim faaliyetlerine destek veriliyor.

Farkındalık Çalışmaları

*4,487 + kişiyle farkındalık / bilinçlendirme ça-
lışmaları yapıldı.

Sosyal – Bağımsız Güvenli Birey

*38 ulusal ve uluslararası çapta proje yürü-
tüldü. 

Birlikte Neler Yapabiliriz?

Enerjisiyle toplumu dönüştürmeye çalışacak
gönüllülerimiz olarak, çocuklarımız için planla-

dığımız ve planlayacağımız projelere destek sağla-
yabilir, uygulanabilir alternatif projelerinizi
paylaşabilirsiniz 

Bizim için koşabilir, bağış toplayabilirsiniz.

Tamamen şeffaf ve hesap verebilir STK’ları bün-
yesinde barındıran Adım Adım oluşumuyla birlikte
katıldığımız koşu organizasyonlarımıza ister bireysel
ister ekibinizle birlikte aramıza katılın, birlikte iyilik
peşinde koşalım! Hem farkındalık yaratalım, hem
bağış toplayalım. Kampanyalarımızı takip edip bi-
zimle birlikte koşanlara destek de olabilirsiniz. De-
taylı bilgi için adimadim@sercev.org.tr ‘ye mail
atmanız yeterli. Şimdiye kadar neler yaptığımızı
merak ediyorsanız bizi takip edebilirsiniz. 

Sosyal Medya Hesaplarımızı takip ederek ha-
berlerimizi görebilir bizlerle birlikte olabilirsiniz.

Instagram / sercevdernegi
Twitter / SERCEV01
Facebook / serebralpalsilicocuklardernegi
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•Merhabalar Bahar Hanım. Öncelikle sizi tanı-
mak istiyoruz. Bize kısaca kendinizden ve ING’deki
görevinizden bahsedebilir misiniz?

Tabii, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
tam burslu olarak eğitim aldım. Çalışma ha-

yatına ise 1997 yılında Arthur Andersen’de danış-
man olarak başladım. 2000-2012 yılları arasında
Pfizer’de Satış, Pazarlama Ve Stratejik Planlama
alanlarında görevler üstlendim. 2013 yılından iti-
baren ise Pfizer Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya
İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptım. Bu
süreç içinde, sorumlu olduğum ülkelerde kurum
kültürü, kariyer ve yetenek yönetimi, insan kaynak-
ları analitiği ve verimliliği, global insan kaynakları
uygulamalarının Türkiye’ye adaptasyonu gibi kritik
projeleri yürüttüm. 2017 yılında da İnsan Kaynak-
ları Genel Müdür Yardımcısı olarak ING Bank Tür-
kiye ekibine katıldım. Biz ING Bank’ta yalnızca
müşterilerinin değil, çalışanlarının da hayatını ko-
laylaştıracak çözümler üretmek hedefiyle çalışıyo-
ruz. Ben de “Bankayız ve Başkayız” sloganıyla
hayata geçirilen ve sektöründe öncü olduğu insan
kaynakları uygulamalarına imza atan ekibin bir
üyesiyim. 

• ING Türkiye olarak sizi sektördeki diğer ban-
kalardan ayıran özellikler nelerdir?

Öncelikle altını çizmeliyim ki; ING Bank,
kendisini “bankacılık lisansına sahip bir

teknoloji şirketi” olarak tanımlıyor ve bu tanımla-
maya paralel olarak yatırımlarının, kurum dışında
yaptığı işbirlikleri ve desteklerin odağına teknolo-
jiyi alıyor. Yine bu doğrultuda banka, içeride yarat-
tığı inovasyon kültürünü desteklemek üzere, iş

yapış süreçlerinden çalışma koşul-
larına, yaratıcılığın ön planda

olduğu ve yeni fikirlerin
üretilebildiği bir

ortam da oluş-
turmuş du-

r u m d a .
B a n -

ka-

İnsan Kaynakları Genel Müdür 

Yardımcısı Bahar ÖZEN 
bizler için anlattı



Kybele
O

D
TÜ

 V
er

im
lil

ik
 T

op
lu

lu
ğu

 2
0

19
 / 

17
. S

AY
I

64

cılık sektöründen de genel olarak özel sektörden
de farklı olarak, haftada 2 gün dışarıdan çalışıyo-
ruz. Gün içinde çalışma saatlerimiz de esnek, hangi
saat aralıklarında çalışacağımıza biz karar veriyo-
ruz. İstersek yılda 2 hafta İzmir ofisimizden çalışa-
biliyoruz. ING’de hayatımızda ‘çalışma süresinin
bölünmesi’ ya da ‘mola’ gibi kavramlar da yok. Ak-
sine işimiz tamamen esnek ve kıyafetlerimiz ser-
best. Yaratıcılığı öne çıkartan, girişimi özendiren,
başarısız olmayı bir öğrenme fırsatı olarak görüp
kutlayan bir kültür içinde çalışıyoruz. Ayrıca fiziksel
ortamımız da yine esnekliği ve yaratıcılığı destekler
nitelikte. Genel Müdürlüğümüz içinde bisiklete bi-
nebiliyor, basket oynayabiliyor, gitar çalabiliyoruz.
Ayrıca binamızda spor salonumuz, basket sahamız,
kuaförümüz var. Bunlara ek olarak tamamen açık
ofislerde çalışıyor, küçük dinlenme alanları saye-
sinde birbirimizle rahatlıkla sohbet edebiliyoruz.
Temel hedefimiz ise çalışanların işyerinde de ha-
yatta ne ise o olabildikleri, özgür olabildikleri bir
ortam sağlamak. Çünkü biliyoruz ki böyle bir ortam
kurgulandığında, daha üretken, daha yaratıcı olu-
nuyor. ING, geleceğin bankacılığını inşa etmek te-
melli faaliyet gösteriyor. Bu iddia ile yapacağımız
daha çok fazla teknolojik ve yenilikçi işler var. Ça-
lışanların kılık kıyafet, çalışma saati, ortamın sıkı-
cılığı, hiyerarşi yüzünden yaratıcılıktan uzak-
laşmalarını asla istemiyoruz. 

•Sizce ING’ de çalışmak isteyen birinin akade-
mik hayatı dışında hangi konularda kendini geliş-
tirmesi gerekiyor?

Bizim, az önce de aktardığım esnek, yaratı-
cılığı destekleyen, başarısızlığı başarı yo-
lunda bir adım olarak kutlayan bir kültür ve

ortam yaratarak, özellikle yeni nesli çok iyi anladı-
ğımızı düşünüyorum. Gelirken işe kendilerini de
getirebilecekleri, istedikleri yerden, istediği saatte
çalışabilecekleri, proje üretebilecekleri, üretirken
kendilerini geliştirip destek görebilecekleri bir
kurum ING. Bu anlamıyla çalışmayı isteyebilecek-
leri ve bir parçası olmayı dileyebilecekleri bir ortam
bulacakları kesin. Tabi bizim de işe alımlarda bazı
kriterlerimiz var. Bunların, elbette boş pozisyonun
ne olduğuna göre değişmekle birlikte genel olarak
iyi derecede İngilizce ve çalışma ilkelerimizi özet-
leyen Orange Code davranışlarına uyum olduğunu
söyleyebiliriz. ING’nin değerlerini içeren Orange
Code çerçevesinde çalışanlarımızın dürüst, so-
rumlu ve özenli olmasını bekleriz. Bu arada ING
Bank’ın, global yapısından aldığı güçle, yeni

