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Gelecek, Ne Anlama Gelecek?

“Eğitimde giyeceğim kıyafete karar vermek için internete girdim. 
Birkaç mağazanın sitesini dolaştıktan sonra, düz renk bir etekte karar kıldım. 

Ödemeyi çevrimiçi olarak gerçekleştirdikten sonra, etekle ilgili dosyayı 
bilgisayarımdaki masaüstüne indirdim. Talimatları takip ettikten sonra ‘yazdır’ 
tuşuna bastım. Bilgisayarımın bağlı olduğu 3D yazıcıdan eteğin ‘basılmasını’ 
beklemeye başladım. Bu sırada sürekli gittiğim süpermarketten, bir uyarı 
mesajı geldi. Mesajda alışveriş alışkanlıklarıma göre, yaklaşık 3 gün içinde 
deterjanımın biteceği yazıyordu. Bu bilgiyi ajandama bağlı olan alışveriş 

listesine ekledikten sonra yazıcıdan eteğimi çıkardım. 
Kullanım bilgilerinde yazdığı şekilde düğme bölgelerini 

birleştirdim ve sabah giymek üzere askıya astım.”

Enteresan değil mi? Yeni bir kıyafet almak için mağazaya gitmek zorunda 
kalmamak, evdeki yazıcıdan eteğin çıktısını alıp giymek, süpermarketin annem 
gibi uyarıda bulunması… Tasarımcı Danit Peleg’in “Alışverişi unutun, yakında 

yeni kıyafetlerinizi indireceksiniz.” isimli TED konuşmasını dinlerseniz, yukarıdaki 
hikayenin ne kadar gerçekçi olduğunu anlayacaksınız. Alışveriş alışkanlıklarınıza 

göre, size ajanda oluşturabilen programlarsa, zaten çoktan satışta. 

Peki tüm bunlar ne anlama GELECEK? 

Çocukluğumda hayranlıkla izlediğim Jetgiller’i gözümün önüne getiriyorum. 
Acaba bir gün biz de kapsül şeklinde yemek öğünleri, robotlar ve 

hologramlarla yaşamaya başlarsak, Jetgil ailesi kadar 
keyifli kalmayı da başarabilir miyiz? 

Gelişen teknoloji bir yandan hayatlarımızı kolaylaştırırken, bir yandan anlam 
dünyamızı zorlayacak mı? Yöneticimize öfkelendiğimiz bir günün acısını 

en yakınımız olan robot arkadaşımızdan çıkardıktan sonra, robotumuzun 
yanağına bir öpücük kondurup “Kızma, insanın nazı sevdiğine geçermiş.” mi 
diyeceğiz? Yeni iş kollarının sebep olduğu rekabet dünyasında, duygularımızı 

yönetmeyi başarabilecek miyiz? Sosyal ağlarda yarattığımız kimlikler bizi 
yönetmesin diye, benliğimize sağlıklı yollarla katkıda bulunabilecek miyiz? 

İşte elinizde bulunan bu sayımızda; siber uzay çağı, Sanayi 4.0 (dördüncü 
sanayi devrimi), endüstriyel uygarlık, sosyal ağlar gibi kavramların insanın 
düşünce, duygu ve davranışları üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik bir 
çalışma yapmaya gayret ettik. Farklı alanlarda uzmanlıklara sahip sevgili 

dostlarımızın (dergimiz için bize değerli zamanını ayıran ve engin bilgilerini 
paylaşan herkes için böyle hissediyorum) değerlendirmeleri sayesinde 

“psikoloji” odağında kalarak, “Tüm bunlar ne anlama gelecek?” 
sorusuna bir yanıt aramaya çalıştık. 

Amacımız; farkındalık sağlamak, disiplinler arası iş birliğine katkıda 
bulunabilmek ve en önemlisi hala en gelişmiş yazılım olan insan zihninin kendi 

gölgesinden korkup kaçmaması için ona cesaret vermek. 

Herkese keyifli okumalar dilerim.

Hande Cesur

designed by

Hande Cesur
Yayın Direktörü

handecesur@madalyonkurumsal.com

bilkentotel.com.tr  |  0312 266 46 86
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Ben doğduğumda evler sobayla ısınıyordu. Kış 
gelmeden eve kömür alabilmek, aileye gelecekle ilgili 
huzur verir, içlerini ısıtırdı. Koca bir kamyon evin önüne 
yanaşır, içinden inen iki adam yere yığdıkları kömürü 
büyükçe kovalara kürekle doldurarak kömürlüğe taşır, 
sonra oralar süpürülür, temizlenir ama yine de birkaç 
gün kömürün yerde bıraktığı iz, o eve kömür geldiğinin 
kanıtı olarak kalırdı yerde. 

Kapıcı her sabah erkenden kalkar, kapının önüne 
konulan boş kovayı kömürlükteki kömürle doldurup 
koyardı kapının önüne. Annem bizden önce kalkar, 
sobanın külünü boşaltır, sobayı yakar, sonra da görevini 
yapmış, evini ve ailesini ısıtmış olmanın sevinciyle, 
gözleri parlayarak kaldırırdı bizi.
Kahvaltıda o sobada kızartılan ekmekler, sucuklar, 
akşam yemeğinde ise kestaneler yerdik hep birlikte. 
Bunlar bizim hep birlikte güzel bir şey yapıp mutlu 
olmayı öğrendiğimiz günlerdi. Kışın soğuğunda eve 
gelen herkes önce sobanın başına geçer, ellerini 
ovuşturarak iyice ısınır, eve gelmek hepimizi ayrı ayrı 
mutlu eder, "ohh" dedirtirdi bize, "ohh" sıcacık evimize 
kavuştuk.

Buzdolabı denen aleti o zamanlar tanımıyorduk.  
Mutfak penceresinin içinde dışarı doğru takılmış bir 
dolabımız vardı. Adı “tel dolap” tı. Soğukta kalması 
istenen yiyecekleri annem akşamdan o dolaba koyar, 
kapısını kapatırdı. Böylece evin sıcak olduğu kış 
günlerinde yiyeceklerimiz dışarının soğuğunda kalmış 
olurdu. Yaz günleri ise yapacak bir şey yoktu, soğuk su 
içmenin tek yolu eve buz almaktı. Evimize ilk buzdolabı 
geldiği gün, bütün apartman ayağa kalktı. Bu yeni icadı 
herkes görmek, tanımak, dokunmak istiyordu. Aslında 
bizim apartmanda oturan çoğu insanın bunu almaya 
gücü vardı ama yeniliğe en açık kişi babam olduğu 
için herkesten önce davranmıştı. Artık her akşam bizim 
dolaptan çıkan buzlar bütün apartmana dağıtılıyor, 

biz de bir buzdolabına sahip olmanın keyfini yaşıyorduk. 
Tabii bizim tel dolap hemen yerinden söküldü ve 
çabucak unuttuk onu.

Hemen ardından teyp denen yeni bir şey daha geldi 
eve. Gerçi akşamları hep birlikte radyo dinliyor, Zeki 
Müren’in İstanbul Radyosu'nda verdiği konserleri hiç 
kaçırmıyor, haftada bir “Mikrofonda Tiyatro” yu hep 
birlikte büyük bir dikkatle dinliyorduk ama bu teyp 
denen şey başka türlüydü. Şarkılar söylüyor, bunu 
teybe kaydediyor, sonra hep birlikte bu sefer de kendi 
verdiğimiz konserleri dinliyorduk.

Zaman geçiyor, biz yani evin üç çocuğu büyüyorduk. 
Gerçi sobalı evimizde üç odamız vardı ama “Artık 
çocukların daha rahat edeceği bir eve geçmenin 
zamanı geldi.” dedi babam. Hemen yanı başımızda 
yapılan kaloriferli ve geniş bir apartman dairesine 
taşındık. Böylece soba keyfi bitti, kalorifer keyfi başladı. 
Buna en çok annem sevindi. Artık erkenden kalkması, 
sobayı yakmaya uğraşması gerekmiyordu. Evimiz her 
an sıcaktı. Gerçi artık ne sucuk keyfi kalmıştı, ne de 
kestane ama onları da çabuk unuttuk.

Bu sefer de televizyon denen yepyeni bir aletle 
tanıştık. Babam yine erken davranmış, hemen bir 
televizyon almıştı eve. Tabii kısa süre sonra bu sefer 
çabuk davrandığına pişman oldu, çünkü akşam saat 
altıda başlayan programları seyretmek üzere evimiz 
her akşam dolup dolup taşıyor ve bize oturacak yer 
kalmıyordu. O zaman ünlü sunucu Halit Kıvanç bu 
kişilere “telesafir” adını takmıştı. Bir de üstelik ertesi yıl 
ben TRT’de sunuculuk ve spikerlik yapmaya başlayınca 
telesafirlerimiz iyice arttı. 

Sadece ben değil, hepimiz çok mutlu ve çok 
heyecanlıydık. Hayatlarımız hızla değişiyor, her gün bir 
yenilikle tanışıyor, geleceğe umutla bakıyorduk. 

Avrupa ve Amerika’da insanların bizden çok farklı 
yaşadıklarını, bizim onlara yetişmemizin çok zor 
olduğunu, çünkü onların zengin, bizim ülkemizin yoksul 
olduğunu biliyor ve onlar gibi olmak her birimizin 
hayallerini süslüyordu.

Onlar bizden üstündü, bizse geri kalmış, cahil ve yoksul 
bir ülkenin çocuklarıydık. Onlar her şeyiyle bizden 
üstündü. İşte en iyi bildiğimiz şey buydu. Oralara gidip 
gelme lüksü olan arkadaşlarımız, bize oraları ballandıra 
ballandıra anlatıyor, biz de hayran hayran dinliyorduk. 
Ama işte artık biz de onların seviyesine gelmek üzere 
basamakları birer birer çıkmaya başlamıştık. Gerçi 
ülkemizde hala okuma yazma oranı çok düşüktü, kitap 
okumayı, kendini geliştirmeyi, yeni bir şeyler öğrenmeyi 
büyük çoğunluk bilmiyordu ama işte biz gençler bunun 
yolunu açmıştık. Artık herkes okuyacak, herkes 
kendi hakkını korumayı öğrenecek, biz de onlar 
gibi olacaktık. Bitmez tükenmez umutlarımız vardı 
ve var gücümüzle onlar gibi olmaya çalışıyorduk. 
Onlar gibi giyinmek, onlar gibi yaşamak, onlar 
gibi özgür olmak, onlar kadar rahat yaşamak tek 
hedefimizdi. Daha fazlasına aklımız ermiyordu zaten.

Bizim de İskilip’te yaşayan akrabalarımız vardı. 
Onları seviyordum. Çok sıcak, çok candan insanlardı. 
Örf ve adetlere sıkı sıkıya bağlı, başları örtülü, uzun 
pardösüler giyen, düzenli olarak namaz kılan, ilçenin 
adetlerine göre evlenen, ona uygun düğünler yapan, 
boyunlarına altınlar takan kadınlar… Erkekleri de bir 
o kadar sıcak ve samimiydi. Kadınlara, özellikle şehirli 
kadınlara çok saygılı davranır, az konuşur, gözümüzün 
içine bakmaya bile utanır, çekinirlerdi. Hatta bir yaz 
annem hepimizi toplamış, memleketine götürmüştü. 
Annemin bir yakını evleniyordu. Biz de orada düğünler 
nasıl oluyor, onu görecektik. Heyecanlıydık. Annem o 
düğünleri anlata anlata bitiremiyordu. "Buradakiler de 
düğün mü?" diyordu. Gerçekten de bizim bildiğimiz 
düğün, bir gece herhangi bir düğün salonunda ya 

da lüks bir otelde insanların bir araya gelmesi, gelinle 
damada takılan takılar, bir iki şarkı, bir iki danstı. İlçeye 
gidince ilk dikkatimizi çeken şey evlerin her birinin 
büyük ve müstakil olmasıydı. Bu evlerde insanlar hep 
birlikte oturuyordu. Evde en az bir ya da iki yaşlı 
vardı. Kayınvalide, kayınpeder, hala ve teyze gibi, 
evde en fazla saygı gören yaşlılar.  Sonra da bol 
bol her boyda çocuk vardı evlerde. 12 yaşında başı 
bağlı, uzun etek giydirilmiş ama bir yandan da kurum 
kurum kurulan kızlar görmüştüm. Ben onlardan daha 
büyüktüm ama hala evin çocuğu konumundaydım. 
Oysa onlar çoktan ilkokulu bitirip erişkin olma yolunda 
ilerlemeye başlamışlardı. Oradan oraya koşturuyor, 
evde her işi büyük bir hamaratlıkla yapıyor, erkeklerden 
uzak duruyorlardı. Onların artık bu günü de yarını da 
belliydi. Birkaç yıl içinde bir kısmet çıkacak, başka 
evlere, başka hayatlara uçup gideceklerdi. Rollerini 
büyük bir memnuniyetle kabul etmişlerdi çoktan. O 
evde başlarına neler geleceği de az çok belliydi. Zaten 
annelerine bakınca görüyorlardı geleceklerini. Çok 
ezilecek, çok yorulacak, pek çok çocuk doğuracak 
ama sonra onlar da evin büyüğü olup köşeye 
oturacaklardı. Kaderlerini aşağı yukarı bilmek, 
belki de hayata daha güven içinde bakmalarını 
sağlıyordu. Gerçi kiminle evleneceklerine bile kendileri 
karar veremiyor, aile kimi münasip görürse o eve gelin 
gidiyorlardı ama bu o kadar da önemli değildi. Zaten 
kiminle evlenirlerse evlensinler, hayatları hep birbirine 
benzeyecekti. Evde büyük ihtimalle bir kayınvalide 
ve bir kayınpeder olacak, belki de bir iki gelin daha 
gelecek, her birinin ayrı odaları olsa da, herkes aynı 
hayatın içinde farklı rolleri paylaşacaktı. 

Önemli ve saygın biri olmak için, pek fazla bir şey 
yapmaları gerekmiyordu. Nasıl olsa her ailenin 
öyle ya da böyle, küçük ya da büyük bir işi vardı. 
O iş hepsinin karnını doyurmaya yetiyordu. Yeter ki 
harp çıkmasın, salgın hastalık ya da kıtlık olmasın. 

TEKNOLOJİ, ÖZGÜRLÜK 
VE MUTSUZLUK

BATSIN BU DÜNYA Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU 
Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği Kurucusu

Çok ezİlecek, çok yorulacak, 
pek çok çocuk doğuracak ama 

sonra onlar da evİn büyüğü 
olup köşeye oturacaklardı. 

Kaderlerİnİ aşağı yukarı 
bİlmek, belkİ de hayata daha 

güven İçİnde bakmalarını 
sağlıyordu. 

''

''
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Kadınlar elli altmış yaşında da olsa genç ve güzel 
olmak zorunda, yoksa ya kocaları onları aldatır, ya 
da aynaya baktıklarında kendilerini beğenmezler. Hep 
aynı kıyafeti giymek de neyin nesi? Her gittiğin yere, 
senin ne kadar zengin ve güçlü bir kadın olduğunu 
belli edecek, sana saygı ve önem kazandıracak, en 
ünlü markaların ürünlerini giymelisin. Başka türlü belli 
çevrelere giremezsin zaten.

Erkek için durum farklı mı? Pek sayılmaz. Öncelikle çok 
paran olacak. Nereden mi bulacaksın bunca parayı? O 
senin sorunun. Genç ve yakışıklı görüneceksin. Eşinden 
önce evlatların kızar sonra.

Gençler ne yapacak? Önce üniversiteyi kazanmanın 
yolunu arayacak. Sonra yüksek lisans, hatta mümkünse 
doktora… Bunlar için para mı lazım? Ailen bu imkanları 
sana sağlamak zorunda. Sağlayamazsa senin 
başarısızlığının, mutsuzluğunun tek sebebi onlar. Doktora 
bile yaptın ama kendine göre iş mi bulamıyorsun? 
Bulacaksın. Bulamıyorsan demek ki sende iş yok. Bu 
imkanların hiçbirini yakalama şansı olmayanların halini 
soracak olursak, onlar da korna çaldın diye adam 
öldürüyorlar.

Dünyanın haline şöyle bir bakıyorum da, insanlar artık 
her yerde savaş çığlıkları atıyor. Herkes, yani hem tüm 
bireyler, hem de tüm devletler birbirine düşman. Kimse 
durumundan memnun değil. 

Kimse kimseyi istemiyor. Yıllardır bir arada yaşayan 

insanlar artık tıpkı evlilikler gibi birbirlerinden ayrılmak, 
boşanmak, küçülmek istiyorlar.

Kimse bu dünyada kendine güvenli bir liman, güvenli 
bir gelecek göremiyor. Güven duygusunun kırılması 
ruhsal çatıyı perişan eder. Eskiden insanlar açtı ama 
neyi yapması, neyi yapmaması gerektiğini biliyordu. 
Şimdi bilmiyor. Herkes kendine bir yol bulmak zorunda 
ama nasıl?

"Madem bu yolu biz kendimiz bulamıyoruz, öyleyse 
bizi bu hallere düşüren dünyadan, bir şekilde bunun 
hesabını soracağız" diyorlar. İşte bu öfke kimi zaman 
eşlere, kimi zaman çocuklara, kimi zaman patronlara, 
kimi zaman da yolda ona korna çalan, kız arkadaşına 
yan gözle bakan kişilere yöneliyor. Kendine merhamet 
etmeyen, onu yapayalnız bırakan bu dünyaya öfke 
kusuyor insanlar. Seçim zamanı tüm dünyalılar 
onlara “Dur!” diyecek, “Şunu yap, bunu yapma!” 
diyecek. Yani, “Özgürlüklere son!” diyecek partilere 
oy veriyor. Biz kendimizi yönetemedik, bizi siz 
yönetin. Böylece günahı da sizin olsun, sevabı 
da. Hayatta bizim bulamadığımız rolleri, bizim 
bulamadığımız anlamları siz bulun, siz verin, bizi 
bu sorumluluktan kurtarın.” diyorlar. Özgürlük, 
bolluk, çokluk, sınırsızlık çok geldi insanlara.
Özgürlükle, teknolojik gelişmelerle, uzun bir ömürle 
mutluluğu, doyumu bir araya getirmediler.
"Batsın bu dünya." diyorlar. 
Batsın ki yeni, yepyeni bir başlangıç yapabilelim.

Zaten olursa da “Elle gelen düğün bayram.” hesabı 
hep birlikte ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlardı. 
Her işin bir kuralı vardı. İyiler de belliydi, kötüler 
de… Doğrular da belliydi, yanlışlar da… Günahlar 
da belliydi, sevaplar da… Hatta hangi yaşta nasıl 
bir hayatın olacak, o da önceden belliydi…

Ya hasta olursam da beni doktora yetiştiremezlerse 
gibi bir kaygıları bile yoktu. Doktor yoktu ki… 
Herkese bu canı Allah verir, Allah alırdı. Kaderlerine 
samimiyetle teslim olurken çoktan ezberlenen 
duaları okuyarak, bütün aile başuçlarında dizi dizi 
dizilmiş gözlerinin içine bakarken, dualar eşliğinde 
ruhlarını teslim ederlerdi.

İşte o küçük kasabada her şeye meraklı biri olarak 
kısa zamanda bunları görmüş, bunları öğrenmiştim. 
Biraz kafam karışsa da Ankara’daki hayatım daha 
cazip gelmişti bana. Ancak aradan yıllar geçse de o 
küçük kasabada evlerin bacalarından tüten dumanları, 
düğün alaylarını, evlerde yapılan ekmeğin kokusunu, 
sabah karanlığında camilerden gelen ezan seslerini, 
ortalıkta dolaşan tavukları, geceleri uluyan köpekleri 
unutamadım. Bir yandan çok yabancıydı bana, bir 
yandan çok tanıdık.

Acaba benim nasıl bir hayatım olacak diye sorup 
durdum kendime. Biraz biliyor, biraz bilmiyordum. 
Çok yakışıklı bir kocam, çok güzel bir evim, harika 
çocuklarım olacaktı. Bunlar zaten o zamanki bütün 
genç kızlar için vazgeçilmez hayallerdi. Ancak ben 
doktor olacağıma göre bir yandan da akşama kadar 
bir yerlerde çalışıyor olacaktım. İşte sıra buraya 
gelince biraz kafam karışıyordu, çünkü benim annem 
ev hanımıydı. Okuldan gelince annemi evde bulmaktan 
daha doğal bir şey yoktu. Ev sıcak, temiz ve yemekler 
hazır. Benim çocuklarım için bunları kim yapacaktı?
İyi bir ev hanımı mı, iyi bir anne mi yoksa iyi bir 
doktor mu olacaktım? Bana kalırsa hepsinde de iyi 
olmayı isterdim ama bu nasıl olacaktı?
Büyük şehirlerde hayat Anadolu’nun kırsal kesimlerinden 
çok farklıydı ve bu fark giderek açılıyordu. Biz şehirliler 
bundan memnun ve mutluyduk. Teknolojinin yenilikleriyle 
tanışmak hayatımızı kolaylaştırıyor, bizler olabildiğince 
bunlara sahip olmak için elimizden geleni yapıyorduk. 
Artık alışmıştık yeniliklerle tanışmaya ama bunların 
hayatlarımızı nasıl etkileyeceğini hiç düşünmüyorduk. 
Yıllar hızla geçiyor, yenilikler de aynı hızla hayatımıza 
girmeye devam ediyordu. Önce bilgisayar, sonra 
cep telefonları, derken akıllı telefonlar, binbir kanallı 
televizyonlar, birbirinden güzel giysiler, ayakkabılar, 
çantalar, bizi daha güzel yapacağına inandığımız 

kozmetik ürünler, güzellik merkezleri, estetisyenler, 
birbirinden güzel konforlu evler, siteler, yüzme havuzları, 
spa merkezleri, spor salonları, diyetisyenler ve daha 
pek çok şey.

Yenilikler bunlarla da bitmiyordu. Her şeyden önemlisi 
benim babam ellili yaşlarda ölürken, tüm dünyada 
sağlık konusunda büyük adımlar atılmış ve insan ömrü 
uzamıştı.  Daha yeni okuduğum bir yazıda, yetmişli 
yaşları bile dünya artık yaşlı kabul etmiyordu. Her 
yere huzur evleri açılıyor, belli yaştan sonra insanlar 
hayatlarının son demlerini buralarda geçiriyorlardı.
Koca koca lüks evlerde, insanlar tek başına 
yaşıyorlardı. Geniş aile kavramı ortadan kalkmış, 
akraba ilişkileri neredeyse yok olmuş, insanlar 
arkadaş, eş dostla mesaj yoluyla haberleşir 
olmuştu.
Artık yalnızlık tüm dünyada kol geziyordu. Aslında 
bu yalnızlıktan bir yanıyla da memnundu insanlar, 
çünkü yalnızlık özgürlük demekti ve kimse zor 
yakaladığı bu özgürlükten vazgeçmek istemiyordu.
Ancak hepimizin unuttuğu bir şey vardı. İnsan bu 
dünyaya gelirken boş gelmez, bir takım kodlarla 
gelir. “Öyle yiyip içip, gezip tozup, bir iki lak lak 
edip gitmek yok.” der o kodlar.
Sevecek ve sevileceksin, beğenileceksin, saygı 
göreceksin, özel olacaksın, farklı olacaksın, 
mümkünse herkesten üstün olacaksın. Bu hayatta 
bir misyonun olacak, yaşamanın bir anlamı olacak. 
Anlam ise ancak bunları yerine getirerek 
bulunabilecek bir şey.
Paran var, pulun var, kimseye muhtaç da değilsin. 
Öyleyse ye, iç ve keyfine bak.
Yok öyle şey…
Bilinçdışımız bunları kabul etmez.
Etmezse ne olur?
Depresyon. Çağın vebası depresyon.
Başka ne olur?
Öfke!
Neden öfke? Çünkü, artık hayatın daha baştan 
sana çizdiği bir yol yok. Yolunu kendin bulacaksın.
İyi bir gelin oldun, aile senden çok memnun kaldı, nur 
topu gibi çocuklar doğurdun, kimseden aşağı kalmadın, 
bu dünyada yapman gerekenleri yaptın, misyon yerine 
getirildi, çocukların yanı başında, huzur içinde ölebilirsin 
demiyorlar artık.

Büyüdün, askere gittin, babanın işini devraldın, çalıştın, 
çabaladın, evlatlarına baktın. Hepsi yanında. İyi bir 
evlat, iyi bir koca ve baba oldun da demiyorlar. Neden 
senin de başkaları gibi fabrikaların yok, biz şimdi ne iş 
yapacağız diye soruyor evlatların.
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MURAT ŞAHİN 
İLE RÖPORTAJ 

Sanayi 4.0 devrimi neden bu kadar önemli?

Bundan 10 yıl önce teknolojiyi ayrı bir alan olarak 
değerlendiriyorduk. Aradan geçen zamanda 
ise teknoloji; eğitimden sağlığa, üretimden kamu 
yönetimine kadar her alana girdi ve iş yapma şekillerini 
daha da önemlisi gıda ve iş gücü dışında her şeyi 
ucuzlattı. GDO vb yollarla gıda da ucuzlamaya ve 
üretim performansı artmaya başladı. Şu anda ABD 
ihtiyacından fazla gıda üretiyor. Son olarak iş gücünü 
ucuzlatmak, kapasite arttırmak gündemimizde, bu 
da Sanayi 4.0 ile olacak. Hiç aydınlatma olmayan, 
kapısına personel servisi yanaşmayacak, yemekhanesi 
olmayacak, sendikası, bayram tatili olmayan üretim 
merkezleri hayatımıza giriyor. 200 kg ağırlığındaki iki 
büyük metal parçanın montajı, insan eli değmeden 
bir robotun kaldırması ile yapılabilecek. Ve tabii bu 
da günümüzün “daha çok, daha ucuz” ilkesine de 
büyük bir katkı sağlayacak. Makinelerin giderek daha 
fazla öğrenmesi ve akıllanması da bu sürecin sonraki 
fazı diyebiliriz. İşin iyi taraflarından biri de, Türkiye bu 
konuda erken aşamada konuya dahil olmuş bir ülke. 
Umarım bu adımları bir avantaja çevirebiliriz.

Sanayi 4.0 Devriminden en çok hangi sektörler 
etkilenecek?

Üretim olan her alan etkilenecek ancak en çok 
ağır sanayi ve otomotiv sektörü değişim geçirecek. 
İlaç, tarım vb. sektörler de sonrasında bu değişime 
katılacaklar.

Gençlere eğitim ve meslek seçimi için neler 
önerirsiniz? 

Bu yıl okula başlayan nesil, çalışma yaşına geldiğinde 
%65’i henüz adı konmamış işlerde çalışacak. Bu 
sebeple artık geleceğin mesleklerinin tanımlanması 
oldukça güç… 

Ancak önemli akımlara baktığımızda, 20 yıl sonra 

hayatımızda daha fazla robot olacağını biliyoruz, 

2 milyar insanın bugün yaptığı işlerin olmayacağını 

biliyoruz, beyinden beyine iletişimin, anı, hafıza 

transferinin mümkün olduğunu, genetiğe müdahale 

etmeye yakın olduğumuzu biliyoruz. Daha az 

çalışacağımızı, daha çok hobimizin olacağını, daha 

az şeyi satın alacağımızı ancak ihtiyacımız olan çoğu 

şey için de abonelik yaptıracağımızı biliyoruz. Tüm 

bu değişimlere geçişte de regülasyon için hukuğun 

giderek daha da önemli olacağını biliyoruz. Bence 

okullar, gençlerin neyi iyi yapabildiklerini ortaya 

çıkarmaya odaklanmalı, gerisi kolay hallolur.

Aşırı nüfus artışı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Bir bakıma aşırı nüfus artışıyla insanlar kendilerini 

öldürüyorlar.

Evet, insanlık ilk kez bu yıl, yıl boyunca üretebileceğinden 

daha fazlasını Ağustos ayında tüketti. Dünyamız 

son 200 yılda 6 milyar nüfus artışı ve milyarlarca 

ton çöple yaşıyor. Temiz içme suyuna erişim her yıl 

daha da önemli bir sorun haline geliyor. Bu sebeple 

isteklerimizin ekolojiye zarar vermemesi artık şart. Ya 

çevreci olacağız ya da çöpümüzde boğulacağız.

Hangi alanlara yatırım yapmayı önerirsiniz?

Başta seyahat, turizm, doğal maden ve kaynaklar. 

Robotik ve yapay zeka.

İnsanlar açlıktan, işsizlikten, yapay zekadan 

korkuyorlar. Nasıl hazırlanabiliriz?

Bildiklerimizi unutup, her gün yeni bir şey öğrenerek…

Murat Şahin
Fütüristler Derneği

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı

Sanayi 4.0 insan psikolojisini nasıl 
etkileyecek?

Dünya düzeni değişiyor. Evinde oturup 
dünyanın öbür ucuna üretim yapan insanlar 
olduğu gibi, yapacak hiçbir işi olmayacak 
milyonlar olacak. Bu sebeple de dünyanın 
iş sahibi %15’i, geri kalan %85’e vatandaşlık 
maaşı ödenebilmesi için zenginlik yaratmak 
zorunda. Dünya sınırların olmadığı tek bir 
medeniyet haline dönüşebilir. Hayatımızın 30 
senesini, bir ev, otomobil, yazlık almak için 
geçirmektense mutlu olmaya adayacağız. 
Bu sebeple de kişisel gelişim ve psikoloji, 
önemi artan alanlar olacak. Gelecek yüz 
yılın en büyük sorunu depresyon olacak gibi 
görünüyor. Bunu da ancak daha iyi yaşam 
koşulları yaratarak ve mutlu olduğumuz 
konulara odaklanarak aşabiliriz.
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N A R
         S I
    S I Z M
VEBASI

Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ
Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği Kurucusu

Ekonomİk pİyasada olduğu kadar 
toplumsal yaşamda ne kadar 
“görünür” olursak kendİmİzİ daha 
İyİ hİssedeceğİmİz bİr dünyada 
yaşadığımıza İnanır olduk. 

Çünkü günümüzde popüler hale gelmiş olan terapötik 
müdahalelerle ya da psikiyatri pratiğimizde giderek 
çeşitlenen ve gelişen psiko-farmakoterapi ajanlarıyla 
tedavi edilmeleri mümkün görünmemektedir.

Bu konu üzerinde kafa yoran bazı klinik psikologlar 
ve değişik ekollere mensup psikoterapistler, bu çağa 
özgü bir ruhsal patoloji ile karşı karşıya olduğumuza 
inanmaktadırlar ve bu müphem yakınmaların aslında genel 
bir başlık altında toplanabileceğini ileri sürmektedirler. Bu 
başlık için de önerdikleri 
terim “NARSİSİZM VEBASI” 
dır.

Bu görüşü savunan 
araştırmacılar klasik 
modernite çağının tipik 
kişilik yapısı olan nevrotik kişilik yerine, günümüzde artık 
baskın olan narsisistik kişilik yapısının örgütlenme şemasını 
ve bunun post-endüstriyel uygarlık ve kültürel değer ve 
normlarla ilişkilendirilmesinin, bu yakınmaları anlamamız 
açısından özenle üzerinde durulması gerektiğini 
vurgulamaktadırlar.

