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Mizah yaşamın olmazsa olmazı; çoğu zaman 
zorluklara göğüs germemizde, başkalarıyla 
iletişim kurmamızda hatta kendimizi ifade 
etmemizde en önemli enstrümanlarımızdan 
biri… İşte o enstrüman, tecrübe ettiğimiz en 
önemli bilişsel süreçlerden birinin de tetikçisi: 
gülmek! Eski Yunan’da bir tür sıvı anlamına 
gelen “humor”un vücudun fiziksel ve duygusal 
uyumunu sağlayan; yaşamın zorluklarını 
yumuşatan ve hazmını kolaylaştıran bir akışkan 
olduğu düşünülürmüş.

Biz de bu sayımızda bilimin ışığında 
mizahın nasıl göründüğüne göz atmak ve 
“güldürürken düşündüren” bu sürece mercek 
tutmak istedik. Yine farklı disiplinlerden ve 
bilim dallarından değerli akademisyenlerimiz 
kendi alanlarında mizahın ne ifade ettiği, 
neye yaradığı, neyi simgelediği, nasıl bir 
tarihsel ve evrimsel süreçten geçtiğine 
ilişkin yaptıkları titiz çalışmaları güçlü 
kalemleri aracılığıyla sizlerle paylaştılar.

“Gülmek Şakaya Gelmez” diyerek, 
gülmenin yalnızca Homo sapiens’e özgü 
evrimsel bir icat mı, yoksa primatlarda 
da gözlemlenebilen bir davranış kalıbı mı 
olduğunu tartışırken, pazarlamada mizahın 
dahilik ile “saflık” arasındaki çok ince bir çizgi 
olduğuna ilişkin iddialara yanıt arıyoruz.

2000 küsur yıl önce Roma hukukunda bir kişiye 
yönelik hiciv ve mizah ne kadar yergi dolu olursa 
olsun vücut bütünlüğüne zarar vermediği 
gerekçesiyle manevi şahsiyete ilişkin bir 
koruma öngörülmezken, günümüzde özellikle 
genç neslin yer aldığı toplumsal eylemlerde 
mizahın şiddet eğiliminin yerini nasıl 
aldığını “Mizah ve Kolektif Eylem” yazımızda 
sebepleriyle tartışıyoruz.

“İyimser bir geleceğe”  büyük katkısı 
olacağını düşündüğüm mizah konusunu 
işlediğimiz bu 11. sayımızı beğeniyle ve 
yüzünüzde tebessümle okuyacağınızı 
umuyorum. Her zaman olduğu gibi, daha 
iyisini yapabilmek için sizden gelecek her 
türlü geri bildirimi merakla bekliyoruz.

Prof. Dr. Umran İnan, Rektör
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F ENER_ D O S Y A _ G Ü L M E K  Ş A K A Y A  G E L M E Z

Bebekliğimizden beri her gün 
düzinelerce, belki yüzlerce kez 
yaptığımız, fakat çoğumuzun neden 
yaptığımızı hiç düşünmediğimiz bir 
şey... Hayır! Konuşmak, yürümek 
veya ağlamaktan değil, gülmekten 
bahsediyorum. Neden gülüyoruz? 
Esprileri neden komik buluyoruz? 
Neden sosyal bir grup içinde 
gülmeye daha meyilli oluyoruz? 
Gülmek neden bu denli bulaşıcı? 
Bu sorular eski çağlardan beri 
felsefecilerin ve bilim insanlarının 
zihnini meşgul ediyor. 

Aristoteles, aptalca veya 
bayağı davranışlar sergilediğini 
düşündüğümüz kişilerin yanında 
kendimizi üstün hissetmek için 
güldüğümüzü öne sürüyordu. 

Sigmund Freud ise öncelikli olarak 
sinirsel gerilimimizden ve stresten 
kurtulmak için güldüğümüzü 
iddia ediyordu. Her ne kadar bu 
varsayımlar bugün büyük ölçüde 
çürütülmüş olsa da, gülmenin 
kökenleri ve işlevleri halen 
tartışılmaya devam ediliyor. Bilişsel 
ve davranışsal sinirbilimin yanı 
sıra evrim ve genetiğin sunduğu 
kanıtlar bize gülmenin evrimsel 
kökenleri ve altında yatan sinirsel 
mekanizmalarla ilgili yeni ipuçları 
sunuyor.

YALNIZCA İNSANLAR MI GÜLER?
Günümüzde gülmenin insanlarda 
ve diğer pek çok gelişkin primatta 
bütünleşik bir davranış olduğundan 
pek az şüphe duyuluyor. Bu, gülmeyi 

Gülmek şu ya da bu şekilde 
tüm toplumların ve kültürlerin 
bir parçası… Peki neden 
gülüyoruz? Esprileri neden 
komik buluyoruz? Gülmek 
neden bu denli bulaşıcı? 

GÜLMEK ŞAKAYA GELMEZ



2
3

F ENER_ D O S Y A _ G Ü L M E K  Ş A K A Y A  G E L M E Z

 Yrd. Doç. Dr. Gülayşe İnce Dunn / Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

algılayan ve üreten sinirsel devrelerin 
gelişiminin genlerimiz tarafından 
yönlendirildiği anlamına geliyor. Hiç 
şüphe yok ki, kültür sosyal iletişimleri 
ve gülmenin geliştirdiği bağlamları 
düzenler, fakat yine de gülme şu ya 
da bu şekilde tüm toplumlar, ırklar ve 
kültürlerin bir parçası. Bebekler daha 
üç aylıkken gıdıklandıklarında veya 
tehdit edici olmayan bir bağlamda 
ortaya çıkan beklenmedik herhangi bir 
uyarıcıya, örneğin “ce-e” oyununda 
bir yüzün aniden belirmesine gülmeye 
başlıyor. Dahası, bir iletişim biçimi olarak 
gülmenin tarihinin ilkel dilin ortaya 
çıkışı ve Homo sapiens’in atası olan 
primatlardan ayrışmasından birkaç 
milyon yıl önceye gittiği tahmin ediliyor. 

Hayvanlar da güler mi, yoksa dil ve 
kültür gibi insana özgü davranışlarla 
derinden iç içe geçmiş olan bu 
davranış Homo sapiens’in evrimsel 
icatlarından biri mi? Maryland 
Üniversitesi’nde nörobiyoloji ve 
psikoloji profesörü olan Robert Provine 
bu soruya türlere özel vokalizasyon 
kalıplarını kaydederek yanıt arıyor. 
Provine’in ulaştığı sonuçlar, 
şempanzeler ve diğer büyük insansı 
maymunlar gibi insan dışındaki 
primatların gıdıklandıklarında ve 
oyun oynarken türlerine özel gülme 
benzeri vokalizasyonlar ürettiğini 
ortaya koyuyor. Belirli primat 
türlerinin çıkardığı ses kalıpları, DNA 
dizilimlerindeki benzerlikler temel 
alınarak yapılan evrimsel yakınlık 
tahminleriyle büyük ölçüde tutarlılık 
gösteriyor. Her ne kadar bu bulgu halen 
tartışılıyor olsa da, bazı bilim insanları 
gülme benzeri vokalizasyon kalıplarının 
farelerde de bulunduğunu iddia ediyor.

İnsan dışındaki primatlardan 
kaydedilen vokalizasyon kalıplarının, 
gülmenin insanlardaki işleviyle benzer 
veya aynı işlevi görüp görmediği 
halen tartışılıyor. İnsanlarda gülmenin 
kabaca iki kategoriye ayrıldığı 
varsayılıyor. “İstemsiz gülme” adı 

∏ Gülme sırasında beynimizin limbik sisteminde bulunan nöron devreleri etkinleşir. Limbik sistemde oluşabilecek 
tümörler, bu bölgedeki nöronları anormal olarak sürekli tetikler ve dolayısıyla istemsiz gülmelere sebep olur.

∏ Hayvanlar da güler mi, yoksa dil ve kültür gibi insana özgü davranışlarla derinden iç içe geçmiş olan bu 
davranış Homo sapiens’in evrimsel icatlarından biri mi? Bu soruya Maryland Üniversitesi’nden Robert Provine 
türlere özel vokalizasyon kalıplarını kaydederek yanıt arıyor.



verilen gülme; komik bir espriye, 
duruma ya da tehlikeli, tehdit edici 
olmayan bir şekilde çözümlenen 
beklenmedik olaylara cevaben ortaya 
çıkıyor. “İstemsiz” olarak adlandırılan 
ve insan dışındaki primatlarda daha 
kapsamlı olarak incelenmiş olan 
bu gülme türünün evrimsel tarihi 
daha gerilere gidiyor. California 
Üniversitesi, San Diego’dan nörolog ve 
davranışsal nöroloji uzmanı Vilayanur 
Ramachandran, “istemsiz” gülmenin 
ata primatlarda sosyal gruplar içinde 
yanlış alarm iletmenin bir aracı 
olarak evrimleştiğini öne sürüyor. 
Ramachandran bu önermeyi “yanlış alarm 
hipotezi” olarak adlandırıyor ve gülmenin 
ana maksadının, topluluk içinde “savaş 
veya kaç” tepkisi vermeyi gerektirmeyecek, 
önemsiz bir anormalliğin tespiti 
olduğunu söylüyor. Örneğin, dışarıdan 
gelen bir davetsiz misafirin sosyal gruba 
girişi başlangıçta şüphe yaratabiliyor, 
fakat zararsız olduğu ve tehlike teşkil 
etmediği anlaşıldığında durum gülme ile 
karşılanıyor.

F ENER_ D O S Y A _ G Ü L M E K  Ş A K A Y A  G E L M E Z

Nörolog ve davranışsal nöroloji uzmanı Vilayanur 
Ramachandran, “istemsiz” gülmenin ata primatlarda 
sosyal gruplar içinde yanlış alarm iletmenin bir aracı olarak 
evrimleştiğini öne sürüyor.
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İSTESEK DE İSTEMESEK DE…
Ramachandran’ın araştırmaları 
insanlarda gülme davranışını kodlayan 
belirli sinirsel devrelerin tanımlanmasına 
odaklanıyor. Ramachandran, bu amaçla 
beyinlerinin belirli kısımlarında 
fokal nöbetlerden mustarip olan 
hastalarını inceliyor. İlginçtir ki, ortaya 
çıkan sonuçlar limbik sistemdeki 
fokal nöbetlerin, gülmeyi tetikleyen 
herhangi bir uyarıcı yokken dahi kontrol 
edilemeyen gülmeye yol açtığını 
gösteriyor. Limbik sistem, serebrumun 
altında yer alan, temel duygularımızı, 
içgüdülerimizi ve ruh halimizi kontrol 
eden, evrimsel geçmişi son derece 
gerilere giden bir karmaşık nöron 
ağı. Acı asembolisi adı verilen ilginç 
bir nörolojik rahatsızlıktan mustarip 
olan bir grup hasta üzerinde yapılan 
incelemeler gülme davranışını kontrol 
ettiği öngörülen başka bölgeleri de 
ortaya çıkarmış. Bu hastalar serebrumun 
insular korteks adı verilen bölgesinde 
lokalize hasardan mustaripler. Bu 
hastalar iğne batması gibi normalde 
acı verici olarak algılanacak uyarıcılara 
gülerek karşılık veriyor. Bu sonuçlar 
insular kortekste yer alan bir sinir ağının 
gülme motor sekansının başlatılmasına 
yol açan uyarıcıları seçiyor olabileceğini 
gösteriyor. Bu sonuçlar gülmeyi kontrol 
eden sinirsel devrelerin haritalanmasına 
heyecan verici bir başlangıcı temsil etse 
de, gülme gibi karmaşık bir davranışın 
muhtemelen beynin farklı yerlerine 
dağılmış çok sayıda sinir ağını kullandığı 
tahmin ediliyor.

“İstemli gülme” adı verilen ikinci 
gülme türünün kökenleri ve işlevi ise 
daha da karmaşık ve spekülasyona 
açık. Evrimde daha sonraları ortaya 
çıkmış olan bu gülme şeklinin kullanım 
bağlamının büyük oranda konuşmayla 
bütünleşik olduğu tahmin ediliyor. 
Konuşma ve gülmeye dair “iki ayaklılık 
teorisi”, insan evriminde iki ayaklı 
hareketin ortaya çıkmasıyla birlikte 
göğüs kafesinin yürüme ve koşma 
sırasında ön bacak baskısını emme 
görevinden kurtulduğunu ortaya 
koyuyor. Bu teoriye göre insan solunum 
sisteminin anatomisi nefesin daha 
rahat kontrol edilebilmesine ve tek 
tipleşmiş gülme kalıplarıyla birlikte 
konuşmanın evrilmesine izin verecek 
şekilde evrimleşti. Burada gülme, sosyal 
bütünlüğün, bağların ve statünün 
belirlenmesinin bir fonksiyonu olarak 
iş görüyor. Hepimizin bildiği gibi, hiçbir 
şey sosyal bağları mizah ve dolu dolu bir 
kahkaha kadar güçlendiremez.

Anatomi, filogenetik ve hayvan davranış 
bilimleri gülmenin insan evriminde nasıl 
ve ne zaman ortaya çıktığının sırlarını 
çözmeye devam ediyor. Fakat gülmenin 
neden seçildiğine ve ne tür seçimsel 
avantajlara sahip olduğuna, insanlara 
halen nasıl avantajlar sağladığına 
dair yanıtlara ulaşmak çok daha zorlu 
bir süreç. Akılda tutulması gereken 
önemli bir nokta da şu: Genetik olarak 
kodlanmış içgüdüsel davranışlar her 
ne kadar belirli bir nedenle evrimleşmiş 
de olsa, değişen ortamla ve insan 

kültürünün ve toplumsal yapının 
kazandığı yeni boyutlarla daha sonra 
farklı nedenlerle kullanılmaya başlanmış 
olmaları mümkün. Evrimsel ortaya çıkma 
nedenleri her ne olursa olsun, gülme 
sosyal kaynaşma, zorlukların aşılması 
ve hayatta kalma için vazgeçilmez bir 
bileşen.∆

F ENER_ D O S Y A _ G Ü L M E K  Ş A K A Y A  G E L M E Z

Kaynaklar:

1. Gamble, J. Humor-International Journal of 
Humor Research 14, 163, (2001).

2. Leavens, D. A. Current Biology 19, R511, (2009).

3. Provine, R. R. Psychon Bull Rev, (2016).

4. Provine, R. R. Journal of Comparative Neurology 
524, 1532, (2016).

5. Ramachandran, V. S. Med Hypotheses 51, 351, 
(1998).

“Hiçbir şey gülmenin taarruzuna karşı duramaz.”
Mark Twain



F ENER_ D O S Y A _ R O M A’ D A  M İ Z A H  V E  H U K U K

 HER YOL ROMA’YA ÇIKAR
Roma mizahını bugünkü modern mizahın kökeni olarak kabul edebiliriz. Lakin görünen o ki 
mizahın, hicivin ve eleştirinin kısıtlanmasının kökenlerini de Roma’da aramak beyhude bir çaba 
olmayacaktır…
 

ROMA’DA MİZAH VE HUKUK
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F ENER_ D O S Y A _ R O M A’ D A  M İ Z A H  V E  H U K U K

Dalgın bir scholastikos (bilgili adam/
allame) bir gün doktora gider. “Doktor 
bey her sabah uyandıktan sonra yarım 
saat kadar kendimi kötü hissediyorum; 
ne yapmalıyım acaba?” diye sorar. Doktor 
cevap verir: “Yarım saat geç kalkın”.

Ünlü İngiliz komedyen Jim Bowen 
birkaç yıl evvel gerçekleştirdiği 
bir stand-up şovuna bu espri ile 
başlamıştı. Kabul etmek gerekir ki, 
genelde stand-up komedyenleri için 
açılış esprileri, seyirciyi avuçlarının 
içine almak bakımından çok önemlidir. 
Ama yukarıda bahsettiğim espri ile 
bu amaca ulaşmak pek kolay olmasa 
gerek. Jim Bowen bu gerçeği bilecek 
kadar tecrübeli bir komedyen ve zaten 
o günkü stand-up şovu da o zamana 
dek yaptıklarından oldukça farklı, 
bayat(!) bir tema içermekteydi: Tüm 
espriler, MS. IV. yüzyılda  oluşturulmuş 
ve Roma dönemine ait 256 ayrı fıkrayı 
barındıran “Philogelos”  (Kahkaha 
sever) derlemesine dayanmaktaydı. 
Her ne kadar zaman zaman, açılış 
esprisi sonrası olduğu gibi, salonda 
soğuk rüzgârlar esse de, seyircilerin 
birçok espriye olan olumlu tepkileri 
yükselen kahkahalar ile anlaşılabilir:  
“Adamın biri kendisine köle satmış 
olan tacirin kapısına dayanır ve 
şikâyet eder: ‘Bana sattığın köle 
öldü.’ Satıcı sakince cevap verir: 
‘İlginç; benimleyken hiç öyle bir şey 
yapmamıştı.’”  

2000 küsur yıllık bir espriye gülmek 
-ya da gülmemek- insana mizahın 
ve gülmenin kültürel mi yoksa doğal 
bir tepki mi olduğu tartışmalarını 

 Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın / Hukuk Fakültesi

düşündürebilir. Ama tüm bunların 
ötesinde Philogelos birçok başka 
bakımdan da önemli bir eser hiç 
kuşkusuz. Roma mizahının Antik 
Yunan’dan besleniyor olduğu 
iddiaları da göz önüne alındığında 
Philogelos, Greko-Romen mizah 
anlayışını yansıttığı düşünülen ender 
kaynaklardan. Bir Amerikalı, bir Japon 
ve bir Karadenizli’nin yerini bir kel, bir 
berber ve bir Scholastikos’un aldığı 
fıkralar ve bugün de benzerlerine 
rastladığımız; yabancılara ve 
onların “garip” farklılıklarına, genel 
olarak evlilik kurumuna, karı-koca, 
kayınvalide ve kayınpeder ilişkilerine 
dayanan espriler… Bir de tabii ki her 
kültürün olmazsa olmazı olan cinsel 
içerikli şakalar: İmparator Augustus 
(fıkranın başka formlarında dönemin 
Sicilya Valisi de olabiliyor) kendisine 
ikizi kadar benzediği söylenen taşralı 
bir vatandaşı huzuruna çağırır 
ve benzerliği kendi gözleriyle de 
gördükten sonra merakla  sorar: 
“Annen eskiden hiç Roma’ya gelir 
miydi?” Vatandaş cevap verir: “Hayır 
ama babam çok sık uğrardı.” 

ROMA MİZAHININ KÖKENİ
Roma mizah anlayışının Antik 
Yunan’dan beslendiği iddialarına 
değinmiştim. Bizzat katıldığım bu 
yargıya eklenmesi gereken, söz 
konusu etkinin en çok tiyatro/
komedya alanında kendisini göstermiş 
olduğudur. Ayrıca Yunan komedyasının 
konu edindiği siyasal, sanatsal 
ve toplumsal sorunlar ile Roma 
komedyasının hafif konuları arasında 

bariz farklar bulunur. Bu durum da 
bize aslında Yunan ve Roma mizah 
anlayışları arasındaki farklılıklar 
hususunda önemli ipuçları verir. Her 
ne kadar gülmenin ve mizahın tarihsel 
kökeni olan “komedya” Antik Yunan’da 
(şarap, eğlence ve üreme tanrısı) 
Dionysos şenliklerinden doğmuş 
olsa da, Yunanlılar “tragedya”larını 
“komedya”larına tercih ederlerdi. 
Tiyatronun adeta dinsel bir merasim 
muamelesi gördüğü ve çok ciddiye 
alınan bir ruhani/entelektüel faaliyet 
olarak kabul edildiği Yunan anlayışında 
bu tercih gayet doğal bir sonuçtur. 
Üstüne üstlük, Aristoteles’ten Platon’a  
kadar birçok Yunan düşünürün 
gülme ve mizahta ölçüyü kaçırmanın  
sakıncaları üzerine söylemiş ve yazmış 
oldukları da düşünülünce, farklı bir 
tercih pek de öngörülemezdi zaten. 

Buna karşın, Romalıların tiyatroya 
olan yaklaşımı günümüzdekinden çok 
da farklı değildi. Mizahı toplumsal, 
sanatsal ve siyasal sorunların konu 
edildiği öğretisel ve eleştirel bir 
sanat olarak gören Yunan anlayışının 
aksine, Roma mizahı çoğunlukla 
gündelik olaylardan ve karakterlerden 
besleniyordu. İnsanlar tiyatroya 
eğitilmek veya aydınlanmaktan ziyade 
eğlenmeye gidiyorlardı. Nitekim, 
zamanla Roma amfitiyatrolarında 
komedya veya tragedya dışında da 
birçok gösteri tipi yer almaya başladı. 
Fakat bu ayırım Roma komedyasının 
hiç hiciv içermediği manasına 
gelmemeli; aksine Roma’da her 
komedyanın temelinde toplumsal veya 

Roma hiciv sanatı mizah ile ayırılamaz şekilde bağlıydı. Mizah, hiciv ile verilen 
didaktik mesajların yumuşatılması için kullanılmıyordu. Hiciv sanatı, mizahın üzerine 
kurulmuştu. 



sistemsel bir eleştiri amacı yatardı. 
Roma hiciv sanatı mizah ile ayırılamaz 
şekilde bağlıydı. Mizah, hiciv ile verilen 
didaktik mesajların yumuşatılması için 
kullanılmıyordu. Hiciv sanatı, mizahın 
üzerine kurulmuştu. 