mezun ve bankacılık alanında kariyer yapmak iste-
yen gençlere, global iş fırsatları yaratan bir banka
olduğunun da altını çizmek isterim. Bu yıl 10’uncu-
sunu düzenlediğimiz yeni mezun işe alım programı
ING Practica Kampı ile özellikle IT alanında uzman-
laşmayı seçen gençlerin başvurularını değerlendi-
riyoruz. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerdeki
son sınıf, yüksek lisans öğrencisi ve mezunların ka-
tılabildiği ING Practica ile adaylara, ING Uluslar-
arası Yetenek Programı’na (ING International
Talent Program-ITP) dahil olma ve Genel Müdürlük
pozisyonlarında çalışma fırsatı sunuluyor. İki gün
süren kamp sonunda ING Uluslararası Yetenek
Programı ITP’ye dâhil olanlar yeni mezular, 4 yıllık
program çerçevesinde her yıl yurt dışında gerçek-
leşen ve ITP programının yürütüldüğü tüm ING ül-
kelerindeki ITP’lerin katıldığı 15 günlük eğitimlere
katılmaya hak kazanıyor. Ayrıca Avrupa, Kuzey ve
Latin Amerika, Asya ve Avustralya’da toplamda 40
ülkede bireysel ve kurumsal müşterilerine hizmet
sunan ING Grubu için ING Türkiye, artık bir yetenek
havuzu haline de gelmiş durumda. ING Grubu bün-
yesindeki birçok kilit pozisyona yönetici ihraç edi-
yor. Üst ve orta kademelerde 2014 yılından bu
güne 105 çalışan, kısa ve uzun dönemli olmak
üzere, ING Grubu ülkelerinde görevlendirilerek
yurtdışına gönderildi. Geçtiğimiz iki yılda, arala-
rında CEO ve global başkanların yer aldığı 5 üst
düzey transfer gerçekleşti. Bu kapsamda 2016  yı-
lında ING Bank’ta CFO görevini yürüten Alp Sivri-
oğlu, ING Hollanda’ya CFO olarak atandı. 2017’de
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köse-
oğlu ise Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global
Başkanı oldu. Yine gecen sene İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı Seçil Refik, ING Grubu
İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi Değişim Yöne-
timi ve İletişim Direktörü olarak Hollanda’da yeni
görevine başladı. Bu yılın başında ise ING Tür-
kiye’de Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardım-
cısı olarak görev yapan Barbaros Uygun, Avusturya
CEO’su olarak atandı.  Son olarak da 6 yıldır ban-
kada Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direk-
törü olarak görev alan İlker Özdemir, ING Grubu
KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Global Başkanı olarak atandı.

• Yeni işe başlayan çalışanlarınız genelde
hangi süreçlerden geçiyor?

Bütün adımların önceden planlandığı onbo-
arding sürecine giriyorlar. Yeni başlayan ar-



kadaşların sürece daha kolay adapte olması için
her departmanda yeni başlayan çalışana bir “İlk Ar-
kadaş” belirleniyor ve bu ilk arkadaşlar ilk hafta
boyunca yeni çalışanın her adımında yanında olu-
yor. Yeni gelen arkadaşlarımız aynı zamanda ING’li
olmak eğitim programına dahil olup oryantasyon
süreçlerini de tamamlıyorlar. 

• Çalışanlarınızı kendilerini geliştirmek adına
nelere teşvik ediyor ve nelere motive ediyorsunuz?

Kurum içi inovasyon kültürümüzde odağı-
mız yine teknoloji. Bu kapsamda çalışanları

bilgi teknolojileri ile ilgili niteliklerini geliştirmeleri
konusunda destekliyor ve robotik süreç otomas-
yonu ile veri bilimi alanlarında, sadece teknoloji
ekibini değil, tüm çalışanları kapsayan önemli
adımlar atıyoruz. Örneğin son olarak haziran
ayında, ülke geneline hizmet veren Kahramanma-
raş Operasyon ve Çağrı Merkezi çalışanlarından, 6
kişilik bir robot teknolojileri ekibi oluşturuldu. Ay-
rıca Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle Veri Bilimi Ser-
tifika Programı başlattık. Bu programla, hangi
birimde görev yaptığına bakılmaksızın, kendini bu
alanda geliştirmek isteyen tüm çalışanlara eğitim
ve yüksek lisans imkanı sağladık. Banka içinden
600 kişi, veri bilimcisi eğitimi alabilmek için sınava
girdiler. Aralarindan 55 calışanımız şu anda eğitim-
lere başladi 2019’da sertifika programını tamam-
layacaklar. Bunun yanı sıra banka içinde yeni
fikirleri, PI-Platform for Innovation Platformu’nda
buluşturup geliştiriyoruz. Global olarak düzenledi-
ğimiz bir Yenilikçilik Kampı ve İnovasyon Fonu’muz
var. Türkiye’deki çalışanlarımızın geliştirdiği pro-
jeler, ING bünyesindeki 40’tan fazla ülke arasında
düzenlenen bu kamptan birincilik ödülleriyle, ya-
tırım alarak dönüyor. Ayrıca inovasyon ve maker
kültürümüze katkı sağlaması amacıyla bankamız
içinde artık bir de ING Maker Cafe’miz var. Bu kafe,
deneyim ve bilgi paylaşımı ile birlikte yaratma kül-
türünü geliştiriyor.

• Siber güvenlik konusunda çalışanlarınıza
eğitim veriyor musunuz? 

Çalışanlarımız için plandığımız zorunlu eği-
timler kapsamında siber güvenlik için tüm

çalışanlarımızın aldığı online eğitimlerimiz var. 

• Bizlere Staj imkânlarınızdan bahsedebilir mi-
siniz?

Zorunlu staj kapsamında yaz stajı imkanımız
ve part-time çalışma imkanlarımız bulunmakta. Bu

noktada özellikle part-time bence hem öğrenciler
hem de işveren adina çok daha verimli oluyor ka-
naatindeyim ve yeni bir işbirliğimizden de kısaca
bahsetmek isterim. Bilkent Üniversitesi ile çok yeni
iş birliği yaptık ve Bilkent’ten Teknoloji birimimize
part time çalışan almaya başladık. İşbirliği kapsa-
mında öncelikle Endüstri Mühendisliği, Mühendis-
lik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği olmak üzere
üç bölüme gittik ve ING’nin tanıtımını yaptık. Baş-
vuranlarla iki turlu mülakatlar gerçekleştirdik. Artık
yaklaşık 15 öğrenci Ankara’dan part-time çalışıyor
olacak. Bu öğrencilerden bir kısmı yapay zeka bö-
lümünde, kimisi ise mobil aplikasyon alanında ça-
lışıyor olacak. Çalışacakları projelerin hiç birisi
fiziken gelip İstanbul’dan çalışmalarını gerektiren
projeler değil, bu nedenle öğrencilere büyük ko-
laylık sağlıyor.

• Sizce üniversite hayatı boyunca topluluk-
larda faaliyet göstermek ne kadar önemli bir kri-
ter?

Oldukça önemli çünkü hiç kuşkusuz toplu-
luk ve kulüplerin öğrencilere yeni arkadaş-

lıklardan network oluşturmaya kadar sunduğu pek
çok katkı var. Öncelikle ilgi duyulan alana ilişkin
kişisel gelişim becerilerini artırma olanağı sağlıyor.
Takım çalışması, organizasyon süreçlerini yürütme
gibi konusunda deneyim kazandırıyor. İş dünya-
sıyla bir araya gelinmesine vesile oluyor ve bu sa-
yade onların dünyasının ne olduğuna, ne
düşündüklerine ilişkin kanaat kazandırıyor. Fikir
işe dönüşünceye dek hangi aşamalardan geçiyor
deneyimleniyor. Bu topluluklarda edinilen tüm bu
kazanımların iş hayatına yansıması da oldukça et-
kili oluyor. ING’ye özellikle teknoloji bölümümüze
başvurular genellikle kulüplere üye öğrenciler ara-
sından oluyor çünkü çoktan ilerleyecekleri yolu
adımlamaya başlamış oluyorlar. 

• Bizlere tavsiyeleriniz var mı?

Kanatlarınızı açıp okuldan kariyerinize
doğru uçmaya başladığınızda, aklınızda ha-

yalleriniz ve hayatta yapmayi amaçladığınız şeyler
olsun. Hayal kurmaktan ve amacınızdan asla vaz-
geçmeyin. Yapmaktan keyif alacağınız işler yapın
çünkü iş hayatı çok uzun bir yolculuk, mutsuz ol-
duğunuz takdirde sürdürmesi ise çok zor.  Hayat-
taki amaç ve mana ise aslında kim olduğumuzu
tanimliyor. Amacına uygun kariyer seçimi yapanlar
bu yolculuğun her anından zevk alarak ilerliyor. 
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Merhabalar Umut Hanım, öncelikle sizi
tanımak istiyoruz.  Akademik alt yapınız,
sektör geçmişiniz, iş dışı aktiviteleriniz ve
ilgi alanlarınız nelerdir?