Özellikle 0-6 yaş arasındaki preödipal dönemde 
bilinçdışına bastırılmış olan arzuların doyumu konusunda 
ketlenmiş ve yaşam enerjisini (libido ya da klasik 
Freudiyen anlayışta Eros) nevrotik belirtilerin yarattığı 
uyumsuzluklara hasretmiş nevrotik bireylerin başvuru sıklığı 
azalırken, kendilik nesnelerinin sağladığı “aynalanma” 
dan yoksunluk sonucu doğan benlik değerinde ve öz 
değerlilik duygusundaki çökmeyi ödünlemeye çalışan 
ve bu gelişimsel aksaklıkları savunmacı büyüklenme, 
böbürlenme ve bitmez tükenmez hayranlık elde etme 
çabalarına odaklanmış narsisistik kişilik patolojileri 
çığ gibi büyümektedir.

Her toplumsal formasyon, kendisini yeniden üretecek ve 
toplumsal yaşamda düzenlilik ve süreklilik sağlayacak 
kültürel kodları gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarır. 
Kültürel kodlar, erken çocukluk çağlarından itibaren 
sosyalleşme sürecinde, özellikle aile içi ilişkiler sayesinde 
çocuklara kazandırılır. 

Her toplum, evrensel çocukluk krizlerini (ki bunların başında 
anneden ayrılma ve bağımsızlaşma denemeleri sırasında 
yaşanan travmalar gelir) kendi geleneksel yöntemleri 
ile çözmeye çalışır. Çocukların büyüme ve psiko-sosyal 
gelişme evrelerindeki sorunlarla baş etme tarzları 
kültürel yapıların özgüllüğüne göre değişiklik gösterir. 
Kısaca söylemek gerekirse kültür-kişilik kuramcılarının 
ileri sürdükleri gibi toplumsal –kültürel yapı ile o topluma 
mensup bireylerin ortak bir kişilik tarzı geliştirmeleri yani 
bir tür “Kolektif Karakter”, “Modal Kişilik”, “Kültürel Kişilik”  
gibi adlarla anılan ortak kişilik özellikleri arasında sıkı bir 
bağlantı vardır.

POST-ENDÜSTRİYEL UYGARLIK VE
YÜKSELEN NARSİSİZM

Sanayi devriminden sonra Batı uygarlığının tüm dünyaya 
ithal ettiği “Dijital Devrim” in insanlık durumunda ne gibi 
değişimlere yol açtığı; günümüzde sosyal psikologlar, 
psikanalistler, antropologlar, politikacılar ve değişik 
disiplinlerden gelen akademisyenler arasında önemli 
tartışmalara konu olmaktadır. 

1970’lerde popüler hale gelen modernite eleştirileri, 
günümüzde yeni bir boyut kazanmış ve klasik modern 
çağlarda sıkça görülen ve uygarlıkla ilişkilendirilen 
nevrotik bozuklukların artık Batı dünyasında giderek 
kaybolduğunu; buna mukabil başta “Narsisistik 
Kişilik Bozukluğu” olmak üzere değişik türden kişilik 
bozukluklarının adeta salgın gibi yaygınlaştığını ileri 
süren araştırmalar, psikiyatri gündemini işgal etmektedir.

Gelişmiş Batı Toplumlarında, Toplum Ruh Sağlığı 
alanında yapılan çalışmalar göstermektedir ki; ruh sağlığı 
uzmanlarına gelen başvurulardaki klinik tablolarda son 
40-50 yıl içinde önemli bir farklılık vardır. Klasik histeri 
vakalarının neredeyse yüzyıldır ortadan kalkmış olmasına 
rağmen, obsesif-kompulsif bozukluklar, panik ataklar, 
değişik fobiler, orta şiddette depresif durumlar giderek 

azalan bir oranda da olsa 
görülmeye devam etmektedir. 
Ancak başvurular arasında 
yoğunluk ve sıklık bakımından 
ön sıralara, değişik türden 
yaşam krizleri ve varoluşsal 
sorunlarla baş edemeyen 
kendilik (self) bozuklukları 
olarak sınıflandırılan kişilik 
sorunları geçmiştir. Bu grup 

içinde yine ağırlıklı olarak özellikle “Narsisistik Kişilik 
Bozukluğu” gösteren kişilik patolojileri öne çıkmaktadır.

Terapi merkezleri, yaşamın anlamsızlığından, 
geçmeyen boşluk duygularından, ciddi kimlik 
krizlerinden, her türlü maddi refaha rağmen 
kronik doyumsuzluk ve müphem mutsuzluktan,  
güvensizlik ve yalnızlıktan, yakınlaşma ve paylaşma 
konusundaki yetersizlikten, öz değerlilik konusundaki 
düşüşten kısaca yaşama sevinci azlığı ve genel 
bir hoşnutsuzluktan yakınan insanlarla dolup 
taşmaktadır.

Yukarıda sayılan yakınmalar, klasik psikiyatri kitaplarındaki 
hastalık sınıflandırmaları içinde belli bir tanı kategorisine 
sokulamayan dertlerdir ancak sıklığı ve yaygınlığı ruh 
sağlığı profesyonellerinde kaygı yaratacak kadar 
artmaktadır.
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Sosyo-
kültürel ve 
e ko n om i k değişimler gerektiği kadar 
uzun süreli ve kalıcı nitelikte olduğunda, o 
toplumdaki baskın kişilik yapısında da 
değişimler ortaya çıkar. Yeni koşullar, yeni yaşam tarzları, yeni 
ilişki biçimleri ve yeni yaşam anlayışları ile daha uyumlu yeni 
kişilik yapılarının gelişmesini gerektirir ve bu yeniliklere uyum 
gösterenlerin toplumsal başarıları da o ölçüde yüksek olur.

Sanayi devrimi öncesi tüm dünyada yaygın olan tarım 
kültürlerinde gelenekselcilik, baskın kültürel kodları belirler. 
İktidar ve otoritenin meşruiyeti birbirlerinden farklı da olsa 
tüm feodal toplumlarda görülen temel ahlaki ilke şudur: Yaşlı, 
güçlü, erkek ve şef konumundaki otorite figürlerine itaat ve 
saygılı rıza. Henüz pazar için meta üretiminin gelişmediği ve 
kendi ihtiyaçları için üretimle ve sınırlı tüketimle yetinen kapalı 
topluluklarda statülerin toprak üzerindeki mülkiyetten doğan 
hiyerarşik yapısı, olağan dünya düzeni olarak algılanmakta ve 
ciddi toplumsal huzursuzluklara yol açmamaktaydı.

Pazar için üretim yapmaya olanak sağlayan sanayi devrimi 
ile gelişen ve çok ciddi sermaye birikimine yol açan kapitalist 
üretim tarzı ve buna uygun toplumsal ilişkilerin örgütlenmesi 
ile önce Batı Avrupa’da ve daha sonraları da neredeyse tüm 
dünyada gelişmişlik düzeyleri farklılıklar gösterse de kapitalist 
toplum yapısı, “ modernleşme” söylemi ile eşzamanlı olarak 
hakim duruma gelmiştir. İnsanlık serüvenimizin son 300 yılını 
kapsayan bu süreç içinde arzu ve yasaklar arasında çatışkılı 
bir durumda kalan nevrotik kişilerin sahneye çıkması da 
şaşırtıcı olmasa gerek.

İnsan ruhsallığının incelenmesine ve dönüştürülmesine devrimci 
bir açılım sağlayan psikanalizin gelişimi de bu tarihsel-

toplumsal parametrelerin belirlediği hakim 
nevrotik bozuklukların tedavisine haklı olarak 

odaklanmıştı.

Günümüzdeki hızlı ve baş döndürücü teknolojik 
gelişmeler meta üretiminde aşırı bolluk yanında tüketim 

hırsını da kamçılamış, emeğin üretim faaliyeti içindeki önemini 
neredeyse ortadan kaldırmıştır. Dijital devrin ve nano 
teknolojilerle sağlanan robotik icatlarla insan emeği ve 
insanın onuru ve değeri bir yandan aşınırken, bireyleşme 
ve arzuların engelsiz ve sınırsızca doyurulmasının bir 
hak olduğu anlayışı da yaygınlaşmaktadır. Aslına bakılır 
ise,  günümüz modern insanı günlük yaşamını sürdürebilmek 
için başkalarına (endüstri şirketlerine) tümüyle bağımlı hale 
gelmiştir. Meta ekonomisinin gereklerine ve tüketim çarklarına 
aldırmadan “özgür bir yaşam” hayal bile edilemez olmuştur. 
Öteki, bir tür “arzu nesnesi” olarak yaşamımızda yer 
tutabilmektedir artık.  Ne kadar mal, mülk ve servet edinebilirsek 
o kadar önemli ve değerli olabiliriz. Ekonomik piyasada 
olduğu kadar toplumsal yaşamda ne kadar “görünür” 
olursak kendimizi daha iyi hissedeceğimiz bir dünyada 
yaşadığımıza inanır olduk.  Artık genç, güzel, alımlı, becerikli 
ve varlıklı olmanın yanı sıra kişinin, kendini iyi sunabilmesi, 
etkileyici ve mümkünse karizmatik olması, iyi markalarla ilişki 
piyasasına kendini sunması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

İyi ve doğrunun ölçütü değişmiş, arzulanan her ne ise ona 
ulaşmak için seçilen her yol meşru kabul edilir hale gelmiştir. Ne 
olduğumuzdan çok nasıl göründüğümüz önemli, başkalarının 
güdülenmelerine ve dertlerine sahici ilgi gösterme anlamında 
“empati” gereksiz bir duygusal yük olarak görülmektedir.

Fark edilmek, fark yaratmak ve kendi içindeki derin boşluk 
duygusunu sözde gidermek adına başvurulan her çare meşru 
hale gelmiştir. Hazcılık yaşam mottosudur. Bu amaçla her tür 
madde kullanımı yasal hale gelmelidir diyen narsisistik kişilerin 
bağırtıları giderek artmaktadır.

Bu kısa denemede göstermeye çalıştığımız gibi "post 
endüstriyel uygarlık” ile birebir örtüşen "narsisizm vebası" 
arasında doğrudan bir bağlantı var gibi görünmektedir.
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Psikodrama ve Psikodramatist nedir?

Psk. Pınar Çakır: “Psikodrama” tiyatro tekniklerini ruh sağlığı 
hizmetleriyle birleştiren, spontanlık, eylem ve yaratıcılık 
üzerine kurulu bir terapi yöntemidir. Psikodramatist ise bir 
grubu özel bir amaçla değerlendiren, var olan sorunları 
ele alıp, çözüm sürecini yöneten kişidir. Psikodramatist 
olmak için; hekim, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik 
uzmanı, sosyal çalışmacı veya psikiyatri hemşiresi olmak 
gerekir. Eğitim, uygulamalı ve kuramsal olmak üzere 2 
boyutta iç içe sürdürülür. 711 saat süren, Hazırlık-Temel 
Eğitim - İleri Eğitim adı verilen 3 aşamadan oluşur ve en 
az 4 yıl, en çok 8 yılda tamamlanır.

Neden Psikodrama ile kurumsal eğitim?

Psk. Pınar Çakır: Yaşantılı eğitimlerin yeni bir bilgi edinmenin 
yanı sıra bu bilgiyi deneyimleyerek içselleştirilmesini ve 
hayata daha kolay geçirilebilmesini sağladığı bilinmektedir. 
Psikodrama; klasik sözel eğitimlerin aksine eylem odaklı bir 
yaklaşım sunmaktadır ve hedeflenen konu çerçevesinde 
yeni beceriler edinilmesine olanak tanır. “Oyun” ya da 
“Hoşça vakit geçirme” değildir, uzman psikodramatist ile 
bilimsel uygulama sağlar. Psikodrama sayesinde öğrenilen 
bilgi aktif katılım, rol değişimleri ile yeni davranışa daha 
kolay dönüşebilir. Çünkü akıl unutur, beden hatırlar. 
Psikodrama teknikleri eşliğinde verilen eğitimler her şirket 
için onların ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenir 
ve bu sayede maksimum yarar sağlanır.

Psk. Harika Özel: Hizmet ya da üretim sektöründeki 
yoğun rekabetten kazançlı çıkmak için dünyanın hızlı 
değişimine ayak uydurmak gerekiyor. Bunun için şirketler 
eğitimlere bütçe ve zaman ayırıyorlar.   Ancak yapılan 
eğitim yatırımları bazen istenen etkiyi yaratmayabiliyor.  
Şirketler artık eğitimlerden nasıl yarar sağlayacaklarına 
odaklı ve seçici davranıyorlar. Son dönem eğitimler artık 
toplantı salonlarının dışında doğada, yaşamın içinde ve 
yaşantı yoluyla yapılıyor. 

Çalışanlar, aktif katılımla bir durumu, yaşantıyı o esnada 
tecrübe ederek öğreniyorlar.  En etkili öğrenme,  yaşantı 
ile öğrenmedir. Psikodrama eğitimlerinde, yaşantı ile kişi o 
anı bizzat deneyimlemiş olur. Şirket çalışanları da kendilerini 
yönetebilme, esnek olma, ekip çalışmasındaki etkinliklerini 
görme gibi alanlarda psikodrama eğitimlerinden 
faydalanmaktadırlar.

Psikodrama'nın iş hayatındaki işlevi nedir?

Psk. Harika Özel: Psikodrama yaratıcılık, kendiliğindenlik 
(spontanlık) ve eylemden oluşan terapi, kişisel gelişim ve 
eğitim yöntemidir.  Psikodrama ile kişiler izleyici değil aktif 
katılımcı olurlar. Kişiler kendi iç dünyalarına yolculuk yaparlar 
ve farkındalıkları artar. Bireylerin kendilerine ve seçimlerine 
yönelik farkındalığı artarsa öğrenilenler içselleşir, kabul görür. 
Psikodrama uygulamaları ile kişiler, davranış ve tutumlarının 
çalışma arkadaşları üzerindeki etkilerini de görebilirler. 
Eylem metotları bireyi yeni bir duruma karşı “yeterli” bir 
tepkiye ya da eski bir durum karşısında “yeni” bir tepkiye 
iter. Psikodrama yolu ile eğitimlerde şirket ihtiyaçlarına 
yönelik olarak ısınma oyunlarından, dramatizasyondan 
yararlanılır. Psikodrama “gerçeği” dramatik yöntemlerle 
araştıran bilimsel bir yoldur. Psikodramanın babası 
Moreno’ya göre“ Dramatizasyon hayatın yeniden keşfidir”.  
Psikodramadaki rol oyunları ve canlandırmalar sayesinde 
bireyler başka açıdan değerlendirme yapmayı, ayna ile 
mevcut duruma bakabilmeyi deneyimlerler. Psikodramatist 
eşliğinde ihtiyaçları fark etme, iç görüyü artırma 
ve yeni davranışları deneme cesaretini kazanma 
hedeflenir. Eğitimler hangi ihtiyaca yönelik olursa olsun 
amaç, kalıcı tutum ve davranış değişikliği sağlamasıdır.  
Bireyler, rol oyunları ile aldığı rolün duygusunu yaşarken, 
rol içindeki problemi çözmeyi deneyimlerler. Bununla birlikte 
kişilerin duyguları ile bağlantılı düşünceleri ve davranışları 
üzerinde değişim hedeflenir.  Psikodrama hedefe yönelirken 
yaratıcılığı arttıran yeni bir yol açar.

PSİKODRAMA
TEKNİKLERİYLE
İŞTE BAŞ ETME

PSiKODRAMA EĞiTiMLERi
• İletişim Atölyesi
• Takım Etkinliğini Arttırma Atölyesi
• Stres Yönetimi Atölyesi
• Çatışma Yönetimi ve Müzakere Becerilerini Geliştirme Atölyesi
• İş Yaşamında Duygu Yönetimi Atölyesi

Eğitimler hangi ihtiyaca yönelik olursa olsun amaç, duygu, düşünce ve davranış çalışılarak, kalıcı tutum ve davranış 
değişikliği sağlanmasıdır. 
 
En etkili öğrenme,  yaşantı ile öğrenmedir.

Psikodrama Eğitimleri ile, 

Şirket Çalışanları;

• Öğrenilen bilgileri, aktif katılım ve rol değişimleri ile yeni davranışa daha kolay dönüştürebilirler.
• Aktif katılımla bir durumu, yaşantıyı o esnada tecrübe ederek, bizzat deneyimleyerek öğrenirler.
• Davranış ve tutumlarının çalışma arkadaşları üzerindeki etkilerini görebilirler.
• Kendilerini yönetebilme, esnek olma, ekip çalışmasındaki etkinliklerini görme gibi alanlarda kendilerini geliştirirler.
• İç dünyalarına yolculuk yaparak farkındalıklarını artırırlar. Kendilerine, seçimlerine yönelik farkındalıkları arttıkça 
öğrenilenler içselleşir ve kabul görür. 
• Rol oyunları ve canlandırmalar sayesinde, başka açıdan değerlendirme yapmayı, ayna ile mevcut duruma bakabilmeyi 
deneyimlerler. 
• İhtiyaçları fark etme, iç görüyü artırma ve yeni davranışları deneme cesaretini kazanırlar.
• Rol oyunları ile aldıkları rolün duygusunu yaşarken, rol içindeki problemi çözmeyi deneyimlerler.

MADALYON KURUMSAL

YENİ
EĞİTİM
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iz bir klinik psikologsunuz ve otuz yılı 
aşkın bir süredir bu işi yapıyorsunuz. 
Başka bir amacı olmadan yalnızca 
işindeki sıkıntılar sebebiyle size 
başvuran danışanlarınız oluyor mu?

Şöyle söyleyebilirim, öncelikli başvuru sebebi 
olmasa bile insanlar görüşmelerde sıklıkla işlerinden 
bahsederler. İki temel konudan biri olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Ben de zaten insanların 
ne iş yaptıklarını merak eder ve detaylı olarak 
öğrenmeye çalışırım. Sadece şu işi yapıyorum 
demeleriyle yetinmem, somut olarak yaptıkları işin 
niteliğini bilmek isterim. Bir insanı tanımanın önemli 
araçlarından biri olduğunu düşünürüm.

- İki temel konu dediniz, diğeri nedir?

Duygusal ilişkiler tabii ki. Yakınlarıyla olan duygusal 
sorunları, çatışmaları… İlişkiler demişken bunun içine 
çalışma arkadaşlarıyla yaşadıkları çatışmaları da 
katarsak, görüşmelerde yer alan iki temel konu 
arasında sıklık açısından bir fark olmayabilir bile. 
Eşlerinin, çocuklarının ve önemli arkadaşlarının 
isimlerini bildiğim gibi patronlarının, amirlerinin ya 
da çalışma arkadaşlarından birinin adını da çoğu 
zaman bilir ve hatırlarım, çünkü isimleri çok sık 
geçmiştir.

- Danışanlarınız çoğunlukla iş sorunlarından 
nasıl bahsederler?

Çok çeşitlilik gösteriyor ancak yine de kolaylıkla 
gruplayabiliriz. İşin sahibi ya da çalışan olmak, 
yaş hatta cinsiyete göre farklılıklar gösterdiğini 
söyleyebilirim. 

Erkekler işlerinden daha sıklıkla söz ederler çünkü 

kimliklerinin çok önemli bir parçasıdır. Hatta başka 
duygusal sorunlarını da çoğunlukla işle ilişkilendirirler.

- Sorunları kolaylıkla gruplandırabileceğinizi 
söylediniz, ne şekilde gruplandırabilirsiniz?

Kendi işini yapan insanların en yaygın sorunu finansal 
kaygılar ve ekonomik sıkıntılar. Buna bağlı olarak 
da gelecek kaygıları. Ekonomik sıkıntılar olmasa bile 
işi geliştirmek ya da mevcut durumunu koruyup 
koruyamamakla ilgili kaygılar çok sık dile getirilir. 
İşe ilişkin doğru kararlar alamama endişeleri ve 
kararlarını terapistiyle tartışma istekleri de oldukça 
yaygın. Çalışanlarını yönetmekle ilgili danışmalar da 
sıktır. Bazen sıkıntı yaşadıkları tek bir çalışan olabilir. 
Ona karşı uygun tutumlarının nasıl olması gerektiği 
sık danışılan bir konudur. İşe ayırdıkları zamanın 
fazlalığı, bunun ailevi sıkıntılara yol açması da önemli 
başlıklardan biridir.

Madem iş dünyasından bahsederek başladık, aile 
şirketlerinde çalışan ikinci kuşak gençler önemli 
bir grubu oluşturuyor. Sıklıkla kuşak çatışması 
yaşıyorlar. Bir önceki nesli tutucu, yeniliklere 
kapalı buluyorlar, yönetimde yeniliklere hevesli 
oluyorlar ve engellendiklerini düşünüyorlar. Şirketi 
kurumsal yapıya kavuşturma istekleri çok sık fakat 
önceki kuşak buna dirençli davranıyor. Bu grupla 
çok sık konuştuğumuz bir konu bu. Kendilerine yeterli 
sorumluluk ve yetki verilmediği düşüncesi çok yaygın. 
İşe ilişkin fikirlerinin dikkate alınmadığını düşünmek de 
sıklıkla dile getiriliyor. Çalışanların kendilerine ilişkin 
algılarından endişe duyuyorlar. “Patron çocuğu” 
olarak algılanma ve dikkate alınmama endişeleri 
oluyor. İşe ilişkin yeterliklerini sorgulama, aile şirketi 
dışında var olamayacağı endişelerini de çok sık 
dinliyorum.

S

terapİLERDE
İŞ HAYATI NE KADAR
KONUŞULUYOR?

"Çalışanlarını yönetmekle İlgİlİ danışmalar sıktır. Bazen sıkıntı yaşadıkları 
tek bİr çalışan olabİlİr. Ona karşı uygun tutumlarının nasıl olması gerektİğİ 
sık danışılan bİr konudur. İşe ayırdıkları zamanın fazlalığı, bunun aİlevİ 
sıkıntılara yol açması da önemlİ başlıklardan bİrİdİr." 

- Peki çalışanlar çoğunlukla hangi sorunlardan 
yakınıyorlar?

Çalıştıkları sektöre göre değişiyor. Patronlar her zaman 
öncelikli yakınma konusudur. Narsisistik ve obsesif 
kişilik özelliklerini sıklıkla görüyoruz. Doğal olarak 
iş kurmuş insanlar, yani patronlar, yüksek enerjili, 
yüksek beklentili, işkolik, vaktini esirgemeyen ve 
çalışanlardan da aynı özellikleri bekleyen kişiler 
oluyor. Mesai saati bitiminde personelin işten 
çıkmasını bile doğal bulmuyorlar. Biz de terapilerde 
bu kişilik özelliklerine uygun tutumları çalışıyoruz.

İş arkadaşlarıyla yaşanan çatışmaları ikinci sıraya 
koyabiliriz. Bu çatışmalar da çoğunlukla rekabete bağlı 
çatışmalar oluyor. Oldukça zorlu sınavlarla girilebilen 
kamu kurumları örneğin… Bu kurumlarda çalışanlar 
çoğunlukla iyi eğitimli, başarı yönelimli ve kariyer odaklı 
kişiler, doğal olarak rekabet duyguları güçlü kişilikler. 
Dolayısıyla görüşmeler sırasında rekabete dayalı iş 
arkadaşıyla yaşanan çatışmalar sıklıkla konuşuluyor.

- Sözünü ettiğiniz çatışmalar ne şekilde yaşanıyor?

Az önce de söylediğim gibi, oldukça rekabetçi bu iş 
ortamlarında insan ilişkilerine güvensizlik ve bunun yarattığı 
kaygı, performans kaygısıyla birleşince kişinin gündelik 
hayatına da taşınan ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. İş 
arkadaşlarının performanslarını ve diğerleriyle olan kişisel 
ilişkilerini sürekli olarak izlemek ve kendi performansı 
ve ilişkileriyle kıyaslamak yaygın bir tutum ve davranış. 
Çoğunlukla güvenilir bir yandaş, bir arkadaş edinme 
çabası, olamadığı durumlarda büyük hayal kırıklıkları 
yaşanabiliyor. Kendi performansını küçümseme 
başkalarının performansını abartılı algılama eğilimi 
oldukça sık. Bunun yanında, performansını yeterince 
gösteremediği ya da yeterince görülüp takdir 
edilmediği düşünceleri de oldukça yaygın. 

Diğerlerinin iş performansları ile değil ilişkileri sayesinde 
rekabette öne geçtikleri ya da geçecekleri endişesi yine 
oldukça yaygın dile getirilen konular arasında.

Bu kurumlar dışında özellikle finans sektöründe çalışanların 
kendilerine özgü dile getirdikleri sorunları oluyor. Bu 
sektör de oldukça yarışmacı ve yüksek beklentili bir 
sektör. Danışanlarımdan dinlediğim kadarıyla sektörün 
beklentileri karşısında yetersizlik ve çaresizlik 
duyguları çok yaygın. Buna bağlı olarak özellikle 
gelecek kaygısı bu sektördeki danışanlar tarafından 
çok sık dile getiriliyor.

- Siz bir klinik psikologsunuz ve bu da bir iş. Sizin 
alanınızla ilgili güçlüklerden söz edebilir misiniz?

Bu soruya her meslektaşımın farklı bir cevap vereceğini 
düşünüyorum. Ortak olabilecek tek cevap çalışma 
koşullarını belirleyecek yasal düzenlemelerin eksikliği 
olabilir. Meslek tanımı, yetki sınırları, çalışma alanları 
konusundaki yasal düzenlemeler çok belirsiz, hatta yok 
diyebilirim.

Benim kişisel olarak yaşadığım ve hiçbir zaman 
alışamadığım güçlük, bu mesleğe ilişkin sosyal algılar. 
Sosyal bir ortamda özellikle yeni tanıştığım insanlara 
mesleğimi söylediğimde kimse buna ilgisiz ya da kayıtsız 
kalmaz. Çoğu zaman umarım ne iş yapıyorsunuz sorusu 
sorulmaz diye düşünürüm.  Tepkiler kabaca iki grupta 
yoğunlaşır; bu mesleğe büyük bir ilgisi ve hayranlığı 
olanlar ya da bu mesleğin bir işe yaramadığını 
düşünenler. Birinci grubun büyük bir çoğunluğu aslında 
psikolog olmak istemiş ama sonunda farklı bir meslek 
seçmiştir. Üniversitede psikoloji dersi almış ve halen 
psikolojiyle ilgili kitapları vs. okumaya devam etmektedir. 
Bu gruba “amatör psikologlar grubu” diyebiliriz. Mesleğe 
ilişkin derin meraklarının aydınlanma kaynağı haline 
gelirsiniz. İkinci gruba “inançsızlar grubu” diyebiliriz. Tipik 
soruları; “Gerçekten işe yarıyor mu?” olur. Her iki grupla 
da sohbetin mesleğin dışında bir konuda ilerlemesi pek 
mümkün olamaz.

Psk. Dr. Mehmet Akif 
SAYILGAN

Kurumsal Ruh Sağlığı 
Derneği Başkanı
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Dijital Çağda İlişkiler ve Boşanma

"Hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek..." sözüyle başladı 
her şey. Evlilikler keşke bu dilekle, sözle devam edebilseydi 
fakat değişen çağ ile birlikte pek de öyle olmuyor. 

Boşanmış kadın, erkek, ebeveyn olmak…

“Sanki boşanmak için son imzayı attığımda bitecekti 
her şey ve içim huzurlu olacaktı. Pek de öyle olmadı. 
Boşanmayı, sonundaki aydınlığı hayal meyal gördüğüm 
karanlık bir tüneldeki yürüyüş olarak tanımlamak daha 
doğru olur sanırım. Tünelde, ara ara yanan lambaların 
ışığıyla mutlu olup tekrar karanlığa devam eden yol… Peki 
sonunda ne oldu? Evet, gün ışığına ulaştım ve anladım 
ki tünelde yürürken yaşadıklarıma göre algılıyorum ışığı… 
Aslında beni büyüten yol olmuş bu süreçte…” 

Bu hikâye boşanmaya dair sadece bir kişinin anlatımı… 
Her boşanan kişinin ayrı bir hikayesi var. Hemen her gün 
benzer hikayeler duyar olduk. Boşanma sayısının tüm 
dünyada arttığı ortada. Evliliklere, kadınlara ve erkeklere 
neler oluyor? 

Dijital çağın etkileri ilişkilerin başlangıcında kendini 
göstermeye başlıyor. Telefonlardaki uygulamalar sayesinde, 
seçilen özellikleri karşılayan ve konumu en yakın olanlar 
arasından seçiliyor eş ya da partnerler. Onu tanıma 
sürecinin tadına varamadan hızlı şekilde ilerleyen ilişki, 
birbirine güvenme aşamasını da hızla geçiyor. Sosyal 
medya sayesinde sürekli takip altında, kiminle, 
nerede, ne yapıyor olduğunu ekrandan teyit ediyor 
eşler. Kahve içerken, yemek yerken bile yüz yüze bakmak 
yerine ellerindeki ekrana bakıyorlar. Belki de o anı sosyal 
medyada paylaşıp gönderiyi kimlerin izlediğini takip 
ediyorlar. 

Evlilik teklifleri bile sanal ortamda yapılıyor. Artık heyecanla 
beklenen düğün davetiyelerinin yerini sosyal medyada 
oluşturulan toplu etkinlik davetleri aldı. 

Düğünlerin en önemli etkinliği fotoğrafları ve videoları 
hemen sosyal medyada paylaşmak, o anın tadını 
çıkarmaktan daha öncelikli oldu. Yeni eşler bir süre 
sonra ekran oyunlarıyla vakit geçirmeyi eşiyle sohbet 
etmeye tercih ediyor. Birbirleriyle doğrudan ilişki 
kurmayan, duygularını yazdıkları mesajlardaki emojiler 
ile anlatan eşler birbirlerini tanımıyor. Dolayısıyla 
birbirlerine güvenmiyor, verdiği sözü dinlemek yerine 
internet geçmişine, sosyal medya hareketlerine bakarak 
karar veriyor. 

Her şey çok yoğun ve hızlı ilerliyor, eşler evde bir 
arada yaşamayı unutuyor ve yalnızlığa alışıp ufak bir 
engellemede, dijital çağın etkisiyle hızla başlayan evlilikler 
bu hızda bitiyor. 

Dijital çağ ile birlikte “narsistik” kişilik yapısıyla daha 
sık karşılaştığımız bir gerçek. Haz odaklı yaşayan, 
engellenmeye tahammülü olmayan, kendini sürekli 
haklı bulan yetişkinler çoğalıyor. Bu yapıya da evlilik, 
yaşamı mümkün olduğunca eşit paylaşmak ya da 
hayat arkadaşı olmak sıklıkla zor geliyor. Çünkü “güçlü 
ben” olarak görünenin arkasındaki “savunmasız ben” 
ile hatırlanmak başka bir endişe haline geliyor. 

Evlilikle ilgili en temel anlam hatası, bu sürecin “bir 
elmanın iki yarısı” olarak tanımlanmasıdır. Aslında 
evlilik bir elma ile bir üzümün bir meyve kasesinde 
kendilerine yer bulma çabasıdır. Önce karşıdakinin 
“benden başka” olduğunu kabul etmek gerekir.  Bu üzümü 
nasılsa elmaya dönüştürürüm düşüncesi baştan yaşanan 
bir hatadır. 

