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Vizyon 2023
Yeni Fikirler,
Rekabetçi ﬁirketler

Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD Genel Baﬂkan›

‘Kaﬂ yaparken göz ç›karmak’ sözü, makro
ekonomik dengeleri kurarken karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz durumu çok güzel aç›kl›yor. Bir taraf› yapay›m derken baﬂka bir
taraf›n dengesi bozuluyor. Enflasyonu düﬂürme mücadelesi verilirken iﬂsizli¤in artmas› engellenemiyor.
Yine ekonomide büyüme oran› yüzde 45’i aﬂt›¤›nda bu sefer de karﬂ›m›za cari aç›k
riski ç›k›yor. Geçti¤imiz 4 y›lda gerçekleﬂen yüksek oranl› büyümenin sevincini bu
nedenle doyas›ya yaﬂayamad›k. 2004 y›l›nda 15,6 milyar dolar olan cari iﬂlemler aç›¤›, geçti¤imiz y›l 23 milyar dolarla rekor bir
seviyeye ulaﬂt›. Çünkü büyümeyi sa¤layan
yat›r›mlarda kullan›lan ara mallar (özellikle
artan oranda Çin ve Uzakdo¤u’dan) ithal
ediliyor, baﬂta petrol ve do¤al gaz olmak
üzere enerji ithalat› h›zla art›yor, sonuçta
ithalat›n art›ﬂ›na paralel olarak d›ﬂ ticaret
aç›¤› ve cari aç›k büyüyor.
Sanayiimiz Yenilik Yapm›yor
Salt teknoloji tüketicisi oldu¤umuz için ithal etti¤imiz ara mallar›n› yüksek katma
de¤erli hale getiremeden ihraç ediyoruz.
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Nitekim OECD’nin verilerine göre ülkemiz
ileri teknoloji ürünlerinde her 100 birimlik
ithalat›na karﬂ› sadece 31 birimlik ihracat
gerçekleﬂtirebiliyor.
Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K)
2002-2004 y›llar› aras›n› kapsayan ve faaliyet kollar› ile büyüklük grubuna göre sanayi sektöründeki teknolojik yenilikleri konu
alan istatistikler, OECD verilerini do¤rular
nitelikte. Söz konusu istatisti¤e göre sanayi sektörümüzün ortalama yüzde 34,58’i
yenilik yap›yor. En fazla yenili¤i, yüzde
80,61 oran›yla Radyo, TV, Haberleﬂme Teçhizat› ve ‹malat› yapanlar gerçekleﬂtiriyor.
Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olarak
kabul etti¤imiz tekstil, g›da ve deri sektöründe yenilik yapanlar›n oran›n›n yüzde
50’nin de alt›nda olmas›, söz konusu sektörlerin rekabetçili¤i aç›s›ndan endiﬂe verecek niteliktedir.
Hâlbuki Güney Kore, her 100 birimlik ithalat›na karﬂ› 147 birimlik ihracat gerçekleﬂtiriyor, böylece dengeli ve sürdürülebilir bir
ekonomik büyüme gerçekleﬂtiriyor. Güney Kore’nin baﬂar›s› ithal etti¤i yüksek
teknoloji ürünlerinin üzerine katma de¤er

Mart 2006

Çerçeve

ekleyerek yeni ürün ve hizmetler sunarak
ve bunu ihracat yolu ile d›ﬂ pazarlarla buluﬂturmas›ndan kaynaklan›yor. Ülkemizin
bunu baﬂarmas›n›n tek yolu, bilgiyi üretmek ve bunu üretim süreçlerine aktarmak,
yani Ar-Ge’yi gündemimizin birinci maddesine almaktan geçiyor.
Japonya Baﬂard›, Çin Yolda
1950’lerde Japon mallar› kalitesizli¤in simgesiydi. ‘Japon tapon’ diye ad› ç›km›ﬂt›. Ancak Japonlar, Amerikal›lardan ö¤rendikleri
teknikleri çok daha iyi uygulayarak, daha
iyi inan›p, özümseyerek bütün ekonominin yönünü de¤iﬂtirdiler. ﬁimdi “Japon mal›”, ulaﬂ›lmas› güç bir kalite imaj›n› temsil
ediyor. Japonlar›n bunu, insanlar›n› e¤iterek, kaliteyi sürekli iyileﬂtirme kavram›n›
yerleﬂtirerek baﬂard›klar›ndan ﬂüphe yok.
Çin’deki geliﬂmeleri dikkate ald›¤›m›z zaman onun da Japonya’n›nkine benzer bir
geliﬂim plan› içinde oldu¤unu görüyoruz.
ﬁu anda bütün dünyada kalitesiz olarak alg›lanan Çin ürünlerinin yar›n kaliteli ve yenilikçi nitelikte olmamas› için hiçbir sebep
yoktur. Çünkü Çin ﬂu anda 15 milyar dolarla Ar-Ge’ye en fazla kaynak ay›ran ülkeler aras›nda. Dolay›s›yla Çin’in geliﬂi, yar›n
daha “ﬂiddetli” olacak. Bugün kalitesiz ve
de¤ersiz görülen Çin mallar› yar›n Ar-Ge
ürünü olabilecek. Esas›nda bu süreç ﬂu anda baﬂlam›ﬂ durumda. Ankara Ticaret Odas›’n›n (ATO) yapt›¤› bir araﬂt›rman›n sonuçlar› da bu tezimizi do¤ruluyor. 2005 y›l›nda Çin, ileri teknoloji ürünü ithal etti¤imiz ülkeler aras›nda ilk s›ralara yükselmiﬂ
bulunuyor. 1996 y›l›nda Çin’den yapt›¤›-
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m›z ileri teknoloji ürünü ithalat› 148 milyon dolar iken, 2005 y›l›nda bu rakam 2,1
milyar dolara ç›kt›. Art›ﬂ oran› yüzde 1290
seviyesinde. 2005 y›l›nda Türkiye’nin toplam ileri teknoloji ürünü ithalat›n›n yüzde
15,3’ü Çin’den gerçekleﬂtirildi. Rapora göre, 2005 y›l›nda Çin’den gerçekleﬂtirdi¤imiz 6,8 milyar dolarl›k ithalat›n 2,1 milyar
dolarl›k k›sm›n› yüksek teknoloji ürünleri
oluﬂturuyor. Bir baﬂka deyiﬂle, Çin’den
yapt›¤›m›z her 100 dolarl›k ithalat›n 30 dolar› yüksek teknoloji ürünlerine gidiyor.
Vizyon 2023 Projesine Kat›l›m
Geliﬂmiﬂ ülkelerin tecrübesi de göstermektedir ki; ekonominin büyümesinde,
rekabetin sürdürülmesinde, iﬂsizli¤in azalt›lmas›nda ve hayat kalitesinin yükseltilmesinde bilimsel araﬂt›rma ve teknolojik geliﬂmenin etkisi büyüktür. Bu etki, dünyan›n en rekabetçi ekonomisine sahip ülkesi
Almanya’da yüzde 78’e ç›kmaktad›r. Alman
ekonomisinin Çin fenomenine ve uzun süreli yap›sal sorunlara ra¤men, büyümesini
ve rekabetçi konumunu sürdürmesinin temelinde Ar-Ge’ye verilen önem yatmaktad›r. Avrupa ülkelerinde Ar-Ge’ye ayr›lan
pay ortalama yüzde 1,9 iken, OECD verilerine göre bu rakam 2002 y›l› için ülkemizde yüzde 0,67 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir. ‹sveç, Japonya, Finlandiya gibi ülkelerde bu
pay›n yüzde 3’ün üzerine ç›kt›¤›n› dikkate
ald›¤›m›z zaman ülkemizdeki kaynak ayr›m›n›n yetersizli¤i daha iyi anlaﬂ›l›yor.
Fakat 8 Eylül 2004 tarihinde, Say›n Baﬂbakan›m›z›n baﬂkanl›¤›nda 10. toplant›s›n›
gerçekleﬂtiren Bilim ve Teknoloji Yüksek

Kurulu, Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay›n›n 2010 y›l›na kadar yüzde 2’ye
yükseltilmesi yönünde tarihi bir karar ald›.
Bu çerçevede toplam 435 Milyon YTL ek
yat›r›m ödene¤i olarak TÜB‹TAK’›n 2005
y›l› bütçesine konuldu. 2006 y›l›nda da bu
rakam %20 art›r›larak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Ar-Ge’ye ayr›lan en büyük kaynak olarak ülkemiz kuruluﬂlar›n›n hizmetine sunuldu. Kabul etmek gerekir ki; Ar-Ge
sadece bir kaynak tahsisinden ibaret de¤ildir. Bununla ilgili olarak bir vizyon geliﬂtirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinden
kat›l›m›n sa¤lanmas› gerekir. TÜB‹TAK öncülü¤ünde yürütülen “Vizyon 2023 Projesi” bu aç›dan zikredilmeye de¤er. Projenin
baﬂar›s›na katk›da bulunmak üzere her kurum ve kiﬂi kendi üzerine düﬂeni yapmal›d›r. MÜS‹AD, yeni ürün ve hizmet anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmek, geliﬂtirilen projelerin finans
kaynaklar› ve pazarla buluﬂturulmas›n› temin etmek amac›yla Projeler ve Destekler
Birimi ad›yla yeni bir oluﬂumu hayata geçirdi. Amac›m›z, üyemiz olan iﬂletmeleri
proje haz›rlama konusuna yönlendirmek,
Ar-Ge ve markalaﬂma öncelikli teknik çal›ﬂmalara özendirmek.
Sonuç olarak, sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme sa¤lamak ve iﬂsizlik, d›ﬂ aç›klar gibi temel yap›sal sorunlar› azaltman›n yolu,
katma de¤eri art›rmaktan geçiyor. Katma
de¤eri art›rmak ise, teknoloji yo¤un ve
markalaﬂm›ﬂ ürün ve hizmetleri üretmek
ve ihraç etmekten geçmektedir.

Sayg›lar›m›zla...
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Faiz Beygirini B›rak
Verimlili¤e Bak
Türkiye, dünyan›n en büyük 17. ekonomisi statüsünde iken, sat›nalma gücü paritesine göre (ki bu
Türkiye’nin lehinedir) yap›lan hesaplamalara göre 2005 y›l›ndaki 8200 dolarl›k kiﬂi baﬂ› geliriyle
ülkemiz tam 98. s›raya düﬂmektedir. Demek oluyor ki, Türkiye son y›llarda kaydedilen bütün bu
geliﬂmelere ra¤men yeterli üretim yapm›ﬂ olmaktan uzakt›r.
2005 y›l›n›n bitmesiyle beraber “makro istikrar tamam”, bundan sonra hedef “mikro
ekonomik reformlarda” demeye baﬂlam›ﬂt›k. Hâl böyle olunca “makro ekonomi ile
mikro ekonomi aras›ndaki sa¤l›kl› iletiﬂimin kurum, kültür ve politikalar›n›n neler
olabilece¤i” konusunda “art›k Türkiye’nin
Japon modelinden ö¤renmesi için do¤ru
bir ortam›n nihayet oluﬂtu¤unu” temenni
ediyordum. Me¤er hesap etmedi¤im en
önemli parametre, bin bir baﬂl› ejderhan›n
dolaﬂt›¤› Ankara’n›n kanl› sokaklar› ve bu
sokaklarda barut kokusu olmadan, adrenalinsiz yaﬂayamayan “kasaba ﬂerifleri”nin
varl›¤› idi.
Ekonomi ﬂu günlerde bize istikrar› çok gören Ankara’da hukukunu ar›yor. Çerçe-

Ülkeler aras›nda verimlilik karﬂ›laﬂt›rmalar›nda kullan›lan gösterge, milli gelirin
(GSY‹H) çal›ﬂan toplam nüfusa bölünmesiyle bulunan rakamd›r. MPM’ye göre, 1998
y›l› itibariyle Türkiye'de çal›ﬂan kiﬂi baﬂ›na verimlilik 6202 iken bu rakam AB’de
22144, Yunanistan'da ise 14989 dolard›r.
Burada problem, katma de¤er düﬂüklü¤ü
nedeniyle hem iﬂçinin pay›na düﬂen ücretin, hem de müteﬂebbisin kâr›n›n düﬂük
kalmas›d›r.
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ve’nin geçen say›s›nda yaﬂamakta oldu¤umuz gündemi ilgilendiren iki gözlem ve
öneri yapm›ﬂt›k. Bunlardan birisi “IMF
program›n›n ikinci aﬂamas›” diye bir ﬂeyin
olmad›¤›, böyle bir ikinci aﬂaman›n olmas›n›n asl›nda birincisinin çöktü¤ü ve “borç
do¤uran yeni bir istikrar paketi üzerinde
anlaﬂmaya var›lmas› anlam›na geldi¤i” ﬂeklinde idi. Say›n Baﬂbakan›m›z bu y›lki MÜS‹AD Genel Kurul toplant›s›nda, art›k kendi ayaklar› üzerinde durabilen Türkiye’nin
IMF’yi rahatl›kla gönderebilecek bir düzeye geldi¤inden bahsetti.
Sonras›…Sonras›n› ﬂimdi birlikte yaﬂ›yoruz. Baﬂbakan niyetini ortaya koydu: Seçimlere IMF’nin kuca¤›nda emanet ald›¤›
bir ülkeyi, ondan kurtarm›ﬂ olarak gitmek
istedi. Oysa hep söylüyoruz, IMF sadece
IMF olmaktan çok daha fazla bir ﬂeydir bu
gün Türkiye’de. IMF, seçimlerde halktan
ﬂamar yiyenlerin, Meclis’i ve hükümetleri
“by pass” ederek varl›k alanlar›n› geniﬂletmeye devam ettikleri bir “terbiye kaz›¤›”
d›r. Son operasyonlardan sonra ayan beyan ortaya ç›km›ﬂt›r ki, IMF art›k buradad›r. Baﬂbakan da her halde niyet beyan etmektense yapt›ktan sonra meydana ç›kmas› gerekti¤i konusunda bir ders ç›kartacakt›r.

Geçen say›daki ikinci uyar›m da 2006 y›l›
enflasyon hedefinin derhal revize edilerek
hiç olmazsa % 6’ya ç›kart›lmas› konusundayd›. Böylece 2 puanl›k üst s›n›r % 8 olaca¤›ndan, bu düzeyde tutturulmuﬂ bir enflasyon hedefle paralellik arz edecekti. Bu
yap›larak enflasyon beklentileri % 8’lere
oturtulabilseydi, “eyvah hedef tutmayacak” diye ortal›kta k›yamet kopmayacakt›.
Elbette ki benzer ülkelerin yaﬂad›¤› türden
bir düzeltme, bir köpük alma, d›ﬂ unsurlardan kaynaklanan bir enflasyona uyum sa¤lama süreci yaﬂanacakt›. Ancak kur belki
dünyadaki trendlerin ötesinde yükselmeyecek, faiz bu ﬂekilde artm›ﬂ olmayacakt›.
Yukar›daki “hat›rlatma ve serzeniﬂe” bir de
uyar› ile noktay› koyal›m; hükümetin faiz
beygirinin arkas›na düﬂmemesi gerekir.
Türkiye’nin, Merkez Bankas›’n›n, “helâl olsun ne kadar da otonom imiﬂ” türünden
alk›ﬂlar almas›n› temin etmeye yönelik fantezileri karﬂ›layacak lüksü yoktur.
Aﬂa¤›daki yaz›da her konjonktür de¤erlendirmesinde yapt›¤›m›zdan biraz farkl› bir
yol izlenerek, konu bu say›da incelenen
“Verimlilik ve Yenilikçilik” gündemine uygun bir çerçevede ele al›nacakt›r. Ancak
bundan önce ekonomide ﬂu anda yaﬂanan
ve k›smî olmas›n› umdu¤um türbülansa
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yönelik olarak k›sa bir “ben demiﬂtim” pasaj› sunmak istiyorum.
Türkiye Verimlilik Ekonomisinin
Neresinde?
2001 Krizi sonras›ndaki sürecin motor gücünü teﬂkil eden üç faktörden bahsedilebilir: Bunlar, içeride sürdürülen birbiriyle
uyumlu ve disiplinli para ve maliye politikas›, son derece elveriﬂli uluslar aras› konjonktürdür ve özel sektörün yapt›¤› sabit
sermaye yat›r›mlar›na dayal› verimlilik art›ﬂ›d›r.
Bu yaz›da dikkatleri bunlardan verimlilik
konusuna çekmek istiyorum. Bilindi¤i
üzere her hangi bir ekonomik sistemin di¤erleriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda kullan›lan temel üç parametreden bahsedilebilir: Bunlar, üretim, da¤›t›m ve bölüﬂüm kriterleridir. Bu üç alandaki performans› iyi olan bir
ekonomide; iktisadi dalgalanmalar asgariye inmiﬂ, fiyat istikrar› ikame edilmiﬂ, gelir
da¤›l›m› adaleti sa¤lanm›ﬂ ve istihdam sorunu çözülmüﬂ demektir. Aﬂa¤›da bu parametrelerin tümü ile iç içe girmiﬂ olan üretim sorunu, verimlilik ekonomisi ba¤lam›nda ele al›nmaktad›r. Önce bir soru ile
yola ç›kal›m: Acaba bir ülkede ne kadar
üretim yap›l›rsa ve ne üretilirse bu “üretim
sorunu” çözüme kavuﬂturulmuﬂ olur? Bir
piyasa ekonomisinde neyin üretilece¤ini
piyasa ﬂartlar›, yani talep belirler. Bunu bir
kenara b›rakmak gerekirse, felsefi tart›ﬂmalara girmeden öncelikli olarak ifade
edilmelidir ki; bir ülkenin yaﬂama standartlar›n› o ülkede kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelirin teﬂkil etti¤i genel olarak kabul görmektedir. Bu ise elbette gerekli ancak yeterli
de¤ildir. Buna bir de gelir da¤›l›m›n da
adaletli olmas› eklenmelidir. Ancak ﬂimdi
konu bu de¤ildir. Öte yandan kiﬂi baﬂ›na
geliri belirleyen temel unsur da do¤rudan
kiﬂi baﬂ›na düﬂen üretime ba¤l›d›r.
Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelirin seyri
ﬁekil-1’de sunulmaktad›r. Burada k›saca ﬂu
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ﬁekil-1 Kiﬂi Baﬂ›na Düﬂen Milli Gelirde Y›llara Göre De¤iﬂimler

gözlemler yap›labilir.
(i). Son y›llarda kiﬂi baﬂ› gelir büyük bir art›ﬂ kaydetmiﬂtir. 2001 y›l›nda 2100 dolara
kadar gerileyen bu rakam, son dört senede
% 100’den fazla bir art›ﬂ kaydederek 5000
dolar› aﬂm›ﬂt›r.
(ii). Bu art›ﬂta kurun de¤er kaybetmiﬂ olmas›n›n hat›r› say›l›r bir katk›s› vard›r. Örne¤in kiﬂi baﬂ›na milli gelirde 2004 y›l›nda
kaydedilen 836 dolarl›k art›ﬂta, kurdaki düﬂüﬂ de etkili olmuﬂtur. 2004 y›l›nda 1,4223
YTL olan ithal a¤›rl›kl› ortalama dolar kuru,
2005 y›l›nda yüzde 5,9'luk gerilemeyle
1,3478 YTL'ye düﬂmüﬂtür. Buna göre kiﬂi
baﬂ›na gelirdeki art›ﬂ›n 296 dolarl›k k›sm›n›n döviz kurundaki düﬂüﬂten, art›ﬂ›n geriye kalan 540 dolarl›k k›sm› ise oluﬂturulan
katma de¤erdeki gerçek art›ﬂtan kaynaklanm›ﬂt›r. Ayn› aritmetik 2005 y›l›na da uygulanabilir.
(iii). Kiﬂi baﬂ› gelirdeki bu büyük ivmeye
ra¤men Türkiye’nin bu kritere göre di¤er
ülkeler aras›ndaki yeri çok gerilerdedir.
Oluﬂturdu¤u 360 milyar dolarl›k toplam
milli gelire göre Türkiye, dünyan›n en büyük 17. ekonomisi statüsünde iken, sat›nalma gücü paritesine göre (ki bu Türkiye’nin lehinedir) yap›lan hesaplamalara
göre 2005 y›l›ndaki 8200 dolarl›k kiﬂi baﬂ›
geliriyle ülkemiz tam 98. s›raya düﬂmektedir. Demek oluyor ki, Türkiye son y›llarda
kaydedilen bütün bu geliﬂmelere ra¤men
yeterli üretim yapm›ﬂ olmaktan uzakt›r.

O halde üretimi belirleyen hususlar›n neler oldu¤u, konunun gelip merkezine yerleﬂmektedir. Bunlar, standart ve klasik üretim faktörleri, teknoloji, beﬂeri sermaye,
organizasyon ve giriﬂimcilik gibi faktörlerdir. Klasik üretim faktörleri olan emek,
sermaye ve toprak girdisi artt›kça, üretimin de buna paralel olarak artmayaca¤› bilinmektedir. Teknik tart›ﬂmalar›n› bir kenara b›rakmak gerekirse, bu faktörlerde
h›zl› bir ﬂekilde iﬂleyen “azalan verimler yasas›” söz konusu olup, dolay›s› ile bu faktörlerde girdi miktar› ne kadar art›r›l›rsa, o
ölçüde üretim art›ﬂ›n›n olaca¤› eski bir hikâye olarak tarihte kalm›ﬂt›r. Bir baﬂka ifadeyle, kelle say›s›na göre zenginleﬂen bir
ülke yoktur. Ancak beﬂeri sermaye, teknoloji, baﬂar›l› giriﬂimcilik ve organizasyon
kapasitesi iﬂin içine kat›ld›¤›nda azalan verimler yerine artan verimlerden bahsetmek, yani daha az girdi kullanarak daha
fazla üretim yapmak mümkün olmaktad›r.
K›sacas›, zenginli¤in yolu verimlili¤e dayal›
üretim patlamas›ndan geçmektedir. Bu
konuda Türkiye’de de son y›llarda hat›r›
say›l›r bir hareketlenme yaﬂanmaktad›r.
Ancak önce bir 2001’e kadar olan sürece
bir göz atal›m.
Verimlilik Ekonomisinde “Kara
Tablo”
Aﬂa¤›da biraz sonra gösterilece¤i üzere,
Türkiye’de 2001 krizinden sonra kaydedilen üretim art›ﬂ› taze faktör girdisine ilave
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lard›r.
Tar›mda durum buyken, sanayide çal›ﬂan
kiﬂi baﬂ›na verimlilik 1999 y›l›nda 13000
dolar olarak ölçülmüﬂtür. Bu iki rakam
Türkiye'de sanayinin göreceli olarak tar›mdan daha verimli bir sektör oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ancak Türkiye'deki sanayi
verimi Avrupa ülkelerinin sanayi veriminin
çok alt›ndad›r. Gerçekten de kiﬂi baﬂ› sanayi verimi, Yunanistan'da 22800, Almanya'da 61000, ‹spanya'da 42000 ve Belçika'da 76900 dolard›r.

(1)

1987 Fiyatlar›yla-Milyon YTL, (2) 1997=100, Y›ll›k Ortalama

ﬁekil-2 Ekonomide Katma De¤er Oluﬂumu

olarak belli oranlarda bir verimlilik art›ﬂ›na
da iﬂaret etmektedir. Esasen eldeki ekonomi program› da Türkiye'de enflasyonsuz
büyümenin verimlilik art›ﬂ›na dayal› olarak
gerçekleﬂece¤ini varsaymaktad›r. Bu konuda son y›llarda anlaml› bir baﬂar›n›n ortaya konuldu¤u, ancak geçmiﬂten beri süregelen yap› nedeniyle Türkiye’nin verimlilik endeksi hâlâ geliﬂmiﬂ ülkelere göre 34 kat daha düﬂük seyretmektedir.
Bu gerilik ise sektörler aras›nda büyük
farkl›l›klar göstermektedir. Örne¤in Türkiye'nin toplam ihracat›nda büyük a¤›rl›¤›
olan haz›r giyim, g›da, ayakkab› ve a¤aç
mobilya gibi emek yo¤un sektörlerde verimlilik çok düﬂüktür. Ayn› ﬂekilde tar›m
bir verimsizlik ve geri kalm›ﬂl›k fenomenidir. Ekonomi iç içe geçmiﬂ çarklar gibidir.
Bir parçada meydana gelen aksama bütün
sistemi bloke etmektedir. Türkiye’nin verimli bir tar›ma ve ça¤daﬂ bir e¤itim sisteminin ürünü olan nitelikli teknik elemanlara sahip olmadan tekstil ve konfeksiyon
sektöründe kal›c› üstünlükler elde etmesi
imkân› yoktur.
Ülkeler aras›nda verimlilik karﬂ›laﬂt›rmalar›nda kullan›lan gösterge, milli gelirin
(GSY‹H) çal›ﬂan toplam nüfusa bölünmesiyle bulunan rakamd›r. Bu hesaplama ayr›ca sat›n alma gücü paritesine dayal› milli
gelir rakam› ile de yap›lmaktad›r. Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)'ne göre, 1998 y›-
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l› itibariyle Türkiye'de çal›ﬂan kiﬂi baﬂ›na
verimlilik 6202, bu rakam AB’de 22144, Yunanistan'da ise 14989 dolard›r. Burada
problem, katma de¤er düﬂüklü¤ü nedeniyle hem iﬂçinin pay›na düﬂen ücretin,
hem de müteﬂebbisin kâr›n›n düﬂük kalmas›d›r. Sat›n alma gücü paritesi ile Türkiye'de kiﬂi baﬂ› verimlilik 19627 dolarken,
bu rakam AB’de 52003 dolara, Yunanistan'da ise 37562 dolara kadar ç›kmaktad›r.
Tar›m kesimi gibi AB ve küresel uyum sürecinde en büyük baﬂ a¤r›m›z olacak sektörlerde durum daha da vahimdir. Tar›m
kesiminde verimlilik, Türkiye’nin genel verimlilik çizgisinin çok alt›nda olup, 1999 y›l› rakamlar›na göre bu, çal›ﬂan kiﬂi baﬂ›na
3900 dolard›r. Bu rakam Yunanistan'da
12400, ‹spanya'da 20500, Almanya'da
25700 ve nihayet Danimarka'da 42000 do-

‹stikrar ve Verimlilik Ekonomisinde
Al›nana Mesafe
ﬁekil-2’de 2000-2005 aras›nda sabit fiyatlarla ana sektörlerdeki katma de¤er art›ﬂ›na
yer verilmektedir. Burada aç›kça görülmektedir ki; hem tar›mda, hem de sanayide bir katma de¤er art›ﬂ›nda h›zlanma vard›r. Tar›mdaki katma de¤erin düzeyi ve art›ﬂ oranlar› halen tatmin etmekten son derece uzakt›r. Buna ra¤men tar›mda istihdam seviyesi son birkaç y›lda %35’lerden
%30’lara gerilemiﬂ, yani “kelleye dayal›”
girdi miktar› düﬂmüﬂ, ancak katma de¤er
artma e¤ilimi devam etmiﬂ, bu sektörde
yaﬂayanlar için kiﬂi baﬂ›na üretim ve do¤al
olarak gelir seviyesi artma e¤ilimine girmiﬂtir. Öte yandan sanayide durumun daha kabul edilebilir bir sürece girdi¤i görülmektedir. Kamudaki geliﬂmelere paralel
olarak baﬂka alanlarda kaydedilen düzelmeler de dikkat çekmektedir. ﬁöyle ki, kamu kesiminin bütçe disiplini sayesinde

ﬁekil-3 Ekonomide Sabit Sermaye Oluﬂumu (Milyon YTL)
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Tablo-1 Verimlilik Göstergeleri ve Ar-Ge’ye Ayr›lan Bütçe Ödenekleri

ulusal tasarruflar›n milli gelire oran› 2003
y›l›ndaki %17’ik seviyeden 2005 y›l› sonunda %20,5’e ç›kmas›na imkân vermiﬂ, toplam yat›r›mlar›n milli gelir içindeki pay›
h›zla art›ﬂ sürecine girmiﬂtir. Örne¤in toplam yat›r›mlar›n GSY‹H’dan ald›¤› pay
2003, 2004 ve 2005 y›llar›nda s›ras›yla %
15,5, 17,8 ve 19,6 ﬂeklinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Döneme iliﬂkin önemli bir baﬂka geliﬂme
de, özel sektörün üzerindeki d›ﬂlama etkisi ortadan kalkt›kça özel sektörün sabit
sermaye yat›r›mlar›nda kaydedilen büyük
art›ﬂt›r. ﬁekil-3’te de gösterildi¤i üzere,
zaman içinde sabit sermaye oluﬂumu sürecinde özel kesimin pay›n›n h›zla art›ﬂ sürecine girdi¤i görülmektedir. 1993-2002 ortalamas›na göre yat›r›mlar›n büyümeye
katk›s› sadece %3’ler civar›nda iken, bu
dönemde özel sektör yat›r›mlar›n›n büyümeye katk›s› yok denecek kadar düﬂüktür.
Oysa 2003, 2004 ve 2005 y›llar›nda toplam
yat›r›mlar›n büyümeye katk›s› kabaca %5,
10 ve 7 düzeyine ç›km›ﬂ, bunun içinde özel
sektörün pay› ise %40, 70 ve 60 ﬂeklinde
h›zla özel sektörün lehine de¤iﬂmiﬂtir. Nitekim sabit sermaye yat›r›mlar›ndan özel
kesimin ald›¤› pay 2004 y›l›nda % 77, 2005
y›l›nda ise %76 düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Verimlilik Art›ﬂ›n›n Niteli¤ini
Konuﬂmak…
Son y›llarda ekonomide üretim, yat›r›m, is-

tihdam ve ihracat art›ﬂ› sa¤lamas›na imkân
verecek bir makroekonomik istikrar ortam›n›n oluﬂturulmas› hedefi do¤rultusunda
büyük ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Bu nedenle mikro ekonomik reformlar›n tamamlanmas›na
paralel olarak sürecin yenilikçilik alan›na
da sirayet etmesi beklenmelidir.
Tablo-1’de gösterildi¤i gibi, 2003-2005 aras›nda gerçekleﬂen Ar-Ge ödenekleri ve
2006 y›l› için bütçeden tahsisi hedeflenen
ödenekler son derece büyük bir art›ﬂa iﬂaret etmektedir. Bütün bu çabalara paralel
olarak verimlilik, üretim ve ihracat miktar
endekslerindeki büyük art›ﬂlar dikkat çekicidir. Toplam faktör verimlili¤i (TFV) Türkiye’nin kay›p on y›l› olan 1990-2001 aral›¤›nda 0,5 oran›nda gerilerken, 2002-2004
aras›nda % 4,6 oran›nda art›ﬂ kaydetmiﬂtir.
‹ﬂgücü verimlili¤indeki y›l baﬂ›na ortalama
art›ﬂ ise söz konusu iki periyotta yüzde
1,7’ye karﬂ›l›k 6,1’dir.

Aç›kt›r ki, bütün bu geliﬂmelere ra¤men
Türkiye’de sermaye-ç›kt› oran›nda hat›r›
say›l›r bir düﬂüﬂ, yani bir birim sermaye baﬂ›na ç›kt›da büyük bir art›ﬂ
patlamas› gerçekleﬂmiﬂ de¤ildir. Bir baﬂka
ifadeyle
Türkiye’de henüz bir yenilikçilik, buluﬂ ve
icatlar patlamas› yaﬂanmamaktad›r.
ﬁu aﬂamaya kaﬁekil-4 ‹malat Sanayi Endeksleri (2000-2005)
dar verimlilik

12

ba¤lam›nda krizden sonra kamuda ve özel
sektörde daha çok “tasarruf ekonomisine”
a¤›rl›k verildi¤i ve elden geldi¤ince israf
ekonomisinden kaç›n›ld›¤› görülmektedir.
Bu çabalarda emek tasarrufu ve ﬂirketlerin
yeniden yap›land›r›lmas› esas a¤›rl›k merkezini oluﬂturmuﬂtur. ﬁekil-4 aç›kça bu geliﬂmeleri yans›tmaktad›r.
Üretim, verimlilik ve ihracat endeksi h›zla
artarken, bu baﬂar›n›n arkas›nda sürekli
olarak düﬂen (ancak 2005 y›l›nda k›smen
toparlanma sürecine giren) çal›ﬂan endeksi, birim baﬂ› ücretler ve reel ücretler vard›r.
Netice olarak, Türkiye için alt›n anahtar istikrard›r. Bir demeden iki denilmez. Yukar›da gösterildi¤i gibi sadece dört senelik
bir istikrar ortam›nda üretimin ve sanayinin çehresi de¤iﬂmeye, verimlilikte art›ﬂla
gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. ‹stikrar›n olmad›¤› bir
ortamda herkes kendini koruma refleksine girmekte, gelece¤e yönelik bir rüya kuramamakta ve belirsizlik ortam›nda bir risk
almamaktad›r. Ekonomi insanlardan oluﬂmaktad›r, makinelerden de¤il. Bu nedenle, umut, inanç ve moral son derece önemlidir. Bir defa bunlar k›r›ld›¤›nda hiçbir “direnç analizi” veya “beklenti anketi” bizi
kurtarmayacakt›r. Burada bir milletin kimyas› denen büyük gerçekle yüzleﬂmekteyiz. ‹ﬂte bu noktadan sonra “düz ekonomi
mant›¤›” yerini baﬂka analizlere b›rakmaktad›r.
Böyle bir analiz denemesi için bu say›da
ilerleyen sayfalarda kaleme ald›¤›m›z “verimlilik ekonomisinde Köro¤lu mu, yoksa
Samuray m›” adl› deneme ile sizi baﬂ baﬂa
b›rak›yorum.
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Geliﬂim ve Giriﬂimcilik Önünde ‹ki Büyük Engel

Tek Do¤rulu E¤itim ve
Tek Tipçi Yönetim
Modern dünyada e¤itimin temel gayesi, bilgi ve beceri kazand›rmaktan ziyade, bireylerin hayal gücü ve üretkenliklerini geliﬂtirmek, ba¤›ms›z düﬂünmelerini sa¤lamak ve özgüvenlerini tesis edip giriﬂimcilik ruhu aﬂ›lamakt›r. Yeni fikir filizleri ve giriﬂimcilik ruhu, ancak serbestlik zemininde ve hürriyet güneﬂi alt›nda tam olarak geliﬂir ve heybetli bir a¤aç olur.
Dünya baﬂdöndürücü bir h›zla de¤iﬂiyor.
Bu de¤iﬂimin motoru hiç kuﬂkusuz bilim
ve teknolojidir. Bilim ve teknolojiye hakim
olanlar refah, kuvvet ve itibara sahip olmakta, dünyaya yön vermektedirler. Günümüzde insanlar› ve ülkeleri iki guruba
ay›rmak mümkündür: Bu de¤iﬂime öncülük eden ve de¤iﬂime ayak uyduranlar, de¤iﬂim f›rt›nas›n› henüz idrak edemeyip kenarda ﬂaﬂk›nl›kla olaylar› seyredenler ve
korku içinde savunma pozisyonu almaya
çal›ﬂanlar. Neticede ça¤› yakal›yanlarla kaç›ranlar aras›ndaki mesafe gittikçe büyümekte ve aralar›ndaki uçurum derinleﬂmektedir.

Dünya ülkelerine bak›ld›¤› zaman gayet
aç›k olarak görülür ki; bir ülkedeki e¤itim
seviyesi, demokrasi seviyesi ile birebir
iliﬂkilidir. Bir ülke demokraside ne kadar
ileri ise, e¤itimde de o kadar ileridir. Bilim
ve teknolojide lider olan ülkelerin demokratik hak ve özgürlüklerde de lider olmalar› tesadüf de¤ildir. Hatta denebilir ki, demokrasisini dünya standartlar›na yükseltemeyen bir ülkenin, e¤itimini bu standartlara taﬂ›mas› mümkün de¤ildir.
14

Bir ülkenin geliﬂmesi için ilk ﬂart e¤itimin
geliﬂmesi, onun için de ilk ﬂart ülkedeki
demokrasinin geliﬂmesidir. Dünya ekonomisinin art›k bilgi-tabanl› olmas› ve yüksek
e¤itimli iﬂgücüne dayal› olmas›, geliﬂmiﬂlik
için e¤itimin önemi hakk›nda ﬂüpheye yer
b›rakmaz. Ama iyi bir e¤itim için demokrasinin önemi ne kadar izah edilse azd›r. Modern dünyada e¤itimin temel amac›, bilgi
yüklemek ve hatta beceri kazand›rmaktan
ziyade bireylerin hayal gücü ve üretkenliklerini geliﬂtirmek, ba¤›ms›z düﬂünmelerini
sa¤lamak ve özgüvenlerini tesis edip giriﬂimcilik ruhu kazand›rmakt›r. Bu da ancak
özgür bir ortamda olur.
New York Times gazetesi yazar› Thomas
Friedman, Amerikan mucizesinin arkas›ndaki s›rr› ﬂöyle aç›klar: “Amerika var olmuﬂ
en büyük yenilik makinesidir ve hiçbir zaman kopya edilemeyecektir. Çünkü bu,
çok say›da faktörün çarp›m›ndan elde edilir: En yüksek düzeyde fikir özgürlü¤ü, ba¤›ms›z düﬂünceye verilen önem, sürekli
yeni beyin göçü, ve gözünü k›rpmadan
risk alma kültürü.” Fikir özgürlü¤ünün en
yüksek düzeyine ve düﬂüncenin de ba¤›ms›z oluﬂuna yap›lan vurgu dikkat çekici. ﬁu

veciz sözler de bu ifadeyi destekler mahiyette: “Hayal etme, bilgiden daha
önemlidir.” (Albert Einstein); “‹nsan›
düﬂünmemekten daha çok yaﬂland›ran bir ﬂey yoktur.” (Christopher
Morley); “Üretkenlik olmadan, biz bir
hiçiz. Ö¤rencilere nas›l üretken olunaca¤›n› ö¤retmek, onlar› özgür k›lar. Buluﬂun anas› özgürlüktür.”
(John Leinhard); ve “E¤itimin en büyük
gayesi kiﬂiye özgüveni ö¤retmek, ve
kendi zihin âleminin zenginliklerini
tan›mas›n› sa¤lamak olmal›d›r.”
(Ralph Waldo Emerson)
Dünya ülkelerine bak›ld›¤› zaman gayet
aç›k olarak görülür ki; bir ülkedeki e¤itim
seviyesi, demokrasi seviyesi ile birebir iliﬂkilidir. Bir ülke demokraside ne kadar ileri
ise, e¤itimde de o kadar ileridir. Bilim ve
teknolojide lider olan ülkelerin demokratik hak ve özgürlüklerde de lider olmalar›
tesadüf de¤ildir. Hatta denebilir ki, demokrasisini dünya standartlar›na yükseltemeyen bir ülkenin e¤itimini bu standartlara taﬂ›mas› mümkün de¤ildir. E¤itim konusundaki tüm gayretleri ve hatta “reform”
olarak takdim edilen büyük projeleri de
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akim kalmaya ve ölü do¤um yapmaya
mahkumdur. Mevsim k›ﬂ kald›¤› sürece
bol mahsül bahçelerde de¤il ancak hayallerde görülür – tohumlar kaliteli, gübre
bol olsa bile. Tüm ulusal ve uluslarlaras›
araﬂt›rmalar da e¤itimimizdeki durumun
hiç de iç aç›c› olmad›¤›n› gösteriyor. Mesela en son OECD'nin düzenledi¤i ve 40 ülkeden 250 bin ö¤rencinin kat›ld›¤› uluslararas› ö¤renci performans› de¤erlendirme
s›nav›nda, Türkiye 30 OECD ülkesi aras›nda sonuncu, genel s›ralamada ise 35'inci
olmuﬂtur (Vatan Gazetesi, 8 Aral›k 2004).
ABD gelecekte mühendis ihtiyac›n› nas›l
karﬂ›l›yaca¤›n›n düﬂünürken, Türkiye’de
s›k s›k mühendislerin iﬂ bulamamas›ndan
ve bulunan iﬂlerin de lise mezunlar›n›n yapabilece¤i türden iﬂler olmas›ndan ﬂikayet
edilir. Bunun sebebi, mühendisli¤in üretken bir meslek olmas› ve yenilikçi veya
mucitli¤in olmad›¤› yerlerde mühendisli¤e
ve dolayesi ile mühendise ihtiyaç olm›yaca¤›d›r. E¤er dünya mevcut ürünlerle yetinecek ve yeni ürünlere ihtiyaç göstermeyecek olsayd›, mühendislere gerek kalmazd›. Teknisyenler, ustalar ve endüstriyel
robotlar mevcut teknoloji harikalar›n›
üretmeye devam ederdi. ‹nsanlar his ve
düﬂüncelerini en iyi kendi dillerinde ifade
ederler ve bireyler en iyi ana dillerinde e¤itimle geliﬂirler. Türkiye’de yabanc› dille
olan e¤itime olan ra¤betin sebebi, mezunlardan olan beklentinin yeni fikir ve teknoloji üretme yerine yabanc› fikir ve teknolojiyi etkin olarak ithal edebilme becerisi.
Yenilik ve üretkenli¤in bir ölçüsü patent
say›s›d›r. Ankara Ticaret Odasi 2004 raporunda belirtildi¤i gibi, ABD’de 2001 y›l›nda
375 bin 657 patent baﬂvurusu yap›lm›ﬂken,
bu rakam Türkiye’de 3219 olmuﬂtur ve
bunlar›n da %96’s› yabanc›lara aittir. Mühendisli¤in geliﬂmesinin de ilk ﬂart›, yine
özgürlüktür ve hür düﬂüncedir. Teknoloji
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üretiminde öncülük eden ve mühendisli¤in en geliﬂkin oldu¤u ülkeler, özgürlüklerin en geniﬂ oldu¤u ülkelerdir. Ayn› ülkeler, bilim, sanat, ve edebiyat›n da en geliﬂkin oldu¤u ülkelerdir.
Ba¤›ms›zl›¤›n Teminat›: Ba¤›ms›z
Düﬂünce
E¤itim sistemimiz genel olarak hâlâ körü
körüne ezbercili¤e ve bilgi yüklemeye, yani ö¤renciyi robotlaﬂt›rmaya dayal› iken,
modern dünyada sistem düﬂünmeye, sorgulamaya, ö¤rencinin hayal gücünü ve
üretkenli¤ini teﬂvik edip geliﬂtirmeye ve
çok ö¤renmekten ziyade ö¤renilen bilgileri kullan›p özdeﬂtirmeye dayan›r. Çok ﬂey
ezberleyip bilgisi ile ne yapaca¤›n› bilmeyen kiﬂiye de¤il, az da olsa bilgisi ile ne yap›labilece¤ini bilen “düﬂünen”, “sorgulayan”, ve “hayal eden” kiﬂilere de¤er verilir.
Çünkü bilgisayarlar da bilgi yüklü, ama onlar›n bile ancak “düﬂünen” kiﬂilerin elinde
bir de¤eri var. Bir e¤itim sisteminin misyonu genç ve heyacanl› dima¤lar›n heyecan›n› söndürüp onlar› köhne bilgi depolar›na
çevirmek, kal›plaﬂm›ﬂ s›navlarla kal›plaﬂm›ﬂ bilgileri ölçmek ve s›nav geçme konusunda “uzman” olmuﬂ bireyler yetiﬂtirmek
olamaz.
Bilgi yüklenerek ve beceri kazanarak ulaﬂ›labilecek en yüksek nokta robotluktur, ya-

ni de¤erli bir emir kulu olmakt›r ve baﬂkas›n›n hakimiyetini kabul etmektir. Sadece
bilgi ve beceri ile donat›lm›ﬂ e¤itimli kiﬂiler, kendi firmalar›n› kurmak ve yeni bir iﬂ
sahas› açmak veya yeni bir teknoloji geliﬂtirmek yerine kendilerine iﬂ ve aﬂ verecek
iyi bir “efendi” ararlar. Yani çobanl›¤a de¤il, koyunlu¤a talib olurlar. Koyunlu¤a ra¤betin böyle yüksek oldu¤u yerlerde aç
kurtlar da türer, iﬂgüzar çobanlar da. Çoban köpeklerinin kimi kime karﬂ› korudu¤u da belli olmaz. “Kuzu, kuzu” bireylerden oluﬂan böyle bir ülkenin b›rak›n ileri
gidip dünyada itibar sahibi bir yere gelmesi, ba¤›ms›zl›¤›n› bile korumas› mümkün
de¤ildir. Gecelerini “kurtlar›n hücumu”
kabuslar›yla, gündüzlerini de “biz geçmiﬂte
neymiﬂiz” masallar›yla avunarak, yani kendini mazide bir zaman dilimine hapsederek geçirir. Gelece¤e bakmaya cesareti
yoktur çünkü ümit ve heyecan ›ﬂ›klar› olmad›¤›ndan gelecek karanl›kt›r. Politikalar›n› yüksek idealler yerine “kurtlar›n muhtemel hücum planlar›” ve “geliﬂtirilmesi
gereken savunma mekanizmalar›” belirler.
Ama korkunun ecele faydas› yoktur. Koyunun sonunda gidece¤i yer ya kurdun kapan›, ya da kasap dükkân›d›r. Yaﬂad›¤› sürece
de baﬂkalar›n›n yününü k›rpmas›na ve sütünü almas›na göz yummak durumundad›r.