Burada akla gelebilecek soru, özellikle 
yöneten sınıfa veya toplumda bir 
şekilde öne çıkmış olan kişiliklere 
yönelik hiciv ve mizahın Roma 
hukukunda ne derece korunduğudur. 
Sonuçta tarih boyunca mizahın ve 
özellikle hicvin, belirli bir statüde 
olanlara karşı açık bir şekilde 
yöneltilemeyen eleştirinin ortaya 
konabilmesi için bürünülen bir 
kisveye dönüştürüldüğü görülür. 
Dolayısıyla mizah ve hicve tahammül 
ile ifade özgürlüğü, bu bakımdan 
yakın ilişki içindedirler. Bir kimsenin 
yapılan bir espri, isnat ya da eleştiriden 
kötü etkilenmesi ve bu sebeple 
hukuken koruma talep etmesi, eski 
çağ hukuklarında tasavvur edilmiş 

bir durum değildi. Ne Yunan ne de 
Germen hukuklarında, kişinin maddi 
bir varlığı dışında manevi bir varlığa 
da haiz olduğu ve bu manevi varlığa 
karşı da tecavüzlerde bulunabilindiği 
düşünülmüştü. 

Uzunca bir süre Roma hukuku da farklı 
düşünmemişti ve bu bağlamda özellikle 
Cumhuriyet döneminin sonuna dek 
Roma vatandaşlarının tam anlamıyla 
bir ifade özgürlüğüne sahip oldukları 
rahatlıkla savunulabilir. Bu özgürlüğün 
kurumsal mevcudiyetine dair pek 
bir şüphe bulunmaz, özellikle Roma 
senatörlerinin meclis içi konuşmalarında 
pek sınır tanımadıkları bilinir. Bu hususta 
Cicero veya Kato’nun mecliste yaptığı 
bazı konuşmalara ve başka senatörler, 
yöneticiler ile Sezar’a yönelttikleri eleştiri 
ve hakaretlere bakmak yeterli olacaktır. 

YA MANEVİ ŞAHSİYET? 
Her hâlükârda, Roma hukukunun erken 
dönemlerinde hakarete uğradığını 

düşünen birinin başvuracağı 
herhangi bir mekanizma bulunmuyor.
Bir kimseye fiziksel olmayan bir 
tecavüz sadece o kişinin sağlığını 
veya hayatını tehlikeye düşürmek 
için büyü yapmak ile alakalı olarak 
tasavvur edilebiliyordu. Birine 
dokunmadan zarar verilebilmenin 
başka bir yolu pek düşünülemiyordu. 
XII Levha Kanunları’nda yer alan 
ve “büyü yapmaya” ilişkin yasaklar 
ve korudukları hukuki menfaat, 
zamanla kişinin manevi şahsiyetine 
olan tecavüzleri de teşmil etmeye 
başladı. Hakaret, sövme, küçük 
düşürme vb. fiillerin hukuka aykırılığı, 
böylece ilk olarak Roma hukuku 
içinde tasarlanmaya başlandı.  
Bugünkü hakaret suçunun tarihsel 
kökeninin büyücülük suçu ile ilişkili 
olma olasılığı, üzerinde uzun uzun 
durulmayı hakeden bir olgu; ama 
ne yazık ki, şu anki konumuzla 
alâkalı değil. Konumuzla alâkalı 
olansa, Roma hukukunda bir kişiye 
yapılan şaka veya esprinin “hukuka 
uygun olmaması” durumunda 
başvurulacak müessese iniuria idi. 
Çok genel olarak her tür hukuka aykırı 
hareketi kapsayabilen iniuria kavramı 
önceleri maddi tecavüzleri ifade 
ederken, zaman içinde çıkarılan çeşitli 
beyannameler ile birlikte daha özel 
anlamlarla da kuşatılmış ve bugünkü 
“hakaret ve sövme” fiilinin Roma 
hukukundaki karşılığını da kapsar hale 
gelmiştir. 

Iniuria, hakaret sonucu açılan davada 
talep edilen, uğranılan hakaret sonucu 
ortaya çıkmış olan “manevi” zararın 
tazminiydi. Bu tazminatın miktarı 
yapılan hakaretin yönelmiş olduğu 
kişinin kim olduğuna veya hakaretin 
nerede vuku bulmuş olduğuna göre 
değişirdi. Haliyle hakaret edilenin 
onur ve haysiyeti ne kadar yüksekse, 
uğranılan zarar o kadar fazla olacak 
ve hükmolunan tazminat miktarı o 
derece yükselecekti. Modern çağ 
insanına bu ifadeler garip gelebilir, 
zira bugün insanlar arasında 
“onur” bakımından herhangi bir 
sınıflandırma kabul edilemez. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

Roma Hukuku özelinde mizah ve hiciv, Cumhuriyet 
dönemi ve onu takip eden ilk imparatorluk döneminin bir 
bölümünde, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan özgürce 
yapılmaktaydı.
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1. maddesinde açık bir şekilde 
belirtildiği üzere “Bütün insanlar 
özgür, onur ve haklar bakımından 
eşit doğarlar”. Buna karşılık “onur” 
Yunan ve Romalı için daha farklı 
bir anlama geliyordu: Onur bugün 
kabul edildiği gibi statik ve objektif 
bir haslet değil, ama kişinin yaşamı 
boyunca elde ettiği ün, başarı, şan ve 
şeref gibi kazanımların tümüydü. Bu 
bakımdan antik çağın onuru -dignitas- 
bugünkü lisanımızdaki şan, şöhret 
ve haysiyet gibi kavramlara karşılık 
gelir. Kimilerinin onuru diğerlerine 
göre daha yüksekti. Kölelerin 
mesela, statüleri –daha doğrusu 
haiz olmadıkları statüleri- sebebiyle 
onurları ve şerefleri (existimatio) 
olamazdı; dolayısıyla da onlara 
karşı işlenmiş herhangi bir hakaret 
veya sövme suçu yeterince ağır ise, 
efendilerine karşı işlenmiş sayılırdı. 
Bir köleyi aşağılayan, ona hakaret 
eden aslında o kölenin efendisinin 
şahsiyetine, onuruna saldırmaktaydı. 
Aynı şekilde karısına yapılmış olan 
bir hakareti dava etme hakkı kocaya; 
çocuğuna yapılanı dava etme hakkı 
babaya verilmişti. Ve her ne kadar 
“iniuria” ile tüm Roma vatandaşlarının 
haysiyet ve şerefleri koruma altına 
alınıyor olsa bile, dava ile talep 
edilecek tazminatın bir maddi kayba 
değil, ağır bir kızgınlık ve nefret 
hissine dayanması sebebiyle tazminat 
miktarı belirlenirken hem yapılan 
hakaretin ağırlığı, hem tarafların kim 
oldukları, hem de hakaretin nerede 

meydana geldiği göz önüne alınıyordu. 

HERKESE, HER SINIFA BİRAZ HİCİV
Buna karşın sistemin en tepesinde yer 
alan ve haliyle çok yüksek onura sahip 
olmaları sebebiyle en geniş koruma 
altında olan yüksek devlet görevlileri 
ve imparatorların, özellikle Cumhuriyet 
döneminde ve takip eden ilk yıllarda, 
kendilerine karşı yapılan eleştirileri, 
hicivleri ve nükte içeren hakaretvari 
ifadeleri mahkeme önüne getirmeleri 
pek yaygın görülen bir durum değildi. 
Her ne kadar Antik Yunan’ın gülme 
ve mizaha ilişkin olan menfi tutumu 
Roma aristokrasisini etkilemiş 
olsa da, Roma tarihi başta Julius 
Sezar, Augustus ve Marcus Aurelius 
olmak üzere birçok imparatorun 
kendilerine ve ailelerine yönelik 
hicivleri ve müstehzi nitelendirmeleri 
olgunlukla karşılayan yaklaşımlarını 
da içerir. Muhtemelen halkın mizahına 
müdahale etmemek, halkın parçası 
ve onlardan biri olarak görülmek için 
kolay ve zahmetsiz bir yol olarak 
tasavvur ediliyordu. Ama daha da 
önemli faktör, Roma Cumhuriyet 
döneminin en önemli hasletlerinden 
sayılan “libertas”ın aynı zamanda 
düşünme ve konuşma özgürlüğünü 
de kapsadığının kabulüdür. Dolayısıyla 
köle olmayan hür vatandaşın 
sahip olduğu özgürlüğün en 
önemli tezahürlerinden biri “ifade 
özgürlüğü” idi. Fakat zamanla 
sistemin cumhuriyet özelliklerini iyice 
kaybetmesiyle, ifade özgürlüğünün 
dolayısıyla hiciv ve mizahın da yaşam 
alanı oldukça daraltıldı. İmparatorluk 
döneminde kitap toplatılması ve 
yakılması, hicivleri rahatsızlık veren 
yazarların cezalandırılması, eleştiri 
ile vatan hainliğinin eşdeğer olarak 
algılanmaya başlanması olağan hale 
geldi. Özellikle devlet yöneticilerine 
yönelik yazılı hiciv (libellus famosus), 
“iniuria” olmaktan çıkarak ölüm ile 
cezalandırılan ayrı bir suç haline 
getirildi. 

Tekrar etmek gerekirse, Roma 
hukuku özelinde mizah ve hiciv, 
Cumhuriyet dönemi ve onu takip 
eden ilk imparatorluk döneminin bir 
bölümünde, herhangi bir kısıtlamaya 

tabi olmadan özgürce yapılmaktaydı. 
Özellikle politik eleştiri mahiyetindeki 
mizah ve hiciv ise zaten Respublica’nın 
(Cumhuriyet) en önemli değerlerinden 
olan özgürlüğün (libertas) bir parçası 
olarak sayılıyor ve devletin bekası 
için elzem olduğu kabul ediliyordu. 
Cumhuriyet yönetiminin sona ermesi 
ile zamanla bu yüksek değerler 
geri gelmeyecek biçimde kayboldu; 
ayrıca kişinin maddi varlığı yanında 
manevi bir varlığa da sahip olduğunun 
farkına varılması ve şahsın manevi 
bütünlüğününün de korunmasının 
amaçlanması ile söz konusu 
özgürlükler giderek kısıtlanmaya 
başladı. Manevi şahsiyet mefhumunun 
giderek genişlemesi ve mevki, din gibi 
yeni unsurların katılımı da bu kısıtlama 
temayülüne katkıda bulundu.   

Sonuç olarak denebilir ki, her ne kadar 
Philogeles’de yer alan 256 esprinin 
bugün sizi bir komedi yıldızı yapması 
pek olası olmasa da, Roma mizahını 
bugünkü modern mizahın kökeni 
olarak kabul etmek çok da yanlış sayılmaz. 
Lakin görünen o ki mizahın, hicivin ve 
eleştirinin kısıtlanmasının da kökenlerini 
yine Roma’da aramak beyhude bir çaba 
olmayacaktır. Unutmayalım ki, “her yol 
Roma’ya çıkar.”∆

F ENER_ D O S Y A _ R O M A’ D A  M İ Z A H  V E  H U K U K

Roma hukukunda bir 
kişiye yapılan şaka 
veya esprinin “hukuka 
uygun olmaması” 
durumunda 
başvurulacak 
müessese iniuria idi.

Çizim: Berfin Nur Osso, Hukuk Fakültesi 4. sınıf  



F ENER_ D O S Y A _ P A Z A R L A M A D A  M İ Z A H

Satıcılar, tüketicileri ikna edebilmek 
için mizahın gücünden faydalanır. 
Mizahın ikna süreçleri üzerindeki 
etkisi varsayılsa da, tüketici 
tercihleri üzerindeki etkisi yeterince 
incelenmiş değil.

PAZARLAMADA MİZAH
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kahkahanın kendine özgü sesi 
kolayca tanınsa ve tüm kültürlerde 
aynı olsa da, neyin komik olup neyin 
olmadığı kültürden kültüre değişiyor. 
Buna rağmen, her kültürde geçerli 
olan bir şey var ki, o da mizah; o 
kültürdeki beklentiler veya normlarla 
bir uyuşmazlık yarattığı ölçüde ortaya 
çıkıyor (Suls 1972). Bu uyuşmazlık 
mizahın ortaya çıkması için gerekli ise 
de, yeterli değil. Örneğin, birinin sevdiği 
kişiyi yanlışlıkla öldürmesi normlarla 
uyuşmazlık gösterse de, komik 
değildir. Bu kısıtlamayı gözlemleyen 
McGraw ve Warren (2010) “İyicil-İhlal 
Teorisi”ni ortaya atıyor. Bu teoriye 
göre, uyuşmazlıkların ya da norm 
ihlallerinin mizah oluşturması için 
iyicil ve sevecen olmaları gerekiyor. 
Diğer bir değişle mizah, beklenmeyen 
bir durum oluştuğunda ortaya çıkıyor 
fakat bu durumun kabul edilebilir ve 
güvenli olması gerekiyor. Bu kavramı 
daha iyi açıklayabilmek için Darwin 
Ödülleri’ni örnek olarak gösterebiliriz. 
Darwin Ödülleri, “aşırı derecede 
ahmakça davranışları sonucunda 
hayatını kaybeden ve gen havuzundan 
kendini çıkararak insanlığın gelişimine 
katkı sağlayan” kişilere veriliyor. 
Bu ödüle aday gösterilenlerden 
biri evine yolculuk etmek amacıyla 
tren vagonunun arkasına alışveriş 
arabası bağlayıp içine giren ve tren 
duruncaya kadar dört kilometre 
sürüklenerek ölen bir adamdı. Bu 
davranış beklentilerle uyuşmazlık 
yaratıyor. Fakat İyicil-İhmal Teorisi’ne 
göre bu, olayı okurken yüzünüzde 
oluşabilen utangaç gülümsemenin 
tek sebebi değil. Buna ek olarak, 
okuyucunun bu davranışı tehlikesiz 
olarak algıladığı gerçeği de var; 
tehlikesiz çünkü insanlar kendilerinin 
bu tip ahmaklıklardan muaf olduğunu 
düşünür ve dolayısıyla bu davranış 
onları fiziksel veya psikolojik olarak 
tehdit etmez. 

REKLAMCILIKTA MİZAH
Reklamcılar uzun süredir mizahın ikna 
gücünü varsayıyorlar. Bir tahmine göre 

Çoğumuz iyi bir mizah anlayışına 
sahip olduğumuzu düşünürüz. Bir 
araştırmada, kendi mizah anlayışlarını 
puanlamaları istenen katılımcılardan 
yüzde 94’ünün kendilerine ortalama 
veya ortalamanın üzerinde puan 
verdikleri ortaya çıkmış (Allport 
1961). Bunun istatistiksel olarak 
imkânsızlığını bir kenara bırakarak 
doğru olduğunu kabul edersek dünyanın 
epey eğlenceli bir yer olması gerekirdi. 
Böyle olmadığına göre, bu bulgudan 
çıkarabileceğimiz önemli sonuç şu: İyi 
bir mizah anlayışı, insanlar tarafından 
cazip bir kişilik özelliği olarak görülüyor. 
Bu sonucu destekleyen birçok başka 
bulgu da var. Esprili kişiler daha akıllı, 
arkadaş canlısı, hayal gücü geniş ve 
hatta diğerlerine oranla daha çekici 
ve duygusal olarak dengede görülüyor 
(Sprecher ve Regan 2002). Mizahın 
arkadaş, flört ve eş seçimlerinde önemli 
rol oynadığını gösteren araştırmalar 
da var (Martin 2007; Provine 2000). 
Sosyal faydalarının yanı sıra mizah, 
dikkat çekmek ve akılda kalmak için 
iyi bir uyarıcı (Schindler ve Bickart 
2012). Diyelim ki, bir parti vereceksiniz 
ve arkadaşlarınızı davet ettiniz. 
Davetiniz espriliyse, arkadaşlarınızın 
katılma ihtimali yükselecektir (Scott, 
Klein, ve Bryant 1990). Mizah içeren 
reklamlar olumlu bir duygusal tepki 
yarattıklarından daha çok seviliyor 
ve başkalarıyla daha çok paylaşılıyor 
(Alden, Mukherjee, ve Hoyer 
2000). Dolayısıyla, tüketicileri ikna 
çabalarında pazarlamacıların mizahın 
bu görünürdeki gücünü kullanmak 
istemeleri şaşırtıcı değil. Bu yazımda, 
mizahın altında yatan psikolojik süreç 
ve unsurlar ile bunların pazarlama 
iletişiminde müşterinin tepkilerini nasıl 
etkilediğini ele alacağım. 

MİZAH NEDİR? 
Psikologlara göre mizah olumlu bir 
eğlence duygusu (duygulanım), bir 
şeyin komik olduğu kanaati (biliş) 
ve kahkaha eğilimi (davranış) içeren 
psikolojik bir tepkidir (Gervais 
ve Wilson 2005). Her ne kadar 

mizah içeren reklam kampanyalarına 
yılda ortalama 167 milyar dolar 
harcanıyor (ZenithOptimedia 2007). 
ABD’deki televizyon reklamlarının yüzde 
11’i, radyo reklamlarının ise yüzde 
24’ü mizah içeriyor ve uluslararası 
araştırmalarda ortaya koyulan oranlar 
da benzer yönde (Alden, Hoyer ve Lee 
1993). Her ne kadar farklı reklamlar 
farklı bilişsel süreçleri hedeflese 
de, hepsinin ortak amacı markanın 
cazibesini artırmak. 

Mizah içeren reklamların aktive 
ettiği bu bilişsel süreçlerden 
biri, değerlendirici şartlandırma. 
Örneğin, Amerikan birası Bud Light, 
reklamlarında mizaha verilen olumlu 
tepkiyi değerlendirici koşullanma 
prensiplerini kullanarak markaya ve 
logoya transfer ediyor. Değerlendirici 
koşullanmadaki kilit nokta ise, 
markanın pozitif etki yaratan bir 
kaynakla tekrarlı olarak eşleştirilmesi 
–ki bu durumda bu kaynak mizah. 
Tekrarlı eşleşmeler sonucunda, mizah 
ortadan kalksa bile markaya ve logoya 
verilen olumlu tepkiler devam ediyor. 

 Doç. Dr. Baler Bilgin / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mizahın arkadaş, flört ve 
eş seçimlerinde önemli 
rol oynadığını gösteren 
araştırmalar var.
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Bu tip bir koşullanma bilinçli bir 
farkındalık gerektirmiyor. Dolayısıyla, 
bu tip reklamların amaçladığı 
bağlantılardan uzak durmayı tercih 
ediyorsanız, yapılacak en iyi şey 
reklamların kendilerinden tamamen 
uzak durmak olacaktır.

Bazı markalar ise mizahı ilgi ve dikkat 
çekmek ve bu yolla tüketicilerin 
reklamda verilen mesajı işleyip 
anlama ihtimalini artırmak için kullanır 
(Stewart ve Furse 1986). Mizahın 
dikkat çekmesi ve dikkati belli bir 

seviyede sürdürmesinin sebeplerinden 
biri, ortaya çıkardığı hafif uyarılma 
hissidir. Hafif uyarılmanın dikkati 
artırdığını biliyoruz (Yorkes-Dodson 
Kanunu). Diğer sebep ise, yeni 
ve uyumsuz bir uyarıcının dikkat 
çekmesi ilkesi üzerine kurulu. Mizah 
da uyumsuz uyarıcılar içerdiği için 
dikkat çekmesi olağan bir durum. 
Son olarak, pazarlamacılar mizahın 
gücünü, insanları tehdit eden bir 
konuyu alıp başa çıkabilecekleri bir şey 
haline dönüştürmekte kullanıyorlar. 

Çizim: Cem Kızıltuğ
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Tehdit algısı azaldıkça kişilerin verilen 
mesajı dikkate alıp işleme ihtimali 
artar. Örneğin, iktidarsızlık sorunu için 
kullanılan Viagra reklamlarının mizahi 
öğeler içermesinin bir sebebi tehditkâr 
ve utanç verici olabilecek bir durumu 
kişilerin başa çıkabileceği bir senaryoya 
dönüştürerek reklamın verdiği mesaja 
dikkati çekmektir.

Mizahın reklamlardaki mesajı 
anlamlandırmaya katkısı birçok 
psikolojik süreç sonucunda 
gerçekleşebilse de, bunun iknaya 
dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdir. 
Dolayısıyla, reklamlarda mizah 
kullanımının riskli ve tehlikeli 
olduğunu söyleyebiliriz. Mizahın, karşı 
tartışmayı azaltarak iknayı artırdığını 
gösteren bazı bulgular var. Fakat bu 
bulgular, mizahın başarılı bir şekilde 
uygulandığını varsayıyor. Vermek istediği 
mesajları mizah ile başarılı bir şekilde 
birleştiremeyen reklamlar esprili olmak 
yerine rahatsız edici oluyor ve mizah 
içermeyen reklamlara kıyasla etkinlikleri 
azalıyor. Şu da var ki, bira satışında 
mizah işe yararken lüks arabalar için 
aynı şey geçerli olmayabilir; yani ürün 
kategorisi önemli. Ayrıca, mizahın dikkat 
ve hatırlama gibi bilişsel süreçler 
üzerindeki pozitif etkisi kanıtlanmış 

olsa da değişim, satın alma niyeti ve 
seçim gibi konulara etkisi üzerine 
kanıtlar hâlâ çok az. Son olarak, 
insanların neyi komik bulup neyi 
bulmadığı cinsiyet, etnisite ve kültür 
gibi pek çok faktöre bağlı (Madden 
ve Weinberger 1982; Unger 1996). 
Bazılarının esprili olarak algıladığı 
bir reklam, başkaları için hiç de öyle 
olmayabilir. Bu da bizi, neyin kabul 
edilebilir mizah olduğu konusunda 
düşünmeye itiyor.