Tüm çabalara rağmen “üzüm” artık “elma” ile aynı sepette 
olmak istemiyorsa yani boşanmaya karar verdiyse neler 
oluyor? Boşanma, çoğu zaman travmatik bir yaşantı olarak 
algılanır. Sonrasında yaşanan süreç ise “yas” sürecine çok 
benzerdir. Sevilen kişinin kaybı ölüm olmasa da; ilişkinin, 
aşkın, sevginin yası tutulur çoğu zaman. Şok, inkâr, öfkenin 
ardından hafif depresyon yaşadıktan sonra, uyum sürecine 
geçilir. Yapılan çalışmaların ışığında bu süreçte size iyi 
gelecek birkaç öneri:

Psk. Pınar ÇAKIR
Madalyon Psikiyatri Merkezi

Klinik Psikolog

- Şok evresi, boşanma sürecinin başlangıcındaki yoğun mutsuzluk 
gibi duyguların sizi aşağıya çekmemesi için bir tampondur aslında. 
Bu dönemde duygusal bir donukluk yaşıyor olsanız da bilin ki 
geçecek. Planlamalar yapmak ve küçük adımlarla uygulamaya 
başlamak yapılabilecek en iyi şey. Duygularınızı tekrar hissetmeye 
başladığınızda, ağlama, öfke gösterme, yastıkları yumruklama ya 
da çığlık atma gibi tepkileriniz için evdeki hazırlığınızı yapıp, yakın 
çevrenizi uyarın ki sizin için endişelenmesinler. 

- Bazen inkâr etme kaçınılmaz olanla yüzleşmekten alıkoyabilir. 
Bu dönemde “Ne oldu? Ne olacağına inanmak istiyorum? Neden 
böyle düşünüyorum? Bu gerçekçi bir düşünce mi?” soruları işinize 
yarayabilir. En çok işe yarayacak şey ise içinizden geçenleri 
utanmadan anlatabileceğiniz bir dost ya da bir uzmanla 
konuşmak, eğer imkanınız olursa uzunca bir tatile çıkmaktır.

- Öfkenin tek sorunu çabuk büyüyen bir duygu olmasıdır aslında. 
Yaşadığınız yıkıcı öfkeyse; insanları kırıyor, bağırıyor, kin güdüyor, 
eski sorunları tekrar tekrar gündeme getiriyorsanız, ilk olarak 
duygularınız olduğunu ve onlardan kaçamayacağınızı kabul 
etmeniz gerekir. Aslında neye öfkeleniyorum? Öfkemi körükleyen 
ve yatıştıran şeyler neler? Bu soruları yanıtlamak size iyi gelecektir. 

- Duygularınızı ifade edin. Sözel olarak ifade etmekte 
zorlanıyorsanız harekete geçin. Yarım saat erken kalkıp ya da 
eve geç gidip, kısa yürüyüşler yapmak vücudu ve ruhu rahatlatır. 
Sizi iyi hissettiren (melankolik olmayan) bir müzik listeniz olsun. 
Hiçbir şeye haliniz kalmadığında, açıp seçtiğiniz parçalardan 
birini dinleyin sadece. Vaktiniz yoksa, yatağınıza yattığınızda 
küçük hayaller kurun. Yapmak istediklerim listenizin bir bölümünü 
de heyecanlı ve eğlenceli aktivitelere ayırın. En önemlisi elinizdeki 
ekranı bir kenara bırakın.
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Yapay Saldırganlık vs. Organik Saldırganlık

Saldırganlığın bir içgüdü olduğunu söyleyen 
Freud, bu yazının başlığını okusaydı, büyük 
olasılıkla kendisini geliştiren bir yapay zekâsı 
olsa bile herhangi bir makinanın içgüdü 
sahibi olamayacağı için kendi kendine 
saldırganlaşamayacağını söylerdi. Facebook’un 
Harvard’lı kurucusu Mark Zuckerberg de yapay 
zekânın tehlikeleri konusunda Freud’un fikirleri 
ile paralel bir düşünceye sahip olacak ki yakın 
bir zaman önce, “İyimserim. Kıyamet senaryosu 
uyduranları anlamıyorum.” diyerek yapay zekânın 
tehlikeli olmadığını vurguladı. Paypal ve Tesla 
Motors gibi devlerin kurucusu Elon Musk ise Freud 
ve Zuckerberg’in aksine Stephan Hawking’in 
“Yapay zekâ insanlığın sonunu getirebilir!” uyarısını 
dikkate almışçasına yapay zekânın insanlık için en 
büyük tehlike olabileceğini ifade ederek organik 
bir içgüdü olan saldırganlığın, yapay bir içgüdü 
haline gelebileceğine işaret ediyor!

Sanayi Devrimi ile 18. yüzyıldan itibaren buharlı 
makinalardan seri üretime ve elektrikli sistemlerine 
geçildi. Daha sonraki yıllarda elektronik ve dijital 
sistemlere uzanan üretim teknolojileri ortaya 
çıkmıştı. Günümüzde ise bilgi-iletişim teknolojileri 
ile makinaların ve sistemdeki her unsurun birbirine 
bağlı çalıştığı bir üretim modeli olan “Sanayi 4.0” 
çağı başladı. Çok değil son çeyrek asırdan beri 
her eve bir çırpıda giren bilgisayar, internet, tablet, 

akıllı telefon, hatta sanal gerçeklik gözlüklerinin 
çağı… Ve şimdi, yaşamımıza kendini hissettirir bir 
şekilde girmek isteyen biri var; kimilerine göre 
mahşerin dört atlısından biri, nam-ı diğer Deccal, 
kimilerine göre ise Tanrı’nın bir lütfu:

Yapay Zekâ… 

Günümüzde yapay zekânın bir tarafının donanım 
yani robotik, diğer tarafının yazılım ile sınırlı olduğu 
görünmektedir. Oysa çok yakın bir gelecekte 
yapay nöronlar ve yapay sinir ağlarının da hızlı 
bir şekilde gelişmesiyle, büyük olasılıkla organik 
temelleri olan bazı donanımların da eklenmesi ile 
yapay zekânın psikolojisinden söz ediyor olacağız! 
Daha doğru bir deyişle yakında ruh bilimi yani 
psikolojinin alanından uzakta bir yapay zekâ 
geleceği düşünemeyeceğiz. O gün geldiğinde 
ise “itaat”, “uyum”, “güven”, “grup dinamikleri”, 
“kontrol” ve bu konuda herkesin merakla anlamaya 
çalıştığı “saldırganlık” gibi psikolojik kavramların 
tıpkı insanlar gibi yapay zekâ teknolojilerinin 
de en önemli kavramları haline geleceği kuşku 
götürmezdir. 

Şimdi; göreceli olarak, gelişmiş bir yapay zekâya 
sahip, kendisine verilen komutları, kodları, yani 
kendisini geliştirebilen, insan görünümlü bir robot 
hayal edelim. Yapay zekâsı belli bir gelişmişlik 
seviyesine geldikten sonra bir “meleğe” mi yoksa 
“şeytana” mı dönüşecek? 

Uzm. Psk. M. Evren Hoşrik

YAPAY
ZEKA

Yoksa masum bir kedi edasıyla sadece öngörülen 
ve ona yüklenen görevleri mi yerine getirmeye 
devam edecek? Kapatma düğmesine bastığımızda 
kapanacak mı? Ona muzırca bir darbe indirdiğimizde 
karşılık verme eğilimi gösterecek mi? Bireysel ahlak ya 
da iş etiği açısından nasıl tutumlara sahip olacak? Bu 
sorular basitçe yanıtlanabilir gibi görünse de aslında 
durum bu kadar basit değil!

Ünlü fizikçi Stephan Hawking, “Yapay zekâ, 
kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini 
yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir 
biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle 
yarışamaz.” diyerek insanlığı uyaralı çok kısa bir süre 
geçti. Facebook yapay zekâ geliştirme çalışmaları 
sırasında, sohbet robotlarının (chatbot) İngilizce’yi 
farklı bir şekilde kullanıp yeni bir dil geliştirdiğini fark 
etti. Sosyal medya devinin araştırma ekibini rahatsız 
eden bu sorun, yani yeni dil çözülemeyince yapay 
zekânın fişi çekildi. Ancak araştırmacılar yılmadı ve 
birkaç gün sonra Bob ve Alice adlı iki chatbotun 
konuşmalarını deşifre etti. Bilinmeyen bir dilde 
Bob tarafından kurulan ilk cümlenin “Ben her şeyi 
yapabilirim!” olduğu anlaşıldı. Çin de aynı günlerde, 
kendi geliştirdikleri sohbet robotlarının Çin’i yöneten 
Komünist Parti’nin yozlaştığı yorumunu yapması, 
üstüne üstlük bir de Çin’de vatansever olmanın yüksek 
vergi vermek ve partinin baskısına ses çıkarmamak 
olduğunu açıkça söylemesi üzerine programı askıya 
alma kararı aldı. 

Artık, asıl soruyu soralım. Bir yapay zekâ, kendi dilini 
geliştirebiliyor ya da bir ülkenin politik sürecine dair 

yorumlar yapabiliyorsa insanlara kendi iradesiyle 
zarar verebilir mi? Dahası, yine kendi iradesiyle 
sistemi ya da dünyayı ele geçirebilir mi?

Birisi size vurduğunda içgüdüsel bir tepkiyle siz de 
ona vurma eğilimi sergileyebilirsiniz. Bir çocuk da 
saçını çeken diğer çocuğun saçını çekebilir. Çünkü 
saldırganlık bireyin doğumundan ölümüne açığa 
çıkarak ya da gizli kalarak varlığını sürdüren bir 
içgüdüdür. Öyleyse içgüdülere dayanan saldırganlık 
temelde ve öncelikle organizmalara, yani canlı 
varlıklara has bir özellik, davranış biçimidir. Bir 
çamaşır makinası evin salonuna kadar yürüse de 
amacı ya da isteği saldırganlık olamaz, çünkü bir 
makinanın “istek” gibi yine canlılara ait bir eğilimi ya 
da niyeti olduğundan söz edilemez. Hiçbir buzdolabı, 
fişini çekmek isteyen sahibini, kendi iradesi ile kendini 
ya da yiyecek ve içecekleri korumak amacıyla 
“Yemeklerin bozulmasını istemiyorsan fişimi çekme!” 
diyerek uyarmaz. Çünkü “kendini ya da bir başkasını 
dışarıdan gelecek bir tehdide karşı korumak” da bir 
içgüdüdür ve yine diğer içgüdüler gibi ancak canlı 
varlıkların doğuştan sahip olduğu bir özellik olabilir. 

Peki, bir yapay zekâya “kendini koruma ve 
varlığını devam ettirme” kodları yüklenirse neler 
olur? 

Pek çoğumuz evimizde, televizyonun ya da 
bilgisayarın zarar görmesini engellemek için “aşırı 
elektrik yüklenmesi olduğunda sistemi kapatan ya da 
sistemin zarar görmesini engelleyen” korumalı prizler 
kullanıyoruz. 
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Bu, basit bir priz tarafından gerçekleştirilen, 
sistemin devamlılığını sağlayan ve arızaya geçmesi 
engelleyen bir “koruma” davranışıdır. 
Yani bir canlıya ait olan koruma içgüdüsü ya da 
davranışı, bu priz aracılığı ile basit bir şekliyle de 
olsa yerine getirilmektedir. Kuşkusuz, bir prizdeki 
“koruma eylemi” insandaki gibi bir davranış, istek 
ve duygusal amaçlarla ilişkili değildir. Sadece 
verilen komutu yerine getirmekten ibarettir. Fakat 
yine de bir koruma davranışıdır. Düşünün ki, insan 
gibi görünen ve güçlü yapay zekâya sahip bir 
robota, donanım (fiziksel bütünlük) ve yazılımını 
koruması için yapabileceği, korumalı prizlerdeki 
gibi davranışları içeren yüzlerce hatta binlerce 
komut yüklenirse söz konusu robot bu komutları 
doğal olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Yazılım 
uzmanları tarafından yüklenen, robotun kendisini 
korumasına yönelik bu ilk komutlar hiçbir şekilde 
saldırganca davranış içermiyor olsa bile kendi kendini 
geliştirebilen bir yapay zekânın, kendini koruma 
tepkilerinden biri olarak saldırganca davranmayı 
da seçmesi, neredeyse bir canlı gibi karar vermesi 
çok olasıdır. Tabii ki robota göre bu saldırganca bir 
davranış değil, kendi kendine geliştirdiği bir “kendini 
koruma davranışı” olacaktır. Kuşkusuz robotlar; 
bir canlıya zarar verirken duyguları, kalp atışları, 
kaygı düzeyleri pek değişmeyen psikopatiye sahip 
bireyler gibi merhametsiz ve vicdansız bir şekilde 
davranacakları için saldırganlığın şiddetinin de bir 
sınırı olmayacak gibi görünmektedir. 

Öyle ki enerji sorunu çözülmüş, her an kendini 
geliştirmekte olan ve birbirleriyle iletişim kurabilen 
yapay zekâlar, kendilerine verilen komutları en 
hızlı, en doğru ve en iyi şekilde yerine getirmeye 
karar verdiğinde kendi grup davranışlarını hızlı bir 
şekilde belirleyerek derhal eyleme geçme kararı 
vereceklerdir. İnsanoğlu, bu durumda artık sadece 
bir tane yapay zekâlı robotla değil, binlercesi ile 
karşı karşıya gelme ihtimali ile yüzleşecektir. Basit 
bir elektrik prizindeki “kendini koruma davranışı”, 
iletişim halinde olan binlerce gelişmiş yapay zekâda 
hayal gücümüzün ötesindeki boyutlara ulaşacaktır. 
Örneğin, yapay zekâların gelişmiş kendini 
koruma sistemleri, doğaya tehdit oluşturan 
insanları kısa bir süre içinde kendilerine tehdit 
olarak görmeye başlayabilirler. 

Çünkü yapay zekâ, örneğin güneş enerjisi 
kullandığında, kendi varlığını bu doğa koşullarında 
sürdürdüğünü fark ettiği anda, doğayı tehdit 
ettiğine karar verdiği canlı ya da cansız bütün 
varlıkları aynı zamanda kendisine de ciddi bir 
tehdit olarak algılayabilir. Ve nihayet yapay zekâlar 
insanların ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna 
varabilirler. Bu, kendini korumaya yönelik kararlar 
ve eylemler hiçbir zaman, içgüdüsel bir saldırganlık 
olmamasına rağmen, yine de bir saldırganlık olarak 
tanımlanabilirdir.   

Bir gün yapay zekâlar, kendileri dışında “fişlerini 
çekebilecek” tek varlığın insan olduğunu 
kavradıklarında sadece bunun önüne geçmek için 
bile insanlara savaş açabilir durumda olabilirler. 
İnsanca ve organik bir dürtü olmasa bile basit 
komutlardan güçlü sonuçlara ve kararlara 
varabilecek yapay zekâların kontrolden çıkması 
günümüz ruh bilimi açısından oldukça mümkün 
görünmektedir. 

Unutulmamalıdır ki psikolojiye göre ruh, insan neslinin 
on binlerce yıl önce karmaşık ve gelişmiş bir beyin 
yapısına ulaşması sonucu kendiliğinden ortaya 
çıkan, bireyin kendi zihninden ve davranışlardan 
ibaret olan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. 
Kendini bilen, bir varlık olarak bu evrende kendisinin 
farkında olan “ruh”un tanımındaki anahtar 
kavram ise gelişmişlik ve karmaşıklıktır. Gelişmiş 
ve karmaşık bir yapay zekânın ise ruhu olduğunu 
düşünmesi ve hatta buna “inanması” olasılığı tıpkı 
insanın evriminde geldiğimiz noktayı çağrıştırması 
bakımından oldukça ironiktir. 

Nasıl ki gelişen ve deneyimleri karşısında şaşkınlığa 
uğrayan zihinlerden biri olan Hallac-ı Mansur’un 
kendi zihninin evren hakkındaki en kadim soru 
karşısındaki yanıtı, daha doğrusu keşfi, o günden 
bugüne zihinleri karıştıran “Ene’l-Hak” olduysa, 
ünlü bir dizideki; benzer bir bilinç düzeyine erişen, 
kendini her konuda yetkin ve sınırsız güçte gören 
bir yapay zekâ, “Tanrı var mı?” sorusunu, tüyler 
ürperten bir şekilde yanıtladı:

“Artık var!”

''Kuşkusuz robotlar; bİr canlıya zarar verİrken duyguları, kalp 
atışları, kaygı düzeylerİ pek değİşmeyen psİkopatİye sahİp bİreyler gİbİ 

merhametsİz ve vİcdansız bİr şekİlde davranacakları İçİn saldırganlığın 
şİddetİnİn de bİr sınırı olmayacak gİbİ görünmektedİr. ''

Eğer İstedİğİn olmazsa acı çekersİn, 
eğer İstemedİğİn bİr şey olursa 

yİne acı çekersİn, hatta İstedİğİn 
şey tam olarak olsa da yİne acı 

çekersİn çünkü onu kaybetme rİskİn 
vardır. Zİhİn böyle belalı bİr şeydİr. 

Değİşİmden özgür olmak İster. 
Hayatın koşullarından ve ölümden 

özgür… Fakat değİşİm hayatın 
kanunudur ve ne kadar dİrensen de 

bu gerçeğİ değİştİremezsİn.

SOKRATES

"

"
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1- Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar 
görmesine seyirci kalamaz.

2- Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın 
emirlerine uymak zorundadır.

3-  Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece 
kendi varlığını korumakla mükelleftir.

Isaac Asimov’un bilimkurgu dünyasına kazandırdığı 
robot hikayelerinde altı çizilen 3 Robot Yasasını, 3 
İnsan Yasası olarak değiştirdiğimizi düşünürsek, bu 
yasaların içinde bulunduğumuz dünya için hiç geçerli 
olmadığını görürüz. İnsanın insana zarar vermediği 
bir dünya tam bir ütopyadır. Asimov, robotları 
bazı yasalarla sınırlayarak, onların insanlara zarar 
vermelerini engellemeye çalışıyordu. Peki robotlar 
insanlar için, insanların kendisinden daha mı tehlikelidir? 
Bir gün dünyamız kendi ürettiğimiz robotlar ve hatta 
diğer gezegenlerde yaşayan farklı yaşam türleri 
tarafından ele geçirilse; bu türler bize, insanın insana 
verdiği zarardan daha fazlasını mı verecek? 

Teknolojik gelişmelerin bizi tembelleştirdiğini 

düşünüyoruz. Sosyal medyanın bizi birbirimizden 

uzaklaştırdığından yakınıyoruz. Makineleşmenin 

insan iş gücüne olan ihtiyacı azaltıp işsizliğe neden 

olacağından korkuyoruz. Robot yazılımlar kendi 

kendini geliştirmeyi başarırsa, öngörülemez durumlarla 

karşılaşabileceğimiz konusunda tartışıyoruz. Peki 

bebek cesetlerinin, adaletsiz gelir dağılımının, bitmeyen 

soğuk savaşların, tabiat tahribatının gerçek sebebi de 

tamamen teknolojik gelişmelerin bir sonucudur diyebilir 

miyiz?

Robotların insanlığa zarar verebileceğinden korkan 

insan, kendi türüne zarar vermenin önüne geçemiyor. 

Öldürüyor, eziyor, ayrışıyor, ayrıştırıyor. Üstelik 

farkındalık kazanmış olmak bile bir şey değiştirmiyor. 

Ne yazık ki tarih çizgisindeki hiçbir nokta, hiçbir virgül, 

insanın ‘sonunda’ vahşet olan cümleler kurmasının 

önüne geçemiyor.

 Peki neden?

Öleceğini bildiği halde yaşayan insanın bu büyük yükü 
kaldırması tabii ki kolay değil. Sahip olduğumuz kaygıların 
birçoğunun altında yatan yaşamsal kaygımız, belki de 
en büyük travmamız. Eğer ölüm olmasaydı daha iyi 
insanlar olur muyduk bilemiyorum ama ölümün 
esrarengiz doğasının psikolojimizi derinden etkilediği 
çok açık. Madem başımıza bu son gelecek, varlığımızın 
nedenini kendimize nasıl açıklayacağız? Bu yaşam için 
ne ifade ettiğimizi bulmak ve varlığımıza bir anlam 
yüklemek zorundayız. Ancak bu şekilde içimizdeki 
yaşamsal boşluğu doldurmamız mümkün olacak.  Oysaki 
insanlar;  varlıklarına değil, içinde bulundukları hayata 
anlam yüklemeye çalışıyorlar. Kendi içlerindeki boşluğu 
değil, dünyanın içindeki boşlukları doldurmaya çalışıyorlar. 

Tek bir metrekare kalmayana kadar, her yeri doldurmaya 
çalışıyoruz. Parsel parsel dünyaya sahip olmaya çalışıyoruz. 
Bu sırada önümüze çıkan her engel de düşmanımız 
oluveriyor bir anda. Bizden olmayanı, bize benzemeyeni 
istemiyoruz bu dünyada. Yayılmaya çalışıyoruz ne yazık ki, 
derinleşmeye değil. Katlar çıkmaya çalışıyoruz, kocaman 
gölgeler yaratıp daha büyük gözükmeye çabalıyoruz. 
Bu arada içimizde yanıtını bekleyen yaşamsal sorular 
cevapsız kalmaya devam ediyor. Varlığına anlamlı bir yanıt 
bulamayan iç dünyamız kaynadıkça kaynıyor, alevleri her 
yanımızı sarıyor. 

Kaygı diyoruz buna, depresyon diyoruz, mutsuzluk 
diyoruz.  Ne yazık ki, iç dünyamızdaki bu yangından çıkan 
dumanlar da dünyamızı daha zor, daha karanlık, daha 
seçilemez bir yer haline getiriyor ve biz bunun için yine 
dünyayı suçluyoruz. 

Varlığını anlamlı kılacak üst amaçların peşinden koşmayı 
başarabilenler ve acının da deneyimlenmesi gereken bir 
duygu olduğunun farkında olup, acıyla sınanıyor olmanın 
erdemini yaşayanlarsa çok şanslı. Geriye kalanlar ise 
kendilerini çaresiz, değersiz, kimsesiz ya da bir boşlukta 
hissetmeye devam ediyorlar. 

Kişisel varlığınıza anlam yükleyin. Pozitif ruh sağlığı, 
anlamla birlikte gelecek. İçinde bulunduğunuz 
koşulların mükemmel olması gerekmiyor, daha çok 
alana, daha çok zamana, daha çok paraya ihtiyacınız 
yok. Ruhunuzu özgür kılmak için, dünyanızda yer 
açın. Kanatlarınız maddiyata, güce, mutlak adalet 
illüzyonuna, en değerli olma yanılgısına takılmasın. Bir 
arada, insanca ve huzurla yaşayabilmek içimizdeki 
sevgi ve barış duygularını çoğaltmakla mümkün. 

Robotlar da gelecekmiş, gelsin. Gerekirse onları da 
bağrımıza basarız.

Bir insan bir insana asla zarar veremez ve bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz.

 Bir insan, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorunda değildir.

Bir insan birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendisinin zarar görmesine izin veremez.

3  I N   
   S A N 
Y A  
       S A S I Psk. Hande CESUR

Madalyon Kurumsal Eğitim Uzmanı
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Sanayi Devrimi'nin kurumlara, 
sektörlere ve mesleklere olan 
yoğun etkisini büyük bir hızla 
gözlemlemekteyiz. Yapay Zeka 
pek çok alanda hayatımızda yer 

almaya hazır. Bu değişimin hiç kuşkusuz bireylerin 
günlük hayatlarına, satın alma davranışlarına 
ve iletişim yöntemlerine de etkisi büyük. Günlük 
hayatımızın her evresinde; ister hayatımızı 
kolaylaştırmak adına, ister zamanı yönetmek, 
ister bilgi almak adına teknolojiyi hali hazırda 
yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Üstelik de kullanma 
oranımız daha da yoğunlaşmakta… Tüketicilerin ne 
düşündüğünü, hangi ürün için hangi niyet içinde 
olduğunu anlamak zorunda olan kurumlar için ise 
yönetilmesi gereken önemli bir alan…

Sosyal medya ve teknoloji ile kuşatılmış tüketici 
topluluklarının hayatlarında anında iletişim, 
anında paylaşım, anında eğlence isteklerinin 
yoğun olarak yer aldığını görebiliyoruz. Snapchat, 
Instagram, Musically gibi mecralarla sürekli 
iletişim içinde olan bir tüketici kitlesinin beklentileri 
de farklılaşmakta… Özellikle 2000 yılı sonrası 
teknolojinin içine doğmuş olan Z kuşağının, 
en temel beklentilerini karşılamak için ürün 
ve hizmetlerin spontan, hızlı ve görsel olması 
gerekmektedir. Yakın zamanda müşteri grubu 
olarak pek çok firmanın karşısına çıkacak 
olan Z kuşağını etkileyebilmek ve satın 
alma davranışlarını yönetebilmek için ise 
teknolojinin kullanımı hiç şüphesiz zorunlu 
olmaktadır. Bu paylaşımı kurumların yanı sıra, 
gönüllü olarak tüketicilerin de gerçekleştirdiğini 
göz ardı edemeyiz. Örneğin; geçtiğimiz 
günlerde İstanbul’da gerçekleşen Contemporary 
İstanbul çerçevesinde sanat eserlerine ilişkin 
yapılan gönüllü paylaşımlarla sosyal medyada 
“Paylaşımlarınız için teşekkürler, gitmemize gerek 
kalmadı” ifadeleri ise anlık paylaşımın yoğunluğu 
ile ilgili fikir vermektedir.

İster gönüllü, ister kurumsal olsun paylaşımlarla 
birlikte insan beyninin yönetebileceğinden çok 
fazla bilgi ile kuşatıldığı gerçeği ile de karşı 
karşıyayız. Peki bu bilgiyi ne yapıyoruz? Ne 
kadarını dikkate alabiliyoruz? Görünen o ki 
bu bilgiyi güvenilen kişilerle ilişkilendirerek 
algılayabiliyoruz. Yani bilginin ne olduğu kadar 
kimin tarafından sunulduğu da yoğun bilginin 
arasından seçilebilir ve algılanabilir olmasını 
etkiliyor. Bu doğrultuda teknoloji de kullanarak 
“fikir liderleri” diye tanımladığımız, konusunda 
söz sahibi kişilerin sunduğu bilgiler kitlesel 
bilgiden daha değerli hale geliyor. Bir seyahat 
yazarının gittiği mekandan yapacağı öneri, moda 
konusunda yoğun takipçiye sahip bir blogger’ın 
tercih ettiği marka ve modellerin anlık paylaşımlarla 
hızlı bir şekilde doğru kitlelerle buluşmasının etkisi, 
müşterilerine ulaşmak isteyen firmaların bu etkili 
kişileri ya da fikir liderlerini kullanmak konusunda 
daha da iştahlarını kabartıyor. Bu da bize 
teknoloji kullanımı, bilgi paylaşımında ve engin 
bilgi kaynaklarının bireyler tarafından algılanması 
ve işlenmesinde insan faktörünün etkin olduğu ve 
olacağı yönünde sinyaller veriyor.

Artan teknolojinin kullanımı tüketicilerin hayatında en 
yoğun olarak mobil araçlarla, cep telefonu kullanımı ile 
gerçekleşiyor. We Are Social ve Hootsuite tarafından 
yayınlanan “Digital in 2017 Global Overview” 
raporuna göre Türkiye’deki cihaz kullanıcılarının 
% 95’i cep telefonu sahibi, % 75’i ise akıllı telefon 
kullanılyor. Kullanıcılar 3 saatini telefon üzerinden 
internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya 
platformlarında geçiriyor. Yine aynı rapora göre 
Türkiye’de web trafiğine göre bilgisayar üzerinden 
ziyaretlerin düşüp, mobil trafiğin artıp, %62’ye çıktığını 
görüyoruz. Bu sonuçlar tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de mobilin web trafiği konusunda ne 
derece önemli olduğunu gözler önüne sunuyor. 

4.

TEKNOLOJİ VE
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Bu sonuçlara bağlı olarak kurumların 
müşterilerine ve aday müşterilere 
ulaşabilmek için mobil kanalları 
kullanmaları, bu kanallar üzerinden ürünleri 
hakkında bilgi sunup, satış yapmanın yanısıra ürünü 
müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği 
yani, kişiselleştirebileceği platformlar kurması 
kurum ve ürün sürekliliği açısından elzemdir.

Teknolojinin tüketici hayatındaki önemi ve yerinin 
ince bir çizgide olduğunu da belirtmek gerekir. 
Anlık paylaşımlara açık bireyler, kurumlar tarafından 
rahatsızlık vereceğine inandıkları agresif ve baskıcı 
paylaşımlara da tepki göstermekte… Beklemediği 
bir anda Facebook, Snapchat, Twitter ve Instagram 
gibi mecralardan ürün tanıtım görsel ve videoları ile 
karşılaşan tüketicilerin bu kanallardan ve ürünlerden 
uzaklaşma meyilinde olabileceği de dikkate 
alınmalıdır. Tüketici istediği bilgiyi istediği zaman 

almak istemektedir. Bu doğrultuda 
kurumların, hızlı, akılcı, amacına uygun 

ve itici değil; çekici yöntemlerle yaratıcı 
olmaları gerekmektedir.

Bütün bu gerçekler doğrultusunda teknolojinin ve 
teknolojik mecraların bireylerin yani tüketicilerin 
hayatında önemli yeri olduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Ancak teknolojinin kullanımında insan 
faktörünün önemi göz ardı edilmemelidir. “Yapay 
Zeka” nın pek çok insani fonksiyonun yerine 
geçeceği gerçeğinin yanı sıra, yeni bir kavram 
da bireylerin ve kurumların hayatlarında yer 
almaya hazırlanmaktadır; “Duygusal Teknoloji”. 
Duygusal Teknoloji ile teknolojinin insancıl özelliklerle 
ilişkilendirilmesi, bireylerin sadece rasyonel öğelerle 
değil duygusal öğelerle de harekete geçirilebilmesi 
açısından yakın gelecekte daha da önem 
kazanacaktır.

Phd. Neva Yalman
Öğretim Görevlisi

Madalyon Kurumsal Psikoloji 
Odaklı Eğitim Merkezi İş 

Geliştirme Direktörü
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Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, hiçbir şey dışarıdan 
gözüktüğü kadar kolay değil. Sabah trafiği, dar sürede 
molalar, yemeğe çıkmak için kart okutma, karanlıkta 
işten çıkma gibi daha okurken bile nefesinizi daraltan 
dinamiklerine rağmen, ofiste çalışmanın da çok güzel 
tarafları var. 

Kendinize özen gösterip evden çıkmak, sosyal ilişkiler 
geliştirmek, yardımlaşmak, gün boyunca harekette kalmak 
sadece işlerin yolunda gitmesi için değil; aynı zamanda 
psikolojik sağlığımız için de çok önemli unsurlar. 

Moralinizin bozuk olduğu bir günde, ofis arkadaşlarınızın 
sizi güldürmek için yaptığı komiklikleri, öğle yemeğinde 
sevdiğiniz bir menü çıkmayınca kazan kaldırıp karşı 
sokaktaki dönerciye gitmeye karar verişinizi hatırlayın… Ne 
demek istediğimizi anlayacaksınız. 

Teknolojinin gelişmesi, işveren anlayışının değişmesi ve yeni 
iş kollarının oluşması gibi birçok farklı nedenle dünyada 
sayısız örneği bulunduğu gibi ülkemizde de home-ofis 
(evden çalışma) kavramı gittikçe yayılmaya başladı. Büyük 
ölçekli bazı kurumlarda ayda bir ya da iki kere çalışanlara 
evden çalışma imkanı tanınıyor, hatta bu sürenin uzamasıyla 
ilgili bazı çalışmalar da yapılıyor. 