15

dosya YEN‹L‹K-FARKLILIK

/ Tek Do¤rulu E¤itim ve Tek Tipçi Yönetim

Türkiye’ye d›ﬂar›dan bak›l›nca ve ABD’deki
sistem ile yanyana koyunca gayet net olarak görülüyor ki, Türkiye’de e¤itim sisteminin amac› kurt de¤il “kuzu” yetiﬂtirmek.
‹lk ve orta ö¤retimde okutulan 190 ders kitab›n› inceliyen, Bogaziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ali
Baykal da, kitaplar›n itaatkar nesiller yetiﬂtirmeye kodland›¤› sonucuna vard› (Radikal, 11 Haziran 2005). Yani itaatkar, denileni itiraz etmeden ve sorgulamadan yapan,
büyüklerine ve – bilhassa asl›nda “hizmetçi” olmas› gereken devlet büyüklerine –
karﬂ› sayg›l›, hiçbir ﬂeyi – bilhassa ders kitaplar›nda yaz›lanlar› ve ö¤retmenlerin ve
resmî a¤›zlar›n dediklerini – sorgulam›yan,
düﬂünmeye de¤er birﬂey varsa onu devlet
büyüklerimizin düﬂünüp en iyi karar› alaca¤›na inanan müstemleke mentalitesinde
silik ve ürkek bireyler yetiﬂtirmek.
Türkiye e¤er AB seviyesinde bir geliﬂmiﬂli¤i – ki bu da e¤itimin geliﬂtirilmesiyle olur
– yakalama iddias›nda samimi ise ve dünya çap›nda Nobel ödüllü biliminsanlar›, yazarlar, ve sanatkarlar yetiﬂmesini gerçekten istiyorsa, fobilerini terkedip genç dima¤lar›n serbest düﬂünce ve üretkenli¤ini
i¤diﬂ etmeyi b›rakmal› ve art›k iyice s›r›tan
“düﬂünce özürlü” bireyler yetiﬂtirme politikas›na son vermelidir. Zira bilimin ve ülkelerin önünü açan hür düﬂünce ve hayal gücüdür, ve bunlar› canl› tutan da özgürlük
ve merak hissidir.
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Sözde ve Özde Fikir Özgürlü¤ü
Fikir özgürlü¤ü olmayan yerde e¤itimden
bahsedilemez. Türkiye’de asl›nda fikir özgürlü¤ü oldu¤unu ve sadece baz› “tehlikeli” fikirlerin ifadesinin ve baz› kurumlar›
eleﬂtiri veya tahkir ile zay›flatman›n d›ﬂ›nda
herﬂeyin serbest oldu¤unu iddia edenlere
ﬂunu söylemek gerekir: E¤er bir ülke veya
kurum fikir ifadesi veya eleﬂtiriden – haks›z eleﬂtiri bile olsa – ciddî hasar görecek
kadar zay›fsa, o ülke veya kurumun çok daha derin dertleri var demektir ve önce acilen o dertlere e¤ilmesi gerekir. Korku ve
telaﬂ›n ecele faydas› yoktur. Doktora hastas›na kanserli oldu¤unu söylemeyi yasaklamak, hastay› korumak de¤il onu ölüme
mahkum etmektir. Asl›nda bir ülke veya
kuruma en büyük hakareti edenler, o ülke
veya kurumun de¤iﬂik fikir ve eleﬂtirilerle
sars›lacak kadar zay›f oldu¤unu ve ancak
bu tür yasakç› korumalarla ayakta kalabilece¤ini îma edenler ve dünyaya ilan edenlerdir. Kendisine güvenen ve dünya çap›nda oldu¤unu iddia eden bir futbol tak›m›,
oyunu aç›k sahada ve dünya kurallar›yla
oynar. Yoksa gol yemesin diye kalesi önüne duvar örmeye kalkan bir tak›m, sadece
zay›fl›¤›n› ve dünyadan kopuklu¤unu gösterir. Keza, kalesi önüne duvar örerek ve
rakip tak›m›n kendi yar› sahas›na girmesini
yasaklayarak maç› 12-0 kazanan bir tak›m›n
büyüklük iddialar› ise gülüçtür, bu durum
kendisine, ülkesine, ve taraftarlar›na bir

hakarettir. Bunda ›srar ise hamasettir. Bilgi
gündüzünden ve hürriyet güneﬂinden ancak korkak karanl›k kuﬂlar› rahats›z olur.
Acaba en büyük düﬂman›m›z›n fikir de¤il
evham ve bizim yerlerde sürünmemize en
büyük sebebin kökleﬂmiﬂ saplant›lar›m›z
oldu¤unu ne zaman idrak edece¤iz? Geçmiﬂten bir örnek vermek gerekirse, 1980’li
y›llarda cesaretimizi toplayarak Türk paras›n› koruma kanununu kald›r›p serbest
konvörtibiliteye geçince döviz karaborsac›l›¤›ndan baﬂka ne kaybettik? E¤er korku
üretme merkezlerine kulak vererek felaket
dellallar›n› dinleyip cebinde yabanc› para
taﬂ›yanlar› hâlâ nezarete al›yor ve 20 dolarl›k bir banka transferi için 20 imza alman›n
peﬂinde koﬂuyor olsayd›k sefaletten baﬂka
ne kazanacakt›k?
Özürlü Demokrasi ve Tek Tipçilik
Türkiye’nin tüm dertleri sonunda “özürlü”
demokrasiye ve “s›n›rl›” kiﬂisel hak ve özgürlüklere, ve muas›r medeniyet yerine
saplant›lar›n esas al›nmas›na dayan›r. Türkiye bu saplant›lar› aﬂ›p hür dünya ile bütünleﬂmeden ve sözde de¤il özde “demokratik” bir ülke olmadan dünya standartlar›nda modern bir e¤itim sistemine sahip
olamaz, yeni fikir, ürün ve hizmet üreten
yenilikçi bireyler yetiﬂtiremez.
Demokrasinin c›l›zl›¤› ve kiﬂisel hak ve özgürlüklerin k›s›tl›l›¤›, ayn› zamanda toplumsal birçok problemimizin kayna¤› ve
kavgalar›m›z›n da temel sebebidir. Bireylere b›rak›lmas› gereken temel hak ve özgürlüklere devlet müdahale edip belirleyici
rol oyanaya kalkmakta ve ortaya ç›kan tek
tipi halka empoze etmektedir. Bu hürriyetler asr›nda çok geniﬂ bir zemini kapsayan
bu tek tipte – nelerin do¤ru ve nelerin
yanl›ﬂ oldu¤u da dahil – mutabakat sa¤lanmas› mümkün olmad›¤›ndan de¤iﬂik görüﬂteki kiﬂi ve kuruluﬂlar “e¤er tek görüﬂ
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olacaksa, bu benim görüﬂüm olsun”, “ben
baﬂkas›n›n görüﬂüne tabi olaca¤›ma baﬂkas› benim görüﬂüme tabi olsun,” “en do¤ru
görüﬂ benim görüﬂümdür; di¤erleri yanl›ﬂ
ve hatta ülke için tehlikelidir” yaklaﬂ›m›yla
birbirleriyle mücadeleye girmekte ve ülke
bu tek tipi belirleyecek iktidar kavgalar›na
sahne olmaktad›r. Halk, derin fay hatlar›
gibi bu görüﬂlerden bölünmekte ve fay
hatlar›n›n kaymas› ile ülkede sosyal ve
ekonomik depremler olmaktad›r. ‹ktidar
de¤iﬂtikçe do¤rular de¤iﬂmekte ve ülke
ileri gidece¤ine, direksiyonu bir sa¤a bir
sola k›vr›lan araba gibi yalpalay›p durmaktad›r.
Asl›nda bu kavgalar›n arkas›ndaki ortak his
“kiﬂisel hak ve özgürlükler” hissidir ve verilen mücadele de bu haklar› koruma mücadelesidir. Tek tipçi görüﬂün tabii sonucu tahakkümdür, kavgad›r, huzursuzluktur ve zay›fl›kt›r – hem bireyler,
hem de ülkeler için. E¤er kiﬂisel hak ve özgürlükler devlet tekelinden ç›kar›l›p gerçek sahibi olan bireylere verilse, herkes
Bat›l› ülkelerde oldu¤u gibi kavgay› b›rakacak ve iﬂine bakacakt›r. Ve politik partilere
de pek fazla ra¤bet etmeyecektir.
ﬁu iyi bilinmelidir ki, tek tipçilik birlik sa¤lamaz, tam aksine birli¤i bozar. Tek tipçilik
insanlar›n birbirine ﬂüphe ile bakmas›na
sebep olur ve o ülke insanlar›n› birbirine
düﬂman eder – ve etmiﬂtir de. Güveni sarsar ve ülkede güven bunal›m› oluﬂturur –
ve oluﬂturmuﬂtur da. Geri kalm›ﬂl›¤› ve
aﬂa¤›lanmay› ülkenin kaderi eder – ve etmiﬂtir de. Birlik ve beraberlikten dem vururken ülkeyi parçalanma ve yok olman›n
eﬂi¤ine getirir – ve getirmiﬂtir de. 20. asr›n
ilk yar›ﬂ›nda moda olmuﬂ ve iki dünya savaﬂ›na sebep olarak insanl›¤› yok olman›n
eﬂi¤ine getirmiﬂ olan bu insanl›k d›ﬂ› yaklaﬂ›m, insanlar›n uyanmas› ve çabuk ak›llar›n› baﬂlar›na almas›yla 1950’lerde terkedil-
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miﬂ, kiﬂisel ve gurupsal hak ve özgürlüklere dayanan ve gökkuﬂa¤› gibi uyumlu bir
renk manzumesi oluﬂturan çok kültürlülü¤ü esas alm›ﬂt›r. Bu konuda ﬂüphesi olanlar, tek tipçili¤in sembolü olan Sovyetler
Birli¤i’nin nas›l çöküverdi¤ini, çok kültürlülü¤ün ve kiﬂisel ve gurupsal hak ve özgürlüklerin sembolü olan ABD’nin dünyan›n nas›l süpergücü oldu¤una baks›nlar.
Tek tipçili¤in birlik ve huzur de¤il, kavga
ve huzursuzluk sebebi oldu¤una bir örne¤i de kendi tecrübemden vereyim. ABD’de
üniversitemizin tâbi oldu¤u emeklilik sisteminde kiﬂi emekli olaca¤› yaﬂ› kendisi
belirler - kimisi 50 yaﬂ›nda emekli olurken,
kimisi 70 yaﬂ›nda olur. Peki fark nedir? 50
yaﬂ›nda emekli olan çok daha az pirim
ödeyip çok daha uzun süre maaﬂ alaca¤›ndan, emeklilik maaﬂ› haliyle çok daha düﬂük olacakt›r. Yani emeklilik yaﬂ› herkes
için de¤iﬂiktir; de¤iﬂmeyen tek ﬂey pastaya
yap›lan katk› ile al›nan pay›n tutarl› olmas›
ve kimsenin haks›zl›¤a u¤ramas›na veya
haks›z kazanç sa¤lamas›na izin verilmemesidir. Yani, temel bir insanl›k de¤eri olan
adaletin esas al›nmas›d›r. Neticede emeklilik yaﬂ›nda çokluk, ama emeklilik sistemini

desteklemekte birlik vard›r. Ve haliyle böyle her zevk ve rengi kucaklayan bir sistemde “mezarda emeklili¤e hay›r” sloganlar›yla öfkeli yürüyüﬂler ve “do¤ru” emeklilik
yaﬂ›n›n ne oldu¤u konusunda ateﬂli tart›ﬂmalar ve toplumda parçalara bölünmeler
olmas› söz konusu de¤ildir.
ﬁu iyi bilinmelidir ki zoraki birliktelik birlik
de¤ildir. Ak›l, bilim ve tarih ›ﬂ›¤›nda bak›ld›¤›nda aç›kça görülür ki birleﬂtiricilik zannedilen tek tipçilik asl›nda bölücülüktür,
ve tek tipçili¤in kaç›n›lmaz sonucu tahakkümdür, çat›ﬂmad›r, ve en nihayet bölünmedir. O yüzden gerçek bölücüler, art›k
ça¤d›ﬂ› kalm›ﬂ tek tipçilerdir. Birli¤in teminat›, kiﬂisel hak ve özgürlüklere riayettir,
demokratl›kt›r ve ça¤daﬂl›kt›r. ‹nsanlar art›k hürdür ve birinin yaﬂam tarz›n› baﬂkalar›na empoze etmenin zaman› çoktan geçmiﬂtir. Art›k aç›kça görülmüﬂtür ki, sayg›
görmenin ve bar›ﬂ ve huzur içinde birlikte
var olman›n yolu, baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerine sayg› göstermek, ve ço¤ulculu¤u esas yapmakt›r. Modern giyimli ve baﬂörtülü iki kiﬂi, giyim ve belki inanç tarzlar›yla bir tezat oluﬂturuyor gibi görünebilirler. Ama her ikisi de birbirlerine sayg› duy-
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duklar› sürece k›yafet ve inanç özgürlü¤ü
konusunda tam bir birlik oluﬂturmaktad›rlar. Demokratl›¤›n gere¤i ve toplumsal huzurun kayna¤›, karﬂ›l›kl› sayg› ve birbirine
güven duymakt›r.
En büyük eﬂitsizlik, eﬂit olmayanlara eﬂit
muamelesi yapmakt›r. En büyük ayr›mc›l›k
da tipleri ayn› olmayanlara tek tip muamelesi yapmakt›r. Aynen birlik olsun diye
ayak tipine bakmaks›z›n herkesi tek tip bir
ayakkab›y› giymeye zorlamak gibi. Böyle
d›ﬂlay›c› bir hareket, seçilenden de¤iﬂik
tipteki ayaklar› incitir, sahiplerini küstürür
ve hatta onlar› ayakkab› düﬂman› yap›p yeni aray›ﬂlara iter. Asl›nda buradaki düﬂmanl›k ayakkab›ya de¤il, seçilen tipe ve zorbal›¤ad›r. Yoksa herkes memnuniyetle ayakkab› giyer ve giymeyi savunur – yeter ki
tüm ayaklar› kapsayacak kadar de¤iﬂik tipleri olsun. Ayaklar› incinen ve hatta yaralanan ayakkab› madurlar›n› “ayakkab› düﬂman›” ilan etmek duyars›zl›kt›r, ba¤nazl›kt›r ve ayr›mc›l›kt›r. Hele hele “bunlara biriki tip daha sunacak olsak tam ﬂ›mar›rlar ve
ortal›¤› k›r›p dökerler” demek, tam bir
haks›zl›kt›r. Tek tipte ›srar› b›rak›p esnekli¤i esas alsalar görecekler ki ülkede “ayakkab› sorunu” diye bir ﬂey kalmayacak, ve
“ayakkab› düﬂman›” diye mücadele ettikleri kiﬂiler ans›z›n ayakkab› dostu ve savunucusu oluvermiﬂler.
Yine iyi bilinmelidir ki tek tipçili¤in kal›p-
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laﬂm›ﬂ ﬂekli olan ve
e¤itim sistemimizin
de bel kemi¤ini
oluﬂturan resmî
ideolojilerin zaman› geçmiﬂtir ve geçeli yar›m as›r olmuﬂtur. Devekuﬂu
gibi baﬂ›n› kuma
sokup gözleri dünya gerçeklerine kapaman›n ﬂimdiye
kadar kimseye faydas› olmam›ﬂt›r ve bundan sonra da olmayacakt›r. Kuzey ve Güney Kore bu konuda çarp›c› bir örnek
oluﬂturmaktad›r. Kuzey Kore hamasî duygular› körükleyip gençlerin beyinlerini
modas› geçmiﬂ sloganlarla doldurmaya çal›ﬂ›rken, Güney Kore üniversal de¤erleri
esas al›p serbest düﬂünceyi ve giriﬂimcili¤i
teﬂvik etmiﬂ ve bir nesil içinde bir ekonomi mucizesi ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Art›k ideolojiler – inanç ve de¤er sistemleri dahil – bireyselleﬂmiﬂtir ve devletlere
de¤il bireylere aittir. Halk ad›na halk›n yetkisini kullanan demokratik bir devletin
yapmas› gereken halk›n ortak paydas›n›
temsil etmek, kiﬂisel hak ve hürriyetleri en
geniﬂ anlamda tesis etmek, tüm de¤iﬂik
inanç, ideal ve hayat tarzlar›n› hiçbir ayr›m
gözetmeden garanti alt›na almakt›r. Devletin toleranss›zl›k gösterece¤i tek ﬂey toleranss›zl›¤›n kendisi olmal›d›r. Ülkede birlik
ve kal›c› huzur böyle sa¤lan›r ve hedef ald›¤›m›z› söyledi¤imiz muas›r medeniyet böyle yakalan›r. Bat› dünyas› bunu y›llar evvel
yapm›ﬂt›r ve ﬂimdi sefas›n› sürmektedir.
Evham ve saplant›lar› aﬂ›p tek tipçilik yerine kiﬂisel hak ve hürriyetler esas al›nd›¤›
zaman görülecektir ki, herkes bu kucaklay›c› yaklaﬂ›m› memnuniyetle karﬂ›l›yacak,
sayg› içinde birlikte yaﬂmay› prensip edinecek ve adalete kanaat edecektir. Resmî

ideolojiyi genç zihinlere nakﬂetmek için
y›llar harcayan – ama bunu da baﬂaramay›p ö¤rencide tepki ve b›kk›nl›k oluﬂturan
– e¤itim kurumlar›, bu durumda küresel
de¤erleri ö¤retecek, düﬂünen, sorgulayan,
üretkenli¤i geliﬂmiﬂ ve özgüven sahibi bireyler yetiﬂtireceklerdir.
Kapan›ﬂ
Yeni fikir filizleri ve giriﬂimcilik ruhu, ancak serbestlik zemininde ve parlak hürriyet güneﬂi alt›nda tam olarak geliﬂir ve heybetli bir a¤aç olur. May›nl› yollardan kimse
gitmek istemez, gitse bile temkinli olarak
ve yavaﬂ yavaﬂ gider – may›nlar aç›kça iﬂaretlenmiﬂ olsa bile. Bir ülkeyi may›nl› yollardan gitmeye zorlamak, o ülkeyi geri kalmaya mahkum etmeye eﬂde¤erdir. Medeniyet yolunda en h›zl› ilerleyenler, savunma içgüdüsüyle fikir ve düﬂünce yollar›ndan may›nlar› kald›rmakta nazlananlar de¤il, aksine bu yollar› asfaltl›yanlard›r. Art›k
apaç›k görülüyor ki, yasakç›l›kla geri kalm›ﬂl›k ve fikir hürriyeti ile geliﬂmiﬂlik yap›ﬂ›k ikizler gibi birbirinden ayr›lm›yorlar.
Bugünkü hastal›klar› yüz sene evvelki t›p
ilmi ve ilaçlar›yla tedavi etmek ne kadar geçersizse günümüzün ekonomik, sosyal ve
toplumlararas› problemlerini de dünkü
metodlarla halletmeye kalkmak o kadar
geçersizdir. Geçmiﬂe taassupla s›k› s›k› yap›ﬂ›p zaman›n de¤erlerine s›rt›n› çeviren
ve hatta zamana savaﬂ açan ülkelerin geri
kalm›ﬂl›¤› medar› ibrettir. AB süreci, al›ﬂageldi¤imiz metodlarla neyi ne için yapt›¤›n› sorgulamadan iﬂ yapma al›ﬂkanl›klar›n›n
tekrar gözden geçirilmesi ve e¤itim dahil
tüm politikalar›n rasyonel bir çizgiye oturtulmas› için muazzam bir f›rsatt›r. Umulur
ki Türkiye bu f›rsat› iyi de¤erlendirecek ve
geçmiﬂ saplant›lardan s›yr›l›p ak›l ve bilimi
rehber edinerek modern dünyada sayg›n
yerini alacakt›r.
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Buluﬂlara Öncülük Etmesi Gerekirken

Üniversiteler
Dershaneye Dönüﬂtü
1980’den sonra YÖK yasas› ile birlikte getirilen, ‘Ek ders ücretli
e¤itim sistemi’nin e¤itimi ticarete, üniversiteleri de haz›rl›k dershanesine dönüﬂtürdü¤ünü belirten Prof. Dr. Osman Çakmak,
“Bu sistemde daha çok ders verince daha çok para kazan›lmakta, fakat araﬂt›rma yapman›n,
topluma hizmet etmenin bir getirisi bulunmamaktad›r” dedi. Prof. Çakmak, Türkiye’de yap›lacak
e¤itim reformunun, ‘Buluﬂa dayal› bir e¤itim’ olmas› gerekti¤ini ifade etti.
Prof. Dr. Osman Çakmak, ülke problemlerinin çözümünün ve gerçek kalk›nman›n
ancak her sahada bilimi rehber edinmek
ve iktidar konuma getirmekle mümkün
olaca¤›n› vurguluyor. Yurt d›ﬂ›ndan ve
yurt içinden çeﬂitli bilimsel ödülleri bulunan ve bilimsel çal›ﬂmalar› dünyan›n en
prestijli dergilerinde yay›nlanan Osman
Çakmak, Türkiye’de üniversitelerin neredeyse tek misyonunun yay›n yapmak hâline gelmesinden ﬂikayetçi. Ülkeyi yönetenlerin de e¤itimi ve bilimi yönlendirici ve
rehber konuma ç›karma konusunda projeleri bulunmad›¤›n› belirten Prof. Dr Osman Çakmak’a, tüm kesimlerin üniversite
reformu konusunda beklenti içinde oldu¤u hâlde gerekenlerin neden yap›lamad›¤›n›n sebebini sorduk. Prof. Çakmak, bilim ve e¤itim dünyam›zla ilgili reformlar›
yapmad›¤›m›z takdirde, AB sürecinde yap›lan reformlar›n içinin boﬂ kalabilece¤ini
belirtiyor. Buluﬂlara ve yeniliklere öncülük
etmesi gereken üniversitelerin, ‘Ek ders
ücretli e¤itim sistemi’ yüzünden haz›rl›k
dershanesine dönüﬂmesinden yak›nan
Prof. Dr. Osman Çakmak’›n cevaplar› dikkate de¤er;

Haziran 2006

AB sürecine girmiﬂ bulunuyoruz. Bu
süreçte üniversite ve bilim dünyam›za ne gibi görevler düﬂüyor?
Türk bilim ve e¤itiminin yeniden yap›land›r›larak ça¤a uygun hâle getirilmesi ihtiyac›, Avrupa Birli¤i’ne (AB) giriﬂ sürecinin
yo¤un bir ﬂekilde yaﬂand›¤› ﬂu günlerde
daha hayati bir öneme ulaﬂm›ﬂ bulunuyor.
Geçenlerde Dünya Bankas›, Türkiye’deki
e¤itim ve bilimin ç›kmazlar› ve çözüm yollar› üzerine
bir rapor yay›nland›
(http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=146438). Bir nokta özellikle dikkat çekici idi. “Türk yurttaﬂlar›n›n Avrupa’n›n düﬂük ücretli hizmet sektörü çal›ﬂanlar› hâline gelmemesi için Türkiye, ﬂimdi harekete geçmeli. Bu acil, zorlu görevi
baﬂarmak için, Türkiye kendi gelece¤ini,
politika ve tart›ﬂmalar›n üstünde tutmal›,
kapsaml› bir e¤itim reformu stratejisi oluﬂturmal›” deniyordu. Bunun bir anlam› ﬂudur: E¤er üniversitelerimiz bilim ve de¤er
üretir seviyeye ç›kar›lmazsa, icada dayal›,
buluﬂ temelli, bir e¤itim ikame edemezsek, AB’ ye girince alt ve ayak iﬂleri yapmaya mahkum kalabiliriz. Çünkü AB’ye girildi¤inde art›k taklit devri sona erecek.

Aksi hâlde büyük tazminatlar ödeme durumu var. Bilime dayanmayan taklit ve kopya
sanayi sona erecek yani. E¤itimde ve bilimde gerekli reformlar› yapmad›¤›m›z takdirde, bilime dayanmayan mevcut üretim
tesisleri kapanma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya
kalabilir. Ülkemizde üniversite-sanayi iﬂbirli¤i kurulamad›¤›, yani bilim rehber konuma ç›kar›lamad›¤› için sanayici taklide dayanan küçük ve basit teknolojilerle ayakta
kalmaya çal›ﬂmaktad›r. Sanayici lisans ve
patentle, kopya teknolojilerle iﬂlerini yürütmektedir.
Di¤er ülkelerde Üniversitelerin geliﬂmedeki rolü ne olmuﬂtur?
Geliﬂmiﬂ ülkelerin hepsinde üniversiteler,
toplumlar›n sosyal de¤iﬂim-geliﬂim-kalk›nma süreçlerinde ve yeni kültürel de¤erlerin benimsenmesinde kilit rol oynamaktad›r. Geçti¤imiz yüzy›l›n baﬂlar›nda birer
avuç pirince tâlim eden Japonya, Güney
Kore, Taiwan, Singapur ve Hong Kong'u
bugün birer ekonomik güç hâline getiren
de üniversitelerin öncülü¤ünde yenili¤e ve
keﬂfe dayanan ekonomi ve sanayileri olmuﬂtur. Geçen yüzy›l›n baﬂ›nda buzlarla
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kapl› oldu¤u halde ‹sveç’i bugün Avrupa’n›n Japonya’s› haline getiren ﬂeyin esasta 49 adet icat oldu¤unu bir doktora çal›ﬂmas› ortaya ç›kard›. ‹srail’i o bölgede güç
haline getiren de buluﬂçulu¤a dayanan endüstrileri de¤il mi?
Üniversiteler neden buluﬂa, icada öncülük yapam›yor?
Ülkemizde bilim hedefleri (misyon ve vizyon) ortaya konulmad›¤›ndan, 'Dostlar
al›ﬂveriﬂte görsün' kabilinden, doktora
al›ns›n, doçent olunsun diye araﬂt›rma faaliyetleri yürütülmektedir. Üniversitelerde
yay›n yap›nca ve özellikle at›flar indeksine
(citiation index) giren yay›n yap›nca her
ﬂeyin halloldu¤u havas› verilmektedir. Sonuçta üniversitelerden topluma ne ciddi
bir iktisadi katk›, ne de önemli bir sanayi
hamlesi yahut da uluslararas› pazarlarda
baz› aç›k veya eksikler bulup oralar› tutma
gibi geliﬂmeler olmuyor. Hâlâ her ﬂeyi d›ﬂar›da al›yoruz. D›ﬂ ülkelerin pazar› durumunday›z. Ürettiklerimiz bilime ve araﬂt›rmaya dayanmayan basit taklit teknolojilerden ibaret kalmaktad›r. Küçük bir sanayici
bile bir sistemi, yahut da makineyi geliﬂtirmek için üniversiteden destek alamamakta, ne yapaca¤›n› bilememektedir. En ba¤›ms›z olmas› gereken harp sanayisi bile
ço¤u ithal üzere kurulu.
Ülkemizdeki büyük holdingler de teknolojilerini d›ﬂardan patent, lisans, know-how
ve mühendislik anlaﬂmalar› ile sa¤lamaktad›rlar. Zaten bunlar›n birço¤unun çok
uluslu ﬂirketlerde ortakl›klar› vard›r. Bundan dolay› AR-GE çal›ﬂmalar›na pek ihtiyaç
duyulmamakta, firma içindeki AR-GE bi-
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rimlerini araﬂt›rma yapmaktan çok ba¤l›
bulunduklar› bölümlere haz›r ve ithal teknolojik hizmet vermekte, yani taklitte kullanmaktad›rlar. Küçük ve orta ölçekli firmalar›n ise AR-GE birimleri dahi bulunmamaktad›r.
Ürünlerin, fikirlerin ›ﬂ›k h›z›nda geliﬂti¤i
bir dünyada iﬂ bulmak ve bu iﬂi muhafaza
etmek çok güçleﬂmektedir. Günümüzde
edinilen bilgilerin yar›s›, yedi sene gibi bir
sürede geçersiz hâle gelmektedir. Dünyan›n tek bir ﬂehir haline geldi¤i günümüzde
ac›mas›z rekabet ortam›, h›zl› ve yeni üretim alanlar›nda kalite ve maliyet yar›ﬂ›nda
baﬂar›l› olmak için, nesilleri teknoloji
transferine de¤il, bilgi transferine ve üretimine sevk etmektedir. En son bilgi ve hünerlerle teçhiz olmaya mecbur etmektedir.
Böyle bir e¤itimi veremeyen ülkelerin di¤er ülkelerin teknoloji kolonisi olmaya
mahkûm olaca¤› ve bir varl›k gösteremeyece¤i ortadad›r.
As›l önemli olan bilimin üretkenli¤e yans›mas›, prati¤e dönüﬂmesidir. Ülkemizde bilimin en temel problemi de budur. Bilim
politikas›n›n özünde 'Bizim ne yapt›¤›m›z
de¤il, yapt›¤›m›z›n ne iﬂe yarad›¤› mühimdir' ve 'Uygulamaya dönüﬂmeyen bilginin
hiçbir önemi yoktur' fikri yatar.
1980’den sonra YÖK yasas› ile birlikte getirilen, ‘Ek ders ücretli e¤itim sistemi’, e¤itimi ticarete dönüﬂtürmüﬂ durumda. Gündüzü ve gecesi (2. e¤itim) ile dersliklere
kapat›yor hocay› bu sistem. Bu uygulamayla üniversiteler lisenin uzant›s› ﬂeklinde bir
kuruma dönüﬂtü adeta. Daha do¤ru bir ifade ile haz›rl›k dershanelerine dönüﬂmeye
baﬂlad›. Ö¤retim elamanlar› bir dersten

öbürüne girmekten araﬂt›rmaya ve üretmeye vakit bulamamaktad›r. Di¤er ülkelerdeki üniversitelerde araﬂt›rma, bir profesörün zaman›n›n yüzde 80, yüzde 90’›n›
al›r ve bir profesör her dönemde genelde
bir tane, haftada üç saatlik ders verir. Bizde oldu¤u gibi haftada 20–30 saat ders
vermek hemen hiçbir ülkede görülmeyen
bir olayd›r. Daha çok ders verince daha
çok para kazan›lmakta, fakat araﬂt›rma yapman›n, topluma hizmet etmenin bir getirisi bulunmamaktad›r bu sistemde. Türkiye’de 1970’lerde oluﬂmaya baﬂlayan araﬂt›rma gelene¤inin YÖK’ün kuruluﬂundan
sonra iyice zay›flamas›n›n bir nedeni budur. YÖK kurulduktan sonra ODTÜ gibi
üniversitelerden birçok seçkin ö¤retim
elaman› baﬂka ülkelere gitmek zorunda
kald›. Art›k üniversitelerde araﬂt›rma ortam› zay›flay›nca hocalar bir ders makinesi
haline geldi. Günde asgari 8–10 saat araﬂt›rmayla u¤raﬂmayan bir bilim adam›n›n
ciddi bir üretim ortaya ç›karmas› zordur.
Kendini araﬂt›rmaya vermeyen kiﬂi faydal›
bir ﬂey ortaya ç›karamamaktad›r.
O hâlde üniversite reformu deyince
öncelikle ele alaca¤›m›z konulardan
birisi, bilimsel üretimi bir kenara b›rakt›ran, üstelik e¤itimi bir ticarete
dönüﬂtüren 'Ek ders ücretli e¤itim'
yerine nas›l bir sistem kuraca¤›m›z›
konuﬂmal›y›z öyle de¤il mi?.
Bilimsel düﬂüncenin oluﬂmas› ve sorgulayan ö¤renci yetiﬂtirmek için uygulad›¤›n›z
e¤itim metodu önemli. Kafa boﬂ kutu, sürekli bilgi y›¤an ve televizyon seyreder tarz›ndaki e¤itimden nas›l icat eden, sorgulayan nesiller yetiﬂebilir? Nas›l bir tu¤la y›¤›n›ndan bina ortaya ç›km›yorsa, bilgi y›¤›n› da bilimsel düﬂünceyi do¤urmuyor ve
k›saca bilimin kendisini ortaya ç›karm›yor.
Bilgi aktarmaya dayanan ve adeta dersha-

Haziran 2006

dosya YEN‹L‹K-FARKLILIK

/ Üniversiteler Dershaneye Dönüﬂtü

Üniversitelerin
‘Yay›nc›l›k Oyunu’
Üniversitelerimizin uluslararas› yay›n

neleﬂen mevcut e¤itim sisteminde meraka
dayal› kuﬂku ve sorgulama neredeyse s›f›r
düzeyde kald›¤›ndan, verilen e¤itim üretici ve mucit düﬂünceleri geliﬂtirememekte, fert problem çözme yetene¤ine sahip
olamamaktad›r. Öncelikle yap›lmas› gereken, aktif ve verimli ders metotlar›n› uygulayamaz hâle getiren ek ders ücretli e¤itim
sisteminin terk edilmesidir.
Üniversiteleri olmas› gerekti¤i gibi
nas›l buluﬂlar›n merkezi haline getirebiliriz?
E¤er üniversitenin topluma faydal› hale getirilmesini istiyorsak (ki üniversiteler bunun için vard›r) yeni üniversite reformu
çerçevesinde Türkiye’deki dan›ﬂmanl›¤›
zorlaﬂt›r›c› ve ﬂüpheci yaklaﬂ›m terk edilmelidir. Üniversite ö¤retim üyelerinin özel
firmalarda serbestçe dan›ﬂmanl›k yapmas›
teﬂvik edilmeli ve karﬂ›l›¤›nda al›nan ücretten hesap sorulmamal›d›r. Bu uygulama,
geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi, endüstriüniversite iﬂbirli¤inin önünü açar ve topluma, üniversiteye dinamizm getirir.
ABD’de bir çok üniversitede ö¤retim üyelerine, ‘Bir gün tatil. Piyasaya ç›k›n, dan›ﬂmanl›k yap›n. Ve istedi¤iniz kadar da para
kazan›n. Benim için mühim olan bilgi birikiminizin topluma mâl edilmesi.’ Sene
sonunda ö¤retim üyelerinden rapor istiyor. Kaç tane firmaya dan›ﬂmanl›k yapt›n?
Onlar›n isimleri nelerdir? Ne kadar çok firmaya dan›ﬂmanl›k vermiﬂsen bu ö¤retim
üyesinin de¤erini art›r›yor. Demek ki piyasa bizim bilgi birikimimize önem vermiﬂ ki
bizi dan›ﬂman olarak iﬂe alm›ﬂ. Ben de de¤erli bir eleman›m ki dan›ﬂman olarak onlara hizmet veriyorum. Bizim üniversitelerimizde olmayan budur.
Sadece üniversitelere de¤il, ö¤retim üyelerine de en geniﬂ anlamda ‘özerklik’ verilmeli ve onlara güvenilmelidir. Ö¤retim
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performans›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Mevcut sistem topluma hizmeti adeta yasakl›yor. Örne¤in firmalara, sanayiye dan›ﬂmanl›k yapman›n önünde ciddi k›s›tlamalar var. Üniversitelerde üretilen bilginin geniﬂ halk kitlelerine yay›lmas› için
Türkçe yay›nlar yerine yabanc› dilde yay›n özendiriliyor. Akademik terfilerde
halka hizmete yönelik çal›ﬂmalar hiç dikkate al›nm›yor diyebiliriz. Varsa yoksa yabanc› yay›n. Acaba yabanc› dergilerde yay›n say›s› art›nca Türkiye geliﬂecek mi? Bu
düﬂünülmüyor. Proje seçiminde olsun
akademik terfilerde olsun de¤erlendirme
kriterlerine bak›nca gerek TÜB‹TAK olsun ve gerekse de YÖK olsun, yay›n ve
makale yap›l›nca (özellikle uluslararas›
üyesine y›ll›k performans kriteri ve puanlama sistemi getirilmelidir. Çünkü o y›lki
maaﬂ art›ﬂlar› için bir temel oluﬂturur bu.
Ö¤renci de¤erlendirmeleri de ö¤retim
üyesinin o y›lki performans›n›n parças› olmal›d›r. Bu de¤erlendirmeler, hocalar›n
eksikliklerini görme ve kendilerini geliﬂtirme için bir yol gösterici olacakt›r. Bu performans, her ders için dönem sonunda ö¤rencilerin hocalar› ve dersi de¤erlendirmeleri d›ﬂar›da oldu¤u gibi bizde de standart
uygulama hâline getirilmelidir. Piyasaya
verilen hizmet yan›nda, ö¤renci de¤erlendirmeleri de maaﬂ art›m›nda, doçentlik ve
profesörlü¤e yükseliﬂte önemli kriter hâline getirilmeli.
Sonuç olarak endüstride, ziraatta, hizmetler sektöründe, kamu yönetiminde, siyasette, k›saca her sahada sorgulama esasl›,
icada dayal› “millî” bir e¤itim ortam› ve anlay›ﬂ› oluﬂturmak zorunday›z. Bu kolay de¤ildir ama baﬂka ç›kar yol da görünmüyor.
Ülkemizde bilimi aksesuar olmaktan kurtar›p, insan›m›z›n geliﬂimine ve hizmetine
sunman›n yolu budur.

at›f dizinine –SCI- giren dergilerde) her
ﬂey halloluyor havas› veriyor. SCI yay›n
say›s› art›nca acaba Türkiye geliﬂecek mi?
‹ﬂte bu soruyu kimse sormuyor. Geliﬂmiﬂ
ülkeler geliﬂmiﬂlik düzeyini SCI yay›n› ile
de¤il, yüksek teknoloji ürünlerinin sat›ﬂ
rakamlar› ile ölçüyor. Bu ülkeler iﬂe yararl› bir buluﬂ yapt›klar›nda onu kesinlikle yay›nlam›yor. Sonuç ç›karmadan, onu
uygulamaya dönüﬂtürmeden, daha geliﬂmiﬂini bulmadan d›ﬂar›ya duyurmuyorlar. Kendisi daha üst bir teknolojiye geçince de patent olarak yüklü para ile d›ﬂar›ya sat›yorlar. Di¤er taraftan iﬂin ilginç
yan› ise TÜB‹TAK ve YÖK, yükseltmelerde ve de¤erlendirmelerde SCI yay›nlar›n›
en önemli kriter hâline getirdi¤i hâlde bu
yay›nlar›n iﬂe ne kadar yarad›¤›n›n bir ölçüsü olan at›f say›s› aç›s›ndan Türkiye,
108 ülke aras›nda 80. s›ralarda kal›yor. Bu
da üniversitelerimizin bir ’Yay›nc›l›k oyunu’ içine düﬂtü¤ünü göstermiyor mu?
Yeni bir üniversite reformu teﬂebbüsünde, baﬂar›l› sonuçlar elde etmek
istiyorsak, nelere dikkat etmeliyiz?
Art›k ayr›nt› problemler ve pansuman tedbirlere de¤il, gerçek sorunlara odaklan›lmal›d›r. Bunun için de öncelikle problem
çözme tav›r ve yaklaﬂ›mlar›m›z› gözden geçirmeliyiz diye düﬂünüyorum. Konuyu
bilimsel platformlara taﬂ›mak ve önce neyi çözece¤imizi bilmeliyiz. Sonra kanun
ç›karman›n ancak çözümün kendisi de¤il,
olsa olsa bir parças› olaca¤›n›n fark›nda olmal›y›z.
Konular bir proje olarak ele al›nmal›, zamana yay›lmal›; y›llara göre kimin ne zaman ne yapaca¤› ve kimin hangi rolü üstlenece¤i belirlenmelidir. Sonra, üniversite reformunu ortaö¤retimden ayr› düﬂünmemek gerekiyor. Bunlar da yetmez. ‹lgili taraflar›n ikna edilmesi ve çözüm için
ciddi bir iste¤in oluﬂturulmas› önemli. Ön
yarg›l› bir yaklaﬂ›ma sahip bir toplum oldu¤umuzu unutmayal›m. Bunun için kamuoyunun, özellikle bas›n›n ikna edilmesi
belki her ﬂeyden daha önemli bu süreçte.
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Mucitlik ‹çin
Çocuklu¤a ‹nilmeli
Japonya’da günde bin 350'nin üzerinde patent baﬂvurusu yap›l›rken,
bu rakam Türkiye'de ortalama 3 civar›nda. Bu da bize insan›m›z›n
buluﬂçu özellikte olmad›¤›n› gösteriyor. Uzmanlar bunun e¤itim sisteminden ve yetiﬂtirilme biçimimizden kaynakland›¤›n› belirtiyor.
Yeni buluﬂlar›n ortaya ç›kmas› ve bunun ekonomiye kazand›r›lmas›
için aile ortam›n›n ve e¤itim sisteminin çocu¤a özgüven kazand›racak nitelikte olmas› gerekti¤ine
dikkat çekiliyor.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde (ABD),
1794 y›l›ndan 1986 y›l›na kadar 4 milyon
600 bin patent tescil edildi. ABD’de halen
her hafta 4 bin ile 7 bin aras›nda patent
baﬂvurusu yap›l›yor. Ülkemizde patent yasas› 1800'lü y›llarda ç›kt› ancak günümüze
kadar geçen süre içinde, tescil edilen patent say›m›z 23 bine yaklaﬂabildi. Zaten bu
say›n›n 20 bini yabanc›lar›n Türkiye'de tescil ettirdikleri patentlerden oluﬂuyor. 200
y›ldaki toplam patent say›m›z, ABD'de bir
haftada yap›lan baﬂvuru say›s›n›n yar›s› kadar. Ankara Ticaret Odas›’n›n (ATO) 2004
y›l›nda yay›nlad›¤› ''Patent Fakiri Türkiye''
raporu da, Türkiye’nin buluﬂ yapamad›¤›n›
gözler önüne seriyor. ATO’nun raporuna
göre, Türkiye patent üretiminde Kazakistan, Romanya, ‹ran, Özbekistan, ‹rlanda,
‹srail, Macaristan, Bulgaristan ve Mo¤olistan'dan bile sonra geliyor. Japonya’da günde bin 350'nin üzerinde patent baﬂvurusu
yap›l›rken, Türkiye'de her güne ortalama
üç patent baﬂvurusu düﬂüyor. Her 100 patentten 96's›n› ise yabanc›lar al›yor. Türkiye'de y›lda yap›lan patent baﬂvurusu
500’lerde kal›yor. Ülkelerin ekonomik ge-
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liﬂmelerinde, yeniliklerin ve yeni buluﬂlar›n sanayiye uygulanmas› büyük önem taﬂ›d›¤›na göre, sanayi ülkesi say›lan ve geliﬂmekte olan Türkiye için bu rakam oldukça
düﬂüktür.
Köle Zihniyetli Çocuklar Yetiﬂiyor
Türk insan› neden buluﬂ yapam›yor? Yeni
ürünlerin ve hizmetlerin Türkiye’de daha
fazla ortaya ç›kmamas›n›n nedenleri neler
olabilir? Bu sorular›n, e¤itim sisteminden,
yetiﬂtirilme biçimine kadar birçok nedeni
oldu¤unu söyleyen uzmanlar, ailelerin, fark›nda olmadan, kendisine güveni olmayan, kiﬂilik kazanmayan, kendi baﬂ›na karar
veremeyen ve yeni bir ﬂey üretemeyen köle zihinli çocuklar yetiﬂtirdi¤ine dikkat çekiyorlar. Çocuk Psikolo¤u Yasemin Aslan,
kiﬂilik geliﬂiminin çocuklukta baﬂlad›¤›n›
belirterek, Türkiye’de anne babalar›n tutumu ile e¤itim sisteminin çocuklara kal›pl›
düﬂünmeyi ve kal›pl› ö¤renmeyi aﬂ›lad›¤›n›
söylüyor. Aslan, “Belli kal›plara uyum sa¤layarak hayat›n› s›k› kurallar çerçevesinde
ﬂekilde yürütmeye endekslenen çocuklar,
buluﬂçu bir zihne sahip olamaz. Anne ba-

balar, çocuklar›n› kendi ailelerinden gördükleri gibi yetiﬂtiriyor. Bizim ülkemizde,
çocuklar›n büyüdü¤ünde iyi bir mevkiye
gelmesi, çok para kazan›p kendini kurtarmas› anlay›ﬂ› hakimdir. Ancak, Albert E›nste›n, Thomas Alva Edison gibi bilim adamlar›, paray› ve mevkiyi hiçbir zaman düﬂünmediler. Son derece merakl› kiﬂili¤e sahip
bir çocuk olan Edison 10 yaﬂ›na geldi¤inde
kendisini fizik ve kimya kitaplar›na verdi”
diyor.
Korumac› Anne Baba, Çocu¤un
Üretkenli¤ini Öldürüyor
Aslan, çocuklar›n okul öncesi dönemde bir
hayal dünyas›nda yaﬂad›¤›n› belirterek, ailelerin, bu dönemde mevcut nesnel gerçekleri çocu¤a çok çabuk kabul ettirmeye
çal›ﬂt›¤›n› söylüyor ve ekliyor; “Anne babalar bu dönemlerde çocuklar›n oyunlar›na,
yapt›¤› resimlere, nesnel gerçekleri koymaya çal›ﬂ›yor. Çocuk resim yaparken güneﬂi mavi ya da pembe çiziyor ancak anne
müdahale ediyor. Çocu¤un hayalindeki
güneﬂi kabul etmesi, onun hayal dünyas›n›n geliﬂmesine izin vermesi gerekir.
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Dr. Melike Günyüz
“Özgüven Duygusu Geliﬂtirilmeli”
“Okul öncesi e¤itimde temel yaklaﬂ›m,
çocu¤un kendine güvenini geliﬂtirecek
duygusal ve fiziksel ortamlar›n oluﬂturulmas›d›r. Bu güvenin sa¤lanabilmesinin
de¤iﬂik aﬂamalar› vard›r. Çocu¤un e¤itmeni ile olan birebir iliﬂkisi, çocu¤un arkadaﬂlar› ile iliﬂkisi vb pek çok etken çocuktaki güven geliﬂmesini destekleyebilir
ya da güvensizli¤e yol açabilir. Okul öncesi e¤itim materyalleri özellikle de e¤itim
kitaplar› aç›s›ndan konuyu de¤erlendirecek olursak karﬂ›laﬂaca¤›m›z manzara ﬂu
ﬂekildedir: Çocu¤un herhangi bir etkinli¤i yapabilmesi ile ilgili güven oluﬂumu,
çocu¤un konuya olan ilgisi ve verilen çal›ﬂmalarda kendini yeterli hissetmesi ile
do¤rudan ilintilidir. Konunun çocu¤a veriliﬂ biçimi ve aktar›l›ﬂ ﬂekli, çocu¤un dikkat süresini uzatabilir ya da k›saltabilir.
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li bölümlerinden biri, onlar›n dil geliﬂimlerini de destekleyen çember ders
saatleridir. Mevcut yay›nlar›n çok az› bu
tarz ders iﬂleme tekni¤ine uygundur.
Ö¤retmenin bir konudaki ö¤retimini
tam olarak yapabilmesi için bir konuyu
en az bir hafta y›ll›k planda iﬂlemesi hedeflenir. Ancak ö¤retmenin elindeki kitaplar›n ço¤unda konular çok k›sa ele
al›nm›ﬂt›r ve konular aras›ndaki bütünlü¤ü çocu¤un alg›lamas› önemsenmemiﬂtir. Bir konu, örne¤in Mevsimler konusu iﬂlenirken bu konunun fen matematik, müzik, hikaye, drama ve sanat aktiviteleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Ne yaz›k ki ö¤retmenin kolayl›kla, zaman kaybetmeden ulaﬂabilece¤i bu tarz
kaynak kitaplar› yayg›n de¤ildir. Pek çok
ö¤renci, kitab›nda verilen kesimle ilgili
aktivitede ö¤rencilerin küçük kas geliﬂimine dikkat edilmedi¤i gözlemlenebilir.
Bu da çocukta baﬂar›s›zl›k duygusunu geliﬂtirmekte ve yetiﬂkine ba¤l›l›¤› art›rmaktad›r. Seçilen resimlerde canl› renklerin
kullan›lmamas› ya da çok dar boyama
alanlar›n›n yer almas› da benzer sonuçlar
do¤urmaktad›r. Genel olarak okul öncesi
yay›nlarda mevcut yay›nlardan daha büyük boyama alanl› resimler ve kesim yeri
belirtilmiﬂ daha büyük çizimler kullan›lmal›d›r.