Ben de bir ODTÜ’lüyüm. Psikoloji bölümü me-
zunuyum, aynı zamanda Kamu Yönetimi alanında
da yan dal yaptım. Bosch ile üniversite yıllarında
yaptığım stajla tanıştım, 17 yıldır da Bosch bünye-
sinde görev yapıyorum. Aslında benim kariyer
öyküm, Bosch’taki kariyer yönetimi anlayışımızı
birebir yansıtıyor. 

Stajımı İnsan Kaynakları alanında, Manisa
Bosch Tekmoteknik fabrikamızda yaptım. Sonra-
sında Türk Eğitim Vakfı ile Türk – Alman Akademik
Değişim Programı’nın bursu ile Almanya’ya gittim.
Münih’te Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde Or-
ganizasyonel Psikoloji üzerine iki yıl yüksek lisans
eğitimimi tamamladım.
2002’de ise Manisa’ya
geri döndüm ve

farklı İK fonksiyonlarında 6 yıl boyunca görev yap-
tım. 

2008 yılında uluslararası görevlendirme ile
Almanya’ya gittim. Öncelikli olarak, 2008 – 2011
yıllarında Bosch Termoteknik İK Yöneticisi olarak
çalıştım. Daha sonrasında da 2013’e kadar
Bosch’un merkezinde; Stuttgart’ta yönetim ku-
rulu üyemizin asistanlığını yaptım. 2013 yılının
Temmuz ayında Türkiye’ye döndüğümde öncelikli
olarak burada global bir projeyi başlattım. Aynı
dönemde de benden bir önceki yöneticimizle bir-
likte çalışma şansı buldum. 2014 itibariyle de şu
anki görevimi devraldım. 2015 yılı başında Orta-
doğu bölgesi sorumluluğu da eklendi. 

İş dışında ise hobilerime vakit ayırmaya dik-
kat ediyorum. Öğrencilik dönemimden beri dü-
zenli olarak yüzüyorum. Doğa ile iç içe olmayı
seviyorum, bu yüzden doğa yürüyüşlerine çıkıyo-
rum. Ayrıca uzak doğu mutfağına ilgim var. Alter-

natif konserleri de takip ettiğimi söyleyebilirim. 

Bir İnsan Kaynakları çalışanı ola-
rak görev tanımınızı, neler yaptığınızı
ve genelde nelerle meşgul olduğu-
nuzu bize anlatabilir misiniz?

“İnsan Kaynakları” şirketin en
önemli sermayesidir. Bosch Türkiye’de,
çalışma arkadaşlarımızın değeri çok bü-
yüktür.  Şirketimizi ileriye taşıyacak ola-

nın, çalışanlarımız olduğuna inanır
ve bu anlayışla



onları geliştirmeye yönelik İnsan Kaynakları ola-
rak etkin uygulamalar yürütürüz. Doğru süreçlerin
hayata geçirilmesi önemli. Herkese uyacak bir
süreç belirlemek yerine bireylerin ihtiyaçlarına ve
beklentilerine uyum sağlayabilecek politikalar ge-
liştirebilmek uzun vadeli başarıyı getirir. Çalışan-

larımızın birbirlerinden farklı bireyler olduğunu
bilerek, onların motivasyonunu ve bağlılığını artı-
racak kişiye özel yaklaşımlarla onların yanında ol-
maya çalışıyoruz. 

İnsan Kaynakları süreçlerimiz yetenekler
henüz bizim ailemize katılmadan başlıyor. Sonra-
sında doğru kişilerin işe alımı ardından çalışanla-
rımızı ve de potansiyellerini en iyi şekilde
değerlendirmek için sunduğumuz yenilikçi süreç-
lerle devam ediyor.

Bosch Türkiye olarak hangi sektörlerde

bulunduğunuzu ve bu sektörlerde neler

yaptığınızdan bahsedebilir misiniz?

Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 1910 yılında
kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başladı ve
ilk fabrikası 1972 yılında Bursa’da kuruldu.
Bosch’un teknoloji ve hizmetler alanında önde
gelen tedarikçilerden biri olarak Türkiye’de, ‘Mo-
bilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’,
‘Sanayi Teknolojileri” ile ‘Dayanıklı Tüketim Mal-
ları’ alanlarında faaliyet gösteren beş ayrı şirketi
bulunuyor. Bosch Grubu’nun ürün ve hizmetleri;
yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler ara-
cılığıyla yaşam kalitesini artırmak için tasarlanı-
yor. Böylelikle Bosch olarak, dünya çapında
“Yaşam için teknoloji’ üretiyoruz. 

Bursa’da Güç Aktarım Sistemleri Fabrikamız,
Bosch Rexroth Fabrikamız ve Fren Sistemleri Fab-
rikamız, Manisa’da Bosch Termoteknik Fabrika-
mız ve İstanbul’da da satış pazarlama birim-
lerimizin bulunduğu, 17 ülkenin yönetildiği Tür-
kiye ve Orta Doğunun merkezi olan genel merkez
ofisimiz bulunmakta. Endüstri 4.0, Nesnelerin İn-
terneti, Bağlanabilirlik odak konularımız arasında
ve bu alanlarda Türkiye’de de yenilikçi projelere
imza atan girişimlerimiz bulunmakta. Şirket içi gi-
rişimciliğin desteklendiği, yeni fikirlerin geliştiril-
mesi için farklı platformların sunulduğu ilham
veren bir çalışma ortamımız bulunuyor.

Bosch’ta çalışmak isteyen birinin aka-

demik hayatı boyunca üstünde durması ve

geliştirmesi gereken konular nelerdir?

Bosch’ta bir kariyer düşünüyorsanız, önce-
likle üniversite hayatınız boyunca aktif olmanızı
öneriyorum. Aktif olmak demek değişik şirket-
lerde ve alanlarda staj yapmanın yanı sıra, üniver-
site içerisinde farklı birimlerde farklı kulüplerde
faaliyette bulunmanız, kendinizi zenginleştirme-
niz anlamına da geliyor. Yaptığınız stajlar, katıldı-
ğınız etkinlikler, düzenlediğiniz organizasyonlar,
dinlediğiniz paneller sizlere her zaman yeni bir
şeyler katacaktır. Yeni iş başvurularında kendinizi
olabildiğince iyi tanıtmayı öğrenin. İlk başlangıç
her zaman zordur. “Ben satış istiyordum ama
bana pazarlama önerdiler”, “Ben aslında başka
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pozisyon isterdim, buradan başlarsam ne olaca-
ğım” diye panik olmamak gerekir. Karşınıza çıkan
şansları iyi değerlendirin. Tüm hayatınız boyunca
heyecanınızı ve merakınızı kaybetmeyin.

Şirketinizde ne gibi iş olanakları var?

Yeni mezunlar kendilerine şirketinizde

hangi departmanlarda yer bulabilir?

Bosch içerisinde Ar-Ge’den pazarlamaya çok
geniş bir yelpazede çalışma ve yetkinliklerinizi ar-
tırma imkânı bulabilirsiniz. 

Örnek vermem gerekirse; Araştırma ve Geliş-
tirme birimimizin yüksek mühendislik bölü-
münde, fikirlerinizin ürünlerimiz üzerinde
doğrudan nasıl bir etkisi olduğunu görebilirsiniz.
Yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi bakış açınızı
ortaya koymak üzere ideal ve ilham verici çalışma
ortamını bulabilirsiniz. Üretim birimlerimizde mü-
hendislik bilginizle, güç aktarma sistemlerinin ve-
rimliliğine ve günümüz araçlarının değişimine
öncülük edebilirsiniz. Odaklandığımız alanlardan
olan ağa bağlı üretim için Sanayi 4.0 çözümlerimiz
ile üretim ve lojistik süreçlerimizi optimize ediyo-
ruz. Makinelerin birbirleriyle iletişim kurmasını
sağlayacak çözümler geliştiriyor ve böylece gü-
venliği iyileştirerek üretimi hızlandırıyoruz. Ma-
kine, süreç ve sensör verilerini toplayıp,
görselleştirip analiz ederek, şirketler için öncü ve
yeni fırsatlar sunmamıza yardımcı olabilirsiniz. 