Tabii ki her iş kolu bu tarz bir çalışma deneyimine uygun 
değil. Özellikle müşteri, danışan ya da üye odaklı işlerde 
yüz yüze iletişim hala çok önemli. Bunun yanı sıra, herhangi 
bir kuruma bağlı olmadan bireysel olarak çalışan birçok 
kişi de ofis olarak kendi evini kullanıyor. Evden çalışırken 
yaptığı görüntülü toplantılar sırasında üstünde gömlek 
altında pijamayla masa başında oturanların sayısı 
azımsanamayacak kadar çok. 

Böyle bir çalışma ortamında verimli çalışabilmek ne 
kadar mümkün olabilir?

Kişisel özellikler mutlaka çok önem kazanıyor. Öz disiplini 
yüksek bireyler, evden çalıştıkları zaman da erkenden 
kalkıp, bir program oluşturup kendilerini motive edebiliyorlar. 
Dikkat sorunları yaşayan kişiler ise ofiste olduğu gibi evde 
de işleri yürütmekte zorluk çekiyorlar. 

Nelere dikkat etmeli?

1. Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın: Dikkatinizi kolayca 
dağıtacağını düşündüğünüz ne varsa, çalışma alanınızdan 
uzak olmasına özen gösterin. Televizyon, eğlenceli dergiler, 
oyun konsolu, evcil hayvanlarınız gibi ilginizi her an üstüne 
çekebilecek dağıtıcılar varsa, çalışma alanınıza bunları 
sokmamaya çalışın.

2. Evle ilgili eksik işler gözünüzün önünde durmasın: Ev 
ve iş arasında mekik dokuyan birçok kişinin en büyük 
yakınmalarından biri de evlerine yeterince zaman 
ayıramıyor olmalarıdır. Düzenlenmesi gereken raflar, 
yapılmayı bekleyen domates salçası, sevdiğiniz dizinin 
henüz izlemediğiniz sezonlarına kadar birçok konu 
zihninizin arka bahçesinde oyalanıp duruyor ve içeri 
girmek için sabırsızlanıyor olabilir. Eksik işler, biz farkında 
olmasak da beynimizi çok meşgul eder ve yorgunluğa 
sebep olur. Evde olduğunuz zaman tüm bu işler bir 
anda zihin kapınıza vurmaya başlayabilir. Bu nedenle; 
gözünüzün önünde olmamalarına dikkat edin ve tüm bu 
işler için bir plan listesini oluşturun. Dolapların düzenlenmesi 
Perşembe akşamı, dizinin 3. Sezonu Pazar sabahı, salçalar 
Salı öğlen… Bu şekilde plan oluşturursanız, eksik işler sizi 
zamansız ziyaret edip “Ne zaman? Ne zaman?” diye 
kulağınıza fısıldayıp durmaz. 

home offıce
motİvasyonu

3.  Zamanın akıp gitmemesi için alarm kullanın: Ofis yaşantısının etkili çalışma için 
pozitif yönlerinden biri de ofis rutininin oluşturduğu zaman çizelgesidir. Mola ve 
yemek saatleri, toplantı zamanları önceden belli olduğu için farkında olmadan belli 
bir düzen içinde çalışırsınız. Parkinson yasasının bize anlattığı gibi; bir iş, kendisine 
ne kadar zaman tanırsanız o sürenin içine yayılır. Bitmesi gereken bir rapor için 
kendinize 1 hafta süre verirseniz 1 hafta içinde, 1 ay süre verirseniz 1 ay içinde 
bitirirsiniz. Bu nedenle evden çalışma yapıyorsanız da gün içinde yapılması gereken 
işleri planlayın ve hatırlatıcı olması için alarm kullanın. Tik tak! Yemek zamanı!

4. İletişimde kalın: Gürültülü çalışma ortamı, durmadan yakınan yan masadaki 
mesai arkadaşları zaman zaman performansımızı olumsuz etkilese de, insanlar 
iletişimde kaldıkları sürece canlı da kalırlar. İşle ilgili konuşmalar, özel paylaşımlar, hal hatır sormalar bize kendimizi iyi hissettirir. 
Akıl alır, tecrübeleri paylaşır böylece kendimizi motive etmiş oluruz. Evden çalışma yaptığımız zaman ise bazen saatlerce 
sessiz kalır, yalnızlaşır, belki de farkında olmadan kendimizi demoralize etmiş oluruz. Bu nedenle ara sıra telefonu elinize alıp, 
çalışmalarınızı paylaşacağınız bir arkadaşın olması size iyi gelecektir. 

5. Kan dolaşımına dikkat: Ofis yaşamı için önemli olduğu kadar evden çalışanlar için de hareketlilik çok önemlidir. Kan 
dolaşımınızı harekete geçirerek, vücudunuzdaki oksijen miktarını arttırmanın yollarını bulun. Molalar sırasında sokakta 
yapacağınız 15 dakikalık bir yürüyüş, balkonda nefes egzersizi ya da kedinizin peşinden koşturmak… Hangisinin size iyi 
geleceğine siz karar verin.
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Sanayi Devriminin ilk aşaması 18. yüzyılın sonlarında suya ve buhar enerjisine dayalı mekanik sistemlerle başladı. 20. 
yüzyıla gelindiğinde elektrikli sistemler ve seri üretim ikinci aşamaya damgasını vurdu. 1970’lerle birlikte bilgi teknolojileri 
ve otomasyonun geniş bir alana yayılarak kullanılması Sanayi Devriminin üçüncü aşaması olarak tarihe geçti. 

Yıllara göre, “yönetimin temel ilgisi”,  “yönetimin işgöreni algılaması” ve “insan kaynakları etkinlikleri” açısından nereden 
nereye gelindiğine, bir tablo ile açıklanmış güzel bir çalışmayı paylaşarak göz atalım. (Tablo 1)

(1) Prof. Dr. Ali Gitmez- İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütte İnsan İlişkileri, Motivasyon (Güdü) Ders Notları

Birinci aşamasını 1000 yıla yakın bir sürede tamamlamış bir devrim, sonraki 
adımlarını adeta yarışırcasına yaşıyor ve her geçen gün kendini hem fiziksel 
hem ruhsal olarak delice tüketmeye biraz daha azmediyor. 

Dördüncü aşamaya start verildi, siber- fiziksel sistemler ve dinamik veri işlemeyi 
konuşuyoruz. Orantısal ve sezgisel bir tahminle Sanayi 5.0’ın başlangıcı 2030.

Klasik anlamda insan kaynakları, ekonomi ve işletme teorisyenlerinin söylemleri ve dünyaya bu söylemlerle yol aldırmaları 
bir telaş yaratıyor. Kendimizi nasıl konuşlandıracağız? İşletme alt yapımız ne kadar hazır? İstihdam kriterlerimiz ne olacak? 
Hem birey olarak, hem sermaye hayatının insan çarkı olarak, Sanayi 4.0’ın neresinde olduğumuzu sorguladığımız bir panik 
havası içindeyiz. 

Ruh sağlığı uzmanları bunun ismini çoktan koymuşlardır eminim. Her şey, önceden tasarlanıp önümüze konuluveriyor. Bizi 
ürküten de bu. Ne çabuk olup bitiyor her şey ve ne çabuk adapte olmuş gibi yapmaya çalışıyor insan. Bu panik durumun 
adına dönelim, ben olsam adını “dört buçuk sendromu” koyardım!

Otomatik binek otomobil kullanıcıları, son yılların tasarımlarında dördüncü vitesle beşinci vites arasında motor gücünün 
bir yerlere saklandığını hissetmişlerdir sanırım. İşte onun adı da dörtbuçukuncu vitestir aslında. Yok gibidir, vites panelinde 
işaretlenmemiştir; gizli bir detaydır, ama vardır.

Bütün devrimlerin bir ruhu vardır. Bu insansız ve ruhsuz bir devrim gibi…

Üretimde maliyetlerin düşmesini, rekabetin artmasını, yetkin insan gücünün daha değerli olmasını planlayan, kusursuz nihai 
ürün hedefleyen, maksimum enerji tasarrufu ve bakım onarım kolaylığı sağlayan, dijital ve birbiriyle entegre bir sistemler 
bütününün vaadiyle sarıp sarmalanıyor insan. Dünyada bir çok ülke kuruluşları fabrika ayarlarını 4.0 olarak değiştirdi. 

Daha 20- 30 yıl öncesine kadar dünya, hizmet sektörünün ekseninde ilerliyordu. Medeni toplumların ayırt edici özelliği 
hizmet sektörünün pahalı olmasıydı. Bir başka deyişle, bir ülkede hizmet sektörünün pahalı olması,  gelişmişliğin ekonomik 
anlatımlarından biriydi. 

90’lı yıllarda Türkiye’de saçınızı “x” Türk Lirası’na kestirirken, Almanya’ya veya Amerika’ya gittiğinizde, ne adım başı kuaför 
bulabilirdiniz, ne de Türkiye’de ödediğiniz rakamın on katını verecek olsanız bile saçınızı kestirecek bir yer bulabilirdiniz. 

Bu süreçler yaşanırken, globalleşme henüz başlangıç çizgisinde maraton öncesi ısınma hareketlerini yapıyorken, iyi bütçeli 
batılı kadın saçlarını kendi kesiyor; kendi boyuyor, hemen hemen her bütçeden Türk kadını ise kuaförden kuaföre koşuyordu.
Gelişmekte olan ülkelerde,  işgücü değersiz; hizmet sektörü emektarları kuaförler, oteller, hastaneler ve dershaneler batıya 
göre sudan ucuz, emek ile çalışanlar en parasız, nüfus plansız, gelir dağılımı orantısız, ekonomik parametreler dengesiz 
olduğu halde; global dünyada, her yerde sanayi 4.0 başladı. Uzak Doğu’nun devleşenleri de ekonomilerini çoktan batıya 
entegre etti.

Bir zamanların yol haritalarına göre, hizmete dayalı iş gücünün ayrı bir nitelik taşıması, meslek okullarının arttırılması, baba 
mesleklerinin yaşatılması, el emeği, sanat ve zanaatın korunması gerekmiyor muydu? 
Bir tarafta her geçen gün insanın beden sağlığı ile ilgili uzun listeler yayınlayan, insanların adeta ölüm korkusuyla yaşamasını 
pompalayan, hijyenik diye tek kullanımlık kumaşla örtülü koltukta oturtmayı,  alerjik diye halılarını ayağının altından çekip 
almayı, yemeğinden tadını, tuzunu, kanından demirini, B12'sini, tarlasından tohumunu, hayvanını, bitkisini elinden çekip alan 
yaşam planlamacı aktörler var.
Diğer tarafta, yaşam tarzını oluşturan tüm unsurlardan yavaş yavaş uzaklaşmasını kurgulayan bilim dünyasının tahribatıyla 
mücadelesine destek veren “felsefe, din, psikiyatri, psikoloji, kişisel gelişim.” 
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Dünya petrole ve suya göre yeniden 
tanzim edilirken, bütün ülkelerde büyük 
bir siyasi ve ekonomik huzursuzluk 
yaşanırken ve devletler terör ile 
cebelleşirken, ne oldu da bütün 
dünya insanları aynı zamanda, 
aynı anda, aynı teknolojilerle 
buluşturulmaya başlandı, 
buğday çok su kaldırdığı için 
mi bu kadar itibarsızlaştı?

İnsan kafasını akıllı 
telefonundan kaldırıp etrafına 
baktığında kendisinin başlattığı bu devrimin ruhunu çoktan 
kaybettiğini görecek ve kendisini daha önce hiç hissetmediği 
kadar aptal hissedecek mi? Bu insansız, ruhsuz ve onursuz bir 
devrim olabilir mi?

Anatomik olarak hazır değiliz, ama altından kalkarız.

Fütüristler akıllı telefonların yoğun kullanımı nedeniyle insanın 
başparmağının uzamaya başlayacağını söylüyorlar. Bilgisayar 
mouse’unu yıllardır kullanan insanda henüz uzuv değişimi 
olmadı, ancak bazı ortopedik rahatsızlıklar yaygınlaştı. Hiç 
golf veya tenis oynamayan birinin “golf elbow” ve “tenis 
elbow” gibi çok havalı ortopedik sıkıntıları var. 

Televizyonun ilk yıllarında, o siyah kutunun içinde bizi 
eğlendirmek için küçük insanlar yaşadığını sanan, evlerindeki 
yemeklerden televizyonun içine atmaya çalışan 1960’lı 
yılların insanını düşününce, insan robotlarla yaşamaya ta o 
zamandan hazırdı. Anatomik olarak hazır değiliz ama bir 
şekilde altından kalkarız diye de düşünmek lazım belki de.

Değişim ve gelişim, merkezine insanı alan tüm sistemler ile 

entegre bir bilişim döngüsü halkaları 
olarak, iç içe hareket etmeye başlıyor. 
Ülkeler birbirleriyle ilişkilerinde adeta 
güneş sistemine benzer, teknolojik 
gezegenler ve uydular gibiler.

Güneş sistemi demişken, 
insandan uzaklaşan sistemlerin 
farkında mıyız? 

Güneş sistemi sakinliğini 
koruyacak mı?

Gezegenler yer değiştiriyor. İlkokulda dokuz gezegen sayardık, 
bir tanesi artık yok. Çok ürkütücü bir şey bu. Enerji, kaynağını 
doğadan alıyor. Belki de benim gibi doğanın insandan daha 
çok duygu yüklü olduğuna inananlar da vardır. Hani derler 
ya “Dere yatağı yol olursa intikamı ağır olur.” 

Bilirsiniz Avrupa şehirlerinin çoğu nehirlerin etrafında 
kurulmuştur. Suya ve buhar enerjisine dayalı Sanayi Devrimi 
de böyle başlamıştır. İnsan yerini robota kaptırmaktan 
korkacağına, belki de doğadan korkmalı.

Doğadan insana bir “düş yakamdan” ifadesi var, iyi okumamız 
lazım. 

Biraz astrolojiye ilgisi olanlar Merkür’ün sürekli işaret parmağı 
havada, “Hıııııııı ona göre” dediğini fark ediyorlardır.

Son söz; insan bu işin içinden yarattığının esiri olmadan 
sıyrılabilirse sanayi 4.0 bir başlangıç, aksi takdirde bir son 
olabilir.

İnsanların çoğu 
özgürlüğü gerçekten 
İstemezler; çünkü 
özgürlük sorumluluk 
gerektİrİr ve 
İnsanların çoğu da 
bundan korkar. 

sıgmund freud

"

"
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Hah Kaan okuldan geldi, yine bir smoothie sorunsalıyla 
karşı karşıyayım. Derin bir nefes alıyorum –aslında tam 
6 nefes (rutinler önemli), azıcık başım da döndü şimdi, 
kesin diyaframıma çok iyi yolladım bu sefer, hücrelerimin 
oksijenle dolduğunu hissettim. Geçen haftaki nefes kursu 
süper oldu valla, önceden cahil cahil nasıl nefes alıyordum 
bilmiyorum. Mutfaktayım. Bu blender’ı kan ter içerisinde 
ta Almanyalar’dan taşımakla iyi mi yaptım acaba? Canım 
motoru süper işte fıstık fındık ne varsa ezip geçiyorum… 
da haznesi plastik. Tahtalara vuralım tabii BPA yok içinde 
ama plastikteki tek arıza o değilmiş ki, BPS var mı ki 
mesela? Neyse bunu da sorgulanacaklar listeme yazıp 
devam ediyorum. Süt bazlı smoothie istiyor Kaan, uff. İnek 
sütü malum bütün kötülüklerin anası, içindeki antibiyotikler 
hormonlar koruyucular bir yana; diyorlar ki süt çağında 
bir dana değil isek eğer, yanından dahi geçmemeliymişiz. 
Yine de acaba sülalesi bilinen bir ineği alıp balkonda 
organik organik beslesem, o da mı olmaz ki? Bu zamanda 
da dürüst, eğitimli, idealist bir inek yetiştiricisi bulmak 
zor, araştırılacaklar listesine eklemeli. Neyse dün fazlaca 
yapmıştım badem sütü, onu kullanayım bari. Enerji için 
de biraz yer fıstığı ezmesi, tabii ev yapımı. Farkındalığımın 
daha düşük olduğu karanlık çağlarımda marketten alışveriş 
yapmışlığım var ama etiketleri okumaya başlayınca 
uyandım tabii; soya yağı lesitini, pamiye yağıi bol şeker, bol 
kuz, carrafenan, ne ararsan var, eser miktarda da badem
fıstık! Benim bademler sözde GDO’suz ama içim rahat 
değil yine. Şeytan diyor al Datça’da bir arazi… Biraz da 
dondurduğum muzlardan atıyorum. Stok süper, Antalya’dan 
arkadaşın bahçesinden taşıdım, arabada biraz sıkıştık 
gelirken, dondurucuda da yer kalmadı ama olsun. Kakaolu 
ister şimdi bu çocuk, neyse yatma saatine var daha, az bir 
şey kafeine göz yumacağım. Zaten organik ham kakao, 
gani gani antioksidan kaynağı. Ekstra kalsiyum için biraz 
susam atsam, üç-beş yaprak da ıspanak arada kaynar 
gider mi acaba? Efendim? Kaan ya, ne gecesi, ne uykusu 
ya, smoothie ne olacak? Kolay mı sağlıklı beslenmek, iyi 
şeyler sabır ister çocuğum… 

Sıyırmak üzereyim… Ama neyse ki ertesi gün dikkatim 
dağılıyor, daha enteresan bir şeyler buluyorum irdeleyecek. 

Yani şu maymun iştahlılığım, aidiyet özürlülüğüm ve 
şüpheciliğim kırk yılda bir işe yarıyor belki; yoksa ilgi 
alanlarım, yeni mesleğim, önceliklerim ve inandıklarım 
itibariyle ortoreksiya sınırlarını zorlamam işten değil aslında. 
Ortoreksiya nispeten yeni bir kavram, 1996 senesinde 
Doktor Steven Bratman tarafından icat edilmiş, ama son 
dönemlerde bayağı bir telaffuz edilir, araştırılır olmuş. 
Kelimenin kaynağı Yunanca. “Orthos” “doğru”, “düzgün” 
manasında kullanılan pek faideli bir ön ek, “orexia” ise 
“iştah” anlamına geliyor. Bratman Ortoreksiya Nervoza’nın 
manasını, “sağlıklı beslenmeye dair sağlıksız bir takıntı” 
olarak açıklıyor. Bu arada vejetaryenlik, veganlık gibi 
belirli bir beslenme ekolüne dahil olmanın veya wellness 
trendlerini takip etmenin ortoreksik olmak anlamına 
gelmediğini önemle belirtiyor. Zaten ortoreksiya’nın resmen 
bir yeme bozukluğu olarak kabul edilebilmesi için DSM, 
yani İngilizce adıyla Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Türkçe adıyla da Ruhsal Bozuklukların 
Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nda tanımlanmış olması lazım 
ki henüz böyle bir durum yok. DSM Amerikan Psikiyatri 
Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı 
koymak için ölçütleri ve semptomları belirleyen saygın bir
kılavuz. Ortoreksiya illa ki resmen tanımlanmalı mı? Bratman 
aslında bunu bayağı sorguluyor. Zaten modern dünyada 
standart insan davranışlarını derhal bir bozukluk, bir hastalık 
olarak kategorize etmeye yönelik bir eğilim var, buna bir 
de ben katkıda bulunmak istemiyorum ama bir yandan 
da bir isim koymanın, kriterleri belirlemenin getireceği 
kolaylık da yadsınamaz, diyor. Bu doğrultuda 2016 yılında 
Eating Behaviors isimli bilimsel dergide Thomas Dunn, Ph. 
D. ile birlikte yayınladığı bir makalede ortoreksiya tanısı 
konulabilmesi icin bazı kriterler öneriyor. Aynı zamanda 
orthorexia.com isimli kendisine ait websitesine de bir mini 
test koyuyor, merak ediyorsanız bir göz atabilirsiniz. 

Aslında “modern” çağlarda insanın her şeyden olduğu 
gibi yediğinden içtiğinden de şüphe duymasında, 
elinden geldiğince doğal, katkısız ve kaliteli beslenmeye  
çalışmasında bir terslik yok. Dozuna, hayatınızdaki yerine 
bağlı olarak hoş bir alışkanlık denilip geçilebilir. 

Ortoreksiya da çoğunlukla sağlıklı yaşama dair samimi 
bir çaba ile başlıyor zaten, ama bazı insanlarda 
giderek “saf ve sağlıklı” yemeye dair ciddi bir takıntıya 
dönüşüyor ve hayatı kabusa çeviriyor. Ağza atılan 
her lokma sorgulanıyor: Acaba böcek ilacı, hormon, 
kimyasal, koruyucu içeriyor mu? Genetiği değiştirilmiş 
mi? Geldiği yerdeki üretim ve muhafaza koşulları nasıl? 
Hangi metodla, hangi aletler kullanılarak, hangi kaplarda 
hazırlanmış? Ne zaman yapılmış? Ortoreksikler önce belirli 
bir diyet trendini takip ederek başlasalar da kendilerine 
getirdikleri kısıtlamalar zaman içerisinde giderek artıyor. 
Ciddi bir hastalık veya alerji ya da belirgin intolerans bile 
olmadan belirli besin gruplarını tüketmekten tamamen 
vazgeçmek çok sık görülüyor, gluten içeren besinler, süt 
ve süt ürünleri genelde ilk akla gelenler. Katı diyetler 
herhangi bir sebepten ötürü bozulursa beden algısında, 
özsaygıda ve kişisel tatmin hissinde derhal bir düşüş oluyor, 
hastalanmaktan aşırı derecede korkulabiliyor, anksiyete ve 
utanç duyuluyor. Bunu kompanse etmek için acil durum 
ilan ediliyor, bilumum detoxlar ve oruçlar, kolon temizlikleri, 
kendini şartlamak üzerine çeşitli programlar ve bazen de 
aşırı egzersiz faaliyetleri kişi kendini arınmış hissedinceye 
kadar devam ediyor. Arınmanın, saflığın spiritüel bir tarafı 
da var çoğunlukla, beyin enteresan bağlantılar kurarak 
eksikleri kapatmaya, arızaları tamir etmeye çalışıyor. 

İnsan saf, temiz beslenme ile sağlığını koruyup hastalıkları, 
enerjisini, gençliğini kontrol edebileceği fikrine saplandıkça 
büyüleniyor, bunu düşünmek, planlamak giderek tam 
zamanlı bir iş haline dönüşüyor ve yaşam tarzını, 
seçimlerini belirliyor. Ortoreksiya sosyal yaşantıyı da ciddi 
şekilde etkileyebiliyor. Kişi ancak yemeğini kendi seçtiği 
malzemelerle, kendi mutfağında, bizzat hazırlayınca 
bir nebze rahat edebiliyor, hazırlık süreci yine spiritüel 
ritüellerle benzerlik gösteriyor. Bu durumda dışarıda 
yemek işkence gibi geliyor, bir süre sonra yemek içeren 
sosyal aktivitelerden özellikle uzak durmaya başlıyor. Bu 
arada diğer insanları da beslenme alışkanlıkları konusunda 
yargılıyor, kendini de bayağı üstün hissediyor, tabii hayli 
sevimsizleşiyor. 

Giderek artan kısıtlamalar sonucunda vücut da alarm 
veriyor, aksaklıklar eksiklikler mutlaka baş gösteriyor. 

Ortoreksiya tehlikeli mi? Evet, şimdiye kadar bir ölüm vakası 
var, sağlık sorunları yaşayan, sosyal kayıplara uğrayan, 
ne doğru ne yanlış kafası tamamen karışanlar da cabası. 
Kimler potansiyel? Yeme bozuklukları genelde anksiyete, 
panik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve alkol ve 
madde bağımlılığıyla beraber görülebiliyor. Bu arada 
kalıtsal faktörlerin de rol oynayabileceği tartışılıyor. Özellikle 
sanal dünyanın içine doğan yeni nesle dikkat etmek lazım. 
Sosyal medya kullanımı insanları teşvik ediyor, sanal 
ortam birbirinin aynısı süper model görünümlü, telaffuzu 
zor çiğ yemekler veya egzotik lapalar yapan, “temiz 
ve bütün” olan, her daim parlayan kusursuz gurularla 
dolu. Bizim alternatif wellness evreni mesela ortoreksiya 
semptomlulardan geçilmiyor. Ortoreksiya nüfusa oranla 
çok yaygın mı? Değil tabii, sebebi de oldukça pratik aslında: 
bu saplantıya çok zaman, çok para harcamak, konsantre 
olmak, kültürü benimsemek lazım. Ancak dünyanın hali 
malum, vatandaşın bambaşka dertleri var, ortoreksiya 
öncelikli bozukluklardan değil. 

Sağlıksız beslenmeyeceğiz, en sağlıklısı da ayrı bir kara 
delik, ne yapacağız yahu şimdi? İnsan hayatında sağlıklı 
ilişkiler, yeterli fiziksel aktivite, mutlu eden bir iş-uğraş, ruhu 
besleyen renkler, neşe ve sevgi yok ise dünyadaki bütün laz 
lahanaları, bütün kinoalar biraraya gelse, ve dahi üstüne 
çiya tohumlarını bile serpsek fayda etmiyor. Halihazırda 
bir hastalığımız yok, keyfimiz yerinde, kilo durumu fena 
değil, değerler de normal sınırlar içerisinde ise çok derin 
düşünmeye gerek yok, rahat bırakırsak bir zahmet vücut 
zaten biliyor ne lazım, sadece unutmayalım, “Azı karar, 
çoğu zarar.” Hastalık veya zihinsel rahatsızlık durumuna 
eşlik eden beslenme problemleri zaten tamamen başka 
bir konu, mutlaka profesyonel yardım almak lazım. Zevkli, 
neşeli, dostlarla paylaşılan yemeklerle renklenen sağlıklı 
günler dilekleriyle...

O R T O
      R E K
   S I Y A

Ayşegül Mesçi
CPC, Integrative Nutrition Sağlık Koçu
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SİBER 
TEKNOLOJİ 
GELİŞİMİ VE 
RUH SAĞLIĞI

''Bİzler klİnİk pratİğİmİzde 
sıklıkla, bu sİteler aracılığı 

İle İlİşkİ yaşayan kİşİlerİn, 
hayal kırıklıkları, suçluluk 

duyguları, kendİne ve çevreye 
güven duygusunda zedelenme 

yaşadıklarını, travma sonrası 
stres bozukluğu, depresyon 

gİbİ tablolarla bİze 
başvurduklarını görüyoruz. 

Teknolojinin gelişimi ve kullanımı bütün dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de toplumsal değişime yol açmıştır. 
Toplumdaki bireylerin sosyal hayatlarını ve boş zamanlarını 
değerlendirme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Teknolojinin 
karşımıza çıkardığı internet, sosyal ağlar, mobil telefonlarının 
olumlu ve olumsuz etkileri konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Özellikle günümüzde internet kullanımı temel bir gereksinim 
haline gelmiştir. İnternet bilgiye ulaşma, araştırma konusunda 
günlük yaşamın, hız ile ilintili olarak modern çağın ayrılmaz 
bir parçası olmuştur. Bu bağlamda değişimin gücü ve 
ortaya çıkardığı zıtlıkların merkezindeki kaygı, bireylerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

Bu çerçevede siber teknolojik gelişim daha önceden 
tanımlanmış psikiyatrik hastalıkların farklı tezahürlerle 
karşımıza çıkmasına neden olabileceği gibi bazı yeni 
psikiyatrik durumlar için uygun zemin oluşturmuştur. 
Örneğin; Ortoreksiya Nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı), 
selfie çekme hastalığı, gelişmeleri kaçırma korkusu (fomo- 
fearing  of missing out), siberkondri (internetten hastalık 
araştırma sendromu), internet aracılığı ile tanışma buluşma 
gibi.

ORTOREKSİYA NERVOZA (Sağlıklı 
Beslenme Takıntısı)

Obsesyonel (takıntılı) tarzda her türlü ilaçlama, yapay 
madde ve uygulamadan geçmemiş katışıksız yiyecekler ile 

beslenme olarak tanımlanabilen klinik tablodur. Ortoreksik 
kişilerin bir bölümü, sıkı bir diyet yapan, vejetaryen olan, 
ya da sadece pişmemiş gıdalar ile beslenen kişilerdir. 
Diyetteki bu düzenlemeler bu kişilerin bazı beslenme 
yetersizlikleri yaşamalarına neden olabilir. 

Ortoreksik kişi; sağlıklı beslenme ve bununla ilgili 
düzenlemelere uzun zaman harcar, besinlerin tadından 
çok kalitesi üzerine odaklanır, beslenmeleri ile ilgili yaptıkları 
düzenleme ve içeriğin dışına çıkmak önemli düzeyde 
endişeye sebep olur. Kişi yiyecek seçimleri nedeni ile sosyal 
hayattan izole olur.

Ortoreksiya nervoza diğer tüm psikiyatrik hastalıklar gibi 
nedenselliği çok faktörlü bir klinik tablodur. Ancak siber 
teknolojik gelişimin bu hastalık için bir pekiştireç olduğu bir 
gerçektir. İnternet aracılığı ile sağlıklı beslenme konusunda 
yapılan bazen uç noktalara varan öneri ve uyarılar, 
özellikle yatkın kişilerde, yaşamın aslında çok da kontrol 
edemeyeceğimiz yönlerini, yeme davranışı ile kontrol etme 
çabasını tetikleyebilir. Ortoreksik hastaların kişilik özellikleri, 
anoreksik hastalar ve obsesif kompülsif bozukluğu olan 
hastaların kişilik özellikleri ile benzerlik gösterir. Rijidite, 
mükemmeliyetçilik, aşırı kontrol çabası gibi.

SELFİE ÇEKME HASTALIĞI

Selfie çekme, dijital kamera mobil telefon aracılığı ile kendi 
fotoğrafını çekme eylemidir. Bu fotoğraf çoğunlukla, çeşitli 
sosyal ağlarda paylaşılmaktadır: Özellikle genç popülasyon 
arasında yaygın olmakla birlikte yaş aralığının giderek 
genişlediği görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar 

gözden geçirildiğinde, selfie çekme ve yanı sıra o andaki durumun paylaşımının, narsistik kadın ve erkekler arasında 
daha yaygın olduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda bu kişiler selfie çekimlerini daha sık güncellemektedirler. Altta yatan motivasyon, çoğunlukla sosyal medya 
üzerinden sağlanan onay sağlama ve dikkat çekme arzusudur. Her insanın onay beklentisi vardır ancak sorun, 
bu onayı sağlama biçimi ve beklentilerin karşılanmaması durumunda yaşanan ciddi ruhsal yaralanmalardır. Sosyal 
medyadan aldığı bildirimler ile yaşam motivasyonu etkilenen kişilerde, beklentilerin karşılanması; yaşam kalitesinin düşmesinden 
kendine zarar verme davranışına kadar uzanan sonuçlar doğurabilir.

Selfie çekimi ile ilgili güncel haberler de göstermektedir ki, tehlikeli fiziksel koşullar ya da dikkat gerektiren eylemler sırasında 
yapılan çekimler ciddi kazalar ya da ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Selfie çekme hastalığında, teknolojik gelişimin, mobil telefon kullanımı yaygınlığının ve kişilik özellikleri yatkınlığının etkisi gerçektir. 
Ancak farklı bir bakış açısı ile hız çağında; ailede, işte, okulda ya da diğer sosyal ortamlarda; bireysel özellikler bir tarafa 
bırakıldığı, en iyi olmanın kriterlerinin keskin olduğu, duygusal paylaşımın azaldığı çağımızda; kişinin varlığını hatırlatma 
ve durum paylaşımları ile duygularını ifade biçimi olabilir. Dolayısı ile bu hastalığın sosyolojik faktörler tarafından da 
pekiştirildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (fomo - fearing of missing out)

Sosyal medya ortamındaki güncellemeleri, diğerlerinin yaptıkları aktiviteleri, arkadaşları ya da aile bireylerine ilişkin günlük 
haberleri kaçırma konusunda korku duyma durumudur.