KABUL EDİLEBİLİR MİZAH
Mizah anlayışı bir kültürden diğerine 
değiştiği gibi aynı kültürde zaman 
içinde de değişir. Örneğin, bir 
zamanlar reklamların baskın teması 
cinsiyetçi mizah (aptal sarışın 
şakaları) artık toplumda kabul 
görmüyor. Güncel araştırmalara göre, 
sadece “saldırganca cinsiyetçi” olan 
erkekler kadınları aşağılayıcı şakaları 
komik buluyor ve tekrar ediyor.
Dolayısıyla, toplumun geneli cinsiyetçi 
şakaları cinsel taciz olarak görüyor 
ve hoşlanmıyor. Baskın erkekler 
ve itaatkâr kadınların gösterildiği 
reklamlar da geçmişe göre sayıca 
daha az. Azınlıkları aşağılayan mizah 
da artık kabul edilmiyor ve reklamlarda 
neredeyse kullanılmıyor.

Uluslararası araştırmaların 
ortaya koyduğu verilere 
göre, televizyon 
reklamlarının yüzde 11’i, 
radyo reklamlarının ise 
yüzde 24’ü mizah içeriyor.
 

Bir reklamın etkili olmasında ürün kategorisi önemlidir. Örneğin 
bira satışında mizah işe yararken lüks arabalar için aynı şey 
geçerli olmayabilir.
 



Araştırmalar reklamların ikincil
etkileri konusundaki anlayışımızı da
geliştirdi. Reklamların ideal beden
algısına etkisi bu örneklerden sadece
biri. Dolayısıyla artık reklamcılar, 
toplumun ideal kabul ettiği normları 
vurgulama veya destekleme 
konusunda çok daha dikkatliler.

Olumlu eğilimlere rağmen, reklamlarda 
mizah kullanımı konusunda hâlâ 
önemli sorunlar var. Reklamcıların 
karşılaştığı en önemli sorunlardan 
biri, mizah içeren bir reklamın, 
mizah anlayışları birbirinden çok 
farklı bireylerin oluşturduğu kitlelere 
sunulacak olması. Ayrıca, 15 ya da 
30 saniyelik bir reklam, iyi bir espriyi 
aktarabilmek için çok kısa. Dolayısıyla, 
bu aktarımı kolaylaştırmak ve anlayışı 
artırmak için birçok kişi tarafından 
bilinen stereotiplerin kullanılması 
kaçınılmaz. Büyük bir kitleye hitap 
eden ve stereotip kullanan mizahta, 
esprinin merkezi olarak kabul 
edilebilir bir hedef bulmak gerekir. 
Öyle görünüyor ki, bugünlerde bu 
hedef için seçilen grup gitgide daha 
çok bir erkek figür içeriyor. Wright 
State Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Charles S. Gulas ve meslektaşlarının 

esprili reklam konusunda 2010 
yılında yaptığı araştırmaya göre, 
reklamlarda psikolojik ve fiziksel 
şiddete uğrayan erkekleri göstermek 
ve bunu aşağılama şeklinde yapmak 
gitgide yükselen bir eğilim. Bu tür 
reklamların temaları, erkeklerin 
çocuksu, tembel, yeteneksiz ve bu 

yüzden aşağılanmayı hak ediyormuş 
gibi lanse edilmesi etrafında dönüyor. 
Arizona State Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Marc G. Weinberger ve 
meslektaşlarının (2012) da söylediği 
gibi, bu örnekler popüler TV dizisi The 
Simpsons’taki Homer Simpson’da, 
Married with Children’daki Al Bundy’de 
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Reklamcılıkta kurbansız mizah yapmak zor görünüyor. Hangi grupların reklamlardaki 
mizahın hedefi olacağını ise kısmen değişen kültürel normlar ve toplumsal güç ilişkileri belirliyor.
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ve Family Guy’daki Peter Griffin’de 
açıkça görülüyor. Yukarıda bahsettiğim 
Darwin Ödülleri’ne kadınlardan çok, 
erkeklerin aday gösterildiği gerçeği de 
bu görüşü destekler gözüküyor. Şaka 
bir yana, reklamcılıktan bahsediyorsak 
kurbansız mizah yapmak zor 
görünüyor. Yıllar içinde değişen tek şey 
ise, kültürel normlarla şekillenen güç 
ilişkileri ve hangi grupların mizahın 
hedefi olacağı.

NASIL DAHA KOMİK OLUNUR VE 
KAPANIŞ NOTLARI
Başta belirttiğim gibi, çoğumuz 
gerçekte olduğundan çok daha güçlü 
bir mizah anlayışımız olduğuna 
inanırız. Fakat mizahın zaman içinde 
öğrenilen bir yetenek olduğunu 
düşünürsek bu durum umutsuz 
olmaktan çıkıyor. Başarılı stand-
up komedyenleri bile bir hikâyeyi 
mizaha dönüştürmenin ve bunu 
başarılı bir şekilde aktarmanın 

saatlerce çalışma gerektirdiğini 
söyler. Araştırmalar da bunu 
destekliyor. Can alıcı noktaları tahmin 
etmek kolaylaştığında esprilerin 
daha komik olduğunu biliyoruz 
örneğin. Aynı şekilde, Würzburg 
Üniversitesi’nden Dr. Sascha 
Topolinski (2014) de insanların 
şakayı anlamlandırmalarındaki 
kolaylığın, şakanın komikliğini 
artırdığını söylüyor. Bir espriyi 
yapmadan 1 ila 15 dakika öncesinde 
arkadaşlarınızı esprinin can 
alıcı noktasını anlayacak şekilde 
havaya sokmanız esprinizi berbat 
etmez. Aksine, arkadaşlarınızın 
espriyi zihinsel olarak işlemesini 
ve anlamlandırmasını kolaylaştırır 
ve böylece espriniz kulağa daha 
komik gelir. Araştırmaların ortaya 
çıkardığı mizahı iyileştiren bu tarz 
teknikleri kullanmak reklamcıların 
mağdursuz mizah yaratma idealine 
yakınlaşmasını kolaylaştırabilir.∆
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Bir espriyi yapmadan 1 ila 15 dakika öncesinde arkadaşlarınızı 
esprinin can alıcı noktasını anlayacak şekilde havaya 
sokarsanız arkadaşlarınızın espriyi zihinsel olarak işlemesini 
ve anlamlandırmasını kolaylaştırırsınız.
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TÜRK ASTRONOT MU? 
GÜLDÜRMEYİN BENİ!

Popüler mizah dergilerindeki Türk astronot kinayesindeki mizah, iki farklı dünyayı bir araya getirir. 
Dikkatle incelediğimizde bu karikatürler moderniteyle ilgili temel güvensizlikleri anlamamıza 
yardımcı olur.

Çizim: Leyla Atay
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Mizah, tipik olarak bireysel karakterleri 
çeşitli durumlar veya senaryolarda 
konumlandırmaya dayanır. Bu tür komik 
yöntemlerde, örneğin smokin giymiş 
operaya gitmeye çalışan bir entelektüel, 
kafalarını sallayan gençlerle dolu bir 
heavy-metal konserinde bulabilir 
kendini. Senaryo halindeki mizah, 
süregelen düzendeki kısıtlamaları 
yumuşatır ve düzenin dışına çıkma 
fırsatı sunar. Burada komik olansa, 
toplum yaşamını şekillendiren ve son 
derece sembolik olan kısa süreli sınır 
ihlalleridir. Bu anlamda, komik olarak 
nitelenen şeyler, mizahın oluştuğu 
bağlamsal zemine karşı oldukça 
hassastır.

Popüler mizah dergilerindeki Türk 
astronot kinayesi bunun güzel bir 
örneğidir. Bu komedi yönteminin 
temeli, gelenekselleşmiş yapay olgu ve 
davranışları (örn, çayla birlikte sigara 
içen bıyıklı adam), oldukça teknolojik 
bir ortamda konumlandırmaya dayanır 
(örn, uzay kapsülü). Burada amaçlanan 
mizah, iki farklı dünyayı bir araya 
getirir. Bu iki farklı dünyayı ayıran 
şeyin ne olduğu (çay içen bir adam ve 
uzay kapsülü) ve buradaki sınır ihlalini 
sembolik ve dolayısıyla komik hale 
getiren şeyin niteliği, sorulması gereken 
ilginç sorular arasındadır. 

Sosyal yaşamdaki olayları genellikle iki 
kategoride (örn, kadın ve erkek) veya 
üç kategoride (düşük, ortalama, yüksek 
gibi) sınıflandırırız. Bu ikili ve üçlü 
sınıflandırmalarda, bir kategori (örn, 
erkek ve ortalama) belirtilmez. Örneğin, 
gazetelerdeki kaza haberlerinde kadın 
sürücülerin cinsiyeti belirtilirken, erkek 
sürücüler cinsiyetsizmiş gibi ele alınır 
ve erkek oldukları vurgulanmaz.

Türkiye’nin çağdaşlaşması bize ilginç 
bir üçleme sunar. Varlığı kanıksanmış 
bir unsur olan modernitenin tanımı, 
200 yıllık modernleşme tarihi boyunca 
hiç net olmamıştır. Modernitenin 
ne olduğunu tanımlama çabaları, 
geleneksel ve ultramodern gibi 
kardeş unsurlara dayandırılır. Bu 
ikili sınıflandırma, Tanzimat dönemi 

reformları öncesi ve sonrası kamu 
tartışmalarında canlı bir biçimde 
gözlenmişti. Esasen bahsedilen iki uç 
kavram, modernitenin ne olduğunu 
anlama ihtiyacından sonra gerekli hale 
gelmişti. Osmanlı’nın çağdaşlaşma 
sürecinde “gelenek”, sosyal kötülüklerin 
değişmez kaynağı olarak görülmüştü. 
Çok kadınla evlilik, ergen yaşta evlilik 
ve geniş aileler gibi sorunlar demografi 
alanında yapılan çalışmalara göre 
Osmanlı İstanbul’unda görülmese 
de, çağdaşlaşma yanlıları özellikle 
bu sorunlarla ilgilenmişti. Çağdışı bir 
geçmiş kavramı, modern bir toplum 
imgesi için özellikle yaratılmıştı. 
Dolayısıyla “gelenek”, moderniteye hem 
istenmeyen hem de vazgeçilemeyen bir 
unsur olarak eşlik etmişti.

Geleneksel, modern ve ultramodern 
üçlemesinin bir diğer ucu olan 
ultramodern kavramı da gelenek 
kavramı kadar karmaşıktı. 
Gelenek, modernitenin yokluğu ile 
ilişkilendirilirken “ultramodern” kavramı 
yerel kültüre yabancılaşacak kadar fazla 
modernliği temsil etmekteydi. Buradaki 
tehlike, “Batı”ya çok fazla benzemekti. 
Zamanın yazınsal geleneğinde 
yerel örf ve adetlere kızgınlıklarıyla 
ön plana çıkan yüzeysel modern 
karakterler kötüleyici bir bakış 
açısıyla aktarılıyordu. En tanınmış 
ultramodern karakterlerden biri 
Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası 
romanındaki Bihruz Bey’dir. Roman, 
Bihruz Bey’i batı materyalizmi 
için deli olan biri olarak yansıtır: 
Avrupa tarzı pahalı giysiler giyer, 
tüm servetini arabalara yatırır, 
sürekli Fransızca sözler söyler ve 
Türk adetlerini kaba saba bulur. Bu 
kültürel denge oyununda biri çağdışı, 
diğeri yabancılaşmış olan her iki uç 
da tehlikelidir. Modernite ise belirsiz 
bırakılmış ve uçların reddedilmesine 
dayalı olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Popüler kültür, modernite etrafındaki 
bu sembolik sınırları reddetmede 
özellikle önemli bir alan olmuştur. 

Geleneksel ve ultramodernin 
çarpışması Türk mizahında yinelenen 

temalardan biridir. Sosyal yaşamın 
karmaşasında iki kavram arasındaki 
sınırlar silikleşir, hiçbir şey tam olarak 
geleneksel veya ultramodern değildir. 
Fakat mizah, bu sınırların görmezden 
gelinemeyeceği varsayımına dayanır 
ve iki kavramın aynı ortamda 
karşılaşmasının komik olduğunu 
düşünür.

Bu karikatürlerin dikkatli bir incelemesi, 
modernite ile ilgili temel güvensizlikleri 
anlamada bize yardımcı olur. 
Karikatürler, hem gelenekselin hem 
de ultramodernin sorun içerdiğini 
gösterir. Geleneksel olan fazla 
duygusal ve mantıksızdır, modern 
yaşamın gerektirdiği becerilerden 
geri kalır. Karikatürlerde bu kavram, 
belli fiziksel özelliklere sahip, cinsel 
isteklerinin peşinden giden ve hazzını 
erteleme beceresi olmayan erkekler 
ile görselleştirilir. Ultramodern 
ise havalı, mesafeli ve bireyseldir; 
insanlarla iletişimden yoksundur ve 
materyalizm ile büyülenmiştir. 

Sınırları net bir şekilde çizilmiş 
geleneksel ve ultramodern uçları 
dışında, modernite merkez kategori 
olarak yer alır ve iki ucu birbirine 
bağlar. 200 yıllık tarihinde Türk 
modernitesi, karşıtı olan iki kavrama 
kıyasla net olarak tanımlanmamış ve 
varlığı kanıksanmış bir şekilde kalır. 
Güncel karikatürler (uzay gemisinde 
basmakalıp şekilde yerel davranan ve 
geleneksel ürünler tüketen bir Türk 
astronotun gösterildiği karikatürde 
olduğu gibi) bu kavramlar arasındaki 
kültürel aktarımı ele alır. Böylece, 
modernite etrafında şekillenen kültür 
ve kimlik arayışlarının bağlamla 
sınırlı, sorunlu doğasını gözler önüne 
serer. Metinsel yakınlık (karikatürlerin 
derinlemesine okunması) ile metinsel 
mesafe (belirli bir karikatürü geniş 
çerçevede modernite ve kimlikler 
ile ilgili güvensizlikler bağlamına 
aktarma) birleştirildiğinde “yerel” 
bir mizah karakterinin modernitenin 
“küresel” endişeleri ile nasıl 
konumlandırıldığı ortaya çıkar.∆

 Doç. Dr. Murat Ergin / İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
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GARİP’TEN 
BU YANA 
TÜRK ŞİİRİNDE 
MİZAH

Son yılların moda sorusuyla “Şiirimiz ölüyor mu?” diye endişelenmeyin. 
Başka hiçbir gıda kalmasa bile, mizah önümüzdeki yıllarda da şiirimizi 
beslemeye devam edecek.
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de vazgeçilmezdir. Nitekim Turgut 
Uyar’ın “Geyikli Gece”si “Halbuki 
korkulacak bir şey yoktu ortalıkta 
/ Her şey naylondandı o kadar / Ve 
ölünce beş on bin birden ölüyorduk” 
dizeleriyle son bulur. Cemal Süreya 
“Onlar İçin Minibüs Şarkısı”nda, 
yükselen burjuvaziyi şu alaycı sözlerle 
tasvir eder: “Ama hamarattırlar uyku 
hapları ve bir sürü zımbırtıyla ölümü 
magazinleştirecek kadar”. Onun Mimar 
Sinan’a hitaben yazdığı dizeler, bugün 
İstanbul’un siluetini bozan yapıların 
mimarları için de geçerlidir: “Bütün 
mimarlar yüksek, mühendisler de / Bir 
sen kaldın alçak mimar ey Sinan Usta!” 
(“Teknokrat”). Ece Ayhan’ın 70’lerdeki 
anarşi günlerinde öldürülen gençler 
için yazdığı “Meçhul Öğrenci Anıtı” ve 
Çanakkaleli bir fahişeden söz eden 
“Melahat Geçilmez” başlıklı şiirleri, 
ironik tavrı daha başlıklarında belli 
eder. Ülkü Tamer ise Virgülün Başından 
Geçenler adlı kitabında noktalama 
işareti olarak değeri bilinmeyen virgülü 
kahraman yaparak benzer bir tavrı 
sürdürür.

Böyle bir yazıda Can Yücel’e 
değinmemek olmaz. Yücel de mizah 
için yoğun şekilde argo kullanır, 
günlük deyişlerden yararlanır ve 
kurduğu şaşırtıcı bağlantılarla okuru 
gülümsetmeyi başarır. Örnek: “Evde 
oturmaya öyle alıştı ki millet / Sokağa 
çıkma yasağı yasaklandı” (“Şili’de Son 
Durum”). 

Hasan Hüseyin, “Ulanı da Karacoğlan 
Ulanı” başlıklı şiirinde kendisine 
sevecek kız bırakmadığı için yine onun 
havası ve diliyle çapkın Karacoğlan’a 
sitem eder. Yaşar Miraç’ın Trabzonlu 
Delikanlı adlı kitabında da türkülerin 
ve Karadeniz halkının keskin mizah 

Elbet daha önce de mizahi şiirler 
yazılıyordu fakat şiirde mizahı ana 
unsur haline getiren Garip şairleri oldu. 
Örneğin, Orhan Veli’nin “Tahattur” adlı 
şiirinde “Alnımdaki bıçak yarası senin 
yüzünden” diyerek seslenilen sevgili, 
gelenekteki kutsal sevgili modeline zıt 
“vesikalı” bir hayat kadınıdır. (Önemli 
tek derdi ayağındaki nasırı olan kendi 
halinde bir adamın ölümüne ağıt 
niteliğindeki)“Kitabe-i Seng-i Mezar” 
(Mezar Taşındaki Yazı), hem yüksek 
şiiri anımsatan adıyla ters düşen 
önemsiz içeriğiyle geleneksel şiirin bir 
parodisi hem sıradan insanın ölümünü 
hafifseyen toplumsal sistemin 
yergisidir. Oktay Rifat’ın “Gelin” adlı 
şiiri de ona benzer:  “… Servi boyluma 
ne oldu / Öldü / Ak sadeler giyindi / 
Vay benim köse sakalım”. Melih Cevdet 
Anday, “Zavallı Etem” başlıklı şiirinde 
bütün kışı dışarıda geçirerek zor 
günler yaşayan birinin verem olduktan 
sonra sanatoryumda nasıl rahat 
ettiğini anlatır. 

Garip şiirinden etkilenen Metin Eloğlu, 
şiirlerindeki yoğun mizah kullanımıyla 
dikkati çeker. “Xavier Cugat” adlı şiirde 
kentli bir kızı baştan çıkarmaya çalışan 
köylü bir adamın dilinde yabancı birçok 
marka komik bir hava yaratır. “La 
Grand Parmak La Porte” ise, sonradan 
görmüş bir kadının Avrupalı olma 
özentisini eleştirir.

“Şiire girmeyen sözcüklerin / Şiire 
girene kadar / Kuğurdadığını” belirten 
Salah Birsel, mizah etkisini okuru 
şaşırtan “pampinler, şapşuplu deyişler, 
abalubacı, gulgulusu” gibi birçok yeni 
sözcükle yaratır.

Şiir anlayışları bağlamında Birinci 
Yeni’den ayrılsalar da, mizah ve 
özellikle ironi İkinci Yeni şairleri için 

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

Şiirimizin hali dünyanın hali: 
Gülümsüyoruz fakat bir 
uçtan öbürüne gerilim hattı 
dudaklarımız.  



Ne de olsa Nasrettin 
Hoca’nın torunları…  
Şairlerimiz güldürmekle 
yetinmeyip düşündürmek 
de istiyor, ironi dozu 
yüksek şiirler çıkıyor 
ortaya.
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duygusunun etkileri görülür: 
“Emicem tavukların çalınır / Çalınır 
da bazı geri salınır / Çünkü küçük 
kızın bana darılır” (“Hırsız Yeğen 
Türküsü”). 

Ataol Behramoğlu “Dörtlük” adlı 
şiirinde çarpıcı bir tezata değinir: 
“Cellat uyandı yatağında bir gece /  
Tanrım dedi bu ne acayip bilmece 
/ Öldükçe çoğalıyor adamlar / Ben 
tükenmekteyim öldürdükçe…” 

80’lerde Garip şiirini yeniden 
canlandıran Sunay Akın’ın 
şiirlerinde buluşlar, söz oyunları 
ve ironi yine ön plandadır. 
Örneğin, bir kadının küçükken 
annesi tarafından nasıl sakınarak 
yıkandığını anlatan şiirinin adı 
“Fahişe”dir;  “Kız Kulesi” adlı 
şiirde kule, soğusun diye suya 
batırılmış bir biberondur. 

90’ların şairi Oğuzhan Akay, söz 
oyunlarına saçmalık derecesinde 
yaslanan şiirleriyle dergilerde 
görünür. Fakat onu belki de 

“Bütün kadınları sevmek çok 
güzel / Bir kadını sevmek çok 
zor” dizeleriyle anmak gerekir. 

Hüseyin Ferhad’ın Şeytan’la 
“aklı kıt” bir meleğin diyaloğunu 
aktaran “Güneş İşaret 
Parmağımın Arkasından Doğar, I” 
başlıklı şiirinde melek, Şeytan’a 
“Yahu İblis efendi” diye seslenir, 
Adem’le Havva’yı göstererek “yine 
ters vaziyette bizimkiler / Kürek 
mahkumları gibi inlemekteler / 
Sırf kul sayısını artırmak için” diye 
devam eder. “Hayal Ülkesinin Keşfi, 
I” de bir keşişin sözleri üzerine şair 
“Beynime sıçramış gibi bokböceğinin 
kanı / Aldı mı beni bir düşünce” der 
ve şiirin sonunda keşiş, şaire “kâhin 
kılıklı şapşal herif” diye hitap eder. 
Bunun gibi şairin kendisiyle dalga 
geçtiği örnekler aşırı yüceltilmiş 
ozan imajını sarsmaya dönük bir 
çabadır. 