Burada en önemli etken, onun dikkat süresini uzatabilmektir. Bu da ö¤retmenin
konuya yaklaﬂma biçimi ve materyallerin
çekicili¤i ile mümkündür. Piyasada mevcut okul öncesi yay›nlar›n pek ço¤u, çocuklar›n bireysel çal›ﬂmalar›na yönelik kitaplard›r. Okul öncesi s›n›flar›n en önem-

E¤itim materyallerindeki bu ve benzeri
problemler, çocukta özgüven duygusunun geliﬂmesine engel olur, çocukta yeterlilik duygusunun zay›flamas›na yol
açar. Oysa hedefimiz yenilikçi, çocu¤un
hem fiziksel hem de psikolojik geliﬂmesini destekleyen, onlarda farkl› boyutlarda
düﬂünme yetene¤ini geliﬂtirecek ürünler
ortaya koymakt›r.”

Oyuncak seçimlerinde de anne babalar ayn› tutum içindedir. Aileler, çocu¤un istedi¤i oyunca¤› de¤il ona daha yararl› oldu¤u-

na inand›¤› oyunca¤› al›r. Çocuk oyunca¤›
amac› d›ﬂ›nda kulland›¤› zaman da müdahale eder. Çocu¤a bir kavram› ö¤retip bil-

gi vermek baﬂkad›r, hayal dünyas› içerisinde oynarken yapt›¤› her ﬂeye müdahale
edip d›ﬂ dünyadaki nesnel gerçekli¤e
uyum sa¤lamas› yönünde çaba harcanmas›
baﬂkad›r”. Anne babalar›n aﬂ›r› korumac›
bir yap›ya sahip oldu¤una da dikkat çeken
Aslan, bu durumun çocukta özgüven duygusunun geliﬂimini engelledi¤ini ifade ediyor. Bu tür yaklaﬂ›mlar›n çocu¤un üretkenli¤ini yok etti¤ini ve buluﬂçu olmas›na engel oldu¤unu belirten Aslan, “Do¤an Cüceno¤lu’nun bir kitab›nda ﬂöyle bir yaz› okumuﬂtum. Cüceno¤lu, e¤itim için gitti¤i
ABD’de bir aileye misafir olmuﬂ. Ailenin
2.5 yaﬂ›ndaki çocu¤unun merdiven basama¤›n› ç›kmaya çal›ﬂt›¤›n›, ancak zorland›¤›n› görünce yard›m etmiﬂ. Çocu¤un anne
ve babas› ‘Sen çocu¤umuzun bir ﬂeyi baﬂarma mutlulu¤unu elinden ald›n’ diyerek
tepki göstermiﬂler. Bizim toplumumuzda
bunun tam tersi yap›l›yor ve küçük yaﬂta
bir ﬂeyi baﬂarmas› için giriﬂimde bulunmas› engelleniyor. Çocu¤a küçük yaﬂlarda tercih hakk› verilmiyor ancak büyüdü¤ünde,
iﬂi, eﬂi ve yaﬂad›¤› yer gibi tercihleri do¤ru
yapmas› bekleniyor”.
Oyuncak Seçimine Dikkat!
Oyunca¤›n çocu¤un hayal dünyas›n› ve kiﬂili¤ini geliﬂtiren bir araç oldu¤unu belirten Aslan, “Çocuk ergenlik dönemine kadar oyuncakla oynar. Ailelere ve okul öncesi e¤itmenlere çok büyük görev düﬂüyor. Okul öncesi kurumlar›n oyuncak köﬂelerinde Barbi bebekler yerine üretkenli¤i artt›ran, düﬂünme becerilerini geliﬂtiren
oyuncaklar tercih edilmelidir. Çocuk uzaktan kumandal› araba ile oynamak yerine
onu yapmay› ö¤renmelidir. Haz›r oyuncaklar, çocuklar› var olanla oyun kurmaya yönlendiriyor, vakit geçirmeye yar›yor. Bilim
adamlar›n›n yetiﬂti¤i toplumlara bakt›¤›m›zda, merak ve özgüven duygusunun ge-
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liﬂti¤ini, çocu¤un üretkenli¤ini artt›ran
oyuncaklar›n tercih edildi¤ini görürüz” diyor.
“Bat› ‹leri, Biz Geri” Söylemi, ‹leriyi
Gören ‹nsanlar›n Ortaya Ç›kmas›n›
Engelledi
EDAM E¤itim Dan›ﬂmanl›¤› ve Araﬂt›rmalar› Merkezi Genel Müdürü Alpaslan Durmuﬂ da, Türkiye’de buluﬂçu insanlar›n yetiﬂmemesini, Türk insan›ndaki cesaret
duygusunun kaybolmas›na ba¤l›yor. Güven duygusunun zamanla kayboldu¤unu
belirten Durmuﬂ, “Türk toplumu, Tanzimat döneminden itibaren yenilgi psikolojisiyle büyüdü. ‘Bat› ileri, biz geri’ söylemi,
yenilikçi, ileriyi gören insanlar›n ortaya ç›kmas›n› engelledi. Türk halk›nda medeniyet bilinci yok, temel bilimlerde ve felsefede sa¤lam de¤il. Temel bilimlerde ve felsefede sa¤lam olmayan toplumlar; bilimde,
sanatta, teknolojide bir yere gelemez.
Müslüman toplumlar›n bilim, biyoloji, fizik
ve astronomide ileri gitti¤i ça¤lardaki isimlere bakt›¤›m›zda hepsinin çok önemli felsefi damara sahip oldu¤unu görürüz. Bizim insan›m›z daha kendi gücünün fark›nda bile de¤il. Ayr›ca, kendi gücünü geçmiﬂe dönerek alg›layabilecek ve geçmiﬂten

alaca¤› bilgilerle gelece¤e ad›m atabilecek
bak›ﬂa da sahip de¤il. Bizim insan›m›z böyle derin iﬂlerle u¤raﬂm›yor” diyor. Türk insan›n›n düﬂünmedi¤ini ve üretmedi¤ini
ifade eden Durmuﬂ, “Bizim toplumumuzun filozofu yoktur, olsa da sahip ç›km›yoruz. Çünkü, Türkiye’de filozofun karﬂ›l›¤›
yar› deli demektir. Bak›rköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi’nin bahçesinde düﬂünen adam heykeli bile insanlara, ‘Düﬂünürsen delirirsin’ mesaj› veriyor” ﬂeklinde
konuﬂuyor.
Prof. Dr. Muhsin Hesapç›o¤lu
Mevcut E¤itim Sistemi Mucitler
Yetiﬂtirmez
Türkiye’de aç›k fikirli nesillerin yetiﬂmesini, devletin, ailelerin, bürokratlar›n ve e¤itim sisteminin engelledi¤ini belirten Durmuﬂ, okullardaki birçok ö¤retmenin de
bilgi düzeylerinin düﬂük oldu¤unu, üniversitede ö¤rendi¤i bilgiler üzerine bilgi katmadan e¤itim verdi¤ini ifade ediyor. Yeni
e¤itim sisteminin de di¤erleri gibi yabanc›
kaynakl› oldu¤unu belirterek, benzerinin
1970’li y›llardan bu yana ABD’de uyguland›¤›n› söylüyor. Türkiye’deki e¤itim sisteminin modaya dayal› oldu¤unu ve bu sistemle buluﬂçu nesiller yetiﬂmeyece¤ini anlatan Durmuﬂ, “Projeye dayal› e¤itim siste-

“1926 y›l›ndan sonra, Ziya Gökalp a¤›rl›kl›
bir devlet felsefesi kurmak ve e¤itim sisteminde bunu oluﬂturmak düﬂüncesi hakim
olunca, toplumun muhafazas›na yönelik
bir e¤itim sisteminin içine girdik. Bu sistemde, birey toplum içinde bo¤ulur. Türk
e¤itim sistemindeki bu durum halen
devam etmektedir. Bugünkü e¤itim sistemi, ö¤renci merkezli olmas›na ra¤men,
yenilikçi ve geliﬂtirici nitelikte de¤ildir”
mi, kiﬂilerin yaln›z asgari bir tak›m özelliklerini ortaya ç›karmaya yarar. Biz e¤itim
sistemini kendimiz haz›rlamak yerine, hep
d›ﬂar›dan ald›k. Bu e¤itim sisteminde de
zekay› geliﬂtirecek, yap›land›rmay› sa¤la-

S›nai Haklar Ders Kitaplar›nda
Türk Patent Enstitüsü ve Milli E¤itim Bakanl›¤› aras›nda geliﬂtirilen iﬂbirli¤i
uyar›nca 2006-2007 e¤itim döneminde s›nai haklar ilkö¤retimde ders olarak
okutulacak. Bu amaca matuf olarak 19/01/2006 tarihinde Baﬂkent
Ö¤retmenevi'nde kitap haz›rlama komisyonlar›na s›nai haklar sistemi, TPE,
sundu¤u hizmetler ve önemi hakk›nda bilgiler verildi. Buna göre önemi
önümüzdeki y›l haz›rlanacak ders kitaplar›nda bilim ve teknoloji ünitelerinde
s›nai haklar, buluﬂ (patent) ve di¤er haklara iliﬂkin temel bilgilerin ilkö¤retim
düzeyinde verilmeye baﬂlanacak. Sadece temel bilgiler verilmekle kal›nmayacak, araﬂt›r›c›, yenilikçi yap›n›n özendirilmesi, ö¤rencilerin araﬂt›rmaya ve yenilikler ortaya koymaya yöneltilmesi konusunda da iki
kurum aras›nda ortak çal›ﬂmalar yürütülecek. Bunun yan› s›ra taklit ve korsana karﬂ› ö¤rencilerin bilinçlendirilmesi, telif haklar›,
eser sahibinin haklar› gibi konularda genel bilgi düzeylerinin de yükseltilmesi hedefleniyor.
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yan moda metotlar var, ancak bu sistem de
di¤erleri gibi gelip geçicidir. Dünyan›n her
ülkesinde insanlarda matematik korkusu
vard›r, ancak bu korkuyu yenmek için ciltler dolusu yaz›lar yazm›ﬂlard›r. Bizim e¤itim sistemimiz ise ö¤rencilerin matematikten korkmas› için adeta özel haz›rlanm›ﬂt›r. Yeni e¤itim sistemine göre, Türkçe
dersi notu beﬂ olan bir ö¤renci baﬂar›l›d›r,
fakat bunun yan›nda matematik dersi notu
iki olan bir ö¤renci de baﬂar›l›d›r. Bizde bir
tak›m bilgiler ezbercili¤e dayan›yor. Böyle
bir e¤itim sistemi mucitler yetiﬂtiremez”
diyor.
Türk E¤itimi Ismarlama
Çözümlerden Oluﬂuyor
Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Muhsin Hesapç›o¤lu, Türk e¤itim sisteminde Osmanl› Devleti’nin son döneminden itibaren ›smarlama çözümler bulundu¤unu, bu durumun buluﬂçu nesiller
yetiﬂmesini imkâns›z hâle getirdi¤ini söylüyor. Türkiye’de Kanuni Sultan Süleyman
dönemine kadar medrese say›s›n›n oldukça fazla oldu¤unu belirten Prof. Dr. Hesapç›o¤lu, “Do¤a bilimleri medreselerde ö¤retildi, ancak o dönemde medreseler zay›flamaya baﬂlad›, müderrisler unvanlar›n› parayla al›r hâle geldi. Tanzimat dönemine
gelindi¤inde bu zay›flama daha da artt›,
Türkiye bilim ve e¤itimi d›ﬂar›dan almaya

baﬂlad›. Cumhuriyet’in kuruluﬂundan 1926
y›l›na kadar bireyi dikkate alan e¤itim sistemi benimsendi. Bu sistem, kendisine güvenen, sa¤lam karakterli, yenilikçi kiﬂiler
yetiﬂtirir. Ancak, 1926 y›l›ndan sonra, Ziya
Gökalp a¤›rl›kl› bir devlet felsefesi kurmak
ve e¤itim sisteminde bunu oluﬂturmak düﬂüncesi hakim olunca, toplumun muhafazas›na yönelik bir e¤itim sisteminin içine
girdik. Bu sistemde, birey toplum içinde
bo¤ulur. Türk e¤itim sistemindeki bu durum halen devam etmektedir. Bugünkü
e¤itim sistemi, ö¤renci merkezli olmas›na
ra¤men, yenilikçi ve geliﬂtirici nitelikte de¤ildir” diyor.
“E¤itim Sistemindeki Yenilenmeyi
Kendimiz Yapm›yoruz”
Prof. Dr. Hesapç›o¤lu, Türk Patent Enstitüsü ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iﬂbirli¤i ile

Alpaslan Durmuﬂ: Çocuklar›n Kendine Güveni Yok
Günümüzde çocuklar›n temel becerilerinin geliﬂmedi¤ini belirten Durmuﬂ, “Etraf›n›zdaki çocuklara, ‘Evde ekmek kalmad›, bakkaldan ekmek almaya gittin ancak orada da ekmek bitmiﬂ ne yapars›n?’ sorusunu yöneltti¤inizde, ‘F›r›na giderim, orada da yoksa di¤er mahalle bakkal›na bakar›m, ekmek bitmiﬂse eve gelirim’
cevab›yla yaln›z iki alternatif üretebiliyor. Oysaki, çocuk, ‘Komﬂuya bakmak, yoksa lokantaya gitmek, orada da bulamazsa un almak gibi en az 10 alternatif üretebilmelidir. Bulgaristan, Yugos-
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2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda s›nai haklar›n ilkö¤retimde ders olarak okutulmas›n› geç kal›nm›ﬂ bir karar olarak de¤erlendiriyor ve ekliyor; “ Bu ders amaçlara
uygun olarak yürütülürse ö¤rencilerde bir
duyarl›l›k kazand›r›r. E¤itim sistemindeki
yenilenmeyi kendimiz yapm›yoruz.
1950’den itibaren ABD e¤itim sistemi ile
kendimizi yenilemeye çal›ﬂ›yoruz.
1990’larda bu yo¤un bir hâle geldi. Türk
Milli E¤itimi’ni Geliﬂtirme Projesi ad› alt›nda Dünya Bankas›’ndan kredi ald›k ancak
o krediler, temel e¤itimi geliﬂtirme projesi,
teknik e¤itimi geliﬂtirme projesi olarak devam ediyor. Türkiye’nin e¤itim bilimleri
alan›ndaki bilgi birikiminin dikkate al›nmas› gerekiyor. Ülkemizde e¤itim sistemini
de¤iﬂtirecek insan›m›z vard›r. Dünya Bankas›’na ak›t›lan paralar kendi insan›m›za
yat›r›lmal›d›r”.

lavya gibi balkan ülkelerinde bile
lise mezunu çocuklarla, yar› beden dili ile, araya baz› cümleler
katarak bile olsa ‹ngilizce konuﬂarak anlaﬂabiliyorsunuz. Bizim ülkemizde kolejlerden mezun olan
çocuklar›n karﬂ›s›na bir turist ç›ksa pani¤e kap›l›yor. Çünkü, kendine güveni yok.”
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Mârifet ‹ltifâta Tâbidir
Özgüven eksikli¤i ve ö¤renilmiﬂ çaresizlik, Türkiye’de yenilikçi fikirlerin geliﬂmesi yolunda en
büyük engeldir. Birey, ilk çocukluk y›llar›ndan itibaren hem ailede, hem de okulda etkisiz/güçsüz
olarak yetiﬂtirilmektedir. Kurallar› büyükler koyar, çocuklar ne yaparlarsa yaps›nlar bu durumu
de¤iﬂtiremezler. Tabiî bu durum, bireyin kendine olan güveninin azalmas›na da yol açar. Bir ﬂeyler
üretebilece¤ine, baﬂarabilece¤ine inanmayan birey, herhangi bir fikir ortaya koyamamaktad›r.
Yeni ﬂeyler ortaya koymak, icat etmek ve
bir eser meydana getirmek; bilinenlerle bilinmeyenler aras›nda yeni, pratik iliﬂkiler
kurabilme ve bilinenleri yeni durumlara
uygulayabilme yetisidir. Japonlar›n buldu¤u/geliﬂtirdi¤i robot Asimo da, Afrika’daki
bir kabilenin banyo yapmak için kam›ﬂlardan ve a¤aç kütüklerinden oluﬂturdu¤u
sistem de yenilikçi düﬂüncenin eserleridir.
Ancak önemli olan nokta, bu yenilikçi fikirlerin soyut olmaktan ç›k›p somut hale gelmesi, yani uygulanmaya konmas›d›r.
Yenilikçi Düﬂünce Süreci
Her insan›n baﬂ›ndan ﬂöyle bir durum geçmiﬂtir. Kafan›z›n adeta tüm problemlerden ve düﬂüncelerden uzaklaﬂt›¤› bir anda,
akl›n›zda birden haftalarca üzerinde düﬂündü¤ünüz bir meselenin çözümü, karanl›k bir odada bir ampülün yanmas› ile
oluﬂan ayd›nl›k gibi belirivermiﬂtir. ‹ﬂte
böyle durumlar insanlar›n yenilikçi olan
yönleriyle iletiﬂime geçti¤i anlard›r. Toplumda “ilham geldi” diye nitelendirilen
böyle durumlar, asl›nda içinde birbirinden
farkl› evrelerin oldu¤u yenilikçi problem
çözümü döngüsünün son basama¤›d›r.
‹ﬂte bu yenilikçi problem çözüm döngüsünün ilk evresi “haz›rl›k” safhas›d›r. Bu safhada insan konuyla ilgili olan bütün bilgiye
ulaﬂmaya çal›ﬂ›r. Bir baﬂka deyiﬂle bireyin
hayal gücü serbest biçimde dolaﬂ›r. Bu evre için önemli olan beceri, bireyin yeni dü-
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ﬂüncelere aç›k olmas› ve etkili biçimde karﬂ›s›ndakini dinleyebilmesidir. Fakat bu becerileri kullanmak göründü¤ü kadar kolay
de¤ildir. Çünkü insanlar ço¤unlukla çözümlere s›radan bir düﬂünme tarz›yla yaklaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar ki, psikologlar bunu “fonksiyonel sabit düﬂünce” tarz› olarak
adland›rm›ﬂlard›r. Bu düﬂünce tarz›nda birey, problemin çözümü için en net veya
belli yollar› denemektedir, çünkü bu yollar
daha önce kullan›lm›ﬂ ve bu sayede baﬂar›l› olunmuﬂtur. Bir baﬂka engel ise “kendi
kendini sansürleme”dir. Yani birey, kendi
kendini yarg›layarak yenilikçili¤ini köreltmektedir. Haz›rl›k safhas›ndan sonra “kuluçkaya yatma” safhas› gelir. Bu evrede birey, toplad›¤› bütün bilgileri ö¤ütür. Bu
safha genellikle bireyin kontrolü haricinde
bilinçalt›nda gerçekleﬂir. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir bilgi vard›r. Bilinçalt›, insan›n bilinçli durumuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, yenilikçi kavray›ﬂ›n daha iyi iﬂledi¤i yerdir. Yani, bilinçalt›nda fikirler daha iyi akar ve bu fikirler aras›nda hiç beklenmeyecek kadar ilginç ba¤lant›lar kurulur. Bilinçalt› bize kelimelerin ötesinde
içinde zengin duygular›n ve derin hislerin
oldu¤u bir alan oluﬂturur. Gün içinde bütün düﬂüncelerimizden ar›nd›¤›m›z zamanlarda bilinçalt›ndan gelen kavray›ﬂlara
daha aç›k oluruz. Bu yüzden gündüz düﬂleri diye nitelendirdi¤imiz anlar yenilikçili¤e en yak›n oldu¤umuz zamanlard›r. Biraz

da ﬂans sayesinde “ayd›nlanma” diye nitelendirilen yenilikçi problem çözümü döngüsünün üçüncü evresine geliriz. Bu safhada problemin çözümü bireyin akl›nda
ans›z›n beliriverir. Fakat kendi baﬂ›na düﬂünceler herhangi bir problemin çözümü
olamayaca¤›ndan birey, kendini en son evre olan “çeviri” veya “harekete geçme” safhas›nda bulur. Bu dönem teorinin prati¤e
geçirildi¤i safha olarak bilinir.
Her insan›n hayat› yenilikçi anlarla doludur. Ve her bireyin içinde kendili¤inden
yenilikçi bir ruh bulunur. Yenilikçi ruh denince sadece ak›llara daha iyi veya mükemmel say›labilecek fikirlerin ortaya ç›kt›¤›
anlar gelebilir. Fakat bu ruhun içerisinde
örnek olarak bir insan›n içinde u¤raﬂt›¤›
bir iﬂ veya bir insan ile ilgili olarak beliren
bir mutlulu¤un oldu¤u genel bir fark›ndal›k da vard›r. Birçok insan kendilerini yen-

Yenilikçi düﬂüncenin ortaya ç›k›ﬂ›nda etkili olan rekabet kavram›na Türkiye’de çok
s›k rastlanmaktad›r. Ancak buradaki rekabet, yenilikçili¤i art›rmak yerine köreltmektedir. Lise ve üniversite giriﬂ s›navlar›
gençlerin önündeki en büyük rekabettir.
Fakat bu rekabet adaletli bir ﬂekilde
gerçekleﬂmemektedir. Özel dersler ve özel
dershaneler, yenilikçili¤i de¤il, ezberi
ölçen s›nav sistemleri olup, yenilikçi fikirler üretmeyi engellemektedir.
27
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laﬂt›ran yenilikçi fikirler olarak bize geri
döndü¤ünü görürüz. ‹nsanlar› yenilikçi
düﬂünmeye sevk eden baz› faktörler vard›r. Ortamdaki kaynaklar›n/sunulan örneklerin çeﬂitlili¤i, rekabet, zor koﬂullar ve
düﬂüncenin uygulamaya konulma beklentisinin yüksek olmas› gibi (hem fiziksel
hem kültürel aç›dan).

likçi olarak görmezler çünkü yenilikçilik
denince ak›llara büyük buluﬂlar›n yap›ld›¤›
veya içinde dahili¤in bulundu¤u fikirler
gelir. Fakat bu düﬂüncenin aksine, al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir ﬂekilde de¤iﬂik bir yemek
yapmak bile yenilikçili¤in s›n›rlar› içerisindedir. ‹nsan kendi orijinalli¤inin fark›na
vard›¤› takdirde daha çok özgüven oluﬂturur ve bu sayede ileride yenilikçi davranma
ihtimali artar. Bu noktada önemli olan bireyin kendi yenilikçili¤ine dikkatini yöneltebilmesidir. ‹nsanlar›n ço¤u hata yapmaktan ve etraf›ndaki insanlar taraf›ndan
eleﬂtirileceklerinden korkarlar. Fakat yenilikçi problem çözümünde hata bu prosedürün bir parças›d›r. Unutmamak gerekir
ki, hata kendisinden bir ﬂeyler ö¤renebilece¤imiz bir hayat deneyimidir. Yap›lan bir
araﬂt›rmada toplum taraf›ndan yenilikçi
olarak kabul edilen insanlar›n di¤er insanlara nazaran daha çok hata yapt›klar› bulunmuﬂtur. Bir birey yenilikçili¤inin en üst
noktas›nda iken atletlerin ve sanatç›lar›n
“beyaz an” olarak nitelendirdikleri ve psikologlar taraf›ndan “ak›ﬂ” olarak nitelendirilen bir an yaﬂarlar. Ak›ﬂ, bireyin zirve
noktas›d›r ve herhangi bir etkinlikle meﬂgulken gerçekleﬂebilir. Bu beyaz an›n gerçekleﬂmesi için tek gerekli olan bireyin yeteneklerinin u¤raﬂt›¤› iﬂin ihtiyaçlar›n› tam
olarak karﬂ›lamas›d›r. “Ak›ﬂ” anlar› daha
çok sporda, özellikle atletler aras›nda orta-

28

ya ç›kmaktad›r. Bu anlarda birey bilincini
kaybeder. Bir baﬂka deyiﬂle, birey yapt›¤›
iﬂle tam bir bütünlük sa¤lar.Kimi büyük
bestekârlar›n, büyük sanatkârlar›n, mistiklerin büyük eserlerini bir vecd halinde ortaya koyduklar›n› biliyoruz. Bizim topraklar›m›zda en bilinen örnek Hz. Mevlana’d›r.
Çal›ﬂarak m› Tesadüfle mi?
Yeni ve yenilikçi bir düﬂünce nas›l ortaya
ç›kar? ‹ki yolu vard›r: tesadüfen ya da motivasyonla çal›ﬂarak. Bu motivasyonu sa¤layan “Bir ﬂeyi nas›l daha iyi yapabilirim? Bir
ﬂeyi nas›l daha basit yapabilirim? Bir ﬂeyi
nas›l daha ucuza mal edebilirim? Bir ﬂeyi
nas›l daha çabuk yapabilirim?” gibi merak›n etkili oldu¤u düﬂüncelerdir. Hayat› kolaylaﬂt›rma merak› ve çabas› as›rlard›r insano¤lunun zihnini meﬂgul eder. Bu meﬂguliyetin hayat›m›z› kolaylaﬂt›ran veya farkl›-

Ortamda baﬂka yenilikçi düﬂünce ör-

neklerinin olmas, ard›ndan gelenleri pekiﬂtirir. bir laboratuvar çal›ﬂmas›nda önüne
bir tane yenilikçi örnek sunulan grup, sunulmayana oranla daha yenilikçi fikirler
üretmiﬂtir

-

Rekabetin yenilikçilik üzerindeki etki-

siyle ilgili bir araﬂt›rmada, 6-10 yaﬂ aras›ndaki erkek çocuklar›n rekabet ettiklerinde
içsel motivasyonlar›n›n daha yüksek oldu¤u ve daha yenilikçi iﬂler ortaya ç›kard›klar› gözlemlenmiﬂtir.

-

Bir di¤er faktör olan zor ﬂartlar ise etki-

sini ﬂöyle gösterir: Kiﬂi s›k›nt›l› bir dönemdeyse veya zorlukla karﬂ›laﬂ›nca “Ben bunun üstesinden nas›l gelirim?” diye düﬂündü¤ünde bu zorluktan kurtulmak için yollar arayacakt›r. ‹mkâns›zl›klar içinde bulunan yollar yeni fikirler ilham edebilir.

-

Bütün bu faktörlerin yan›nda belki de

en önemli olan›, ortaya konulan düﬂüncenin uygulanma ihtimalinin/beklentisinin
yüksek olmas›d›r. Bunun alt›nda olaylara/insanlara/durumlara etki edebilme iste¤i, güç-odakl› olma yatar. Güç odakl› kiﬂiler, yeni düﬂüncelerle ilgili konularda
olumsuz bir geribildirimi kabul edemez.
Daha do¤rusu olumsuz geribildirimler oldu¤unda güç odakl› kiﬂilerin yenilikçili¤i
veya çözüm bulma konusundaki üretkenli¤inin düﬂtü¤ü bulunmuﬂtur.
‹nsanlar› yenilikçi düﬂünmekten al›koyan

Haziran 2006

dosya YEN‹L‹K-FARKLILIK

/ Mârifet ‹ltifata Tâbidir

baz› faktörler vard›r. Bunlar›n en baﬂ›nda
özgüven eksikli¤ini ve ö¤renilmiﬂ çaresizli¤i s›ralamak s›ralayabiliriz.
• Kendine güvenmek, bir iﬂi yapmaya,
bir fikri üretmeye yeterli kapasitesinin oldu¤una inanmak, “Ben bunu yapabilirim”
diyebilmek yeni fikirler ortaya ç›karmada
oldukça etkilidir. Hong-Kong’da yap›lan
bir araﬂt›rmada, yenilikçili¤in özgüvenle
anlaml› ölçüde iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur
• Ö¤renilmiﬂ çaresizlik, Seligman’›n bireyin kontrol edemedi¤i olumsuz olaylara
maruz kalmas›yla ortaya ç›kan çaresizlik
duygusu ve motivasyonsuzluk için kulland›¤› terimdir. Kiﬂinin ne yaparsa yaps›n
olumsuz durumu de¤iﬂtirememesinden
sonra art›k de¤iﬂtirebilece¤i f›rsatlar sunulsa bile harekete geçmemesi durumudur.
Sürekli stresle ve engellemelerle karﬂ›laﬂan
insanlar, sorunlar› çözme konusunda hiç
bir ﬂey yapamayaca¤›na inan›r, b›kk›nlaﬂ›r,
vazgeçer. Standart bir fikir bile üretmesi
zorlaﬂ›r ve yenilikçi düﬂüncelerden iyice
uzaklaﬂ›r. Yukar›da bahsetti¤imiz, yenilikçi
düﬂüncenin ortaya ç›k›ﬂ›nda etkili olan zor
ﬂartlar ve yenilikçi düﬂüncenin uygulanma
beklentisinin yüksek olmas› da ö¤renilmiﬂ
çaresizlikle iliﬂkilendirilebilir. Yani, kiﬂi çok
durumlarla karﬂ›laﬂsa bile e¤er üretece¤i
çözümün uygulanmayaca¤›na inan›yorsa
çözüm bulmaya çal›ﬂmaz, kaderine raz›
olur. Kontrolün baﬂkas›n›n elinde oldu¤unu ve kendisinin etki edemeyece¤ine inan›r. Çeﬂitli kültürler içinde bar›nd›rd›klar›
bireyleri, kimi konularda yenilikçili¤e
özendirirken, kimi konularda da ayn› ﬂeyi
yapmazlar. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
bilimsel konularda problem çözümü özendirilirken politik ve sosyo-ekonomik konularda bu özendirmeye rastlanamaz. Kimi
baﬂka kültürlerde ise teknik konularda yenilikçili¤e izin verilirken, dini konularda
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izin verilmez. Di¤er
yandan, kimi kültürler
uyum ve yap›ya önem
verirken, kimileri de
yenili¤i özendirmektedir.
Neden Türkiye’de
Yeterince Yenilikçi
Düﬂünce, Giriﬂimci Fikir Yok?
Özgüven eksikli¤i ve ö¤renilmiﬂ çaresizlik,
Türkiye’de yenilikçi fikirlerin geliﬂmesine
en büyük engellerdir. Birey, ilk çocukluk
y›llar›ndan itibaren hem ailede, hem de
okulda etkisiz/güçsüz olarak yetiﬂtirilmektedir. Kurallar› büyükler koyar, çocuklar
ne yaparlarsa yaps›nlar bu durumu de¤iﬂtiremezler. Bu da onlar› sessiz ve derinden
ilerleyen bir çaresizli¤e itmektedir. Tabiî bu durum, bireyin kendine olan güveninin de azalmas›na da yol açar. Bir ﬂeyler
üretebilece¤ine, baﬂarabilece¤ine inanmayan birey, herhangi bir fikir ortaya koyamamaktad›r. Erken çocukluk döneminden itibaren böyle yetiﬂen bireyler, büyüyüp bir
ﬂeyleri de¤iﬂtirebilecekleri, etkilerini gösterebilecekleri yaﬂa geldiklerinde bunun
asla gerçekleﬂmeyece¤ine inan›p harekete
geçmezler. Ne yenilikçi bir fikir üretme, ne
de giriﬂimde bulunmak için cesaretleri ve
inançlar› vard›r.

• Ailenin çocuk yetiﬂtirme tutumu: Türkiye’de aileler genellikle otoriterdir. Uyulmas› gereken pek çok kural vard›r. Mesela,
yemek yeme¤i ö¤renirken anneler çocu¤un eline kaﬂ›¤› veremez bir türlü. Aradan
oldukça zaman geçtikten sonra çocuk kendi kaﬂ›¤›n› tutabilir. Oysa bugün biliyoruz
ki bebeklikten itibaren çocuk d›ﬂ dünyayla
iliﬂki içindedir, olaylar›n fark›nda olur.
Kendi kaﬂ›¤›n› bile tutmas›na izin verilmedi¤inin fark›ndad›r. Çocuklar, yolda da serbestçe yürütülmez. Hep birinin elini tutmak, ona ba¤›ml› olmak zorundad›rlar. Ço¤u zaman, gördükleri ilginç bir hayvan›n/nesnenin peﬂinden koﬂamazlar. Ço¤u
aile çocu¤unun anlatt›klar›n› dinlemez, ya
da dinler ama önemsemez. Hayal kurmak
yenilikçili¤e giden önemli bir yoldur, ancak çocuklar›n bu ülkede ne kadar hayal
kurabildi¤i, ya da hangi hayalleri kurdu¤u
çok ﬂüpheli bir konudur. Ailede böyle yetiﬂtirilen bir çocuk okula gitti¤inde daha
büyük bir hiyerarﬂiyle karﬂ›laﬂ›r.
• Okullar asl›nda bireylerin büyük sosyal topluluklarla ilk karﬂ›laﬂt›¤›, aile d›ﬂ›nda
yeni bir ortam görerek fikirlerinin farkl›laﬂt›¤› bir çevredir. Çocuklar›n yenilikçili¤e
katk›s› oldu¤u düﬂünülmektedir. Ne var ki,
böylesine bir hiyerarﬂik düzende, ö¤retmenler ve okul yönetiminin büyük ço¤unlu¤unun zaten bütün kurallar› belirleyip
çocu¤a bir ﬂeyler geliﬂtirmek/üretmek için
f›rsat, zaman, yer b›rakmad›¤›/b›rakamad›-
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¤› bir düzende, çocuklar yenilikçi fikirlerden giderek uzaklaﬂmaktad›rlar. Yenilikçili¤i en çok harekete geçirdi¤i bilinen iki
ders, fen bilimleri (derslerdeki deneyler)
ve resim dersidir. Türkiye’de pek çok okulun fen laboratuar› bulunmamaktad›r, olsa
da malzeme s›k›nt›s› yaﬂanmaktad›r. Okullarda en çok vurgulanan temalardan biri,
gelece¤in çocuklar›n ve gençlerin elinde
oldu¤udur. Ancak pek çok kez olumsuz
geribildirim al›rlar, suçlan›rlar ve fikirleri
ﬂiddete maruz kal›r. Yani, hayallerine söylenildi¤i kadar önem verilmemektedir.
Son y›llarda, Türkiye’nin problemlerine
çocuklar›n üretece¤i çözümler sorulmaya,
proje yar›ﬂmalar› düzenlenmeye, ilkö¤retim okullar›ndaki ödevler bu konular göz
önünde bulundurularak verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu durum, yenilikçili¤i cesaretlendirmek ad›na çok büyük bir ad›md›r.
• Yenilikçi düﬂüncenin ortaya ç›k›ﬂ›nda
etkili olan rekabet kavram›na Türkiye’de
çok s›k rastlanmaktad›r. Ancak buradaki
rekabet, yenilikçili¤i art›rmak yerine köreltmektedir. Lise ve üniversite giriﬂ s›navlar› gençlerin önündeki en büyük rekabettir. Fakat bu rekabet adaletli bir ﬂekilde
gerçekleﬂmemektedir. Özel dersler ve özel
dershaneler, yenilikçili¤i de¤il ezberi ölçen
s›nav sistemleri olup, yenilikçi fikirler üret-
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meyi engellemektedir.
• ‹nsano¤lunu baﬂlang›c›ndan beri sürükleyen o merak duygusu Türklerde de
vard›r. Ancak ço¤u Türk insan› harekete
geçmemektedir. Çünkü grupta zaten çal›ﬂan çabalayan, daha iyisini, daha basitini,
daha çabu¤unu bulan üreten grup üyeleri
vard›r. Yani, dünya insanlar› olarak büyük
bir grupta yaﬂamaktay›z. Japonlar, Amerikal›lar, Afrikal›lar.. herkes bu grubun üyesi,
üyelerden baz›lar› çal›ﬂ›p grubu, yani dünyay› bir yerlere taﬂ›yorsa baz› üyeler de
“sosyal kaytarma” yoluna gidebilmektedirler. Pek çok ülkede yap›lan pek çok araﬂt›rmada görülmüﬂtür ki; gruba bir ödev verildi¤inde çal›ﬂkan grup üyeleri, grubun aç›¤›n› kapat›yorlarsa, di¤erleri üstlerine düﬂeni yapmamaktad›r.
Eskilerin güzel bir sözü var: ‘Mârifet iltifata
tâbidir’ derler. Türkiye’de mârifet iltifat
görmedi¤i gibi bazen sert bir biçimde cezaland›r›l›r da. Mârifet sahipleri adam kay›rmac›l›k yöntemleriyle bir yerlere gelmiﬂ,
yetersiz, torpilli kiﬂilerin k›skançl›¤›na maruz kal›r. Yetenekli insanlar› eleyen, onlar›
taltif etmeyen bir toplumsal ve siyasi düzenimiz var. Uzun zamand›r bu topraklarda
güç odaklar›na yak›n olmak, yükselmek ve
iltifat görmek için yeterli sebepleri teﬂkil
ediyor. Mârifetli insanlar› dünya görüﬂü

ay›rt etmeksizin yüceltecek bir sistemi
oturtmad›¤›m›z müddetçe bu toplumsal
k›yma makinesi insanlar› ö¤ütmeye devam
edecek. Türkiye’de k›y›da köﬂede kalm›ﬂ
nice de¤erin yurt d›ﬂ›nda imkân bulduklar›nda nas›l sivrildi¤ini görmek buna misal
olarak yeter. Türkiye’deki çaresizlik duygusunun kaynaklar›ndan birisi de, iyilerin
mükafatland›r›l›p kötülerin cezaland›r›lmamas› sonucunda ortaya ç›kan yayg›n sosyal
depresyon. ‹yilik ve yenili¤in iltifat görmeyece¤ine, ‘salla baﬂ›n›, al maaﬂ›n›’ zihniyetinin hep saltanat sürece¤ine duyulan kuvvetli itikat, insanlar› tembelli¤e sevk ediyor. Bir toplumda baﬂ tac› edilmek için
gayr› ahlâki düzene ve psikopatik davran›ﬂ
kal›plar› yetebiliyorsa, genç nesiller kendilerine sanatkârlar›, mucitleri, bilim adamlar›n› örnek almayacaklard›r. E¤itim sistemi
soru soran, ayk›r› düﬂünen gençleri cezaland›rd›¤› müddetçe insanlar cesaret bulup kendilerini ifade edemeyeceklerdir. Zira yenilikçi düﬂünce sahibi insanlar s›kl›kla
kurulu düzene muhalif insanlard›r, bir ﬂeyleri yanl›ﬂ görür, itiraz eder, de¤iﬂtirmek isterler. Türkiye’de siyaset farkl› olan›n hainlikle kolayl›kla suçlanabildi¤i kaypak bir zeminde iﬂlev görüyor. Kendisinden farkl›
olan› iﬂitmemek üzerine kurulu bir düﬂünce hayat› var. Bütün bunlar yeni fikirlerin,
yeni paradigmalar›n, yenilikçi ve s›çrama
yapt›r›c› ilhamlar›n ortaya ç›kmas›n› güçleﬂtiriyor. Aile ortam›nda çocu¤a kiﬂili¤ini
geliﬂtirmek için yeterince imkân ve özgürlük verilmemesi, çocuklar›n bir türlü inisiyatif alacak ölçüde büyüyememeleri ve her
daim çocuk kalmalar› da yeni fikirlerin ortaya ç›kmas›nda bir engel olarak görünüyor. Ayr›ca daha önce söyledi¤im gibi yeni
düﬂünceler ceza korkusuyla sindirilebiliyor. Cezadan daha fazla ödülün yürürlükte
oldu¤u bir toplumsal yap›, bizi tarifsiz zenginlikte yeni fikirlerle buluﬂturabilecektir
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Gelece¤i Arayan Adam
Marka ve patent kültürünü geliﬂtirmek maksad›yla, 1982’de yola
ç›kan Kemal Yamankaradeniz, i¤neyle kuyu kazancas›na ilk 5 y›l
ticarî unvanla marka aras›ndaki fark› anlatmaya çal›ﬂt›. 1996’da
10 bin olan marka say›s›n›n 60 bine ç›kmas›nda öncü oldu. ﬁimdi
ayn› olumlu geliﬂmeyi patent alan›nda da gerçekleﬂtirebilmek
için sahadaki 100 kiﬂilik ekibiyle her gün 200 firmaya patenti
anlat›yor, bu iﬂ için y›lda 250 bin dolar harc›yor. ‘Türkiye
Gelece¤ini Ar›yor’ baﬂl›¤›yla seminerler veriyor ve patentin
ülkemizdeki ilk ders kitab›n› haz›rl›yor.
Kemal Yamankaradeniz, Türkiye’de marka ve patent kültürünü geliﬂtirmeyi kendine misyon edinen öncü bir ﬂahsiyet.
1996’da 10 bin olan marka baﬂvuru say›s›n›n 2005 sonu itibariyle 60 bine ç›kmas›nda onun özverili çal›ﬂmalar›n›n katk›s› büyük. Marka baﬂvuru say›s›nda geliﬂmiﬂ ülkeler seviyesini yakalad›¤›m›z› belirten Kemal Yamankaradeniz, ﬂimdi ayn› olumlu
geliﬂmeyi patent alan›nda da sa¤layabilmek için sahadaki 100 kiﬂilik ekibiyle her
gün 200 firmaya patenti anlat›yor, makaleler yaz›yor, etkinlikler yap›yor ve bu iﬂ için
y›lda 250 bin dolar harc›yor. Harcad›¤› paran›n ancak yüzde 10’nun kendisine döndü¤ünü belirten Yamankaradeniz, “Dolay›s›yla bu paray› Türk sanayisinin güçlenmesine harcam›ﬂ oluyoruz. Çünkü biz onlarla
var›z. ‘Biz markay›, patenti sizinle ö¤rendik’ diyen yüzlerce, binlerce müﬂterimiz
var” diyor. Ülkenin kalk›nmas›n›n ve ﬂirketlerin zenginleﬂmesinin ancak patent
odakl› bir stratejiyle mümkün olaca¤›n› belirten ve amac›n›, “Türkiye’nin yenilikçi bir
sanayi anlay›ﬂ› ve iﬂ modeliyle katmade¤er
üretir hâle gelmesi” ﬂeklinde özetleyen Ke-
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mal Yamankaradeniz’e konuyla ilgili merak edilenleri sorduk;
Kemal Yamankaradeniz’i tan›yabilir
miyiz?
1955 Samsun Bafra do¤umluyum. 1962 y›l›ndan itibaren Bursa’ya yerleﬂen bir ailenin çocu¤uyum. 5’i erkek, ikisi de k›z olmak üzere 7 kardeﬂiz. Ben en küçü¤üyüm.
Rahmetli babam bütün çocuklar›n›n okumas›n› istiyordu. Akrabalar›m›z›n orada
bulunmas› ve daha iyi e¤itim imkânlar›na
sahip olmas› sebebiyle Bursa’ya gitmiﬂiz.
Bafra’da çiftçilik yapan babam, Bursa’ya gidince serbest ticaretle meﬂgul oldu. E¤itime ve kültüre çok önem verirdi. Arapça biliyordu. Day›s› medresede müderrismiﬂ.
60 küsur yaﬂ›nda iken ilkokulu d›ﬂar›dan
bitirdi. A¤abeylerimin ikisi Uluda¤ Üniversitesi’nde ö¤retim üyeli¤i yap›yor. Birisi
Fen Edebiyat Fakültesi’nde, di¤eri de Mühendislik Fakültesi’nde profesör. Ziraat
Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olan› ise trafik
kazas›nda kaybettik. Elektrik mühendisi
olan 4. a¤abeyim de ‹stanbul’da serbest
olarak çal›ﬂ›yor.