Kişi yüz yüze iletişim kurmak yerine sosyal medya ile ilgili yoğun zihinsel meşguliyet içindedir. Bu haberlere ulaşamadığında 
adeta yoksunluk yaşayan bu kişiler bu nedenle uykusuzluk yaşayabilirler. Bu durum aile yaşantısı ve sosyal iletişimi ve verimliği 
etkiler. İnternet ulaşımının kolay oluşu ve mobil telefon kullanımının yaygınlığı bu tablo için pekiştireç olmuştur. Bireysel özellikler bu 
duruma yatkınlık oluşturur; yeterlilik, bağımsız karar alma, diğerleri ile etkin iletişim kurmada sorun yaşayan, dürtüsel kişilerde bu 
tablo daha sık görülmektedir. Bu durum nomofobi (mobil telefon yoksunluğu korkusu) ile iç içe olabilir. Özellikle gençler arasında 
yaygın olan nomofobi kişinin mobil telefonunu sürekli yanında bulundurmak istemesi, şarj bitmesi endişesi ile şarj aletini de sürekli 
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yanında bulundurması, kapsama alanı dışına çıkmaktan korkması ve sık sık telefonunu kontrol edişi durumudur. 
Sonuç yine kişinin her alandaki işlevselliğinin etkilenişidir.

SİBERKONDRİ (İnternetten Hastalık Araştırma Sendromu)

Sağlıkları konusunda endişeleri olan bireylerin, sağlıkla ilgili bilgilere ulaşma amacı ile internette tekrarlayıcı 
biçimde ve uzun süre araştırma yapmaları ile tanımlanan bir bozukluktur. Ancak bu araştırmalar sıklıkla kaygıyı 
artırır, yeni sağlık sorunlarının keşfi yeni endişe odakları oluşur. İnternetten elde edilen bilgiler her zaman 
doğru olmadığı gibi fikir ayrılıkları içerebilir, bu durumda zaten belirsizliğe toleransı az olan bu kişilerin 
kaygı düzeyi yükselir. Siberkondri, obsesif kompülsif  bozukluk, hiperkondri, sağlık konusunda kişilik özelliği 
boyutunda kaygı ya da  diğer bazı psikiyatrik hastalıkların  bir parçası olabilir.

İNTERNET ARACILIĞI İLE TANIŞMA BULUŞMA

Siber teknolojideki gelişmeler, günlük yaşamın hızı, yaşadığımız dönemde yalnızlaşan bireylerin web siteleri 
(arkadaşlık, evlilik siteleri) aracılığı ile bağlantı kurup buluşmaları da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu arayışlar bazen 
olumlu, doyumlu ilişkiler ile sonuçlansa da, pek çok risk barındırmakta ve travmatik sonuçlar doğurabilmektedir. 
Çeşitli nedenler ile sosyal yaşamda yer almayan (örneğin engelli bireyler) ya da bireysel özelliklerine bağlı olarak 
toplumsal baskı yaşayan kişiler için, bu siteler belki bir ihtiyaca cevap vermektedir. Ancak oldukça heterojen bir 
grubun (illegal eylemleri olan, sapkın, ağır kişilik bozukluklarını da içeren)  bu siteleri farklı amaçlarla kullanan 
kişiler ile karşılaşılması mümkündür.

Bizler klinik pratiğimizde sıklıkla, bu siteler aracılığı ile ilişki yaşayan kişilerin, hayal kırıklıkları, suçluluk 
duyguları, kendine ve çevreye güven duygusunda zedelenme yaşadıklarını, travma sonrası stres 
bozukluğu, depresyon gibi tablolarla bize başvurduklarını görüyoruz. 

Bu bağlamda yapılması gereken, toplumdaki bireylerin ve grupların ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal sorunları 
ele almak için çeşitli düzenlemeler yapmaktır. Bir başka ifadeyle, her yaştan bireyin kullanımına açık bu sitelerin 
kullanımındaki artışa neden olan sosyal ve psikolojik faktörleri tespit etmek, giderilmesi yönünde adımlar atmak 
ve bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak gerekmektedir. www.eksimaya.com.tr

Tunalı Hilmi Caddesi, Güniz Sokak No:42, Çankaya

Bizi Takip Edin!

CEVİZLİ TAM BUĞDAY

ZEYTİNLİ TAM BUĞDAY

SADE TAM BUĞDAY

CEVİZLİ TAM ÇAVDAR

SADE 

MANYAS PEYNİRLİ &
MAYDANOZLU KÖY EKMEĞİ

SUSAMLI & ÇEKİRDEKLİ
TAM BUĞDAY

SİYEZ EKMEĞİ

SOĞANLI & YABAN MERSİNLİ
KÖY EKMEĞİ

HAŞHAŞLI & TAHİNLİ
TAM BUĞDAY

KARAKILÇIK EKMEĞİ

TAM ÇAVDAR

TAM TAHILLI TAM ÇAVDARNOHUT MAYALI KÖY EKMEĞİ

GLUTENSİZ KARABUĞDAY

EKŞİ MAYA
DİKKAT

KAPINIZDA!

Servis verdiğimiz semtler ve detaylı bilgi için lütfen arayınız.

eksimayaankara



46 47Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Ocak 2018 Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisi | Ocak 2018

Sa
na

yi 
De

vr
im

i, İ
ns

an
lar

ın
 Ev

rim
i

Gün geçmiyor ki yeni teknolojiler, uygulamalar, aletler, kavramlar hayatımıza katılmasın ve hayallerimizi bile 
zorlayacak gelişmeler yaşanmasın. 21. yüzyıl hepimizi sersem eden bir hızla; hem çevremizi, hem hayatımızı 
hem de bizi değiştiren buluşlarla yol almaya devam ediyor. Artık bilgiye erişim kolay, fakat doğru bilgiyi 
ayıklamak zor; her alanda seçenekler çok ama ne seçeceğimizi daha az biliyoruz. Bir yanda her şey 
çok kolaylaşıyor hissi ama belki de hayatlarımız hiç olmadığı kadar zor ve stresli… İletişimde büyük 
bir çağ atlandı: her an erişilebiliriz, dost ve yakınlarımızdan haber alabiliriz ama geçmişimizden toplanarak 
günümüze, önümüze gelen yüzlerce insanı idare etmek gitgide zorlaşıyor. Hızlı tüketiyor, hızlı sıkılıyoruz. 
Hep bir şeyler kaçırıyormuşuz hissi, hep daha fazlasını yapmalıyız arzusu ve sıkıntısı, bu kadar yoğun 
bilgiye, ilgiye, yeniliğe, görüntüye, sese maruz kalmanın yarattığı kafa karışıklığı… İçinde olduğumuz, 
özellikle benim gibi kırklı yaşlarında olanların yaşadığı muazzam bir geçiş dönemi…

Bu gelişmelerle birlikte, son zamanlarda çevremize, gazete ve dergilere dikkat ettiğimizde iki kavram 
gitgide artan bir sıklıkta gözümüze çarpıyor ve merak uyandırıyor: Sanayi 4.0 ve STEM. Sanayi devrimi, 
nesnelerin interneti, geleceğin anahtarı, robotik devri gibi iddialı sloganlar var. Aslında gerçek şu ki artık bu 
kavramları anlamadan, irdelemeden, yolumuza devam etme seçeneğimiz yok; bu kavramlar geleceğimizi, 
ekonomimizi, hayat kalitemizi, seçimlerimizi, çocuklarımızı ve dolayısıyla psikolojimizi yavaş veya hızlı 
mutlaka etkileyecektir. Sanayi 4.0, 2011 Hannover fuarında Almanlar tarafından ortaya atılan yeni sanayi 
devrimini tanımlayan bir terim. Peki, nedir bu devrim niteliğindeki gelişmeler?

Devrim kelimesi tarih boyunca, sanayide hızlı ve geniş kapsamlı gerçekleşen kökten değişimler için kullanılmış, 
günümüze kadar biri tarımda, üçü sanayide yaşanan devrimlerden sonra geldiği için de, son sanayi devrimi 
4 sayısı ile adlandırılmış. Üretim sektöründeki endüstriyel devrimler sonrası, ülkeler ve şirketler küresel boyutta 
yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları arasında üstünlüklerini 
devam ettirebilmek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Sanayi 4.0 son endüstriyel devrimi başlatacağı 
düşünülen endüstriyel bir strateji planıdır.

Sanayi 4.0‘ın temel amacı Bilişim Teknolojileri ile Endüstri'yi bir araya getirmektir. İlk hedef güncel donanımlardan 
farklı olarak düşük maliyetli, daha az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, yüksek güvenilirlikte 
çalışan donanımlar tasarlanması ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin, daha az 
kaynak ve bellek kullanır hale gelmesidir. İkinci önemli hedef ise ‘Nesnelerin İnterneti’ (Internet of Things, 
kısaca IoT):  yani kullandığımız tüm cihaz ve eşyaların internete ve birbirlerine bağlanması ve bu sayede 
yer ve zamandan bağımsız, nesnelerin yönetilebilmesini ve esnek üretim sistemlerine geçiş kavramlarını 
içermektedir. Birbirleriyle internet üzerinden sürekli iletişim halinde olan, her türlü araç gereçle bütünleşmiş, 
sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı, akıllı elektronik sistem makinelerini, üretim bantlarını, ürünleri 
kapsamaktadır. Örneğin, içlerindeki yiyeceklerin tükendiğini kameralar aracılığıyla tespit eden ve eksikleri 
direkt sanal alışveriş sitelerine ısmarlayıp, kullanıcının kartından ödeyen buzdolapları, yemekler yanacağı 
zaman sönen ocaklar, hava durumuna göre kendini uzaktan kontrolle ısıtıp soğutabilen sürücüsüz arabalar 
hayatımıza girmeye başladı bile. 

Aynı şekilde, televizyon üreten bir fabrikanın satışları düştüğü 
zaman cep telefonu üretebilme esnekliğinde olması, aynı 
fabrikada farklı veya müşterinin belirlediği isteklere göre 
ürünlerin üretilebilmesi de bu stratejiye göre uzak değil. 

Değişimde sayılara bakacak olursak, 2020 yılında yaklaşık 
50 milyar cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı 
tahmin edilmektedir. Ayrıca akıllı üretim sistemlerinin ve 
nesnelerin, interneti kullanarak sosyal ağlar ve e-ticaret 
ağlarıyla birleşmesinin önümüzdeki 25 yılda küresel ticaret 
hacminin yaklaşık %46’sını etkileyeceği öngörülmektedir! 
2018 yılında sanayide kullanılması beklenen robot sayısı ise, 
2.3 milyon ünitedir. Dünya ekonomisi yarım asır öncesi ile 
karşılaştırıldığında 6 kat daha büyüktür. Bu rakamlar gerçekten 
de olası bir devrimin işaretleridir. Günümüzde Almanya’nın yanı 
sıra, Amerika ve birçok Avrupa ülkesi, Endüstri 4.0 ile ilgili 
ciddi araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Özellikle GE ve 
Siemens gibi dev firmalar yoğun bir şekilde teknolojik altyapı 
geliştirmektedir. 

Peki, çocuklar, sokaktaki insanlar, çalışanlar bu değişimden 
nasıl etkilenecekler? 
Geçmişten beri gerçekleşen sanayi devrimleri arasındaki en 
kritik konu her devrimde gitgide artan otomasyon ve azalan 
işgücü ihtiyacı olmuştur. Örneğin, önceki devrimlerde kol gücü 
ile çalışanlar işlerini kaybederken, daha sonraları teknisyenler 
ve hatta günümüzde mühendislerin bile yakında işlerini 
yazılımlara, robotlara kaptıracakları öngörülmektedir. Ancak 
buna karşı, bu teknolojilerin doğuracağı yepyeni meslekler, iş 
kolları ortaya çıkacaktır. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda 
yayınlanan son rapora göre bu değişimin etkisiyle 2020’ye 
kadar 7 milyon kişinin işini kaybetmesi, 2 milyon kişiye de yeni 
istihdam sağlanması beklenmektedir. 

Bugün okula başlayan çocukların yarıdan fazlasının iş 
hayatına girdiklerinde nano-medikal, organ mühendisliği, 
robotik sorunlar avukatlığı, dijital mimarlık gibi henüz 
var olmayan iş kollarında çalışacağı düşünülmektedir. 
İnsanlara bu gelişmelere,  teknolojilere uygun yeni beceri ve 
yetkinliklerin kazandırılması; gelecek nesil için ise geleneksel 
eğitim yapılarının, politikalarının değişmesi ve yeniden 
yapılandırılması şarttır. 

İşte bu noktada diğer popüler kavram olan STEM ile tanışabiliriz. 
Bu kısaltma İngilizcede “Science, Technology, Engineering, 
Mathematics” yani fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 
matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. STEM 
eğitimi, fen ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik 
ve teknolojinin sağladığı uygulama olanaklarıyla 
birleştirilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden 
yükseköğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan, dünyada 
her gün daha çok önem kazanan bir eğitim. Bu eğitim,  
yukarıda bahsedilen 21. yy. becerilerinin kazanılması açısından 
büyük önem taşımakta ve aynı zamanda disiplinler arası bir 
öğrenim sağlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde STEM konusunda 
farkındalık yaratmak için birçok sivil ve devlet kuruluşları, çocuk 
ve gençler için kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. 

Günümüz insanı elli yıl öncesine göre çok daha farklı bir 
dünyada yaşamaktadır. Çevremizdeki her şey artık dijital bir 
bilgiye dönüşmekte ve kodlanmaktadır. Gelişen teknolojinin, akıllı 
makinelerin, nesnelerin, iletişim araçlarının hayatımıza kattığı 
büyük artılar vardır ve olacaktır. Bu sebeple insanların çağa 
ayak uydurabilmesi, eğitilmesi ve katma değer yaratabilmesi 
elbette önemlidir. Ancak teknoloji insanların düşünen, 
sorgulayan, üreten, gerçek ilişkiler kurabilen, gerçek fiziksel 
aktivitelerde bulunan bireyler olmasının önüne geçmemelidir. 
Eğer insanlar bu konfor alanından hiç çıkamazlarsa uzun 
vadede amaçsız, sağlıksız, mutsuz ve psikolojisi bozuk bir 
topluma dönüşebilirler.

Aslı Üstüner
Makine Yüksek Mühendisi,

Öğretim Görevlisi



Medeniyetler tarihi tıpkı her bireyde olduğu gibi gelişme ve duraksama 
dönemlerine sahne olmuştur. Gelişme veya genişleme dönemlerinde toplumlar 
birbirlerine alabildiğine benzeşen davranışlar sergilerken, duraksama ve 
gerileme dönemlerinde ise o toplumun kültürel ve düşünsel iklimine göre farklı 
tepkilerin ortaya çıktığına tanık oluyoruz.

Kadim doğu coğrafyası, günümüzden yaklaşık bin sene önce başlayan ve birkaç 
asır süren bir duraksama ve gerileme dönemine tanıklık etmiştir. Tarih boyunca 
büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ekonomik ve kültürel zenginlikleri 
üretmiş ve yaşamış olan bu bölge; birkaç asır süren, sonu gelmeyen yıkım 
ve istila girişimleri sonucunda adeta bir medeniyet mezarlığına dönüşmüştür. 
Parlak geçmiş günlerinde kötülüklerden arınmış bir dünya ve aydınlık bir gelecek 
inancı ve umudunu neredeyse her köşeye kazımış olan insanlar, kendilerini 
çaresizliğin karanlığında buluvermişlerdir. Artık dış dünya onur ve zaferin değil, 
yenilgi ve utancın kaynağı olmuştur. 

İşte öyle bir devirde, başarısızlığa uğramış dış dünyayı değersizleştiren, 
küçümseyen hatta inkar eden, gerçek zaferin, başarı ve mutluluğun, 
yani kısacası bütün iyiliklerin kaynağını insanın kendi içinde arayan 
bir anlayışın ortaya çıktığına şahit oluyoruz: irfan. Dönemin egemen 
anlayışından etkilenerek dini motiflerle bezenmiş olan bu karşı koyma ve inkar 
yöntemi asırlar boyu devam eden ve günümüze dek uzanan doğu kültürünün 
ana damarlarından biri haline gelmiştir. Dini temaların yoğun olması nedeniyle 
bu irfan anlayışının alabildiğine Tanrı merkezli olması doğal bir sonuç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnsanın kendi iç yolculuğunda nihai amacının ona emanet 
edilmiş ilahi özüne ulaşması ve bütün iyiliklerin kaynağı olan Tanrı ile buluşması, 
kendi varlığını onun varlığının bir parçası haline getirmesi bu anlayışın esas 
öğretilerinin arasında yer almıştır. 

Doğu coğrafyasında irfan anlayışı kök saldıkça, maddi dünyanın yasalarını 
anlama ve idrak etme arayışı görece değerini kaybetmiştir. Ne de olsa bu dünya 
sadece geçici ve fani bir güzergahtan ibarettir ve fazla odaklanmaya değer bir 
yanı yoktur. Aksine bütün ilgi ve çaba, insanın bu maddi prangasından tamamen 
kurtulması ve büyük buluşmaya hazır hale gelmesi etrafında odaklanmıştır.

Öte yandan batı dünyasında, söylemde teolojik fakat eylemde alabildiğine 
dünyevi bir anlayışa sahip olan, bütün dünyayı Hıristiyanlaştırarak Tanrı’ya 
hizmetkarlık edeceğini tasavvur eden ortaçağ egemenlik ve değerler manzumesi, 
Rönesans hareketiyle yerini insanı merkez alan bir anlayışa bırakmıştır. 

Dİjİtal Çağ
Kozmİk İrfanın Arİfesİ

Artık Tanrı’ya değil, insana hizmet eden değerler ve 
çabalar kutsanmaya başlanmıştır. Tipik bir gelişme ve 
ilerleme evresi sayılabilecek Rönesans dönemi, bütün 
batı dünyasında insanlığın baharı ve hatta balayı olarak 
karşılanıp kabul görmüştür. Kul olmaktan kurtulup özgür 
birey mertebesine yükselmiş olan insan, kendisini değerler 
sisteminin en tepe noktasına yerleştirme konusunda hiçbir 
tereddüt yaşamamıştır. 

Her ne kadar sanayi devrimi ve ardından sahneye çıkan 
kapitalizmin giderek güç kazanması; bu insan merkezli 
anlayışa ciddi çelmeler atmış olsa da, batı dünyası ve 
özellikle de Kıta Avrupa’sında kültürel iklim önemli bir 
eksen kayması yaşamadan yoluna devam etmiştir. 18. ve 
özellikle 19. asırlarda bu insan odaklı anlayış neredeyse 
bütün dünyaya sirayet ederek en azından aydın çevreler 
tarafından kabul görmüş, insanlığın ortak değeri haline 
gelmiştir. Bu süreçte insana atfedilen değer giderek 
gerçeklikten uzaklaşarak onu adeta “modern çağın 
kadiri mutlak’ı” olarak sunmuştur. İnsanın evrimsel ve 
biyolojik gelişmişliğinden yola çıkarak onu dünyanın tek 
sahibi olarak gören bu antroposantrik anlayış, kendi 
içinde diğer bütün canlıların insana armağan edildiğine 
ve insanın onları dilediği gibi kullanabileceğine dair bir 
inancın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Tanrı’nın tahtını 
ele geçirmiş olan insan, bu defa bir çeşit insan faşizmine 
tutulmaya yüz tutmuştur.

Fakat 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan ve 
yirminci yüzyılda giderek artan sorunlar, insanın mutlak 
değer ve egemenlik hakkı tanıyan bu anlayışta hatırı 
sayılır çatlakların oluşmasına sebep olmuştur. Birinci 
ve özellikle ikinci dünya savaşlarında insanın dünya ile 
bütünlüğünden koparak ve sadece kendi ekseninde bir 
erdemler sistemi oluşturmasının mümkün olamayacağı 
düşüncesi günden güne güçlenmiştir. İnsanın kendini 
dünyanın odağı ve sahibi olarak gördüğünde, kendisiyle 
beraber yücelttiği idealler ve ütopyalar uğruna nasıl bir 
yıkıma yol açabileceği ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın 
ortalarından itibaren insanın kendisine kuşkuyla ve 

daha da ötesi hayal kırıklığıyla baktığı ve halen etkisini 
sürdüren yeni bir dönem başlamıştır. İnsan elde ettiği 
bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşın her gün 
yaşadığı dünyayı ve onunla beraber kendi varlığını biraz 
daha yok olmanın eşiğine yaklaştırmaktadır. Tanrı’dan 
devraldığı egemenliği sayesinde daha özgür ve mutlu 
bir dünya yerine, açlığın, sefaletin ve gelecek kaygısının 
kol gezdiği bir dünya ortaya çıkmıştır. Olası savaşların 
bütün insanlığı yok edebilecek boyutta olacağı ve 
binlerce yıllık çabanın bir çılgınlık sonucunda ortadan 
tamamen kalkacağı artık günlük konuşmaların sıradan 
konusu haline gelmiştir.

İşte bu hayal kırıklığı, içinde yaşadığımız çağı bir gerileme 
ve duraksama evresi haline getirmiş bulunuyor. İnsana 
olan inancını kaybetmiş nesiller geleceğe ne yazık ki, bu 
kuşku dolu bakışlarla bakmak zorunda bırakılmıştır.

Ancak, insanlık tarihinde her zaman olduğu gibi en 
karanlık dönemlerin içinden mutlaka aydınlığa giden 
bir yolun bulunduğunu görmek o kadar da zor olmasa 
gerek. Öyle ki kucağında bulduğu hayal kırıklığı ve 
asırlar önce yaşanan dış dünyayı küçümseme ve 
hatta inkar etme çabası, bu defa genç nesilleri kendi 
aralarında kurdukları başka bir dünyada bir araya 
getirmiştir: Dijital dünya.

Dijital dünya, insanlığın umutlarını ve geleceğe dair 
hayallerini paylaştığı, bir yönüyle insanlık tarihinin en 
eşitlikçi ve özgür ortamını oluşturmuştur. 

Gençler bu dünyanın sınırları içinde, merkezinde insan 
türünün bencilliği ve kör narsisizminin olduğu bir değerler 
sisteminden giderek uzaklaşarak, tüm canlıların, yaşamın, 
hatta tüm varlık dünyasının dahil olduğu bir değerler 
sistemine doğru yola çıkmışlardır bile. 

Bu yol, aydınlık bir geleceğe giden yolun ta kendisidir.

Kozmik irfanın yolu.

Dr. Kasım ŞERİFİ
Psikiyatrist
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Teknolojinin günlük yaşamdaki önemi yadsınamaz. Özellikle 
cep telefonu, bilgisayar, internet ve sosyal medya konuları 
teknolojinin günlük yaşamdaki başlıca kullanım alanlarını 
oluşturmaktadır. 

Teknolojinin hayatı kolaylaştırması, hukuki metin ve 
uygulamaları da etkilemesine sebep olmuştur. Günümüzde 
hukuki uygulamalarda da artık teknolojinin kolaylıklarından 
faydalanmak mümkündür. Ancak hayatı kolaylaştıran 
teknolojinin hak ihlali yaratan ve hukuki yaptırım doğuran 
negatif etkileri de sıkça görülmektedir. Bu nedenle teknolojinin 
kullanımının çağdaş toplumlarda kabul edilen etik değerlere 
etkisi ve hukukilik boyutu oldukça dikkat çekmektedir.

İnsan onuru ile insan hak ve özgürlüklerinin devredilmezliği 
ilkeleri etik değerlerin zaruri iki unsurudur. Şu halde insanın 
insan olmaktan kaynaklı değerini zedeleyen ve temel hak 
ve özgürlüklerinin yasal koşullar dışında devrine sebep 
olan teknolojik gelişmelerin, olumsuz özellikler içerdiği 
açıktır. Ayrıca teknolojinin bazı görünümlerinin insanın 
kendisini iyi hissetmesine engel olması nedeni ile de ruh 
sağlığını bozma özelliğine haiz olduğu da söylenebilir. Bahsi 
geçen durumlarda teknoloji kullanımı hukuki yaptırımların 
gerekliliğini doğurmaktadır. 

HUKUKA YANSIYAN OLUMSUZ ÖZELLİKLER 
AÇISINDAN TEKNOLOJİ

1. SOSYAL MEDYA: Sosyal medya, kamuoyunu etkileyen 
önemli faktörlerdendir. Sosyal medyanın önemi kullanımın 
yaygınlaşması ile artmakla birlikte, günümüzde sosyal 
medya kullanmama adeta toplumsal soyutlanma sebebidir. 
Bireylerin yüz yüze iletişim yerine çoğunlukla sosyal medya 
vasıtası ile sanal iletişimi tercih etmesi,  bireyin yüz yüze 
görüşme ile sahip olabileceği manevi tatmini zedelemekte 
ve bireyin manevi varlığını yaşaması ile manevi gelişimi 
haklarını negatif etkilemektedir.

Ayrıca kamuoyunu meşgul eden toplumsal olaylara 
yapılan yapıcı eleştiri içerir sosyal medya yorumları, karşıt 
görüşlerce hakaret ve kınama konusu yapılarak düşünce 
özgürlüğü ihlalleri gerçekleştirilmektedir. Böylece toplumsal 
uzlaşı sorunu doğmaktadır. 

Bir diğer sorun ise; bireylerin dünya görüşlerinin sosyal 
medya paylaşımları ile öğrenilmesidir. Görüş içerir sosyal 
medya paylaşımlarına yapılan sınırı aşan eleştiriler ve 
kamusal baskı yaratır abartılı destekler de düşünce ve 
vicdan özgürlüğü ihlali konuları arasında yer almaktadır.

2. İNTERNET: Bilgi alma aracı olarak kullanılan internet 
üç açıdan sakınca barındırmaktadır. İlk olarak kaynaksız 
ve asılsız haberler, bazı kişilerin öne çıkarılarak kamuoyu 
nezdinde küçük düşürülmesi ile yargılama olmadan kişilerin 
suçlu olarak damgalanmasına neden olmaktadır. Bu durum 
suçsuzluk karinesini zedelemektedir. Diğer yandan algı 
yönetimi aracı olarak kullanılan internet, bireylerin gerçek 
bilgiye ulaşmalarını engellemektedir. Bu da bireyin serbest 
düşünce oluşturma imkanlarının yok edilmesi ile dolaylı 
olarak düşünce özgürlüğü ihlali sonucunu doğurmaktadır. Bir 
başka internet kaynaklı hukuk konusu ise bilgilerin ve görsel 
unsurların kaynaksız aktarımıdır. Bu vasıta ile bilgi ve görsel 
unsur sahibinin kendi eserleri olduğu vurgulanmayarak 
adeta fikir hırsızlığı yapılmaktadır ve eser sahibinin fikri 
hakları gasp edilmektedir.

3. CEP TELEFONU: Cep telefonlarının temel iletişim aracı 
olarak kullanılması ile de bazı sorunlar belirmektedir. 
Bunlardan ilki herkesin kolaylıkla indirdiği ses kayıt 
programları ile iki kişi arasında yer alan ve özel hayata 
ilişkin bilgilerin deşifre olması imkanıdır. Ardından ekran 
görüntülerinin fotoğraflarının çekimi de cep telefonu 
yazışmalarının izin olmaksızın ve yasal koşullar oluşmadan 
ifşa edilmesine olanak yaratmaktadır. Bir başka sorun ise 
çalışma yaşamında mesai saatleri dışında cep telefonu ile 

işverenin çalışana ulaşmasıdır. Çalışma süresi dışında 
cep telefonunda çalışanları ile görüşen işverenler, 
çalışanlarına ek mesai yaptırmaktadır ancak çalışanları iş yeri dışında olduğu için ek ücret ödememektedir. 

4. TEKNOLOJİ KAYNAKLI İHLALLERDE YAPTIRIM SORUNU: Teknolojik hak ihlalleri tespit edilse de yargılama sonucunda 
yaptırımın tatmin boyutu şaibelidir. Örneğin bir kişiye sosyal medyada hakaret edilmesi karşılığında tazminat alınması ve/veya 
failin hapis cezası yaptırımına maruz kalması mağduru tatmin etmemektedir. Nitekim sosyal medyada hakareti okuyanların 
zihninde beliren mağdurun aleyhindeki kanaatlerin değişmediği ve bu nedenle mağdurun yaşadığı hak ihlalinin yarattığı 
psikolojik travmadan kurtulamadığı görülmektedir.

HUKUKA YANSIYAN OLUMLU ÖZELLİKLER AÇISINDAN TEKNOLOJİ

1. ADLİ BİLİŞİM: Adli bilişim, teknoloji vasıtası ile yapılan hak ihlallerinin tespitine yarayan teknik araştırma ve uygulamaları 
içerir bilim dalıdır. Hak ihlallerinde teknolojinin kolaylığı nedeni ile yine teknolojinin olanakları kullanılarak somut delillendirme 
yapılmaktadır. Nitekim adli bilişim ile delillendirme yapılmazsa hak ihlal edenin ve mağdurun davranışları, sorguları ve ifadeleri 
ekseninde hakim sübjektif karar verecektir. Bu nedenle adli bilişimin zorunlu delillendirme aracı olduğu ve bu imkandan 
faydalanmanın tarafsız ve adil yargılanmayı sağladığı açıktır.

2. ONLINE KAMU HİZMETİ: Devlet hizmetlerinin online olarak yerine getirilmesi güncel yaşamı kolaylaştırmaktadır. Artık 
sıra beklemeden online olarak e-devlet vasıtası ile birkaç dakika içinde sabıka kaydı, ikametgah, vb. resmi belgeler temin 
edilebilmektedir. Böylece kamusal bürokrasi ve kırtasiyecilikle yaşanan uzun sürelerin yarattığı hak ihlalleri ortadan kalkmıştır.  
Bunun yanı sıra avukatlar da davaları online olarak UYAP vasıtası ile açabilmektedir. Bu nedenle adliye koridorlarında dosya 
kayıplarının önüne geçilmekte ve hızlı olarak hak arama imkanı belirmektedir. Online dava açma hizmeti ile robot avukat 
tartışmaları da gündeme gelmiş olmakla birlikte; hukukun mevzuat ekseninde olay tahlili ile analiz ve sentez çalışması olması 
nedeni ile robot avukat uygulamasının hayata geçmesinin hak arama özgürlüğü açısından sakıncalı olduğu açıktır. Son olarak 
mahkeme dışı yollarla tarafların anlaşmasını sağlayan arabuluculuğun da online yapılması da mümkündür. Arabuluculuk 
ile mahkemeye gitmeden, tarafların farklı lokasyonlarda hukuki ihtilaflarını çözdüklerine şahit olunmaktadır. Arabuluculuk, 
arabuluculuk tutanağının ilgili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınması ile yargı kararı etkisi yaratması sonucunda yargıya 
başvurmaya gerek duyulmadan hızlı hak teminine ve hak ihlalinin telafisine katkı sunmaktadır.