Mühendislik birimlerimiz dışında pazarlama,
satış, satın alma, lojistik, IT gibi birimlerde de
farklı iş olanaklarımız bulunuyor. Örneğin; Pazar-
lama biriminde, diğer fonksiyonel alanlarla bir-
likte çalışarak, geliştirilen ürün ve hizmetleri
pazarlamak için etkili stratejiler hazırlayabilirsi-
niz. Kararlarınızın, farklı hedef grupların markala-
rımızı algılama şeklinin temeli olduğunu bilerek,
yeni iş kollarını analiz edebilir, en uygun fiyatlan-
dırma stratejileri geliştirebilir, satın alma bariyer-
lerini yakından inceleyerek bunları aşmak için
önlemler planlayabilirsiniz. Kısacası müşterileri-
mizin ve onların beklentilerinin, yaptığımız her ça-
lışmanın merkezinde olmasını sağlayan bir alanda
görev alabilirsiniz.

Bunlar sadece birkaç örnek, çeşitli alanlarda
farklı profesyonel gelişim imkânları sunuyoruz.
Hepsini burada anlatmam mümkün olmayacaktır.

Sektördeki çalışmalarımızı sosyal medya hesap-
larımızdan takip etmenizi öneririm.

Sektörde çok fazla şirket varken, dona-

nımlı öğrenciler neden sizin şirketinizi tercih

etmeli?

Gençler güven ve gurur duyabilecekleri, yeni-
likçi bir şirkette keyifli bir çalışma ortamında ça-
lışmak istiyorlar. Bizler de, stajyer olarak ya da
profesyonel olarak şirketimize adım attığınız ilk
günden itibaren tüm kariyeriniz boyunca teme-
linde saygı ve sorumluluk duygusu olan bir kül-
türde çalışma imkânı sunuyoruz. Çalışanlarımızı
dünya çapında yaşam kalitesini artırarak yaptık-
larıyla kalıcı iz bırakabilecekleri işler çıkarmaları
konusunda teşvik ediyoruz. Gençler için teknoloji
çok önemli, onu üretebilmek, kullanabilmek yani
günlük hayatta deneyimleyebilmek... Bizim sloga-
nımız yaşam için teknoloji. Biz teknoloji odaklı bir
şirketiz. İnovasyonlar bizim başarımızın anahtarı.
İnovasyonlarımız olmasa biz ilerleyemeyiz. Bu yö-
nümüzle de gençlerin ilgi odağı oluyoruz. Hiye-
rarşi kavramı... Yeni nesil hiyerarşi istemiyor. Biz
de bu anlamda esneklikten bahsediyoruz. Açık ve



şeffaf iletişimin kurulduğu, kapalı kapılar ardında
alınan kararların olmadığı ve stajyerlerin de bire-
bir dahil olabildiği iş süreçlerimizi anlatıyoruz. Kı-
saca çok daha esnek, çok daha açık görüşlü bir
çalışma ortamı ve ekiplerden bahsediyorum. İş ve
özel hayat dengesine önem veriyoruz. Hayatta ka-
çırılmayacak anlar olduğunun farkındayız bu yüz-
den esnek çalışma modellerimiz ile çalı-
şanlarımızın kendilerine bu anları yaratabilecek-
leri alternatif çalışma modelleri sunuyoruz. Özet-
lemek gerekirse, gençleri dinliyoruz ve anlıyoruz.
Çeşitliliğin avantajımız olduğunu bilen, farklılık-
lara açık ve farklılıkları kabul eden bir kurum kül-
türümüz var. Çalışma ortamımızı da buna göre
tasarlıyor ve trendleri takip etmenin yanında
trendleri yaratan olmaya önem veriyoruz. 

Şirketinizin çok güçlü bir “kalite ve gü-

venilirlik” algısı var. Bu algınızın başarısını

neye borçlusunuz?

Bosch'ta, günden güne daha da güçlenen bir
takım ruhu ile yaşıyoruz. Farklı kurumsal kültürü-
müz, çalışanlarımızı dünyanın dört bir yanına bağ-
layan ve karşılıklı desteği teşvik eden ortak bir

bağdır. Günlük çalışmalarımızda, bağımızı daha
da güçlendirmek ve hep birlikte daha yenilikçi çö-
zümler geliştirmek için birbirimizi cesaretlendiri-
yoruz. Sahip olduğumuz takım ruhu ile
şirketlerimizin kurucusunun mirasını geleceğe ta-
şıyoruz. Robert Bosch 130 yılı aşkın bir süre önce
şirketini kurduğunda, karşılıklı saygı, adil olma,
açıklık, güven, sorumluluk, geleceğe ve sonuca
odaklanma gibi değerlere dayalı bir kültür yarattı.
Şirketimizin her bir köşesinde hala hissettiğimiz
bu kültürün bir parçası olduğumuz için gururlu-
yuz.

Öğrencilere ulaşmak ve kampüs görü-

nürlüğünü artırmak amacıyla düzenlediği-

niz etkinlikler var mı? Bize biraz bahse-

debilir misiniz?

Bizim için işe alım sürecimizde yeni mezun
adaylar önemli bir yere sahip. Bosch Grubu olarak
kendi yöneticimizi kendimiz yetiştiren bir şirketiz.
Yönetici pozisyonlarımızın yaklaşık %90’ı kendi
içimizden gerçekleştirdiğimiz terfilerden oluşu-
yor. Az sayılarda üst seviyede dışarıdan alım ya-
pıyoruz. 2018 yılı içerisindeki işe alımlarımızın
%30’unu ise yeni mezun öğrenciler arasından ger-
çekleştirdik.

Gençler birebir Bosch’ta çalıştıkları sürede
hem Bosch’u hem de gelecekte çalışmak istedik-
leri iş alanını deneyimleme şansına sahip oluyor-
lar. Bosch kültürünü yakından tanıyorlar. Yeni
mezun işe alımlarımızın yaklaşık %50’sini daha
önceden Bosch öğrenci programlarına katılmış
olan stajyer arkadaşlar arasından gerçekleştiriyo-
ruz. Bu sebepten öğrencilerle karşılıklı iletişimde
kalabilmek bizim için çok değerli.

Yaptığımız uygulamaların offline ve online’da
birbiri ile bağlantılı şekilde ilerlemesine dikkat
ediyoruz. Potansiyel adayların, şirket etkinliklerini
sosyal medya üzerinden online takip edebilmeleri
ve işveren markamızı tanımalarına imkan sağlıyo-
ruz. Örneğin, Türkiye’de ilk sanal kariyer fuarını
Bosch Türkiye olarak 2016 yılında hayata geçirdik.
Türkiye’deki 73 farklı üniversiteden öğrencilerin
bir gün boyunca tabletlerinden ya da telefonların-
dan çalışanlarımızla iletişime geçebildiği, çalışma
kültürünü ve iş olanaklarını öğrenebildikleri dijital
bir kariyer fuarı düzenledik. Üniversitelerin kam-
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püslerinde gerçekleştirilen kariyer fuarlarının iç-
eriğini tamamen dijitale taşıyarak dijital stantlar
ve oturumlar ile öğrencilerle etkileşim sağlama
imkânı bulduk.

Buna ek olarak 2014 yılında Smart Experience
ismiyle ilk kurumsal dijital öğrenci kampını baş-
lattık. Her sene Ocak ayında yapılan kampın baş-
vurularını instagramda düzenlediğimiz mü-
hendislik soru yarışması ile alıyoruz. Jüri değer-
lendirmesinde kriterlerimiz; adayların hem sosyal
medyada aktif olmaları hem de akademik açıdan
başarılı olmaları. Elemeler sonucunda seçtiğimiz
5 öğrenci bu kampın temsilcileri oluyorlar. Smart
Experience’a katılan öğrenciler, etkinlikle ilgile-
nen ama kampa katılamayan herkesin takip ede-
bilmesi için önceden duyurulan canlı yayın
programları sayesinde gerçekleştirilen tüm etkin-
likleri sosyal medya üzerinden anında takip ede-
biliyorlar. Böylece aslında seçtiğimiz 5 öğrenci
kamp süresince diğer öğrencilerin de Bosch dün-
yası ile etkileşim sağlayabilmeleri için birer tem-
silci oluyor. Son kampımızda Online’da yaklaşık
1.000.000 kişiye ulaştık.