‹ﬂ hayat›na nas›l baﬂlad›n›z?
Ben ilk, orta ve yüksek e¤itimimin tamam›n› Bursa’da tamamlad›m. Fakir bir ailenin
çocu¤u oldu¤um için yazlar› çal›ﬂ›yordum.
Daha önceden köy otobüslerinde sak›z
satm›ﬂl›¤›m da vard›, ancak ilk iﬂim, orta
ikinci s›n›fa giderken Koza Han’da havlucu
ç›rakl›¤› idi. Biran önce iﬂ hayat›na at›lmak
ve aileye gelir temin etme u¤raﬂ› veriyordum. Bu nedenle Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’ni tercih ettim. Bu amaca uygun olarak 1977’de 3. s›n›fta iken bir s›n›f arkadaﬂ›mla birlikte muhasebe bürosu açt›k. O derse gitti¤i zaman
ben, ben gitti¤im zaman da o iﬂlerle ilgileniyordu. Daha sonra 25 bin dolara Bursa’n›n çok terminalli ilk bilgisayarl› muhasebe bürosunu kurduk.
Marka-patent iﬂine nas›l girdiniz ve
Destek Patent’in kuruluﬂu nas›l gerçekleﬂti?
1982 y›l›nda Doç. Dr. Metin Yerebakan hocam›z ABD’den dönmüﬂ ve Uluda¤ Üniversitesi’nde göreve baﬂlam›ﬂt›. Ben yeni ve
farkl› ﬂeyler yapma aray›ﬂ›ndayd›m. Metin
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marka ve patent
mevzuat› ç›kar›ld› ki,
ülkemiz için bu bir
milatt›r. Taklitçilere
yönelik ciddi müeyyideler getiren bir ceza kanunu getirildi.
Kemal Yamankaradeniz, gençleri patent konusunda bilinçlendiriyor.
Böylelikle taklitçilehoca, ABD’de gördü¤ü, ancak o zamanlar rin cezaland›r›laca¤›, yenilikçilerin haklar›Türkiye’de lokal bazda ve genellikle yaban- n›n ise korunaca¤› bir dönem baﬂlam›ﬂ olc› kuruluﬂlara yönelik çal›ﬂan bir-iki küçük du. Bu tarihten sonra TPE’ye yap›lan baﬂbüronun d›ﬂ›nda hizmet veren kurumun vurularda h›zl› bir art›ﬂ yaﬂand›. 1996 y›l›nolmad›¤› noktas›ndan hareketle patent ve da 10 bin olan marka say›s›, 2005 y›l› somarka hizmetlerini önerdi. Yapt›¤›m›z nunda 60 bine ç›kt› ki, bu geliﬂmiﬂ ülkeler
araﬂt›rmalar neticesinde mevcut bir paza- seviyesi demektir. Patent mevzuat›m›z geç
r›n olmad›¤›, ancak gelecekte önünün aç›- yenilendi ve enstitümüz geç kuruldu, fakat
laca¤›n› öngördük. 1983’de de Metin Yere- yap› itibariyle Avrupa’n›n en yeni ve en
bakan’la birlikte Bursa Patent’i kurduk. genç altyap›s›na sahibiz. Bu aç›dan Türkiye
Muhasebe bürosundan zaten bir portföyü- ﬂansl› durumda.
müz olmuﬂtu, onun üzerine çal›ﬂmalara
baﬂlad›k. Esas›nda mali alanda yapt›¤›m›z Bu geliﬂim sürecinde Destek Pamüﬂavirlik hizmetlerine marka ve patenti tent’in yeri nedir?
de dahil etmiﬂ olduk. Fakat bu pek de ko- 1983’ten 1995’e kadar biz marka ve palay olmad›. Çünkü ne bu konuda yetiﬂmiﬂ tent’in ne oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›k. ‹¤insan kayna¤›, ne de iﬂ dünyas›nda yeterli neyle kuyu kazarcas›na yo¤un efor
bir bilinç vard›. ‹lk 5 y›l›m›z marka ile ticari sarfetti¤imiz bu dönemde 15 kiﬂilik
unvan aras›ndaki fark› anlatmakla geçti. bir çekirdek ekip yetiﬂtirdik. Çünkü siste1985’de de muhasebe ve mali müﬂavirlik min temelini nitelikli insan kayna¤› oluﬂtuiﬂindeki orta¤›mdan ayr›larak tamamen ruyor. Bugünkü 200 kiﬂilik kadromuza o
marka ve patent iﬂine odakland›m.
15 kiﬂilik ekiple ulaﬂt›k. Türkiye’de sanayiMarka, patent ve endüstriyel haklar›n
korunmas› konusu ülke gündemine
ne zaman girdi ve nas›l geliﬂti?
Ülkemizde 1879’dan gelen bir marka kanunu vard›, fakat güncel ihtiyaçlar› karﬂ›lamaktan uzakt›. Marka ve patentle ilgili alg›
Gümrük Birli¤i’nin (GB) gündeme gelmesinden sonra de¤iﬂmeye, geliﬂmeye
baﬂlad›. Çünkü GB, s›naî mülkiyet konusunu önceleyen bir organizasyondu. 1994 y›l›nda Türk Patent Enstitüsü (TPE) kuruldu.
Bir y›l sonra, 27 Haziran 1995’te de yeni
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nin yo¤un oldu¤u 5 ilde 6 ofisimiz (‹stanbul’da; biri Anadolu, de¤eri Avrupa yakas›
olmak üzere iki tane) var. Ayr›ca üç ilde de
temsilcili¤imiz bulunuyor. Kendi iﬂ modelimizde sanayicinin yan›nda yer almay› hedefledik. Çünkü bu konuda bilgilenmeye
ihtiyaç vard›. Sanayicimiz öncelikle
marka ve patentin kendilerine ne kazand›raca¤›n› bilmek istiyordu. ﬁu
anda bile sahadaki 100 arkadaﬂ›m›z
her gün en az 200 firmay› ziyaret ederek bu konudaki bilgilendirme çal›ﬂmalar›n› yürütüyor. Yani biz her gün en

az 200 firmaya parka ve patentin kendileri
için neden önemli oldu¤unu ve kendilerine ne kazand›raca¤›n› anlat›yoruz. ﬁu anda
TOBB’a ba¤l› 1 milyon 200 binin üzerinde
firma var. Bu iﬂletmelerden 200 bininin bir
markaya sahip oldu¤unu görüyoruz. Bu da
bize Türkiye’de hâlâ çok say›da firman›n
bir markaya sahip olmad›¤›n› gösteriyor.
Marka bir katmade¤erdir. Bugün tekstildeki s›k›nt›, fason üretimden kaynaklanmaktad›r. Çünkü ﬂimdiye kadar ucuz iﬂçilikten
dolay› bizim tekstilcimize fason yapt›ran
Avrupa’l› firmalar, daha ucuza yapanlar›
buldukça yavaﬂ yavaﬂ baﬂka yerlere gidiyorlar. Markas›n› oluﬂturanlar ise geliﬂmelerini sürdürüyor. Türkiye markalaﬂma konusunda belli bir yere gelmiﬂtir.
Türkiye’nin markalaﬂmada geldi¤i
nokta neresidir?
Bugün Almanya’da y›lda yap›lan marka
müracaat say›s› 70 bin ile 100 bin aras›ndad›r. 2005 sonu itibariyle Türkiye’de bu rakam 60 bin seviyesindedir. Patent konusunda ise maalesef geliﬂmiﬂ ülkeler seviyesinden çok uzaktay›z. Esas›nda patent daha önemlidir ve ekonomideki geliﬂmelerin
dinami¤idir.
Neden patentte gerideyiz?
Bugün yapt›¤›m iki toplant›da da anlatt›¤›m gibi firmalar›m›z›n hedefinde patent
yok. Patentli bir üretimin kendilerine kazand›raca¤› avantaj› tam olarak bilmiyorlar.
ﬁimdiye kadarki Ar-Ge birimleri araﬂt›rma
ve geliﬂtirme temeli üzerine kurulmuﬂ.
Araﬂt›r›yoruz, geliﬂtiriyoruz, fakat buluﬂ
yok! Halbuki hedefte buluﬂ olmas› laz›m.
Bütün dünyadaki araﬂt›rma ve geliﬂtirmelerin sonucunda bir buluﬂ vard›r. Onun
için Japonya’da Ar-Ge birimlerindeki her
çal›ﬂan›n y›lda en az bir buluﬂ yapmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Ertesi y›l o elema-
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n›n ayn› bölümde çal›ﬂabilmesi için y›lda
en az bir tane patente de¤er bir buluﬂ yapmas› ﬂart›n› ar›yorlar. Bizim ülkemizdeki
Ar-Ge birimlerinde maalesef böyle bir ﬂart
yok.
Ar-Ge Var, Buluﬂ Yok!
Firmalar›n Ar-Ge birimleri var m›?
Birço¤unda var gözüküyor. Ancak firmalardaki mühendislerin hem Ar-Ge yapt›¤›,
hem de üretimde görevlendirildiklerini
görüyoruz ki bu do¤ru de¤il. Sadece ve sadece Ar-Ge odakl› olan ve sonuç itibariyle
firmaya bu konuda bir buluﬂ kazand›racak
Ar-Ge ekibinin olmas› lâz›m. Ülkemizde
patentin az olmas›n›n bir nedeni olarak da
firmalar›n konuyla ilgili bütçesinin olmamas›n› görüyorum. Firmalar›m›z bir çal›ﬂmaya baﬂl›yor, fakat bu çal›ﬂma için ne kadar kaynak ay›rd›¤›n› belirlemiyor. Bir s›k›nt› an›nda da önce Ar-Ge’nin bütçesi k›s›l›yor. Halbuki kurtuluﬂ Ar-Ge’nin bütçesinin art›r›lmas›nda. Üçüncüsü de daha önceden yap›lan Ar-Ge çal›ﬂmalar›n› incelemeden iﬂe baﬂl›yoruz. Firma ve iﬂadamlar›
gittikleri fuarlardan bir ürün getirip Ar-Ge
ekibine diyor ki; ‘Bu üründen farkl› bir
ürün nas›l yapabiliriz?’ Bunun yerine, ‘Bu
ürün yap›lm›ﬂ, biz baﬂka ne yapabiliriz?’ sorusu sorulmal›. Do¤ru sorular› sorup, do¤ru hedefleri koydu¤umuz zaman bunu baﬂaraca¤›m›za inan›yorum. Arçelik buna güzel bir örnek. Arçelik hedefine patenti koydu¤u için bugün Ar-Ge’sini y›lda 50 tane
patent müracaat› yapar hâle getirdi. Türkiye için ümit verici bir baﬂlang›ç olan bu durum, uluslararas› kriterlere göre düﬂük. Ayn› kulvardaki Bosch-Siemens’in y›ll›k patent say›s› ise 2000 seviyesinde.
Peki bu patentlerin hepsini üretiyor
mu, üretmiyorsa neden geliﬂtiriyor?
Patentini ald›¤› her buluﬂu üretmiyor, fa-
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kat geliﬂtirmeye devam ediyor. Çünkü patent stratejileri dünyada bir pazarlama tekni¤i olarak kullan›l›yor. Patent geliﬂtiren
firma, rakibinin faaliyet sahas›n› daralt›yor.
Bizim firmalar›m›z daha patentin ne
oldu¤unu kavrayamad›¤› için patent
stratejileri üzerine kafa yormuyor.
Patent stratejileri esas›nda bir pazarlama
stratejisidir. Yani siz çeﬂitli buluﬂlar› ortaya
ç›kararak koruma alt›na almakla rakiplerinizin onu bulmas›n› ve aleyhinize kullanmas›n› engellersiniz. Dolay›s›yla rakibiniz
sizin patent alan›n›zdaki patentli ürünleri
üretemeyece¤i için onun büyüme alan›n›
s›n›rlam›ﬂ oluyorsunuz. Ar-Ge; firmalar›n
hem pazarlar›n› geliﬂtirme, hem de kalitesini art›rma aç›s›ndan önemli. Bu nedenle
firmalar›m›z, kendi sektörlerinde ve rakiplerinde ne kadar patent bulundu¤unu ve
bunlar›n neler oldu¤unu tespitle iﬂe baﬂlamal›lar.
Patent konusu gündemimize biraz
geç girdi, öyle de¤il mi?
Türkiye’de mevzuat›n de¤iﬂmesi en az 15
y›l gecikti. Patent mevzuat› 1980’li y›llarda
tüm dünyada yenilenmeye baﬂlam›ﬂt›.
Mevzuat›n yenilenmesi gecikti¤i gibi anlay›ﬂ›n geliﬂmesi de gecikiyor. Hâlâ yeterli bilincin oluﬂtu¤u söylenemez. ﬁu anda yerli
ﬂirketlerin küçük buluﬂlar› y›lda 2 bin 700
seviyesinde. 700-800 tane de patent baﬂvurular› var. 1995’lerde bu 10 civar›ndayd›.
Geliﬂmeler olumlu, fakat yeterli de¤il. Geliﬂmiﬂ ülkelere bakt›¤›m›z zaman çok gerilerdeyiz. Ülke olarak sanayicili¤i biliyoruz,
ancak patent geliﬂtiremedi¤imiz için d›ﬂar›ya tam olarak aç›lam›yoruz.
Patent odakl› üretim anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmesi ve geliﬂmesi için sektör baz›nda neler yap›yorsunuz?
Marka ve patent sektörünün ilk STK’s›n›

Çin Yar›n Daha Tehlikeli Olacak!
Patentte geç kalmasayd›k Çin
fenomeni bu kadar etkiler miydi bizi?

E¤er y›ll›k patent say›m›z yüksek olsayd›,
Avrupa ülkeleri bugün Çin’den ne kadar
etkilendiyse biz de o kadar etkilenirdik.
Ancak bizi daha çok etkiliyor. Bizde y›lda
700-800 patent baﬂvurusu yap›l›yorken
bu rakam Almanya’da 100 bin seviyesinde. Dolay›s›yla onlar patentlerini Çin’de
de tescil ettiriyor ve orada daha ucuza
ürettirerek bütün dünyaya sat›yor. Böylelikle ülkesine katmade¤er kazand›r›yor. Bizim böyle bir alternatifimiz olmad›¤› için daha çok etkileniyoruz. Tekstilde moda oluﬂturamad›¤›m›z ve otomotiv
yan sanayiinde yenilikler geliﬂtiremedi¤imiz için ana firmalara ba¤›ml› çal›ﬂ›yoruz.
ﬁu anda 15 milyar dolarla Ar-Ge’ye
en fazla paray› Çin harc›yor. Dolay›s›yla Çin’in geliﬂi, yar›n daha tehlikeli olacak. Çünkü ﬂu anda kalitesiz
ve de¤ersiz görülen Çin mallar› yar›n Ar-Ge ürünü olacak. Aynen Japonlar›nki gibi. 30 sene önce Japon
mallar› da bugünkü Çin ürünleri gibi bir üne sahipti. Bugün en yenilikçi ürünleri Japonlar yap›yor.
1999 y›l›nda Fikrî ve s›naî Mülkiyetin Uluslararas› Korunmas› Birli¤i (F‹SMUKOB)
ad›yla biz kurduk. Esas›nda biz F‹SMU-
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KOB’un kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na 1996 y›l›nda
baﬂlam›ﬂt›k. Çünkü 1996’da 3 tekstilcimiz,
Fransa’da kat›ld›klar› bir fuardan desen
taklitçili¤i gerekçesiyle al›n›p hapse at›ld›.
Denizli, Bursa ve ‹stanbul kökenli tekstilcilerin baﬂ›na gelen bu olay, Türkiye’de günlerce tart›ﬂ›ld›. Bu musibetten dersler ç›kar›p, al›nmas› gereken tedbirleri tart›ﬂmak
üzere Bursa’da uluslararas› bir panel düzenlendi. Ben de bu panelde, marka-patent vekillerinin önemini ve sanayi ile iﬂbirli¤i yapmalar›n›n gereklili¤ini anlatt›m. F‹SMUKOB’un tüzü¤ünü haz›rlayan Dr.
Mevcii Ergün de, konuyla ilgili bir STK kurPatentin Yol Haritas›: PATS‹S
Kendi iﬂ modellerini, ‘Sanayicinin yan›nda yer almak’ ﬂeklinde belirleyen Kemal
Yamankaradeniz, Destek Patent olarak
geliﬂtirdikleri Patent Stratejilerine Dayal›
Ar-Ge Sistemi (PATS‹S) hakk›nda ﬂu bilgileri verdi; “Fikri ve s›naî haklar›n firmalarda kültürel bir yap› hâline gelmesi lâz›m.
E¤er bir iﬂçi¤i yapt›¤› iﬂe yenilikçilik gözüyle bakarsa farkl› ﬂeyler görecektir. Türkiye’de iﬂçi buluﬂlar› çok yetersiz. Bir ürünü daha farkl› hale getirme bilinci bir iﬂçiye verilebilirse ve bunun da ödüllendirilece¤i karara ba¤lan›rsa yenilikler ortaya ç›kacakt›r. Ödül kriterlerinin de objektif
olarak tespiti yap›lmal›. Ortaya ç›kan yenli¤in buluﬂçu iﬂçi ad›na kayd› gerekir. Asl›nda baz› firma sahipleri belli yükümlülüklerden kaç›nmak için buluﬂlar› kendi
adlar›na kaydettiriyorlar ki, bu kanunen
suçtur. Konuyla ilgili sistem eksikli¤inden
dolay› bunlar yaﬂan›yor. ‹ﬂte biz, PATS‹S
diye bir sistem geliﬂtirdik. Bu sistem, firmalar›n patent odakl› hâle gelmesini sa¤l›yor. Konuyla ilgili e¤itim ve uygulamalardan oluﬂan sistemle hangi aﬂamada nelerin yap›lmas› gerekti¤i üzerinde durulu-
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man›n önemini dile getirdi. Çünkü taklitçili¤in önlenmesi ve yenilikçi anlay›ﬂ›n geliﬂyor. Kalite sistemlerine entegre edilen bir
anlay›ﬂ. Çünkü firmalardaki en büyük eksikliklerden birisi de, ortaya ç›kar›lan buluﬂlar›n kay›t alt›na al›nmamas›d›r. Yani
bir Ar-Ge yap›l›yor, fakat bu kiﬂilerin kafas›nda kal›yor, dokümante edilmedi¤i için
kiﬂi firmadan ayr›ld›¤›nda bilgilerini de
götürüyor. Gelen de tekrar baﬂtan baﬂl›yor. Onun için buluﬂ geliﬂtirmede her
aﬂaman›n kay›t alt›na al›nd›¤› ve de¤erlendirildi¤i bir yap›n›n kurulmas› gerekiyor.
Çünkü yurtd›ﬂ›ndaki ﬂirketlerin böyle bir
yap›yla çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. PATS‹S’le
Türkiye’de ilk defa patent geliﬂtirmeyi sistematik hâle getirdik.” Destek Patent’i piyasadaki di¤er rakiplerinden farkl›laﬂt›ran
PATS‹S program›n› bir kurumda uygulanmak için takip edilen 6 ana safha ﬂöyle;
1-Üst yönetimin bilgilendirilmesi,
2-Durum de¤erlendirmesi (Firma, ürün,
piyasa...),
3-Patent sistemi kurulum çal›ﬂmas›,
4-E¤itim program›,
5-Kalite siteminin patent program›yla entegrasyonu,
6-Teknik yard›m ve destek sistemi.

mesi amac›yla kurulan benzer kurumlar
tüm dünyada vard›. Mevcii beye ve bana
güvendi¤ini belirten Bursa’dan 15 iﬂadam›,
haz›rlad›¤›m›z tüzü¤ü imzalad›lar ve uzun
bir bürokrasiden sonra F‹SMUKOB kuruldu. Bunun için büyük zaman, emek ve sermaye harcad›k. 2003 y›l›nda da F‹SMUKOB’un unvan›n› telaffuzu daha kolay olan
Uluslararas› Patent Birli¤i (UBP) ﬂeklinde
de¤iﬂtirdik. Merkezi Bursa’da olan
UBP’nin ‹stanbul ﬂubesini açt›k. Önümüzdeki dönem de ‹zmir ve Ankara ﬂubelerini
açaca¤›z.
UBP çat›s› alt›nda neler
Yap›yorsunuz?
‹ﬂadamlar› örgütleriyle ortaklaﬂa toplant›lar düzenliyoruz. Geçen süre zarf›nda iﬂdünyas› örgütleriyle birlikte yurt çap›nda
150’ye yak›n e¤itim semineri düzenledik.
‹kinci olarak toplumun çeﬂitli kesimlerinden temsilcilerin kat›ld›¤› çal›ﬂma gruplar›m›z var. Kat›l›mc›lar› patentle ilgili bilgilendiriyoruz, hatta baﬂar›l› olanlar› ﬂirketlere
e¤itmen olarak gönderiyoruz.
UBP’nin amaçlar›ndan birisi de taklitçilikle
mücadeledir. Çünkü taklitçili¤in oldu¤u
yerde yenilikçilik geliﬂemez. Fakat mücadele polisiye tedbirlerle olmuyor, e¤itim
ve bilgilendirme yap›lmas› gerekiyor. ‹ﬂte
biz bunu yapmaya çal›ﬂ›yoruz.

Haziran 2006

dosya YEN‹L‹K-FARKLILIK

/ Gelece¤i Arayan Adam

Y›lda 5000 Patent ‹çin Yol Haritas›
Uluda¤ Üniversitesi’nde profesör olan
a¤abeyiyle birlikte Türkiye’de Patentle ilgili ilk ders kitab›n›n haz›rl›klar›n› sürdürdü¤ünü belirten Kemal Yamankaradeniz,
“Patent Dünyas›” ismiyle yine ülkemizde
bir ilk olan derginin yay›nc›s› konumunda.
Dünyadaki örnekleri gibi Türkiye’de de
Marka ve Patent Vekilleri Birli¤i’nin kurulmas› amac›yla TOBB’la görüﬂmeleri sürdürdüklerini anlatan Yamankaradeniz,
“Geçen 23 senede ben hiç ümidimi kaybetmedim. Ümitsizli¤e kap›lsam b›rak›rd›m. Sektörümüzde 100 küsur y›l› aﬂk›n
süredir faaliyette bulunan kuruluﬂlar var.
Biz 23 y›ll›k bir kurum olmam›za ra¤men
sektörün en büyü¤ü konumuna geldik.
Çünkü biz bu iﬂin sadece tescili aﬂamas›nda de¤il, oluﬂumundan geliﬂimine kadar
her safhas›nda yer ald›k” dedi.
PATS‹S’le firmalara yol haritas› haz›rlayan
Kemal Yamankaradeniz’in y›lda 5000 patent geliﬂtirilmesine yönelik önerileri ﬂöyle;
• Yenilik ve Patentle ‹lgili Millî Politika Geliﬂtirilmeli: Patent odakl› bir
yap›lanma için milli bir politikam›z›n olmas› lâz›m. Y›lda 700-800 patent baﬂvurusu
yap›l›yor, fakat uluslararas› arenaya ç›km›ﬂ
ciddi anlamda bir patentimiz yok. Bunun
bir nedeni de buluﬂçunun yeterince desteklenmemesi. Bir buluﬂun inceleme,
araﬂt›rma maliyeti dahil olmak üzere sadece müracaat› 5 bin dolar civar›nda. KOSGEB ve TÜB‹TAK gibi kuruluﬂlar›m›z ciddi
destekler veriyorlar. Ancak bu destekleri
verirken yenilikçili¤i dikkate almam›z lâz›m. TÜB‹TAK’›n fonlar› tarihinde ilk defa
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rekor seviyede art›r›ld›. Bana göre Ar-Ge
destekleme sistemine patentin dahil edilmesi gerekir. ﬁu anda TÜB‹TAK y›lda en az
100 projeye destek oluyor. Bu projelerden
tamam›n›n patentli olmad›¤›n› görüyoruz.
Patentlilere öncelik tan›nmal›d›r. Yoksa sadece projenin desteklenmesinin ekonomik geliﬂmemize hiçbir katk›s› olmaz. Öte
yandan sadece buluﬂçunun desteklenmesi
de yetmiyor, ona dan›ﬂmanl›k hizmeti veren kurumlar da desteklenmeli. Yani bunu
bir bütün olarak kabul etmeliyiz.
• Bir Konsorsiyum Oluﬂturulmal›:
TOBB, TPE, TÜB‹TAK, KOSGEB ve
DTM’nin dahil oldu¤u ciddi bir konsorsiyum kurularak bu konuda vizyon-eylem
birli¤i sa¤lanmal›, destekler ayn› amaca
matuf olarak tek elden kulland›r›lmal›.
• ‹lk 1000 Firma Seçilmeli: Öncelikle, ‘‹lk 1000 Firma’ belirlenmeli ve bunlar
patent bilinciyle yo¤rulmal›. Burada esas;
sahip oldu¤u insan kayna¤› ve teknolojik
kapasitesi gibi kriterlere göre sonuca en
yak›n olanlar›n tercihidir. Zaten KOSGEB
yapt›¤› araﬂt›rmayla bir yol haritas› belirledi. O araﬂt›rmadan faydalan›labilir. Bu
1000 firmadan her biri y›lda 5 tane patent
geliﬂtirse, 5000 patent yapar. Olup olmayaca¤› konusunda bir örnek vermek istiyorum. Telekom’un Ümraniye’deki fabrikas›nda patent sistemi konusunda 6 ay çal›ﬂt›k, 6 ay da destek verdik. Hiç patent müracaat› olmayan bu fabrikadan 2005’de 5
tane patent müracaat› gerçekleﬂti.
• Belirli Alanlara Odaklanmal›y›z:
Hindistan’›n biliﬂim sektörüne odaklanmas› ve o konuda öne ç›kmas› gibi biz de
baz› alanlara odaklanmal›y›z. Mesela makine sektörü, tekstil ve otomotiv yan sanayii
ile g›da olabilir. Fakat biz ﬂu anda g›dada
teknoloji kullanm›yoruz. G›daya yat›r›m
yap›lmas› lâz›m. Kal›p sektörü cazip bir
alan. Avrupa’ya sadece kal›p üretimi konusunda uzmanlaﬂsak bize yeter.
• Okul Ça¤›nda Bilinç
Oluﬂturulmal›: MEB ve TPE aras›nda geliﬂtirilen iﬂbirli¤i uyar›nca 2006-2007 ö¤re-

tim döneminden itibaren s›naî haklar›n ilkö¤retimde ders olarak okutulacak olmas›
önemli bir geliﬂmedir. Her iki kurum yöneticilerini de tebrik ediyorum. Çünkü bu
iﬂin temeli ilkö¤retim. UBP olarak biz de
Bursa Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤i
yaparak Bursa’da buluﬂ yar›ﬂmalar› düzenliyor ve ödüllendirmeler yap›yoruz. Milli
E¤itim Bakan›m›zla görüﬂerek bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz.
• Yüksek Ö¤retimde Ders Olarak
Okutulmas› Yayg›nlaﬂt›r›lmal›: ﬁu anda Uluda¤ Üniversitesi ve ODTÜ’de ders
olarak okutulan patent, bütün üniversitelerimizde, özellikle de mühendislik fakültelerinde okutulmas› lâz›m. ‹TÜ Mühendislik fakültesi dekan› ile görüﬂtük, senatoda kabul edilirse önümüzdeki y›ldan itibaren seçmeli ders olarak okutulacak. Hedefimiz bütün mühendislik fakültelerinde
okutulmas›. Çünkü geliﬂmiﬂ ülkelerdeki
bütün mühendislik fakültelerinin son s›n›flar›nda zorunlu ders olarak okutulmaktad›r. Nedeni de, patenti bilmeyen bir mühendisin yenilik yapamayaca¤›d›r.
• ‹htisas Mahkemeleri
Geliﬂtirilmeli: 2001 y›l›nda kurulan ‹htisas Mahkemeleri maalesef henüz tam olarak oturmad›. ﬁu anda Ankara, ‹stanbul ve
‹zmir’de bulunan bu mahkemelerin yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekir. Zaten ilk zamanlar
bu mahkemelerin sanayinin yo¤unlaﬂt›¤›
10 ilde kurulaca¤› bilgisi verilmiﬂti. Mahkemeler yetersiz oldu¤u için taklit davalar› 2
y›lda sonuçlan›yor. O zaman da sanayicinin bu sisteme güveni azal›yor. Bu da taklitçinin iﬂine yar›yor. ‹kinci olarak bu konuda bilirkiﬂi say›s› çok az. Hem mevzuat,
hem de yenilikçilik konusunda bilgi sahibi
kiﬂileri bulmakta zorlan›yoruz ﬂu anda.
Dolay›s›yla bilirkiﬂi raporlar› bazen olay›
tespitte yetersiz kal›yor ve sonuçta sanayicinin hakk› yeterince korunamam›ﬂ oluyor. S›naî haklarla ilgili bilirkiﬂi kurumu
kurulmadan patent ve tasar›m alan›nda
do¤ru bilirkiﬂi raporlar›n›n haz›rlanmas›
zor olacakt›r.
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Patentte K›p›rdanma Var
Fakat Henüz Çok Yetersiz
1981 y›l›nda 157 adet olan y›ll›k yerli patent baﬂvuru say›s› 2005 y›l›nda
944’e ç›kt›. Fakat geliﬂmiﬂ ülkelere göre bu say› çok yetersiz. Çünkü
2003’te y›ll›k patent baﬂvuru say›s›, Japonya’da 413.093, ABD’de
310.944, G. Kore’de 135.625, Almanya’da 64.518, Rusya’da 34.870, ‹ngiltere’de 31.624, Çin’de 23.354, Fransa’da 16.850, Meksika’da 12.206,
Polonya’da 6.241 ve Bulgaristan’da 1.624 adet olarak gerçekleﬂti. Buna
göre Bulgaristan bile Türkiye’den daha hareketli.
Adres Patent Genel Müdürü Ali Çavuﬂo¤lu,
1981 y›l›nda 157 adet olan y›ll›k yerli patent baﬂvuru say›s›n›n 2005 y›l›nda 944’e
ç›kmas›n›n olumlu fakat çok yetersiz oldu¤unu söyledi. Ayn› durumun firmalar›m›z
için de geçerli oldu¤unu ifade eden Ali Çavuﬂo¤lu ﬂöyle devam etti; “Bugün dünya
devlerinin patent say›lar›na bakt›¤›m›zda,
Microsoft 19.722, Intel 26.172, Mitac 1.535,
Ford Motor 25.174, Hyundai Motor
30.272, Toyota Motor 48.831, Honda Motor 83.301 adet patent alm›ﬂlard›r. Ülke
olarak patent say›lar›n› baﬂta ortaya koymuﬂtuk. Buna karﬂ›n Türk firmalar›ndan
ilk 100’e girenler aras›ndan Vestel 24, Arçelik 684, F›rat Pilastik 5, Beko 8, Aygaz 17,
Paﬂabahçe 3, Aselsan 8, Otosan 2, Sabanc›
16 adet patent üretmiﬂ.”
2000 y›l›nda faaliyete baﬂlamalar›na ra¤men Adres Patent olarak k›sa sürede sektördeki ilk üç firma aras›na girmeyi baﬂard›klar›n› belirten Ali Çavuﬂo¤lu, patent konusundaki anlay›ﬂ› geliﬂtirmek için Patent
Akademisi’ni kurduklar›n› söyledi.
Ali Çavuﬂo¤lu’na konuyla ilgili merak edilenleri sorduk;
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Ülkemizdeki Patent, Marka ve Faydal› Model Tasar›m say›lar› nereden nereye geldi?
Türkiye patent konusunda istedi¤i geliﬂmeyi henüz gösteremedi. Ancak marka
tescil say›lar›nda AB ülkeleri aras›nda ön s›ralarda yerini ald›. Bu durum Türk Patent
Enstitüsü(TPE) verilerine bakt›¤›m›zda daha aç›k olarak görülüyor.
1981 y›l›nda 157 adet yerli, 368 yabanc› patent baﬂvurusu yap›l›rken, 2005 y›l›nda 944
yerli, 95 adet de yabanc› patent müracaat›
oldu. Ancak 24 y›ll›k toplam tablo göz önüne al›nd›¤›nda ise 6.186 adet yerli, 15.308
adet de yabanc› patent baﬂvurusunun yap›ld›¤›n› görüyoruz.
Buna karﬂ›n faydal› model baﬂvurular›nda
büyük bir art›ﬂ oldu¤unu söylemek mümkün. Faydal› model müracaatlar›na 1995 y›l›nda 34 adet yerli, 3 adet yabanc› baﬂvuruyla baﬂlan›rken, 2005 y›l›nda bu rakam
yerlide 1.882’ye, yabanc›da da 21 adete
ulaﬂt›. Toplamda ise 7.882 adet yerli, 141
adet de yabanc› faydal› model baﬂvurusu
yap›ld›.
Türkiye’nin marka baﬂvuru rakamlar›na
bakt›¤›m›zda umut verici bir tablo göze

çarp›yor. 1991 y›l›nda 11.591 adet yerli,
2.668 adet de yabanc› marka baﬂvurusu yap›lm›ﬂ. 2005 y›l›na geldi¤imizde ise marka
baﬂvuru say›m›zda büyük bir art›ﬂla 48.979
adet yerli, 10.133 adet de yabanc› marka
baﬂvurusunun gerçekleﬂtirildi¤ini görüyoruz.
Geliﬂmiﬂ ülkeleri baz al›rsak söz konusu alanlardaki tescil say›m›z yeterli mi, bu konuda dünyadaki yerimiz
nedir?
Marka baﬂvuru say›lar›m›z› dikkate al›rsak
iyi konumda oldu¤umuzu söyleyebiliriz.
Ancak, as›l ülkeye katma de¤er taﬂ›yacak,
büyük royality elde etmesini sa¤layacak,
ülkenin geliﬂmiﬂli¤ini yükseltecek konu
patent say›m›z›n yeterli olup olmad›¤›na
bakmam›z gerekiyor. Bunu anlamak için
WIPO’nun PCT rakamlar›na bakmak yeterlidir. WIPO kaynaklar›ndan en sa¤l›kl› bilgi
alabildi¤imiz 2003 y›l›nda, Japonya
413.093, ABD 310.944, G. Kore 135.625, Almanya 64.518, Rusya 34.870, ‹ngiltere
31.624, Çin 23.354, Fransa 16.850, Meksika
12.206, Polonya 6.241, Bulgaristan 1.624,
Türkiye 848, Yunanistan 541 adet patent
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baﬂvurusu yapm›ﬂ. Bu tablo çok aç›k olarak gösteriyor ki Türkiye patent say›s›nda
oldukça gerilerde yer al›yor.
Yine WIPO’nun 2005 y›l› istatistik bilgilerine göz att›¤›m›zda en fazla faydal› model
baﬂvurusunu Çinlilerin yapt›¤›n› görürüz.
Buna göre Çin, geçen y›l 93.139 adet faydal› model baﬂvurusu yapt›. Buna karﬂ›n da
ayn› y›l 57.484 adet de faydal› model tescil
belgesi ald›. Di¤er ülkelere göz att›¤›m›zda
Güney Kore 39.417, Almanya 23.428, Japonya 8.603, Rusya 6.696, ‹spanya 3.103
baﬂvuru yaparken Türkiye’de ancak 927
adet baﬂvuru yap›ld›¤›n› görürüz. Ayn› y›l
Güney Kore 39.957, Almanya 17.188, Japonya 7.793, Rusya 5.611 ve ‹spanya 2.943
adet faydal› model tescili belgesi al›rken
Türkiye 390 adet belge alabildi.
Az önce ortaya koymuﬂ oldu¤um say›sal
tabloyu göz önünde bulundurarak sorunuzun cevab›na gelince; Türkiye’nin patent
ve faydal› model baﬂvurular›nda oldukça
gerilerde seyretti¤imizi söyleyebiliriz. Her
ne kadar son y›llarda say›sal rakamlarda k›p›rdanmalar olsa da bu oldukça yetersizdir. Bu tabloyu istenilen seviyelere ç›karmak için devletimizin Ar-Ge çal›ﬂmalar›na
deste¤in en az›ndan AB ülkeleri standartlar›na ç›kart›lmas› gerekiyor. E¤er, rekabet
üstünlü¤ü yakalamak istiyorsak, marka,
patent ve faydal› model ortaya koyma gücümüzün yükseltilmesi ve kaynak deste¤inin art›r›lmas› oldukça önemlidir.
Sanayinin rekabetçi olmas›nda Patent, Marka ve Faydal› Model Tasar›m›n›n rol nedir?
Gerek patent, gerekse marka ve faydal›
model, sanayide özgün üretimin, farkl›l›¤›n ortaya koydu¤u rekabet üstünlü¤ü yakalaman›z› sa¤lar. Bugün Türk sanayicisi,
baﬂta Çin olmak üzere Uzakdo¤u ülkeleri
taraf›ndan ciddi olarak tehdit edilmektedir. Özellikle ABD ve AB ülkelerine yak›n
olmas› ve kaliteli fason üretimi, lojistik
deste¤i gibi nedenlerle bu ülkelerde büyük pazarlar yakalayan Türk sanayicisi,
Uzakdo¤u ülkelerinin daha uygun ﬂartlar›
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Patent Akademisi Kuruldu
Patent konusundaki bilinci geliﬂtirmek
için neler yap›lmal›, Adres Patent olarak
siz ne yap›yorsunuz?

Türkiye’de en büyük eksiklik patentin,
markan›n öneminin henüz anlaﬂ›lamam›ﬂ
olmas›d›r. Maalesef bu konuda ciddi bir
e¤itim boﬂlu¤u vard›r. Bu boﬂlu¤un giderilebilmesi için Türk Patent enstitüsü giriﬂimleri sonucu okullarda e¤itim müfredat›na konulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak bu bilgiyi, e¤itimi verebilecek e¤itim kadrolar›
maalesef yetersizdir. Bunun yan›nda ezberci e¤itim modelinin ortadan kald›r›l›p
araﬂt›rmaya dayal› bir e¤itim modelinin
geliﬂtirilmesi, okullardaki laboratuar çal›ﬂmalar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› gerekmektedir. Bunlar›n yan›nda da devlet olarak Ar-Ge çal›ﬂmalar›na deste¤in daha da
art›r›lmas› en az›ndan AB ülkeleri seviyesine ç›kar›lmas› gerekmektedir.
Adres Patent’e gelince; Adres patent 2000
y›l› A¤ustos ay›nda Türkiye’nin marka patent konusundaki ciddi eksikli¤i, bilinç yetersizli¤ini fark eden Av. Ali Yüksel, Av.
Hilmi Özalp ve Av. Ali Çavuﬂo¤lu taraf›ndan bu konuda toplumu ayd›nlatma görevini üstlenmek amac›yla kuruldu. Biz daha
kuruldu¤umuz ilk günden beri yo¤un bir
ﬂekilde sanayicilerimiz ayd›nlatmak için
çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmada toplumun ayd›nlat›lmas› noktas›nda
bas›n›n yeterli derecede kullan›lmad›¤›n›
fark ettik. Ve bu mecraya a¤›rl›k vererek
gerek makale, gerek haber, gerekse araﬂt›rma yaz›lar›yla marka ve patentin rekabet üstünlü¤ü sa¤lamadaki önemini anlatmaya çal›ﬂt›k. Bu çabam›z sanayiciler tara-

f›ndan büyük bir taktirle karﬂ›land› ve Adres Patent’in büyümesinde etkili oldu.
Müﬂterilerimizin teveccühleri sonucu Adres Patent bu alanda faaliyet gösteren firmalar aras›nda lider kuruluﬂlardan birisi
oldu. ﬁu anda 60’den fazla uzman personelimizle ‹stanbul merkez olmak üzere ‹zmir, Ankara ve Denizli ﬂubelerimizle en
do¤ru ve sa¤l›kl› hizmeti verebilme mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
Son olarak da e¤itimin önemine inanan
firma olarak hem personelimizin bilgi düzeyini art›rmak, hem de sanayicimize daha sa¤l›kl› bilgiyi yüz yüze verebilmek ad›na Patent Akademisi’ni kurduk. Gelecekte
toplumdaki bilincin daha da art›rmak ad›na ne yap›lmas› gerekiyorsa o ad›mlar› atmaktan da çekinmeyece¤iz. Bunun için
gerekli çal›ﬂmalar›m›z› da sürdürüyoruz.
Adres Patent olarak, bu çal›ﬂma içinde bulunurken, Marka Patent Vekiller Birli¤i ile
ilgili yasan›n ç›kmamas› nedeniyle marka,
patent dan›ﬂmanl›k hizmetlerini olmayacak rakamlara veren firmalar›n ç›kmas› ve
hizmet kalitesini her geçen gün düﬂürmelerini büyük bir üzüntüyle karﬂ›l›yoruz. Sanayicilerimiz bu konuda ciddi derecede
aldat›ld›¤›n› görüyoruz. Marka patent dan›ﬂmanl›k hizmeti sadece TPE’ye marka
müracaat› yapmak de¤il, 10 y›l boyunca
bu konuda firmaya dan›ﬂmanl›k hizmeti
verebilmektir. Bu konuda Adres Patent
olarak yapabilece¤imiz tek ﬂey, sanayicilerimizi uyan›k olmaya, TPE ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› yetkililerini yasan›n biran
evvel ç›kar›lmas› için çal›ﬂmaya davet etmektir.
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buluﬂlarla özgün üretimler ortaya
koymaktan geçmektedir. Bugün
özgün üretimi gerçekleﬂtirebilen
firmalar ayakta kalabilmekte, yeni
pazarlar yakalayabilmekte, ortaya
koyduklar› alternatif üretimlerle
tehdit unsuru olan ülkelere karﬂ›
rekabet üstünlü¤ü elde edip büyümenin önündeki engelleri kald›rmaktad›rlar. Bunu sa¤layamayan
firmalar ise bir bir faaliyetlerine son
verip farkl› sahalarda ﬂanslar›n› deneme yolunu seçmektedirler. Bu
konuda son olarak ﬂunu söyleyebilirim ki: gelecek özgün üretim gerçekleﬂtirenlerin olacakt›r. Hiçbir
güç, ekonomik sars›nt› bu firmalar›
büyümekten al›koyamayacakt›r.
Adres Patent kurucular› toplu halde

sunmalar› nedeniyle ciddi yaralar ald›. Halen de bu ülkelerde pazar kaybetmeye devam etmektedirler.
Bu tehdidin avantaja dönüﬂtürmenin yolu
markalaﬂmadan, faydal› modellerle, yeni

Ülkemizdeki Patent, Marka ve
Faydal› Model Tasar›m say›lar›ndan
hareketle Türk sanayisinin rekabet
durumunu nas›l yorumluyorsunuz?
Bu soruya cevap vermeden önce baz› say›-

sal rakamlar vermek istiyorum. Çünkü bir
firman›n veya ülkenin neden büyük oldu¤unu, rekabet üstünlü¤ü elde etti¤ini en
iyi say›sal verilerin anlataca¤›na inan›yorum. Bugün dünya devlerinin patent say›lar›na bakt›¤›m›zda, Microsoft 19.722, Intel
26.172, Mitac 1.535, Ford Motor 25.174,
Hyundai Motor 30.272, Toyota Motor
48.831, Honda Motor 83.301 adet patent
alm›ﬂlard›r.
Ülke olarak patent say›lar›n› baﬂta ortaya
koymuﬂtuk. Buna karﬂ›n Türk firmalar›ndan ilk 100’e girenler aras›ndan Vestel 24,
Arçelik 684, F›rat Pilastik 5, Beko 8, Aygaz
17, Paﬂabahçe 3, Aselsan 8, Otosan 2, Sabanc› 16 adet patent üretmiﬂ.
Dünya devleri firmalara karﬂ› rekabet üstünlü¤ü elde edemeyiﬂimizin nedenleri de
bu tabloda aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Mevcut durumda ucuz üretimle elde etti¤imiz
pazarlar›n geniﬂlemesini sa¤lamak için bu
say›lar›m›z›n daha fazla Ar-Ge çal›ﬂmalar›yla sa¤lanmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Microsoft, Gündo¤du Mobilya’n›n
Baﬂar› Hikayesini Filme Ald›
Microsoft firmas›, merkezi Trabzon’da bulunan GÜNDO⁄DU
MOB‹LYA’n›n baﬂar› hikayesini filme almak üzere yedi kiﬂilik ekiple ABD’den Trabzon’a geldi.
4 gün Trabzon’da kalan ekip , Gündo¤du firmas›n›n do¤uﬂun-
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dan bugüne kadar geçirmiﬂ oldu¤u aﬂamalar› ve bu aﬂamalarda bilgisayar faktörünün etkilerini bir film yap›p, dünyadaki tüm Microsoft seminerlerinde göstermek için fabrikada ve
ma¤azalarda çekimler gerçekleﬂtirdi.
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TÜB‹TAK Ar-Ge A¤ac›n› Dikti
Meyveleri Yak›nda Toplayaca¤›z
TÜB‹TAK’›n 2005 y›l› bütçesine 416 Milyon YTL ek yat›r›m ödene¤i konulmas›n› ve bunun 2006’da yüzde 20 art›r›lmas›n›, “Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde Ar-Ge’ye ayr›lan en büyük kaynak” olarak tan›mlayan TÜB‹TAK
Baﬂkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ, “Ar-Ge, yat›r›m› a¤aç dikmeye benzer... Sab›r ve bak›m gerektirir. Bu eme¤in karﬂ›l›¤›nda sürekli meyve
al›rs›n›z. Bir tohumdan milyonlarca meyveye ulaﬂ›rs›n›z. 2005 y›l›nda
baﬂlan›lan Ar-Ge at›l›m›n›n sonuçlar›n› önümüzdeki birkaç sene içersinde
görmeye baﬂlayaca¤›z” dedi.
Ekonomik ve sosyal anlamda geliﬂmiﬂ tüm
ülkelerin uzun vadeli bir bilim ve teknoloji vizyonuna sahip olduklar›n› belirten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) Baﬂkan Vekili Prof. Dr.
Nüket Yetiﬂ, 2023 vizyonuyla ülkemizin de
bir bilim ve teknoloji vizyonu geliﬂtirdi¤ini
kaydetti. TÜB‹TAK’›n 2005 y›l› bütçesine
416 Milyon YTL ek yat›r›m ödene¤i konulmas›n› ve bunun da 2006’da yüzde 20 art›r›lmas›n›, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
Ar-Ge’ye ayr›lan en büyük kaynak” olarak
tan›mlayan Prof. Dr. Nüket Yetiﬂ, “Üniversitelerden TÜB‹TAK’a önerilen proje say›s› 2000 y›l›nda 946, 2003 y›l›nda 967 iken,
2005 y›l›nda yaklaﬂ›k 4,5 kat artarak
4070’ye yükseldi” aç›klamas›n› yapt›. Prof.
Yetiﬂ’in konuyla ilgili merak ettiklerimize
yaz›l› olarak verdi¤i cevaplar ﬂöyle;
Yeni ürün ve hizmetlerin ekonomik
geliﬂmeye katk›s› nedir?
Bilindi¤i üzere geliﬂmekte olan ülkeler,
uzun y›llard›r sürdürdükleri düﬂük maliyet
stratejisine dayal› rekabet avantajlar›n› h›z-
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la kaybetmeye baﬂlad›lar. Günümüzde bu
ülkeler için h›zl› bir de¤iﬂim sürecinin yaﬂanma zorunlulu¤u her platformda dile getiriliyor. Yap›lan tüm çal›ﬂmalar bu ç›k›ﬂ›n
bilimsel araﬂt›rma ve teknoloji geliﬂtirmeye
kaynak ayr›lmas› ve bu yolla katma de¤eri
yüksek ürün ve hizmetlerin geliﬂtirilmesi
ile mümkün olabilece¤ini gösteriyor. Nitekim geliﬂmiﬂ ülkelerin süreçleri incelendi¤inde Avrupa Komisyonu taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmaya göre, Avrupa’n›n ekonomik büyümesinde, rekabetin
sürdürülmesinde, iﬂsizli¤in azalt›lmas›nda
ve yaﬂam kalitesinin artt›r›lmas›nda bilimsel araﬂt›rma ve teknolojik geliﬂimin etkisi
%25 ila %50 aras›nda de¤iﬂiyor. Bunu do¤rulayan bir baﬂka çal›ﬂmada da, teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son
50 y›ldaki etkisi incelendi¤inde aﬂa¤›daki
sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
ABD
%50
Fransa
%76
Almanya
%78
‹ngiltere
%73
Japonya
%55