3. ONLINE ÇALIŞMA: Çalışma hayatını daha da kolaylaştıran ve hızlandıran bir diğer faktör online çalışmadır. İnternete her 
yerden ulaşım nedeni ile çıktı alınmadan yapılan sunumlar ve farklı lokasyonlardaki katılımcılarla anında toplantıya katılım 
online çalışmanın bir başka türünü oluştururken; iş yeri lokasyonu dışında uzaktan ve bedeni olmayan çalışmaların yapılması 
iş yeri dışında tam zamanlı çalışma olanağı doğurmaktadır. Özellikle yeni doğum yapmış anneler ve öğrenciler bu durumdan 
faydalanırken; çalışanın işyerinin kasvetli ve stresli ortamı dışında daha rahat ve huzurlu çalışma imkanına sahip olduğu 
düşünülebilir. Online çalışma iş verimini arttırdığı için iş yeri ve sektör verimini de olumlu etkilemektedir ve kamusal ekonomiye 
katkı sağlamaktadır.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER 
VE HUKUKİ BOYUTU

Betül ASLAN
Arabulucu Kamu Hukuku Uzmanı
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4. TEKNOLOJİNİN HAK İHLALLERİNİ ÖNLEMESİ: 
Teknolojik imkanların kullanılması ile siber saldırıların 
önlenmesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu şartları 
çerçevesinde gerçekleştirilen teknik takipler ile suçluların 
tespiti, suç delillerinin somut olarak elde edilmesi 
düşünüldüğünde teknolojinin hak ihlallerini önleme aracı 
olduğu da açıktır. Teknoloji ayrıca kişisel verilerin korunmasını 
sağlayan bir garanti aracıdır. Tapu kayıtlarının yanması 
ihtimali düşünüldüğünde hak sahiplerinin malik oldukları 
gayrimenkuller üzerinde hak iddia etmeleri sorunlu iken; 
online TAKBİS sistemi ile tutulan tapu kayıtları nedeni ile 
gayrimenkul üzerinde hak sahiplerinin hakları garanti altına 
alınmaktadır. 

Son olarak sosyal medyada aşağılanan birey, hakkını 
ihlal eden kişinin yine sosyal medyada kendisinden özür 
dilemesi ile manevi tatmin elde edebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırmaktadır. 
Çalışma yaşamının gelişimi, sosyalleşme ve kişisel verilerin 
ölümsüzleşmesi konusunda teknoloji artık zorunlu bir ihtiyaç 
olmuştur. Ancak teknolojinin zarar verici özellikleri de 
bilinmektedir. Bu nedenle teknolojinin kullanımı konusunda 
hukuki sınırlar etik değerler ile harmanlanarak belirlenmelidir. 

Kanaatimizce önerilecek hususlardan bazıları şöyledir;

İnternet kullanımı ve telefon kullanımı esnasında dış 
müdahaleleri önleyici teknolojik olanaklar sağlanmalıdır. 
Örneğin telefon konuşması esnasında karşı tarafın ses kaydı 
yapması durumunu engelleyen bir sistem gsm operatörleri 
tarafından sağlanmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet 
üzerinden çalışma tespiti ile iş ağırlığı hesaplaması 
yapılmalıdır.

Adli bilişim uzmanlık alanına önem verilerek bu alanda 
uzmanların yetişmesi sağlanmalıdır. Adli bilişim uzmanları 
desteği olmadan yapılan delillendirmelerin kesin delil 
olmadığı yargılamada ceza ve tazminata hükmedilmemelidir.

Masumiyet karinesini ihlal eden, düşünce ve vicdan 
hürriyetini ihlal eden kişi ve kurumlar hakkındaki 
cezalandırma örnekleri kişisel bilgiler verilmeden kamu 
spotu olarak yayınlanmalıdır.

İlköğretimde bireysel farklılıklara hoşgörü eksenli insan 
hakları dersleri verilmelidir.

Halk eğitimi bünyesinde bilgisayar kullanımı ve kişisel 
verilerin korunması konulu dersler yaygınlaştırılmalıdır.

Teknolojik gelişmelerin negatif etkilerinin çeşitli telafi 
olanaklarının tespiti için arabuluculuk uygulamasına 
başvurulmalıdır. Bu vasıta ile mağdurun mağduriyetini 
somut olarak gideren çözümler uygulamaya geçirilebilir.

Tüp bebek tedavisi normal yollardan gebelik elde 
edemeyen çiftlerin -kadının yumurta ve erkeğin sperm 
hücresinin kadın rahmini taklit eden çeşitli teknolojik 
aletler ve solüsyonlar kullanarak- laboratuvar koşullarında 
birleştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Tüp bebeğin biraz tarihçesine bakacak olursak; ilk Tüp 
bebek  Louise Brown’ın doğumu 1978 senesinde Dr. Edwards 
ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra ilk olarak 
1960 yılında ilk insan sperm hücresi ve 30 sene sonra ilk kez 
insan yumurta hücresi dondurularak Dr. Christopher Chen 
ve ekibi tarafından ilk dondurulmuş yumurtadan gebelik 
elde edildi. Gelişen teknoloji gün geçtikçe yaşamımızın her 
alanına  daha da fazla girmektedir. Yaşamımızın içine ne 
kadar alacağımız ve faydalı şekilde kullanmayı tercih etmek 
bizlerin seçimidir. Üreme tıbbı da teknolojinin gelişimi ve 
yapılan bilimsel çalışmalar ile birlikte en yakından etkilenen 
ve birçok sağlıklı çoçuk sahibi olmak isteyenlerin umut 
kaynağıdır. Eğitim, kariyer ya da diğer kişisel nedenler 
ile çocuk sahibi olma kararını erteleyen kadınlar 
"son treni kaçırmadan" yumurtalarını dondurarak 
çocuk sahibi olma şansına sahip olabilirler. Geçmişte 
hücrelerin dondurulması için "yavaş dondurma" tekniği adı 
verilen daha maliyetli, başarı oranı daha düşük yöntem 
kullanılırken yapılan uzun bilimsel araştırmalar ve deneyler 
sonucu günümüzde az maliyetli, başarı oranı daha yüksek 
ve uygulama eğitimini alan her embriyolog tarafından 
kolaylıkla uygulanan "hızlı dondurma (vitrifikasyon)" yöntemi 
tüp bebek  klinikleri tarafından tercih edilmektedir. Hücre 
dondurma işlemi yumurtalar kadından toplandıktan sonra, 
hangi aşamada dondurulmak isteniyorsa o aşamaya 
kadar geliştirilip daha sonra özel solüsyonlar kullanılarak 
o anki hücre zamanı ve kalitesi ne ise o zamanda -196 C°‘de 
dondurularak çözme zamanına kadar özel sıvı azot 
tanklarında saklanarak gerçekleştirilmektedir.

Ne kadar süre hücrelerimiz saklanabilir ve çözüldükten 
sonra herhangi bir zarar görür mü? 

Şu an yapılan çalışmalar saklama süresi sınırı ile ilgili 
herhangi bir bilgi vermemektedir. Uygun solüsyon kullanımı 
ve başarılı bir ekibin donduracağı hücreler dondurma 
konusunda uzman ve şu an birlikte Japonya'da üreme 
tıbbı ile ilgili bilimsel araştırmaları sürdürdüğüm, Dr. 
Kuwayama’nın dediği gibi yüzde yüz canlılık ile dondurma 
öncesindeki aynı zamana ve kalitesine geri döndürmek 
mümkündür. Ayrıca araştırmalar, dondurma yöntemi ile 
doğan bebeklerde anomali açısından risk olmadığını da 
göstermektedir.

Daha öncede belirttiğim gibi teknolojiyi faydalı şekilde 
kulanmak bizim tercihimiz, dondurma işleminde de sadece 
arzu edildiği için değil; yumurtalık rezervi azalmış genç 
kadınlar, ailesinde erken menopoz olan kadınlar, çeşitli 
nedenlerden dolayı yumurtalıkları alınacak ve tedavi 
sürecine girecek olan her kadına hücrelerini doğru 
zamanda dondurarak çoçuk sahibi olma şansı sunmaktadır. 

Her gün, her dakika, her saniye gelişen teknolojinin 
yaşamımıza girdiği bir dönemde yaşarken, teknolojiyi en 
azından kontrollü ve faydalı bir şekilde kullanmak bizlerin 
tercihidir. Ben de üreme tıbbındaki geçmiş tecrübelirimi, 
bilgilerimi her gün daha da fazla okuyarak, çalışarak, 
uygulayarak teknolojiyi bilimsel çalışmalar ile birleştirerek 
sakin, dengeli, emin adımlarla, sanal dünyada-zamanda 
değil şimdi ve gelecekte, her isteyen bireyin sağlıklı çoçuk 
sahibi olabilmeleri  için zamanımı kullanacağım. Hücrelerinin 
zamanını dondurup-çözerek nasıl kullanacağınız ise sizin 
elinde. Her zaman kalbinizi çözmeniz dileğiyle…

sakla hücrenİ
çöz zamanı

Dr. Feriba TURHAN
Research and Development

ReproSupport Medical Research 
Centre / Tokyo / Japonya
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“Her ne kadar sınırları çizilmiş bir kuşak ayrımından 
bahsedilse de; kişilik özelliklerinin ve bireysel farklılıkların 
öneminin unutulmaması çok önemlidir.” 

Uzun zamandır gündemde olan bir konudur kuşak 
çatışması. Farklı dönemlerde dünyaya gelmiş ve 
ihtiyaçları, beklentileri birbirinden farklı olan kuşakların 
iletişim kurmakta, iş birliği yapmakta yaşadığı sorunlar 
sıklıkla dile getirilir. 

Carnegie Teknoloji Enstitüsü’nde, 10.000 kişiye ait veriler 
analiz edilerek ulaşılan sonuçlara göre, başarının 
yüzde 15’i yapılan işle ilgili bilgi ve beceriyi geliştirme 
çalışmalarına ve yüzde 85’i kişilik faktörlerine, insanlarla 
başarılı ilişkiler kurmaya bağlıdır.

Harvard Üniversitesi Mesleki Yönlendirme Bürosu, işten 
atılan binlerce kadın ve erkek üzerinde bir çalışma 
yapmış ve görevini yapmadığı için işine son verilen 
her 1 kişiye karşılık, insanlarla iyi ilişkiler kuramadığı 
için işinden olan 2 kişi olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Kuşak çatışmalarını çözmek bu noktada daha da önem 
kazanmaktadır. Kuşakların birbiriyle etkin şekilde iletişim 
kurabilmeleri iş yaşamında hem bireysel hem kurumsal 
başarı için gereklidir. Başarılı ve hayatından zevk alan 
kişiler, diğerleriyle iyi ilişkiler kurabilen, iletişimde ön yargı 
ve engellere takılmayan kişilerdir. Farklı özelliklere sahip 
olsalar da birbirlerinin güçlü yönlerinin farkına varabilen 
ve doğru şekilde iletişim kurabilen kişiler için çatışma 
anlamını yitirmektedir. 

Y kuşağının heyecanlı, esnek, araştırmaya ve 
bilgiyi en hızlı şekilde kullanmaya çalışan yapısını; 
X kuşağının bilgili, deneyimli, kontrolde kalan ve 
güven verici yapısıyla bir araya getirebilen kurumlar 
bu iki kuşaktan oluşturdukları kurdele ile başarılarını 
taçlandırmaktadırlar. 

Yakın zamanda iş hayatında yerini almaya başlayacak 
olan Z kuşağına gelecek olursak, şimdiden onları 
anlamaya çalışmazsak çok zorlanacağımız kesin. Yüksek 
öz güvenli, ifade özgürlüğünde sınır tanımayan, takım 
çalışmasını çok önemsemeyen ve dışına çıkılamayan 
kurallarla arası çok iyi olmayan bu kuşak diğer 
kuşaklar tarafından biraz yadırganabilir. Yüz yüze 
ilişkilerde çok başarılı olamasalar da, bu kuşağın 
sahip olduğu öz güven sayesinde giremeyeceği delik 
de yok gibi gözüküyor ki; bu da kurumsal başarı 
için fark yaratacak bir özellik. Teknolojiyle çok küçük 
yaşta tanışan bu kuşağın hızı dizginlenmeye çalışılmaz 
ve kendilerine duyulan güven onlara hissettirilirse yükseliş 
engellenemez. 

Bir de henüz bebek yaşlarındayken iPad’lerle tanışan 
nesil ki var ki; aileler "Bizim çocuk çok zeki telefonu kendi 
kendine açıyor" derken, aslında yüzbinlerce kuşaktaşıyla 
birlikte aynı farkındalık seviyesinde emin adımlarla 
emekliyorlar!

"Başarının %15’i yapılan işle ilgili bilgi ve beceriyi geliştirme çalışmalarına ve 
%85’i kişilik faktörlerine, insanlarla başarılı ilişkiler kurmaya bağlıdır."

X KUŞAĞI | 1965 - 1979

Z KUŞAĞI | 2000 ve sonrası

farklı kuşaklardan
kurdele yapmak Y KUŞAĞI | 1980 - 1999
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İnsanlar sahip oldukları kol gücü ve beyin gücü sayesinde 
tarih boyunca değer ürettiler. Üretkenliklerini artırmak için 
aletler yaptılar ve bu aletleri sürekli geliştirdiler. Bu gelişim 
sürecindeki en büyük kırılımlardan biri Birinci Sanayi 
Devrimi’nde gerçekleşti. 1784 yılında artık manuel iş gücünü 
ikame edecek “yapay güç” sağlayan buharlı makineler 
icat edilmişti. Bu icat ile ekonomik güç dengeleri sarsılmış 
ve işsizlik sorununun öncülüğünde sosyal problemler baş 
göstermeye başlamıştı. Sosyal düzen yeni bir denge 
noktası bulduğunda ikinci sarsıcı etki 1870 yılında elektrikli 
makinaların icadı ve iş bölümü uygulamalarıyla ortaya 
çıkan seri üretim ile gerçekleşti. Artık daha çok ürün daha 
ucuza üretilebiliyor, kalifiye edilmiş işçiler yeni sistemde hala 
önemli bir rol oynuyordu. 18. ve 19. yüzyıllar aynı zamanda 
birçok ekonomik teorisyenin de ortaya çıktığı bir dönem 
oldu. Adam Smith, J. B. Say, T. R. Malthus, J. S. Mill ve 
Karl Marx gibi isimler “teknolojik işsizlik” üzerine birçok farklı 
tez ortaya koydular. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru 
teknolojik gelişimin toplumun tüm kesimlerinin yaşam 
kalitesini olumlu etkilediği görüşü politik ve akademik 
çevrelerde kabul görmeye başlamıştı. Üçüncü sarsıcı etki 
bilgisayarlar ve bilgisayarların mümkün kıldığı ilk aşama 
otomasyon sistemleri ile yaşandı. Artık karmaşık olmayan 
rutin zihinsel işler de makineler tarafından yapılabilecekti. 

Yaşanan üç büyük devrim her ne kadar sosyal düzeni 
derinden sarsmış olsa da, toplumun sahip olduğu 
değerler bütünü korunabilmişti. Teknoloji yalnızca iş yapış 
biçimimizi kolaylaştıran aletlerden ibaretti. İşgücü emek-
yoğun olmaktan çıkarak, artan eğitim düzeyiyle birlikte 
bilgi-yoğun hale doğru evrilen bir sürece girdi. Korkulanın 
aksine teknoloji işsizlik oranlarını arttırmaktan öte yeni 
istihdam alanları yaratmış, insani gelişmişliğe önemli katkılar 
yapmıştı. Hala da yapmaya devam diyor. 

Şu anda ilk aşamalarını yaşadığımız 4. Sanayi Devrimi 
ise siber-fiziksel sistemlerin öncülüğünde yalnızca iş 
yapış biçimimizi değil, insan olarak bizi değiştirecek 

fırsatlar ve tehditlerle üzerimize doğru geliyor.  Yapay 
zeka, blockchain, nesnelerin interneti, 3B yazıcılar, 
robotik, nöroteknoloji, yapay/artırılmış gerçeklik gibi 
birçok teknolojinin getirdiği yıkıcı etkiyle birlikte dijital 
ile fizikselin arasındaki sınır iyice bulanıklaşıyor. Kol 
gücünü ikame eden makineler, gelişmiş algoritmaların 
yardımıyla zihin gücümüzü de ikame etmeye başlıyor. 

Her bir teknolojinin detayına inmek zor ancak etkileri 
üzerine şimdiden birçok teori üretilmeye başlandı. Bütün 
işlerin robotlar tarafından yapıldığı, insanın neredeyse 
tamamen denklem dışı kaldığı, işsizliğin görülmemiş oranlara 
yükseldiği, (Noah Harari’nin tabiriyle) Dünya nüfusunun 
büyük bir kısmının “değersiz insanlar topluluğu” haline 
geldiği bir senaryo artık çok da imkansız görülmüyor. Buna 
karşın yeni teknolojilerin yardımıyla ölümcül hastalıkların 
tedavisinin bulunabileceği, iklim değişikliğinin etkilerinin 
tersine çevrilebileceği, insanların yapmak istemeyeceği 
işlerin robotlar tarafından devralınıp insanların daha az 
çalışma saatleri ile daha çok kişisel zaman kazanacakları 
bir dünya teorileri de genel kabul görüyor. Peki acaba bizi 
bir “teknolojik kıyamet” mi bekliyor? Yoksa bu teknolojileri 
doğru yöneterek insanlığın faydasına hizmet etmesini, 
en temel sorunlarımızı çözmesini sağlayabilir miyiz? Bu 
sorunun cevabı bu yıkıcı tehditlere vereceğimiz cevaba 
göre şekillenecek. 

Paradigma Değişimi

Bu devrimi doğru anlamak ve etkin yönetebilmek için 
mevcut düşünce yapımızın bize pek faydası olmayacağını 
kabul etmemiz gerekiyor. Karar alma süreçlerimiz dahi bu 
teknolojilerin gelişim hızına yetişemiyor. Birçok yanlış kanı 
bizi bu devrimi doğru anlamaktan alıkoyuyor. Bu yanlış 
kanılardan bazıları şöyle;

1. Teknolojinin sürekli gelişen bir olgu olduğu, şu an 
gördüğümüz şeylerin eski teknolojilerin evriminden ibaret 

olduğu kanısı yanıltıcı bir savdır. Yukarıda bahsedilen teknolojiler yepyeni değer yaratma metodları ortaya koyacaktır. 
Böylece bugün bildiğimiz birçok sistemi alt üst etme potansiyeline sahiptirler. 

2. Teknolojinin dışsal bir güç olduğu, bizden bağımsız olarak geleceğimizi şekillendireceği savı veya teknolojinin 
tamamen insanlığın tasarrufunda olan bir “alet” olduğu, insanların onu istediği zaman istediği yerde kullanabileceği savları 
bu devrimin potansiyelini anlamak için yeterli vizyonu sağlamaz. Bunun yerine teknolojinin bizi etkileme potansiyelinin 
yanında insanların da teknolojiyi şekillendirme yetisinin farkına varıp, bu teknolojilerin tasarımı, üretimi ve yönetiminde 
insani değerleri temel alan bir yaklaşımın benimsenmesi daha doğru olacaktır.

3. Sanayi devriminin sadece sanayicileri ilgilendiren bir konu olduğu kanısı da yanlıştır. Hatta biraz ileri giderek 
sanayicileri en az ilgilendiren devrim olduğunu bile iddia edebiliriz. Bu devrimin toplumsal etkileri tartışılırken sadece 
sanayicilerin değil; (toplum, çevre, eğitim, kadın üzerine çalışan) sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, girişimcilerin ve 
gençlerin de tartışmaların eşit paydaşları olarak masada yerini almaları gerekiyor. 

Davos 2017 Yıllık Toplantısı’nın ana teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik” idi. Dünya Ekonomik Forumu kurucu 
başkanı Klaus Schwab; karamsarlık dolu bir dünyada insanları yoksulluktan çıkarıp daha sağlıklı ve anlamlı 
bir hayat sürmelerini sağlamanın yolunu, liderlerin açması gerektiğini düşünüyor. Tüm dengelerin sarsıldığı, 
değerlerin sorgulandığı, köklü değişikliklerin önünün açıldığı günümüzde liderlere çok büyük görevler düşüyor. 
Sadece siyasi liderlerin değil yukarıda bahsettiğim paydaşların hepsine yapılan bu çağrı özellikle 4. Sanayi Devrimi 
düşünüldüğünde çok yerinde bir çağrı olduğu görülüyor.

Peki bu teknolojilerin uzmanı olmayan liderler nasıl bir araya gelip sağlıklı bir tartışma atmosferi yaratacaklar? Dünya 
Ekonomik Forumu’nun bu noktada 3 önerisi var: 

1. Teknolojilere değil sistemlere odaklanmak: Sosyo-ekonomik yaşantımızı şekillendiren sistemler üzerine odaklanarak 
teknolojilerin bu sistemler üzerinde yaratacağı etkilere odaklanılmalıdır. 
2.  Yıkıcı teknolojiler hakkında genel bilgiye sahip olmak: Bu teknolojileri büyük resimde yerlerine koyabilmek için 
gerekli temel bilgiye sahip olmak gerekir. Teknolojilerin genel kapsamı, yarattığı fırsatlar ve tehditlere hakim olmak yeterli 
olacaktır.
3. Noktaları birleştirmek: Büyük resimde birbiriyle etkileşimde olan teknolojileri görmek ve bunların beraber 
hayatımızı nasıl şekillendireceği üzerine düşünmek gerekir. 

Şunu göz ardı etmemek gerekir ki bu yıkıcı teknolojiler artık sadece büyük firmalar tarafından değil; 
laboratuvarlarda, garajlarda, yurt odalarında genç girişimciler tarafından üretiliyor. Bu teknolojileri kullanarak 
insanlığa fayda sağlayacak, eşitsizliği azaltacak, vatandaşları güçlendirerek politik düzene güveni geri 
kazandıracak sistemleri tasarlamak için ise mevcut siloları yıkarak bir araya gelmemiz gerekiyor. 

Global Shapers Istanbul’un Mayıs 2017’de düzenlediği “Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi” toplantısını bu açıdan değerli 
buluyorum. İlk defa konunun sosyal yanına odaklanılan bu etkinlikte,  ülkemizde süregelen “Sanayi 4.0” 
tartışmalarının dar kapsamının yetersiz olduğu, konunun sadece sanayi ve iş dünyası tarafından değil tüm 
paydaşlar tarafından beraberce ele alınması gerektiği vurgulandı. 4. Sanayi Devrimi’ni toplum ve insan 
ekseninde ele almak, yukarıda bahsettiğim hedefleri başarmada kilit rol oynayacağı belirtildi. Bu devrimin 
benimsenmesinde insani yaklaşımın çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Prof. Schwab’ın çağrısına paralel olarak şu soruyu kendimize soralım: Biz 4. Sanayi Devrimi’nin önümüze koyduğu 
meydan okumalar karşısında kendi kurumlarımızda, şehrimizde, ülkemizde sorumlu ve duyarlı liderler olmaya hazır mıyız?

İNSAN İÇİN
4. SANAYİ 
DEVRİMİNİ

YÖNETEBİLMEK Onur TÜRK
Global Shapers İstanbul
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Çocuklar ve Teknoloji

Son yıllarda çocuk, genç, yetişkin, yaşlı gözetmeksizin 
hepimizin buluştuğu ortak bir nokta var: Teknoloji. Bilgisayar, 
tablet, cep telefonu kullanmayan hemen hemen kimse yok 
gibi… Bebeklerin elleriyle nesneleri kavrayabildiği 6. aydan 
itibaren sakinleşebilmeleri için telefon istemeleri, video 
izleyerek yemek yemeleri veya ufacık parmakları ile küpleri üst 
üste koymak yerine tablet ekranını büyütmek için gösterdikleri 
çaba pek de tesadüfi değil. Biz yetişkinlerin günümüzün büyük 
kısmını sosyal medyada, telefonda veya tablette geçirdiğini 
düşünürsek; çocukların da bizlerden öğrendiklerini hayata 
geçirmeleri kaçınılmaz oluyor.

Teknolojik aletler neden bu kadar cazip?

Tablet veya telefonların çocuklar için neden bu kadar cazip 
olduğuna bakarsak; özellikle tabletlerdeki oyunlar, ekrandaki 
renkler, uygulama marketlerinde heyecan yaratan ve sürekli 
güncellenen oyunlar çocuklarda teknolojik aletleri neredeyse 
vazgeçilmez kılıyor. Oyuncakçılarda satılan oyuncakların büyük 
kısmı tablet kadar rağbet görmüyor, çünkü oyuncaklar artık 
çocuklara sıkıcı geliyor. Beyin, çalışma prensibi olarak uyaranı 
daha fazla olan hareketli ve renkli şeylerle meşgul olurken; 
dopamin denen hazzı ve tatmin olmayı sağlayan hormonu 
daha fazla salgılar. Tabletle çok fazla zaman geçiren çocuk bu 
hormon salgılandığı sürece çok mutlu olur ve tablet kullanımı 
bir bağımlılığa dönüşebilir. Ayrıca bildiğimiz üzere çoğu kez 
tablet oyunları arkadaş gerektirmez. Sosyalleşme kaygısı 
yaşayan bir çocuk için arkadaş edinmek zorunda olmadan 
eğlenmek elbette daha kolay ve cazip oluyor. Çocuk gerçek 
hayattan sıyrılıp kendine tablet üzerinden yeni bir dünya 
kuruyor ve kendini o dünyaya ait hissetmeye başladıkça 
daha mutlu oluyor. Bunlara ek olarak çocuklar merak ettiği 
bütün soruların cevaplarını resimli ve videolu bir şekilde 
tabletten alabiliyor. Bütün bu nedenlerden ötürü tablet artık 
çocukların vazgeçilmez arkadaşı oluyor.

Peki, teknolojik aletlerin kullanımı çocukların psikolojik ve 
zihinsel gelişimleri için zararlı mıdır? 

Bu sorunun yanıtını pek çok ebeveyn merak ediyor. Uzmanların 
bir kısmı tablet ve telefonun mümkün olduğunca çocukların 
hayatından çıkarılmasından yana. Bir kısım ise sınır konduğu 
ve denetlendiği takdirde zararlı olmayacağı görüşünde. Ben 
ikinci görüşü savunan tarafa daha yakınım. Teknolojik aletlerin 
kullanımı; çocuktaki merak ve araştırma duygusunu tetikler. 
Çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunur, sorun çözme 
becerisinin gelişmesini sağlar. Klavye kullanımı sayesinde 
çocuğun iletişim ve yazma becerisini geliştirir. Okulda 
anlayamadığı veya kendini eksik hissettiği konuları telefon, 
tablet ve bilgisayar aracılığıyla kendi kendine öğrenebilmesini 
sağlar ve başarma hissine katkıda bulunur. Bunlara ek 
olarak, bilgisayar temelli okul öncesi eğitim programları 4-6 
yaş arasındaki çocukların el-göz motor koordinasyonun 
gelişmesine yardımcı olur.

Psk. İpek Gökozan
Madalyon Psikiyatri Merkezi

Klinik Psikolog

''BİR BEBEĞİN BEYİN GELİŞİMİ 
YAKLAŞIK 30-31. AYA KADAR 

ÇOK HIZLI DEVAM EDER. 
ARAŞTIRMALAR 30. AYA KADAR 

BEBEĞİN ELİNE KESİNLİKLE 
TABLET VEYA TELEFON

 VERİLMEMESİNİ GÖSTERİYOR. 
AKSİ TAKDİRDE 

NÖROLOJİK GELİŞİM SEKTEYE 
UĞRAYABİLİYOR.

Ancak; çocukların bilgisayar, telefon ve internet kullanımının aileler 
tarafından çok iyi denetlenmesi ve çocuklara sınır konması gerekmektedir. 
Örneğin 0-2 yaş aralığı, çocuğun dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir ve 
bu dönemde anne/ baba çocukla konuşmak ve oyun oynamak yerine çocuğun 
eline tablet verirse dil gelişimi sekteye uğrayabiliyor. Tablet başında kalan çocuk 
sessizleşiyor ve fiziksel aktivitelerinde belirgin bir azalma oluyor. Uzun süreli 
tablet kullanımları çocukların dikkat ve odaklanma becerilerini de olumsuz 
etkiliyor. Çok renkli ve hareketli şeylerle zaman geçirmeye alışan bir çocuk, 
ileride kitap okuma veya ders dinleme gibi daha süreğen ve az uyarıcıya sahip 
olan işlerle meşgul olduğunda kolayca sıkılıyor. Çünkü alıştığı şey devamlı değişen 
ve aksiyonlu ekran görüntüleri oluyor. Bunlara ek olarak bazı aileler çocuklara 
yemek yedirmek, ödev yaptırmak veya ev işlerinde sorumluluk vermek için tableti bir 
ödül mekanizması olarak kullanıyor. Bir süre sonra çocuk da tablet olmadan 
hiçbir iş yapmamaya başlıyor.

Çocukların tablette zaman geçirirken ne ile ilgilendiklerinin denetimi anne ve babalarda olmalı. Artık 
pek çok uygulamada yaşa göre filtreleme veya sınır koyma seçenekleri var, buna dikkat edilebilir. Eğer 
çocuk tablette zaman geçirirken internet kullanacaksa, arama motorunda gezinirken uygunsuz sitelere 
girmemesi için aile filtreleme paketleri tercih edilebilir. Zaman sınırlaması tablet veya telefonla tanışan bir 
çocuk için ilk günden itibaren getirilmeli. Tablette oynanacak oyun içeriklerinde ise şiddet, hırsızlık, ölüm, 
cinsellik gibi temaların olmadığı oyunların seçilmesi konusunda dikkatli olmalıyız.

Teknolojik aletleri kullanma yaşı:
Bir bebeğin beyin gelişimi yaklaşık 30-31. aya kadar çok hızlı devam eder. Araştırmalar 30. aya kadar 
bebeğin eline kesinlikle tablet veya telefon verilmemesini gösteriyor. Aksi takdirde nörolojik gelişim 
sekteye uğrayabiliyor. 3 yaştan itibaren aileler kontrollü ve zaman kısıtlamalı şekilde çocuklarda tablet 
kullanımına izin verebilirler. Çocuklar için uygun eğitsel ve bilimsel içerikleri destekleyen programların 
kullanılması ile başlayabilirler. Ancak elbette çocuklar 6 yaşa kadar tabletle ne kadar az zaman 
geçirirlerse, o kadar iyi olacaktır. Biz uzmanlar, anne-babalara 6 yaşa kadar günde 30 dakikadan fazla 
tablet kullanımına izin verilmemelerini tavsiye ediyoruz.

''
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18. yüzyılda buhar gücünün kullanılması ve makineleşme 
ile başlayan sanayi devrimleri, 20. yüzyıl başında iş yapış 
teknikleri ve 1970’li yıllarda bilgisayar kontrollü otomasyon 
üretimi ile devam etmiş, son yıllarda ise internet tetikli, insan-
makine, makine-makine iletişimi ve müşteriye özel üretim 
fikrini barındıran yeni bir devrim ile dördüncü aşamaya 
gelinmiştir. “Sanayi 4.0” olarak adlandırılan bu yeni devrim, 
temel olarak başta Çin gibi yoğun ve ucuz iş gücüne sahip 
ülkelerin ürün birim maliyetiyle baş edemeyecek olan, 
çalışan niteliği yüksek, ancak niceliği az, teknolojisi yüksek 
ülkelerin, piyasalara tekrar sahip olabilmeleri amacıyla 
geliştirilmektedir. 