2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz bir
diğer proje de Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte dü-
zenlediğimiz  “Shape the Change” Programı. 42
üniversiteden 420 başvuru aldık, jürinin belirle-
meleri sonucunda 40 öğrenci programa dâhil oldu
ve de 8 grup olarak Manisa’daki Bosch Termotek-
nik fabrikamızın 8 farklı Endüstri 4.0 projesi üze-
rinde Bosch mentorleriyle birlikte çalıştılar. Bu yıl
aynı programa Yıldız Teknik Üniversitesi ile devam
ettik.

Önem verdiğimiz gelecek dijital projelerimiz-
den bir tanesi de Dijital Sergi. Bu sergide Endüstri
4.0 gelişimini çalışma kültürümüzü temsil eden iş-
veren markamız ile örtüştürerek anlatmaya çalı-
şacağız. Yılın ilk yarısında Dijital Sergimizin web
sitesini açmayı planlıyoruz. Sergiyi gezmenizi tav-
siye ederim. 

Şirket içi düzenlediğimiz etkinliklere ek ola-
rak, bir diğer olmazsa olmazımız ise kampüs akti-
viteleri. Sene boyunca farklı üniversitelerin farklı
etkinliklerinde yer almaya çalışıyoruz. Örneğin;
farklı konseptlerde oturumlar düzenliyoruz. Genç-
ler artık standart sunum formatları dışında yeni-
likçi içerikler görmek istiyor. Bu sebepten, her

sene işveren markası kapsamında kampüs ekibi-
miz bir araya gelerek, o dönemin Bosch bünyesin-
deki odak konularına bağlı kalarak ne tür içerikler
oluşturulacağını kararlaştırıyor. Tasarladığımız
konseptlerin karşılıklı etkileşimi sağlayan, öğren-
cinin katılımını destekleyen içerikler olmasına dik-
kat ediyoruz. Öğrencilerle, onlara bilgi ve
tecrübelerimiz dâhilinde yeni şeyler katabilme he-
yecanı ve motivasyonu ile buluşuyoruz. Bu yıl bir-
biri ile bağlantılı kısa süreli dört farklı oturum
formatını hayata geçiriyoruz. Bu yeni formatta öğ-
renciler alanında uzman Bosch çalışanları ile bir
araya gelerek önceden belirlediğimiz bir konu
üzerinde konuşma imkanı bulacak. Böylece hem
bizler gençlerin bakış açısını öğrenme şansı elde
edeceğiz hem de gençlere Bosch’un teknolojile-
rinden ve gelecek vizyonundan bahsedeceğiz. 

Özetle sene içerisinde birçok
atölye, kariyer danışmanlığı düzenli-
yor ya da farklı zirvelere katılım ger-
çekleştiriyoruz. Her yıl yoğun bir
kampüs planımız var. İlgi
duyan öğrenciler güncel et-
kinlik planımızı Bosch Tür-
kiye Kariyer sosyal
medya hesaplarımız-
dan takip edebilir-
ler. 



Bireysel Gelişim Günleri, ODTÜ Verimlilik Toplu-
luğu’nun, bireylerin iş hayatı ve günlük yaşam

konusunda bilgi ve becerilerini arttırmasını amaçla-
yan seminerler ve eğitimlerden oluşan projesidir.

Proje, interaktif bir ortamda, bilgili, deneyimli
ve alanında uzman konuşmacıların yol göstericili-
ğinde katılımcılara bireysel yaşamları ve mesleki ge-
lişimleri konusunda katkıda bulunmasının yanı sıra
takım çalışması, problem çözme, fikir yürütme, karar
alma gibi seminerlerle de bireylerin kişisel gelişim-
lerine katkıda bulunmaktadır.

Proje kapsamında her sene ücretsiz, engelsiz ve
sertifikalı olarak iki etkinlik gerçekleşmektedir. Bu
etkinliklerden ilki olan “BGG ile Kendini Aş!” her yıl

farklı bir tema çerçevesinde çeşitli meslek dalların-
dan, alanında uzman konuşmacıları konuk ederek
düzenlenmektedir. Sene içerisinde düzenlediğimiz
bir diğer etkinliğimiz “Bireysel Gelişim Günleri” ise
birbirinden farklı konu başlıklarıyla ve alanında
uzman konuşmacıların katılımlarıyla gerçekleşmek-
tedir. 

Gelenekselleşen bu iki etkinliğimi dışında sene
içerisinde birçok eğitim de düzenlemekteyiz. Bu eği-
timlerden ilkini 30 Ekim tarihinde “İletişim ve Moti-
vasyon” başlığı ile Özgür Aksuna’nın katılımıyla
gerçekleştirdik. İkinci ise Erdem Taşkınsu’nun kat-
kılarıyla “Hafıza Teknikleri” başlığıyla 24 Aralık’ta
düzenledik.

Çözüm Sende! Verimlilik Topluluğu’nca sosyal so-
rumluluk sahibi bir topluluk olma yolunda 12

sene önce atılmış yenilikçi bir adımdır. “Sorunun
değil çözümün bir parçasıyız!” mottosundan yola çı-
karak insanlara sadece yardım etmeyi değil, aynı za-
manda onların hayatlarına dokunmayı ve sosyal
sorumluluk bilincini yaratmayı hedefliyoruz. Çözüm
Sende!’nin hedefleri arasında toplumun sorunlarına
dikkat çekmek, bu sorunlara çözümler üretmek ve
insanlardaki farkındalık bilincini arttırmak da vardır.

Bu hedef doğrultusunda hem çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarıyla çalışıyor hem de kendi et-
kinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Birlikte
çalıştığımız sivil toplum kuruluşları ZİÇEV,
LÖSEV, SERÇEV, Tohum Otizm Vakfı ve
Omurilik Felçlileri Derneği’nden oluşmakta-
dır. Her çocuğun aynı fırsata sahip olabilmesi
gerektiğine inandığımız için, okullara çeşitli
yardımlar yapıyoruz. Gastronomi Toplulu-
ğuyla beraber kermes düzenleyip, bu gelirle
yardım etmeyi amaçladığımız okula yardım-
larımızı gerçekleştirdik. LÖSEV’le de her
sene ortak çalışmada bulunuyoruz. Geçmiş
senelerde ODTÜ Geliştirme Vakfı’nın öncülü-
ğünde başlatılmış olan ‘1 Ağaç Sizden 1
Orman Bizden’ kampanyasına Çözüm Sende!
projesi kapsamında kurumsal destek veren
tek topluluktuk. Üç senedir topluluğumuzun

aktif üyelerine işaret dili eğitimi vermekteyiz ve yük-
sek katılıma sahip etkinliklerimizde de tercümanla-
rımız tarafından işaret dili çevirisi yapılarak hem
engelli arkadaşlarımızın da böyle organizasyonlar-
dan faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz hem de
ODTÜ’deki engelli bilincini arttırmak için uğraşıyo-
ruz. Facebook ve twitter sayfamızda da düzenli ara-
lıklarla sosyal sorumluluğa dair konularda
paylaşımlarımızla farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.
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Dünya’daki ilk ve tek hayal platformu olan Dre-
amstalk ve ODTÜ Verimlilik Topluluğu işbirli-

ğiyle kurulan ODTÜ VT DreamsClub, kalıplar ve
önyargılar yüzünden anaokulundayken %98 olan
ve üniversite çağına gelindiğinde %2’lere kadar
düşen hayal gücü kapasitesini geri çağırmayı
amaçlar. Bu amacı doğrultusunda öncelikli olarak
ODTÜ’deki öğrencilere çeşitli etkinlikler yardı-
mıyla hayal kurmanın önemini anlatır, toplumun
dayattığı normlar dışında da hayatın olduğunu ha-
tırlatır ve etkinliklerde, önemli günlerde ve buna
benzer zamanlarda topladığı hayalleri gerçekleşti-
rerek öğrencileri hayal kumaya teşvik eder. Mesela
geçtiğimiz aylarda hayali Berrak Tüzünataç ile tanış-
mak olan bir arkadaşımızın hayalini IEEE topluluğu
katkılarıyla gerçekleştirdik. Buna ek olarak geçtiği-
miz günlerde bahar şenliğinde tanıştığımız ve bize
hayalini söyleyen Mirhan isimli yedi yaşındaki kar-
deşimizin de süper kahraman olmak ve hayvanlar ile
konuşabilmek olan hayalini gerçek kıldık. Ayrıca her
sene düzenlenen ODTÜ Yönetim ve Mühendislik
Günleri’nde hayal bulutunun üstüne çıkıp 1 dakika

içerisinde hayalini anlatan kişilere bu hayallerine
ulaşma yolunda Dreamstalk ekibi yardımcı olur.
Örnek vermek gerekirse Yönetim ve Mühendislik et-
kinliğinde hayal bulutuna çıkarak Kobe Braynt ile ta-
nışmak istediğini söyleyen arkadaşımızın hayali
Dreamstalk ekibi tarafından gerçekleştirildi. 