Her yolun ucu kendimize çıkarsa, 
bu yazıyı kendi şiirimden bir 
örnekle bitirmeme izin verin. 
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“Mona Lisa” adlı şiirimde Mona 
Lisa bir Türk’le evlidir ve bu 
“oğlan duymasın basbayağı 
şaşı” gelinin nasıl ilk günden 
beri resimdeki gibi öyle ellerini 
kavuşturup oturduğunu, hiçbir 
işe el sürmediğini kaynanasının 
ağzından dinleriz. 

Yüzyılın ikinci yarısında yazılan 
Türk şiirinde mizah örneklerine 
sıkça rastlanır. Genel olarak, 
şairlerin mizahı amaç değil, 
bir araç olarak gördükleri, 
sırf eğlence olsun diye mizah 
yapmadıkları söylenebilir. Bir 
başka gözlem şairlerin daha çok 
ironi sanatını tercih etmeleridir. 
İroni, kendisiyle dalga geçilenin 
anlamadığı ama şairle okurun 
farkına vardığı gizli bir kavrayış 
üstüne kuruludur. Okuru kendi 
tarafına çekmek isteyen şair 
ironiyi bu yüzden seçebilir. Ayrıca, 
ironi sayfada söylenmediği ya 
da tam tersi söylendiği halde 
asıl kastedileni görme anlamına 
geldiğinden, bir zekâ gösterisi 
olarak değerlendirilebilir, bu da 
ironiyi çekici kılan bir diğer neden 
olabilir. Mizah hayatın kabalığına 
karşı bir silah ve bir koruma 
kalkanıdır ve çarpıklıklardan, 
çelişkilerden, tutarsızlıklardan, 
saçmalıklardan doğar. Gerek 
dünyada gerek ülkemizde bunların 
hiçbirinin sıkıntısını çekmediğimiz 
düşünülürse, son yılların moda 
sorusuyla “Şiirimiz ölüyor mu?” 
diye endişelenmek yersiz.  Başka 
hiçbir gıda kalmasa bile, mizah 
önümüzdeki yıllarda da şiirimizi 
beslemeye devam edecektir.∆

Kıvamı ağır, ironi dozu yüksek, 
genzi yakan şiirler yazıyor 
ozanlarımız. Ne yapsınlar? 
Epeydir malzeme böyle 
hayatın mutfağında.
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SEVGİLİ DOSTUM ROBOT: 

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Avrupa’dan dört üniversitenin 
ortaklığında yürütülen, insan - robot etkileşiminin geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen 
Joker Projesi ile ilgili merak ettikleriniz Fener’de.

JOKER PROJESİ

 Doç. Dr. Metin T. Sezgin, projenin yeni robotunu “sentetik ve projeksiyon” bir karakter olarak 
tanımlıyor. Robotun yüz derisini oluşturan yarı saydam yüzeye, içeriden bir yüz görüntüsü yansıtılıyor.
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Röportaj: Elif Yılmaz

Joker Projesi, temelde sosyal 
iletişim becerilerine sahip bir 
robotun şakalaşma, empati kurma 
gibi davranışlarla insanlarla 
iletişiminin amaçlandığı, Avrupa’dan 
beş üniversitenin ortaklığında 
yürütülen bir proje. Projede robotun, 
alışılagelmiş sözel iletişim yolları 
dışında gülme, öksürme, baş sallama, 
kızma gibi sözel olmayan ifadeleri de 
algılayarak insan-robot etkileşimini 
daha doğal ve zengin hale getirmesi 
hedefleniyor. Koç Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 
Doç. Dr. T. Metin Sezgin, Doç. Dr. 
Engin Erzin, Doç. Dr. Yücel Yemez 
ile doktora öğrencileri Bekir Berker 
Türker ve yüksek lisans öğrencileri 
Zana Buçınca ile, heyecanla çalıştıkları 
proje hakkında konuştuk.

Joker “güler yüzlü robot”larla 
insanların etkileşimi anlamında 
önemli bir proje. Bize projenin 
amacından, nasıl bir düşünceyle yola 
çıktığınızdan bahseder misiniz?   
Projenin amacı insanların 
robotlarla daha rahat ve doğal 
etkileşim kurmasını sağlamak. İnsan 
ömrünün uzaması ve yaşlı sayısının 
artmasıyla, gerek kendi evlerinde gerek 
huzurevlerinde toplumdan uzaklaşmaya 
başlayan insanların da sayısı artıyor. 
Bu durumun bireylerde yaratabileceği 
problemleri düşünerek yola çıktık.

Bu problemlerden akla ilk gelenler 
elbette gündelik yaşamda ihtiyaç 
duyulanla ilgili. Bu doğrultuda, 
insanların gündelik aktivitelerini 
yerine getirmelerine yardımcı 
olacak veya onların bu aktivitelerinin 
takibine yardımcı olacak sistemler 
yapmayı hedefliyoruz. Bunların 
başında da robotik sistemler geliyor. 
Yaşlı ya da özel gereksinimli olan 
insanları sosyal hayata biraz daha 
katabilmek ve doğal yaşamlarında 
onları takip edebilmek için robotları 
hayatımıza sokmak makul bir 
alternatif gibi geliyor. Hatta bu 

sistemler yaşlılarımızın yanında 
hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği 
konulara da hizmet edebilir. Örneğin, 
bebeğim, annem-babam, bir 
arkadaşım veya eşim evde sağlıklı mı, 
rahatı yerinde mi, gündelik işlerini 
yapabiliyor mu? Bunları takipte 
teknolojinin desteğini almak ve bunu 
insanları rahatsız etmeden yapmak 
çok önemli. O yüzden robotları, 
insanların ortamına daha kabul 
edilebilir, daha insansı biçimde 
sokmak mantıklı olur diye düşündük. 
Buradan yola çıkarak insansı robotlar, 
insanlarla kurabildiğimiz şekilde 
iletişim kurabileceğimiz robotlar, 
sistemler üretmeye odaklandık. 
Projenin ana çıkış noktası bu. “Peki, 
bir robotu insansı yapan şey nedir?” 
sorusunu cevaplamaya çalıştık. 
İnsanların duygularının olması, 
olaylara tepki verebilmeleri, robotlarla 
insanları ayıran en önemli hususlar. 
Bu tepkiler duygusal olabildiği gibi, 
duygusal patlamalı tepkiler de olabilir 
veya mizahi bir durumda olduğu 
gibi gülmek, paylaşmak, cevap 
vermek şeklinde de gerçekleşebilir. 
Biz, bu yetenekleri robotlara nasıl 
yerleştirebileceğimizi anlamaya 
çalışıyoruz. Burada da aslında bizim 
esas odaklanmaya çalıştığımız tepki 
grubu duygu patlamaları. Bunları 
anlık tepkiler olarak nitelendirebiliriz; 
gülmek bunlardan en belirgin olanı. 
Biz öncelikle robota karşısındaki 
kişinin gülüp gülmediğini veya ne 
zaman gülebileceğini anlama yetisini 
öğretmeye çalışıyoruz. Eğer bunu 
anlayabilirse, o da karşılık verebilir ve 
gülebilir. Bunun için çok sayıda insanı 
doğal ortamlarında gözlemleyip hangi 
durumlarda ve neden güldüklerini 
öğrenebilen bir robot sistemi 
yapabilirsek, bu robot bir süre sonra 
insanların arasına karışabilir. 

Bu çok zor bir şey değil mi? Çok 
büyük kültürel farklılıklar var; 
bizim güldüğümüz bir şeye başkası 

gülmeyebilir. Birine çok esprili, komik 
gelen bir şey diğeri için bir şey ifade 
etmeyebilir. 
Çok doğru. Ama bir şeye gülmek 
için her zaman onun ne olduğunu 
anlamak gerekir mi? Belki doğru 
olan söyleneni ya da o anki durumu 
anlayıp gülmek, ama birçok sosyal 
ortamda görürsünüz ki, o espriyi 
anlamayan biri de sadece diğerleriyle 
aynı ortamda olduğu için ve aralarına 
karışmak için gülebilir. Gülünecek 
yeri de, aslında karşıdaki kişinin olayı 
anlatış şekli, ses tonu belli eder. 
Biz bunu gündelik yaşamımızda da 
yapıyoruz, karşıdakinin gülmesini 
beklediğimiz yerde ya sesimizi 
yükselterek ya da başka bir şekilde 
bunu karşı tarafa aktarıyoruz. Robotun 
her zaman içeriği anlayarak gülme 
tepkisi vermesini bekleyemeyiz, ama 
insanların güldüğünü fark edip o da 
gülmeye katılabilir veya daha gülme 
başlamadan nerede gülüneceğini 
anlayabilir. 

Robot bunları otonom 
gerçekleştireceği için de bu iş zor 
olmalı?
Otonom olmasını hedefliyoruz, ama 
bu kolay bir iş değil. Gülmeyi tanımak 
için başta sesi kullanabiliriz; en 
belirgin özellik ses. Sonra, yüzdeki 
değişiklikler, göz ve kaş hareketleri 
ile vücut dili geliyor. Biz öncelikle 
insanların belirli durumlarda nasıl 
davrandığını anlamaya çalışıyoruz ki, 
bu aslında psikolojiyi de ilgilendiriyor. 

Laboratuvarımızda konuk ettiğimiz 
katılımcılarla psikoloji deneyleri 
yaparak onların değişik senaryolar 
içinde nasıl davrandıklarını 
inceliyoruz. Seslerini ve görüntülerini 
kaydediyoruz veya özel ekipmanlar 
ile hareketlerini takip ediyoruz. Daha 
sonra belki psikolojinin bir adım 
ötesine geçiyoruz: Kaydedilen bu 
bilgi kanallarını kullanarak bir şeyler 
tahmin etmeye, anlamaya çalışıyoruz.
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İnsansı robotlar, insanlarla 
kurabildiğimiz şekilde 
iletişim kurabileceğimiz 
robotlar, sistemler üretmeye 
odaklanmak projenin ana 
çıkış noktası oldu.

Birtakım senaryolar kurgulanıyor 
sanırım; bir espri yapılıyor ve ona 
nasıl bir tepki verildiği gözlemleniyor 
değil mi?
Evet, aslında doğala yakın ortamlar 
oluşturuyoruz. Örneğin, Tabu oyununa 
benzer ama biraz daha geniş 
kapsamlı bir yarışma düzenledik: 
Birileri bir kelimeyi dolaylı yollar ile 
anlatmaya çalışıyor, karşıdakiler de 
bunu anlamaya çalışıyor. Yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin 
katılımıyla eğlenceli bir ortam oluştu, 
karşılıklı espriler gülüşmeler oldu. 
İnsanların tepkilerini mikrofon, 
kamera ve hareket takibi cihazları 
aracılığıyla kayıt altına aldık. Sonra 
“Kinect” tipi cihazlarla vücutlarının 
nasıl hareket ettiğini tespit ettik. Bu 
şekilde veri tabanları oluşturuyoruz.

En karmaşık şeyi seçmişsiniz aslında, 
çünkü bu tür ortamlarda insan çoğu 
zaman hiç anlamadığı bir şeye güler. 
Evet ve insanlar grup olarak 
gülüyorlar böyle durumlarda. Ama en 
azından verilerimizin doğal olması 
için böyle bir veri tabanı oluşturduk. 
Buna benzer başka veri tabanları da 
var; insanların karşılıklı konuşmalarını 
içeren vb. Biz bu veri tabanlarından, 
bahsettiğim sinyallere bakarak 
gülmenin nerede gerçekleştiğini 
anlamaya çalışıyoruz.

Bu, Koç Üniversitesi ekibinin çalıştığı 
kısım mı? 
Biz daha çok bu duygu 
patlamalarından gülme üzerine 
çalışıyoruz. Diğer gruplar bir 
robotla insanın karşılıklı diyaloğu 
nasıl olmalıdır gibi konular üzerine 
çalışıyorlar. Konuşma tanıma 
teknolojisinin çok iyi çalışmadığını 
farz edersek, bir yaşlıyla diyalog 
kurmak istediğimizde nasıl bir 
strateji izleyelim veya ne tür sorular 
soralım ki, karşılıklı bir diyalog 
hissi verebilelim? Doğal olarak 
bir robotla her şeyi konuşamayız, 
çünkü robotlar şu anda insanların 
anlayabildiği düzeyde doğal dili 

anlayıp, düşünüp cevap veremiyor. 
Sınırlı yetileri, becerileri var. O sınırlar 
çerçevesinde ne tür diyaloglar içine 
girebiliriz? Mesela Fransa’daki grup 
daha çok bunun için çalışıyor. Onlar 
bu diyaloğu oturttuğu zaman biz 
de daha çok o diyalog içinde olası 
duygu patlamalarını tanıyabileceğiz 
ve robotun doğru tepkiler vermesini 
sağlayabileceğiz.

90’ların sonunda MIT’de yapılan bir 
robot vardı adı Kismet, sanıyorum bu 
tür araştırmaların öncülerindendi. 
Peki bu projenin öncüllerinden farkı 
ne? 
Kismet’i yakından biliyorum çünkü 
o çalışma sırasında ordaydım ve 
Kismet’i yapan kişi, Cynthia Breazeal, 
ayrılırken ben daha yeni doktora 
öğrencisi olarak gelmiştim MIT’ye. 
Duygusal programlama (affective 
computing) denen alanın, yani 
insanların duygularını anlama ve 
robotlarda bu duyguları ifade etme 
çalışmalarının başladığı zamanlardı. 
Cynthia da o zamanlar bu işin 
öncüllerinden oldu ve Kismet’le de 
çok ilginç bir şey başardı. Elbette 
duygu patlamasını veya karşıdakinin 
ne yaptığını tanıma, ona tepki 
verme gibi şeyleri değil, ama çok 
dışavurumsal duyguları çok güzel 
ifade edebilen bir robot yapmıştı. 
İşin ilginç kısmıysa bu robotun yüzü, 
bizim bildiğimiz insan yüzüne hiç 
benzemiyordu.

Bu aslında şunu gösteriyor: Robotu 
insana ne kadar çok benzetirseniz, bir 
noktadan sonra sizi o kadar rahatsız 
etmeye başlıyor. Buna “uncanny 
valley” (tekinsiz vadi) deniyor. 
Bu nedenle ilk zamanlar görünüş 
olarak insana çok benzer robotlar 
yapıp bunların insanlarla yakın bağ 
kurmalarını amaçlayan projeler çok 
başarılı olmadı. Sonradan da anlaşıldı 
ki, şurada duran çiçeği de “ifadeli” 
yapabiliriz, yani duygu ifade eden bir 
şey haline gelebilir çiçek. 

Bizim yaptığımız işlerin farklı kısmı 
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olarak, doğal ortamda gördüğümüz 
türden duygu patlamalarından ve 
özellikle de gülmeden bahsedebiliriz. 
Size bir saniyelik bir ses kaydı dinletip 
“Burada gülme var mı, yok mu?” 
demem bir problem; bir de bir saatlik 
bir kayıt verip “Buradaki gülmeleri 
bulun” demem ayrı bir problem 
bilgisayar mühendisliği açısından. 
Çünkü kısa olanda, bir şey var mı yok 
mu, bu gülme mi değil mi diye karar 
veriyorsunuz ve bu bir tanım oluyor. 
Uzun kayıtta ise hem nerelerde gülme 
olabileceğini bulacaksınız hem de bu 
gülmedir diyeceksiniz; bu biraz daha 
zor bir problem. Biz bu ikinci yöntemi, 
yüzden ve sesten gelen sinyalleri 
kullanarak doğal ortamlarda yapılan 
konuşmalar içinde geçen gülmeleri 
saptamak için kullandık. 

Bu durumda sizin yapmakta 
olduğunuz robot insan görünümünde 
olmayacak…
Aslında yeni bir robot üzerinde 
çalışıyoruz, kısmen insan görünümlü 
diyebiliriz; “sentetik ve projeksiyon” 
bir karakter. Robotun içinde bir 
projektör var ve projektörden 

robotun yüz derisini oluşturan yarı 
saydam yüzeye, içeriden bir yüz 
görüntüsü yansıtılıyor. Ama üzerine 
görüntü yansıtılan yüzey düz bir 
materyal değil, insan yüzü şeklinde. 
O nedenle ilginç bir şekilde yansıtılan 
görüntü itici görünmüyor. Dudak 
hareketleri gayet estetik görünüyor; 
hiç rahatsız edici değil. Bu robotu 
ve geliştirdiğimiz gülme veya duygu 
patlaması tanıma algoritmalarını 
kullanarak insan-robot etkileşimi 
kısmına geçeceğiz. O aşamada da 
diyalog yönetimi gibi yeni problemlere 
bakmayı hedefliyoruz. Mesela, 
karşılıklı konuşurken ben bazen 
susup size söz hakkı verebilirim veya 
siz söz hakkı almak istediğinizde 
belli hareketlerle ya da belli şekilde 
nefesinizi, sesinizi ayarlayarak 
konuşmayı devralabilirsiniz. Bunu 
bir insan-robot etkileşiminde nasıl 
yapabiliriz? Aynı şekilde, diyelim 
ki, bir şeye beraberce bakıyoruz 
ve ben sizin o şeye daha çok 
yoğunlaşmanızı istiyorum. Bunu 
hem davranışlarımla hem de belki 
duygu patlamalarını doğru şekilde 

kullanarak nasıl başarabilirim? 
Temelde tanımayı başardığımız duygu 
patlaması gibi verileri kullanarak 
üst seviyede diyaloğu yönlendirme, 
karşıdaki insanla daha verimli ilişki 
kurma yönünde neler yapabiliriz diye 
bakacağız.

Aklınızda bir isim var mı bu robota 
vereceğiniz?
Robotun şu anda bir ismi yok. Jenerik 
ismi, kafasında kürklü bir şapka 
olduğu için “Furhat”, biz de ona 
Ferhat diyoruz.

Espriye tepki verebilecek, tamam. 
Peki, kendisi espri yapabilecek mi?
“Espri tam olarak nedir? İnsanlar 
neden güler?” Bu sorular çok zor. 
Bir şeyin sıcak olduğunu anlamak 
veya üşümek gibi insansı şeyler bir 
robot için çok da anlamlı değil. Robot 
sıcaklığı ölçebilir ama üşümez veya 
sıcaktan rahatsız olmaz (devreleri 
yanmadığı sürece). O yüzden espri 
yapabilme veya bir şeye gülme gibi 
durumlar da oldukça insansı ve hatta 
bazen insanlar için de anlaşılmamış 
şeyler. Henüz duyguların bile tam 

Laboratuvarımızda katılımcıların yardımıyla doğala yakın ortamlar yaratıp insanların tepkilerini 
mikrofon, kamera ve hareket takibi cihazları aracılığıyla kayıt altına aldık.
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olarak sınıflandırmasını yapabilmiş değiliz. O yüzden robot 
için fıkra anlatmak belki önceden kaydedilmiş bir şeyi 
sunmak şeklinde olabilir. Ama nasıl? Örneğin, aynı şeyi her 
defasında farklı anlatmak; belki yine aynı sözcüklerle ama 
değişik tonlamayla ya da değişik şekilde aktarmak zor bir 
problem olabilir.

Bir çocuğa veya yaşlı birine anlatmak örneğin…
Evet tabii. Bu anlamda belki robotların insanlardan daha iyi 
yapabileceği işler de olabilir. Örneğin ben fıkra anlatamam, 
çünkü benim için sonunu bildiğim bir şey sürpriz özelliğini 
kaybettiğinden gülmeye değer değildir. Espri yapabilirim, 
fakat bir espriyi de bir defa yapabilirim. Ne var ki, aynı 
esprileri defalarca yapabilen, hatta bundan para kazanan 
insanlar var. Robotlar da belki insanlar için zor olan tekrar 
tekrar anlatma işini çok güzel yapabilirler.

Günün birinde “stand up”çıların işlerine talip olabilirler belki?
Bence zaten ileride bu olacak, çünkü sanal karakterler 
veya robotlar artık insanlar tarafından çok kabul görüyor; 
onlarla duygusal bağ kuruyoruz. Bir çiçekle konuşan, ona 
bir şeyler anlatan, onu seven insanlar çiçeğe veya evdeki bir 
eşyaya duygusal olarak bağlanabiliyorlar. O yüzden sanal 
karakterler veya robotların duygusal varlıklar olarak kabul 
görmeleri çok da “bilimkurguluk” bir şey değil; hatta çok 
yakında olacak bence. Belki robot tek başına çok güzel fıkra 
anlatamayacak, fakat kendi şovunu yapan biri bu tür robotik 
sistemlerden faydalanabilecek belki de.

Çalışmalar gösteriyor ki, robot insana ne kadar benzerse, bir noktadan sonra o kadar rahatsız 
edici oluyor. Buna da “uncanny valley” deniyor.
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Peki, seri üretime geçildiğini 
varsayarsak her kullanıcı için farklı 
bir yüz faydalı olur mu? Örneğin biri 
için 25 yaşında yetişkin ya da başkası 
için 3 yaşında çocuk yüzü gibi. 
Tabii olabilir, çünkü her karakterin 
yaş veya meslek grubunun olaylara 
verdiği tepki farklı veya insanların 
aradığı, yakın gördüğü arkadaş tipi 
farklıdır. O yüzden insanlarla doğru 
iletişim kuracak ve onların istediği 
gibi sistemler üretmek gerekecek. Biz 
o anlamda şanslıyız; kullandığımız 
robotta yüzü projeksiyon olarak 
verdiğimiz için istediğimiz türde 
bir yüz yansıtabiliriz. Sistemimiz 
o açıdan avantajlı ama dediğiniz 
doğru, insan gruplarının kabul 
ettiği espriler de, ihtiyaç duydukları 
hizmetler de farklı, o nedenle her 
grup için ihtiyaçlarına hitap edecek 
şekilde sistemler ve karakterler 
yapmak gerekecek.