Dolay›s› ile teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine katk›s› yads›namaz bir
gerçek. Burada pozitif bir döngü var. Araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri teknolojik
geliﬂmeyi tetikliyor. Bu, daha verimli, daha
kaliteli ve daha yenilikçi üretimin ve hizmetlerin önünü aç›yor. Böylece hem firma
düzeyinde, hem de ülke düzeyinde bir rekabet avantaj› kazan›l›yor. Bu avantaj do¤ru kullan›ld›¤›nda dünya pazarlar›ndan
yüksek pay al›n›yor ve kârl›l›¤a ulaﬂ›l›yor.
Daha çok kâr eden kuruluﬂlar, Ar-Ge’ye
daha fazla kaynak ay›r›yor ve böylece bir
pozitif döngü oluﬂuyor.
Bu döngü sa¤lanamad›¤› taktirde ülkemiz
salt teknoloji tüketicisi olarak kalma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Nitekim OECD’nin
verilerine göre ülkemiz ileri teknoloji
ürünlerinde her 100 birimlik ithalat›na karﬂ› sadece 31 birimlik ihracat gerçekleﬂtirebiliyor. Halbuki Güney Kore, her 100 birimlik ithalat›na karﬂ› 147 birimlik ihracat
gerçekleﬂtiriyor ve böylece ekonomik büyümesini sa¤l›yor. Güney Kore’nin baﬂar›s›
ithal etti¤i yüksek teknoloji ürünlerinin
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üzerine katma de¤er ekleyerek yeni ürün
ve servisler geliﬂtirmesi ve bunu ihracat yolu ile d›ﬂ pazarlara sunmas›ndan kaynaklan›yor. Ülkemizin bunu baﬂarmas›n›n tek
yolu, bilgiyi üretmek ve bunu üretim süreçlerine aktarmak, yani Ar-Ge’yi gündemimizin birinci maddesine almaktan geçiyor.
Ülkemizin GSY‹H içindeki Ar-Ge harcamalar› pay›na bakt›¤›m›zda, OECD verilerine
göre bu rakam 2002 y›l› için %0,67 oran›nda gerçekleﬂmiﬂ. Bu rakam, %1,9 olan Avrupa ortalamas›n›n hayli gerisinde olup,
%3’ler mertebesinde olan Amerika ve Japonya’ya göre k›yaslanamayacak ölçüde.
Bu durum ülkemizin hayal edilen at›l›m›
gerçekleﬂtirmesinin önündeki temel engellerden biriydi.
Yukar›da bahsedilen tüm bu olumsuz tablonun pozitife çevrilebilmesi için 8 Eylül
2004 tarihinde, Say›n Baﬂbakan›m›z›n baﬂkanl›¤›nda 10. toplant›s›n› gerçekleﬂtiren
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu bir dizi kararlar ald›. Bu karardan en önemlisi Türkiye Araﬂt›rma Alan›’n›n (TARAL) oluﬂturulmas›d›r. TARAL kapsam›nda yürürlü¤e giren kararlardan birisi de “Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay›n›n 2010 y›l›na
kadar %2’ye yükseltilmesi için ek kamu
kaynaklar›n›n 2005 y›l› bütçesiyle baﬂlayarak tahsis edilmesi”dir. Bu çerçevede top-
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lam 416 Milyon YTL ek yat›r›m ödene¤i
olarak TÜB‹TAK’›n 2005 y›l› bütçesine konuldu. 2006 y›l›nda da bu rakam %20 art›r›larak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ArGe’ye ayr›lan en büyük kaynak olarak ülkemiz kuruluﬂlar›n›n hizmetine sunuldu.
Bu kaynaklardan sanayi kuruluﬂlar›m›z›n
faydalanabilmesi için temasta olmalar› gereken birimimiz TÜB‹TAK ile Teknoloji ve
Yenilik Destek Programlar› Baﬂkanl›¤›’d›r
(TEYDEB). TÜB‹TAK-TEYDEB arac›l›¤› ile
1995 y›l›ndan beri 1.670 firma, Ar-Ge proje
baﬂvurusunda bulunmuﬂ ve bu yolla 400
Milyon YTL’lik bir kaynak firmalar›m›z›n
Ar-Ge projeleri için sunulmuﬂtur.
TARAL kapsam›ndaki yeni yap›lanmada,
Sanayi Ar-Ge proje desteklerinde gözle görülür bir art›ﬂ sa¤land›. 2004 y›l›nda 45,6
Milyon $ düzeyinde olan fonlar 2005 y›l›nda 100 Milyon $ seviyelerine ulaﬂt›. Bu art›ﬂ›n ileriki y›llarda da katlanarak artt›r›lmas›
planlan›yor.
Bu desteklerin firmalar›m›z taraf›ndan takip edilmesi, de¤erlendirilmesi ve bir plan
çerçevesinde faydalan›lmas›, gelece¤in rekabetçi dünyas›nda avantaj sa¤layacak çal›ﬂmalar› ﬂimdiden gerçekleﬂtirmek için oldukça önem taﬂ›yor. Günümüz rekabet
ﬂartlar›nda firmalar›m›z›n Ar-Ge faaliyetlerine ilgisiz kalmas› mümkün de¤il. Bu tür
desteklerden firmalar›m›z›n yararlanmad›¤› takdirde rakiplerinin faydalanaca¤› ve
rekabet üstünlü¤ü kazanacaklar› unutulmamal›. Evet, Ar-Ge maliyetli bir iﬂtir. Ama
Ar-Ge yapman›n maliyeti kadar, yapmaman›n maliyeti de göz önünde bulundurulmal›.
Destek sa¤lad›¤›n›z projelerden patentli olanlar›n oran› nedir, patentli
projelere bir öncelik sa¤l›yor musunuz?
Ar-Ge harcamalar›na ayr›lan bütçenin artt›r›lmas›yla, projeler sonucunda ortaya ç›kacak fikrî ürünlere iliﬂkin tescil masraflar›n›
TÜB‹TAK taraf›ndan karﬂ›lan›r hâle getirdik. Baﬂvuru sahipleri bu tür harcamalar›,
proje baﬂvurular›nda harcama kalemi ola-

rak göstermek zorunlulu¤undan kurtar›ld›. TÜB‹TAK bünyesinde kurulan Fikrî
Haklar Ofisi, TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen projeler ve kendi enstitülerimizce
yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya ç›kacak fikrî ürünlerin tescili konular›
ile ilgileniyor.
2005 senesinin baﬂ›ndan itibaren faaliyetlerini etkin bir ﬂekilde devam ettiren Fikrî
Haklar Ofisi, 2005 baﬂ›ndan bu güne 823
kiﬂiye (proje yürütücüleri ve Ar-Ge personeli) fikrî haklar konusunda uygulamal›
e¤itimler verdi. Yine 2005 senesi baﬂ›ndan
itibaren 12 tane ulusal, 4 tane uluslar aras›
patent baﬂvurusunun yap›lmas›n› sa¤land›
(Desteklenen Projelerden ç›kan 3, TÜB‹TAK enstitüleri 9). Bu yap› içerisinde proje
yürütücülerinde fikrî haklar bilinci oluﬂturulmaya çal›ﬂ›ld› ve proje yürütücülerinden al›nan geri dönüﬂümlere göre büyük
ölçüde baﬂar› sa¤land›¤› tespit edildi. Sonuç olarak, Ar-Ge harcamalar›nda ayr›lan
bütçenin artt›r›lmas› patent baﬂvurular›n›n
say›lar›n›n artmas›na olumlu yönde katk›
sa¤lad›¤› gibi, bilinçlenme konusunda da
etkili oldu.
Ayr›ca, tüm sektörlerdeki sanayicilerimizin
TEYDEB taraf›ndan desteklenen projelerinde, proje süresince veya proje sonucunda fikrî ve s›naî mülkiyete konu olabilecek
bir buluﬂ, tasar›m veya herhangi bir fikrî ve
s›naî ürün ortaya ç›kmas› halinde bu ürün
üzerindeki tüm haklar sanayi kuruluﬂuna
yap›lan sözleﬂme ile devrediliyor.
Projelerde patent, faydal› model tescili ve
endüstriyel tasar›m tescili genelde projenin ilerleyen aﬂamalar›nda veya proje sonucunda al›n›yor. Bu nedenle destek için
önerilen projelerin de¤erlendirilmesinde
“Proje Ç›kt›lar›n›n Ekonomik Yarara ve
Ulusal Kazan›ma Dönüﬂebilirli¤i” boyutu
içerisinde “Proje ç›kt›s› patente konu olabilecek bir ç›kt›” ise bu proje için art› bir
puan katm›ﬂ oluyor. Bu anlamda patentli
projelere de¤il, patent ç›kabilecek projelere öncelik veriyor olmam›z daha do¤ru bir
ifade olacakt›r.
Sonuç olarak; Ar-Ge yat›r›m› a¤aç dikmeye
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benzer... Sab›r ve bak›m gerektirir. Bu
eme¤in karﬂ›l›¤›nda sürekli meyve al›rs›n›z. Bir tohumdan milyonlarca meyveye
ulaﬂ›rs›n›z. 2005 y›l›nda baﬂlan›lan Ar-Ge
at›l›m›n›n sonuçlar›n› önümüzdeki birkaç
sene içersinde görmeye baﬂlayaca¤›z. Bu
süreçte patent bilincinin daha da geliﬂece¤ine ve patent say›lar›nda da art›ﬂlar yaﬂanaca¤›na inan›yorum.
TÜB‹TAK’›n üniversitelerle iﬂbirli¤i
istenilen düzeyde mi? (Yetersizse nedenleri neler?)
TÜB‹TAK’›n üniversitelerle olan iﬂbirli¤i,
özellikle son y›llarda oldukça geliﬂim gösterdi. Bunun en önemli nedenleri ArGe’ye ayr›lan kayna¤›n artmas› ve TÜB‹TAK destek mekanizmalar›ndaki kolaylaﬂt›r›c› düzenlemeler. Rakamlar da bunu
gösteriyor. Üniversitelerden TÜB‹TAK’a
önerilen proje say›s› 2000 y›l›nda 946,
2003 y›l›nda 967 iken, 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k
4,5 kat artarak 4070’ye yükseldi. Bu projelere sa¤lanan destek miktar›, 2000 y›l›nda
2005 fiyatlar›yla yaklaﬂ›k 8 Milyon YTL
iken, 2005 y›l›nda 17 kat artarak yaklaﬂ›k
141 Milyon YTL’ye yükseldi. Sonuçta Üniversite ve TÜB‹TAK iﬂbirliklerinin istenen
düzeye geldi¤ini ve gelecekte daha da ilerleyece¤ini söyleyebiliriz.
2023’e yönelik Türkiye öngörünüz
nedir, ülkemizin rekabetçi olmas›
için 2023 Vizyonu kapsam›nda neler
yap›yorsunuz?
Bilim ve teknoloji; uzun dönemli ekonomi
ve toplumsal geliﬂmenin en önemli unsurlar›ndan birisi, bilim ve teknoloji politikalar› ise bu geliﬂimin h›z›n› ve yönünü etkilemenin bir arac›d›r. Dünyada ekonomik ve
sosyal anlamda geliﬂmiﬂ ülkelerin tümü
uzun dönemli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedefleri ile uyumlu bir bilim ve teknoloji vizyonu geliﬂtirmiﬂlerdir.
Türkiye’nin uzun vadeli bilim ve teknoloji
stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir
girdi sa¤layacak, Vizyon 2023 Projesinin
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ana temas›; Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda,
Atatürk'ün iﬂaret etti¤i muas›r medeniyet
seviyesine ulaﬂma hedefi do¤rultusunda,
• Bilim ve teknolojiye hakim,
• Teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni
teknolojiler üretebilen,
• Teknolojik geliﬂmeleri toplumsal ve
ekonomik faydaya dönüﬂtürme yetene¤i
kazanm›ﬂ
bir "refah toplumu" oluﬂturmak ﬂeklinde
belirlenmiﬂtir.
Projede aﬂa¤›daki çal›ﬂmalar›n kapsanmas›
planlanm›ﬂt›r:
• Türkiye'nin bilim ve teknoloji alan›nda
mevcut konumunun saptanmas›,
• Dünyada bilim ve teknoloji alan›ndaki
uzun dönemli geliﬂmelerin saptanmas›,
• Türkiye'nin 2023 hedefleri ba¤lam›nda, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi,
• Bu hedeflere ulaﬂ›labilmesi için gerekli
stratejik teknolojilerinin saptanmas›,
• Bu teknolojilerin geliﬂtirilmesi ve/veya
edinilmesine yönelik politikalar›n önerilmesi.
Vizyon 2023 Projesi aﬂa¤›daki Alt Projelerden oluﬂmaktad›r:
• Teknoloji Öngörü Projesi
• Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi
• Araﬂt›rmac› Bilgi Sistemi (ARB‹S)
• TÜB‹TAK Ulusal Araﬂt›rma Altyap›s›
Bilgi Sistemi (TARAB‹S)
Vizyon 2023 projesine önemli bir girdi
olan Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi, ülkemizde mevcut teknolojinin saptanmas›na yöneliktir. Yap›lan anket çal›ﬂmas› ile
bu konudaki temel bilgiler toplanm›ﬂt›r.
Teknoloji öngörü projesi, bir çok paydaﬂ›n
kat›l›m›yla, panel ve delfi yöntemleri kullan›larak tamamlanm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda kullan›ma aç›lan Araﬂt›rmac› Bilgi Sistemi (ARB‹S), 25.000 kay›ta ulaﬂm›ﬂt›r ve Ulusal
Araﬂt›rma Altyap›s› Bilgi Sistemi (TARAB‹S)
ise ulusal Ar-Ge altyap›s›n›n saptanmas›na

yöneliktir. Her iki veritaban›na kay›t giriﬂ
iﬂlemleri devam etmektedir.
8 Eylül 2004 tarihinde gerçekleﬂen Bilim
Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplant›s›nda al›nan kararla, Ar-Ge faaliyetlerini
gerçekleﬂtiren (üniversiteler, araﬂt›rma kurumlar›, sanayi kuruluﬂlar› vb.), bunlar›n
sonuçlar›n› talep eden (özel ve kamu kurumlar›, STK’lar, vb.) ve bu faaliyetlere kaynak sa¤layan (kamu ve özel sektör) tüm
kurum ve kuruluﬂlar›n iﬂbirli¤i ve stratejik
odaklanmalar› içinde etkinlik gösterece¤i
bir Türkiye Araﬂt›rma Alan› (TARAL) tan›mland›.
11 Mart 2005 tarihinde yap›lan BTYK 11.
toplant›s›nda TARAL’›n vizyonu; “Toplumda bilim ve teknoloji kültürünün
benimsenmesini sa¤layan, bilim ve
teknolojiyi ürüne dönüﬂtürerek ulusal yaﬂam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir k›lan, lider bir Türkiye’’
olarak kararlaﬂt›r›ld›.
Yine ayn› toplant›da, Cumhuriyetin 100. y›l› için, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleﬂmesi, böylece üretim gücünü
art›rmas›, net katma de¤erini kendi beyin
gücüne dayanarak yükseltmesi amaçlar›
öne ç›kt›. Bu amaçlar do¤rultusunda, dört
sosyo-ekonomik hedefe ulaﬂman›n stratejik önemde oldu¤una karar verildi.
1. Belirlenecek s›naî üretim alanlar›nda,
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Türkiye’nin rekabet üstünlü¤ü kazanarak
uluslararas› ticaretten ciddi bir pay al›r hale gelmesi,
2. ‹nsan›m›z›n yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi,
3. Toplumsal dayan›ﬂma ve içerilmeyi de
kapsayacak, sürdürülebilir kalk›nman›n
gerçekleﬂtirilmesi,
4. Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri altyap›m›z›n güçlendirilmesi.
Bu hedeflere eriﬂilebilmesi için bilim ve
teknoloji, güçlü bir stratejik araçt›r. Bunun
için de, bilim ve teknolojinin, ulaﬂ›lmak istenen hedefler do¤rultusunda seçilecek
belirli teknolojik faaliyet konular›na ve teknoloji alanlar›na odaklanmas› etkin bir
stratejidir. Bu konular ﬂu ana baﬂl›klar›n alt›nda kümelenmiﬂtir:
Öncelikli Teknolojik Faaliyet Konular›:
1. Bilgi Yo¤unlu¤u ve Katma De¤eri Yüksek Ürünler Geliﬂtirebilme ve Tüketim
Mallar› için Küresel bir Tasar›m ve Üretim
Merkezi Olma
2. Tar›ma Dayal› Üretimde Rekabetçi Olabilme
3. Uzay ve Savunma Teknolojileri Geliﬂtirmede Yetkinleﬂme
4. Esnek üretim – Esnek Otomasyon Süreç ve teknolojilerini Geliﬂtirmede Yetkinleﬂme
5. Temiz Üretim Yapabilme Yetene¤i Kazanma
6. Malzeme Teknolojilerini Geliﬂtirebilme Yetene¤ini Kazanma
7. Sa¤l›k ve Yaﬂam Bilimleri Alan›nda Yetkinleﬂme
8. Ça¤daﬂ ve Güvenli Ulaﬂt›rma Sistemleri Geliﬂtirme Yetene¤i Kazanma
9. G›da Güvenli¤i ve Güvenilirli¤ini Sa¤lama
10. Sa¤l›kl› ve Ça¤daﬂ Kentleﬂme ve Altyap›s›n› Kurabilme Yetene¤i Kazanma
11. Enerji Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanma
12. Do¤al Kaynaklar›m›z› De¤erlendirebilecek Yetkinli¤e Eriﬂme
13. Çevre Teknolojilerinde Yetkinlik Ka-

42

zanma
14. Bilgi Toplumuna
Geçiﬂ ‹çin Teknolojik
Altyap›n›n Güçlendirilmesi
Öncelikli Teknoloji
Alanlar›
1. Bilgi ve ‹letiﬂim
Teknolojileri
2. Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri
3. Malzeme Teknolojileri
4. Nanoteknoloji
5. Tasar›m Teknolojileri
6. Mekatronik
7. Üretim Süreç ve Teknolojileri
8. Enerji ve Çevre Teknolojileri
TARAL vizyonuna eriﬂmek amac›yla TUB‹TAK bünyesinde 2004 y›l›ndan itibaren bir
çok çal›ﬂma baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir;
• Ülke çap›nda genel tan›t›m ve duyuru
faaliyetleri.
• Kullanageldi¤imiz Ar-Ge terimlerinin
tan›mlar›n›n gözden geçirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve evrensel özellikle OECD) uyumunun sa¤lanmas›.
• TÜB‹TAK olarak sa¤lad›¤›m›z destek ve
di¤er araç/programlar›n gözden geçirilmesi, kurum çap›nda bir uyum ve sinerji sa¤layacak biçimde yeniden tan›mlan›p, kullan›c›n›n bak›ﬂ aç›s›ndan web/ka¤›t ortamlar›nda sunuma haz›rlanmas›,
• Mevcut araçlar›m›za ek olarak ve TARAL’›n stratejik hedeflerine uygun yeni
araç/programlar›n tasar›m›,
• Destek için gelen baﬂvurular›n Seçme
ve De¤erlendirme sistematiklerinin analizi
ve yeniden tasar›m›,
• Desteklenen proje ve bursiyerlerin izleme sistemlerinin kurulmas›,
TARAL’›n stratejik hedefleri aç›s›ndan, desteklenen projelerin Performanslar›n›n izlenmesi sistemati¤i,
• Etkin bir Baﬂvuru Süreci tasar›m›,

• Mali Esaslar (maliyetlendirme esaslar›,
harcama esaslar›, ödenek aktarma mekanizmalar›, vb), Hukuki Esaslar (sözleﬂme,
s›naî mülkiyet haklar›, hesap sorulabilirlik,
Ar-Ge teçhizat›n›n mülkiyeti, vb).
2004 y›l›nda baﬂlat›lan Ar-Ge seferberlik
çal›ﬂmalar› çerçevesinde bir çok yeni program baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar›n›,
Ulusal Kamu Araﬂt›rmalar› Program›, Genç
Kariyer Program›, Sosyal Bilimler Araﬂt›rma Grubu’nun aç›lmas›, Ulusal Ar-Ge
programlar›n›n haz›rlanmas›, Ulusal Bilim,
Teknoloji Politikalar› Uygulama Program›,
proje yöneticileri için proje yönetim çal›ﬂtaylar› olarak say›labilir.
TÜB‹TAK Ar-Ge destek programlar›na
2004 y›l›ndan itibaren büyük art›ﬂlar olmuﬂtur. Buna örnek aﬂa¤›da gösterilen
TÜB‹TAK Akademik Ar-Ge desteklerini verebiliriz.
TÜB‹TAK Ar-Ge desteklerinin yurt içinde
yayg›nlaﬂmas›nda da geliﬂme olmuﬂtur.
2003 y›l›nda proje deste¤i almam›ﬂ üniversite say›s› 20 iken bu say› 2005 y›l›nda 5’e
düﬂmüﬂtür. 20’nin üzerinde proje deste¤i
alan üniversite say›s› 2003 y›l›nda 3 üniversite olmas›na karﬂ›n bu say› 2005 y›l›nda 22
üniversiteye ulaﬂm›ﬂt›r.
TÜB‹TAK Akademik Ar-Ge Destekleri
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Yeni Tip ﬁirket Modeli
Gazetecilik, “Iﬂ›¤› (bilgiyi, haberi) kayna¤›ndan al›p karﬂ› tarafa ileten ayna gibidir”
ﬂeklinde de tan›mlan›yor. Fakat ›ﬂ›¤› iletme
iﬂini uzun süre ve profesyonelce yapan ayna, zamanla ›ﬂ›k topuna dönüﬂebiliyor ve
kendisi de bir ›ﬂ›k kayna¤› haline gelebiliyor. Dolay›s›yla belli bir süre sonra kendi
kayna¤›ndan ›ﬂ›k iletmeye baﬂl›yor. ‹ﬂte Rauf Ateﬂ böyle bir ›ﬂ›k kayna¤›.
Yaklaﬂ›k 20 y›ld›r gazeteci olarak kariyerini
sürdüren Rauf Ateﬂ’in son 15 y›l› ekonomi
gazetecili¤inde geçti. Kariyerine damgas›n›
ise Capital dergisi vurdu. Capital dergisindeki, “ﬁirket Doktoru” isimli köﬂesinde iﬂ
dünyas›ndan yöneltilen sorular› cevaplayan Rauf Ateﬂ, ilginç 222 soruya verdi¤i cevab›, “ﬁirket Doktoru” ismiyle kitaplaﬂt›rd›.
Hayat Yay›nlar›’ndan ç›kan kitaptaki soru-

lar ve cevaplar›, perakendeden g›daya,
otomotivden tekstile her sektörü ilgilendiriyor. “‹ﬂ dünyas›nda, ‘Yeni tip ﬂirket’ modelinden söz ediliyor. Bunlar hangileridir
ve ne gibi özellikleriyle öne ç›karlar?” tarz›ndaki bir soruya Rauf Ateﬂ ﬂöyle cevap
veriyor; Rekabetin k›z›ﬂt›¤›n›, ﬂirketlerin
iﬂinin zorlaﬂt›¤›n› ﬂu rakamlardan bir daha
görmek mümkün. ABD'de, marketlerde
sat›lan ürün say›s› son 14 y›lda tam 3 kat›na ulaﬂm›ﬂ. Amerikan Patent Bürosu, 2004
y›l›nda 140 bin adet yeni patent vermiﬂ.
Bu, 11 y›l öncesinden 100 bin adet daha
fazla anlam›na geliyor. Son rakam ise tüketicilerle ilgili. Araﬂt›rmalar, s›radan bir tüketicinin, 6 y›l öncesine göre ﬂirketlerden
yüzde 60 oran›nda daha fazla mesaj ald›¤›n› gösteriyor... Tüketici, yeni ﬂirketler ve
onlar›n farkl›, yenilikçi uygulamalar› nede-

niyle h›zla fikir de¤iﬂtirebiliyor... Yeni gelen yenilikçi ve atak ﬂirketleri, bu nedenle
herkesin dikkatle izlemesi gerekiyor.”
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Bilimsel Alanda
Yenilik ve Korunmas›
Bir buluﬂun patent sistemi ile korunabilmesi için yenilik, tekni¤in
bilinen durumunun aﬂ›lmas› ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini taﬂ›mas› gerekmektedir. Yenilik, baﬂvuru yap›lmadan önce
baﬂkalar› taraf›ndan yaz›l›, sözlü ya da uygulanarak aç›klanmam›ﬂ
olmak anlam›nda mutlak yeniliktir. Tekni¤in bilinen durumunun aﬂ›lmas› kriteri ise "konuda uzman
bir kiﬂinin kolayca düﬂünüp uygulamaya koyamayaca¤›" nitelik anlam›ndad›r. Sanayiye uygulanabilirlik, buluﬂun tümüyle kuramsal olmak yerine, prati¤e uygulanabilir özellik taﬂ›mas› anlam›na
gelmektedir.
Buluﬂ, "Tar›m dahil, sanayideki herhangi
bir spesifik problemin çözümü" olarak tan›mlanabilir. Buluﬂ sahibinin, buluﬂa konu
olan üründen sa¤lamay› hedefledi¤i gerek
fikri, gerekse ekonomik faydalar› korumas› ise buluﬂunu patent veya faydal› model
olarak tescil ettirmiﬂ olmas›na ba¤l›d›r.
Patent, buluﬂ sahibinin buluﬂ konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma
veya ithal etme hakk›d›r. Bu hakk› gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel
terminoloji ile s›naî mülkiyet haklar›n›n
içinde önemli bir yer tutan "patent hakk›",

Türkiye’de biri incelemesiz; di¤eri incelemeli olmak üzere iki çeﬂit patent sistemi
vard›r. ‹ncelemesiz sistemde, ülkemizde
mâlî kaynaklar› k›s›tl› olan buluﬂ sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nisbeten
k›s›tl›, 7 y›ll›k bir koruma sa¤lanmaktad›r.
‹ncelemeli sistemde iﬂlemler daha uzun
sürmekte, fakat incelemeli patent, baﬂvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip
olup olmad›¤›n› gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildi¤i için daha, sa¤lam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir.
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özellikle teknoloji transferinin arac› olmas›
bak›m›ndan geliﬂmekte olan ülkeleri daha
çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala
iliﬂkin hakt›r.
Buluﬂlar›n patent yolu ile korunmas›n›n
amaçlar›n›; zihni üretkenli¤in tan›nmas›,
buluﬂ faaliyetinin özendirilmesi, buluﬂ sahibinin ödüllendirilmesi, araﬂt›rma geliﬂtirme sonuçlar›n›n aç›klanarak, teknik bilginin yayg›nlaﬂt›r›lmas› olarak s›ralayabilmek
mümkündür.
Bu amaçlara ulaﬂmak üzere geliﬂtirilen patent sistemi, buluﬂ sahiplerinin buluﬂlar›n›,
baﬂkalar›n›n kolayca anlayabilece¤i ve bundan yararlanarak daha iyi çal›ﬂmalar yapabilece¤i biçimde ayr›nt›l› olarak aç›klamalar› karﬂ›l›¤›nda kendilerine, buluﬂ konusu
ürünü üretme, kullanma ve satma konusunda belirli bir süre ayr›cal›k veren bir sitemdir. Buluﬂ sahibinin ödüllendirilerek
buluﬂ yapman›n özendirilmesi ve buluﬂlarla ilgili bilginin ortaya konulmas›, bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda yeni kiﬂilerin yeni buluﬂlar yapabilmelerini ve bu buluﬂlar›n sanayiye uygulanmas›n› sa¤lamakta ve böylece ülkedeki ekonomik geliﬂmeye büyük katk› sa¤lanmaktad›r.

Buluﬂun Patentle Korunabilmesi
‹çin...
Bir buluﬂun patent sistemi ile korunabilmesi için yenilik, tekni¤in bilinen durumunun aﬂ›lmas› ve sanayiye uygulanabilirlik
kriterlerini taﬂ›mas› gerekmektedir.
Yenilik, baﬂvuru yap›lmadan önce baﬂkalar› taraf›ndan yaz›l›, sözlü ya da uygulanarak
aç›klanmam›ﬂ olmak anlam›nda mutlak yeniliktir. Tekni¤in bilinen durumunun aﬂ›lmas› kriteri ise "konuda uzman bir kiﬂinin
kolayca düﬂünüp uygulamaya koyamayaca¤›" nitelik anlam›ndad›r. Sanayiye uygulanabilirlik, buluﬂun tümüyle kuramsal olmak yerine prati¤e uygulanabilir özellik taﬂ›mas› anlam›na gelmektedir. Ancak bu üç
kriteri taﬂ›yan ürünler buluﬂ olarak nitelenebilecek olup, sahibinin haklar›n›n patent sistemi ile korunmas›n› sa¤layabilecektir.
Ancak;
a. keﬂifler, bilimsel teoriler, matematik
metotlar›; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliﬂkin plan, usul ve kurallar; edebiyat ve
sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteli¤i olan de¤erler-ürünler, bilgisayar yaz›l›mlar›; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi,
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sunulmas› ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan
vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi
usulleri ile insan ve hayvan vücudu ile ilgili teﬂhis usulleri buluﬂ olarak nitelendirilemeyece¤inden;
b. konusu kamu düzenine veya genel ahlaka ayk›r› olan buluﬂlar; bitki veya hayvan
türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiﬂtirilmesi
usulleri yenilik, tekni¤in bilinen durumunun aﬂ›lmas› ve sanayiye uygulanabilirlik
kriterlerini taﬂ›m›ﬂ olsa dahi, 551 Say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesi
hükmü uyar›nca patent sistemi ile korunamayacakt›r.
‹ki Çeﬂit Patent Sistemi Var
Türkiye’de biri incelemesiz; di¤eri incelemeli olmak üzere iki çeﬂit patent sistemi
vard›r. ‹ncelemesiz sistemde, ülkemizde
mali kaynaklar› k›s›tl› olan buluﬂ sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nisbeten k›s›tl›, 7 y›ll›k bir koruma sa¤lanmaktad›r. ‹ncelemeli sistemde iﬂlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, baﬂvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip
olup olmad›¤›n› gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildi¤i için daha sa¤lam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. ‹ncelemesiz patent, gerekli ﬂartlar yerine getirilmek ve incelenmek ﬂart›yla incelemeli patente dönüﬂtürülebilmektedir.
Patent korumas› genel nitelikli de¤ildir.
Yani sanayinin herhangi bir alan›n›n herhangi bir konusundaki bir buluﬂun patentle korunuyor olmas›, sanayinin o konudaki tüm ürünlerinin üretim ve pazarlama
hakk›n›n patent sahibine verildi¤i anlam›na gelmez. Patent baﬂvurusu veya patent-
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ten do¤an koruman›n kapsam›, buluﬂ konusunu aç›klayan tarifnamenin bir parças›
olan istem veya istemler ile belirlenir. ‹stem veya istemler, bir yandan patent baﬂvurusu veya patent sahibine hakk› olan korumay› sa¤layacak ve di¤er yandan da
üçüncü kiﬂilere koruman›n kapsam› aç›s›ndan makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek ﬂekilde birlikte yorumlan›r. Bu koruman›n s›n›rlar›n› buluﬂ konusu ile ayn›
olan bütün ürünleri kapsar ﬂekilde düﬂünmemek gerekir. Bir baﬂka araﬂt›rmac›n›n
bir baﬂka çözüm yolu ile ayn› sonuca ulaﬂmas› mümkündür. Dolay›s›yla birbirinden
farkl› teknik çözüm yollar› ile elde edilen
sonuçlar›n her biri ayr› ayr› patent verilerek korunabilir.
Patenti Kullanma K›lavuzu
Buluﬂ yeni bir ürün ile ilgili olabilece¤i gibi
bir ürünün üretilmesi için geliﬂtirilen yeni
bir yöntem ile de ilgili olabilir.
Patent sahibi veya yetkili k›ld›¤› kiﬂi, patentle korunan buluﬂu kullanmak zorundad›r. Kullanma zorunlulu¤u patentin verildi¤ine iliﬂkin ilan›n ilgili bültende yay›mland›¤› tarihten itibaren üç y›l içinde gerçekleﬂtirilmelidir.

Kullanman›n de¤erlendirilmesinde pazar
ﬂartlar› göz önünde tutulur. Objektif nitelik taﬂ›yan ruhsatland›rma, standartlara uygunluk, de¤iﬂik alanlarda yeni uygulamalar›n yap›lmas›na ihtiyaç duyma gibi teknik,
ekonomik veya hukuki sebepler patentin
kullan›lamamas›n›n hakl› sebepleri olarak
kabul edilir. Patent konusu buluﬂun kullan›lmas›n› engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü
ve iradesi d›ﬂ›ndaki sebeplerdir.
Faydal› model ise Türkiye'de ve dünyada
yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluﬂlar›n sahiplerine belirli bir süre (10 y›l), bu
buluﬂ konusu ürünü üretme ve pazarlama
hakk›n›n b›rak›lmas› olarak tan›mlanabilecektir.
Faydal› model belgesi verilmesi iﬂlemleri,
patent verilmesine oranla, hem zaman
hem de masraf aç›s›ndan daha elveriﬂlidir.
Faydal› model korumas› elde etme iﬂlemlerinin basit ve ucuz olmas›n›n, özellikle
küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve
araﬂt›rma kuruluﬂlar›m›z›n buluﬂ yapmalar›n› ve bunlar› sanayiye uygulamalar›n›
özendirece¤i düﬂünülmüﬂtür. Di¤er taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta
büyüklükteki iﬂletmelerin gerçekleﬂtirdi¤i
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fazla ülkede buluﬂlar›n› koruma alt›na almak isteyen baﬂvuru sahipleri, tek bir baﬂvuru ile PCT'ye üye ülkelerin tamam›nda
patent baﬂvurusu yapabilmektedirler.
Türkiye’nin de anlaﬂmac› devletler aras›nda yer ald›¤› Patent ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas› arac›l›¤›yla Türk Patent Enstitüsüne yap›lan
uluslararas› bir baﬂvuru ile bu Anlaﬂmaya
üye ülkelerin tamam›nda veya seçilen ülkelerde Türkiye’ye yap›lan baﬂvurunun tarihinden itibaren bir koruma elde etmek
mümkündür.

yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen ayn›s›n›n yap›larak taklit edilmesi tehlikesi
mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu
iﬂletmelerin, mütevazi de olsa, bu buluﬂlar›n› faydal› model belgesi vererek korumak, onlar›n ekonomik varl›klar›n›n idamesine hizmet edecektir. Baﬂka bir deyiﬂle, faydal› model korumas›, tecavüz fiillerine karﬂ›, patent korumas›na oranla daha
çabuk ve seri bir iﬂlev görecek ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
Patent ve faydal› model baﬂvurular›n›n baﬂvuru sahibine sa¤layaca¤› yukar›da arz ve
izah etmeye çal›ﬂt›¤›m›z bir çok fayda olmas›na ra¤men ülkemizde patent ve faydal› model baﬂvuru say›s› çok azd›r. Bunun
nedenlerini Türkiye'de, araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerine yeterince önem verilmemesi,Türkiye'deki sanayiciler ve araﬂt›rma geliﬂtirme faaliyetlerinde bulunan kiﬂiler patent haklar›n›n neler oldu¤unu yeterince bilmemesi, bu nedenle yeni buluﬂlar
yap›lsa bile patent baﬂvurusu yap›lmamas›
ﬂeklinde s›ralayabilmek mümkündür.
Yurtd›ﬂ›nda da Korumaya Al›nmal›
Buluﬂlar›n patent ile korunmas› her ülke-
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de geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde
sa¤lanmaktad›r. Yani bir buluﬂun patent ile
korunmas› için, korunma istenen her ülkede patent baﬂvurusunun yap›lmas› zorunludur.
Dünya Patenti veya Uluslararas› Patent bir
hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz
ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Sadece 20 Avrupa ülkesi
taraf›ndan kabul edilen ve Avrupa Patent
Sözleﬂmesi olarak adland›r›lan bölgesel
koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararas› patent uygulamas›n›n bir denemesi
olarak kabul edilebilir. Ama bu Sözleﬂmeye
göre yap›lan tek bir baﬂvuru ile al›nan patent belgesi ile buluﬂun korunmas›, yine
patentin geçerli oldu¤u ulusal kanunlar
çerçevesinde olmaktad›r.
Yurt d›ﬂ›nda patent/faydal› model baﬂvurusunda bulunmak isteyen buluﬂ sahipleri
veya baﬂvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir ﬂekilde ve o ülkenin dilinde haz›rlanm›ﬂ ayr› ayr› baﬂvurularda bulunmak zorundad›rlar.
Ancak, 12.07.1995 tarih ve 4115 say›l› Kanunla Türkiye'nin kat›lmay› kararlaﬂt›rd›¤›
ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlü¤e giren
Patent ‹ﬂbirli¤i Antlaﬂmas› (PCT) ile birden

Ayr›ca 1 Kas›m 2000 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren Avrupa Patent Sözleﬂmesi
arac›l›¤›yla yap›lacak bir patent baﬂvurusu
ile de Sözleﬂmeye üye ülkelerin tamam›nda veya seçilen ülkelerde bir patent korumas› elde etmek mümkün olmaktad›r.
Avrupa Patent Sözleﬂmesi’nin kabulü ile
Türkiye’nin Avrupa Patent Hukuku içinde
yer almas› sa¤lanm›ﬂ ve böylelikle Türk vatandaﬂlar› güçlü, basit ve ucuz bir sistem
olan Avrupa Patent Sisteminden yararlanma hakk› sa¤lanm›ﬂt›r. Türkiye'nin Avrupa
ile entegrasyonunda önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r. Sözleﬂmeye kat›l›m sonras›nda Türkiye'ye yap›lan patent baﬂvuru say›s› artaca¤›ndan teknik bilginin yayg›nlaﬂmas› sa¤lanacakt›r. Sözleﬂmenin imzalanmas› ile
Avrupa Patent Ofisi veri taban›na ücretsiz
eriﬂim sa¤lanaca¤›ndan, teknolojik ilerlemenin en önemli araçlar›ndan biri olan
teknik bilgiye h›zl› ve ücretsiz eriﬂim, Türk
araﬂt›rmac›lar›na ve sanayicilere büyük
avantaj sa¤lar hâle gelmiﬂtir. Di¤er ülke vatandaﬂlar›n›n da Sözleﬂmeye üye ülkelerden birinde yapacaklar› tek bir Avrupa patent baﬂvurusu ile Türkiye'de koruma elde
etmeleri, Türkiye'ye yabanc› sermaye ak›ﬂ›n›n ve rekabetin sa¤lanmas› için kuvvetli
bir ortam oluﬂturacakt›r.
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Projelerle Sermayeleri
Birleﬂtirme Zaman›
Anne sütü kadar de¤erli olmas›na ra¤men, çocuklar›n bal yememesi, Yunus Aksu’ya Türkiye’nin ilk
meyveli bal›, ‘MEYBAL’› ürettirdi. ‹ki y›la yak›n bir Ar-Ge çal›ﬂmas› sonucunda geliﬂtirilen MEYBAL,
bal›n do¤al meyvelerle kar›ﬂ›m›ndan oluﬂuyor. Yunus Aksu, farkl› ve yeni bir ürün olan MEYBAL’›n
geniﬂ kitlelere tan›t›lmas› ve yeni türevlerinin üretilmesi için finans sahibi giriﬂimcilerle ortak
çal›ﬂabilece¤ini söylüyor.
“Sürekli yenilik, sürekli de¤iﬂim” anlay›ﬂ›n› temel prensip edinen ve ﬂimdiye
kadar birçok yenili¤e imza atan Yunus Aksu, yaklaﬂ›k 2 y›l süren bir Ar-Ge çal›ﬂmas›n›n sonucunda Türkiye’nin ilk do¤al meyve kar›ﬂ›ml› bal› MEYBAL’› üretmeyi baﬂard›. ﬁimdi de geliﬂtirdi¤i ürünü geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rma u¤raﬂ› veren Yunus Aksu,
“Devletin de¤iﬂik kurumlar›n›n da deste¤iyle geliﬂtirilen bir ürün, piyasaya sunma
aﬂamas›nda sahipsiz kal›yor. Çünkü tüketiciye ulaﬂma safhas›nda desteklenmiyor.
Hâlbuki geliﬂtirilen ürünlerin tüketiciye
ulaﬂt›r›lmas› daha önemli ve daha büyük
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kaynaklar gerektiriyor. Dolay›s›yla e¤er pazar de¤eri yoksa bir ürün geliﬂtirme sürecinde desteklenmemeli, destekleniyorsa
pazarlama ve sat›ﬂ safhas›nda da destek
sürmeli” diyerek ayn› durumdaki iﬂadamlar›n›n hislerine tercüman oldu. “Projelerle sermayelerin buluﬂmas› gerekti¤ine inan›yorum ve bunun zaman›n›n da geldi¤ini
düﬂünüyorum” diyen Yunus Aksu’ya, yenilik ve MEYBAL’›n geliﬂimiyle ilgili merak
edilenleri sorduk;
Yenili¤in rekabetteki yeri ve önemi
nedir?