Unutmayın hayallerinizin sizin benliğinizin yapı
taşlarıdır ve siz de hayalleriniz ile kendinizi gerçek-
leştireceksiniz. Ayrıca bu dünyada asıl sahip oldu-
ğunuz şeyleri görebilmek için gözlerimize değil
hayallerimize ihtiyacımız vardır. Çünkü hayal ettiğin
o güzelliği gerçek kılmak senin elinde. Yani “hayal
et ki ol”.

Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT)
Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki endüstri mü-

hendisliği topluluklarını bir arada tutmayı he-
defleyen ilk ve tek Endüstri Mühendisliği ile
alakalı tüzel kişiliktir. Şu an 17 üniversite ile
çalışmalarını sürdürmektedir.

Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin öğ-
renim hayatları boyunca yararlanabilecekleri
akademik, teknik, sosyal ve kişisel yetkinlik-
lerinin  geliştirilmesinde katkı  ve iletişim ola-
nağı sağlamayı amaçlamaktadır. 

ODTÜ Verimlilik Topluluğu olarak 2005 yılından
bu güne Türkiye EMT’nin kurucu üyesi olarak aktif
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok etkinlik
düzenleyip aynı zamanda Türkiye EMT etkinliklerine
katılıyoruz. ODTÜ EMT olarak 2018 yılında düzenle-
diğimiz ve katıldığımız etkinlikler ise;

Vaka Analizi Yarışması(VAY)

Türkiye EMT Genel Kurulları

Lise Sunumu Projesi

Mini Genel Kurul

Eğitim

EMT 
Endüstri Mühendisliği

Toplulukları Birliği



ESTIEM 30 Avrupa ülkesinden, 80 üniversiteden, 60
binden fazla öğrencinin bir araya gelerek oluştur-

duğu bir organizasyondur. Açılımı European Students
of Industrial Engineering and Management. ESTIEM’in
amacı Avrupa'daki endüstri mühendisliği öğrencilerini
bir araya getirip onların kişisel ve profesyonel gelişim-
lerine destek olup aynı zamanda da birbirlerinin kültür-
lerini tanıyıp ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak.
ESTIEM'e üye 80 üniversitenin her biri ESTIEM'in bir
yerel grubu olarak geçer. Bu yerel gruplarla beraber or-
ganizasyonun içerisinde işleyişi sağlayan ve ESTIEM'in
gelişimine destek olan 10 proje ve 10 komite bulunmak-
tadır. Yerel gruplardaki üyeler bu proje ve komitelerde
çalışabilir, yerel grupların düzenledikleri etkinliklere ka-
tılım gösterebilirler.

ODTÜ Verimlilik Topluluğu ESTIEM’e 1996 yılında
katılmıştır ve Türkiye'den katılan ilk yerel gruptur. 5O
ye yakın aktif üyesi, Avrupa'nın dört bir yanındaki et-
kinliklere katılım göstermiştir. Yerel grubumuzda OD-
TÜ'de de 2018 yılında da 5 adet etkinlik düzenlenmiştir;

ESTIEM360

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT TRAINING EVENT

DANCE THE SUMMER AWAY ACTIVITY WEEK

YEREL GRUPLAR ARASI DEGISIM PROGRAMI (Local
Group Exchange)

TIMES

Hiç yeni bir ürün piyasaya çıkarmayı düşündü-
nüz mü? Peki ya bu ürünün bütün planlama-

sını siz yapsaydınız... Düşünün ki çalıştığınız ya
da sahibi olduğunuz şirketin yönetim problemleri
var, ilk adımınız ne olurdu? Hayatınızdaki çoğu
kararınız birer vaka örneğidir ve bu kararları hem
kendiniz hem de çevreniz için optimum hale ge-
tirmeye çalışırsınız, aynı kurumsal bir şirkette de
yapacağınız gibi. “Bir de bana vaka analizinin
sözlük anlamını söyleseniz?” derseniz size Va-
kaVT ekibi olarak şu cevabı verebiliriz: Vaka; ger-
çek ya da kuramsal bir iş durumunu temel alan,
belli gerçekler ve verileri içeren durum çalışma-
sıdır. Bu çalışmadaki mevcut durumunun konum-
landırılması, çeşitli çözüm önerileri üretilmesi ve
eylem planlarıyla birlikte karar alınması da “Vaka
Analizi” olarak adlandırılmaktadır. VakaVT;

-Bir ulusal vaka analizi yarışmasıdır ve 25-
26-27 Ocak tarihlerinde finali gerçekleşir.

-Tamamen ücretsizdir.

-%100 İngilizcedir.

-Bütün bölümlere ve bütün üniversitelere
açıktır.

3 aşamadan oluşur;

1) Envanter Testi

2) Online Case

3) Final Aşaması

projeler
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OODTÜ’lüler için Gelecek Planları (OGP), genç
mezun adaylarının düzenlenen paneller ve

söyleşilerle, farklı şirketlerden alanında uzmanlaş-
mış yöneticiler ve çalışanlarla buluşturulduğu ve
alternatif kariyer olanakları hakkında bilgilendiril-
diği bir ODTÜ Verimlilik Topluluğu projesidir. Pro-
jenin amacı öğrenciler olarak iş hayatına başlarken
bir adım önde olmak ve daha geniş bir vizyona
sahip olmak için teoride öğrendiğimiz bilgilerin uy-
gulamalarını daha öğrencilik yıllarımızdan görebil-
mektir.

Bu projemiz ile iş hayatına atılmış ve kendi
alanları dışında da önemli konumlara gelmiş pro-
fesyonellerin desteğiyle öğrencilerin kariyer plan-
larını daha bilinçli yapmaları hedeflenmektedir.
Ayrıca OGP, ODTÜ öğrencilerine mesleki yaşamla-
rında verecekleri kararlar konusunda yardımcı
olma ve şirketleri tanıma imkânı sunarken, aynı za-
manda geleceğin yönetici adaylarının samimi ar-
kadaşlık ortamı içerisinde organizasyon süreçlerini
deneyimlemesine de olanak sunar. Geçen sene
bünyemize kattığımız projemizin web sitesi

“ogp.odtuvt.org.tr” ile de ODTÜ’lülere doğru ve
kolay kariyer seçimi yapmalarında yardımcı olur. 

ODTÜlüler İçin Gelecek Planları’nın ne oldu-
ğundan bahsettik, son olarak 2018-2019 yılının ilk
döneminde projemiz kapsamında neler yaptığı-
mızdan bahsedelim. Yıla çok hızlı bir başlangıç ya-
parak, AT Kearney, The Boston Consulting Group
ve Simon-Kucher & Partners’ın şirket sunumlarını;
Deloitte’un şirket sunumu ve işe alım sınavını ger-
çekleştirdik. İş’te Bir Gün etkinliğimiz kapsamında
Borusan Mannesmann, Procter&Gamble ve MAN
Truck’ın üretim tesislerini ziyaret ettik. Bunlara ek
olarak Kariyer.net ortaklığıyla CV ve Mülakat Eği-
timi gerçekleştirdik. 