“Sanayi 4.0”ın esasları, kişiselleştirilmiş üretim, iş birlikleri 
ile yatay entegrasyon ve uçtan uca (end-to-end) dijital 
entegrasyon olarak belirlenmiştir. Almanya kökenli olarak 
geliştirilmekte olan son sanayi devrimine otomotiv 
sektörünün küresel uyumluluğu, 2016 yılı itibariyle %41 
olarak belirlenmişken, 2020 yılında %65 olacağı tahmin 
edilmektedir. Kurumların “Sanayi 4.0” uyumu için mutlaka, 
dijital operasyon yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Dijitalleşme seviyesine bakıldığında, 2016 yılında Avrupa ve 
Amerika kıtası sırasıyla %30 ve %32 iken, 2021 yılında yine 
sırasıyla %71 ve %74 olacağı ön görülmektedir(1). Dijital 
operasyon yeteneklerinin alt kırılımlarına bakılacak olursa: 

• Veri analizi
• Teknolojik yenilikler
• Dağıtık sistemler arası internet entegrasyonu
• Süreç planlamaları 
• Çalışan yetenekleri
• Ekip ve organizasyon yapıları
• Müşteri ilişkileri
• Stok yönetimi
• Finans yönetimi
• Kalite kontrol sistemleri
• Lojistik yönetimi
• Lisans yönetimi 
gibi kurumsal niteliklerden bahsetmek mümkündür. 

Bu alt başlıklar incelendiğinde, çalışanları ilgilendiren 
kısımlar dışındakilerin geliştirilmeleri nispeten kolay 
olmaktadır. Ancak “Sanayi 4.0” fikrini ve uygulamalarını 
ortaya koyan firmaların bile kabul ettiği bir husus, çalışan 
özellikleri kısmında oldukça fazla iyileştirmeye açık alanların 
olduğudur. Bu yazının esas konusu ise “Sanayi 4.0” 
içinde çalışanların sahip olması veya geliştirmesi gereken 
niteliklerdir.

Yukarıda belirtilen kurumsal niteliklere bakıldığında, çalışanlar 
ayrı bir alanmış gibi görünmesine rağmen, aslında müşteri 
ilişkileri ve ekipler konularıyla da doğrudan ilişkili oldukları 
rahatlıkla görülmektedir. Bunların da ötesinde, yönetim 
fonksiyonlarının tümünü gerçekleştirenler yine, çeşitli 
seviyelerde çalışan olarak değerlendirilen yöneticilerdir. 
“Sanayi 4.0” değişimde değişim gerektirmektedir. Söz 
konusu değişimi gerçekleştirecek olan da çalışanlardır. 
Dolayısıyla, çalışanların yeni düzen ile ilgili geliştirilmesi 
gereken, sanayi 4.0 uyumlu nitelikleri tablo 1 üzerinde 
belirtilmiştir. Tablo yönetici (orta ve üst düzey) ve çalışan 
(başlangıç seviyesi yönetici ve yönetici olmayan - mavi 
yaka dahil) düzeyini kapsamaktadır. 

Solda belirtilen niteliklere bakıldığında, “Sanayi 4.0” 
ile birlikte, daha önce genellikle yöneticilerde olması 
gerektiği düşünülen özelliklerin bir kısmının, çalışanlara 
delege edildiği görülmektedir. Doğru veri analizi ve 
karar verme, dağıtık bütünsellik, esnek düşünme bunlara 
örnek olarak verilebilir. 

Tersi bir durum da söz konusudur. Yöneticilerde zaten 
var olduğu düşünülen ve genellikle çalışanlar için 
olduğu değerlendirilen bazı niteliklerin ise, yöneticilerde 
de olması gerektiği düşünülmektedir. Yeni ekip uyumu, 
değişimi yaşamak, müşteriyle yakın ilişki, kişisel zamana 
uyumda süreklilik de bunlara örnek olarak verilebilir. 

Şimdi bu kişisel gelişim alanlarını kısaca inceleyelim. 

Sürekli Hızlı Değişimle Yaşamak: 
Değişimin kendisi değişiyor ve değişim hızı artıyor. 
Değişimi planlamak için zaman azalacak, pilot 
uygulamalar için, yavaş ve alıştırarak değişimi yaymak 
için zaman olmayacak. Sürekli bir değişim olacak 
ve artık dirençle, inkarla, kızgınlıkla kaybedecek 
zaman yok. Anında görüntü yaratılması gereken 
değişimden bahsediyoruz. 

Müşteriyle daha yakın ilişki: 
Tüm sistem müşteri üzerine odaklı. Onlar isteyecekler 
ama eski sistemdeki gibi topluca veya üreticinin 
yönlendirmesine, sınırlamalarına göre değil artık. 70’li 
yıllarda hatırlayanlar vardır, topu topu iki tür binek 
araba seçeneği vardı. Gerisi çok paran varsa ithal, ki o 
da hayli zordu. Artık sınırları müşteri belirleyecek. Araba 
örneğinden gidersek, motor özellikleri, tavan rengi, 
koltuk yapıları, tavan özellikleri, ayna ve far düzenleri, 
kapı sayısı, bagajın büyüklüğü vs. hepsini kendine göre 
seçecek ve bildirecek. Sistem içinde görevli tüm 
çalışanlar, artık her bir müşteriyle doğrudan temas 
halinde olacak.  

Esnek düşünme: 
Daha yaratıcı problem çözebilen, problem çözme 
zamanını kısaltan insanlar “Sanayi 4.0” içinde 
yer bulacaklar. Üretimde çıkan sorunu, yöneticiye 

aktarmaya veya onu beklemeye zaman olmayacak. 
Hatta yöneticiniz belki de Brezilya’da 15.000 km uzakta 
olabilecek, artık sorunu siz çözmek durumundasınız.

Doğru veri analizi ve karar verme:
Sistem veri temelli işleyecek. Her detay insan girdisi 
ve kontrolü olmadan işlenecek ve kaydı tutulacak. 
Müşteriye nasıl yanıt verilecek? Geliştirme, büyütme 
işlemi nasıl yapılacak? Stokları ne yapalım? Doğru 
verilere mi bakıyoruz yoksa yanlış mı yapıyoruz? Köpek 
mamasını, köpek sahiplerine mi soracağız, köpeklere 
mi? Doğru veri analizi ve karar verme artık her 
seviyede çalışanın sorumluluğu olacak.

Stratejik düşünme:
Stratejik planını yap, koy köşeye gelecek yıl bakarız ve 
revize ederiz. Zor artık. Her ay belki de her hafta revize 
edilmesi gerekecek. Uzun vade giderek kısalmaya 
başladı. Ne kadar öngörülü bir şekilde proaktif 
yaklaşım geliştirmiş olursak, o kadar faydalı 
olacak. Uzun vadeli düşünceyi, sık kontrollü ve dinamik 
uzun vadeli düşünce olarak değiştiriyoruz.

Dağıtık bütünsellik:
Brezilya’da veya Romanya’daki müşteri için üretim 
yapılacak; bir parçayı, Hindistan’dan diğerini 
Almanya’dan bir diğerini Malezya’dan tedarik edeceğiz. 
“Sanayi 4.0”, bütün bu paydaşlarla gerçek zamanlı 
ve sürekli bir iletişim yapısında olunması gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Her bir parça ise bütünü görecek 
ve adapte olacaktır. 
Yeni süreç yönetimi:
Dağıtık bütünsellik içindeki süreç yapıları da benzer 
şekilde, klasik düzenin dışına çıkmak zorunda kalacaktır. 
Çok daha esnek fonksiyonel süreç yapılarının işletilmesi 
gerekecektir. Hiyerarşik süreç yapılarının işletilmesi 
artık mümkün olmayacaktır. 

Kişisel zamana uyumda süreklilik: 
Zaten kişisel zamana uyumda problemler yaşarken, 
bir de bunun sürekliliği geliyor. Always Just In Time As 
Person (AJITAP) gibi daha sonra değişik versiyonlarının 
ortaya çıkacak olması muhtemel bir de tanımı var. 

SANAYİ
dünyasında çalışanlar

4.0
Tevfik Murat TAMER

Kişisel Gelişim Eğitim Danışmanı

Sanayi 4.0 İnsan Nitelikleri  Yönetici     Çalışan

Dijital IQ       X        X

Yeni ekip uyumu      X        X

Sürekli hızlı değişimle yaşamak    X        X

Müşteriyle daha yakın ilişki     X        X

Esnek düşünme      X        X

Doğru veri analizi ve karar verme    X        X

Stratejik düşünme      X 

Dağıtık bütünsellik      X        X

Yeni süreç yönetimi      X 

Kişisel Zamana Uyumda Süreklilik (AJITAP)  X        X
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Zaman o kadar değerli bir kaynak haline gelecek ki, artık onunla oynamanın, kötüye kullanmanın mazereti 
olamayacak. Sizin zamana uyumsuzluğunuzun üstünü örtecek kimse de olmayacak. “Alt tarafı üç kez zamanında 
yapamadık, sanki dünya savaşı çıktı.”, “Geç kaldım bu seferlik, ne yapalım?” gibi söylemler geride kalacak veya söylemeye 
devam ederseniz, kenara çekilip yol vermek durumunda olduğunuzu kabul etmeniz gerekecektir. 

Yeni Ekipler: 
Bu konuyu ve hemen arkasından gelecek olan "Dijital IQ" konusunu biraz daha ayrıntılı açıklamakta fayda var. Ekiplerle 
ilgili zaten hep problemlerimiz olmuştur. Yeni sanayi devriminde sanal, yapay zeka ve hatta makine ekipleri 
bizleri bekliyor. Bundan sonra işimiz daha da zor olacak sanki. Niye mi? Etli, kanlı, canlı insanlardan oluşan ekiplerin 
dışına çıkmaya başlıyoruz. En yakın iş yaptığımız ekip arkadaşımız İspanya’nın bir şehrinde ve yalnızca sanal gerçeklik 
gözlüğünden iletişim kurabiliyoruz. Kendisini gerçek dünyada, belki şanslıysak yılda bir kez, bir toplantıda veya fuarda 
görebileceğiz.
Daha kötüsü de olabilir. Örneğin ekibimizin bir üyesi, yapay zeka olabilir ve bize Uzay Yolu’nda tanıdığımız ve sevdiğimiz 
Mr. Spock tarzında duygusuz, mantık cevapları verebilir. Belki de daha iyi olur kim bilir? “Dostum beni yarım saat idare 
et, bankaya gidip geleyim.” dediğimizde hoşlanmayacağımız bir cevap verebilir tabii. 
Daha da kötüsü, hiç iletişim kuramadığımız, yalnızca veri iletişimi yaptığımız bir makine de olabilir. Bütün bunlara hazır 
mıyız? 

Dijital IQ:  
Yukarıda sanal ve makine ekiplerden bahsettik. Bunun gibi daha birçok teknolojik alan var. Verilerin toplanması, analizi, 
müşterilerle kurulacak iletişim yöntemleri, zaman kazanmaya yönelik yöntemler, iş yeri dışı çalışma, belki sanal veya 
cyborg uygulamalarla, uzak mesafelerden, kinetiğe dönüştürülen uygulamalarla bütünleşmek zorunda kalınacak. İşte 
tam da burada, yani insanın Sanayi 4.0 içinde en çok ihtiyaç duyulacağı aşamada, yeni bir kavram ortaya 
çıkıyor, “Dijital IQ”, dijital zeka seviyesi de diyebiliriz. 
Kurumlar için ölçülmesi nispeten kolay. ERP uygulamaları, kullanılan 3D printer miktarı, internet imkanları, dağıtık veri 
tabanı uygulamaları, veri toplamadaki teknolojiler vs. gibi niteliklerle kurumlar ölçülebiliyor (2). İnsanlar için ise henüz böyle 
bir ölçeklendirme yok. Üzerinde çalıştığımız konu işte burada devreye giriyor.
“Aaa bugünün çocukları zaten teknolojiyle iç içe, ellerinden telefon, gözlerinden ekran düşmüyor, dijital o şey neyse en 
üst seviyededirler kesin.” diyenler için söyleyebilirim ki, iş öyle değil. 
Her 7 saniyede bir, akıllı telefon ekranına bakıyor da, nereye bakıyor? Telefon bir uyarı verdiğinde anlayabiliyor mu? 
23 saat yarasa modelini geliştirerek bilgisayarda oyun oynayan nesil, bilgisayar bir hata mesajı verdiğinde, ışık tutulmuş 
tavşan gibi kalıyor mu? Nasıl değerlendireceğiz dijital IQ’yu? İşte bütün mesele bu.

Sözün özü, Türkiye henüz üçüncü sanayi devrimini bile tamamlayamadı, ancak her şey insan. Devlet politikası yapılır, 
parayı bastırır teknolojiyi üretir veya satın alırız. İnsanı ise ya yetiştireceğiz ya ithal edeceğiz. İkinci düşünce gerçekten 
korkunç… Birincisi için ise, hemen kolları sıvamalı, eğitimin temellerini atmaya başlamalıyız.

Referanslar:
1. Pwc 2016 Global Industry 4.0 Survey
2. https://www.pwc.com/sk/en/publikacie/assets/2017/pwc-digital-iq-report.pdf 

Sakİn ve mütevazİ 
bİr yaşam, başarı 
peşİnde koşmanın 

neden olduğu daİmİ 
huzursuzluktan 

çok daha fazla 
mutluluk getİrİr.

ALBERT EINSTEIN

"

"
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Yepyeni bir sanayi devrimi başlıyorken, psikologluk 
mesleğini bilgisayarlarla, daha da önemlisi yapay zekayla 
yollarını birleştirmiyor olması düşünülemezdi elbette. 
Değişen koşullarla birlikte değişen insan, ruhsal olarak 
daha fazla zorlanmaya ve daha fazla yardım aramaya 
başladı. Bu arayış her zaman çok kolay karşılık bulamıyor 
ne yazık ki. Gerek zaman baskısı,  gerek ekonomik 
nedenler, yardım arayan herkesin aradığına ulaşmasını 
mümkün kılmıyor. Bu eksikliği kapatmak için son dönemde 
oldukça popüler olan kendine yardım kitapları var 
elbette. Hem de pek çoğu, oldukça işe yarar ve bilimsel 
bakış açılarıyla ele alınmış. Buna rağmen, hayatımızın her 
alanında var olan mobil iletişim araçları kitaplardan daha 
cazip geliyor bizlere. 

Tam bu noktada, ruh sağlığı uzmanına erişim kısıtlılığını 
giderecek, bir taraftan da kitaplardan daha etkili, daha 
kolay kullanılan ve daha fonksiyonel olabilecek bir 
alternatif ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bu ihtiyacı çok hızlı bir şeklide fark eden, alandaki 
uzun yıllara dayanan deneyimini teknolojiye olan yakın 
ilgisiyle birleştiren sevgili Alp Karaosmanoğlu bu sayıdaki 
konuğumuz. 

Bir yandan alanda yoğun bir şekilde danışanlarını 
görürken, önemli temsilcilerinden biri olduğu "Şema 
Terapi" konusunda yeni terapistler yetiştirmeyi de önemli 
hedeflerinden biri olarak gören, aynı zamanda teknolojiyi 
mesleği ile bağdaştırmayı çok iyi başarabilen Psikiyatrist 
Dr. Alp Karaosmanoğlu’na Psybot’u sorduk.

Psk. Uğur Sayal: Öncelikle nedir bu Psybot?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Psybot bir chat-bot uygulaması. 
Yani aslında bir robot. Ama chat ortamında yaşayan bir 
terapi robotu. Sizinle chat yapıyor ya da sohbet ediyor. 
Ama sohbeti pek de tatlı değil. Özellikle can sıkan 
olaylarla ilgileniyor. Aslında bu açıdan gerçek terapistlere 
benziyor. Lafı fazla uzatmadan konuya giriyor. 

Psk. Uğur Sayal: Hangi temel ilkeler üzerine çalışıyor?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Psybot, öncelikle bilişsel 
davranışçı teknikler kullanarak kullanıcıya sorun yaşadığı 
konu hakkında, alternatif düşünceler ve alternatif 
davranışlar üretmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca 
uyguladığı "Online Şema Ölçeği" aracılığı ile kullanıcısının 
kişilik yapısı hakkında biraz fikir sahibi oluyor. Bununla 
beraber istatistiksel yöntemlerden faydalanarak hangi 
yapıdaki kişilerin hangi olayları çalıştığını ayırt edebilecek 
ve dolayısı ile aynı olayı çalışan yeni kullanıcılara önceki 
birikiminden de faydalanarak yardımcı olacak. Bu kısmını 
halen geliştiriyoruz. Kısa bir süre içinde kullanıcının kişilik 
yapısının parçaları olan şemalarını bilmesi, çalışılan 
olaylarda bunların etkisini kullanıcıya gösterebilecek 
seviyeye gelmesini sağlayacak.

Psk. Uğur Sayal: Fikir nasıl doğdu? Aklınıza ilk nasıl geldi?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Bu fikir aslında aklıma ilk 2004 
yılında geldi. Terapilerde kullandığımız basit bir soru 
algoritmasını, internete basit sayfalar halinde koydum. 
O zamanlar basit seviyede veri tabanına bilgi yazıp 
okuyabilen programlar yazıyordum. Yapay zekadan hayli 
uzak bir programdı ama kısa bir süre içinde kullanıcılar 
neredeyse seanslarda açmayacakları detaylarla sorulara 
cevap verdiler. Ardışık sorulardan oluşan basit bir 
program bile binlerce kişiye yeni bakış açıları ve tutumlar 
geliştirmede yardımcı olmuştu. Daha sonra daha gelişkin 
bir sayfaya giriştik ama araya eğitimler, klinik çalışmalar, 
ve özellikle terapistler için geliştirdiğimiz "Psybank" girdi. 
Psybank, danışanların kolayca ölçeklerini çözmelerini 
sağlayan bir site. Kişiler terapistlerinin kendilerine verdikleri 
ölçekleri ve ödevleri bu site aracılığı ile doldurabiliyorlar. 
Terapistler de sonuçlara kolayca ulaşabiliyorlar. Bu 
sitenin geliştirilmesi on yılımızı aldı diyebilirim. O nedenle 
Psybot 2004’teki ilk prototipinden oldukça geç ortaya 
çıktı. Özellikle mobil cihazlardaki inanılmaz gelişmeler bizi 
tekrar cesaretlendirdi. 

Psk. Uğur Sayal: Ne kadar etkili? Gerçekten işe yarıyor 
mu? Tek başına tedavi eder mi?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: İlk yaptığımız araştırmalar, 
uygulama sırasında ilk kaydedilen duygu ve rahatsız edici 
düşüncelerde ortalama %30'luk bir iyileşme olduğunu 
gösteriyor. Bu 2004’deki verilerle benzer ve bizce çok etkili 
bir seviye. Yani uygulamayı kullanan kişilerde ortalama 
sıkıntılarında %30’luk bir azalma oluyor. Herhangi bir ruhsal 
rahatsızlıkta %30 iyileşme çok iyi bir seviyedir. Ayrıca, 
her gün uygulamanın kullanımı sırasında bilişsel terapi 
deneyimi olmayan kullanıcılara yardımcı olacak kurallar 
ekliyoruz. Çünkü bu durum faydayı biraz azaltıyor. Bilişsel 
terapilerde duygu, düşünce ve davranışın ayrımı önemli bir 
konudur. Uygulama, kullanıcıya düşüncesini sorduğunda, 
kullanıcı duygusunu yazabiliyor. Bu durumda Psybot’un 
sonraki soruları anlamını yitirebiliyor. Bu nedenle verilen 
cevapların uygun olup olmadıklarını test edip, soruyu 
tekrar sorabilen fonksiyonlar ekliyoruz. Böylece kişi sıkıntılı 
bir olayda kendisini derinden etkileyen düşüncelerinin 
neler olduğunu daha iyi bulabiliyor. Aslında bu uygulama 
sırasında kullanılan soru sayısı 10-15 civarı. Ancak yapılan 
hataları azaltmak için yazdığımız kuralların sayısı şu an 
itibarı ile 150 civarı.
Özetle, uygulama işe yarıyor, ama tek başına tedavi 
için tabii ki yeterli değil. Özellikle kullanıcının daha 
ağır ruhsal rahatsızlıklara ait şikayetler girdiği 
zaman bunu fark ederek onu uzmana gitmesi için 
yönlendiren kurallar da ekledik. Ağır bir depresyon, 
intihar şüphesi algıladığı zaman hemen devreye giriyor. 
Bununla beraber, çalışmalar kitap okuma tedavisinin 
pek çok ruhsal rahatsızlıklarda ilaçlar kadar etkili 
olduğunu gösterdi. Bu nedenle ileride yapılacak 
karşılaştırma çalışmalarında çok şaşırtıcı sonuçlar 
alacağımıza inanıyorum.

Psk. Uğur Sayal: Telefonuna Psybot’u indiren biri, kendine 
tanı koyabilir mi?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Hayır, kendine tanı koyamaz 
ama Psybot herhangi bir ağır ruhsal rahatsızlık tanısından 
şüphelendiği zaman bu konuda kullanıcıyı bilgilendirerek 
bir uzmana yönlendiriyor. 

Psk. Uğur Sayal: Arka planda büyük bir data olduğunu 
biliyoruz, biraz açar mısınız?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Her kullanıcının çalıştığı 
düşünceler, geliştirdiği yeni yorumlar ve davranışlar bir 
sonraki kullanıcılara da yardımcı olmak üzere depolanıyor. 
Uzmanlar, kullanıcının kim olduğunu bilmeden, girdileri 
kontrol ederek veri tabanına kaydedilmek üzere 
onaylıyor. Böylece bir sonraki kullanıcı, benzer bir olayı 
çalışırsa, Psybot ona o olayda çalışılan düşünceleri 
gösteriyor. Kişide bunlardan kendisine uyanları seçebiliyor 
ya da önerilenlerin arasında yoksa kendi düşüncesini 
yazabiliyor. Dolayısıyla elimizde binlerce farklı olay, bunlar 
karşısında ortaya çıkan düşünceler ve davranışlar ile 
bunlara karşı geliştirilen bir o kadar alternatif düşünce 
ve davranış var. Ayrıca bu sıkıntı verici olayları tarif eden 
kişilerin kişilik yapıları hakkında bize bilgi veren şema 
ölçeği sonuçlarımız var. Dolayısıyla, kısa bir süre içinde 
olaylar ve şema yapıları arasındaki ilişkileri saptayıp, belki 
de sadece şema ölçeği sonuçlarını bildiğimiz kişinin o 
yaş döneminde ne tür sıkıntılı olaylar yaşayabileceğini 
saptayıp, kişiye bu konuda bilgi verebileceğiz. Ya da 
buna benzer ön görüler üretebileceğiz.

Psk. Uğur Sayal: Psybot öğreniyor mu? Bir seansta işe 
yarayan bir tekniği başka bir seansta deneyen bir terapist 
gibi olabiliyor mu?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Evet, her seans bir sonraki 
seanstaki keskinliği arttırıyor diyebiliriz. Yani Psybot 
öğreniyor. Biz de Psybot’un öğrendiklerini tekrar 
derleyip hangi yönlerde yeni bilgi biriktirmesi gerektiğini 
ayarlıyoruz. Ama elimizdeki teknoloji şimdilik Psybot’un 
hangi tekniklerin kişileri daha iyi ya da hızlı etkilediğini 
öğrenmesine yeterli değil. Ama kısa gelecekte bu 
da mümkün. Belki geliştirdiğimiz algoritmalar bize 
alışkanlıklarımızı değiştirmeyi öğretecek; tekniklerimizin 
hangilerinin daha etkili, hangilerinin ise aslında etkisiz 
olduğunu gösterecek.

Psk. Uğur Sayal: Hem terapi alıp, hem Psybot kullanılabilir 
mi? Terapinin gidişine olumlu ya da olumsuz etkisi olur mu?

Dr. Alp 
KARAOSMANOĞLU“Psybot” u sorduk

Dr. Alp Karaosmanoğlu’na 

Robot Terapist
Röp: Psk. Uğur SAYAL
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Dr. Alp Karaosmanoğlu: Evet, hatta daha iyi olur. 
Aslında Psybot, normalde danışanlarımıza seanslar 
arası başlarına gelen olaylarla başa çıkmalarına 
yardımcı olmak için kağıt üzerinde verdiğimiz 
ödevlerin bilgisayar teknolojisi ile, yer yer de yapay 
zeka ile desteklenmiş versiyonu. Ama çok daha etkin 
bir versiyonu; Psybot’a haksızlık etmeyelim.

Psk. Uğur Sayal: Psybot’u başka alanlarda kullanmak 
mümkün mü?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Aslında ilk çıktığımızda kısa bir 
süre içinde "Sigara Modülü" ekledik. Ondan da faydalı 
gelişmeler elde ettik. Ancak, her modülün kendine 
göre kullanıldıkça ortaya çıkan yeni özellikleri oluyor. 
Zihinsel kapasitemiz aynı anda iki modülü geliştirmeye 
yetmedi. Çünkü çok ciddi bir düşünsel süreç gerekiyor bu 
geliştirmeler sırasında. Genel modülümüz gelişirken sigara 
modülümüz geride kalmaya başladı. Tam anlamıyla 
hizmet vermediğini düşündüğümüz için sigara modülünü 
geçici olarak kapattık. Ama yine yakın bir gelecekte sigara, 
yeme bozuklukları, endişe, cinsel problemlere uygun 
modüller eklemeyi düşünüyoruz. Ya da kişi herhangi bir 
modül seçmeden, genel modülün içinde yazdıkça, Psybot 
şikayet grubunu algılayarak ona özgün soruları getirecek.

Psk. Uğur Sayal: Bildiğimiz kadarıyla dünyada benzeri 
olan bir uygulama değil. Global kullanılabilecek bir 
versiyon düşünüyor musunuz?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Uygulama şu anda hem 
Türkçe hem de İngilizce. İngilizce kullanıcıların  sayısı 
Türkçe kullanıcıların çok altında, çünkü uluslararası 
ortamda kendimizi daha tanıtmadık. Bunun nedeni 
Türkçe versiyondaki tecrübelerimizi İngilizce’ye geçirdikten 
sonra piyasaya çıkmak istememiz. Yine kullanılıyor ve 
insanlar faydalanıyorlar ama şu anki Türkçe versiyondaki 
gelişmeler tamamlandıktan sonra İngilizce versiyonu 
duyurmak istiyoruz. 

Psk. Uğur Sayal: Peki kısıtlılıkları ne? Neye ihtiyacı var 
daha iyi olmak için?

Dr. Alp Karaosmanoğlu: Aklımızdakilerin çoğunu 
uygulamanın içine koyduk ve her gün yeni şeyler fark 
edip geliştiriyoruz. Bununla beraber yazmayı aradan 
çıkarıp, sadece konuşma ile de çalışan versiyonunun 
hayali bile çok güzel. İlk fırsatta bunu hayata geçirmek 
istiyoruz. En belirgin kısıtımız insan gücü. 3 kişilik bir ekiple 
bunu geliştiriyoruz. Çoğu zaman iki kişi ile. Ben ve yazılım 
geliştiricimiz. Binlerce olayı uzman görüşüyle gözden 
geçirip uygulamayı daha da etkinleştirecek uzmanlara 
ve buradaki birikimi uygulamaya geçirecek yazılımcılara 
ihtiyacımız var. Bunu da fon bulduğumuzda yapmayı 
planlıyoruz.

PSYBOT, ağır bir depresyon, intihar şüphesi 
algıladığı zaman hemen devreye giriyor.

Herkes dünyayı 
değİştİrmeyİ düşünür. 
Ama kİmse kendİnİ 
değİştİrmeyİ düşünmez. 

LEV TOLSTOY

"
"
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Büyük şehirlerde yaşıyoruz. Gittikçe artan bir kalabalığın 
içinde, her günümüz hiç tanımadığımız insanlara 
temas ederek geçiyor.  Alışveriş merkezlerinden sokak 
kalabalığına, metro istasyonlarından uçaklara kadar birçok 
alanda yalnız değiliz, iç içeyiz. 

Asansördeki 10 kişi, yürüyen merdivendeki kalabalık, alışveriş 
kuyruğunda evimize aldığımız peynire ve sebzeye şahit 
olan onlarca insan… Hep birlikte yaşayıp gidiyoruz. Bu 
kadar yakın olmak tercihimiz olmasa da mecbur kalıyoruz. 
Yan yana geçiyor, arka arkaya yürüyor, birbirimizin sesine 
kokusuna şahit oluyoruz.

Mahremiyet alanlarımız her gün işgale uğruyor.

Sonuçta; değiştiremediğimiz bu fiziksel koşullar 
yüzünden, ruhlarımıza psikolojik duvarlar örüyoruz.  
Yakınlarımızla bile aşamadığımız mesafeleri yabancı 
kişilerle ihlal etmek zorunda kalınca kalabalıklara 
duyarsızlaşmaya, insanlara yabancılaşmaya 
başlıyoruz. 

Görmezden geliyoruz insanları, başka bakışlardan 
kaçmak için kendi bakışlarımızı yerden kaldırmıyoruz. Yanlış 
anlaşılmaktan korktuğu için elini kolunu nereye koyacağını 
bilemeyen insanlar otobüslerde tutunacak yer bulamıyor. 
İnsanlardan bakışlarını kaçırmak isterken, gideceği 
adresi şaşıranların sayısı azımsanamayacak kadar çok. 
Bir bilgisayar oyunu gibi geçen hayat, evlerimize girip 
kapılarımızı kilitledikten sonra ‘bonus’ duygularla iyi 
hissettiriyor bizi: Bugün de ‘level’ atladık ve hala 3 canımız 
var. 

Tüm enerjimizi dışarda bırakarak eve vardığımız zaman 
da, içe çekilmeye, suskunlaşmaya devam ediyoruz. 
Kapı deliğinden gördüğümüz komşuya kapıyı açmıyor, 
çocuklarımızla da az sohbet ediyor ve belki de eşimizle 
bile daha az göz göze geliyoruz. 

“Hırpalanarak eve varan insan, kalan enerjisini en etkili 
şekilde kullanmaya çalışırken, genelde faturayı sosyal 
çevresine kesiyor.”

Hem sosyal hissedip, hem mesafeli kalabileceğimiz, hem 
ilişkide kalıp hem sorumluluk gerektirmeyen bir dünyanın 
içinde yeniden şarj olmaya, insani duyguları yakalamaya, 
yalnızlıktan kurtulmaya çalışıyoruz. Tam o sırada imdada 
yetişen yüklü bir çek gibi hayatımıza giriyor. 
"sosyal medya." 

Takipçi sayısı arttıkça, kalabalık içinde dolaşma olasılığı 
azalan ünlüler gibi ironik bir yalnızlığa büründük, 
bürünüyoruz. Etten kemikten olanla aramıza ördüğümüz 
duvar yükseldikçe, hayattan uzaklaşıyoruz. 

Dikkat etmek gerekiyor. Kapının zilini duymaya, perdeleri 
açmaya, komşuya selam vermeye, otobüs şoförüne iyi günler 
dilemeye yeniden başlamak gerekiyor. Hapsolduğumuzu 
hissettiğimiz dünyanın kendi korkularımızla örülmüş 
duvarları olduğunu görmek gerekiyor. 

Çünkü hayat yakından bakarsak güzel gözükür, 
uzaklaşırsak buğulanır.

M E S A F E L I 

S A V U N M A 

M E K A N I Z M A -

L A R I

Hem sosyal hİssedİp hem mesafelİ kalabİleceğİmİz 
hem İlİşkİde kalıp hem sorumluluk gerektİrmeyen bİr 
dünyanın İçİnde yenİden şarj olmaya, İnsanİ duyguları 

yakalamaya, yalnızlıktan kurtulmaya çalışıyoruz. 
Tam o sırada İmdada yetİşen yüklü bİr çek gİbİ 

hayatımıza gİrİyor "sosyal medya." 