Biz Aksu Vital firmas› olarak sürekli yenilik,
sürekli de¤iﬂim ilkesine göre hareket ediyoruz. Sürekli de¤iﬂen dünya da zaten bunu zorunlu k›l›yor. Ancak yenili¤i iki taraf›
keskin bir b›çak gibi tan›mlamak mümkün.
Çünkü hem pozitif, hem de negatif yönü
var. Pozitif yönü, sürekli insanlar›n faydas›na dönük ürünler üretiyorsunuz. Negatif
yönü ise, üretti¤iniz o yeni ürünü tan›tmak
insanlara tutundurmak çok kolay de¤il. ‹nsanlar›n tüketim davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmek, yeni ürünü tercih eder duruma getirmek hayli zor. Bu durum KOB‹’ler için daha da zor. Reklam ve tan›t›m faaliyetlerinin
profesyonel bir eylem oldu¤u günümüzde, yeni bir ürünü, yeni bir çal›ﬂmay› anlatmak ciddi bir maliyet oluﬂturuyor. Biz buna ra¤men sürekli yeni ve farkl› ürünler geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz.
Bizim de¤iﬂik Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z ve bunun sonucunda elde etti¤imiz ürünlerimiz
var. ‹lgi alan›m›z do¤al ürünler ve do¤al
beslenme. ‹nsanlar›n sa¤l›kl› kalabilmesine
dönük g›da ve sa¤l›k takviye ürünleri (daha do¤rusu fonksiyonel g›dalar demek belki daha uygun) üzerine çal›ﬂ›yoruz. Bu
alanda da sürekli yenili¤e ihtiyaç var. Çünkü geliﬂen dünyada bu alana yönelik ciddi
bir talep var. Fakat ülkemizde kiﬂi baﬂ›na
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Finansman› veya Yeni Fikri
Olanlar Bekleniyor
MÜS‹AD bünyesinde yeni oluﬂturulan Projeler ve Destekler Birimi’nin
de baﬂ›ndas›n›z? Bu birimde neler
yap›yorsunuz?
Projeler ve Destekler Birimi de asl›nda
do¤al bir ihtiyaçtan do¤du. Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i (AB) süreci ile birlikte özellikle KOB‹’lerin bilgi, teknoloji ve finansmana ihtiyaç duyacaklar› kesin bir durum. ‹ﬂletmelerimizin AB sürecine kendini haz›rlamas› ve yeniden tan›mlamas›
için ciddi ihtiyaçlar söz konusuydu. Çündüﬂen gelirin düﬂük olmas›ndan kaynaklanan bir al›m gücü eksikli¤i var. ‹kinci olarak yeni bir ürün geliﬂtirmek, üretmek tek
baﬂ›na yeterli olmuyor, onun pazarlama ve
sat›ﬂ süreci ciddi önem arzediyor. Özellikle belirtmek istiyorum ki, pazarlama ve sat›ﬂ süreci ürün geliﬂtirmeden, üretmeden
daha da önemli.
Aksu Vital olarak yeni geliﬂtirdi¤iniz
MEYBAL’›n geliﬂim hikayesi ne zaman baﬂlad› ve ﬂu anda hangi aﬂamada?
Ben ziraat mühendisiyim. 1982 y›l›nda ar›c›l›¤a baﬂlad›m. Arazide ar›c›l›kla baﬂlayan
iﬂimizi daha sonra bal›n tüketimi aﬂamas›-

48

kü baﬂta KOSGEB olmak üzere birçok
kurum KOB‹’lere destekler, hizmetler
veriyor, fakat bunlar yeterince bilinmiyor. ‹ﬂte bu ihtiyaçtan do¤du. Yine bizim insan›m›z›n zihinsel altyap›s›nda düﬂünme, üretme refleksi asl›nda var. Ancak bunlar›n tarif edilebilir hâle gelmesi,
bir proje disiplini kazanabilmesi ve bir
Ar-Ge projesi olup olmad›¤›n›n belirlenmesi yan›nda, de¤erli oldu¤u tespit edilen projeye yönelik hangi desteklerin
bulundu¤unun da bilinmesi gerekiyor.
Çünkü TÜB‹TAK’›n, TTGV’nin ve T‹DEP’in farkl› destekleri söz konusu. ‹ﬂte
biz, üyemiz KOB‹’lere proje geliﬂtirme
sürecinde ve o projenin finansmanla buluﬂmas› noktas›nda onlara yard›mc› oluyoruz. Bunun iyi de bir hizmet oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Ald›¤›m›z pozitif geri dönümler bizi memnun ediyor. Bu nedenle
yeni fikri ve projesi olan MÜS‹AD üyelerinin bunu bizimle paylaﬂmas›n› bekliyoruz. ‹kinci olarak finansman› olup da proje arayanlar› da bizimle istiﬂare etmeye
ça¤›r›yoruz. Çünkü birimimiz bünyesinde
ciddi dan›ﬂmanlar var.
na odaklad›k. Çünkü yukar›da da belirtti¤imiz gibi üretmek, geliﬂtirmek kadar satabilmek de önemli. Kendi evimde de çocuklara bal yedirme konusunda sürekli s›k›nt› çekti¤im için bal›n özellikle çocuklara
daha fazla nas›l tükettirebiliriz aray›ﬂ›nda
oldum. Esas›nda bu s›k›nt›n›n temelinde,
modern teknolojinin getirdi¤i damak zevkinin natürel damak zevkini bast›rmas› yat›yordu. Mesela çikolata ve benzeri ürünlerin damakta b›rakt›¤› o sentetik güzellik
do¤all›¤›n önüne geçti. Böyle olunca, tarihi insanl›k kadar eski ve ilaç de¤erinde
olan bal› çocuklar›m›za nas›l yedirebiliriz?
sorusuna cevap aramaya baﬂlad›m. Bu
noktada iki seçenek vard›. Birincisine göre

bal› da sentetik ürünlerle kar›ﬂt›rarak daha
fazla tüketilebilir yapabilirdik. Ancak bu
durum, Aksu Vital’in kendisini konumland›rd›¤› do¤all›k felsefesine uymuyordu.
Kendi hareket alan›m›z› s›n›rland›rm›ﬂ olmas›na ra¤men do¤all›¤›n d›ﬂ›na ç›kmadan
do¤al bal› ikinci bir do¤al ürün olan meyve
ile buluﬂturduk.
Çilek, viﬂne ve ahududu gibi meyvelerle
bal› ayn› kavanozda tüketiciye sunduk.
MEYBAL isimli bu ürünümüzün geliﬂim süreci iki y›l› buldu. Baﬂlang›c›ndan beri tamamen Ar-Ge çal›ﬂmas› olarak sürdü. ArGe k›sm›n›; ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Gebze ‹leri teknoloji Enstitüsü ve KOSGEB’le birlikte yapt›k. Yo¤urt ve sütlerde
oldu¤u gibi bala meyve aromas› katmak
mümkündü, ancak biz do¤al meyvenin
kendisini koymak istedik. Bu durum teknik bir araﬂt›rmay›, analizi gerektiriyordu,
biz de yapt›k. Çok da güzel oldu, gören
herkes be¤endi.
Türkiye’de ilk mi?
Türkiye’de ilk, hatta dünyada da ilk diyebilecek kadar farkl›l›¤› var. Dünyada gördüklerimiz daha çok meyve aromal›. Ancak bizim tarz›m›zdaki gibi bizzat meyveli yapanahenüz ulaﬂamad›k.
Patentini ald›n›z m›?
Patent baﬂvurusunu yapt›k, ancak biliyorsunuz patent süreci çok uzun oldu¤u için
henüz neticelenmedi. Ancak biz geliﬂtirdi¤imiz ürünün korunmas› için gerekenleri
yapm›ﬂ olduk.
Bu sürecin size maliyeti ne oldu?
2 y›la yak›n bu ürünü geliﬂtirmek için u¤raﬂt›k. Testleri, araﬂt›rmalar›, dan›ﬂmanl›k
giderleri, denemeleri ve üretim hatalar› ile
bütün kalemleri hesaplamad›k. Ancak sadece üretim hatalar›ndan dolay› on binler-
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s› haz›r. Toplamda 6 çeﬂit
yapmam›z
mümkün.

ce YTL gideriniz oluyor. Çünkü bu süreçte
deneme yap›yorsunuz, baﬂar›s›z oluyor,
onu mecburen at›yorsunuz. Böyle bir gider olmaya bilirdi de, ancak e¤er Ar-Ge yap›yorsan›z ilk denemede tutturmak çok da
mümkün de¤il.
Pazarlama ve sat›ﬂ›n üretimden daha
önemli oldu¤unu söylediniz. MEYBAL’› piyasada tutundurmada hangi
aﬂamadas›n›z?
Aç›kça ifade etmek gerekirse bu aﬂamada
gerçekten s›k›nt›l›y›z. Yeni, farkl› bir ürünü
tan›tmak gerçekten güç. Bal, reçel ve meyve tek baﬂlar›na bilinen birer ürün, ancak
insanlar bal ve meyveyi bir arada görmemiﬂler. Dolay›s›yla bunun farkl›l›¤›n› anlatmakta zorlan›yoruz. Özellikle bizim ç›k›ﬂ
noktam›z olan çocuklara ulaﬂmada çok
ciddi bir tan›t›ma ihtiyac›m›z var. ﬁu ana
kadar marketlerde küçük çapl› tatt›rma faaliyetleri yapt›rd›k, büyük ilgi gördü. Fakat
tatt›rma da çok büyük bir maliyet. Böyle
bir ürünün geniﬂ kitlelere ulaﬂt›r›lmas› ve
onlarda fark›ndal›¤›n sa¤lanmas› iﬂi bizim
KOB‹ ölçe¤imizi aﬂ›yor. Dolay›s›yla bu anlamda baz› giriﬂimcilerle ortak çal›ﬂma düﬂüncelerimiz var. ﬁu anda iki tür meyvelisi
üretildi, 4 çeﬂidin de üretim izni ve altyap›-
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mizin desteklenmesi, ya da risk sermayesi
gibi de¤iﬂik finans kaynaklar›yla finanse
edilmesi gerekiyor.

Kendi deneyiminizden hareketle KOB‹’lere tavsiyeleriniz neler?
Bir Ar-Ge projesini gerçekleﬂtirmek kadar
onun daha sonraki sürecini tamamlamak
da çok önemli. Çok güzel düﬂüncelerin oldu¤unu, iyi Ar-Ge projeleri üzerinde çal›ﬂ›ld›¤›n› görüyoruz. Geliﬂtirilenlerin sanayiye dönüﬂtürülmesi ve tüketime haz›r hâle getirilmesi çok büyük emek, kaynak gerektiriyor. Ondan sonra da pazarlama ve
sat›ﬂ gibi daha detayl› bir alan karﬂ›m›za ç›k›yor ki, burada de¤iﬂik kanallar› kullanmak gerekiyor. Bu noktada ya KOB‹’leri-

Risk sermayesi ﬂirketleriyle bir ortakl›¤›n›z söz konusu mu?
ﬁu anda yok, ancak risk sermayesi konusunda da bir aray›ﬂ içindeyiz. ‹htiyaç duyuyoruz. Bu projeyi kendi kaynaklar›m›zla bir
noktaya getirebiliriz, fakat dünya çok h›zl›
de¤iﬂiyor. Zaman çok çok de¤erli. Böyle
bir de¤eri ve eme¤i k›sa sürede topluma
kazand›rmak gerekiyor. ‹ﬂte orada bizim
imkânlar›m›z yetersiz kal›yor. Öte yandan
Ar-Ge’miz sadece MEYBAL’la s›n›rl› de¤il.
Onlarca yeni ürünümüz var ve böyle olunca di¤er yeni ürünlere de yeni kaynak ay›rmak gerekiyor. Bizim gibi onlarca yeni
ürünü ayn› anda geliﬂtiriyorsan›z ilave yeni
bir ürün için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu nedenle projelerle sermayelerin buluﬂmas› gerekti¤ine inan›yorum ve
bunun zaman›n›n da geldi¤ini düﬂünüyorum.

Kervan’dan Ginseng’li Sak›z
Sak›z ve yumuﬂak ﬂeker üretiminde faaliyet gösteren Kervan G›da, Türkiye'de ilk
defa ‘Ginseng’’li karanfil aromal› sak›z›
piyasaya sundu. Uzakdo¤u’nun hayat iksiri bitkisi olarak an›lan Ginseng, insan metabolizmas› üzerindeki olumlu etkileri sayesinde son y›llarda tüm dünyada yayg›n
olarak kullan›l›yor. Bilinen belli baﬂl› faydalar›, haf›za zay›fl›¤›, dalg›nl›¤›, düﬂünce
ve konsantrasyon güçlüklerini önlemesi.
Bunun d›ﬂ›nda, yorgunluk, uykusuzluk ve
huzursuzluk hallerini düzenlemesi, vücuda canl›l›k vermesi, yaﬂl›larda s›k rastlanan ruhsal ve psikolojik çöküntülere engel olmas› Ginseng’e olan talebi artt›r›yor. ﬁekersiz sak›z grubuna ait ürünlerde
geniﬂ bir bilgi ve tecrübeye sahip olan

Kervan G›da, Sak›z Han›m markas› ile ‹stanbul Haramidere'deki toplam 25000
m_ kapasiteli tesislerinde üretim yap›yor.
“Tüm Dünya Müﬂterimiz” anlay›ﬂ›yla 65
ülkeye ürün pazarlayan ve müﬂteri memnuniyetini ilke edinen ﬂirket, ISO 9001 ve
HACCP kalite belgelerine sahip durumda.
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Risk Sermayesi Sistemini Türkiye’de de Etkili

Uygulama Vakti Geldi!
Bahçeﬂehir Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça,
özellikle ABD’de uyguland›¤› ﬂekliyle büyük baﬂar› kazanan Risk
Sermayesi yöntemini, Türkiye’de de etkili uygulama vaktinin geldi¤ini söyledi. Binlerce KOB‹’nin bu sisteme ihtiyac› oldu¤unu
vurgulayan Prof. Dr. Murat Çizakça, “Tansu Çiller uygulamad›
kendisi kaybetti, ﬂimdi kimse hat›rlam›yor onu. E¤er Tayyip Erdo¤an da uygulamazsa, onun da baﬂ›na gelecek olan ayn›s›d›r”
uyar›s›nda bulundu.

Bahçeﬂehir Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Murat Çizakça, özellikle “‹ﬂ Ortakl›klar› Tarihi” kitab›yla biliniyor. 14 senelik
bir zaman diliminde haz›rlanan ve ilk olarak Hollanda’da yay›nlanan kitap daha
sonra Türkçe’ye de çevrildi. ‹slâm dünyas›nda ve Bat›’da iﬂ ortakl›klar› tarihini konu
alan kitapta Murat Çizakça, medeniyetler
aras› kurum al›ﬂ-veriﬂinin yaﬂand›¤›n› kaydediyor ve özellikle ABD’de uyguland›¤›
ﬂekliyle büyük baﬂar› kazanan Risk Sermayesi yönteminin asl›nda ‹slâm kaynakl› oldu¤unu vurguluyor. 1989’da o zamanlar
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden ö¤retim üyesi
arkadaﬂ› Tansu Çiller’le, “Türk Finans Kesiminde Sorunlar ve Reform Önerileri” ismiyle yazd›¤› kitapta Risk Sermayesinin
Türkiye’ye getirilmesini öneren Çizakça,
aradan geçen bunca zamana ra¤men sistemin Türkiye’de yeterince etkin olamamas›ndan yak›n›yor. Sistemi etkin uygulama
vaktinin geldi¤ini vurgulayan Prof. Dr. Murat Çizakça, bunun gerekçesini, “Ben o kitab› yazd›¤›m zaman sermayenin alternatif
maliyeti, f›rsat maliyeti yüzde 80, 90 civa-
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r›ndayd›. Yani faiz haddi çok yüksekti. ﬁimdi ise çok düﬂtü. Dolay›s›yla bu ﬂirketleri
kurmak ﬂimdi daha müsait” ﬂeklinde aç›kl›yor.
Erdo¤an’› Uyard›!
Tansu Çiller’in Risk sermayesi sistemini
uygulamad›¤› için baﬂar›l› olamad›¤›n› savunan Prof. Çizakça, Tayyip Erdo¤an’›n da
uygulamamas› halinde ayn› sunu yaﬂayaca¤› uyar›s›nda bulunarak ﬂöyle devam etti;
“Bu sistem Türkiye’ye art›k gelmeli çünkü;
• Bu sistemin ‹slâm’a uygun oldu¤u taa
1989 y›l›nda tescil edildi.
• En yüksek teknolojinin geliﬂmesini
sa¤l›yor.
• ABD’de uyguland› ve muazzam baﬂar›s›yla kendini bin defa ispatlad›.
10 binlerce KOB‹ ﬂu anda sermaye eksikli¤inden k›vran›yor. O zaman getirin art›k ﬂu
sistemi Türkiye’ye... Nas›l getirece¤inizi de
1989 y›l›nda yazd›m. Art›k Uygulama Vakti
Gelmiﬂtir. Tansu Çiller uygulamad› kendisi
kaybetti, ﬂimdi kimse hat›rlam›yor onu.

E¤er Tayyip Erdo¤an da uygulamazsa
onun da baﬂ›na gelecek olan ayn› olacak.
On binlerce KOB‹’den oy istiyor musun,
istemiyor musun? Bu kadar basit... Uygularsan o oylar› toplar tekrar iktidara gelirsin, tarihe geçersin. Uygulamazsan Tansu
Çiller gibi yok olur gidersin. Karar› kendisi
versin.”
Çiller Önce Heyecanland›, Sonra
Unuttu
Murat Çizakça, “Türk Finans Kesiminde
Sorunlar ve Reform Önerileri” isimli kitab›
Tansu Çiller’le niçin birlikte haz›rlad›¤›na
yönelik soruyu ﬂöyle cevapland›rd›; “Esas›nda Risk Sermayesi, Tansu Çiller’in bilmedi¤i bir konudur. Peki neden onunla
birlikte yazd›m? Tansu Çiller, Bo¤aziçi Üniversitesi’nden benim meslektaﬂ›m, arkadaﬂ›md›. Ben bu konuyu kendisiyle konuﬂurken çok heyecanland› ve ‘Bu tam Türkiye’nin ihtiyac› olan bir ﬂey. Gel bu konuda
beraber çal›ﬂal›m’ deyince ben hemen kabul ettim. Ben bu kitab› tek baﬂ›ma yazabilirdim, ancak bunu tek baﬂ›ma yazd›¤›m
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zaman raflarda kal›r ve kimse bunun fark›na bile varmazd›. Ancak Tansu Çiller o dönemde siyasete giriyordu. Onu iyi tan›d›¤›m için siyasette çok baﬂar›l› olaca¤›n› biliyordum. Nitekim baﬂbakan bile oldu. Dolay›s›yla Tansu Çiller’le yazarsam onun bu
modeli Türkiye’ye getirip uygulayaca¤›n›
düﬂünüyordum. Fakat Tansu Çiller baﬂbakan olduktan sonra buna sahip ç›kmad›,
birlikte haz›rlad›¤›m›z kitab› unuttu.”
Kendini Affedemiyor
Türkiye’deki ilk risk sermayesi mevzuat›n›
haz›rlad›¤›n›, ancak yasan›n yanl›ﬂ ç›kmas›na mani olamad›¤› için kendini affedemedi¤ini belirten Çizakça, mevzuat›n nas›l
yanl›ﬂ ç›kt›¤›n›n hikayesini ﬂöyle anlatt›;
“1993 y›l›nda bir gün beni Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan (SPK) arayarak, ‘Say›n Baﬂbakan›m›z Tansu Çiller bize emretti, bu iﬂi
siz bilirmiﬂsiniz. Lütfen gelip Risk Sermayesi konusunu bize anlat›n›z’ dediler. Bel f›t›¤› olmama ra¤men Ankara’ya gittim. Belimden rahats›z oldu¤um için SPK’da bana
haz›rlanan yata¤a uzand›m ve, ‘Bana bir
sekreter verin, ben haz›rlanacak Risk Sermayesi yönetmeli¤inde olmas› gerekenleri
kendisine yazd›ray›m’ dedim. 6-7 saat süren bu iﬂten sonra ayr›l›rken büyük bir hata yapt›m ve kendimi affetmiyorum bu konuda. Vedalaﬂ›rken onlara dedim ki, ‘Ben
hukukçu de¤ilim, iktisatç›y›m. Hukuk dili
bilmedi¤im için haz›rlad›¤›m›z bu yönetmeli¤i bir hukukçu görsün’ dedim. O s›ralarda sözleﬂmeli ö¤retim üyesi olarak Malezya’ya gidecek oldu¤um için hukukçu
gördükten sonra metni Malezya’ya fakslamalar›n› ve olurumu ald›ktan sonra resmi
gazeteye gönderilmesi gerekti¤ini tembihledim. Ben Kuala Lumpur’a gittim, onlar
da bana fakslad›lar, fakat benim dedi¤imin
tam tersi, yani resmi gazetede yay›nlanm›ﬂ
ﬂekli geldi. Ve benim asla yapmay›n dedi-
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¤im ﬂeyleri yapm›ﬂlar. Bürokrasi tam tersine çevirmiﬂ olay›. O gece delirdim. Kuala
Lumpur’dan Ankara’ya, Tansu Çiller’e
ulaﬂmaya çal›ﬂt›m mümkün olmad›. Bunun
üzerine evlerini arad›m. Eﬂi Özer beyi de
tan›rd›m. Çünkü ben bu kitab› Tansu Çiller’in evinde yazd›m. Özer beyle de ahbab›z. Telefonda, ‘Özer bey, Kuala Lumpur’dan ar›yorum. Çok büyük hatalar yap›l›yor, benim Tansu han›mla görüﬂmem lâz›m’ deyince o da bana, ‘Ben Tansu’yu görmüyorum ki sen göresin’ dedi. Art›k yapacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›. E¤er bu iﬂ o zaman
olsayd›, on binlerce KOB‹’den oy alacakt›
Tansu Çiller. Çünkü onlara finansman sa¤layacak, onlar› ihya edecek ve müthiﬂ bir
sanayileﬂme baﬂlayacakt›. Bu nedenle benim onun de¤il, onun benim peﬂimden
koﬂmas› gerekiyordu. Konu bürokrasi taraf›ndan sabote edildi. Niçin edildi¤inin nedenleri vard›r, ama onlar› ben bilemiyorum.
Hakl›l›¤› Anlaﬂ›ld›
Sistemin geliﬂebilmesi için Risk Sermayesi
ﬂirketlerinin do¤mas› gerekiyor. Bunlar
özel ﬂirketlerdir ve bizim onlar›n kuruluﬂunu teﬂvik etmemiz lâz›md›. Ben Risk Sermayesi ﬂirketi yönetmeli¤inde bu ﬂirketlerin kuruluﬂunun asla zorlaﬂt›r›lmamas› gerekti¤ini söylemiﬂtim. Hatta bir evi olan bi-

rinin bile bu evi sat›p bir Risk Sermayesi
ﬂirketi kurabilmesi gerekti¤ini anlatm›ﬂt›m. Büyük sermaye ﬂart› aranmas› halinde
ise bunun mümkün olmayaca¤›n› vurgulam›ﬂt›m. Buna ra¤men o zaman için muazzam denilebilecek miktarda sermaye ﬂart›
getirdiler. Yani dedi¤imin tam tersini yapt›lar. Bunu niçin yapt›klar›n› hâlâ anlayam›yorum. O zaman SPK Baﬂkan› da Caner Ertuna idi. Kuala Lumpur’dan arayarak benim kendilerine ne dedi¤imi, fakat kendilerinin ne yapt›¤›n› eleﬂtirel bir dille anlat›nca kendisi, ‘Hocam bizim tek dan›ﬂman›m›z siz de¤ilsiniz’ dedi. Bunun üzerine
benim söyleyecek baﬂka bir sözüm kalmam›ﬂt›. Aradan y›llar geçti, ben Türkiye’ye
döndüm ve tesadüfen risk sermayesi ile ilgili bir toplant›ya kat›ld›m. Toplant›da Risk
Sermayesi ﬂirketi kuran Türk giriﬂimcileri
s›k›nt›lar›n› anlat›yordu. Onlar ﬂunu diyordu, ‘Risk sermayesi ﬂirketi kurmak için servet yat›rmam›z lâz›m. Önce serveti yat›rmam›z›, ondan sonra giriﬂimciyi bulmam›z
isteniyor.’ Böyle saçma bir ﬂey olamaz.
Çünkü do¤ru giriﬂimciyi bulmak aylar sürebilir, hatta y›llar da... Faizlerin bu kadar
yüksek oldu¤u bir ekonomide giriﬂimci
bulana kadar sermayemi at›l durumda tutabilir miyim? Dolay›s›yla benim söylediklerimin ne kadar yerinde oldu¤u ortaya
ç›km›ﬂ oldu.”
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Risk Sermayesi
Kat›l›m Bankalar›n›n Gündeminde
Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i (TKBB) Genel Sekreteri Osman
Akyüz, faizsiz çal›ﬂan bankalar olarak risk sermayesini gündemlerinde tuttuklar›n› kaydetti. Osman Akyüz’e konuyla ilgili merak edilenleri sorduk:
Dünyada Mudarabay› Risk Sermayesi ﬂeklinde uygulayan faizsiz bankac›l›k var m›?
Bilindi¤i üzere, mudaraba bir nevi emek- sermaye organizasyonudur. Bu sistem, herhangi bir ekonomik faaliyete giriﬂecek
olanlar›n oluﬂturdu¤u bir ortakl›k türüdür ki, bir taraf, sadece
eme¤ini ve becerisini koyarken di¤er taraf bu ortakl›¤a sermaye katmaktad›r. ‹ﬂin baﬂ›nda, ortakl›k yapmak isteyenler bir araya geldiklerinde, sermayeyi koyacak taraf, mudar›p olarak seçti¤i tarafa sermayeyi belli bir ekonomik faaliyet için oldu¤u gibi
birden fazla ekonomik giriﬂim için de verebilir. Sermaye temin
eden taraf, iﬂin sevk ve idaresini, eme¤ini yani iﬂ bilirli¤ini ve becerisini ortaya koyan tarafa b›rakmak zorundad›r. Bu tür ortakl›k eskiden beri ‹slâm dünyas›nda yayg›n olarak uygulana gelmiﬂtir. Günümüzde faizsiz bankac›l›k fikri, bu ortakl›k türünden
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu tür bankac›l›kta, para sahibi vatandaﬂlar mudaraba ortakl›¤›na sermeye koyan kiﬂilerdir. Di¤er taraftan, bu
paralar› ekonomik faaliyetlerde de¤erlendirmek üzere kabul
eden banka da mudar›p olmaktad›r. Yani hesap sahibi ile banka
iliﬂkisi mudaraba ortakl›¤›d›r. Halk›n tasarrufunu kabul eden
banka, bu fonlar› de¤erlendirirken fon kullanma yöntemlerinden biri olarak madarabay› kullan›r. Di¤er bir ifadeyle iﬂ sahipleri ile emek sermeye ortakl›klar› kurar ki, iﬂte bu da madarabad›r ve gerçekten bat›da risk sermayesi olarak adland›r›lan sistemdir.
Dünyada faaliyet gösteren faizsiz bankalar, az veya çok emek
sermaye ortakl›¤› anlam›nda bu tür finans hizmeti sunmaktad›rlar. Bu yöntemin çok yayg›n olarak kullan›ld›¤›n› henüz söyleyemiyoruz. Ancak bu bankalar›n risk sermayesi anlam›ndaki madaraba ortakl›klar›n› art›rma gayreti içinde olduklar›n› aç›kça
söyleyebiliriz. Burada ﬂöyle bir soru sormakta yarar var. Neden
bu yöntem yayg›n olarak kullan›lam›yor? Bunun bir kaç nedeni
var. Öncelikle, bu tür ortakl›klar için kay›tl› ekonomi ﬂart. Bütün
iﬂ ve iﬂlemler resmi kay›tlara girmek zorunda . Di¤er taraftan, ortakl›k yap›lacak kiﬂi ve ﬂirketin çok güvenilir olmas›, ayn› zamanda iﬂi de çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bütün bunlara ilaveten
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bankan›n da bu tür çal›ﬂmalar› yeterince yapabilecek donan›ma
ve beceriye sahip organizasyon yap›s›nda olmas› gerekmektedir. Dünyada faizsiz bankac›l›¤›n geçmiﬂinin henüz otuz y›l oldu¤u düﬂünülürse, iﬂin daha baﬂ›nda oldu¤umuzu söyleyebiliriz.
Türkiye’deki Kat›l›m Bankalar›n›n mudarabay› uygulamak gibi bir gündemleri, projeleri var m›?
Tabii ki var. Hem de ciddi olarak olmak zorunda. Bizim Kat›l›m
Bankalar› olarak mudaraba ortakl›¤› ( Risk Sermayesi) sistemini
ülkemizde hayata geçirme amac›m›z ve görevimiz eskiden oldu¤u gibi bu gün de var, gelecekte de olacakt›r. Ancak her iﬂ ve faaliyet sadece istemekle olmuyor. Olmas› için gerekli alt yap›n›n
ve ﬂartlar›n uygun hâle gelmesi gerekir. Ülkemizde hesap yapmay› zorlaﬂt›ran enflasyon ve ekonomik belirsizlik sona eriyor.
Kay›t d›ﬂ›l›k azalma sürecine giriyor. Bütün bu geliﬂmeler, önümüzdeki dönemde, bizim fon kullanmada mudaraba yöntemine
daha fazla kaynak ay›rabilece¤imizi göstermektedir.
Ayr›ca, e¤er Risk Sermayesi sistemi yoluyla sermayesiz KOB‹’leri finanse ederek yüksek ve geliﬂmiﬂ teknolojinin ülkemizde geliﬂmesini istiyorsak, kamu kaynaklar›ndan uzun vadeli imkânlar›n bu tür projelere kanalize edilmesi yan›nda, belli bir süre vergi muafiyeti, düﬂük fiyatl› enerji ve benzeri teﬂviklerle desteklenmeleri gerekir.”
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Giriﬂimcileri finansör, teknik uzman ve üniversitelerle buluﬂturan

Endeavor ‹stanbul’a Geliyor
Güney Amerika'da giriﬂimcili¤in desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliﬂtirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Endeavor isimli kuruluﬂ, Güney Amerika d›ﬂ›ndaki üçüncü ofisini ‹stanbul’da açmaya haz›rlan›yor. Giriﬂimcileri finansör, teknik uzman ve üniversitelerle buluﬂturan kuruluﬂun bu karar›nda, Türkiye’deki makroekonomik göstergelerde gözlenen iyileﬂmenin etkili oldu¤u belirtiliyor.
Son y›llarda yeni aç›lan ﬂirket say›lar›ndaki
art›ﬂ, ülkemizde giriﬂimci ruhun varl›¤›n›
ispatl›yor. Ancak gelinen noktada bu giriﬂimcili¤in niteli¤ine de bakmak gerekiyor.
Çünkü katmade¤er üretmeyen bir giriﬂimcili¤in varl›¤› problemleri çözmüyor. Dolay›s›yla öncelikle giriﬂimcili¤i katmade¤er
üretir hâle getirmek gerekiyor. Güney
Amerika'da giriﬂimcili¤in desteklenmesi ve
inovasyon kültürünün geliﬂtirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Endeavor isimli kuruluﬂun ‹stanbul’da ofis açmaya haz›rlanmas› bu aç›dan önemli. Güney Afrika
Cumhuriyeti ve Uruguay’dan sonra Güney
Amerika d›ﬂ›ndaki üçüncü ofisini ‹stan-
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bul’da açacak olan Endeavor; giriﬂimcileri
finansör, teknik uzman ve üniversitelerle
buluﬂturuyor.
Ekonomik ‹stikrar Etkili Oldu
ABD’nin seçkin e¤itim kurumlar›ndan MIT
Sloan School of Management'ta MBA e¤itimi al›rken MIT ve Endeavor'›n ortak bir
projesi kapsam›nda bir ay süreyle Uruguay'da çal›ﬂan Abdullah O. Kaya, Endeavor’›n karar›nda, Türkiye’deki makroekonomik göstergelerdeki iyileﬂmenin etkili
oldu¤unu belirterek ﬂunlar› kaydetti; “Endeavor, Güney Amerika ülkelerinde giriﬂimcili¤i desteklemek ve geliﬂtirmek ama-

c›yla faaliyet göstermekte olan kâr amaçs›z
bir kurum. Güney Amerika ülkelerindeki
baﬂar›l› çal›ﬂmalar› neticesinde di¤er bölgelerde de faaliyette bulunmas› yönünde
talepler artm›ﬂ. Onlar da mevcut çal›ﬂma
alanlar›na ilk olarak Güney Afrika'y› katm›ﬂlar. S›rada Türkiye var. Bu konuda haz›rl›klar›n› son aﬂamaya getirmiﬂ durumdalar. Endeavor'› 2006 Ocak ay›nda Uruguay'da yapt›¤›m proje çerçevesinde tan›d›m,
faaliyetlerini inceleme imkân› buldum. Endeavor sponsorlu¤unda MIT'den 4 arkadaﬂ›mla birlikte iki Uruguay yaz›l›m ﬂirketine
yönetim dan›ﬂmal›¤› sunduk. Ülkemizden
binlerce kilometre uzaktaki bir yerde de
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Problem Tarz›m›zda
Sermaye Piyasas› Kurulu’nca (SPK) ilk olarak 1993 y›l›nda
düzenlemesi yap›lan risk sermayesi yat›r›m ortakl›¤› modelinin
iﬂlerli¤inin art›r›lmas› amac›yla 2003 y›l›nda Giriﬂim Sermayesi
(Risk Sermayesi) Yat›r›m Ortakl›klar›na (GSYO) ‹liﬂkin Esaslar
Tebli¤inin haz›rlanarak yürürlü¤e konuldu¤unu ifade eden
Abdullah O. Kaya, “Bugün, 1milyon YTL ile böyle bir sirket kurman›z mümkün. ABD’de faaliyet gösteren risk sermayesi fonlar›n›n 10 milyon Dolar'dan az yat›r›mlarla ilgilenmedikleri
düﬂünüldü¤ünde, GSYO kuruluﬂu için aranan 1 milyon YTL'lik
sermayenin oldukça az oldu¤u görülecektir.”
GSYO’larla ilgili yasal çerçevenin sistemin geliﬂimine engel
teﬂkil etmedi¤ini anlatan Kaya, ﬂöyle devam etti; “Konunun ikinci boyutu daha önemli. GSYO’lar, giriﬂim sermayesi için olmazsa
olmaz unsurlar de¤il. E¤er bugün Türkiye, inovatif yat›r›mlar
için uygun olsayd› GSYO’lar da geliﬂirdi, di¤er risk sermayesi
yat›r›m modelleri de. Nitekim GSYO ﬂeklinde örgütlenmeden,
bu alanda yat›r›mlar yapan Turkven gibi ﬂirketler var. Yabanc›
risk sermayesi fonlar›n›n Türkiye'de yat›r›mlar› var. Ancak
GSYO’lar gibi di¤er alternatif modeller de az geliﬂmiﬂ. Toplam
risk sermayesi yat›r›mlar› önemsenmeyecek kadar az.”
Abdullah O. Kaya; GSYO’lar›n, di¤er risk sermayesi yat›r›m modellerinin ve inovasyonun ülkemizde yeterince geliﬂmemesinin
sebeplerini ﬂöyle s›ral›yor;
1- Ortakl›k Kültürümüz Yetersiz: Risk sermayesi ortakl›k
demektir. Bir finansörün sizin giriﬂiminize ortak olmas› demektir. ﬁirketinizi bir baﬂkas›yla paylaﬂman›z demek. Biz, millet
olarak iﬂimizi baﬂkas›yla paylaﬂmaktan pek hoﬂlanm›yoruz. ‹stiyoruz ki birisi bize finansman sa¤las›n, ama ortak olmas›n,
ﬂirketin yönetimine müdahale etmesin, finansman›na karﬂ›l›k
bir kâr al›p zaman› gelince ayr›ls›n. Borç versin istiyoruz.
‹MKB'de iﬂlem gören ﬂirketlerde de halka aç›kl›k oran› geliﬂmiﬂ
piyasalara göre çok düﬂüktür.
2- Güven Duygusu Eksikli¤i: Yine kültürel veya sosyolojik
giriﬂimcilerin benzer sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n› gözlemledim. Endeavor, ﬂirketlere do¤rudan fon kulland›rm›yor.
Dünyan›n en iyi iﬂletme master programla-
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olarak de¤erlendirece¤imiz baﬂka bir faktör de, giriﬂimcinin
ﬂirketine biçti¤i de¤erle risk sermayadar›n›n öngördü¤ü de¤er
aras›nda ço¤u zaman var olan uçurum. Duygusal bir milletiz.
ﬁirketimiz bizim gözümüzde gerçek de¤erinden ço¤u zaman
daha de¤erli görünüyor. Risk sermayedar›yla masaya
oturdu¤umuzda bu uçurum belirginleﬂiyor. Kars› taraf›n ﬂirket
hisselerini ucuza kapatmaya çal›ﬂt›¤›n› düﬂünüyoruz. Kars›
tarafa duydu¤umuz güven yok oluyor. Yat›r›m›n gerçekleﬂmesi
önünde ciddi bir engel oluyor bu da.
3- Fikrî Mülkiyet Haklar›: Risk sermayesi ﬂirketi bir yat›r›m
yapacak, yat›r›m yapt›¤› ﬂirket bir inovasyona imza atacak, bu
inovasyonun patent edilmesi ve ticarileﬂmesiyle ﬂirket de¤eri
artacak, risk sermayesi ﬂirketi de bu de¤er art›ﬂ›n› realize edip
yat›r›mdan ç›kacak. Fikrî mülkiyet haklar›n›n yeterince korunmad›¤› bir ortamda ﬂirketin gerçekleﬂtirece¤i inovasyon ﬂirket
de¤erine yans›yamaz. Risk sermayedar› da yat›r›m›ndan böyle
bir getiri elde edemez. Bence bu da ülkemizde inovasyon ve
buna yönelik finansman›n yeterince geliﬂmemesinde etkili.
4- Az›nl›k Haklar› Korunam›yor: Risk sermayedar›, yönetimde söz sahibi olamayaca¤› ﬂirkete yat›r›m yapmak istemiyor.
Az›nl›k hissesine raz› olmuyor ço¤u zaman. Çünkü az›nl›k
hissedarlar›n›n haklar› da yasal olarak iyi korunam›yor.
Tan›mad›klar›, riski yüksek bir bölgedeki ﬂirkete yat›r›m
yapacak olan fon, hukuki haklar›n›n güvence alt›nda olmas›n›
bekliyor. Bu hem az›nl›k haklar›n›n varl›¤›, hem de iyi korunmalar› demek. SPK, halka aç›k ﬂirketler için 'az›nl›k ortak'
kavram›n› sermayenin %10'u yerine %5'i olarak yeniden belirlemiﬂti. Bu önemli bir de¤iﬂikliktir. Ancak, risk sermayesi tarz›
yat›r›mlar daha çok halka aç›k olmayan ﬂirketlere yöneldikleri
için, Türk Ticaret Kanunu'nda halka aç›k olmayan ﬂirketler için
söz konusu olan az›nl›k haklar› önemli. Bunlar›n geniﬂletilmesi
gerek. Öte yandan, verilen haklar›n yan› s›ra hukuk sisteminin
bu haklar› etkin ﬂekilde koruyup koruyamad›¤› da önemli.
%20'sini sat›n alarak ortak oldu¤u bir Türk ﬂirketi ile ilgili olarak
di¤er ortaklarla anlaﬂmazl›¤a düﬂen bir uluslar aras› yat›r›mc›,
konuyu mahkemeye taﬂ›d›¤›nda sorunun aç›kl›¤a kavuﬂmas› ne
kadar zaman al›yor? Bu önemli.”

r›ndaki ö¤rencilerden oluﬂan dan›ﬂman
ekipleri, portföyünde bulunan baﬂar›l› giriﬂimcilerle buluﬂturuyor, giriﬂimcilerin modern yönetim teknikleri ile tan›ﬂmalar›na

arac›l›k ediyor. Bu çal›ﬂmalara k›smen
sponsor oluyor. Bunun d›ﬂ›nda Endeavor'›n giriﬂimcilere sundu¤u en önemli
katk›, onlar› 'tan›mas›'. Endeavor faaliyet
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gösterdi¤i ülkelerde her y›l az say›da giriﬂimciyi 'Endeavor Giriﬂimcisi' olarak tan›yor, portföyüne al›yor. ‘Endeavor Giriﬂimcisi’ olarak tan›nan giriﬂimciler, hem bir
networke dahil olmuﬂ oluyor, hem de
uluslararas› yat›r›mc›lar›n da dikkatini çekebiliyorlar.
Türkiye, birkaç y›ld›r Endeavor'un gündemindeydi ancak onlar›n geliﬂi için uygun
makroekonomik ortam ancak sa¤lanabildi.
Ekonomide belirli bir istikrar›n yakalanm›ﬂ
olmas›, Endeavor'›n ad›m atmas›n› kolaylaﬂt›rd›. Böylelikle, önümüzdeki y›llarda
Arjantin'li, Brezilya'l› Endeavor Giriﬂimcilerinin aras›nda Türk Endeavor Giriﬂimcilerini de görmemizin ilk ad›mlar› at›lm›ﬂ oldu.”
Geliﬂmeler Ümit Verici
Geliﬂmelerin ümit verici oldu¤unu kayde-

den Abdullah O. Kaya, bunun gerekçesini
ﬂöyle aç›kl›yor; “Daha iyiye gitti¤imize inan›yorum. Risk sermayedarlar›n›n ilgisini
çekecek düzeyde inovasyonlar›n gerçekleﬂtirilmesi yönünde ad›mlar var. Teknoparklarla ilgili yasal düzenlemelerden sonra konuya ilgi artt›. Örne¤in Bilkent'in kurdu¤u Cyberpark ve ‹TÜ'nün kurdu¤u Ar›
Teknokent oldukça h›zl› geliﬂiyor. 25 Mart2 Nisan 2006 tarihleri aras›nda MIT MBA
program›ndan 26 ö¤rencinin ve MIT Giriﬂimcilik Merkezi Baskan› Ken Morse'un kat›l›m›yla Türkiye'ye bir gezi düzenlendi. Bu
gezinin organizasyona öncülük etti¤im
için oldukça mutlu oldu¤umu da belirteyim. MIT inovasyon konusunda dünyada
kendisini kabul ettirmiﬂ bir kurum. MIT taraf›ndan Türkiye'ye böyle bir ziyaretin gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› anlaml›. Gezi kapsam›nda Bilkent Cyberpark ve ‹TÜ Ar› Tek-

Gönüllü Tan›t›m Elçisi
1976 Çorum do¤umlu Abdullah O. Kaya,
risk sermayesinin ülkemizde geliﬂmesini
kendine misyon edinmiﬂ bir Anadolu
genci. 1994 y›l›nda üniversiteye giriﬂ s›navlar›nda Türkiye 9. su olarak Bilkent ‹ﬂletme bölümünü kazanan ve buradan
1998 y›l›nda fakülte birincisi olarak mezun olan Kaya, ayn› y›l SPK’da çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂ. 2002 y›l›nda, 'Ülkemizde ve
Dünyada Risk Sermayesinin Geliﬂimi' konulu uzmanl›k tezimi haz›rlam›ﬂ ve bu
alandaki çal›ﬂmalar›n› TurkVCa (Türkiye
Risk Sermayesi ve Özel ‹ﬂtirak Derne¤i)
yönetim kurulu üyeli¤i yapt›¤› 2003-2004
döneminde de devam ettirmiﬂ. 2004
A¤ustos ay›nda Türk E¤itim Vakf› yurtd›ﬂ›
e¤itim bursu ile ödüllendirilen ve MIT
Sloan School of Management'ta MBA e¤itimine baﬂlayan Abdullah O. Kaya, 9 Haziran 2006 itibariyle tamamlanacak program sonras›nda, önde gelen uluslararas›
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yat›r›m bankalar›ndan Merrill Lynch'in
Londra ofisinde kariyerini sürdürecek.
MIT'deki 2 y›l›nda, ‘MIT Türk Ö¤rencileri
Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›l›¤›’ ve ‘MIT Avrupa Kulübü Baﬂkanl›¤›’ görevlerinde bulunmuﬂ. 2005 ve 2006 Mart aylar›nda MIT
ö¤renci ve akademisyenlerince Türkiye'ye çal›ﬂma ziyaretleri düzenlenmesine
öncülük eden tam bir gönüllü tan›t›m elçisi gibi çal›ﬂ›yor.

nokent'i de ziyaret ettik. Bu iki kurumun
giriﬂimcilere sundu¤u imkânlar› ve bu imkânlar›n giriﬂimciler taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›¤›n› görmek oldukça umut verici.
Bu kurumlar›n çat›s› alt›nda faaliyet gösteren küçük giriﬂimci firmalar›n üzerinde çal›ﬂt›¤› projeler geziye kat›lan kiﬂileri heyecanland›rd›. MIT'nin Türkiye'ye ilgisi bu
gezi ile s›n›rl› de¤il. Geçti¤imiz Ocak ay›nda MIT MBA program›ndan 5'er kiﬂilik yabanc› 2 ö¤renci grubu, 2 Türk ﬂirketinin
inovasyona yönelik projelerinde giriﬂimcilerimizle birlikte Türkiye'de çal›ﬂt›lar. Teknokentlerle ilgili yasal düzenlemeler, üniversitelerimizin ve Endeavor gibi kuruluﬂlar›n gayretleri oldukça olumlu geliﬂmeler.
‹novasyonla ilgili kurumsal altyap› giriﬂimcilerimizin atacaklar› ad›mlar için daha da
uygun hâle geliyor. Burada, giriﬂimcimize
de büyük görevler düﬂüyor.
Var olan alt yap›y› zorlamalar› gerekiyor.
Finansman ihtiyac›, risk sermayedarlar›n›n
ilgisini çekecek boyutta olmayan giriﬂimcilerin var olan di¤er seçenekleri zorlamalar› gerekiyor. Bu konuda AB'nin fonlar› var,
örne¤in. Dünya Bankas›’n›n fonlar› var. Bu
imkânlar› zorlayan giriﬂimcilerimiz de var
elbette.”
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Türkiye’de ve Dünyada
‹novasyon Finansman›
Yabanc› fonlarla birlikte Türkiye’deki giriﬂim sermayesi sektöründe toplam 400 milyon dolarl›k bir
kaynak bulunmaktad›r. Ancak bu fonlar›n y›ll›k yat›r›mlar›n›n toplam› 100 milyon dolar› geçememektedir. Çünkü yenilikçi nitelikte projeler yok denecek kadar azd›r. 1.5 y›ld›r giriﬂim sermayesi
alan›nda faaliyet gösteren KOB‹ A.ﬁ.’ye ﬂimdiye kadar yaklaﬂ›k 300 adet proje baﬂvurusu yap›lm›ﬂ
ve bu projelerden sadece 2 adedinin tamamen teknolojik yenilik içerdi¤i ve patent korumas›n›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Bir ülkede geliﬂtirilen yeni fikir, ürün, hizmet ve proseslerin (inovasyon) say›s› do¤rudan o ülkelerin geliﬂmiﬂlik seviyelerini
gösteren en iyi göstergelerden biridir.
Yani bir ülkede ne kadar çok inovasyon yap›l›yor ise o ülkenin geliﬂmiﬂlik seviyesi de
o kadar yüksek anlam› ç›kmaktad›r. Tabii
burada inovasyondan ne anlad›¤›m›z
önem kazanmaktad›r. ‹novasyon, en k›sa
ve özlü tan›m› ile “ekonomik ve sosyal
alanda yeniliklerin baﬂar›l› kullan›m›,
özümsenmesi” yani “para kazand›ran üretkenlik ve yenilikçiliktir” diye tarif edilmektedir. E¤er yap›lan herhangi bir yenilik,
toplumun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla
yap›lm›yor veya toplum taraf›ndan kabul
edilmiyorsa bu yenili¤in hiçbir önemi olmamakta sadece bilimsel makalelerde ve-

ABD’de giriﬂim sermayesi fonlar›, 19702000 y›llar› aras›nda toplam 16 bin 278 ﬂirkete 273 milyar dolarl›k giriﬂim sermayesi
yat›r›m› yapm›ﬂlard›r. Bu ﬂirketler, 2000
y›l› itibariyle 7.6 milyon insan› istihdam
etmiﬂ ve 1.3 trilyon dolarl›k ciroya ulaﬂm›ﬂlard›r. Bu da, ABD iﬂ gücünün yüzde
5.9’una ve GSYH’n›n ise yüzde 13.1’ine
karﬂ›l›k gelmektedir.
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ya bir müddet sonra da tozlu raflarda yerini almaktad›r. Bu nedenle bir giriﬂim sermayesi yöneticisi olarak inovasyondan, yani yenilikçilikten anlad›¤›m›z ﬂey, inovasyonun ticarileﬂtirilebiliyor ve nihayetinde
rakiplerine göre farkl› bir ürün, hizmet ve
süreçler ortaya konarak pazarda farl›l›k
sa¤lanabilmesidir.
‹novasyon dendi¤inde illa ki akla devrim
niteli¤inde yeni bir ürün ya da laboratuarlarda geliﬂtirilmiﬂ veya Ar-Ge yoluyla bulunmuﬂ yeni, sihirli bir formül anlam› da ç›kar›lmamal›d›r. ‹novasyon, ﬂirketinizi veya
ürününüzü di¤erlerinden farkl› k›larak daha çok sat›ﬂ ve daha çok gelir elde edebilmenizi sa¤layan yeniliklerin tümüdür diye
toplamak en do¤ru tan›m olacakt›r. Bu yeni bir ürün ya da yeni bir teknoloji yoluyla
olabilece¤i gibi, yeni bir pazarlama yöntemi, yeni bir iﬂ modeli, yeni bir süreç gibi
çok farkl› alanlardaki yenilikler yoluyla da
olabilmektedir.
Türkiye’de ‹novasyonun Finansman›
‹novasyonun finansman› ise her zaman kolay olmamaktad›r. ‹novasyon ﬂayet büyük
ﬂirketler taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor ise finansman›nda fazla sorun ç›kmamaktad›r.