Yıl içerisinde sürdüreceğimiz şirket sunumları,
fabrika gezileri, workshoplar ve iş dünyası simülas-
yonları etkinliklerinde görev almak; kariyer olanak-
larını birinci elden öğrenmek ve kariyer hayatına
hızlı bir başlangıç yapmak isteyen tüm ODTÜ’lüleri
proje toplantılarımıza bekliyor, ilerleyen yıllarda
projemizi daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyo-
ruz.



Yönetim ve Mühendislik Günleri
Kariyerinde yükseği hedefleyen her insan bu yolda

farklı zorluklarla karşılaşır. Kimileri bu zorlukları
aşıp zirveye ulaşırken kimileri de yolu yarıda bırakır.
Bizler, yolunu başarıyla tamamlamış ve zirveye ulaşmış
insanların hayat hikâyelerini sizlere aktarmak için bu-
radayız. Zirveye ulaşanlardan bu yolun zorluklarını,
kendi yöntemleriyle zorlukları nasıl aştıklarını bizzat
onlardan dinliyoruz.

Yönetim ve Mühendislik Günleri (YMG), ODTÜ Ve-
rimlilik Topluluğu’nun en köklü ve prestijli etkinlikle-
rinden bir tanesidir. YMG, her biri sektörlerinde lider
şirketler ve bu şirketlerin üst düzey yöneticilerini OD-
TÜ’de ağırlayan; iki gün süren seminer, panel ve söy-
leşilerde katılımcıların en üst düzeyde faydalanmasını
sağlayıp lider konuşmacıların tecrübe aktarımı yoluyla
genç mühendis ve yönetici adaylarına benzersiz bir
kendini geliştirme fırsatı tanımasını, etkinliğin temel
amaçları arasında görmektedir. Her senenin şubat
ayında düzenlenen YMG, geçtiğimiz şubat ayında
ODTÜ içinden ve dışından yaklaşık 2000’in üzerinde
katılım almıştır.

Katılımcılarına üst düzey yöneticilerle tanışma,
ilham veren konuşmalara tanıklık etme, geniş fuaye
alanındaki şirketlerle iş ve staj imkanları konuşma fır-
satı sunan Yönetim ve Mühendislik Günleri, bağlı ol-
duğu iş ve kariyer dünyasının yanında; eşitlik, sosyal
sorumluluk ve daha birçok alana hükmeden konuşma-

cılarla her türlü kesime hitap etmeyi hedefleyen, bu
sayede toplumsal farkındalık ve bilinci oluşturmaya ça-
lışan kapsamlı bir projedir. YMG, Verimlilik Toplulu-
ğu’nun 26 yıllık tecrübesiyle, ilk günkü dinamizm ve
motivasyonla,  topluluk bünyesinde bulunan tüm pro-
jelerin desteğiyle her sene binlerce insanın hayatına
dokunmaya çalışmaktadır.

Okulumuzun bizlere sunduğu imkânlar ve özgür
düşünme ortamı sayesinde; her sene biraz daha artan
proje üyelerimizden aldığımız güçle, hep birlikte bir
marka haline getirdiğimiz bu etkinliğimiz için durma-
dan çalışıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. İçinde bulun-
duğumuz bu bayrak yarışını en yukarıda tamamlamak
adına sorumluluk almaktan asla çekinmiyoruz.

YMG’19 #kariyerininzirvesi
Yönetim ve Mühendislik Günleri’ne 19 yıllık bir

tecrübe ile hazırlanıyoruz. Her yıl daha da geliştirdiği-
miz vizyonumuzla hedefimizi en tepeye koyuyor ve
üretmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Motivasyo-
numuzu çalışma arkadaşlarımızdan, heyecanımızı biz-
zat katılımcılarımızdan alıyoruz. Gün geçtikçe değişen
dünyanın modüllerine ayak uyduruyor, gelen misafir-
lerimizin beklenti ve önerilerinden yola çıkarak, ken-
dilerine kapsamlı bir kişisel gelişim imkânı sunmaya
çalışıyoruz. Her konuşmacımızın kendi yetkinlik ala-
nında konuşma yaptığı etkinliğimizde bizler temel ola-
rak ‘imkânsızı’ kırmaya çalışıyoruz.
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2014 yılında TurksihWIN desteğiyle ODTÜ VT
çatısında yer almaya başlamış olan Women

In Business projesi, tam eşitlik için gerekli olan
şartları sağlayabilmek adına kampüsten iş haya-
tına uzanan yolda insanların; bilinçli, farkındalık
sahibi ve başarılı kişilerle dolu bir ağ kurabilme-
leri için seminerler, paneller, söyleşiler, geziler ve
eğitimler düzenler. Her yıl çeşitlendirerek devam
ettirdiği etkinliklere bu yıl 8 Mart Dünya Kadın
Günü’ne özel ‘’Yaşayan Kadın Kütüphanesi’’ ile -
toplumun azınlık kesimlerinden gönüllü olarak
gelecek kadınların kitap, biz öğrencilerin okuyucu
olduğu interaktif bir kütüphane ortamı oluşma-
sını sağlayarak- önyargıları kırıp daha çok insanın
ilham kaynağını bulmasına yardımcı olmayı he-
defliyor. Buna ek olarak her yıl aralık ayında dü-
zenlediği Women Up! adlı seminer etkinliğinde
bir gün boyunca Zeynep Selvili Çarmıklı, Banu
Çiftçi, Nevşin Mengü, Ahmet Mümtaz Taylan gibi
alanında uzman olmasının yanı sıra farkındalık
sahibi konuşmacıları ve Türkiye genelinden yak-
laşık 400 katılımcıyı ODTÜ kampüsünde misafir
ediyor. 50 kişilik bir aktif üye sayısıyla başarılı et-
kinliklere imza atan Women In Business projesi
yıl içinde yirminin üzerinde lider şirketle iş birliği
yapıyor. Daha çok insana ulaşabilmenin daha çok
bilgi ve birikim istediğini savunan ekip üyeleri yıl
içinde Önyargı Kırma, Beden Olumlama, Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği, Web Tasarım gibi birçok eği-
tim alıyor. Kendisi ve geleceği için eşitlik isteyen
herkesin yer alabileceği bu proje daha özgür,
adaletli, güçlü ve donanımlı bir dünya için çalışı-
yor.

Woman in
Business

Bilişim Komitesi, kısaca BK, 2013 yılında ko-
mite olarak kurulmuştur ve Verimlilik Toplu-

luğu’nun bilgi akışından ve genel olarak
topluluğumuzun geçmiş, güncel ve gelecek bilgi-
lerini saklamaktan sorumludur. Bunun yanı sıra,
BK bizim topluluğumuzun sitelerinin güncellen-
mesi ve tasarımları ile görevlendirilmiş komitedir.
BK sene içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlikle-
rimizin tanıtımını yapmak için online e-mail grup-
larımıza mailing yapar ve etkinliklerden sonra
online veya yazılı değerlendirme formları tasar-
lar, bu formlardan gelen verileri depolayıp info-
grafikler halinde sunar. BK’nın bir diğer görevi de
çeyrek asırlık tecrübe ile biriktirilip ve saklanan
bilgi arşivini geliştirmek ve inovatif bir şekilde
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 20.000 kişiyi
aşkın olan bir e-posta ağı sayesinde etkinlikleri-
mizin tanıtımını geniş çapta yaparak bütün öğ-
rencilere ulaşma ve onlara yardımcı olmaya çaba
gösteriyoruz. Aynı zamanda bu ağımızı sürekli ge-
nişleterek daha fazla insana ulaşmayı hedefleyip
bunu gerçekleştirmek için adımlar atıyoruz. Pro-
jelerimiz ve diğer komitelerimiz ile beraber plan
ve iş birliği yaparak etkinliklerimiz ve topluluğu-
muz ile alakalı bütün detayları estetik bir biçimde
bütün Türkiye’ye ve dünyaya web sitelerimiz ara-
cılığıyla sunuyoruz. Son olarak BK sene içinde dü-
zenlediğimiz etkinliklerimizin verilerininin
analizini yapıp bölüm, sınıf ve üniversite dağılım-
larını önümüzdeki idari kurul üyelerimize yar-
dımcı olmak amacıyla info-grafik halinde sunup,
ilerleyen senelerde çıkacak olan etkinlikleri zen-
ginleştirmeyi amaçlayan komitemizdir.