Örneğin, yaşlı yakınlarımızın 
evlerinde her şeyin yolunda olup 
olmadığı bilgisini bize verebilecek 
bir sistem oluşturmak gibi. O evin 
bir parçası haline gelen akıllı bir 
sistem ara sıra bana bilgi verse ya 
da ben arayıp konuştuğumda bilgi 
alabilsem çok faydalı olur. 

Farklı bir örnek de, gece sağlıklı 
bir uyku uyuyup uyumadığımı 
izleyen bir sistem olabilir. Medikal 
olarak bunu yapan sistemler 
var, ama bunlar daha çok evin 

çeşitli yerlerine yerleştirilen 
sensörlerden öteye geçemiyor. 
Bizim bahsettiğimiz daha çok, 
yakın iletişim kurulabilecek bir 
arkadaş ve aynı zamanda bu tür 
izlemeleri de yapabilecek dijital, 
insanların anladığı bildiği türden 
bir makine olacak.

Şu anda projenin hangi 
aşamasındasınız? 
Özellikle gülme konusunda 
oldukça yol kat ettik; çok veri 
topladık. Bu verileri analiz 
ettik, etiketledik çünkü robot 
“Burada gülme var” diyorsa 
orada gerçekten gülme olup 
olmadığını anlamak için o veriyi 
etiketlememiz lazım. Bunları 
yaptık ve gülmeyi tanıyan sistemi 
oluşturduk. Şimdi bunları robota 
aktarma ve robotta çalışan bir 
diyalog sisteminin bir yan ürünü 
olarak gülme tanıma sistemini 
kullanma aşamasındayız. 

Proje ortakları arasında nasıl bir 
işbirliği var?
Fransa’dan, Belçika’dan ve 
İrlanda’dan proje ortaklarımız 

var; beş üniversite birlikte çalışıyoruz. 
Avrupa ERA-NET programı 
çerçevesinde “Akıllı Arayüzler” çağrısı 
altında bir araya geldik, biz parasal 
desteğimizi TÜBİTAK’tan alıyoruz.

Tüm partnerler farklı görevlerin 
sorumluluğunu aldı ve herkes modüller 
oluşturmak üzere çalışmalarını 
sürdürüyor. Ortak çalışmalarla da bu 
modüllerin birleştirilmesi, ortak veri 
toplanması, işaretlenmesi ve çıktıların 
değerlendirilmesi gibi görevler yerine 
getiriliyor. 

Peki, proje ne kadar sürecek?
Proje bir yıl daha sürecek. Şu 
anda robotumuz ve bahsettiğim 
alt sistemlerimiz var elimizde. 
Proje kapsamında yürüttüğümüz 
doktora tezleri, proje sonrasında 
da devam edecek. Bizim amacımız 
robota gömülü, gülmeyi anlayabilen 
veya daha geniş kapsamlı duygu 
patlamalarını anlayabilen ve belki 
bunları kullanabilen sistemler 
üretmek. Bunun üzerine en azından iki 
tane tez düşünüyoruz. Ondan sonra 
muhtemelen yeni proje çağrılarıyla 
yaptığımız iş devam edecek.∆

Her karakterin, yaş veya meslek grubunun olaylara verdiği tepki veya insanların 
aradığı, yakın gördüğü arkadaş tipi farklıdır. O yüzden insanlarla doğru iletişim 
kuracak ve onların istediği gibi sistemler üretmek gerekecek.
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Günümüzde kitlesel internet kullanımının ve sosyal ağların yaygınlaşmasıyla mizah, sosyal 
hareketlenmelerde ortak kimliğin bir ifadesi olarak önemli bir rol üstleniyor.
 

MİZAH VE KOLEKTİF EYLEM
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Bir protesto eylemi düşünün: 
Gözümüzün önüne ilk gelen görüntü 
tek ağızdan sloganlar atan, bazen 
kızgın çoğu zaman ciddi bir insan 
topluluğudur. Ancak dünyadaki yakın 
dönem protestolara baktığımızda 
mizahın gittikçe artan bir yer edindiğini 
görüyoruz. Meksika’daki Zapatistalar, 
İspanya’da Indignados ve Gezi Parkı 
gibi sosyal hareketlenmelerde mizahın 
önemli bir rol oynadığını görmek 
mümkün.

Mizahın artan rolünde hiç şüphesiz 
kitlesel internet kullanımındaki artış, 
özellikle de Twitter ve Facebook gibi 
çevrimiçi sosyal ağların etkisi oldukça 
büyük. Bu sosyal ağlar yeni içerik 
türlerinin oluşumunu kolaylaştırıyor ve 
mizahın öne çıktığı mesajların geniş 
kitlelere minimum maliyetle iletilmesini 
mümkün kılıyor. Örneğin, Haziran 
2013’teki Gezi protestolarının ilk 
haftasında en çok paylaşılan tweetler 
analiz edildiğinde, mizahın öne çıktığı 
konuların beşinci ana kategoriyi (trend 
topic) oluşturduğu görülmüştür -ki bu 
da medya sansürünü eleştiren veya 
eylemcileri güvenli yollar ve sığınaklar 
konusunda bilgilendiren tweet 
kategorilerinden daha yukarıdadır 
(Ertan et.al., 2016). 

Mizah, Türkiye’de darbe karşıtı 
protestocular tarafından da 
kullanılmıştır. 15 Temmuz 
gecesini takip eden günlerde en 
çok paylaşılan tweetlerden biri, 
askeri bir tank içinde pijamalı 
bir protestocunun fotoğrafı ve 
sıradan vatandaşın silahlı kuvvetler 

karşısındaki şaşırtıcı gücünü 
vurgulayan esprili mesajlardır.

KOLEKTİF KİMLİK VE TOPLUMSAL 
HAREKETLİLİKLER
Bilimsel çalışmalara göre, mizah 
kolektif eylemlerde sadece bir neşe 
unsuru olarak yer almıyor. Mizahın 
kimi zaman eylemciler tarafından 
bilinçli olarak da kullanılan bazı 
önemli işlevleri arasında (1) karşıt 
grupların kusurlularını yermek, (2) 
tansiyonun yükseldiği zamanlarda 
gerginliği azaltmak, (3) protestonun 
maksatlarına dikkat çekmek ve 
(4) tenkit ve eleştirileri sert bir 
dil kullanmak yerine kurnazca 

dile getirmek sayılabilir (Romanos 
2013). 

Bunların yanı sıra, son dönem 
araştırmalarda bilim insanları 
mizahın çok önemli bir işlevini daha 
vurguluyor: Paylaşılan mizah aynı 
zamanda paylaşılan ortak kimliğin 
de bir ifadesidir. Ortak kimlik ya 
da diğer bir deyişle kolektif kimlik, 
kolektif eylemlerin ortaya çıkabilmesi 
ve devamı için en temel ve gerekli 
koşullardan biri olarak karşımıza 
çıkıyor.

Francesca Polletta ve James M. 
Jasper’ın 2011 yılında yaptıkları 
çalışmaya göre kolektif kimlik, 

 Yrd. Doç. Dr. Güneş Ertan / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

∏ Şekil.1 Twitter’da #direngezi hashtagini içeren tweetlerde öne çıkan konular, 31 Mayıs – 6 Haziran 2013
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önceden var olan bağların, ortak ilgi 
alanlarının ve sınırların keşfedilmesi 
veya bunların oluşturulması ile ilgilidir. 
Kolektif kimlikler bireylerin sosyal 
hayatı yorumladığı kategorilerin ortaya 
çıkmasında önemli rol oynar. Bu tür 
kimlikler, “biz” algısının gelişmesini 
sağlar, diğerlerini ‘biz’den ayıran 
sınırları netleştirir ve böylece kolektif 
eylem katılımcıları arasında “biz 
ve onlar” algısını yaratır. Kolektif 
kimliklerin varlığı farklı amaçları 
ve değer sistemleri olan heterojen 
aktörleri bir araya getirmeyi 
hedefleyen kitlesel protestolar için 
özellikle önemlidir.

Kolektif kimliğin yokluğunda, özellikle 
yüksek risk içeren protestolara katılım 
pek mantıklı görülmez. Mancur 
Olson’un klasik çalışması Kolektif 
Eylemin Mantığı’nı (1965) toplumsal 
hareketlere uygulayan araştırmalara 
göre, herhangi bir protestoya katılımın 
potansiyel maliyeti katılımcılar 
tarafından paylaşılırken, bu eylemden 
elde edilecek kazançlardan herkes 
faydalanacaktır; katılımcı olmayanları 
dışlamak mümkün değildir. Sonuç 
olarak, yüksek risk içeren protestodan 
“kaytarma” (ing. free riding) en 
mantıklı davranış olarak görülebilir. 
Fakat daha sonraki yıllarda yapılan 
çalışmalarda görülmüştür ki, bireyler 
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Sosyal ağlar, mizahın öne 
çıktığı mesajların geniş 
kitlelere minimum maliyetle 
iletilmesini mümkün kılıyor.

∏ Kolektif kimlikler çoğu zaman ortak ritüeller ve ortak söylemler sonucu ortaya çıkar. Fakat kahkaha sadece 
sosyopsikolojik değil aynı zamanda fizyolojik etkilerinden dolayı da grup içi kimlik oluşumunda önemli rol oynar.
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sosyal ilişkilerinden soyutlanmış 
bir biçimde karar vermezler, içinde 
bulundukları sosyal ağlar bireylere 
duygu ve fikir akışı sağlar ve böylece 
kolektif kimliğin oluşumu ve transferini 
mümkün kılar (Melucci 1996; Snow et 
al.; 1986; and Tarrow 2011). Çevrimiçi 
ve çevrimdışı sosyal ağlar tarafından 
beslenen güçlü kolektif kimliklerin 
varlığı, kolektif eylemlere katılımın 
maliyet ve kazançlarını akran baskısı, 
grup içi bağlılıklar ve fedakârlık 
tarzı mekanizmalar yoluyla yeniden 
şekillendirir ve kolektif eylemlere 
katılımı mümkün kılar (Dicson and 
Roscigno 2003).

MİZAH VE KİMLİK OLUŞUMU
Peki, kolektif eylemlerde çok önemli 
olan bu kimliklerin ortaya çıkması 
ile mizah arasında nasıl bir ilişki 
var? Biliyoruz ki, kolektif kimlikler 
çoğu zaman ortak ritüeller ve ortak 
söylemler sonucu ortaya çıkar. Fakat 
kahkaha sadece sosyopsikolojik değil 
aynı zamanda fizyolojik etkilerinden 
dolayı da grup içi kimlik oluşumunda 
önemli rol oynar.

Mark van Vugt ve çalışma 
arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları 
bir dizi deneye göre, kahkaha yabancı 
bireylerin bir gruba dönüşmesini 
kolaylaştırır. Kahkahanın biyososyolojik 
teorisi diye adlandırılan bu görüşe 
göre, kahkaha yüksek derecede 
endorfin salgısı ve pozitif ruh durumu 
ile ilişkilendirilir. Evrimsel biyoloji 
teorilerini deneysel bulgular ile 
birleştirdiklerinde, Vugt ve çalışma 
arkadaşları, kahkahanın grup ile 
özdeşleşmeyi beslediğini, hem 
toplumsal eylemlere bağlılık hem de 
grup içi çatışmaları azaltmak için 
gerekli olan işbirliği ve fedakârlığı 
artırdığını öne sürerler.

Sonuç olarak, kolektif eylemlerde 
mizahın rolü yeni oluşmaya başlayan 
disiplinlerarası bir alandır. Evrimsel 
biyologların yanı sıra, sosyal ve bilişsel 
alanlarda çalışan bilim insanlarının 
katkıları ile bu ilgi çekici ilişkiyi 
anlamamız kolaylaştıracaktır.∆
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Kolektif kimliklerin varlığı 
farklı amaçları ve değer 
sistemleri olan heterojen 
aktörleri bir araya 
getirmeyi hedefleyen 
kitlesel protestolar için 
özellikle önemlidir.
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Tıp ile mizah yan yana düşünülebilir mi? Tıp 
dediğinizde hastalık, acı, belirsizlik, korku gibi 
şeyler gelir akla. Ama bu her zaman doğru değil...

Benim gibi meslekte 30. yılına yaklaşan 
bir hekimseniz, yaşadıklarınız sadece 
yukarıda andığım olumsuz duygulardan 
oluşmuyor. Bu meslekte umudun 
anlamını da öğrendim ben, sevinci, 
mücadeleyi, vefayı ve dostluğu da.

Yaşama gücünün neler yapabildiğini 
izledim yıllarca. Mizah ve gülmece de 
vardı tabii; nasıl olmasın, konu insan 
olunca...

Bakın bir örnek size:

- Alo Doktor Bey, ben bana yazdığınız 
B12 vitaminini bulamadım eczanede...

- Peki, ne yapabilirim?

- Şey... Acaba eczacı B12 vitamini yerine 
iki tane B6 vitamini verse olur mu? 

Başkaları da var, onlarcası…

Yıllar önceydi, Ağrı ilinin merkeze bağlı 
Murathan köyünde pratisyen hekim 
olarak mecburi hizmetimi yapıyordum.  
Köylerdeki çocukları aşılamaya 
çıkmıştık; bir ben, bir hemşire hanım 
bir de şoförümüz. Kuş uçmaz, kervan 
geçmez bir dağ köyüydü. Evlerden 
birine daldık, küçücük evin içinde 
kocaman bir Beşiktaş bayrağı asılıydı. 
Her yerde Beşiktaş. Çok eski bir siyah-
beyaz televizyonun arkasını gazeteden 
kesilmiş Beşiktaşlı futbolcuların 
fotoğrafları doldurmuştu. 

Eve girdik, çocukları aşı için 
getirmelerini söyledik. Yaşları 3-8 
arasında değişen üç erkek çocuk 
getirdiler karşımıza.

MİZAH 
VE TIP
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 -İsimleri nedir bu çocukların?

- Metin, Ali, Feyyaz!

Beşiktaş’ın efsane forvetleri yani...  
Aşıları yaptık, tam çıkmaya karar 
vermiştik ki, hemşire hanım koşarak 
yanıma geldi. “İçeride küçük bir çocuk 
var, onu saklamışlar.”  Köylüler aşı 
sonrası ateş gibi bazı yan etkiler 
olduğundan küçük çocuklara aşı 
yaptırmaz, onları aşıdan kaçırırlardı.

“Olmaz” dedim, “ufaklığı getirin lütfen, 
aşılamazsak hasta olur sonra...” 
İstemeden de olsa ufaklığı yanımıza 
getirdiler.

- Bu sevimli oğlanın ismi ne peki?

- Ferdinand!

Beşiktaş taraftarı baba hızını alamamış, 
oğluna o zamanlar çok ünlü olan siyahi 
bir İngiliz oyuncunun adını vermişti. 
Ferdinand Beşiktaş’ın kralıydı, sonra uzun 
yıllar İngiliz milli takımında da oynadı. 

Yaptığınız iş doğrudan “insan” ile 
ilişkiliyse gülmece kaçınılmazdır, komik 
hikâyeler yaşar, anlatır durursunuz 
yıllarca. “Neyin var?” diye sorduğum 
bir hasta bana “İki oğlum bir kızım var.” 
diye yanıt vermişti uzun yıllar önce, “Sen 
doktor değil misin, sen bil neyim var!” 
diye cevaplayanı da bilirim. 

İsmi “Filiz” olan bir hastam bana 
diyetisyenleri şikâyet etmişti.  Hasta 
bakıcılar hasta yemeklerini dağıtırken 
hasta odasına girmeden, yani hastayı 
görmeden yiyeceklerini alsınlar diye 
hastaların isimlerini bağırıyorlarmış. 

- Filiz Haaanım!

İsmi Filiz olan hastam bir erkekti! “Filiz 
Bey!” diye bağırmalarını bekliyordu, 
nereden aklına gelir insanın bu 
memlekette bir “Filiz Bey” olabileceği. 

Acıklı bir hikâyesi vardı, babası ona kız 
ismi vermişti çünkü kan davaları vardı. 
Düşman aile İstanbul’a gelip öldürmek 

mükemmel makyajlı kadınlara tercih 
ettiklerini söylüyor. 

• Gülümsemenin iş yaşamını 
kolaylaştırdığını ve üretkenliği 
artırdığını da ileri sürenler var.

• Gülmek, sosyalleşmek için de çok 
iyi bir yol. İnsanlar grup içinde iki 
kişilik ortamlara göre 30 kat daha 
fazla gülüyormuş. Konuşanlar 
dinleyenlere, kadınlar da erkeklere 
göre daha çok gülüyor.

Pek tıbbi gelmedi mi bu yazdıklarım? 
O halde buradan buyurun...

“Kahkaha endorfin salımını artırır ve 
bedenimizin strese karşı güçlenmesini 
sağlar. Kortizon ve adrenalin gibi stres 
hormonlarının seviyesi düşer, tümör 
hücrelerinin çoğalmasını engelleyen 
interferon gibi maddelerin üretimi çoğalır.”

İşte bu kadar... Bu derin tıbbi bilgileri, 
uzmanlığına çok güvendiğim Psikiyatrist 
Dr. Temuçin Oral’ın web sayfasından 
aldım, isteyen girip bakabilir. Hem 
gülmenin yararlarını size anlatmayı 
neden sürdüreyim ki, sonuçta hepimizin 
çok iyi bildiği bir gerçek bu...

Ne demişler? “Bir kahkaha birkaç kilo 
pirzolaya bedeldir...” Hem de kolesterolü 
artırmayan birkaç kilo pirzola.∆

 Prof. Dr. Mustafa Çetiner / Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü

için babanın ailesindeki erkekleri 
ararken çocuğunu bulamasınlar 
istiyordu. 

Ankara Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik 
yıllarımda bir hocam “Yan etkisi olmayan 
tek ilaç gülebilmektir.” derdi. Haklı...

İngiltere’de diş hekimleri, 19 Mayıs ile 
19 Haziran arasını “Ulusal Gülümseme 
Ayı” olarak belirlemişler. “Abartmışlar 
canım” diye düşünebilirsiniz ama 
bilimsel çalışmalar bu düşüncenizi 
doğrulamayacak haberiniz olsun. 
Bilimsel verilere göre gülmek iyidir. 
Bakın, gülümseyerek neler kazanıyoruz:

• Bir kere gülümsemenin mutlu 
hissetmek ile doğrudan bir ilişkisi 
var.  

• Dahası gülümseyenler, asık 
suratlılara göre ortalama 10 yıl daha 
uzun yaşıyor. 

• Kimileri bağışıklık sisteminin 
gülümsemek eylemi ile daha aktif 
çalıştığını ileri sürüyor.

• Gülümsemek kalp sağlığınız için de iyi, 
ayrıca daha genç görünmenize neden 
oluyor. 

• Bir anket çalışmasına katılanların 
yüzde 69’u gülümseyen kadınları, 

Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarımda bir hocam 
“Yan etkisi olmayan tek ilaç gülebilmektir” derdi.



F ENER_ R Ö P O R TA J _ Ö D Ü L L E R  B İ L İ M  İ N S A N L A R I  İ Ç İ N  M O T İ V A S Y O N  K A Y N A Ğ I D I R

geliştirilmiş sistemler, bir miktarı 
da meraka bağlı, bize hoş geldiği 
için yapılan çalışmalar. Dolayısıyla 
bir spektrum var; ihtiyaç tabanlı 
mühendislik çözümlerinden biraz daha 
temel bilimlere, biraz daha hipotezden 
merakımızı tatmine uzanan geniş bir 
spektrum. Biz de o spektrumun farklı 
yerlerinde araştırmalar yapıyoruz.

Cep telefonu bazlı mobil mikroskop 
buluşunuzla önemli sayıda ödüle 
sahip oldunuz ama bunun da ötesinde 
çok farklı ve yeni bir çalışma alanı 
açtınız. Peki, bu tür projeler yeterince 
destek bulabiliyor mu? 
Bizim projenin en büyük destekçilerinden 
biri Amerikan Savunma Bakanlığı. 
Bir gemide veya savaş alanında 

Hesaplamalı görüntüleme, mikroskopi 
ve fotonik alanlarında üst düzey 
temel bilimsel çalışmalarınızın yanı 
sıra teletıp, mobil algılama ve teşhis 
uygulamaları konusunda yenilikçi 
teknolojiler geliştirdiğiniz için bu ödüle 
layık görüldünüz. Çok farklı disiplinleri 
bir araya getiren çalışmalarınız var. 
Hangi bilim dallarıyla ne tür ortak 
projeler yürütüyorsunuz? 

Mühendisliğin içinde birçok farklı 
disiplinle birlikte çalışıyoruz. Benim 
kendi eğitimim elektrik - elektronik 
mühendisliği üzerine. Ama bu 
mühendislik branşı da kendi içinde 
şu an disiplinlerarası bir yapı arz 
ediyor. O yüzden fiziksel bilimler, 
bilgisayar mühendisliği, mekanik, 
biyomühendislik, kimya, kimya 
mühendisliği, malzeme bilimleri... 
Bütün bunlara ait farklı küçük ve saf 
bilim alanlarını bir araya getiren bir 
grubumuz var. Biz daha çok problem 
odaklı çalışıyoruz; çözüm bulmak 
istediğimiz sorunlar var. O sorunların 
bize dikte ettiği birtakım kısıtlamalar 
var, onların çözümüne uğraşıyoruz. 
Dolayısıyla da bu tür problemler çok 
farklı disiplinlerin beraber çalışmasını 
gerektiriyor. O gerekliliğin karşılığı 
olarak disiplinlererarası çalışmalar 
yürütüyoruz diyebilirim.