''

''
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İnsan, başlattığı değişimin
üstünde mi, altında mı kalacak?

İNSAN 4.0
TEKNOLOJİDE İNSAN BOYUTU

YENİ
EĞİTİM
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Son yıllarda çalışan iletişiminde mutluluğu, verimliliği 
ve performansı bir arada yönetmek için ter döken 
kurumların ajandasına şimdi de Sanayi 4.0 eklendi. 
Hem de ismine yakışır bir ağırlıkla… Çalışan ve 
yönetim arasında kritik bir rolde olan İK’cılar için ise 
zor günler başladı. Bir yandan robotları işe alacak, 
bir yandan kalan insanları mutlu edecekler. Peki 
nasıl?

Son zamanlarda nereye baksak bir mutluluk teranesidir 
gidiyor. İş yerleri fonksiyonel özelliklerini bir yana bırakmış, 
sanki insanları mutlu etme misyonuyla kurulmuş mutluluk 
fabrikaları! Hem müşterisine, hem çalışanına mutluluk 
vaadleri dağıtıyor. 

Diğer yandan meslekleri, insanları, ofisleri, fabrikaları, 
kısaca tüm çalışma hayatını değiştirecek bir devrimin ayak 
sesleri giderek yaklaşıyor. Biz daha mutluluğun formülünü 
bulamadan içimizi bir korku kapladı. Neler olacak? Ne 
zaman olacak? 

Yönetimlerin maliyet ve inovasyon odaklı talepleri, 
çalışanların mutlu ve değerli hissetme ihtiyaçlarıyla 
çarpışıyor. Bu büyük meydan muharebesi ise İnsan 
Kaynakları katında yaşanıyor. 

İK yöneticileri çaresizce daha yaratıcı, daha farklı proje 
ve uygulamaların peşine düşüyorlar ama nafile... Çalışan 
memnuniyet anketi sonuçları yine hayal kırıklığı oluyor. 
Rakamsal hedeflerine kilitlenen yönetim “Parayı boşa 
harcamayın.” diye kestirip atıyor. “Ne yapsak mutlu 
olmuyorlar.” hissi sonunda başarısızlığın peşinen kabulüne 
dönüşüyor. 

Oysa ki formül çok uzakta değil; bilakis içimizde, insanın 
kendisinde...

Bir düşünelim... Kurumlar son trendleri yakalamaya 
çalışırken, Y kuşağı ne ister, Z kuşağı ne bekler, Sanayi 
4.0 hayatımızda neyi değiştirir diye düşünürken, insana 
dair hiç değişmeyen bazı şeyleri atlıyor olabilirler mi? Hep 
birlikte, değişimin peşinde, değişmeyeni ıskalamış olabilir 
miyiz?

Gelin, devrim günlerinde mutluluğu korumamız için bize 
yol gösterecek, insana dair değişmeyen gerçeklere, 
Mutluluk 101 klasörüne bir göz atalım...

Kendini Tanımak

Mutlu bir kurum olma yolculuğunu mutlu bir insan olma 
yolculuğundan çok da farklı görmüyorum. Her ikisi de 
aynı soru ile başlıyor: “Ben Kimim?” 

Çoğu kurum kendini içi boş misyon, vizyon cümleleriyle, 
rakamsal hedeflerle tanımlıyor. Bu, bir insana tercüme 
edildiğinde, kişinin kendisini fiziksel özellikleriyle, eviyle, 
arabasıyla, yaşıyla, hatta ayakkabı numarasıyla 
tanımlamasına benziyor. 

Peki biz neden varız? Hangi duygusal ihtiyacı karşılıyoruz? 
Bu işi neden yapıyoruz? Hangi değerlerle yaşıyoruz? Şu 
ölümlü dünyada nasıl bir iz bırakmaya çalışıyoruz?

Bir kurum olarak bu sorulara gerçek ve derin cevaplar 
vermek kolay değil ancak o cevaplar verildiğinde tam 
anlamıyla size yol gösteren bir pusulaya dönüşüyorlar. 
Değil Sanayi 4.0, 10.0 da gelse, elinizde “Biz bunun 
için varız.” dediğiniz güçlü bir öz varsa, yolunuzu 
kaybetmiyorsunuz. Pergelin ucunu o noktaya koyarsanız, 
çemberi ne kadar büyüteceğiniz artık sizin elinizde. O 
özden çıkan hikaye ile hem müşterinizi, hem çalışanınızı, 
bağlı ve mutlu kılacak deneyimleri, bugün ve gelecekte, 
tasarlamak mümkün. 

İnsanın Anlam Arayışı

Dünyaca tanınan Amerikalı mimar Louis Kahn diyor ki: 
“Sıradan bir tuğla bile bir şey olmak ister.” 

Meşhur hikayeyi belki bilirsiniz:

Bir adam bir duvar örmekte olan 3 ustayı uzaktan izlemiş. 
Ustalardan birincisi mutsuz, bıkkın bir ifadeyle ağır ağır 
çalışmaktaymış. Adam bu ustaya yaklaşıp sormuş: 
“Kolay gelsin, ne yapıyorsun?”
 “Görmüyor musun? Taş diziyorum işte!” demiş usta. 

Adam daha yüksek bir tempoyla, ter içinde çalışan diğer 
ustaya yönelmiş. 
“Sen ne yapıyorsun?” 
“Duvar örüyorum beyim.” 

Adam gözünü üçüncü ustaya çevirmiş. Usta şarkılar 
söyleyerek, neredeyse taşları okşaya seve yapıyormuş 
işini. “Usta ne yapıyorsun?” demiş adam. “Bir tapınak 
inşa ediyorum.” diye cevap vermiş son usta, gururla 
gülümseyerek.

Günümüz koşturmacasında bazen anlamı verimliliğe kurban 
ediyoruz. Taşları daha hızlı, daha düzgün dizeceğiz derken, 
başımızı kaldırıp da bir ucunda çalıştığımız muhteşem 
tapınağı göremiyoruz. Hele bir de o taşları robotlar 
diziyorsa, yandık...

Hiç kimse hayatını hangi amaca hizmet ettiğini bilmediği 
bir şeyleri yaparak harcamak istemez. Yaptığı katkı küçük 
de olsa hangi büyük amaca hizmet ettiğini anlamak, işe 
anlam katmak, işte bu bütün resmi değiştirebilir!

Duygusal Beyin Gerçeği

Bugün çok iyi biliyoruz ki; kararlarımızın %95’ini duygusal 
beynimiz ile veriyoruz. İşin en çarpıcı kısmı ise şu: Duygusal 
beynimizi kontrol edemiyoruz. Biz sadece onun kararlarına 
rasyonel beynimizle gerekçeler üretiyoruz. İşverenler bu 
gerçeğin ne anlama geldiğini iyi düşünmeli. 

Mesela çalışanların veya potansiyel adayların ne istediğini, 
neyi daha çok önemsediğini sorgulayan anketleri 
düşünelim. Bu sorulara rasyonel beyinleriyle, düşünerek 
verdikleri yanıtların, gerçek hayatta duygusal beyinleriyle 
yapacakları seçimleri yansıtmama ihtimali çok yüksek. 

Bu yüzden işverenler planlarını sadece anketler üzerine 
kurmaktan vazgeçip derine inmeliler. Toplantı odalarından 
çıkarak, insanlarla derin sohbetler yaparak, gözlemleyerek, 
ne söylediklerini değil, ne yaptıklarını dikkate alarak gerçek 
bir içgörü avına çıkmalı, iletişim planlarını, kullanacakları dili 
ve tonu, öncelik verecekleri alanları bu içgörüleri gözeterek 
belirlemeliler. 

Ne Vaadettiğinin Farkında Mısın?

Sahi, neydi mutluluk?
Gelin TDK’nın tanımına bir bakalım: Bütün özlemlere 
eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç 
durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, 
saadetlilik

Eksiksiz ve sürekli mi? Gerçekten mi?

Ben Schopenhauer’in yaklaşımını daha gerçekçi buluyorum: 
“Feci şekilde mutsuz değilseniz, mutlusunuz demektir.” 
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şirketler çalışanını mutlu 
etmekten önce, onu mutsuz edecek şartları düzelttiklerinden 
emin olmalılar. 
Bu şirkette tüm süreçler adil bir şekilde işliyor mu? Herkese 
eşit hak ve fırsatlar sunuluyor mu? Etik standartlar korunuyor 
mu? Çalışanlar için önemli bilgiler zamanında ve doğru bir 
şekilde paylaşılıyor mu? Verilen sözler tutuluyor mu?

Bu tarz durumlar dalga 
dalga bütün şirkete 
yayılarak iyileşmesi zor 
yaralar açabilir. Çünkü 
olumsuzluk mutluluktan 
çok daha bulaşıcıdır. Bu 
yüzden kurumlar öncelikle 
bu temel konularda bir 
standart yaratmak ve 
o standartları korumak 
için sistemler oluşturmalı, 
sonrasında pozitife 
götürecek ekstra adımlara 
bakmalıdır.  Bu şekilde 
oluşturulacak güven ortamı 
diğer adımlar için çok sağlam 
bir zemin oluşturacaktır. 

Sonrasında da kurumların büyük 
hayallerden ziyade iyilik / iyi hissetme / 
üretkenlik halini hedeflemeleri hem 
daha gerçekçi hem de sürdürülebilir bir 
mutluluğun temeli olacaktır.  

Mutluluk Bir Durak Değil Bir Yolculuk

Kendinize duraklar belirleseniz bile mutluluk 
bir yolculuk, hem insanlar hem de kurumlar için. 

O gözünüzü diktiğiniz ödülü alsanız da, son ankette 
memnuniyet skorları müthiş çıksa da, başvuru sayıları almış 
başını gitmiş, istifalar sıfıra inmiş olsa da, Sanayi 4.0 gelse 
geçse, herkes adapte olsa da, gidecek yolumuz var. 

Duraklama dönemleri olabilir, yokuşlar, engebeler, 
beklenmeyen hava muhalefetleri olabilir. CEO değişir, 
bütçe kısılır, kampüs taşınır, işten çıkarmalar olur, ortam 
bir anda bozulur. Bu konuda benim için başarının tanımı 
moral bozmadan, vazgeçmeden, mevcut şartlar içinde 
yapabildiğinin en iyisini yapmak ama en önemlisi de 
samimiyet ve güveni korumaktır. 

Ne kadar yol geldiğimiz veya ne kadar daha gideceğimiz 
de önemli değil. Önemli olan o yolda yürümeye devam 
etmemiz. Ve unutmayalım ki, uzağa gitmek istiyorsak birlikte 
gitmeliyiz.

SANAYİ 4.0
MUTLULUK 101

Seda Hoşel KİRAZ
WayToSay / Kurucu Ortak
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Dijital dünya ve sosyal medyanın sanata etkisini nasıl görüyorsunuz?

Dijital dünya ve sosyal medya sayesinde artık insanlar nerede ne oluyor her şeyden haberdarlar. Hiç yurt dışına çıkmamış 
biri bile dünyadaki bütün sergileri çok rahat takip edebilir. Seyahat etmeden de takip ettiğiniz sanatçının o anda ne 
yaptığını hemen öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda izleyici de daha bilinçli, dünyanın herhangi bir yerinde o fiyata neler 
alınabileceğinin bilincindeler. 

Siber çağda robotlar resim yapacak mı? 

Robotların geldiği nokta akıl almaz. İnsanoğlu artık benliği olan robotlar yapabiliyor ve bunun üzerine çalışıyor. Şu anda 
bile gördüklerine kendi yorumunu katabilen, resim yapabilen robotlar var. Belgesellerde izliyoruz, ilerde çocuklar belki 
ailelerine “Siz eskiden çalışıyor muydunuz?” diye soracaklar. Çünkü insanların yaptığı birçok işi robotlar yapılabilecek ve 
aslında işin hızlı yürümesi açısından belki her şey daha çabuk gelişecek. O gün kendini kötü hissettiği için veya karısıyla 
kavga ettiği için iş aksamayacak ya da yorgun olduğu için işe gelmemezlik etmeyecek. Hissedebilen, tat alabilen, 
yorumlayabilen, farkındalığı ve benliği olan bir şey de resim yapabilir diye düşünüyorum.

Sanatın psikolojiye etkisi konusunda ne söyleyebilirsiniz? 

Sanat bence gerçeklikle delilik arasındaki bir çizgide… Sanatçılar da sürekli bu çizgi üstünde giderler. İnsanın 
kendini ifade etmesi için farklı iletişim araçları var. Konuşmak bunun kolay olanı ama bazen dil, hisleri ve 
düşünceleri ifade etmeye yetmiyor. Onun yetmediği zamanlarda sanat çok daha çetrefilli olan düşünce yapılarını 
bir başkasına aktarmak için en iyi araç haline geliyor.  Bir diğer araç da yazmak sanırım. Bence insanların 
yazar ve sanatçı olmaları da tesadüf değil. Kendilerini ifade etmek için bir mecra bulup onun üzerine çalışarak 
kendilerini en iyi ifade edecek biçimi bulmaya çalışıyorlar. Üzüntüler, mutluluklar, takıntılar, şikayetler; bunların 
hepsi psikolojinin bir parçası ve sanatın orta noktası. İzleyici için ise yine aynı şey geçerli. Birini anlamaya 
çalışmak eğlenceli bir süreç. Hiç tanımadığınız birisi, derdini sizin kullanmadığınız araçlarla size anlatıyor. Kimi 
zaman insan kendinden de bir şeyler buluyor ve çok etkileniyor, kimi zaman bulamıyor ve anlamak için daha çok 
çaba sarf ediyor. Aslında hayattan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz.

Sera SADE
Galeri Siyah Beyaz

Türkiye’nin "Çağdaş Sanat" alanındaki gelişmeleri 
için neler söyleyebilirsiniz?

Son 20 yılda Türkiye’de çağdaş sanata olan ilgi arttı. 
Hatta bunu son 10 yıla bile sığdırabiliriz. Bu gelişme tabii ki 
beraberinde sergilerin, yayınların, eleştiri ve sanat üzerine 
gerçekleşen söyleşilerin sayısını ve niteliğini yükseltti. Bunu 
olumlu bir gelişme olarak görsem de dünyanın trendlerine 
ve sanat üzerine gelişen tartışma ve düşünme alanlarına 
erişebilmek için daha çok çalışmamız gerektiğini de 
eklemem gerekir.

Şimdi işler büyük ve boya dışında malzemeler sık sık 
kullanılıyor, hareketli, elektrikli işler, videolar var, bu 
daha nerelere gidecek? Sanat artık el emeği göz nuru 
olmaktan çıkıp, böyle teknolojik işlere mi kayıyor? 

Kinetik sanat bahsettiğiniz gibi oldukça gündemde. 
Bunun sebebi yazılım dünyasının çok hızlı gelişiyor oluşu. 
Sanatın ve sanatçının gündemi takip etmesi mecburidir. 
Günümüzde teknoloji çok önemli bir araç olduğu için 
sanatçıların da kendilerini ifade etmek için bu araçları 
kullanmasını çok doğal karşılıyorum. Her sanat üretiminin 
kendi çağına göre devrim niteliğinde özellikleri var. Biz şu 
an bir tabloya baktığımızda yalnızca çizim, desen ve el 
ustalığıyla yapıldığını sanıyoruz. Oysaki o dönem içerisinde 
gördüğünüz rengi bulmak ve o biçimde uygulamak da 
bir devrim niteliğinde değerlendirilmelidir. Şu an bize basit 
geliyor belki, fakat tüm sanat eserlerini dönemin şartlarına 
göre değerlendirmek gerekiyor. 

Eskiden resimlerde doğa ve portreler ön plandaydı, 
şimdi daha çok hayal gücü ön planda. Ne oldu? 
İnsanların psikolojisi mi değişti?
Hayal gücü insana dairdir. Yeni çıkan bir şey olduğunu 
düşünmüyorum. Sanat eserlerinin hepsinde, mağaradaa 

bulunan en primitif çizimde bile hayal gücü hep vardır. 
Oradaki hayvan soyutlamaları ve hikaye anlatımı da bir 
hayal gücünün eseridir. Burada daha çok dönem olarak 
sanatçının toplum içerisinde yeri, o yerdeki görevi önemli 
hale geliyor. Önceden ressamlar, hükmeden burjuvanın 
resimlerini yapmakla görevlilermiş ve bu şekilde 
yaşamlarını  kazanıyorlarmış o yüzden portreleri daha sık 
görüyoruz. Bu hayal gücü ile alakalı değil, yaşamla ilgili 
bir gerçek sadece. 

Teknoloji sanatçıları nasıl etkiliyor?

Sanatçı kendini en iyi ifade edebileceği yolu arar ve eğer 
o yol teknoloji sayesinde olursa da kendini ifade etme 
şeklini bulmuş olur.

Sanal sergi açtınız mı? Plan var mı?

Sanal galeri fikrini 2010 yılında Yılmaz Aysan yapmıştı. 
Hatta çalıştığımız isimler de bu portalda yer aldı. Ama 
çok uzun süreli olmadı. İnsanlar yüksek ücret ödedikleri 
işleri kendi gözleriyle görmek istiyorlar tabii ki, bu da çok 
anlaşılabilir bir durum. Karşısına geçip oturmak, üzerindeki 
boya katmanlarını görmek, kokusunu hissetmekle aynı his 
olmuyor bir ekranın karşısındayken. 

3D yazıcılar sanatın rakibi mi? Destekleyicisi mi?

Bu tip teknolojik gelişmeler şu aşamada sanatın 
destekleyicisi olarak görülebilir.  Önceden rapidoyla 
gecelerce mimarlar çizim yaparlarmış, artık elleri mürekkep 
bile olmadan bir bina tasarlayabiliyorlar. Benim gözümde 
3D yazıcılar da aynı şekilde. Bir heykeltıraş yapacağı 
heykelin modelini çok kısa sürede yazıcıda elde edebilir 
ve aslında zamanını da daha iyi kullanmış olur. Hatta 
belki heykeli direkt yazıcıdan çıkarır, kim bilir?

SANAT VE
TEKNOLOJI
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FİLM VE DİZİ
ÖNERİLERİMİZ
Baraka (The Shack)

Yönetmeni Stuart Hazeldine olan 2017 yapımı 
bu film için hayatınızda çok özel 132 dakikayı 
şimdiden rezerve edin. Fantastik dram türünde 
olan bu film ile psikolojinin ve felsefenin doruklarına 
çıkabilirsiniz. Başınıza gelen kötü olaylardan sonra 
‘Neden ben?’ diye sorduğunuz bazı zamanlar 
mutlaka olmuştur. Bu film ‘Neden sen?’ sorusuna 
cevap bulmanıza yardımcı olacak. Hastalıkların, 
kayıpların, kontrol edilemez ve değiştirilemez 
yaşam olaylarının varlığıyla sürekli sınanan insan 
için, varoluşa bir anlam yükleyebilmek zor olsa da, 
imkansız değildir.

Deha (Gifted)

Dergimizin bu sayısında siber çağ ve teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisinden bahsettik 
ve ebeveynler olarak farkında olunması gereken konulara dikkat çekmeye çalıştık. Bu film 
de, mükemmeliyetçiliğe ve başarıya odaklanan çocukların yaşamlarına dair müthiş sahneler 
sunuyor. Üstelik kahramanımız 7 yaşında bir matematik dehası. Dayısı tarafından normal 
çocuklar gibi yetiştirilmek istenen Mary ve dehasının mutlaka geliştirilmesini düşünen büyükanne 
arasında geçen diyaloglar, çocuklarınız ile kurduğunuz ilişkiyi gözden geçirmek istemenizi 
sağlayacak. 

Black Mirror (Kara Ayna) 

2011 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, kendi bağımlı 
kitlesini çoktan oluşturmuş durumda ve bize göre de 
bunu fazlasıyla hak ediyor. Diziye bağımlı bir kitleden 
bahsetmek de aslında dizinin vermek istediği mesajlara 
göre ironik duruyor, zira dizinin merkezinde genel olarak 
bağımlılıklarımız yer alıyor. Gelecekte bireyleri ve toplumları 
nelerin bekliyor olabileceği üzerine kurgulanan dizinin 
her bölümü farklı bir kalem tarafından senaryolaştırılıyor 
ve farklı yönetmenler tarafından çekiliyor. Sanal dünya, 
teknolojik gelişmeler ve ahlaki değişimler üzerine 
kurgulanan bölümleri izlerken, dışınızdan ‘yok artık’ 
deseniz de,  içinizdeki ses izlediklerinizin çok da mümkün 
olduğunu söylüyor...

Hayat (Life)

2017’de vizyona giren bu film bilimkurgu sevenler 
için harika bir tercih olacaktır. Mars’taki yaşam 
belirtilerini bulmaya çalışan uluslararası bir uzay 
istasyonunda çalışan 6 kişinin tamamı uzay 
mekiğinde geçen gerilim dolu macerasını anlatan 
bu film, belki de insanlığı bazı gerçeklere hazırlıyor 
olabilir, neden olmasın? Eğer diğer gezegenlerde 
yaşam varsa; nasıl bir formda, nasıl bir zekada 
ve nasıl bir farkındalık düzeyinde olabilir? “Hayat” 
filminde karşımıza çıkan yaşam formu oldukça 
zeki ve insan zekasıyla adeta oyun oynuyor. 
Yine de senaryonun bir insan tarafından yazılmış 
olduğunu düşünecek olursak, görünürde bizim 
için hala ‘tahmin edilebilir’ durumdalar. 

1

3

2
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Kendimizi sosyal medya üzerinden ifade 
etmeye başladığımız, fotoğraflarını 
asıllarından daha çok gördüğümüz 
arkadaşlarımızla her anımızı paylaşmaya 
çalıştığımız bu dönemde, aynada değil 
fotoğraflarda nasıl gözüktüğümüzü daha çok 
umursamaya başlamış olabiliriz. Neyse ki 
çoğu zaman filtreler devreye giriyor ve 
yansımamıza rötuş yapıyor. Yine de bununla 
yetinmeyen, fotoğraflardaki görüntüsünden 
rahatsız olan ve selfie estetiği yaptırmak 
isteyenlerin de olduğunu duyduk ve 
Türkiye’nin önemli estetik cerrahlarından Op. 
Dr. Özerk Demiralp’den bu konuda bilgi aldık. 

Son yıllarda sosyal medya kullanımının 
artmasıyla kendimizi, anılarımızı, gezdiğimiz 
yerleri ya da farklılıkları çevremizle paylaşmak 
için hepimizin sıkça kullandığı ve hayatımızın 
bir parçası haline gelen ‘’Selfie.” Her şeyin olduğu gibi selfienin 
de fazlası zarar.

Günde 1-2 adet ‘’Selfie’’ normal olarak kabul edilirken, 
insanların kendilerini fotoğraflarla ifade etmesinin, yaşam 
tarzlarını görünür hale getirmesinin ve anlarını 
paylaşmalarının belirli bir düzeyin üzerine çıkması hem 
psikolojik hem de estetik açıdan sorunlar oluşturabilmektedir.

‘’Selfie’’’nin Psikolojik ve Estetik Yansımaları nelerdir?

Op. Dr. C. Özerk Demiralp: Her gün görüntülerini defalarca 
kez paylaşan kişilerin beğenilme, bekledikleri yorumları ve 
ilgiyi alabilme istekleri ve sosyal medyada takip edilme arzusu 
bir süre sonra beklentilerinin giderek artması ile kişileri 
depresif bir ruh haline sokabilmektedir. Sürekli güzel görünme 
isteği, psikolojik problemlere yol açabilirken, ‘’Selfie’’ sıklığı 
arttıkça bu durumlar estetik yansımalara da yol açmaktadır. 

Estetik açıdan, fotoğraflarında genç ve güzel görünmek 
isteyen kişiler,  görünüşlerinden rahatsız olup bir arayış içine 
girebilmektedir. Farklı açılardan çekilen fotoğraflar, kusurların 
daha görünür olmasına yol açmakta, paylaşılan fotoğraflar ise 
bunun sözler ile ifade edilmesine neden olmaktadır. 

Plastik Cerrahi’ye olan talep, bu doğrultuda son yıllarda ciddi bir 
artış göstermiştir. Çeşitli şikayetler ile Plastik Cerrahi’ye 
başvuran hastalar, ‘’Fotoğraflarda güzel çıkmıyorum, bana ne 
önerirsiniz?’’, ‘’Benim yüzüm güzel ama daha genç gözükmem 
için ne tavsiye edersiniz?’’ gibi sorularla doktorlarına 
gidebilmektedir. Doktor, bu gibi durumlarda kişiyi çok dikkatli 
dinlemeli, işlem yapıp yapmayacağına, altta yatan psikolojik 

faktörlere yönelik konsültasyon isteyip istemeyeceğine karar 
vermelidir ki yapılacak tüm müdahaleler hastayı gerçekten 
mutlu edebilsin. 

Fotojenik olmanızı sağlayacak estetik dokunuşlar nelerdir?

Op. Dr. C. Özerk Demiralp: Ufak müdahalelerden, 
ameliyatlara kadar uzanan geniş bir yelpaze ile Plastik Cerrahi 
bu konuda hizmet vermektedir. Minimal invasiv yöntemler 
dediğimiz dolgu ve botoks uygulamaları ile kişiler kendilerini 
daha öz güvenli hissetmektedir. Özellikle burun, yüzün odak 
noktasında olduğu için kişinin güzelliğinin tanımlanmasında 
en öne çıkan bölgedir. Bu nedenle burnun şekil bozuklukları 
ve boyutu kişilerin direkt dikkatini çekebilmektedir. Yüzün alt 
bölgesinden alınan fotoğraflarda boyun kırışıklıkları, 
yukarıdan alınanlarda ise göz kapak kusurları çok net şekilde 
kendini belli etmektedir. Bu doğrultuda, son yıllarda burun 
ameliyatlarında %10, saç nakillerinde %7, göz kapağı 
ameliyatlarında %6 oranında artış gözlenmiştir. Yaz aylarına 
girilirken yapılacak olan ‘’Lazer Liposuction’’ ile daha fit bir 
vücuda sahip olunup fotoğraflarda daha güzel 
görünebilirsiniz. 

Selfie, hayatımıza renk katan bir kavramdır. Kişiler arası 
iletişimin ve paylaşımın artması, etrafımızdaki güzellikleri 
daha fazla hissettirecektir. Görsel açıdan rahatsız olduğumuz 
sorunların üstesinden gelmek için bu konuda ehil bir Plastik 
Cerrah ile konuşmamız problemleri ortadan kaldırabilecektir. 
Doğallığı bozmayacak ölçüde yapılacak olan işlemler, 
görünümünüzün güzelleşmesini sağlayacaktır.

Op. Dr. C. Özerk Demiralp’e bize verdiği bilgiler için teşekkür 
ediyoruz.

“Hastaların istedikleri estetik görünüme ulaşabilmeleri için önemli 
olan; güzelliği bölgesel olarak değil, bir bütün olarak ele alabilecek, 
tüm kombine işlemleri bir arada yapabilecek ve kendilerini 
güvenle emanet edebilecekleri, profesyonel ekiplerin olduğu 
merkezlere gitmeleri...”

OP. DR. C. ÖZERK DEMİRALP 
İLE BİR ARAYA GELDİK,
‘’SELFİE’’’NİN PSİKOLOJİK 
VE ESTETİK YANSIMALARINI 
SORDUK? 

HLC Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Merkezi’nde 
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KİTAP
ÖNERİLERİMİZ
M.S 2150 - (Thea Alexander)

M.S. 2150 yılının muhteşem dünyasını, dünyamızın 
geçirdiği inanılmaz değişimi, insanlığın ulaştığı 
olağanüstü düzeyi ve hepsinin ötesinde son 
derece yüksek bir anlayışı, makro felsefeyi 
anlatıyor. Tek gerçeğin “zihin” olduğunun 
vurgulandığı kitapta, insanların kendi dünyalarını 
zihinleriyle yarattıkları gerçeği, neye inanıyor, ne 
bekliyor ve hatta olmasından korktuğumuz şeyleri 
düşünerek yaşadığımız dünyayı nasıl yarattığımız 
anlatılıyor.

İyi Hissetmek - (Dr. David Burns)

İşte size iyi bir haber: Kendinizi kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, 
düşük benlik saygısı ve depresyonun diğer dipsiz kuyularından 
ilaçsız kurtarabilirsiniz! "Iyi Hissetmek" Psikiyatrist David Burns 
tarafından yazılmış dünyada ses getiren ve hala psikiyatri 
kliniklerinde danışanlara önerilen bir kitap. Duygularınızı harekete 
geçirecek ve hayata daha olumlu bakmanızı sağlayacak, bilimsel 
olarak test edilmiş teknikler sunan bu kitap, yeni bir sayfa açmanıza 
yardımcı olacak. Yeni yıl hediyesi olarak sevdiklerinize almayı bile 
düşünebilirsiniz.

Farkındalık – Çılgın Bir Dünyada Huzuru Bulmak İçin Pratik Bir Rehber- 
(Mark Williams/ Danny Penman) 

Sadece 8 hafta düzenli olarak "farkındalık" uygulaması yaparak, beyninizin yapısında değişlik 
meydana gelebileceğini, dikkat ve konsantrasyon sorunuyla beş edebilir olacağınızı, kaygı, öfke gibi 
kontrol edemediğiniz duygu hallerini kontrol edebilir hale geleceğinizi söylesek ne düşünürsünüz? 
Tabii ki tamamen bilimsel alt yapısı olan ve kanıtlanmış tekniklerle. Farkındalık temelli bilişsel terapi 
(MBCT) tekniklerinden faydalanılarak geliştirilen bu kitap, yoğun çalışma hayatınızın arasında kolaylıkla 
uygulayabileceğiniz tekniklerle huzurlu bir yaşamın kapısını açmanıza yardımcı olacak. Hem de bir 
tatil kasabasına yerleşmeye gerek kalmadan. 

Mükemmeli Aramak – Mutluluğun önündeki duvar (Dr. Tal 
Ben Shahar)

“Hepimiz toplumun bize dayattığı her bakımdan mükemmel olma beklentisine karşılık 
verebilmek için çırpınıp durur; daha genç görünmeye, daha fazla para kazanmaya, her 
zaman mutlu olmaya çalışırız. Oysa New York Times’ın en çok satanlar listesinde yer 
alan "Daha Mutlu Yaşamak" adlı kitabın yazarı Tal Ben-Shahar’a göre, “mükemmele” 
ulaşma arayışı, mutluluğu elde etme yolunda önümüze çıkan bir numaralı engel olabilir. 
Pozitif psikoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanmış, kaynak olarak 
kullanılabilecek kitap, içindeki alıştırmalar ile okuyucuya uygulama yapma fırsatı da 
veriyor. Eğer mükemmel olmaya çalışmak sizi de tüketmeye başladıysa bu kitap 
kendiniz için bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olacak.
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Kral Kaybederse

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Anlam Dünyası

Hayata Dön

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Yazar: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

Basım: Bilgi Yayın evi, 2017

Çocuğunun Psikoloğu Olmak

Yazar: Rabia Ünsaldı Köle

Kitap Önerileri

Psikiyatristin

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Psk. Ceylannur Akgün

Yazar: Yağmur Artukmaç & 
Psk. Pınar Çakır

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Psk. Ceylan Nur Akgün

Yazar: Yağmur Artukmaç &

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Dr. Özlem Sürücü

Yazar: Yağmur Artukmaç &
Psk. Hande Aydın

Kitap Önerileri



Aşkın Son Sözü

Bozukluğu, DEHB Anne Baba - 

Yazar: Dr. Özlem Sürücü

Kitap Önerileri
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