Bilişim
Komitesi



Dizayn Komitesi olarak Verimlilik Topluluğu’nun tüm basılı
materyallerinin tasarımlarını oluşturuyoruz. Bu bağlamda

Verimlilik Topluluğu’nun düzenlediği bütün etkinliklerde ve
genel tanıtım ögelerinde bizi en iyi yansıtacak, çarpıcı ve ilgi
çekici tasarımlar oluşturmak ana amacımız. Dizayn Komitesi
olarak tanıtımda görsel ögelerin ne kadar önemli olduğunun
farkında olarak, Verimlilik Topluluğu’nun hem ODTÜ içerisinde
hem de Türkiye çapında bilinirliğini arttırmak gayesiyle hareket
ediyor ve bunun için çabalıyoruz.

Tasarımlarımız; Verimlilik Topluluğu ve etkinlikleri için ha-
zırlanan afiş, el ilanı, sahne, pankart gibi basılı materyallerde
ve promosyon ürünlerinde yer almaktadır. Biz de bunları oluş-
tururken markalaşma adımları ve stratejilerini izleyerek birbi-
rini hatırlatıcı ve Verimlilik Topluluğu ile özdeşleşecek
tasarımlar yaratmaya çalışıyoruz.

Kybele
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Dizayn Komitesi

2014 yılından beri Verimlilik Topluluğu’nda faaliyet
gösteren Eğitim Komitesi, topluluğumuzun bir par-

çası olan herkesi farklı konularda geliştirmeyi ve eğit-
meyi, deneyimler kazandırmayı ve birlikte paylaşmayı
hedefler. Yıl içerisinde önceden belirlenen konular dı-
şında, topluluk üyelerimizin istekleri doğrultusunda da
eğitimler düzenlenir. Döneme üyelerimize elektronik
imza ve Linkedln gibi yıl boyu kullanacakları konularda
eğitimler vererek başladık.  

• Oyuncakkardeşliği projesini yürüten Ümit Ka-
vak’tan ‘Sosyal Sorumluluk Bilinci’, • Radyocu, eğitmen
ve yazar Özgür Aksuna’dan  ‘İletişim ve Motivasyon’, •
Psikolog Oğuz Benlioğlu’ndan ‘Mikroifadeler’, • İletişim
Komitesi Koordinatörlerimiz Mervecan Gökçe ve Murat
Gence ‘den ‘Canva’, • Akademisyen Rıdvan Ekmekçi’den

‘Takım Çalışması’, • Yazar ve akademisyen Selen Baranoğ-
lu’ndan ‘Basit ve Mutlu Yaşam’, • Okulumuz akademis-
yenlerinden Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör’den ‘Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği’, • Bahtiyar Gençero’dan ‘Kariyer.net’ten
Kariyer Tüyoları’, • Yönetim Kurulu üyelerinden Yakup Yıl-
dız’dan ‘Etkili Sunum’,•  Işılay Baysak’dan ‘Masal Atöl-
yesi’nde, Eray Eserol ile sertifikalı ‘Diksiyon’, • Dizayn
Komitesi koordinatörlerimiz Aleyna Beyhatun, Celil Sözer,
Emre Palaz ve Cenk Erim Özsevim’in katkılarıyla ‘Photos-
hop’ eğitimlerimizle dönemi kapattık. Bu dönem topluluk
içi bilgi akışımızı da arttırarak arkadaşlarımızın uzman ol-
dukları konuları bizimle paylaşmalarını hedefledik. Eğitim-
lerimizin yanı sıra İdari Kurul üyelerimiz arasında eğitim
ve tadım etkinlikleri gerçekleştirirken hem öğrendik hem
de eğlendik.

2014 yılından bu yana Verimlilik Topluluğu’nun bir
parçası olan Eğitim Komitesi, yıllar geçtikçe kendini ve her
topluluk üyesini geliştirmeye açık olacak ve eğitimin öne-
mini her alanda vurgulamaya devam edecektir.

Eğitim Komitesi
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İletişim Komitesi, ODTÜ Verimlilik Toplu-
luğu’nun sosyal medya hesaplarının gün-

cel tutulmasından, topluluğun etkinlik ve
duyurularının sosyal medyada daha fazla
insana ulaşması için stratejiler geliştirilme-
sinden sorumlu komitesidir. Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat ve
YouTube olmak üzere altı ayrı mecrada he-
sabı, iki de bu hesaplardan sorumlu komite
koordinatörü bulunmakta. Zamanın tren-
dinde göre sosyal medya hesaplarının kul-
lanımını şekillendiren komite, takipçi
kitlesine etkili ve verimli bir şekilde ulaş-
manın yollarını aramakta. Son zamanların
gözde sosyal medya platformları Instagram
ve YouTube’a şu sıralar daha fazla yoğun-
laşan komite, mayıs ayında göreve geldi-
ğinde bu yana üretilen içerik ve içeriğin
ulaştığı insan sayısı bakımından oldukça
başarılı bir grafik çizmekte. YouTube’da
başlatılan “ODTÜ’lüye Sorduk” video serisi
ile yeni üniversite tercihi yapacak öğrenci-
ler ve bilgi sahibi olmak isteyen bireyler
için ODTÜ’deki bölümlerin tanıtımı hedef-
lenmiş olup video serisi ile 10.000’in üze-
rinde izleyiciye ulaşıldı.

Eğlenceli ve aynı zamanda modern
çizgiyi de takip eden tasarımlar yaratmayı
vizyon edinmiş komite, üniversite öğrenci-
lerinin ilgi ve odaklarına uygun, kalıcı ürün-
lerle vizyonunu güçlendiriyor.

ODTÜ Verimlilik Topluluğu olarak sene içerisinde 200’ü
aşkın üyeyle beraber 80’den fazla etkinlik gerçekleştir-

memiz bizi en etkin topluluklardan birisi yapıyor. Tanıtım ko-
mitesinin kurulması da aslında bunun bir sonucu olarak
gerçekleşiyor. Her geçen yıl üye ve etkinlik sayısını arttıran
bir topluluk olarak Verimlilik Topluluğunun kampüs içi ve dı-
şındaki tüm tanıtımının yapılması ve topluluğun markalaş-
masının sağlanması amacıyla bu yıl da çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bunun yanında topluluk üyeleri arasındaki kay-
naşmayı sağlamak ve motivasyonumuzu arttırmak için çeşitli
eğlenceler düzenlemek de komitemizin görevlerinden. Peki,
bu amaçlar doğrultusunda komite olarak şu ana kadar neler
yaptık? İlk olarak döneme hızlı bir başlangıç yapıp, yaz ayla-
rında üniversite tercihinde bulunacak arkadaşlarımız için
‘Tercih Kampanyası’ düzenledik. Bu kampanya boyunca ter-
cih yapacak öğrencilerin kafalarındaki ODTÜ ve bölümler ile
ilgili soru işaretlerini gidermeye çalıştık. Akademik dönemin
başlamasıyla da yeni üyelerimizin topluluğun işleyişini ve ya-
pısını anlaması için Liderlik ve Etkileşimli Girişimcilik Oyu-
nu’nu (L.E.G.O.), 20’den fazla takımın katılımıyla
gerçekleştirdik. Ayrıca topluluğumuzun gerçekleştirdiği her
etkinlik için markalaşma adına çeşitli promosyon ürünleri çı-
karmaya devam ettik. Bütün bunlar olurken eğlenmeyi de
unutmadık tabi ki. Gelenekselleşen VT bowling ve VT karaoke
etkinliklerimizi rekor katılım sayılarıyla ve bolca eğlenerek dü-
zenledik. Tanıtım komitesi olarak, topluluğumuzun markalaş-
ması ve tanıtımı sağlarken bolca eğlendirip motive etmeye
sonraki dönemlerde de durmadan devam edeceğiz, takipte
kalın!

İletişim
Komitesi

Tanıtım Komitesi
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P&G