Bu aslında bir ihtiyaç ve problemlere 
çözüm bulmaya çalışırken de birtakım 
buluşlar ortaya çıkıyor…
Evet, bunların bir kısmı uygulamalı 
bilimler, bir kısmı ihtiyaca bağlı 

askerler için hastane kurmak kolay 
olmayacağı için, bir anlamda hastane 
fonksiyonlarını askerlere götürmeye 
çalışıyoruz. Bu sayede savaş 
alanında veya başka bir mahrumiyet 
durumunda, asker kendisine ait 
teşhis ve tanıya dair bazı teknolojileri 
kullanabilsin istiyoruz. Diyelim ki, 
askerlerin su içmesi icap etti ve  
oradaki suyun temiz olup olmadığını 
öğrenmeleri gerekiyor. Burada 
kullanılan ölçüm cihazlarının ucuz hale 
getirilmesi, mobil ve taşınabilir olması 
tabii ki ordunun işlevselliği için gerekli. 
Dolayısıyla biz Amerikan Savunma 
Bakanlığı’ndan ciddi miktarda fon 
aldık. Aynı zamanda NIH (Amerikan 
Ulusal Sağlık Enstitüsü) ve NSF 

ÖDÜLLER BİLİM İNSANLARI İÇİN 
MOTİVASYON KAYNAĞIDIR
Bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen  Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim 
Madalyası programı kapsamında, bu yıl ilk kez verilen ödülün sahibi “Fen, Mühendislik ve Tıp” alanında tüm 
dünyada ses getiren çalışmalarıyla Prof. Dr. Aydoğan Özcan oldu. California Üniversitesi’nden (LA) Prof. Dr. 
Aydoğan Özcan ile bu ödülü kazanmasında rol oynayan araştırmalarını ve geleceğe ilişkin planlarını konuştuk.

∏ Koç Üniversitesi, Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül töreni. Prof. Dr. Umran İnan (solda), Prof. Dr. Aydoğan 
Özcan (ortada), Rahmi M. Koç (sağda). 
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biyofiziği de öğrenebiliriz ve yeni mikro 
yüzücüler tasarlayabiliriz. 

Bir diğer uygulamaysa insan sperminin 
sağlığının ölçülmesi. Birçok çift, çocuk 
sahibi olamıyor. Bunların bir kısmı, 
sperm kalitesinin düşmesine bağlı 
sebeplerden kaynaklanıyor. Bu nedenle 
de sperm kalitesinin ölçülmesi 
gerekiyor. Hastanın bir kliniğe gidip 
orada sperm kalitesini ölçtürmesi 
yerine bu tür sistemler sayesinde 
insanların evde sperm kalitesini 
günden güne, haftadan haftaya, 
aydan aya ölçmesini sağlayabiliriz. 
Aslında benim şu an bu konuyla ilgili 
bir patentim var ve ticari olarak da 
bunu bir sonraki aşamaya taşımayı 
istiyorum.

Ödül almanın gurur kaynağı olmak 
dışında başka ne tür getirileri var?
Ödülün en güzel yanlarından biri de bir 
sonraki aşamadaki başvurularınızda 
veya kurma isteğinde olduğunuz ekibe 
katılacak insanların kalitesini, sizin o 
insanları çekme gücünüzü artırması. 
Yani bir anlamda kariyerinize önemli 
bir itme gücü sağlıyor, enerji veriyor. 
Bir de kişisel açıdan size yeni bir 
motivasyon kazandırıyor. Bilim 
insanları ödül almak için çalışmazlar 
ama bu ödüller de bize bir tür 
şekerleme, ileriye dönük motivasyon 
oluyor. “38 yaşındasın, güzel bir ödül 
aldın, bravo! Ama bundan sonra oluşan 
beklentiyi boşa çıkarmamalısın.” İşte 
bu, bizim için büyük bir motivasyon 
kaynağı oluyor. O yüzden Sayın 
Rahmi Koç’a, Koç Ailesi’ne ve Koç 
Üniversitesi’ne teşekkür ederim.

(Amerikan Ulusal Bilim Kurumu) gibi 
kurumlardan da destek alıyoruz. Çünkü 
farklı spektrumlarda farklı sorunlara 
çözüm getiren önerilerimiz oldu. 
Bunlar daha çok hesaplamalı teknikleri 
kullanarak gelişmiş laboratuvarlarda/
tam teşekküllü hastanelerde 
yapacağımız ölçümleri, hastanın ücra 
yerlerde bile yapmasını öngörüyor. 
Dolayısıyla farklı ihtiyaçlara uygulamalar 
cevap verebiliyor.

Bu sistemler hangi hastalıkların 
teşhisinde kullanılabiliyor? 
Bir hastanenin patoloji laboratuvarı 
hangi hastalıklara bakabiliyorsa, bu 
tür sistemler de tüm o hastalıklara 
bakabilir. Bir yandan da özellikle 
mikroskobik görüntü üzerinden, 
bir hücreye, bir doku örneğine, kan 
örneğine mikroskop altında bakıp, 
tanılayabileceğiniz hangi hastalık 
varsa bu sistemler yardımıyla aynı 
şekilde tanılayabilirsiniz. Dolayısıyla 
normal bir patoloji laboratuvarı ne 
yapıyorsa bu tür sistemler de yapabilir.

Hesaplamalı görüntüleme ve algılama 
teknikleri üzerine çalışmalarınızdan biri 
de insan ve hayvan spermlerinde üç 
boyutlu yüzme düzenlerinin keşfi oldu. 
Bu keşfin bilime katkısı nasıl olacak? 
İşte bu, bahsettiğim merak eksenli 
projelerdendi. Merak ettiğimiz 
için geliştirdiğimiz üç boyutlu bir 
görüntüleme sistemi. Bu sayede 
spermler gibi mikro yüzücülerin üç 
boyutlu hareketlerini, daha önceki 
mikroskopların görüntüleyemediği 
şekilde görebiliyoruz. Sperm 
mekaniğini, spermin biyofiziğini 
anlamak, spermin yapısını anlamak 
için çok önemli bir araç edindik. 
Yani bu aslında temel bilimler için 
kullanılabilecek bir araç. “Spermlerin 
temelini, biyofiziğini anlarsak ne 
olur?” diye soruyorsanız… Mesela 
yeni robotlar yapabiliriz. Bu robotlarla 
istediğimiz yerleri algılarız, ona 
göre de önceden çözemeyeceğimizi 
düşündüğümüz bazı problemleri 
çözeriz, örneğin ellerimiz çok büyük 
olduğu için erişemeyeceğimiz 
yerlere erişebiliriz, dolayısıyla belli 
fonksiyonlar elde edebiliriz. Aslında 
hareketin öğrenilmesiyle birlikte 

Genç bilim insanlarının en ivedi 
gereksinimleri ya da onların yararına 
olabilecek, atılması gereken önemli 
adımlar nelerdir sizin için?
Bağımsızlık. Bu, politik bir mesaj değil; 
genç bilim insanlarının akademik 
hiyerarşi içinde, yaşı daha ileri olanlar 
karşısında bağımsızlıklarını koruması 
gerekir. Yani yardımcı doçentin, 
bir profesör ya da doçentle aynı 
oy hakkına, yaklaşık aynı maaşa, 
aynı prestije sahip olması gerekir 
ki, “büyük fikirler” bir yardımcı 
doçentten de çıkabilsin, korunabilsin 
ve başkalarından bağımsız bir şekilde 
yürüyebilsin. Bu önemli bir fark. 
Avrupa’da böyle değil maalesef; 
genelde en tepede profesörler, onların 
altında doçentler, onların altında 
yardımcı doçentlerin bulunduğu bir 
piramit vardır. Bu bir döngüdür. Bu, 
inovasyona tamamen zıt ve kötü bir 
sistem bence. Tüm bu kişilerin paralel 
konumda olması gerekir; bir yardımcı 
doçent, bir profesörle yan yana 
çalışabilmeli. Tek farkımız “Ben senden 
biraz daha gencim, sen benden biraz 
daha erken girmişsin akademiye.” Ama o 
“büyük fikir” benden de gelebilir, senden 
de. Bazen gerçekten de o gençlerin 
korunması ve bunun için bağımsız 
iradeleriyle, kimsenin sağlayacağı 
imkânlara (örneğin kendi laboratuvarı 
olacak) muhtaç olmadan araştırmalarını 
yapabilecekleri ortamların sağlanması 
gerekir. Bunu başarmak, yani inovasyon 
ruhuna yakışır bir çalışma ortamı 
yaratmak, genç bilim insanlarını 
motive edecektir.∆
Röportaj: Elif Yılmaz 

∏ Aydoğan Özcan, Koç Üniversitesi’nde “Hesaplamalı Fotonik Yöntemiyle Mobil Görüntüleme, Algılama ve 
Tanılama” başlıklı bir seminer verdi.



F ENER_ H A B E R L E R

HABERLER

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) 
doktora sonrası araştırmacılarından 
Doğuş Şimşek’in yönettiği “Türkiye’de 
kamp dışında yaşayan Suriyeli mülteciler 
ve Türkiye’nin göç politikaları” projesi 
TÜBİTAK-BİDEB tarafından fonlanıyor. 
Proje, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere 
yönelik göç politikalarının geliştirilmesine 
katkıda bulunmayı amaçlıyor. Araştırma, 
Türkiye’nin politik sürecini, toplum 
yapısını ve Suriyeli mültecilerin yaşam 
koşullarını dikkate alarak, onların 
barınma, çalışma, sağlık ve eğitim gibi 
temel haklara erişimleri ve entegrasyon 
süreçleri konusunda stratejiler sunmayı 
hedefliyor. Araştırmanın bir diğer önemli 
hedefi de, toplumda Suriyeli sığınmacılara 
yönelik yabancı düşmanlığı ve önyargıları 
azaltacak etkili çözümler önermek.

2014-2016 arasında yürütülen proje 
kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa ve 
Mardin’de toplam 200 Suriyeli mülteci ve 
yerel halktan 100 kişi ile derinlemesine 
görüşmeler yapıldı. Her şehirde toplam 
20-25 Suriyeli mülteci ve yerel halktan 
10-15 kişi ile görüşüldü. Elde edilen 
verilerin analizinden çıkan en önemli 
bulgu, Suriyeli mültecilerin ulusaşırı 

ekonomik ve sosyo-kültürel aktivitelerinin 
entegrasyon süreçlerini hızlandırıyor olduğu. 

AVRASYA ULUSAŞIRI SAHASINDA GEÇİCİ 
GÖÇLER
MiReKoc’un uluslararası göç alanındaki 
bir diğer projesi de gelişmiş ve gelişmekte 
olan bölgeler arasındaki geçici ulusaşırı 
hareketlere odaklanan EURA-NET. 
Araştırmanın Türkiye ayağını MiReKoc 
doktora sonrası araştırmacılarından 
Evin Açan Millet ve İlke Şanlıer Yüksel’in 
yürüttüğü proje, Avrasya uzamında 
11 ülkeyi içeriyor. Kuramsal analiz ve 
ampirik çalışmaları kapsayan bir 
araştırma projesi olan EURA-NET’in 
amacı, geçici ulusaşırı göç ve 
hareketliliklerinin mevcut özelliklerini 
ve ilgili politikalar üzerindeki etkilerini 
anlamak. Avrupa Birliği 7. Çerçeve 
Programı tarafından finanse edilen 

proje, geçici ulusaşırı hareketliliğin 
özellikleri ve Avrasya bağlamında birbiri 
ile ilişkili politikalar hakkında daha fazla 
bilgi edinmeyi, geçici ulusaşırı hareketlerin 
etkisiyle gerçekleşen siyasi, ekonomik ve 
sosyo-kültürel dönüşümler hakkında yeni 
anlayışlar ortaya koymayı, geçici göçün 
kalkınmaya nasıl katkı sağlayabileceği ile 
göç alan, göç veren ve transit ülkelerde 
geçim kaynaklarının nasıl iyileştirilebileceği 
konularında bilgi üretmeyi ve geçici 
göçle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde 
politikaların üretilmesine katkıda bulunmayı 
hedefliyor. EURA-NET, yüksek düzeyde 
sanayileşmiş toplumları, dönüşüm içindeki 
ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerden 
oluşan göç veren ya da alan bölgeleri ve 
transit ülkeleri incelemek suretiyle, geçici 
göçün ve hareketliliğin dönüşüm süreçlerine 
ve kalkınma üzerindeki etkilerine dair 
karşılaştırmalı uygulamalı yaklaşımlar ve 
kapsamlı kuramsal analizler yapıyor. 

Saha çalışmalarını oluşturan görüşmeler 
göçmenlerin yanında Almanya, Çin, 
Filipinler, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, 
Macaristan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve 
Yunanistan’dan ulusal siyaset yapıcıları 
kapsıyor. Proje, yapılan analizler sayesinde 
politikaların göç veren, transit ve göç alan 
ülkelerdeki insanların hareketlerini nasıl 
biçimlendirdiğini ve bireysel göçmenlerin 
deneyimlerini ve uluslararası teamülleri 
anlamaya ve tartışmaya çalışıyor. 
Böylece projenin çıktılarının, gün geçtikçe 
birbiriyle bağlantılı hale gelen, demografik 
olarak hareket ve değişim halinde olan 
dünyada, karşılaşılan zorluklarla mücadele 
konusunda ulusal ve uluslararası politikalara 
yön verenlere önemli bir kaynak olması 
hedefleniyor.

MiReKoc PROJESİNE TÜBİTAK-BİDEB’DEN DESTEK

BİLİMDE MÜKEMMELİYET
Koç Üniversitesi, 2016 yılında da Avrupa’nın en prestijli bireysel “bilimde mükemmeliyet” ödülü olan Avrupa Araştırma Konseyi 
(ERC) destek programındaki başarısını sürdürdü. Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Alp Atakan’ın “Güçlendirme Seviyesi Fonu” altında 
desteklenen yaklaşık 1 milyon euro bütçeli, “Market Selection, Frictions, and the Information Content of Prices” başlıklı projesinin 
ve Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Erdem Kabadayı’nın “Başlangıç Seviyesi Fonu” altında desteklenen yaklaşık 1,5 milyon euro bütçeli, 
“Industrialisation and Urban Growth from the mid-nineteenth century Ottoman Empire to Contemporary Turkey in a Comparative 
Perspective, 1850-2000” başlıklı projesinin sözleşmeleri imzalanarak çalışmalara başlandı. Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Erdem Yörük’ün “Başlangıç Seviyesi Fonu” başvurusu da yıl sonuna doğru kabul edildi ve Şubat 2017’de sözleşmesi yürürlüğe 
girecek. Sosyal bilimler alanında Koç Üniversitesi’nde yürütülecek bu üçüncü proje de, yaklaşık 1,5 milyon euro bütçeli ve “The New 
Politics of Welfare: Towards an ‘Emerging Markets’ Welfare State Regime” başlığını taşıyor. 

Daha önce ERC fonu alan araştırmacılarıyla birlikte Koç Üniversitesi, Türkiye’de yürütülen 16 projenin dokuzuna ev sahipliği 
yaparak bilimsel araştırmada mükemmeliyet alanında lider konumda bulunuyor.



36
37

F ENER_ H A B E R L E R

KÜREMER’DEN KISA KISA
• Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin (KÜREMER) 
Oxford University Press ile ortaklaşa 
yürüttüğü Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Sözleşmeleri Bireysel Başvuru 
Kararları Tahlili Projesi ikinci yılını 
tamamladı. İki doktora, iki yüksek 
lisans ve 12 lisans hukuk öğrencisinin 
araştırmacı olarak katıldığı bu karar 
tahlil araştırmasının çıktıları, Oxford 
University Press International Law veri 
tabanında yayınlanmaya devam ediyor. 

• British Academy Newton Araştırma 
Fonu tarafından desteklenen 
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun 
Uluslararası Hukukun Diğer Alanlarına 
Etkisi Araştırması, ikinci yılına girdi. 
Bu araştırma kapsamında KÜREMER 
doktora sonrası araştırmacısı Dr. 
Galand, doktora öğrencileri Betül 
Durmuş ve Irina Crivet, Essex 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 
İnsan Hakları Merkezi’nde insan 
hakları hukukunun uluslararası 
ceza hukukuna, uluslararası ticaret 
hukukuna ve uluslararası yatırım 
hukukuna etkileri konusunda 
araştırmalarda bulundular.   

• European Society of International 
Law Araştırma Forumu, KÜREMER 
ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ev sahipliğinde Nisan 2016’da 
düzenlendi. Otuzu aşkın ülkeden 
uluslararası hukuk araştırmacılarının 
katıldığı araştırma forumunun çıktıları 
hakem değerlendirmelerinden 
sonra SSRN ESIL (European Society 
of International Law) serisinde 
yayımlandı.  

KUTEM’DEN ÇEKİRDEK FON 
Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) öğretim görevlilerine güneş 
enerjisinin sıvı ve gaz yakıtların üretiminde kullanımını sağlayan süreçler ve 
teknolojiler geliştirmeleri amacıyla araştırma başlatmaları için çekirdek fon 
desteği sunuyor. KUTEM, Koç Üniversitesi’nde bu alanda uzmanlık geliştirerek 
katılım gösteren öğretim üyelerini güneş enerjisi ve sürdürülebilir yakıtlar 
alanında Horizon 2020 fon programına başvurmak üzere hazırlamayı amaçlıyor. 
Araştırma ve inovasyon projelerine toplamda 80 milyar euro değerinde desteğin 
verileceği Horizon 2020, bugüne kadar Avrupa Birliği öncülüğünde başlatılan 
araştırma ve inovasyon programlarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

KUTEM Fonu için projelerin seçimi Ekim 2016’da tamamlandı. 13 öğretim 
üyesinin yer aldığı dört disiplinden altı proje iki yıl boyunca maddi destek 
verilmek üzere seçildi. Verilen destek aynı zamanda her projede bir lisansüstü 
öğrencisinin de görevlendirilmesini içeriyor. Seçilen projeler:

• BiVO4 Temelli Fotoanot Heterojen Yapıların Yük Taşıyıcı Dinamiklerinin 
Anlaşılması

• Optik Sıvı Dalga Kılavuzu Temelli Yeni bir Fotoreaktörün Geliştirilmesi

• Biyokütle Üretimi için Enerji Yaşam Döngülerinin Yağ Yönünden Zengin 
Cholrella Mikroalginin Kullanımıyla Karşılaştırmalı Analizi

• Yapay Fotosentezde Markoviyen Olmayan Dinamikler ve Kuantum Uyumunun 
Getirdiği Avantajlar

• Güneş Enerjisiyle Çalışan bir Deneme Ünitesinin İncelenmesi

• Grafen ve Perovskit Temelli Güneş Enerjili Elektroliz Cihazları

TEK HÜCRE ANALİZİNDE YENİ YÖNTEM
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Cem Albayrak’ın, ETH Zürih’te Prof. Dr. Savaş Tay’ın laboratuvarında 
doktora sonrası araştırmacı olarak yaptığı tek hücre analiziyle ilgili çalışması Molecular Cell dergisinde yayımlandı. Albayrak, 
Boston’da Festival of Genomics adlı konferansta konuyla ilgili bir sunum yaptı, ayrıca çalışma ile ilgili Select Science adlı internet 
bilim portalında kısa bir yazı yayımlandı.

Cem Albayrak ve ekibi çalışmada, tek hücreden elde edilen bir proteini ve bu proteini kodlayan RNA’yı hassas bir şekilde saymaya 
olanak sağlayan “digital proximity ligation assay (dPLA)” adlı bir yöntem geliştirdi. dPLA, diğer yöntemlerin aksine görece değil, 
mutlak protein ve RNA değeri veriyor, ayrıca bu değerleri çok hassas bir şekilde ölçmeyi sağlıyor. Dolayısıyla genetik olarak aynı 
olan hücreler arasındaki ufak protein ve RNA miktar farkları bile ölçülebiliyor. Yaptıkları ölçümler, hem tek hücre bazında CD147 
adlı protein ve bunu kodlayan RNA miktarları arasında çok zayıf bir korelasyon olduğunu, hem de (genetik olarak aynı olan) bu 
hücrelerdeki CD147 protein ve RNA miktarlarında ciddi farklılıklar olduğunu ortaya koydu.
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HUKUK FAKÜLTESİ’NDE DOKTORA VE 
DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMALAR 
• Doktorasını uluslararası hukukta rejim ilişkileri 

konusunda National University of Gallway’de 
tamamlayan Dr. Valentina Azarova, Eylül 
2016’da Küresel Kamu Hukuku Araştırma ve 
Uygulama Merkezi’ne (KÜREMER) doktora 
sonrası araştırmacı olarak katıldı. Dr. Azarova, 
KÜREMER’de uluslararası hukukta üçüncü 
devletlerin sorumluluğu alanındaki doktora 
sonrası araştırmasına devam edecek. 

• Kamu hukuku doktora öğrencileri Betül Durmuş 
ve Irina Crivet British Academy Newton Doktora 
Bursu kapsamında, araştırma görevlileri Mehmet 
Utku Öztürk, Levent Emre Özgüç ile kamu hukuku 
LLM öğrencisi Sümeyye Elif Biber TÜBİTAK Anayasa 
Mahkemesi Bireysel Başvuru İçtihadı kapsamında 
KÜREMER araştırmacı ekibine katıldılar. 

NASAMER’DEN HABERLER
• Dr. Nusret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret 

Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(NASAMER); dünyanın önde gelen karşılaştırmalı 
hukuk araştırma odaklarından American Society 
of Comparative Law bünyesinde yer alan, seçkin 
ve yeni kuşak karşılaştırmalı hukuk camiasından 
oluşan The Younger Comparativists Committee 
(YCC) tarafından düzenlenen yıllık konferansa 
ilk defa ABD dışında ev sahipliği yapmaya hak 
kazanan araştırma merkezi oldu. 

• Ekim 2016’da Max Planck Enstitüsü Direktörü 
Prof. Dr. Jürgen Basedow seçkin konuşmacılar 
seminerleri serisi kapsamında ağırlandı. 

• NASAMER, dönem başkanlığının da 
yürütüldüğü Law Schools Global League’in 
(LSGL) uluslararası yatırım hukuku, insan 
hakları, dijital demokrasi ve yozlaşma 
alanlarındaki araştırma projelerini bu yıl da 
desteklemeye devam ediyor. 

• Hukuk Fakültesi’nden iki öğrencimiz The Instituto 
Tecnológico Autónomo de México’da (ITAM) 
gerçekleşecek 5. LSGL Yaz Okulu’na NASAMER 
bursiyeri olarak katılmaya hak kazandı. 

• Merkez bünyesinde uluslararası özel hukuk 
alanında ortak çalışmalar yapmak amacıyla 
Avrupa Haksız Fiil ve Sigorta Hukuku Enstitüsü 
(ECTIL-European Center of Tort and Insurance 
Law) ile işbirliği anlaşması imzalandı. 

AZİZ SANCAR MÜHENDİSLERLE BULUŞTU
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2015 Nobel Kimya Ödülü 
sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ı ağırladı. 25 Mayıs 2016’da gerçekleşen 
ziyarette Sancar, son dönemde yaptığı çalışmalarla ilgili Koç 
Üniversitesi ailesine bir sunum yaptı. Sunum sonrasında ise 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve doktora öğrencileriyle bir 
araya gelerek Nobel’e giden yolda tecrübe ve çalışmaları hakkında 
sohbet etti. Aziz Sancar, konuşmasında insan genomu üzerinde hangi 
bölgelerin yoğun bir şekilde onarıldığı hakkında bilgi verdi ve elde 
ettikleri sonuçların kanserle ilişkisi hakkında yorumlarda bulundu.  

BEYOĞLU KÜTÜPHANELERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı (BiblioPera), araştırma merkezi 
kütüphanelerinin çok dilli koleksiyonlarını bir araya getiriyor ve 
sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimlerde araştırma ve etkinlikler 
için yeni bir iş birliği platformu oluşturuyor. 

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından yürütülen 
ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (ANAMED), SALT Araştırma, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü, Orient-Institut Istanbul, İsveç Araştırma 
Enstitüsü ve Yunanistan Başkonsolosluğu Sismanoglio 
Megaro’nun ortaklığında geliştirilen BiblioPera’nın misyonu, 
Türkiye üzerine tarih, arkeoloji ve sosyal bilim alanlarındaki 
araştırmaları teşvik etmek ve Beyoğlu’na yeni bir araştırma 
kimliği kazandırmak. BiblioPera ayrıca araştırmacılar, araştırma 
merkezi çalışanları ve kütüphaneciler için fikir ve tecrübelerini 
paylaşabilecekleri, bilimsel ve kültürel üretim süreçlerinde işbirliği 
geliştirebilecekleri sanal bir platform sunmayı amaçlıyor.

https://bibliopera.org/
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Bölümü’nde doktorasını tamamlayan 
Dr. Hale Yapıcı Eser, Japonya Psikiyatri 
ve Nöroloji Derneği’nin (JSPN) Burs 
Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül, kariyerinin 
başlangıç aşamasındaki üstün başarı 
sahibi psikiyatristleri takdir etmek ve genç 
Japon psikiyatristlerle akademik fikir 
alışverişini ve kişisel dostluklar kurmalarını 
teşvik amacıyla veriliyor.

Psikiyatrik rahatsızlıkların 
fenomenolojisi üzerine çalışmalarını 
sürdüren Dr. Eser, sinirbilim ve 
fenomenoloji arasında köprü kurmayı 
amaçlıyor. Psikiyatrik rahatsızlıkların 
tedavisi, bu rahatsızlıklar başka 
psikiyatrik ve tıbbi rahatsızlıklarla bir 
arada ortaya çıktığında güçleşiyor. 
Ayrıca, bazı psikiyatrik rahatsızlıklar 
farklı psikiyatrik sınıflandırma 
sistemlerinde farklı şekillerde 
tanımlanabiliyor ve psikiyatrik belirtilerin 

değerlendirilmesinde kültürel etkenler 
son derece büyük bir rol oynuyor. 
Dolayısıyla, psikiyatride kültürlerarası ve 
disiplinlerarası farklılıkların belirlenmesi 
önemli bir araştırma alanı oluşturuyor. 
Önceki çalışmaları ve vaka incelemesi 
baz alınarak bu ödüle Türkiye Psikiyatri 
Derneği Başkanı tarafından aday 
gösterilen Dr. Eser, tüm dünyadan 
adaylar arasında ödüle layık görülen az 
sayıdaki isimden biri oldu.

Dr. Eser, ödülün kendisine takdim 
edildiği Japonya Psikiyatri ve Nöroloji 
Derneği’nin 112. yıllık toplantısında 
Japonya’da gözlemlenen bir psikiyatrik 
vakanın Türkiye’deki psikiyatristler 
tarafından nasıl değerlendirilebileceği 
üzerine yaptığı çalışmasını sundu. 
Dr. Eser’in çalışması, psikiyatride ve 
psikiyatrik rahatsızlıkların sinirbilimsel 
temelleri alanında fenomenolojinin 
önemi konusundaki bilgi dağarcığına 
önemli bir katkı sağlıyor. Bu ödülün 
de yardımıyla sekizden fazla 
ülkeden katılımcıların dahil olduğu 
uluslararası bir çalışmaya dönüşen 
çalışma, kapsamlı iş birliği içinde 
başarıyla tamamlandığında psikiyatrik 
rahatsızlıkların sınıflandırmalarında 
kültürlerarası teşhis kategorilerinin 
daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar 
sağlayacak.

İNGİLİZ BİLİMLER AKADEMİSİ’NDEN  ELİF NUR FIRAT KARALAR’A ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar “Newton Advanced Fellowship” Araştırma Ödülü’nü almaya 
hak kazandı. Dr. Fırat Karalar’ın 108.000 İngiliz sterlini ile desteklenen “Sentrozom Duplikasyonunun Sentriyolar Satelitler Tarafından 
Nasıl Kontrol Edildiğinin Moleküler Mekanizmasının Belirlenmesi” adlı projesi, tamamlandığında genetik hastalıklar ve kansere sebep 
olan moleküler bozuklukların belirlenmesine katkıda bulunacak. Bu proje kapsamında Dr. Fırat Karalar ve araştırma grubu, Aralık 2016-
2019 tarihleri arasında Cancer Research UK Cambridge Enstitüsü’nde bulunan Dr. Fanni Gergely ve grubuyla beraber çalışacak. İngiliz 
Bilimler Akademisi tarafından verilen bu araştırma ödülü bilim ve inovasyona destek vererek Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik gelişim ve refahını yükseltmeyi amaçlıyor.

DOKTORA ÖĞRENCİSİNE  MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ
Koç Üniversitesi LLM Kamu Hukuku Programı’nı tamamlayan Betül Durmuş, Lisans Üstü GSSSH Mükemmeliyet Ödülü’ne layık 
görüldü. Betül Durmuş araştırmalarına Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku doktora öğrencisi olarak devam ediyor. 

Fulbright Komisyonu Hubert Humphrey Fellowship bursu ile 2015-2016 akademik yılı boyunca ABD’de Virginia Commonwealth 
University (VCU) bünyesinde sürdürdüğü çalışmaları tamamlayan Dr. İlker Kayı, Tıp Fakültesi’ndeki görevine döndü. 

Dr. Kayı, 2015 yılında Fulbright Komisyonu tarafından sağlanan Hubert Humphrey Fellowship bursuna layık görüldü ve aynı yıl 
temmuz ayından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ile bağlantılı bir laboratuvar olan VCU’daki Tütün Ürünleri Araştırma Merkezi’nde 
(Center for the Study of Tobacco Products) tütün kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen araştırmalarda yer aldı. Dr. Kayı 
program süresince elektronik sigara üzerine yürütülen çalışmalara katılarak depresyon tanısı olan bireylerin elektronik sigara 
kullanımları hakkındaki algılarının araştırıldığı ve halen devam eden bir çalışmada bulundu. Yıl boyu profesyonel ve akademik 
gelişim odaklı atölye ve konferanslara katıldıktan sonra Mayıs 2016’da Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kerim Munir ile toplum 
ruh sağlığı araştırma projesi üzerine çalıştı.

ELEKTRONİK SİGARA VE DEPRESYON İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

JSPN’DEN TIP FAKÜLTESİ’NE ÖDÜL

Dr. Hale Yapıcı Eser
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Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu 
(KUSIF), “Türkiye’de Kadın Alanında 
Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının 
(STK) Sosyal Etkisini Artırmak: Ortak 
Ölçümleme Yaklaşımı” isimli projesi 
kapsamında 2. Sosyal Etki Ölçümleme 
Konferansı’nı düzenledi. 3 Haziran 
2016’da gerçekleştirilen etkinliğin 
ana konusu “Sosyal Fayda İçin Ortak 
Ölçümleme”ydi. Konferansta Dr. Ayşe 
Seda Müftügil Yalçın ve Duygu Güner’in 
yazdığı KUSIF Kılavuz Serisi’nin ikinci 
kitabı Ortak Ölçümleme: Kadın Alanında 
Çalışan STK’lar için Ortak Ölçümleme 
Yaklaşımını Düşünme tanıtıldı. 

Ağustos 2015’te Hollanda 
Başkonsolosluğu Matra Programı 
kapsamında fonlanan projeyle, 
hedef kitlesi kadın olan sivil toplum 
kuruluşlarının iş birliği içinde sosyal 
etki ölçümlemesi yapabilmesinin 
sağlanması ve kadın odaklı çalışan diğer 

kurum ve kuruluşlara bu konuda örnek 
oluşturacak ortak ölçümleme yöntemleri 
geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalarla yaratılmak istenen olumlu 
sonuçlar/değişimler düşünülerek 
çalışma grubunda bulunmayan pek 
çok STK için de geçerli olacak bir 
sonuç/değişim listesi hazırlandı ve 
ortak göstergeler geliştirildi. Eğitim 
alanındaki amacın göstergelerine 
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) de 
destek verdi. Hedef kitlesi kadın olan 
çok sayıda STK temsilcisi, eğitim ve 
odak grup çalışmalarına dahil oldu.

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIM ALANI 
KUSIF, sektördeki paydaşlardan 
gelen geribildirimler doğrultusunda 
sosyal etki ölçümleme alanında 
bilgi ve deneyim paylaşım platformu 
olacak www.sosyaletkianalizi.com 

portalını hayata geçirdi. Portal, sosyal 
fayda yaratmak isteyen ve giderek 
sayısı artan aktörlere analitik bir 
bakış açısı kazandırmak için kaynak 
olmayı hedefliyor. Ayrıca platformun 
bu aktörlerin topluma sağladıkları 
faydanın ve yaptıkları işlerin sosyal 
değerinin ölçülmesi için kaynak 
sağlamak, bilgi ve deneyim paylaşımını 
teşvik etmek ve ölçümleme bilincini 
düşünme şeklimize yerleştirmek için 
de hizmet etmesi amaçlanıyor.

Üyeler blog üzerinden proje, ürün, 
hizmet, girişim ya da işletme ve 
kurumların sosyal etkisini ölçümleme 
sürecindeki deneyimlerini sürekli bir 
şekilde paylaşma imkânı buluyorlar. 
Üyeler arasında fikir ve kaynak 
paylaşımı sağlanıyor ve yine blog 
aracılığıyla geri bildirimde bulunmaları 
da mümkün oluyor. 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ 28. KEZ TOPLANDI
Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri 28. Toplantısı, 6 Mayıs 2016’da Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde, Koç 
Üniversitesi Hastanesi Artlab salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, doktora ve yüksek lisans eğitimlerinin tartışıldığı önemli oturumların yanı sıra Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Satman “Üniversite Sağlık Enstitülerine TÜSEB’in Bakışı” ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar da “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2023 Vizyonu” başlıklı birer konferans verdiler. Koç 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu’nun konferans başlığıysa “Translasyonel Tıp Araştırmaları 
Yapılanma ve Sürdürülebilirlik” oldu. Yirmi farklı üniversiteden katılımcının yer aldığı programda beş konferans ve üç panel 
düzenlenerek, sonuç bildirisi yayımlandı; doktora ve yüksek lisans programları hakkında önemli konular işlendi ve sorunlar tartışıldı.

KUSIF 2. SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMLEME KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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GSHS ÖĞRENCİLERİNE İKİ YIL ÜST ÜSTE ÖDÜL
Amerikan Üreme Tıbbı Derneği’nin (American Society for Reproductive Medicine) 
her yıl uluslararası boyutta düzenlenen bilimsel kongresinde, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Üreme Biyolojisi (GSHS) yüksek lisans programı öğrencileri iki yıl üst 
üste “Corporate Member Council in Training” ödülünü alma başarısı gösterdiler. 

İlk olarak 2015 yılında Üreme Biyolojisi programı yüksek lisans öğrencisi Gamze 
Bildik bu ödülü aldı. Gamze Bildik, yüksek lisans programının sorumlusu ve 
çalışmanın yürütücüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Özgür Öktem ile birlikte, çok tartışılan GnRH agonisti ilaçların kanser 
hastası genç kadınların yumurtalık dokusunu kanser ilaçlarının toksik etkilerinden 
korumadığının moleküler açıklamasını yapması sebebiyle bu ödüle layık 
görülmüştü. 

Bu yıl da Doç. Dr. Özgür Öktem’in bir başka öğrencisi Nazlı Akın aynı ödülü 
kazanma başarısını gösterdi. Nazlı Akın, tüp bebek uygulamalarında gebelik 
başarısını çok olumsuz etkileyen kanda erken progesteron hormon yükselmesinin 
altta yatan mekanizmasına ışık tutması sebebiyle bu ödüle layık görüldü. 
Ödül kazanan her iki çalışma da üreme tıbbının en prestijli dergisi Human 
Reproduction’da (IF: 4.7) yayımlanmak üzere kabul edildi.

GABAM KALICI 
FOTOĞRAF ARŞİVİ
Koç Üniversitesi - Stavros 
Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve 
Bizans Araştırmaları Merkezi 
(GABAM) kalıcı bir fotoğraf arşivi 
oluşturmak amacıyla günümüzde 
İstanbul’da ayakta kalan tüm 
Bizans binalarının görsel 
belgelemesinin gerçekleştirildiği 
bir proje yürütüyor. Çok sayıda 
profesyonel fotoğrafçının 
çalıştığı projede her binanın 
yüksek çözünürlüklü yüzlerce 
fotoğrafı çekiliyor. Projenin 
fotografik alan çalışması ve 
işleme aşamaları tamamlanmak 
üzere. GABAM, 2017’de arşivi açık 
bir kaynak olarak erişime sunmayı 
planlıyor.

NAS-MENA EĞİTİM DESTEĞİ
ABD Ulusal Bilim Akademileri (NAS) 
2012’de bilimde profesyonelliğin 
geliştirilmesi ve üstün yöntemlerin 
teşviki için “Middle East & North Africa 
Educational Institute” adında yeni bir 
program başlattı. Enstitü, genç bilim 
insanlarının küresel bilim camiasına 
sorumluluk bilincine sahip şekilde 
entegre olması için gerekli desteği 
sunmayı amaçlıyor. NAS, enstitünün 
sürekli eğitim çalışmaları kapsamında 
bilimde sorumluluk konusundaki aktif 
öğrenme yöntemleriyle eğitim verilmesini 
teşvik için maddi destek sağlıyor. Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Hakan S. Örer, 2016’da tıp ve araştırma 
etiği üzerine yeni bir lisansüstü 
dersinin açılmasını teşvik amacıyla 
1.500 dolar değerindeki bu mütevazı 
eğitim desteğini alan isimlerden biri 
oldu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 
tüm öğrenciler için zorunlu olan bu 
ders, öncelikli olarak UNESCO Biyoetik 
ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni 
genel bir bağlamda tanıtmayı amaçlıyor. 
Ders, biyoetik alanında belirli bir modeli 
veya görüşü dayatmak yerine, UNESCO 
tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden 
farklı kültürel, tarihsel ve dini kökenlere 
sahip geniş bir grup uzman, karar verici 
ve sağlık profesyonelinin katkılarıyla 
tanımlanan evrensel prensipler 
etrafında şekilleniyor. Derste sorumlu 
araştırmacılığa özel bir önem veriliyor 
ve geçtiğimiz yıllarda tüm dünyanın 
dikkatini çeken tıp etiğinin ihlal edildiği 
vakalar etkileşimli bir şekilde inceleniyor. 
UNESCO, Biyoetik Programı ile aynı 
zamanda biyoetik ve araştırma etiği 
derslerinin açılmasını da teşvik ediyor 
ve Koç Üniversitesi’nde açılan bu yeni 
ders de yakında kurumun Global Ethics 
Observatory listesinde (GEObs) yer 
alacak. “GSHS 501 Ethics in Research 
and Medicine” adını taşıyan ders, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü akademik konseyinin 
onayının ardından 2015 sonbahar 
yarıyılı itibarıyla öğrenci kabul etmeye 
başladı. Derse katılan öğrencilerin aynı 
zamanda University of Miami’nin CITI 
(Collaborative Institutional Training 
Initiative) online eğitim programındaki ilgili 
modülleri de tamamlamaları gerekiyor. Fotoğraf: Arif Mustafazade

∏ Markianos Sütunu
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Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu’nun “Bioabsorbable Polymer 
Optical Wave guides for Deep-Tissue Photomedicine” adlı 
makalesi Nature Communication dergisinde yayımlandı. 
Çalışmada tıbbi uygulamalar için tamamen biyouyumlu 
ve biyobozunur malzemelerden yapılmış olan optik 
fiber ve dalga kılavuzları geliştirildi. Bugün tıpta ışığın 
kullanılmasındaki en temel sorunlardan biri, ışığın sadece 
dokular içerisine birkaç milimetre derine ulaşabilmesidir 
ve bu durum bütün fototıp teknikleri (görüntüleme, kanser 
tedavisi, vb.) için temel bir kısıtlama oluşturur. Ayrıca, 
klasik cam ve plastikten meydana gelen fiber optik kateter 
veya lens bazlı endoskopların kullanımı da vücut içinde 
sınırlıdır. Çalışmada gösterilen aygıtlar biyouyumlu yapısıyla 
vücuda yerleştirilebilir ve işlevlerini yerine getirdikten 
sonra da doku içinde kademeli olarak bozunup güvenle 
yok olur. Nizamoğlu, bu yapıları Harvard Üniversitesi 
bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen ışık 
tabanlı doku yapıştırma tekniğiyle gösterdi. Bu sayede, 
dışarıdan uygulanan bir ışık kaynağına göre çok daha güçlü 
bir bağlanma kuvveti başarıldı ve aygıtın biyobozunur 
özelliğinden faydalanarak tekrar dışarı çıkarmaya gerek 
olmaksızın vücut içinde yok olması sağlanmış oldu. Yeni 
fonksiyonel özellikler taşıyan biyouyumlu ve biyobozunur 
aygıtların gelecekte tıbbi uygulamalar açısından kullanılma 
potansiyelinin oldukça yüksek olduğu öngörülüyor.   

SAĞLIK BİLİMLERİ DOKTORA EĞİTİMİNDE 
DAHA İYİSİ İÇİN… 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi ve Tıp 
Fakültesi’nin ORPHEUS (Organisation of PhD Education 
in Biomedicine and Health Sciences in the European 
System) ile iş birliği içinde organize ettiği “Better 
Research through PhD Education in Health Sciences” 
temalı ORPHEUS Sempozyumu 22 Şubat 2016’da 
gerçekleştirildi. Toplantıda konuşmacı olarak ORPHEUS 
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (TÜSEB) Başkanı, Koç Üniversitesi ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden öğretim üyeleri yer aldı. Toplantıya, 
İstanbul’da bulunan üniversitelerin yanı sıra Marmara 
bölgesindeki üniversitelerden de üyeler katıldı. 

Toplantıda Karolinska Enstitüsü öğretim üyesi ve 
ORPHEUS Başkanı Prof. Dr. Robert Harris bir konuşma 
yaptı. ORPHEUS kurucu üyesi ve 2010-2013 yılları 
arasında başkan yardımcısı olarak görev yapan, Aarhus 
Üniversitesi emekli profesörü Dr. Michael John Mulvany 
ise doktora programlarının kalitesini iyileştirmeye 
yönelik ORPHEUS önerileri, ORPHEUS etiketi almak için 
sağlanması gereken kriterler ve prosedürler hakkında bilgi 
verdi.

Toplantının bir diğer önemli konusu ise Türkiye Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’nün sağlık bilimleri araştırmalarına 
bakışı ve bu konudaki gelişmelerdi. Koç Üniversitesi 
öğretim üyesi ve ORPHEUS Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Hakan Sedat Orer, ülkemizde başlangıçtan günümüze 
kadar doktora eğitimiyle ilgili yaşanan süreci ve doktora 
programlarının araştırma ve geliştirmeye katkısını 
anlatarak, ORPHEUS kriterlerine göre ülkemizde doktora 
eğitimini tartıştı. “İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRENLER” KATEGORİSİNDE 

EN BAŞARILI KOÇLULAR ÖDÜLÜ
Koç Topluluğu genelinde her yıl düzenlenen “En Başarılı 
Koçlular” ödüllendirme sürecine üçüncü kez katılan Koç 
Üniversitesi, bu yıl “İşbirliği Geliştirenler” kategorisinde 
“En Başarılı Koçlu” seçildi. Ödüle, Prof. Dr. Hakan Ürey, Doç. 
Dr. Havva Funda Yağcı, Emre Heves, Selim Ölçer, Kerem 
Uygurmen, İbrahim Hocaoğlu, Pınar Dağtepe ve Emek 
Göksu Durmuşoğlu, Opet/Inventram/Koç Üniversitesi 
ortaklığı ile Otomotiv Teknolojileri alanında hayata 
geçirdikleri proje ve sonucunda kurulan KUANTAG A.Ş. iş 
birliği neticesinde layık görüldüler. 

IŞIK TABANLI DOKU YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ

GÜNCEL HUKUK DERGİSİNE 
ÖZEL DOSYA 
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in yürütücülüğünde devam 
eden Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yolunun 
Türkiye’de anayasal yoruma, uluslararası insan 
hakları yorumuna ve yüksek yargı arasındaki ilişiklere 
etkilerini araştıran projenin ara değerlendirmeleri, Ekim 
2016’da Güncel Hukuk dergisinde özel bir dosya olarak 
yayımlandı.
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ANAMED’DE İKİ SERGİ GEÇ DONAN ASFALT ÇALIŞMASI

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Seda 
Kızılel ve grubu, asfalt yüzeyinde donmayı geciktirebilmek 
amacıyla, asfalt ile uyumlu, tuzu hapseden ve tuzun 
kontrollü salımını sağlayacak bir polimer kompozit 
tasarımı geliştiriyor. Bu polimer kompozitin asfalta 
karıştırılabilme özelliği halk arasında zift olarak da bilinen 
asfalt içerisindeki bitüm malzemesinin içine ilave edilen 
polimerden geliyor. Polimer kompozit içerisine tuzun 
hapsedilmesi ve kontrollü salımı nanoparçacıklar yardımıyla 
sağlanıyor. Asfalt içerisine karıştırılabilen bu kompozitten 
tuzun kontrollü salımı sayesinde asfalt yüzeyindeki suyun 
donma noktasını düşürmesi ve böylece suyun donmasının 
geciktirilmesi hedefleniyor. Tasarlanan polimer kompozit ile 
laboratuvarda gerçekleştirilen ön çalışmalarda tuz salımının 
gerçekleştiği, sıcaklık ve ısı kontrollü olarak yapılan donma 
deneylerinde ise kompozit içeren bitüm üzerinde suyun 
donma süresinde bitüm yüzeyine göre kayda değer gecikmeler 
olduğu gözlendi. 

Dr. Kızılel’in makalesi ilk olarak 2014 yılında PLOS ONE 
dergisinde, daha sonra Kasım 2015’te Industrial & 
Engineering Chemistry Research dergisinde yayımlandı. 
Son yayın Amerikan Kimya Topluluğu’na (American 
Chemical Society) ait Industrial & Engineering Chemistry 
Research dergisi editörünün dikkatini çekti ve çalışma çok 
sayıda gazeteci ve araştırmacının okuduğu ACS Presspac 
web sitesinde haber oldu. Bu haberi Scientific American, 
Washington Post, Science Alert, Science Newsline gibi 
uluslararası yayınlarda ve çok sayıda ulusal haber kanalında 
(NTV, Habertürk, Star, Kanal D, Kanal 24, TGRT) yer alan 
haberler takip etti. Çalışma, Çin, ABD, Kanada, İrlanda, İngiltere, 
Tacikistan gibi pek çok ülkeden iş insanları, kurum ve kuruluşların 
ilgisini çekti, yatırım yapma konusunda görüşme talepleri alındı. 

ÇEPERDE İSTANBUL KARA SURLARI

Küratörlüğünü ANAMED 2013-2014 bursiyeri Figen Kıvılcım 
Çorakbaş’ın yaptığı Çeperde: İstanbul Kara Surları Sergisi, 19 
Ekim’de açıldı. Theodosius Surları olarak da bilinen ve MS 5. 
yüzyılın başlarında inşa edilen İstanbul Surları, tarihi bir kent 
olan İstanbul’un karakterini biçimlendiren en önemli tarihi 
anıtlar arasında yer alıyor. UNESCO tarafından Dünya Mirası 
Listesi’ne dahil edilen surlar ve etraflarındaki alan, kentin 
1600 yıllık tarihinde pek çok olayın ve topluluğun izlerini 
taşıyan çok katmanlı bir kültürel peyzajı çevreliyor. Sergi farklı 
tarihsel dönemlerin izlerini inceleyerek surların tarihi, kentin 
su dağıtım sistemi ve yeşil alanlarıyla, surlarla ilişkili manevi 
ve dini anlatılarla, surların yakınında yaşamış ve yaşamakta 
olan insanların hikâyeleriyle, yakınında ikamet edenler ve 
surları ziyaret eden gezginlerin anılarıyla ilişkisini ele alıyor.

Tarih: 19 Ekim 2016–2 Ocak 2017 / Küratör: Figen Kıvılcım 
Çorakbaş (2013–2014 ANAMED Bursiyeri) 
Sergi Tasarımı: Yeşim Demir, Demir Danışmanlık ve Tasarım

BİZANS’IN ÖTEKİ İMPARATORLUĞU: TRABZON

Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu kapsamında Courtauld Institute of Art ile birlikte 
düzenlenen sergi, başkenti Trabzon’da yer alan, günümüzde 
büyük ölçüde unutulmuş olan Trebizond İmparatorluğu’na 
ait olağanüstü anıtları izleyicilere tanıttı. Özellikle Trabzon’da 
yer alan, sıra dışı mimarisi, benzersiz yontu süslemeleri ve 
muhteşem Bizans duvar resimleriyle kentin en iyi korunmuş 
tarihi yapısı olan 13. yüzyıla ait Ayasofya Kilisesi’ne geniş yer 
ayırılan sergiyle eş zamanlı olarak Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: 
Trabzon adlı bilimsel kitap yayımlandı.

Tarih: 24 Haziran-30 Eylül 2016 / Küratör: Antony Eastmond
Sergi Tasarımı: Ayşe Karamustafa

HUKUK FAKÜLTESİ’NDE İKİ 
YENİ DOKTORA PROGRAMI
Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında karşılaştırmalı, 
uluslararası ve kuramsal hukuk araştırmalarına 
odaklanan iki farklı doktora programı, Şubat 2016’da 
başladı. Kamu hukuku alanında Türkiye, Brezilya, 
Ukrayna ve Romanya’dan toplam beş doktora öğrencisi 
2016 akademik yılında programa katıldı. 
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Madrid’de düzenlenen Avrupa 
Bireysel Merkezli Sağlık Hizmetleri 
Derneği’nin (European Society for 
Person-Centered Healthcare) yıllık 
kongresinde Tıp Fakültesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Nathan Bertelsen, tıp eğitimi 
veren üniversitelerde yüksek lisans 
düzeyindeki hekimlere sağladığı empati 
eğitimiyle gümüş madalyaya layık 
görüldü.

Dr. Bertelsen 2014 yılında New York 
Üniversitesi’nde, empati eğitiminin 
hasta bakımı üzerindeki etkisini 
değerlendirmeyi amaçlayan bir tıp 
eğitimi araştırma çalışması yürüttü. 
Bellevue Hastanesi’ndeki yatılı hasta 
başı eğitim servisi kapsamında, 10 farklı 
klinik ekibe ait 36 hekime eğitim verildi. 
Eğitimin sonunda, tüm katılımcı hekimler 
hem hastaların kimliği ve kültürü hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmak hem de 
sağlık okuryazarlığını değerlendirmek 

için bir araç olarak empatiyi kullanabilir 
duruma geldiler.

İletişim kısıtlaması bulunan hastalarla 
görüşme yapmak için, hekimlerin 
hastalarıyla anlamlı şekilde empati 
kurabilmelerini sağlayan kısa ve 
onaylanmış bir psikometrik araç olan 
BATHE tekniği kullanıldı. Tüm katılımcı 
hekimler anonim değerlendirme 
anketlerine tabi tutuldular. Bu anketler 
sonucunda hekimlerin yüzde 76’sı bu 
etkinliğin kültürlerarası sağlık hizmeti 
sunma kabiliyetlerini artırdığına; 
yüzde 87’si bunun, hastalarının sağlık 
okuryazarlığını değerlendirmelerini 
sağladığına; yüzde 87’si de empatinin 
klinik tedavi kabiliyetlerini geliştirdiğine 
katıldıklarını belirttiler. Uygulamaların 
hasta başında yapılması da empati 
öğreniminde en etkin eğitici yöntem 
kabul edildi.

Sonuç olarak, hekimlerin empati eğitimi 

almasının sağlık çıktılarını ve kültürlerarası 
hasta bakım hizmetlerini iyileştirdiği 
görüldü. Bu çalışmaya dayanarak tıp 
fakültesinin hekimlerini empati ve 
kültürlerarası hasta bakımı konularında 
eğitebilmesi için de bir eğitmen kılavuzu 
yayımlandı.

EMPATİ EĞİTİMİ’NE GÜMÜŞ MADALYA

ANAMED’DEN BİZANS ÜZERİNE
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Haziran 2016’da Bizans üzerine Bizans’ın Öteki 
İmparatorluğu: Trabzon kitabının İngilizce ve Türkçe versiyonlarına ek olarak, 2007 ve 2010 yılları arasında düzenlenen 
1., 2. ve 3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bildiri kitaplarının ilk ve yeniden basımlarını gerçekleştirdi.

On İkinci ve On Üçüncü Yüzyıllarda 
Bizans Dünyasında Değişim

1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumundan Bildiriler

Editörler: Ayla Ödekan, Engin Akyürek, Nevra Necipoğlu

Yayıncı: Vehbi Koç Vakfı

Yayın Tarihi ve Yeri: 2010, İstanbul

Bizans Mahkemesi: 
Güç ve Kültür Kaynağı 

2. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumundan Bildiriler

Editörler: Ayla Ödekan, Nevra Necipoğlu, Engin Akyürek

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları

Yayın Tarihi ve Yeri: 2013, 2016, İstanbul

Bizans’ta Ticaret 

3. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumundan Bildiriler

Editörler: Paul Magdalino, Nevra Necipoğlu

Yayıncı: ANAMED

Yayın Tarihi ve Yeri: 2016, İstanbul

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon

Editör: Antony Eastmond

Yayıncı: ANAMED

Yayın Tarihi ve Yeri: 2016, İstanbul
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Selim Erdem Aytaç BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Özgür Birer BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Ayşegül Buğra BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Barış Coşkunüzer BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Menderes Işkın BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sarp Kaya BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Aşkın Kocabaş BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Alptekin Küpçü BAGEP Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sinem Çöleri Ergen
Bilim Kahramanları Derneği 2015 Genç Bilim 
İnsanı Ödülü

Seda Keskin Avcı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü

T Ü B A  Ö D Ü L L E R İ

Şener Aktürk 
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Cory David Dunn
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

İlke Öztekin Gillam
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Mehmet Gönen
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Elif Nur Fırat Karalar
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Sarp Kaya
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Nathan Lack
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

Alper Uzun
TÜBA GEBİP-Üstün Başarılı  
Genç Bilim İnsanı Ödülü

T Ü B İ TA K  Ö D Ü L L E R İ 

İlke Öztekin Gillam TÜBİTAK Teşvik Ödülü

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

Zeynep Aycan
American Psychological Association’s (APA) Ursula 
Gielen Global Psychology Kitap Ödülü

Elif Nur Fırat Karalar 
İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Newton Advanced 
Fellowship Araştırma Ödülü

Sinem Çöleri Ergen  IEEE Communications Letters Örnek Editör Ödülü

ÖDÜLLER

2016’da çok değerli çalışmaları ve araştırmalarıyla çeşitli ödüllere layık görülen öğretim 
üyelerimize, bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ederiz.

F ENER_ Ö D Ü L L E R
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2016’NIN EN KURIOUS’LARI: 
HERKES İÇİN BİLİM

İŞ BONCUKTAYMIŞ
Kimler kimler denemedi ki? Olmayınca olmuyordu işte. Hele de gözlerimizin 
gördüğü ışıkla. Ama sonunda yapıldı. Hem de ucuz yoldan. Ee, ne de olsa 
onlar Çinli, şimdilerde milyarderleri çoğalsa da ulusça kıt kanaat geçinmeye 
alışmışlar. Böyle olunca da görünmezi görünür kılmak için karmaşık, pahalı 
malzemelere ne gerek var, elinizin altında en bol malzemelerden biri 
dururken? Yalnız boncukları biraz küçük yapacaksınız.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/nanoboncuk-superlensle-super-cozunurluk

KATLASAK DA MI SAKLASAK KATLAMASAK DA MI SAKLASAK?
Bir kâğıdı en fazla kaça katlayabilirsiniz? 7 mi dediniz? Maalesef o bilgi eskidi. 
Bir lise öğrencisi yılların efsanesini yıktı. Kâğıdı katladı da katladı. Bunu A4 
boyutunda bir kâğıtla yaptığımızda iş kolay, peki evren büyüklüğünde bir kâğıt 
olsa elimizde?

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/evreni-kaca-katlarsiniz

EN FAZLA KAÇ YIL YAŞAYABİLİRSİNİZ? 100, 110? 
İnsan ömrü her geçen yıl uzuyor, artık hepimizin yaşam beklentisi büyük 
annelerimizinkinden, dedelerimizinkinden daha fazla. Yine de hiçbirimiz bir gün 
birilerinin 200’üne merdiven dayayabileceğini düşünmüyoruz, değil mi? Acaba 
uzun ömür sınırlarını zorlayan Bolivyalılar bu ütopik sayıya yaklaşabilir mi?

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/uzun-yasamin-siniri-ve-latin-geni

YAŞAMA ERKEN GELMİŞİZ...
Yeni teknolojilerin getirdikleri ya da ortaya çıkardığı yeni tatlar için geç kaldığını 
düşünenler sık sık söyler ya, bu kez ünlü bir gökbilimci yaşamın geneli için söylüyor. 
Evren henüz yaşama hazır değilmiş. Peki, ne zaman hazır olacak? Ünlü gökbilimcinin 
cevabı şöyle: “Daha trilyonlarca yıl vakti var ve hiç de acelesi yok.” Eh, bomboş evrenin 
tek sahibi ya da az sayıda sahiplerinden biri olmak gururumuzu okşamıyor değil. Yine 
de o kadar beklemeyip cana yakın türden uzaylıları evlerinde ziyaret etsek, kırmızı 
göklerinde kendi gezegenimizi arasak güzel olmaz mıydı? 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/evrende-yasam-sonra-fiskiracak

KURIOUS 2016’da da popüler bilimin adresiydi. Geçen yıla damgasını vuran önemli bilim haberlerini ve makaleleri 
sizin için derledik.
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NOBELCİMİZLE TANIŞTIK
2015 Nobel Kimya Ödülü’nün 
sahiplerinden olan Prof. Dr. Aziz Sancar, 
ülkemizin gururu. Türkiye’yi bilimin 
en büyük ödülüyle ilk kez tanıştıran 
Prof. Dr. Sancar, çeşitli kentlerde, 
birçok üniversite ve bilim kurumunu 
kapsayan bir konferans ve seminerler 
dizisi çerçevesinde 25 Mayıs günü Koç 
Üniversitesi’ndeydi. KURIOUS’un canlı 
olarak yayınladığı seminerinde DNA’nın 
hasar onarma mekanizmasıyla ilgili olarak 
ABD’deki laboratuvarında geliştirilen 
haritalandırma tekniklerini salonu 
dolduran öğrenci ve akademisyenlerle 
paylaşan bilimcimiz, öğrencileri ve 
araştırmacıları önemini sık sık vurguladığı 
temel bilimlere yönelmeye çağırdı.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/prof-dr-
aziz-sancar-canli-yayinda

KUZEY-KUZEYBATIDA 
ALIŞVERİŞTEYİM...
Dünya’nın manyetik alanını hissedip 
yuvalarının yerlerini bulmak ve 
göç rotalarını belirlemek için alan 
çizgilerinden yararlanan hayvanların 
sayısı sürekli artarken, Caltech’li bir 
araştırmacı, listeye yeni bir isim daha 
ekledi: insan. 30 yıl süren çabalardan 
sonra iddiasını kanıtlamak için ileri 
teknolojide ekipman ve manyetik 
alan jeneratörleri gerekmiş, ama 
başka bazı basit deneyleri sizler de 
arkadaşlarınızla gerçekleştirebilirsiniz. 
Doğru rota olmasa bile eğlenmek 
garantili.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/
manyetik-altinci-hissimiz-var-mi

DALGALAR YÜKSELİYOR
Yalnızca dört ay içinde Einstein’ın 
öngördüğü kütleçekim dalgalarının 
ikinci kez yakalanması, bilim 
camiasında kara delik çarpışmalarıyla 
evrenin sırlarını aydınlatacak bir bilgi 
seli için umut tsunamisine yol açtı. 
Şimdi ikiz LIGO dedektörlerindeki 
bilimci ve mühendisler, bir yandan 
spot ışıklarının tadını çıkartırken bir 
yandan da sonbaharda başlayacak 
ikinci işletme sezonu için araçlarının 
duyarlılığını artırmaya çalışıyorlar. 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/
kutlecekim-dalgalari-saptandi-einstein-son-
sinavi-da-gecti

PARA HER ŞEYİ SATIN ALIR MI?
Anlaşılan para herkese o kadar da tatlı 
gelmiyor; hele de söz konusu olan iş 
motivasyonuysa. “Ne kadar ekmek o 
kadar köfte!” diye düşünen işverenler 
hayal kırıklığına uğrayabilir; insanların 
beklentileri bambaşka.

https://kurious.ku.edu.tr/tr/makaleler/her-
sey-para-icin-mi

CEVABIMI ALDIM SAYILIR...
Tanımadığınız bir yerdesiniz. Diyelim 
Katmandu’da bir hediyelik dükkânında 
satıcıyla pazarlıktasınız ya da Hong 
Kong’un arka sokaklarında macera 
arıyorsunuz. Konuşurken öyle el kol 
sallamak yok! Herkesin vücut dili farklı. 
Bilmeden hakaret ediyor olabilirsiniz. 
Ama öyle görünüyor ki yüzler aynı 
dilden konuşuyor. Yani, karşınızda 
çatılmış kaşlar, yukarı kalkmış bir çene, 
sıkılmış dudaklar gördüğünüzde fazla 
oyalanmayın. 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/i-ih-
yuzu-her-yerde-ayni

SÜPERMEN, AMAN DİKKAT!
Sırrın biliniyor ve üzerinde çalışılıyor. 
Güneş’ten alabildiğin enerjiyi al ve 
öncelikler listende yalnızca en acil 
olanları bırak. Çünkü korktuğun o 
kristalin benzerini yapanların akıllarına 
bir şeyler gelebilir. 

https://kurious.ku.edu.tr/tr/haberler/
supermen-icin-tehlike-canlari
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2016 yılında KÜY (Koç Üniversitesi Yayınları), yaklaşık 
40 yeni başlık yayımladı. “Burasının Bilgisi” dizisinde 
içinde bulunduğumuz coğrafya hakkında ve/veya bu 
coğrafyanın akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen 
en son araştırma ve çalışmalara yer verdi. “Uçbeyleri” 
dizisinde doğa ve tıp bilimleri dahil bütün bilim alanlarında 
bilgimizin “state of the art”ını, yani son noktasını 
temsil eden kitapları yayımladı. “Maddiyat” dizisindeyse 
ekonomi-finans-işletme alanındaki son analiz ve 
araştırmaları öne çıkardı. 

2016’da “Burasının Bilgisi” dizisinden çıkan bazı kitaplara 
biraz daha yakından bakalım: Zeynep Çelik’in yazdığı ve 
Türkiye’de ve ABD’de eş zamanlı olarak yayımlanan Asar-ı 
Atika, “Eski eserlerin sahibi kimdir?” sorusundan yola 
çıkıyor ve eski eserler üzerinden geçmişi sahiplenme 
olgusunu siyasi ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor. 

Gül Özateşler, Çingene adlı saha araştırmasında 1970 
yılında Bayramiç-Çanakkale’de yaşanan ve Çingenelerin 
zorla yerlerinden edilmesiyle sonuçlanan olayları mercek 
altına alıyor ve bu dışlayıcı şiddet üzerinden, bir ulusun 
toplumsal hafızasının nasıl şekillendiğini, toplumdaki 
çoklu kimliklerin nasıl inşa edildiğini, toplumsal 
kategorilerin nasıl dönüştüğünü inceliyor. 

2016: AKADEMİK KİTAPLAR İÇİN İYİ BİR YIL

Çağla Aydın, Tilbe Göksun, Aylin C. Kuntay ve Deniz 
Tahiroğlu’nun derlediği Aklın Çocuk Hali, güncel araştırma 
bulgularının ışığında bebek ve çocukların zihin yapılarını, 
düşünme biçimlerini, dil gelişimlerini, hayal güçlerini 
tartışıyor. 

Yael Navaro’nun etnografi çalışması Kurmaca Mekan, 
KKTC’de analitik bir kategori olarak “kurmaca mekan”ın 
nasıl yaratıldığını, nasıl özellikler taşıdığını, hangi 
pratiklerle oluştuğunu ve nasıl bir duygu dünyası 
yarattığını inceliyor. 

Robert Ousterhout, Bizans’ın Yapı Ustaları’nda 
Konstantinopolis bölgesinde inşa edilmiş Bizans 
kiliselerini inceliyor ve incelikli bir araştırma sonucu elde 
ettiği bulgulara dayanarak bu mimarinin sanılandan çok 
daha yaratıcı ve yenilikçi olduğu sonucuna varıyor. 

KÜY’den yayımlanan diğer kitaplar hakkında bilgi almak için:

www.kocuniversitesiyayinlari.com

Twitter: @kuyayinlari 

Facebook: @kuyayinlari

KÜY 2016
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