Ama yenili¤i veya buluﬂu gerçekleﬂtirenlerin genelde küçük boy iﬂletmeler veya hiç
iﬂletmesi olmayan ﬂah›slar oldu¤unu düﬂünecek olur isek, yenili¤in finansman›nda
ciddi sorunlar›n oldu¤unu söylemek abart›l› olmayacakt›r. Ülkemizdeki bu durum,
di¤er ülkelerde de pek farkl› de¤ildir. Mevcut finansal kaynaklardan, yani bankac›l›k
sektöründen fikir veya çekirdek aﬂamas›ndaki yenilikçi projelere kaynak sa¤lamak
mümkün de¤ildir. Çünkü inovasyon sonucu üretilecek ürünlerin pazar baﬂar›lar›
ve getirileri tahmin edilememektedir. ‹novasyonun soyut bir kavram olmas› nedeniyle herhangi bir de¤erleme yap›lmas›n›n
oldukça zor olmas› ve hurda de¤erinin bulunmamas›ndan dolay› giriﬂimcilerin mevcut finansal kaynaklardan faydalanabilme
ﬂanslar› pek mümkün de¤ildir.
Ülkemizde proje sahipleri veya yenilikçi
KOB‹’ler; özellikle ürün geliﬂtirme, prototip oluﬂturma ve bu ürünleri pazara sürme
aﬂamas›ndaki giderlerinin bir k›sm›n›; ya
kendi öz kaynaklar›ndan, arkadaﬂ veya aile
üyelerinden ya da devlet destekli baz›
programlardan, özellikle KOSGEB-Tekmer, TTGV ve TÜB‹TAK-TEYDEB gibi kurumlar›n desteklerinden karﬂ›layabilme
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imkân›na sahiptirler. Tabii buradan sa¤lanan kaynaklarda ço¤u zaman projenin hayata baﬂar›l› bir ﬂekilde geçirilmesi için yeterli olmamaktad›r.
Dünyada ‹novasyonun Finansman›
Geliﬂmiﬂ bat› ülkelerinde ise yenilikçi iﬂ
fikrini daha fikir aﬂamas›ndan itibaren destekleyerek yenilikçili¤in giriﬂimcili¤e dönüﬂmesinde önemli rol oynayan iﬂ melekleri “Business Angel” ad› verilen bir s›n›f
mevcuttur. ‹ﬂ melekleri, genelde emekli
olmuﬂ zengin profesyonel yöneticilerden
oluﬂmaktad›r. Bu kiﬂiler, gelecek vaat ettiklerine inand›klar› projelere sadece para
koyarak de¤il; sahip olduklar› ﬂahsi bilgi,
tecrübe ve iﬂ ba¤lant›lar›yla da projeyi hayata geçirmekte önemli rol oynamaktad›rlar. ‹ﬂ melekleri, Amerika’da 2004 y›l›nda
48.000 adet projeye toplam 22.5 milyar dolarl›k yat›r›m yapm›ﬂlard›r. Bu ise proje
baﬂ›na ortalama 225.000 dolarl›k bir yat›r›m anlam›na gelmektedir. ‹ngiltere’de ise
say›lar› 20.000 ila 40.000 aras›nda de¤iﬂen
iﬂ melekleri her y›l ortalama 3.000 ile 6.000
aras›nda projeye yat›r›m yapmaktad›rlar.
Böyle bir s›n›f›n varl›¤›, geliﬂmiﬂ ülkelerde
daha çok inovasyon ve Ar-Ge’nin yap›lmas›nda önemli bir etmen olmakta, insanlar›n yenili¤e daha fazla vakit ay›rarak inovasyon gerçekleﬂtirmelerini teﬂvik etmektedir.
‹ﬂ melekleri, projeyi belirli seviyeye getirdikten sonra genelde giriﬂim sermayesi
fonlar›na devrederek yat›r›mdan ç›kmaktad›rlar, ya da projede az›nl›k hissesine sahip olarak devam etmektedirler. Giriﬂim
sermayesi ise dinamik, yenilikçi, üretken
ama yat›r›m ve büyümenin gerçekleﬂtirilmesi için gerekli finansal kaynaklar›n temininde s›k›nt› çeken küçük boyutlu giriﬂimcilerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik olarak geliﬂtirilmiﬂ bir finansman yön-
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temidir. Yap›lan finansal ortakl›klar; çekirdek, baﬂlang›ç, erken aﬂama, geliﬂme, köprü ve
yönetim sat›n alma gibi s›n›flara
ayr›lmaktad›r. ‹ﬂ melekleri ile
giriﬂim sermayesi fonlar› aras›ndaki en büyük fark, iﬂ meleklerinin bu iﬂi hobi olarak bireysel tatmin olarak yap›yor olmalar›na ra¤men giriﬂim sermayesi fonlar›n›n ise daha profesyonel kurumlar olmalar›d›r.
Aﬂa¤›daki tabloda hepimizin yak›ndan tan›d›¤› dünyaca ünlü kitap sat›c›s› Amazon.Com adl› ﬂirketin kuruluﬂundan itibaren 4 senelik yaﬂam e¤risi sunulmuﬂtur.

Amazon.com, bir projenin fikir aﬂamas›ndan halka arz aﬂamas›na kadar hangi kaynaklardan finansman sa¤lanabildi¤ini görmek için iyi bir örnektir. Yani 10.000 dolar
ile baﬂlayan bir iﬂ fikrinin rahatl›kla 4. sene
sonunda piyasadan nas›l 300 milyon dolar›n üzerinde borçlanabildi¤ini göstermesi
aç›s›ndan irdelenmeye de¤erdir.
Yukar›da da belirtti¤imiz ﬂeklinde genellikle çekirdek ve baﬂlang›ç aﬂamas›ndaki projeleri ‹ﬂ Melekleri finanse ederken, Giriﬂim Sermayesi (Venture Capital) fonlar› erken aﬂama ve geliﬂme aﬂamas›ndaki ﬂirketleri tercih etmektedirler. Proje, belirli bir
aﬂamaya geldikten sonra ise Özel Sermaye
(Private Equity) fonlar› devreye girmekte
ve ileri aﬂamadaki ﬂirketlere geliﬂme, köprü ve yönetim sat›n almalarla yat›r›m yapmaktad›rlar. Bu iliﬂkiyi en iyi ﬂekilde anlamak için aﬂa¤›daki grafi¤i de iyi analiz etmek gerekmektedir.

Amazon.Com’un Yaﬂam E¤risi

Kaynak: OECD SME’s Finance Gap
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ABD’de giriﬂim sermayesi fonlar›, 19702000 y›llar› aras›nda toplam 16 bin 278 ﬂirkete 273 milyar dolarl›k giriﬂim sermayesi
yat›r›m› yapm›ﬂlard›r. Bu ﬂirketler, 2000 y›l› itibariyle 7.6 milyon insan› istihdam etmiﬂ ve 1.3 trilyon dolarl›k ciroya ulaﬂm›ﬂlard›r. Bu da, ABD iﬂ gücünün yüzde 5.9’u
ve GSYH’n›n ise yüzde 13.1’ine karﬂ›l›k
gelmektedir.
Di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde de yenilikçi iﬂ fikirlerinin hayata geçirilmesinde yayg›n olarak kullan›lan iﬂ melekleri, giriﬂim sermayesi ve özel sermaye gibi muhtelif fonlar,
maalesef Türkiye’de henüz emekleme aﬂamas›ndad›r. Örne¤in Avrupa Birli¤i ülkelerinde y›ll›k yap›lan giriﬂim sermayesi yat›r›mlar› ortalama GSYH’lar›n›n % 0.4,
ABD’de % 0.8’i, hatta ‹srail’de % 1.6’s›na
ulaﬂm›ﬂ iken bu oran Türkiye’de maalesef
% 0.003 civar›ndad›r. Yani yok denecek
kadar azd›r.
Ülkemizdeki bu konudaki düzenlemeler
ilk 1993 y›l›nda yap›lm›ﬂ ve daha sonra
1998, 2003 ve 2004 y›l›nda yap›lan düzenlemelerle son hâlini alm›ﬂt›r. Fakat ﬂu anda SPK’dan faaliyet izni alarak kurulmuﬂ
olan sadece 3 adet Giriﬂim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› (GSYO) bulunmaktad›r.
Bunlar›n d›ﬂ›nda 4 adet yabanc› menﬂeli
Private Equity (P/E) fonu ile GSYO olmayan Türk firmalar› veya holdingler bu alanda faaliyet göstermektedirler. Yabanc› fonlarla birlikte sektörde toplam 400 milyon
dolarl›k bir fon büyüklü¤ünden söz edilmektedir. Ülkemizdeki P/E veya giriﬂim

58

sermayesi yat›r›mlar›n›n y›ll›k toplam› 100
milyon dolar› geçememektedir. Tabiî bu
sektörün geliﬂmemesinde bu alanda yat›r›m yapacak birikmiﬂ
sermayenin yetersizli¤inin yan› s›ra, ülkemizdeki siyasi ve ekonomik ﬂartlar›n da el
veriﬂsiz olmas›, sunulan projelerin kalitesinin yetersiz olmas›,
yani yenilikçilik yönünün bulunmamas›n›n
da önemli etkisi bulunmaktad›r.
KOB‹ A.ﬁ., Yenilikçi Giriﬂimcileri
Ar›yor
Biz KOB‹ A.ﬁ. olarak yaklaﬂ›k 1.5 y›ld›r giriﬂim sermayesi alan›nda faaliyet göstermekteyiz. Bu dönemde ﬂirketimize yaklaﬂ›k
300 adet proje baﬂvurusu yap›lm›ﬂt›r. Bu
projelerden ﬂu ana kadar sadece bir projeye yat›r›m yapabildik ve halen de dört proje üzerinde fizibilite çal›ﬂmalar›m›z devam
etmektedir. Sunulan projeler üzerindeki
de¤erlendirmelere ilk önce projenin yeni
bir ürün ya da yeni bir teknoloji, yeni bir
pazarlama yöntemi, yeni bir iﬂ modeli, ye-

ni bir süreç içerip içermedi¤ine bak›lmaktad›r. Bununla birlikte projeyi sunan giriﬂimcinin vizyonuna, yani projeyi gerçekleﬂtirip gerçekleﬂtiremeyece¤ini ve pazara
sunulacak ürün veya hizmetin pazarda büyüme potansiyelinin olup olmad›¤› da göz
ard› edilmemektedir. Yani bunlar›n hepsi
bir arada ise projeye yat›r›m yapmak için
çal›ﬂmalar h›zland›r›lmaktad›r.
ﬁu ana kadar ﬂirketimize sunulan projelerden sadece 2 adedinin tamamen teknolojik yenilik içerdi¤ini ve patent korumas›n›n
oldu¤unu, yaklaﬂ›k 5 adedinin de faydal›
model kapsam›nda patent korumas›n›n
bulundu¤unu söyledi¤imizde san›r›m sunulan projelerin kalitesi biraz daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂ olacakt›r. Tabii projenin kalitesini
tek baﬂ›na patenti olup olmad›¤› ile de¤erlendirmek do¤ru olmasa da, maalesef ülkemizde fazla inovasyon yap›ld›¤›ndan
bahsetmek oldukça zordur. Örne¤in Türkiye’de 2004 y›l›nda al›nm›ﬂ toplam patent
say›s›n›n 19 adet, Amerika’da ise 10 bin
adetten daha fazla ve Avrupa genelinde ise
ülke baﬂ›na ortalama 5 bin adetler civar›nda oldu¤unu söylersek durum biraz daha
aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂ olacakt›r.

Proje Yaﬂam E¤risi

Kaynak: OECD SME’s Finance Gap
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Dünyada ve Türkiye’de ‹slâmî Piyasa Endeksine Ba¤l›

‹lk Borsa Yat›r›m Fonu
Bizim Menkul De¤erler (BMD) ve Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›, Dow Jones ile iﬂbirli¤i yaparak,
Dünyada ve Türkiye’de bir ‹slâmî piyasa endeksine ba¤l› ilk borsa yat›r›m fonu olan Dow Jones
Islamic Market Turkey Fonu’nu (DJIM) Türk yat›r›mc›s›n›n hizmetine sundu.
Borsa Yat›r›m Fonu; bir endeksi baz alan,
baz ald›¤› endeksin performans›n› yat›r›mc›lara yans›tmay› amaçlayan ve paylar› borsalarda iﬂlem gören yat›r›m fonlar› olarak
tan›mlan›yor.
Dünyada ve Türkiye’de bir ‹slâmî piyasa
endeksine ba¤l› ilk borsa yat›r›m fonu olan
Dow Jones Islamic Market Turkey (DJIM),
Bizim Menkul De¤erler (BMD) taraf›ndan
Türk yat›r›mc›s›n›n da hizmetine sunuldu.
Sermaye piyasalar›nda arac›l›k ve etkin fon
yönetimi hizmetleri vermek amac›yla 2002
y›l›nda kurulan BMD’nin Dow Jones ile iﬂbirli¤i yaparak oluﬂturdu¤u endekste 15
Türk firmas› yer al›yor. Bir firman›n DJIM
endeksine girebilmesi için önce faaliyet
alan›na, sonra da baz› mali oranlar›na bak›l›yor. Faaliyet alan›na göre seçim yap›ld›ktan sonra, toplam borçlar›n›n son 12 ay ortalama piyasa de¤erine oran› %33 veya daha fazla, nakit ve sabit getirili menkul de¤erler toplam›n›n son 12 ay ortalama piyasa de¤erine oran› %33 veya daha fazla ve ticari alacaklar›n›n toplam varl›klar›na oran›
%45 veya daha fazla olan ﬂirketler kapsam
d›ﬂ› b›rak›l›yor.
Sermaye Tabana Yay›lacak
Sermayenin tabana yay›lmas›na ve etkin
bir sermaye piyasas›n›n oluﬂmas›na katk›da bulunmay› hedeflediklerini belirten
BMD Portföy Yönetimi Müdürü Avﬂar R.
Sungurlu, aç›klamas›n› ﬂöyle sürdürdü;
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“Bizim Menkul De¤erler, yurt içi ve yurt d›ﬂ› piyasalara fon yönetimi, araﬂt›rma ve kurumsal finansman konular›nda hizmet vermektedir. ﬁirket, yurt içi piyasalarda yat›r›mc›lara h›zl›, güvenli ve etkin iﬂlem olana¤› sunarak hisse senedi, vadeli iﬂlem, sabit getirili menkul k›ymet ve para piyasalar›ndaki geliﬂmeleri do¤ru, tarafs›z ve h›zl›
biçimde müﬂterilere iletmektedir. Yurt d›ﬂ›
piyasalarda ise Uluslararas› Sermaye Piyasalar› (ICM) ve Uluslararas› Para Piyasalar›nda (IMM) faaliyet gösteren yabanc› müﬂterileri için yurt içi piyasalardaki al›m sat›m
iﬂlemlerine arac›l›k etmekte olup piyasa
verileri eksiksiz ve zaman›nda uluslararas›
Di¤er Yat›r›m Fonlar›na
Göre Avantajlar›
• Fonun yönetim ücreti oldukça düﬂüktür.
• Fonun portföy iﬂlemleri di¤er fonlara
k›yasla daha az olmakta, dolay›s› ile komisyon giderleri de cüzi düzeylerde kalmaktad›r.
• Fonun al›n›p sat›lmas›nda da kolayl›klar bulunmaktad›r. Yat›r›mc›lar hisse
senedi iﬂlemi yapabildikleri herhangi bir
banka veya arac› kurum hesab› ile DJIM
Türkiye hisselerini al›p satabilirler. Mevcutta kullan›lan telefon veya internet
bankac›l›¤›, veya ATMler yolu ile de fon
iﬂlemleri yap›labilir. Bunun için ayr›ca bir
hesap açt›rmaya, farkl› müracaat veya

standartlara uygun formatta haz›rlanarak
yabanc› yat›r›mc›lar›n en do¤ru yat›r›m kararlar›n› almalar› sa¤lanmaktad›r.
Bizim Menkul De¤erler; daha önce acentas› olan Family Finans Kurumu'nun Anadolu Finans Kurumu ile birleﬂmesi neticesinde aktif toplam›nda sektörünün en büyük
kat›l›m bankas› olan Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›'ndan acentelik hizmeti almaktad›r. BMD, Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›'n›n tüm yurt sath›na yay›lm›ﬂ 110'a yak›n
ﬂubesi ile etkin bir da¤›t›m a¤› üzerinden
tüm müﬂterilerinin her türlü sermaye piyasas› taleplerine cevap vermektedir.”
sözleﬂmelere ihtiyaç yoktur.
• DJIM Türkiye fonunun kendi portföy
gelirleri için vergi uygulanmamaktad›r.
Fonun yat›r›mc›lara transfer edece¤i temettüler için %10 stopaj kesilmektedir.
Borsa yat›r›m fonu paylar›n›n hisse senedi piyasas›nda al›n›p sat›lmas›ndan elde
edilen gelirler di¤er hisse senetlerine uygulanan vergi mevzuat›na tabidir. Bu gelirler için ayn› hisse senetlerinde oldu¤u
gibi %15 iﬂlem tevkifat› mevcuttur.
• Yat›r›m riski ile ilgili de borsa yat›r›m
fonunun önemli bir avantaj› bulunmaktad›r. Fonu alan yat›r›mc›, tek bir iﬂlem ile,
fonun içeri¤indeki birçok hisse senedini
endeksteki oranlar› ile kolayl›kla alm›ﬂ ve
riskini da¤›tm›ﬂ olur. Yine satmak istedi¤inde tek bir iﬂlem yeterli olacakt›r.
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Aktariyelik Ürünler

‘Fonksiyonel G›da’ Oldu
Kimyasal ilaçlar›n yan etkilerinin ortaya ç›kmas› üzerine, 40-50 y›ld›r
bat› dünyas›nda baﬂlayan do¤ala dönüﬂ, Türkiye’de de etkisini
göstermeye baﬂlad›. Bir aile ﬂirketi olan Damiana, as›rlard›r bilinen
aktariyelik ürünleri yeni bir sistem ve standartla Türkiye’de ilk defa
eczaneler vas›tas›yla tüketiciye sunarak, do¤al olana dönüﬂün
öncülü¤ünü yap›yor.
le köylü için sosyal yönü de olan bu geliﬂmenin detaylar›n› Salih Keskin’e sorduk;
Aktarl›k mesle¤i, bütün dünyada eczac›l›¤›n temeli olarak görülüyor. Bitkilerden
ilaç elde etmenin geçmiﬂi çok eskilere gidiyor. Ancak bat›daki buluﬂlar› takip eden
dönemde ilaç sanayiinin geliﬂmesiyle eskinin do¤al, bitkisel ürünleri, ‘Koca kar› ilac›’
olarak damgaland›. ‹laç sektörünün bir
propagandas› olarak yorumlanan bu geliﬂme üzerine bütün dünyada do¤aldan
uzaklaﬂ›ld›. Fakat bir süre sonra kimyasal
ilaçlar›n yan etkileri görülünce yeniden
do¤ala dönüﬂ baﬂlad›. Bat› dünyas›nda 4050 y›ld›r yaﬂanmakta olan bu dönüﬂ, ülkemizde de etkisini göstermeye baﬂlad›. Bu
dönüﬂümün öncülü¤ünü Damiana Do¤al
Ürünler yap›yor. Bir aile ﬂirketi olan Damiana, as›rlard›r bilinen aktariyelik ürünleri yeni bir sistem ve standartla Türkiye’de
ilk defa eczaneler vas›tas›yla tüketiciye
sundu. Keten tohumundan üzüm çekirde¤ine kadar ﬂu anda 20 kategoride ürünü
piyasaya sunan ve bunlar›, ‘Do¤al ve Fonksiyonel ürün’ olarak tan›mlayan Damiana
Do¤al Ürünler Genel Müdürü Salih Keskin, önümüzdeki dönemde listeye
yenilerini ekleyeceklerini söyledi. Özellik-
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Sizi tan›yabilir miyiz?
1967 Sinop do¤umluyum. As›l mesle¤im
ö¤retmenlik. Halen tarih ve sanat tarihi
dersleri vermeye devam ediyorum. ‹stanbul’da 10 y›l kuruyemiﬂ perakendecili¤i
yapt›k. Bak›rköy ve Yeﬂilköy’de perakende
noktalar›m›z vard›. Daha sonra bu iﬂi tasfiye ettik.
Son 4 y›ld›r da, yani 2002’den beri Do¤al
ve fonksiyonel g›dalar alan›nda faaliyet
gösteriyoruz. Do¤al ve fonksiyonel ürünler, tedavi edici bir ilaç de¤il, ancak hastal›klardan koruyucu nitelikteki g›da ürünleridir. Düzenli ve sürekli kullan›ld›klar›nda
bedenin direncini art›r›r ve hastal›klara
karﬂ› korur. Biz bu alana odakland›k, önümüzdeki dönemde de uzmanlaﬂmay› hedefliyoruz. Bir aile ﬂirketiyiz. Babam, kardeﬂim, kay›n biraderim ve eﬂimle birlikte
çal›ﬂ›yoruz.
Neden bu alan› seçtiniz?
‹nanc›m›z gere¤i zaten do¤ala dönük bir
yak›nl›¤›m›z vard›. ‹nsanlar›n hayatlar›n›n
olabildi¤ince yapaylaﬂt›¤›n›, sentetikleﬂti¤ini ve esas›nda baz› tedbirlerin al›nmas› ge-

rekti¤ini düﬂünüyorduk. Perakende sektöründe olmam›z münasebetiyle piyasay› da
takip ediyorduk. Fikren yak›n oldu¤umuz
do¤al ürünler piyasada karﬂ›m›za ç›kt›. Bu
konunun geliﬂmekte olan sektörler aras›nda oldu¤unu hissettik. Bunun üzerine ben
biraz e¤ildim, araﬂt›rmalarda bulundum.
Avrupa ve ABD’deki durumu inceledim.
Sonuç itibariyle Avrupa ve ABD’de 40 y›la
yak›n bir süredir fonksiyonel g›dalar›n tüketildi¤ini, hatta baz› ürünlerin 100 y›ld›r
kullan›ld›¤›n›, ancak Türkiye’de henüz yeni ve yetersiz oldu¤unu gördüm. Peki böyle bir alan neden bizde at›l bir durumda b›rak›lm›ﬂ? Ülkemizde 50-60 y›lda ilaç sektörünün ciddi bir ç›k›ﬂ› söz konusu. T›p
adamlar›n›n insanlar›m›z› ilaca yönlendirmesini do¤al›n geliﬂme sebebi olarak görebiliriz. Çünkü yapt›¤›m›z araﬂt›rmalara göre bundan iki nesil öncesi, ﬂu anda bizim
satt›¤›m›z bütün ürünleri biliyor. Ancak,
‘Koca kar› ilac›’ gibi propagandalarla do¤aldan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ›z. ‹laçlar tabiî ki doktor
kontrolünde bilinçli bir ﬂekilde kullan›lmal›. Fakat insanlar›n çareleri tamamiyle bu
kimyasal ilaçlarda aramalar›n› biraz mahzurlu görüyorum. Çünkü bu ilaçlar›n faydalar› yan›nda yan etkileri, zararlar› da var.
Hiç önemsemedi¤iniz bir kimyasal ilaç bi-
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le, karaci¤er ve böbreklerde mutlaka bir
tak›m kal›nt›lar b›rak›yor. Bu nedenle bat›da farkl› bir konsept uygulan›yor. Avrupa’da ikinci eczaneler denilen eczaneler
var. Birinde kimyasal ilaçlar, di¤erinde ise
do¤al ve fonksiyonel ürünler sat›l›yor.
Doktor hastas›na iki tercih sunuyor, hasta
do¤al ürünleri tercih ediyor.
Son y›llarda ülkemizde de do¤ala bir
yöneliﬂ var, bunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Yaklaﬂ›k 10 y›ld›r böyle bir yöneliﬂ var, fakat bu durum Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanm›yor. Özellikle bat› dünyas›ndan bu anlamda çok ciddi bir fikir ihrac› söz konusu. Bunu olumsuz görmüyorum ben. Ancak bunun arkas›ndaki
niyeti irdelemek istiyorum. Nas›l ki kimyasal ilaçlardan çok ciddi bir gelir elde ettiyseler, ﬂimdi de do¤al ve fonksiyonel ürünleriyle ayn›s›n› yapmak istiyor olabilirler.
Çünkü dünyadan bize de kapsül ve tablet
ﬂeklinde çok farkl› do¤al ürünler geliyor.
Milyonlarca insan›n zamanla bu alana yönlendirilmesiyle ﬂu anda yüzde 5 olan do¤al
ürün pay›n›n 10 y›l içinde yüzde 30’a ç›kaca¤›n› söyleyebiliriz. Bunlar ﬂu anda ince
ince hesaplan›yor. Ülkemizde mazisi 500
y›l geriye giden bir aktarl›k mesle¤i var. Fakat kendini geliﬂtiremeyen tek meslek de
maalesef aktarl›kt›r. Hâlâ ayn› metrekarelerde ve ayn› anlay›ﬂta devam ediyor. Halbuki kendilerini geliﬂtirmeleri gerekiyordu.
Siz ﬂimdi 500 y›ll›k aktarl›k mesle¤ini modernize mi ediyorsunuz?
Modernize kelimesini kullanmak istemiyorum. Biz bu iﬂi standardizasyona tâbi tutuyoruz. Diyelim keten tohumu, aktara hangi aﬂamalardan geçerek ne zaman geldi ve
hangi ortamda saklan›yor? Bu gibi konularda hiçbir bilgi yoktur. Biz bu ürünleri özel
ambalajlara koyduk. Çünkü her g›da ürününde oldu¤u gibi do¤al ürünler de havayla temas etti¤i zaman okside olur, bozulur.
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Herkesin Kazanaca¤› Bir Alan
Türkiye floras›n›n zengin oldu¤u, fakat bunun ticari olarak de¤erlendirilmedi¤ini biliyoruz. Sizin bu potansiyeli de¤erlendirmek üzere oldu¤unuz görülüyor. Bu durum, ülke
ekonomisine ne tür etkiler yapabilir?
Amac›m›z sadece para kazanmak de¤il,
bu ürünlerin ülkemizde kullan›lmas›n› art›rmak. Vizyonumuz, bu ülkede do¤al,
fonksiyonel ürünlere dönüﬂü sa¤lamak.
Çünkü yaﬂad›¤›m›z dönem, tarihte benzeri görülmemiﬂ bir ﬂekilde gerilim ça¤›d›r. ‹nsanlar stresli ve s›k›nt›l›. Bu durumdan ç›k›ﬂ yolu ar›yorlar. Belki de gelecek,
dinlerin yeniden inkiﬂaf etti¤i bir dönem
olacak. Bu süreçte do¤ala olan ilgi h›zlanacak. Dolay›s›yla ülkemiz bundan olumlu etkilenecektir diye düﬂünüyorum.
Çünkü Türkiye’de yaklaﬂ›k 10 bin çeﬂit
drog bitki var. ‹laca dönüﬂtürülebilen bu
bitkilerin dünyadaki çeﬂidi ise 1 milyondur. Bu bitkilerin büyük ço¤unlu¤u yabani olarak yetiﬂir, özel olarak yetiﬂtirilmez.
Türkiye’dekilerin de ço¤u yabani olarak
yetiﬂiyor. Yabanc›lar ülkemize geliyorlar,
o özel bitkilerin yetiﬂti¤i yerlere gidiyorlar
ve daha sezon baﬂlamadan anlaﬂmalar yap›l›p paralar› ödüyorlar. Daha sonra bu
ürünler hiç kimse taraf›ndan görülmeden
ham olarak do¤rudan yurtd›ﬂ›na gidiyor.
Ürün haline dönüﬂtürüldükten sonra da
dünyan›n her taraf›na çok ciddi rakamlarla sat›l›yor. Biz hangi bölgemizde hangi
bitkinin yetiﬂti¤ini ve neye iyi geldi¤ini
bilmiyoruz, ancak bilen biliyor. Çok ilginçtir, bu ülkede en fazla iﬂsizlik ziraat
mühendisli¤indedir. Hatta bir ara ö¤retmen bile oldular. Fakat stratejik olarak bu

ülkenin en fazla ihtiyac› olan da ziraat
mühendisli¤idir. Bizim topraklar›m›z,
2005 y›l›nda Avrupa Birli¤i (AB) taraf›ndan elementer yap›s› itibariyle en k›ymetli pilot bölge seçildi. Bu seçim, ekolojik
tar›m aç›s›ndan yap›ld›. AB ülkelerinde
ekolojik tar›m›n 2004’teki cirosu da 16
milyar Euro seviyesinde. Bu ülkelerde tamamen ekolojik ürünlere geçiyorlar.
2005’in ilk alt› ay›nda da ciro yüzde 14
oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Bana göre bu
konuda köylümüzü yönlendirme çal›ﬂmalar› çok yetersiz. Özellikle drog bitkilerle
ilgili bölge bölge bir harita ç›kar›lmal›d›r.
Bu haritalara ba¤l› olarak o bölgelerdeki
tar›m il ve ilçe müdürlükleri köylüye gerekli bilgilendirmeyi yapmal›. Bitkilerin
korunmas›na, toplanmas›na ve tekrar hasad›na yönelik çok ciddi faaliyetler yürütülmeli. Bunun çok önemli getirisi olacakt›r. Çünkü bunun dünyadaki pazar› zaten haz›r. Bu alan giriﬂimciler için de büyük potansiyel taﬂ›yor. Dolay›s›yla do¤al
ürünlerin yetiﬂtirilmesi, köylüyü kalk›nd›racak, pazarlan›p sat›lmas› giriﬂimciye kazand›racak, tüketilmesi ise insan›m›z› sa¤l›kl› k›lacak. Her kesimin kazanaca¤› bu
alan› geliﬂtirmemiz gerekiyor.

Ürünlerin ambalaj›na da, hangi ortamlarda
saklanmas› gerekti¤i ve ne zaman, ne kadar kullan›lmas›na dair bilgiler koyduk.
Bunun için eczac›l›k fakültelerinin farmakoknozi bölümlerinden destek al›yoruz.
Bu iﬂi aktarl›ktan ay›ran husus da budur.
Bu ürünlerin ilk defa eczanede sat›lmas›n›
öneren, bu konuda bilinçli çal›ﬂma yapan

bizim firmam›zd›r. Eczanelerde özel ambalaj›yla sat›lmas› tüketiciye güven veriyor.
Çünkü gerekti¤inde eczac› tatmin edici bilgi verebiliyor. ‹lk önce keten tohumu ile
baﬂlad›k, sonra ›s›rgan tohumu geldi. ﬁu
anda 20 kategoride ürünümüz var. Önümüzdeki dönemde yeni kategorilere girmeyi düﬂünüyoruz.
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Eski Tada Yeni Sunum
5 bin y›l önce Orta Asya’da göçebe olarak hayat›n› sürdüren Türklerin buldu¤u ilk süt içece¤i olan
Kefir, Türkiye’de ilk defa Alt›nk›l›ç Süt Ürünleri taraf›ndan yenilenen tad› ve ambalaj›yla tüketiciye
sunuldu. Uzun ve sa¤l›kl› hayat›n s›rr› olarak bilinen kefirin güvenirli¤i TÜB‹TAKMAM taraf›ndan da tescil edildi. Böylelikle Alt›nk›l›ç, ülkemize ‘Probiotik Süt
Ürünleri’ kavram›n› kazand›rm›ﬂ oldu.
Binlerce y›l
önce Orta
Asya’daki
göçebe Türkler taraf›ndan
keﬂfedilen kefir,
Türkiye’de ilk
defa Alt›nk›l›ç
Süt Ürünleri taraf›ndan yenilenen
tad› ve ambalaj›yla
tüketiciye sunuldu.
KAFKASYA'da Çerkez, Gürcü, Ib›h, Gagavuz, Inguﬂ, Çeçen, Abhaz halklar›n›n uzun hayat
s›rlar›ndan biri olarak bilinen kefir, içerdi¤i
mineraller, vitaminler ve antioksidanlar

nedeniyle tam bir hayat iksiri olarak kabul
ediliyor. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
gibi baz› bilim kuruluﬂlar› taraf›ndan az
miktarda üretilen bu mucizevi ürün, Alt›nk›l›ç Süt Ürünleri sayesinde market raflar›na girmiﬂ oldu.
TÜB‹TAK’tan Onayl›...
Alt›nk›l›ç taraf›ndan üretilen 'Kefir'in s›rr›,
TÜB‹TAK-MAM taraf›ndan mikrobiyolojik
deneylerle incelenerek, faydas› bilimsel
olarak tespit edildi. ‹çindeki tüm vitamin,
mineral, protein ve antimikrobiyal maddeleri belirlenen Alt›nk›l›ç-Kefir'in yüksek besin de¤eri taﬂ›d›¤› ve içerdi¤i pek çok bakteri, maya nedeniyle probiyotik özelli¤i
saptand›. Yüzde 100 do¤al üretilen Alt›nk›l›ç-Kefir'in, özellikle B grubu vitaminler,
Kalsiyum (Ca) ve Fosfor yönünden oldukça zengin ve probiyotik özelli¤ini 30
gün en yüksek seviyede rahatl›kla
muhafaza edebildi¤i kaydedildi.
Özellikle Çocuk
ve
Kad›nlara
Öneriliyor
Alt›nk›l›ç-Kefir
Araﬂt›rma Grubu
TÜB‹TAK-MAM
yetkilisi Yüksek G›-
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da Mühendisi Gülçin ﬁat›r, raporun sonucuyla ilgili aç›klamas›nda, "Bilindi¤i üzere
B grubu vitaminler sinir ve sindirim sistemini düzenliyor, Ca çocuklarda kemik geliﬂimine, kad›nlarda kemik erimesine karﬂ›
etkili. Probiyotik yani dost bakteriler de
ba¤›rsaklardaki fonksiyonlar› neticesinde
ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiriyor. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi vücudun hastal›klara karﬂ› koruma duvar› olmas› sebebiyle, içeri¤ini inceledi¤imiz Alt›nk›l›ç Kefir, iyi bir antioksidan, antitümor, antikanserojen özellikleri
ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendiren içeri¤iyle birçok hastal›¤›n tedavisinde klinik
deneylerde kullan›labilecek mucizevi bir
içecek. Mikrobiyolojik deneyler neticesinde ulaﬂ›lan veriler, TÜB‹TAK-MAM araﬂt›rmas› ve raporu ile t›p dünyas›n›n çal›ﬂmalar›na kaynak teﬂkil ederek ›ﬂ›k tutabilir"
dedi.
Kefirin Çeﬂitleri Art›yor
Kefiri Türkiye'ye kazand›ran Alt›nk›l›ç, kefir çeﬂitlerini art›r›yor. Alt›nk›l›ç, kefir- light
ve Kefirix- meyveli (çilekli, muzlu, kakaolu,
kar›ﬂ›k meyveli) kefirleri piyasaya sundu.
Sade kefir, Lihgt-kefir'den sonra çocuklar
için meyveli kefir, "Kefirix" piyasalarda yerini ald›. Alt›nk›l›ç'›n yeni markas› , Kefirix,
kakaolu, muzlu, çilekli, kar›ﬂ›k meyveli çeﬂitleri ve vitamin ve mineral içeri¤i ile çocuklar›n hem zihinsel hem bedensel aç›dan daha sa¤l›kl› büyümelerini sa¤lamay›
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hedefliyor. Kefirix özgün tasar›m› ile 250
ml'lik ﬂiﬂelerinde tüm ulusal zincir marketlerde sat›l›yor. ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi ile HACCP G›da Güvenli¤i Sistemi
güvencesiyle üretilen Alt›nk›l›ç - Kefir
"Light", sürekli diyet gerektiren hastal›klarda tedaviyi destekleyici bir ürün olarak
etkili biçimde kullan›l›yor. Sütün kefir daneleri ile mayalanmas›yla üretilen Kefir, sütün içinde yüzde 3 civar›nda bulunan ya¤
oran›n yüzde 1 oran›na düﬂürülmesi ve
enerjisinin yüzde 30 azalt›lmas›yla KefirLight halini al›yor. ‹çeri¤ine zenginleﬂtirilmiﬂ lif ilavesi ile de sindirim sistemi için
faydal› bir içecek olarak tüketime sunuluyor.
Kefirin Türkiye’de ﬂimdilik ayda 250 ton civar›nda üretildi¤ini belirten ﬂirket yetkilileri, Alt›nk›l›ç Kefir pazardaki % 90 pay› ile lider durumda oldu¤unu kaydettiler.
H›zla Geliﬂen Giriﬂim
Kefir’i Türk tüketicisinin hizmetine sunan
Alt›nk›l›ç’›n as›l ihtisas› asl›nda peynircilik
üzerine... Mehmet K›l›nç’›n 1957’de memleketi Ad›yaman’dan ‹stanbul’a geliﬂiyle
baﬂlayan hikaye, 1976 y›l›nda, Unkapan›'nda 20 metre karelik bir alanda peynir
toptanc›l›¤›na baﬂlamas›ndan sonra h›zla
geliﬂiyor. Mehmet Ali K›l›nç, Ezine baﬂta olmak üzere Trakya ve Bal›kesir yörelerinin
seçkin beyaz peynirlerinin pazarlamas›n›
gerçekleﬂtirdi.1991 y›l›nda kal›c› bir lezzet
ve kalite anlay›ﬂ›yla Alt›nk›l›ç "üretim" karar› ald›. Ezine'de bin 500 metre karelik kapal› alan› olan tesiste baﬂlayan üretim; titizlik ve kaliteyle markalaﬂma yolunda ilk s›nav›n› verdi. Kaliteyi her zaman en ön
planda tutan Alt›nk›l›ç; ezine peyniri ve örme peyniri gibi ürünlerde hiçbir katk›
maddesi kullanmadan, yüzde 100 do¤al ve
geleneksel yöntemlerle üreterek piyasadaki yerini sa¤lamlaﬂt›rd›. ‹lerleyen zamanlarda, peynir çeﬂitlerindeki zenginli¤i artt›ra-
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ﬁifa Kayna¤› Kefirin Baz›
Faydalar›
Alt›nk›l›ç Kefir Türkiye’ye; sa¤l›kl› g›da,
fonksiyonel g›da ve probiotik süt ürünleri kavramalar›n› kazand›rd› ve yeni bir pazar›n oluﬂmas›na öncülük etti. Kefir Kafkasya’da 120 yaﬂ›na kadar yaﬂayanlar›n
''Gençlik ‹ksiri'' olarak kabul ediliyor. ‹ﬂte
o iksirin baz› faydalar›;
• Mikrobik enfeksiyonlara karﬂ› direnci
art›r›yor.
• Serinletici aromas›yla kronik yorgunlu¤u gideriyor.
• Sakinleﬂtirici etkisiyle stresi azalt›yor,
sinir sistemini güçlendiriyor.
• Uykusuzlu¤u ve sinirsel depresyonu
ortadan kald›r›yor.
• Damar sertli¤ini ve kas kas›lmalar›n›
önlüyor.
• Yüksek tansiyonu düﬂürüyor ve kolestrolü dengeliyor.
• Karaci¤er rahats›zl›klar›n› iyileﬂtiriyor.
• Cildi güzelleﬂtiriyor ve parlakl›k veriyor.
rak büyüme yolunu seçen firma, 1996 y›l›nda yap›lan araﬂt›rmalar ile kaliteli eski
kaﬂar üretimi için Bal›kesir Burhaniye'de 2
bin 500 metre kare kapal› alan› olan ikinci
üretim tesisini faaliyete geçirdi. Alt›nk›l›ç;
beyaz peynir ve kaﬂar peynirinin çeﬂitlerinin yan› s›ra, 2001 y›l›nda yo¤urt ve ayran
üretimine baﬂlayarak g›da sektöründe at›l›m yapt›. 2004 y›l› itibariyle, AR-GE çal›ﬂ-

• Yara ve yan›klar›n h›zla iyileﬂmesini
sa¤l›yor.
• Safra kesesi ve böbrek hastal›klar›na
iyi geliyor.
• Hazm› kolaylaﬂt›r›yor ve ﬂiﬂkinlik yapm›yor.
• Kemikleri güçlendiriyor ve s›k› kas
oluﬂumuna katk› yap›yor.
• Menopoz dönemindeki riskleri azalt›yor.
• Kanseri önleyici etkisi oldu¤u biliniyor.
• Beyne enerji veriyor ve zihinsel geliﬂimi sa¤l›yor.
• Gençlik ve dinçlik duygusunu güçlendiriyor.
• Ülser, kolit, verem, bronﬂit, ast›m,
alerji, iﬂtahs›zl›k, uykusuzluk, sinirsel
depresyon, ishal, kab›zl›k, zehirlenme,
kans›zl›k, sar›l›k, osteoporoz, alzheimer,
kolesterol ve yüksek tansiyon rahats›zl›klar›n›n tedavilerine yard›mc› olan ﬂifa kayna¤› olarak kabul ediliyor.

malar› ile mucizevi bir süt içece¤i olan "Kefir"i üretmeye baﬂlayan Alt›nk›l›ç, ﬂu anda
Türkiye’de Kefir üreten ilk firma. Alt›nk›l›ç,
do¤al ve sa¤l›kl› ürünlerle beslenmede gelenekselli¤i yaﬂat›rken, üretimde teknoloji
ve uluslararas› standartlarla gelece¤i yakalad›. Firma, do¤al üretimden taviz vermeyen yap›s› ve ürün çeﬂitlili¤i ile g›da sektöründeki belirleyici yerini koruyor.
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Çeﬂmeden Bakliyat Ak›yor
Mersin merkezli Sad›ko¤lu Bakliyat, geliﬂtirdi¤i ‘Bakliyat Çeﬂmesi’ ile
bir ilke imza att›. Patenti de al›nan ‘Bakliyat Çeﬂmesi’, üründe hijyeni
sa¤laman›n yan›nda ilk giren ürünü önce ç›kar›yor. Böylelikle ürünü
taze olarak müﬂteriye sunma imkân› veriyor. Market içi al›ﬂ-veriﬂi daha ak›c› hâle getiren ve ortama estetik bir görünüm kazand›ran ‘Bakliyat Çeﬂmesi’, Sad›ko¤lu ürünlerini satan perakendecilere veriliyor.
de artt›rarak, toplamda 80-100 ton/8 saate
ulaﬂt›k. Firmam›z ürün yelpazesine, bakliyat›n yan›na pirinç, un, irmik, niﬂasta ve siyah çay› da ekleyip, SADIKO⁄LU'na olan
güveni talepler do¤rultusunda geniﬂletmiﬂtir.
Sad›ko¤lu Bakliyat, inovasyonun her alana
uygulanabilece¤inin güzel bir örne¤ini
sundu. Bakliyat paketleme ve da¤›t›m› yapan firma, geliﬂtirdi¤i ‘Bakliyat Çeﬂmesi’ ile
bir ilke imza att› ve sektöründe farkl›laﬂmay› baﬂard›. “... De¤er veriyoruz” slogan›yla
ç›kt›¤› yolda önemli bir rekabet avantaj› yakalayan firman›n Pazarlama Müdürü Alpaslan Sad›ko¤lu’na merak edilenleri sorduk;
Firman›z hakk›nda genel bilgi verir
misiniz?
Bir aile ﬂirketi olan firmam›z; 1992 y›l›nda
bakliyat çeﬂitlerini paketleyip marketlere
da¤›t›m›n› yaparak ticari faaliyetine baﬂlam›ﬂt›r. Zaman içerisinde Ar-Ge çal›ﬂmalar›
ile geliﬂen teknoloji yakalan›p, 500 gr'dan
25 kg'a kadar tüm bakliyat çeﬂitleri, otomatik makineler ile ISO 9001 Kalite Yönetim
sistemi çerçevesinde paketlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Yeni açt›¤›m›z ﬂubelerimizle birlikte, bayiler ve zincir ma¤aza ﬂirketleri ile
da¤›t›m a¤›m›z› geniﬂlettik. Talepleri en
h›zl› ﬂekilde karﬂ›lama ad›na kapasitemizi
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Bakliyat sektöründe farkl› bir çal›ﬂma ile bir ilke imza att›n›z. Bu konuda neler söylemek istersiniz ?
Evet, BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹ ile sektörde bir
ilke imza att›¤›m›za inan›yoruz. Müﬂterilerimize olan bak›ﬂ›m›z› ‘…De¤er Veriyoruz’ ﬂeklinde ifade ederken, bunun sadece
slogan olmad›¤›n› ve samimiyet içerdi¤ini
ortaya koyma ad›na çok önemli bir at›l›m
bizim aç›m›zdan. BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹ tasarlan›rken, iﬂleyiﬂ s›ras›nda problem yaﬂamamak için tüm ayr›nt›lar dikkate al›nm›ﬂt›r. Bunun sonras›nda gerekli testlerin maliyetinden de asla kaç›n›lmam›ﬂt›r.
BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹ ile, üründe hijyeni
sa¤laman›n yan›nda ilk giren ürünün ilk
ç›kmas›, yani sürekli ürün tazeli¤ini yakalama projemizi gerçekleﬂtirmiﬂ olduk. Elbette bununla yetinmedik ve market içi al›ﬂveriﬂin daha ak›c› olmas› hedefi do¤rultusunda çal›ﬂmalar yapt›k. Sonuç olarak estetik bir görünüme sahip, tüketicinin görerek ve kolay al›ﬂveriﬂ yapmas›na imkân sa¤-

layan, market içinde ise alan tasarrufu ile
minimum alanda maksimum ürün çeﬂitlili¤i sunan BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹ tasarlanm›ﬂ
oldu.
Gerçekleﬂtirdi¤imiz bu proje sayesinde sat›ﬂ›n› yapmakta oldu¤umuz bakliyat ürünlerinin perakende sunum esnas›nda korunmas›n› sa¤lam›ﬂ olduk. Netice itibariyle, gerek market sahipleri, gerekse müﬂterilerimizin BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹ hakk›ndaki
övgü dolu sözleri bizleri son derece mutlu etmektedir. BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹’nin
yayg›nlaﬂmas› için tan›t›m faaliyetlerimize

Haziran 2006

dosya YEN‹L‹K-FARKLILIK

/ Çeﬂmeden Bakliyat Ak›yor

ve fuar etkinliklerine devam edece¤iz.
Bu hassas yaklaﬂ›m›n ve BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹’nin her aç›dan korunmas›n› da son
derece önemsiyoruz. Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan 23/07/2004 tarih ve 01823
patent numaras›yla yasal olarak da tescillenen BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹’nin taklit edilmesi mümkün de¤ildir. Bunu, gerek projemiz, gerekse müﬂterilerimize olan sayg›m›z›n bir gere¤i olarak ifade etmek isterim.
Ürünleriniz hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?
Ürünlerimizi 3 ana grup olarak s›ralayabiliriz. ‹lk olarak bakliyat grubundan bahsedeyim; Pirinç, mercimek, fasulye, barbunya,
nohut, bulgur, m›s›r çeﬂitleri olarak s›ralayabiliriz. Mutfak ihtiyaçlar›m›z›n vazgeçilmezi olan bakliyat›n taﬂ›d›¤› yüksek besin
de¤eri ve kullan›m yo¤unlu¤unu dikkate
alarak kalitesine inand›¤›m›z, Türkiye’nin
farkl› yörelerinden temin etti¤imiz ürünleri SADIKO⁄LU titizli¤i ile insan›m›za sunuyoruz. ‹kinci grup olarak un, irmik, niﬂasta
modern ve s›hhi olarak ambalajlanmaktad›r. Son olarak çay grubumuzdan bahsedeyim; Do¤u Karadeniz bölgemizin naturel
ürünü olan çay›n üretiminde kesinlikle
kimyasal ilaç kullan›lmamaktad›r. Hiçbir

Alpaslan SADIKO⁄LU
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katk› maddesi de içermeyen Rize Çay› firmam›z taraf›ndan en modern çay fabrikalar›ndan laboratuar ortam›nda analizi yap›larak seçilmektedir. Çayda mükemmel kaliteyi yakalama ad›na en sistemli harmanlama tekniklerini kullanarak, damak zevkine
uygun ürünü çay tiryakilerinin be¤enisine
sunuyoruz.
2005 y›l›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
2005 y›l›n›n bizim aç›m›zdan çok yo¤un ve
verimli geçti¤ini söyleyebilirim. Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z sonucu tasarlay›p imal etti¤imiz BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹ prototipleri fuarlarda ve sergiledi¤imiz marketlerde beklenenin üzeride ilgi görmüﬂtür.
‹lgi ve talebin yo¤unlu¤u,
çeﬂmenin seri üretim çal›ﬂmalar›na h›z verme konusunda bizleri motive etti. Artan
ürün taleplerini karﬂ›layabilmek için 2005 sonunda daha
ferah ve geniﬂ bir kapal› alana
sahip yeni yerimize taﬂ›nd›k.
Sat›ﬂ ve da¤›t›m› nas›l yap›yorsunuz?

Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerinde bayilerimiz
mevcut. Bu bölgelere bayilerimiz arac›l›¤›
ile da¤›t›m yap›yoruz. Henüz bayilik vermedi¤imiz bölge ve illere ise firmam›z
bünyesinde organize etti¤imiz profesyonel
sat›ﬂ ekibimiz ile ulaﬂmaktay›z.
Bakliyat çeﬂmelerini marketlere nas›l
veriyorsunuz?
BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹’ni perakende sat›ﬂ kalitesini art›rmak amac›yla tasarlay›p imal ettik. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda amaç çeﬂmenin
sat›ﬂ› de¤il, ürünlerimizin hijyenik ve nezih
bir ortamda sat›ﬂa sunulmas›d›r. Ürünlerimizi satmas› koﬂuluyla marketlere aç›k
bakliyat reyonlar›m›z› (BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹) teslim ediyoruz.
Son olarak ne söylemek istersiniz?
‹nsan›m›za olan sayg›m›z› ön planda tutman›n son halkas›n›, BAKL‹YAT ÇEﬁMES‹
ile gerçekleﬂtirmiﬂ olduk. Bu aç›dan titiz ve
hassas çal›ﬂmalar›m›z sürecek. ‘Ürün kalitesinde istikrar› sa¤lama ad›na hiçbir maliyetten kaçmamak’ ve bu hassasiyet ile faaliyetlerimize devam edip dünya çap›nda
tan›nan bir marka olma gayretimiz h›z kesmeden devam edecektir. Firmam›za olan
güvene ve insan›m›za de¤er veriyoruz.
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Yenili¤in Kap›s›n› Açt›
Yaklaﬂ›k 30 y›ld›r çelik kap› sektöründe faaliyet gösteren Ümmet Alaca, bu süre zarf›nda sektörünün önünü aç›n birçok yenili¤e imza att›.
Y›lda 10 yeni model üreten ve her iki y›lda bir güvenlik sistemini yenileyen Ümmet Alaca, son olarak parmak izi ve kartla aç›lan, fakat güvenli¤i 500 kat art›ran kap›lar› piyasaya sundu. Ümmet Alaca, mekanik ve elektronik güvenlik sistemlerini birleﬂtiren yeni tasar›mlar üzerinde çal›ﬂ›yor.
Ümmet Alaca, 1976’da temelini att›¤› Tutkunlar Çelik Kap› ile sektöründe yeniliklerin kap›s›n› açt›. Sektöründe yeni model ve
uygulamalar›n öncülü¤ünü yapan Tutkunlar; kaliteli ve estetik görünüme sahip kap›
modellerine, ça¤›n geliﬂen güvenlik teknolojilerini entegre etmesiyle dikkatleri çekti. Standart ölçülerin yan› s›ra, tüketicinin
arzusuna göre de tasar›m yapan ﬂirket,
Türkiye’de çelik ve ahﬂab› birleﬂtiren “‹lk”
kuruluﬂ olma özelli¤i taﬂ›yor. ﬁimdiye kadar yetiﬂtirdi¤i 1685 ustadan 31’inin giriﬂimci olarak firma kurdu¤unu belirten
Ümmet Alaca’ya merak edilenleri sorduk;
Sizi tan›yabilir miyiz?
1962’de K›rklareli De¤irmencik Köyü’nde

do¤dum. Romanya Köstence’den göç etmiﬂ bir aileyiz ve babam 3 yaﬂ›nda öksüz
kalm›ﬂ. Bu yüzden sürekli sanat ö¤renerek
geçinmiﬂ ve kap› pencere tamircili¤inden,
inﬂaat iﬂçili¤ine kadar birçok iﬂte ustalaﬂm›ﬂ. Bütün birikimi ile 40-50 dönüm tarla,
birkaç baﬂ hayvan yapabilmiﬂ.
‹ﬂ hayat›na nas›l girdiniz?
Babam okumam›z› çok istedi. Ancak ben
ilkokuldan sonra ortaokula baﬂlamak için
gitti¤imde okulda ‘Sa¤c› m›s›n, Solcu musun?’ diye sordular ve ilk günden korkuttular. Ben de babama, ‘Baba ne desem ötekiler bana düﬂman olacak, en iyisi ver beni
bir yere sanat ö¤reneyim’ dedim. O da beni Bayrampaﬂa’daki bir asansör fabrikas›na

gönderdi. Ben orada asansörün her ﬂeyini
ö¤renmeye merak sard›m. Bu arada da akﬂam kurslar›na yaz›ld›m ve foto¤rafç›l›k,
elektronik, halkla iliﬂkiler ve teknik resim
kurslar›na kat›ld›m. Askerlikten sonra da
ayn› firmada devam ettim ve ustalar›n yan›nda montaja giderek o iﬂi de ö¤rendim.
1976’da a¤abeyimle birlikte so¤uk demir
do¤rama atölyesi açt›k. Orada birlikte yürürüz diye düﬂündüm. Ancak bir süre sonra istedi¤im gibi olmad› ve aile iﬂletmelerinde olabilecek sorunlar ç›kt› ve ayr›lmak
zorunda kald›m. Sonra yoluma tek baﬂ›ma
devam ettim.
Yeni model ve güvenlik sistemlerini
geliﬂtirme yönteminiz nedir?
Bir kurumun sahibi merakl› olunca yenilikler de geliyor. Teknoloji dergilerini, gazetelerin yenilikler sayfalar›n› takip ediyorum. Fuarlar da bizim için önemli. DüﬂünÜmmet Alaca, yapt›¤› yenilikleri koruyacak zaman ve kaynak eksikli¤inden
yak›n›yor. Bu nedenle yeniliklerden
yeterince kazanamad›¤› belirterek,
“Yenilik yapmak için yat›r›m yap›yorsunuz, sonra onu koruma alt›na almak
için yine yat›r›m yapmak zorunda
kal›yorsunuz” dedi.
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K›z›n›n elektrik-elektronik meslek lisesinde okudu¤unu ve iﬂin daha çok elektronik güvenlik k›sm› ile ilgilendi¤ini ifade eden
Ümmet Alaca, “Fakat ona bu iﬂi yapmas› için bask› yapm›yorum. Çünkü severek yapt›¤›n›z iﬂte baﬂar›l› olursunuz” ﬂeklinde
konuﬂtu.
dü¤ümüz bir ﬂey varsa bunu fuarlarda
müﬂterilere aç›yorum. Yapaca¤›m de¤iﬂikli¤i talep edip etmeyeceklerini soruyorum.
Yani müﬂteriyle istiﬂare yap›yorum. Çünkü
çok büyük bir kuruluﬂ olmad›¤›m›z için
profesyonel piyasa araﬂt›rmalar› yapmam›z
mümkün de¤il.
Kap›lardaki bütün mekanizmalar› da kendimiz bizzat üretmiyoruz. Baﬂka alanlarda
kullan›lan yeni parçalar› kendi saham›za
uyarlayarak ona yeni bir fonksiyon kazand›r›yoruz. Sonuçta ortaya yeni bir sistem
ç›km›ﬂ oluyor.
Hem H›rs›zlarla, Hem de Rakipleriyle
Yar›ﬂ›yor
Y›lda kaç yeni model üretiyorsunuz?
Her y›l 10 yeni model ç›kar›yoruz. Sektörümüzde taklitçilik hakim durumda. Yeni
model geliﬂtirenlerin model say›s› ise üçü,
beﬂi geçmez. Mutlaka 2 y›lda bir güvenlik
sistemini de¤iﬂtiriyoruz.
Son yenili¤iniz nedir?
‘Parmaklar›n›z anahtar›n›z’ slogan›yla parmak izi ile açma istemlerini kullanmaya
baﬂlad›k. Hedefimiz 2010’a kadar herkesin
parmaklar›n› kullanarak kap›lar›n› açabil-
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mesini sa¤lamak.
Di¤er taraftan canl› yay›n› kameralarla kap›lar›m›za uygulayarak çok farkl› bir konsept oluﬂturduk. Yani dürbün yerine koydu¤umuz kameralarla kap›n›za gelen misafiri, televizyonunuzu seyrederken ekranda, tatilde iken internette, dilerseniz kay›t
yap›p daha sonra her yerde görebilirsiniz.
Tüm araﬂt›rmalar›m›z, daha basit çözümlerle insanlar›m›za yard›m etmek için.

reden aç›ld›¤› belli de¤il. Türkiye’de böyle
bir ﬂey yok.
Güvenlik aç›s›ndan hedefiniz nedir?
Mekanik aç›s›ndan güvenlikte yap›lmas›
gerekenler yap›ld›. Bundan sonra elektronik güvenlik sistemleri ön planda olacak.
Fakat sadece elektronik yetmiyor. Dolay›s›yla her iki güvenlik teknolojisini birleﬂtirip, “Elktromekanik Güvenlik” sistemlerini
hayata geçirece¤iz.

Yapt›¤›n›z dijital kap›lar mekaniklere
göre güvenli¤i ne kadar
art›r›yor?
1976’dan Bu Yana Gerçekleﬂtirilen Yenilikler
Bizim yapt›¤›m›z kap›lar di1976 Günümüz çelik kap› format›n›n tasar›m›
¤erlerine göre en az›ndan
1978 Demonte kasa ile yerinde inﬂaat imkân› sa¤layarak
yüzde 500 daha güvenli.
pratik montaj
Bunu rahatl›kla söyleyebili1984 Türkiye’de metalin üstüne ahﬂap kaplamay›
riz. Çünkü mekanik güvengerçekleﬂtiren ilk çelik kap› firmas›
lik zaten var. 30 senedir bu
1989 Çok yönlü kilit kullan›m› ( multi-sistem)
iﬂin içindeyiz, mekanik gü1990 Elektromekanik kilit ve özel tip kilit montaj›
venli¤i Türkiye ö¤rendi.
1991 Uzaktan kumandal› kilit yap›m ve montaj›
Ancak yapt›¤›m›z elektro1993 Elektronik darbe sensörlü kap› koruma alarm›
nik tasar›m ve geliﬂtirme1996 Parmak izi ile aç›lan kilit sistemi - VIP özel montaj
lerle biz güvenli¤i art›rd›k.
2004 Parmak izi ile çal›ﬂan kilit sistemi - ekonomik sürüm
Kap›lar›n üzerindeki meka2005 Proxy Kart sistemi
nik kilitleri dahi görünür2006 Kiﬂiye Özel Çelik Kap›lar, güvenlik sistemleri
den kald›rd›k. Kap›lar›n ne-
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Yenilenemeyene
Hayat ﬁans› Yok!
Yenilik, günümüz iﬂ dünyas›n›n adeta can simidi oldu. En az›ndan rekabeti sürdürebilmek için
olmazsa olmaz kabul ediliyor. Çin’in ucuz iﬂgücü karﬂ›s›nda özellikle Türk tekstili ve konfeksiyonunun en büyük rekabet avantaj›n› yitirmesi, yenili¤i vazgeçilmez yap›yor. Esas›nda eskiden de
yenilik vazgeçilmezdi. Yenilenemedi¤i için tarihe kar›ﬂan marka ve fikirler bunun aç›k delili.
Bugünlerde iﬂ dünyas›nda en moda kelimelerden biri ‘inovasyon’… ‹novasyon,
derin anlam›yla günümüz iﬂ dünyas› için
hayat› sürdürmek demek. Rekabetin ac›mas›z rüzgarlar›nda savrulmamak için üretilen son çare de diyebiliriz inovasyon
için...
‹novasyon illa da s›f›rdan bir ﬂey icat etmek
de¤il. En basit anlam›yla inovasyon; bir fikrin, sat›labilir ürün, hizmet ve proses hâline getirilmesine yani ticarileﬂtirilmesine
deniyor. ‹ﬂin s›rr›, ticarileﬂtirilebilecek bir
fikrinizin olmas›… ‹novasyonun can damar› da yenilik... Kimi zaman yeni bir fikir,
yeni bir icat; kimi zaman da var olan hizmet ve faaliyetlerde yenilik yapmak...
Türkiye ekonomisi büyük bir dönüﬂümden geçiyor. Bir zamanlar herkesin yapt›¤›
iﬂi yap›p, yüksek enflasyonun da etkisiyle
para kazananlar art›k para kazanam›yor.
Art›k geçerli kural, gerçek faaliyetinden para kazanmak. Buna karﬂ›n y›llard›r yapt›¤›
iﬂi yapanlar da, yenilik yap›p bir ad›m öne
geçemedikleri sürece rakipleri karﬂ›s›nda
direnemiyor...
Ekolojik Tekstille Bar›ﬂ›n
Özellikle ihracat›n sürükleyici gücü olan
tekstil ve konfeksiyonda büyük sanc›lar
var. Çin’in ucuz iﬂgücü karﬂ›s›nda Türk
tekstili ve konfeksiyonu en büyük rekabet

68

avantaj›n› yitirdi. Herkesin dilinde bir ‘katma de¤erli ürün’ laf›d›r gidiyor. Katma de¤erli ürün bir anlamda da yenilikçi ürün
demek. Var olan ürün ya da hizmet üstüne
art› bir de¤er katmak; kurtuluﬂ reçetesinde
yazan ilk madde...
Sümerbank’›n pazenlerinden bu yana
Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü çok
mesafe ald›. Dünyada ciddi bir üretim gücüne ulaﬂt› Türkiye. Buna karﬂ›n yenili¤i
iﬂinin oda¤›na koymayanlar kazanamayacak. Peki ne var tekstil ve konfeksiyon sektörü aç›s›ndan yeniliklerde... Üretim aya¤›nda inovatif kumaﬂlar öne ç›k›yor. Kanserojen etkisi olmayan, eko tekstil ürünlerini giymek istiyor bilinçli tüketici. Ekolojik
tekstil (eko-teks) konusu 1990’lar›n ortalar›nda ortaya at›ld›. Eko-teks, çevre ve insan
sa¤l›¤›na uygun tekstil üretimini esas al›yor. Tekstilde, hammaddenin elde ediliﬂinden, at›k haline kadarki süreçte kullan›lan kimyasallar, iﬂyerindeki gürültü düzeyi,
baca gaz› gibi insan ve çevre sa¤l›¤›yla ilgili tüm konular ekolojik tekstilin kapsam›na
giriyor. Türk tekstilinin en önemli pazar›
olan Avrupa’da ekolojik tekstil alan›ndaki
özel etiketlerin say›s› h›zla art›yor. Bunlardan en önemlisi de Almanya menﬂeli ‘Ökotex’ etiketi. Bu sektörde faaliyet gösteren
firmalar›n ekolojik tekstil faaliyetlerini yo¤unlaﬂt›rmalar› gerekiyor.

Yenili¤in Merkezinde Tasar›m
Tekstil ve konfeksiyonda art›k dizayn (tasar›m) olmazsa olmaz. Bir ﬂeyi tasarlamak,
zaten benzerlerinden farkl›l›k oluﬂturmak
için yap›lan bir eylem. Böyle olunca da,
sektörde yeni bir koleksiyon haz›rlarken,
farkl› dizaynlar ortaya koymak gerekiyor.
Art›k sadece tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde de¤il, bir hal›n›n üstündeki ﬂekilleri
tasarlamak için de bilgisayar teknolojisinden yararlan›l›yor. Bilgisayar yard›m›yla üç
boyutlu olarak yap›lan tasar›mlarla adeta
sanal modeller yap›l›yor. CAD (computer
aided desing-bilgisayar destekli tasar›m),
CAM (computer aided manufactiring-bilgi-

Haziran 2006

dosya YEN‹L‹K-FARKLILIK

/ Yenilenemeyene Hayat ﬁans› Yok!

sayar destekli üretim) inovasyon ça¤›n›n
olmazsa olmazlar› hâline gelmeye baﬂlad›.
Tabii tasar›m yaln›zca tekstil ve konfeksiyonda de¤il, bütün sektörlerde faaliyetlerin oda¤›nda olmal›.
Gelecek Organik Tar›mda
Tar›mdaki de¤iﬂim ve yenilik hareketini de
son y›llarda ‘organik’ ve ‘ekolojik’ kelimeleri simgeliyor. Asl›nda organik tar›m, bundan 50 y›l öncesinde yap›lan do¤al tar›m›n
yeniden keﬂfedilmesinden baﬂka bir ﬂey
de¤il. Her türlü kimyasal, sentetik ve yapay
girdi kullan›lmadan yap›lan organik tar›m,
‘sertifikal› ve kontrollü’ tar›m olarak da adland›r›l›yor. Dünyada organik tar›m yoluyla pazara sunulan ürünlerin toplam de¤eri
40 milyar dolar› buluyor. Türkiye’de ise
henüz organik ürün ihracat›n›n 40 milyon
dolara ulaﬂmad›¤› biliniyor. GAP’taki bakir
arazilerde sulu tar›m›n baﬂlamas›yla birlikte Türkiye’nin organik tar›m merkezi olmas› bekleniyor.
Organik ürün yetiﬂtiricili¤i bir yana, organik tar›m ticareti de günden güne önem
kazan›yor. Organik ürünlerin sat›ld›¤› ma¤azalar art›k daha çok tüketici çekiyor.
Risk sermayesi ﬂirketleri de geliﬂecek bir
alan olarak gördükleri organik tar›m perakendesine yat›r›m yap›yor. ﬁevket Sabanc›
ve çocuklar›n›n kurdu¤u Esas Holding de,
City Farm zincirine ortak olarak bu konuda faaliyet göstermeye baﬂlam›ﬂ bir giriﬂimcinin yan›nda yer ald›.
H›zl› Yetiﬂen A¤açlar
Tar›mda üreticinin de yeniliklere aç›k olmas› ﬂart. Son y›llarda fidan ve süs bitkileri
üretimine ilgi giderek art›yor. Bugüne kadar çiftçili¤in k›y›s›ndan geçmemiﬂ bir çok
giriﬂimci bu alana el atmaya baﬂlad›. Geçmiﬂte M›s›r, Vietnam gibi ülkelerden ithal
edilen h›zl› yetiﬂen a¤açlar art›k Türkiye’de
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üretiliyor.
Do¤al ormanlar›n hoyratça tüketilmesini
önlemek için son y›llarda h›zl› yetiﬂen
a¤açlar için özel ormanlar kurmak oldukça
ilgi görüyor. Üstelik bu konuda Orman Bakanl›¤›’n›n teﬂvi¤i de var. H›zl› yetiﬂen
a¤açlar›n en bilineni olan pawlonia a¤ac›
yetiﬂtirmek çok gözde. 6-7 y›lda kesilip kereste yap›labilecek hâle gelen bu a¤aç, ihracat potansiyeli de taﬂ›yor. Metreküp fiyat› tipine göre, 400-1000 dolar aras›nda de¤iﬂiyor.
G›dada Yenilik Çabalar›
Rekabetin en yo¤un oldu¤u sektörlerden
biri de ﬂüphesiz g›da. Rekabetin boyutu
artt›kça yenilikler daha da önem kazan›yor. G›dada, üretimden sat›ﬂa kadar yenili¤in her aﬂamada kendini göstermesi gerekiyor. Bu sektörlerdeki yeni fikirleri de yine örnek iﬂ fikirleriyle aç›klayal›m.
G›da sektöründe de yap›lmayan› yapma
cesaretini giriﬂimcilerin göstermesi gerekiyor. K›rm›z› biberi közleyip ilk kez yurt d›ﬂ›na satan Türk giriﬂimcisi kendi alan›nda
bir ç›¤›r açm›ﬂ oldu. Dünyada nar›n faydalar› keﬂfedilince, Türk ﬂirketleri de k›sa bir
süre önce nar suyu da üretmeye baﬂlad›lar.
Ersu, Dimes tüketiciyi nar suyu ile tan›ﬂt›rarak bir inovasyon örne¤i ortaya koydular. Kabu¤undaki tanin ve içindeki lifler
nedeniyle iﬂlenmesi zor bir ürün oldu¤u
için meyve suyu üreticilerinin ilgisini bugüne kadar çekemeyen nar, ihracat potan-

siyeli de keﬂfedilince baﬂ tac› edildi. Ersu,
her y›l yapt›¤› 1,5-2 milyon dolarl›k ar-ge
yat›r›m›yla nar suyu konusunda kendi teknolojisini geliﬂtirdi. Ancak bu yat›r›ma de¤ece¤ini düﬂünüyor, çünkü nar suyu sayesinde cirosunda y›ll›k 12 milyon YTL art›ﬂ
bekliyor. Nara “katma de¤er katman›n daha da ilerisi var m›?” diye soranlara da bir
ipucu verelim. Amerika’da aynen sar›msak
hap›nda oldu¤u gibi nar hap› da üretiliyor.
Ünlü iﬂadam› ‹shak Alaton’un damad› Venüs D›ﬂ Ticaret Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mehmet Günyeli, bir yabanc› ortakla birlikte ﬂimdilerde Antalya’da böyle bir tesis
kurman›n planlar›n› yap›yor. Günyeli, nar›,
adeta bir kimyasal ilaç haline getirecek ve
sar›msak hap› benzeri, ileri bir teknolojiyle
nar hap› üretecek.
Yenilikçi Giriﬂimciler
G›dan›n hizmet boyutunda da her zaman
yeni fikirler tüketiciden bekledi¤i karﬂ›l›¤›
al›yor. Fast food ile bal›¤› birleﬂtiren ve
‘myfish’ ad›yla bir zincir kuran giriﬂimci,
Türkiye’de bir ilke imza atm›ﬂ oldu. Say›lar› h›zla artan simitevleri de sokakta sat›lan
simitten adeta büyük bir iﬂ kolu geliﬂtirdi.
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Nano Teknoloji Gelece¤i
De¤iﬂtirecek
Gelece¤in sektörlerine damgas›n› vuracak yeniliklerden biri de nano teknoloji
devrimi. Yunanca’da cüce anlam›na gelen
nano, milimetrenin milyonda biri demek.
Nano teknoloji, son 15 y›l›n en büyük tekG›da sektöründe farkl› konseptlerde, özel
bir kimli¤i olan mekanlar oluﬂturmak; yeme¤i kar›n doyurman›n ötesinde gören tüketicilerden her zaman gerekli ilgiyi görüyor. Kimi zaman bu ﬂekilde moda haline
gelen mekanlar, yüksek cirolar da yap›yor.
G›da iﬂinde farkl› sat›ﬂ kanallar›n› kullanmak, teknolojiyi sat›ﬂ aya¤›nda kullanmak
da inovatif örnekler aras›nda... Türkiye’nin
ilk online yemek sipariﬂ sitesi olan “yemeksepeti.com”, biliﬂim teknolojilerinin
tüm imkânlar› kullan›larak sipariﬂler al›n›yor. Sipariﬂ hata oran› s›f›ra yak›n olan sistemde, sipariﬂin en k›sa zamanda ve en
do¤ru ﬂekilde tüketiciye ulaﬂt›r›lmas› sa¤lan›yor.
e-ticaretten Kaç›ﬂ Yok
Perakendeciler bir taraftan mevcut müﬂterilerini ellerinde tutmak için çabalarken,
yeni müﬂterilere ulaﬂmak için de yenilik
peﬂinde koﬂuyorlar. Var olan bir mal› satmak için farkl› yollar deniyorlar. Art›k elek-
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noloji devrimi olarak kabul ediliyor. Atom
seviyesinde yap›lan müdahalelerle el edilen nano teknoloji ürünü malzemeler,
normalden farkl› özelliklere sahip olabiliyor. Nano teknoloji, her sektöre farkl›
yans›malar yapabilir. Tekstilde k›r›ﬂmayan
ve kirlenmeyen kumaﬂlar giyim al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirebilecek nitelikte. Sa¤l›k
sektöründe nano teknolojiyle tedavi ve
teﬂhiste yeni yöntemler uygulanabilir. Nano tabancalarla do¤rudan hücreye müdahale edilebilir. Yapay kemikler üretilebilir. ‹nﬂaat ve mimarl›kta da nano teknolojiyle yeni ve benzeri olmayan tasar›mlar›n
yap›lmas› mümkün. Nano teknolojiyle
üretilen boyalar, yanm›yor. Nano teknolojinin etkilemesinin beklendi¤i sektörlerden birisi de enerji. Nano tüplerin yepyeni yak›t pillerinin üretiminde ç›¤›r açmas› da bekleniyor.
tronik ticaret de geliﬂiyor. Dünyadaki e-ticaretin hacmi 7.3 trilyon dolar› buldu. Türkiye’de istenilen olgunlu¤a ulaﬂmasa da
son y›llarda özellikle KOB‹’ler, e-ticaretin
büyüsüne kap›lm›ﬂ durumda. Bankalararas› Kredi Kart Merkezi, 2005’in ilk 11 ay›nda
42,7 milyar dolara ulaﬂan kredi kart› cirosunun yüzde 2’lik k›sm›n›n, yani 926 milyon dolar›n›n e-ticaret kapsam›nda yap›ld›¤›n› aç›klad›. ‹nternet kullan›c›lar›n›n artmas›na paralel olarak büyüyen e-ticaret
,özellikle internet üzerinden cep telefonu,
foto¤raf makinesi, kamera ve DVD gibi
ürünlerin sat›ﬂlar›nda önemli bir paya sahip oldu.
Perakendede elektronik ticaretin bir tamamlay›c›s› olarak karﬂ›m›za ç›kan ak›ll›
ma¤azalar da gelece¤in teknolojisinden yararlan›yor. Tedarik zinciri yönetimini de
kusursuz yapan gelece¤in ma¤azalar›, lojistik sistemlerinin de hatas›z iﬂlemesini sa¤l›yor. Perakendede CRM (müﬂteri iliﬂkileri

yönetimi) de önem kazand›. Müﬂteriyi
do¤ru tan›mak için uygulanan bir yönetim
sistemi olan CRM uygulamalar›, önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak.
Kiﬂiye Özel Turizm
Hizmet sektörünün ﬂah› olarak kabul edilen turizm de yeniliklere aç›k bir sektör.
Her ﬂey dahil sistemiyle Türk insan› farkl›
bir tatil anlay›ﬂ›yla tan›ﬂt›ran turizmciler,
yeniliklerin peﬂinden koﬂmaya devam ediyor. Dünyada yükselen kiﬂiye özel trendinden etkilenen turizmciler, son zamanlarda
müﬂteriye özel paketler haz›rlamaya baﬂlad›lar. Magic Life zincirini, dünya turizm devi TU‹’ye satan Cem K›nay, yenilikçi yaklaﬂ›mla yeni bir zincir kurma peﬂinde. One
hotels & resorts zinciri, kiﬂiye özel hizmet
paketleri sunacak. ‹nsanlara istedikleri gibi
bir tatil yaﬂatmay› planlayan zincirde isteyenler yemek piﬂirme kursu alacak; isteyen kahvalt›s›n› sahilde her gün oluﬂturulan farkl› ve özel bir mekanda yiyecek.
Konsept Oteller Gözde
Deniz, güneﬂ ve kum art›k turizm sektöründe tek baﬂ›na yeterli de¤il. Turizmi çeﬂitlendirmek için do¤a ve kültür turizmi
gibi alternatif turizm aray›ﬂlar›na olan ilgili
giderek art›yor. Av turizmi, sa¤l›k turizmi,
inanç turizmi gibi daha spesifik olarak yap›lan kuﬂ turizmi (kuﬂlar›n göç yollar› üzerinde bulunan vadilerde yap›lan kuﬂlar›n
gözlendi¤i, do¤ayla içiçe olan bir turizm
çeﬂidi) gibi örnekler de art›k giriﬂimcilerin
gündeminde yer almal›.
Özel konseptli oteller de turizmde yenilik
yapmak isteyenlerin baﬂvurduklar› enstrümanlardan. Tüm odalar› beyaza boyal›, içine girdi¤iniz andan itibaren sizi her ortamda dinlenmeye iten Alarko Holding’in Antalya merkezde bulunan Hillside Su oteli,
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Üniversiteler de Yeni Fikir Üretiyor
Türkiye ve dünya üniversitelerindeki akademisyenlerin
ço¤unun parlak fikirleri, ticarileﬂemeden çürüyüp gidiyor.
Türkiye’de üniversite-sanayi iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek isteyen
yap›lardan biri de Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araﬂt›rma ve
Uygulama Merkezi (EB‹LTEM). 1994 y›l›nda kurulan EB‹LTEM,
uzman 16 personeliyle, sanayi ile üniversite aras›nda köprü
kuruyor. Kuruldu¤undan bugüne 300’e yak›n özgün, sanayide
uygulanabilir proje sergileyen EB‹LTEM’in sundu¤u projelerden 25’i yat›r›ma dönüﬂtü. EB‹LTEM’e giriﬂimciler 0232-388 03
78 nolu telefondan ya da “ebiltem@ebiltem.ege.edu.tr” mail
adresinden ulaﬂabilirler.
‹ﬂte EB‹LTEM’in portföyünde bulunan baz› üniversite
patentli iﬂ fikirleri:
• Ekolojik et üretin! Ekolojik hayvansal üretim art›k ön
plana ç›k›yor. Mevcut hayvansal üretimde ço¤u zaman kesimhane yan ürünleri, kadavra unlar› ve çeﬂitli katk› maddeleri
bilinçsizce kullan›l›yor. Türkiye’nin bakir bir alan› olan ekolojik
hayvan üretimine yönelik Prof. Dr. Y›lmaz ﬁayan ve Uzman
Muazzez Polat bir proje geliﬂtirdi. Hayvan refah›n› da gözeten
bu projede, hayvanlara ekolojik yetiﬂtirme ve beslenme imkânlar› veriliyor.
• Deri at›klar›n› kreme kat›n: Deri sanayiine giren hammaddenin yüzde 25’i mamul deri olarak kullan›l›yor. Yüzde 75’i
at›k olarak çevreye b›rak›l›yor. Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Deri Mühendisli¤i Bölümü’nden Selime Çolak,
Nurdan Pazarl›o¤lu, Özgen Özer ve Hasan Özgünay taraf›ndan
deri endüstrisi kat› at›klar›n›n kozmetik sanayiinde
kullan›labilece¤i ortaya ç›kar›lm›ﬂ. Özellikle de krem üretiminde deri at›klar› kullan›labiliyor.

konsept otellerin Türkiye’deki son popüler örneklerinden. Mimar Eren Talu’nun
tasarlad›¤› otel, çok yüksek gelir grubunun
halen u¤rak yerlerinden biri konumunda.
Son dönemde her türlü güzellik ve bak›m›n da yap›ld›¤› SPA otelleri trendi de yükseliyor. Richmond Grubu’nun.... "Ricmond/Nua Wellness Spa" oteli, bu kon-
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• Alerji yapmayan bebek giysisi: Sanayileﬂme ve hava
kirlili¤ine ba¤l› olarak, günümüzde her 10 kiﬂiden birinin alerjik
bir rahats›zl›¤› var. Özellikle bebekler, toz içinde yaﬂayan ve
akar (mine) denilen hayvanlar›n d›ﬂk›lar›na karﬂ› hassas. Ege
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisli¤i
Bölümü’nden Doç. Dr. Ziynet Öndo¤an ve araﬂt›rma görevlisi
Zümrüt Bahad›r Ünal taraf›ndan geliﬂtirilen projede, bebekler
için kullan›lan kumaﬂlar›n akar bar›nd›rma oranlar› test edilmiﬂ.
Yani üniversiteden al›nan fikirle, bebeklere alerji etkisi yapmayan kumaﬂlar›n hangisi oldu¤u ö¤renilebilir.
• Saf su üretin: Kimya, ilaç, g›da ve tekstil sektöründe kullan›lan saf suyun; laboratuvarlardan, otomotiv sanayiye kadar
geniﬂ bir kullan›m alan› bulunuyor. Ege Üniversitesi Ödemiﬂ
Meslek Yüksekokulu’ndan Ziraat Mühendisi Taner Öcel, mikrodalgayla saf su elde edilmesinde yeni bir teknoloji geliﬂtirmiﬂ.
• Ayçiçe¤i ya¤›ndan biodizel üretin: Biyodizel üretimi
son dönemde yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›. Ege Üniversitesi Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Bülent Keskinler,
Yrd. Doç. Dr. Aziz Tanr›seven, Nadir Dizge ve araﬂt›rma
görevlisi Oltan Canl› taraf›ndan geliﬂtirilen proje, ayçiçek
ya¤›ndan biodizel üretilebilece¤ini de ispatl›yor. Bu metodun,
ticari olarak biyodizel üretiminde kullan›labilme potansiyeli
oldu¤u da saptanm›ﬂ.
• Sayaçlar uzaktan da okunabilir: Geliﬂtirilen projeyle,
kolay kullan›ml› bir yaz›l›mla; internet veya bir network
üzerinden elektrik, gaz ve su sayaçlar› uzaktan okunabiliyor.
Bilindi¤i üzere sayaçlar, görevli elemanlar ya da onlar›n kulland›¤› cihaz yard›m›yla okunuyor.
Projede Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik
Elektronik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Radosveta Sokulu ile
Bila Çakmak’›n imzas› var.

septin de son örneklerinden....
Evler de Ak›lland›!
‹nﬂaat sektörü, yal›t›mdan, kaplama malzemelerine kadar her türlü yenili¤in bin bir
örne¤ini sunan bir sektör. Son alarak Amerikan siding sistemiyle d›ﬂ cepheler kaplan›yor. Son dönemde nano teknoloji inﬂaat
sektörüne de girdi. DYO nano teknolojiyle

yanmayan boya ve vernik üretti. Konut
sektörü ak›ll› evlerle, tüketiciye sunaca¤›
yenilikleri de zirveye ç›kar›yor. Ak›ll› ev
teknolojisiyle, evinizde olmasan›z bile bir
telefon yard›m›yla elektrikli ev aletlerinizi
kontrol edebilirsiniz. F›r›n›n alt›n› eve gelmeden bir saat önce çal›ﬂt›rabilir, evinizin
s›cakl›¤›n› istedi¤iniz ayarda tutabilirsiniz.
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Yenilenemedi¤i ‹çin Tarih Olan Markalar ve Fikirler
Asl›nda hiçbir ﬂey ayn› kalm›yor. De¤iﬂmek ve geliﬂmek bir
yarat›l›ﬂ kural›... Geçmiﬂte ç›¤›r açan bir fikrin bugün hiçbir
de¤eri kalmayabilir. Bu yüzden de bir zamanlar›n cin fikirlerini,
büyük buluﬂlar›n› bugün nostalji olarak an›yoruz. ‹ﬂte yenilenemedikleri için tarih olan fikirler ve markalar...
• Müzelik hesap makineleri: Dijital dünyadan geçmiﬂe
bak›nca, insan›n akl›na Facit markal› hesap makineleri geliyor.
Daktilo büyüklü¤ündeki bu metal hesap makineleri, yandaki
kolu çevrilince hesaplamay› yapard›. Halen bugün bir ço¤u t›k›r
t›k›r çal›ﬂsa bile müzelerdeki yerini çoktan ald›. Çünkü art›k pille
bile çal›ﬂmas›na gerek olmayan, güneﬂ enerjili hesap makineleri
var. Yüksek bellek kapasiteli bu hesap makineleri, Facit’i de
tarih yapt›.
• Merdaneli çamaﬂ›r makineleri: Çamaﬂ›r makinesi
teknolojisi de h›zla geliﬂti. Bir zamanlar evlerdeki merdaneli
makineler art›k demode oldu. Bursal› Kamil Tolon, bir zamanlar
merdaneli çamaﬂ›r makinesinde bilinen bir marka olmuﬂtu.
Bursa’daki imalathanesinde önceleri yerli dokuma tezgah›
yapan Kamil Tolon’un bugün ad›n› hat›rlayan pek az tüketici
var. Art›k son teknolojili, onlarca program ayar›, 7 kiloya kadar
çamaﬂ›r y›kama kapasitesine sahip çamaﬂ›r makineleri hizmetinizde...
• G›rg›r’› süpürüp geçtiler! Siyah beyazl› televizyon döneminin unutulmayan sloganlar›ndan biri “G›rg›r giren evde d›rd›r
olmaz”d›. ‹zmirli sanayici Tacettin Hiçy›lmaz’›n icat etti¤i G›rg›r
süpürgesi, 1970’li y›llarda adeta bir fenomen olmuﬂtu. El süpürgesi G›rg›r o kadar be¤enildi ki, Türkiye’nin d›ﬂa aç›lmas›yla birlikte 1983’te ihracata bile baﬂlad›. Ancak geliﬂen teknolojiye
ba¤l› olarak üretilen elektrik süpürgeleri G›rg›r’›n taht›n› sarst›.
G›rg›r da haf›zalarda kalan bir marka oldu.
• Baﬂ a¤r›s›na ille de Gripin: Bundan 40 y›l önce baﬂ›n›z
a¤r›d›¤›nda ilk akl›n›za gelen ilaç neydi? Bu soruya orta yaﬂ›n
üstündeki birçok insan›n Türkiye’de verece¤i cevap de¤iﬂmeyecektir... Gripin... Bakkallardan kolayca al›nabilen Gripin, ﬂimdi
geliﬂen ilaç sanayindeki bir çok rakibiyle baﬂ etmeye çal›ﬂ›yor.
• Hac› Murat’›n tarihi: Türkiye’nin ilk kitle otomobillerinden olan Murat 124, 1970’li y›llar›n en çok sat›lan otomobiliydi. ‘Hac› Murat’ olarak da adland›r›lan otomobil için yap›lan
taksitli kampanyalar› ço¤u kimse kaç›rmazlard›. 65 beygirlik, çift
bo¤azl› karbüratörlü bir otomobil olan Murat 124, otomotiv
sanayindeki h›zl› geliﬂimle birlikte, seri üretimden kald›r›ld›.
Ancak Tofaﬂ, ﬂimdi yeni nesil otomobillerle tüketicilerini memnun etmeye çal›ﬂ›yor.
• Arap sabunu art›k yok: Günümüzde temizlik maddeleri,
deterjanlar büyük bir pazar hâline geldi. Mutfak temizli¤inin
ayr›, banyo temizli¤inin ayr› ürünleri var. Yumuﬂat›c›s›,

72

parlat›c›s›, kireç sökücüsü derken, her ay aile bütçesinin önemli bir bölümü deterjanlara harcan›yor. Oysa eskiden temizlik
iﬂlerinin ço¤unda Arap sabunu kullan›l›rd›. Bir de Arap
sabununun bakkallarda metal bir kaﬂ›k yard›m›yla naylon torbalara doldurularak sat›ld›¤›n› hat›rlatal›m. Konu temizlik
malzemelerinden aç›lm›ﬂken, çamaﬂ›rlar› beyazlatmak için at›lan
mor-lacivert renkli çivitleri de yâd etmekte fayda var. En
meﬂhuru Öküzbaﬂ› markal› oland›.
• Dev pilli radyolar: Bugün walkmanlerin bile modas› geçti.
Art›k DVD çalar, MP3’lerle dinleniyor müzik. Oysa bir zamanlar›n transistörlü ve pilli radyolar›n›n baﬂ›nda az m› ajans (haberler) dinlendi. Genellikle her mahallede ancak bir tane olan bu
radyolar, elektri¤in olmad›¤› zamanlarda pille çal›ﬂ›rd›. Ama ne
pil... Yaklaﬂ›k 5x5 santim ebatlar›nda k›rm›z›-beyaz renkli yass›
piller... Berec, Ki-Wi marka piller daha çok el radyosunun
arkas›na kay›ﬂla sabitlenirdi. ﬁimdiki kalem pillerin dördünün
gücüne sahip 6 votluk bu piller, 1980’lerin sonunda piyasadan
silindiler.
• Sokak sütçüleri nerde? Eskiden pastorize yo¤urtlar
yoktu. Kimseler ne Danone’yi, ne de P›nar’› bilirdi. Bugünkü
meyveli yo¤urt diyebilece¤imiz yo¤urdu biraz da elitler
Kanl›ca’da ﬂekerli olarak yiyebilirdi. Yo¤urdu genelde evde
annelerimiz yapard›. Daha do¤rusu mayalard›. Tabii ki, sokak
sütçüsünden al›nan sütle... Art›k biraz hijyen, biraz da evde
yo¤urt mayalaman›n zorlu¤u nedeniyle sokak sütçülü¤ü iﬂ
olmaktan ç›kt›.
• Terzilerden haber yok: Konfeksiyon sektörünün bu
oranda geliﬂmedi¤i y›llarda terzilik diye bir meslek vard›. Haute
coutere çal›ﬂmayan bu terziler, kim ne kumaﬂ getirse, kesip dikerdi. ﬁimdi art›k tek tük de olsa erkek terzileri kald› ama
mahalle aralar›ndaki terzi Ayﬂe Teyze’den haber yok.
• Hamamlar kapand›, gitti: Türk toplumunun temizlik
düﬂkünlü¤ünün en güzel örnekleriydi hamamlar. ﬁimdilerde
ancak lüks otellerde, tatil yörelerinde turistik amaçl› kullan›lan
hamamlar, eskiden her mahallede hizmet verirdi. ‹ﬂletmecisi,
tella¤›yla önemli bir iﬂ kolu olan hamamlarda aya¤a takunya giyilir, Hac› ﬁakir beyaz sabun ile y›kan›rd›. Eskiden evinde hamam
olmayanlar›n paklanma yeri olan hamamlar, jakuzli lüks banyolarla yar›ﬂamad›.
• Siyah beyaz foto¤raflar: Zaman eskiden siyah beyaz
foto¤raflarda donard›. 6x6 ve ya 6x9 santimetre foto¤raf çekenler, kutu ve körüklü Roleiflex, Zeissikon foto¤raf makineleri,
sulu, akülü ve ampüllü flaﬂlar kullan›l›rd›. Foto¤raf çektiriler, 23 günlük bir karanl›k oda faaliyetinden sonra foto¤rafç›dan
al›n›rd›. Dijital makineler ç›kmad›¤› zamanlarda, çekti¤in
foto¤raf› hemen görme imkân› olmad›¤› için heyecanl› bir bekleyiﬂ vard›. Bu bekleyiﬂin sonunda foto¤rafç›lar da kazan›rd›.
ﬁimdi ise foto¤rafç›lar›n yerini dijital copy center’lar ald›.
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‘Bir Bardak Çay
veya Su’ Demeyin…
Ekonomideki yenileﬂme için “‹nnovation”; bir iﬂletmenin rekabet gücünü korumak ve art›rmak için
ürünlerinde, hizmetlerinde ve iﬂ yap›ﬂ yöntemlerinde yapt›¤› de¤iﬂiklik, farkl›l›k ve yenililiklerdir.
‹nnovation buluﬂ olmad›¤› gibi, araﬂt›rma geliﬂtirme de de¤ildir. Bir kereli¤ine yap›lacak, belli
kiﬂilerin görevi olan veya sadece belli sektörlerin iﬂi de de¤ildir.
Geçenlerde bir k›r restoran›nda arkadaﬂlarla yeme¤imizi yedik. E¤er bir k›rdaysan›z, hizmet beklentileriniz ileride olam›yor. Güzel bir bal›k, güzel bir salata ve güler yüzlü garsonlar sizi yeterince tatmin
edebiliyor. Bu memnuniyetimizin üstüne
“‹yi bir çay gelse” diye içimden geçti. Dünyada en fazla çay tüketilen ülkeyiz ama
unutamayaca¤›n›z bir bardak çay› nerede
içtiniz? Evet, k›r restoran›ndaki çay unutulmazlar aras›nda bir tat de¤ildi ama servis
harikayd›. Mor, turuncu, leylak rengi çiçek
taç yapraklar›yla süslenmiﬂ tabakta geldi
çaylar›m›z. ‹ﬂte bu içilir…
“‹ﬂte bu içilir” diyorsan›z, ödeyece¤iniz hesaba bakmazs›n›z. Bir ürüne katabilece¤iniz somut bir de¤er yoksa, hizmetin engin
alan›ndan faydalan›n.
Fark›ndal›k ve yenilik sadece ürünü geliﬂtirmede kullan›labilecek bir yöntem de¤ildir. Hizmeti farkl›laﬂt›rmak, çeﬂitlendirmek, zenginleﬂtirmek ve her çeﬂit yenilik
tahminlerin ötesinde bir gelir kap›s› açarken, konumland›rman›zda da önemli bir
usul olacakt›r.
Ekonomideki yenileﬂme için “innovation”
kavram› kullan›l›yor. Kapsad›¤› anlam› ﬂöyle aç›klayabiliriz: Bir iﬂletmenin rekabet
gücünü korumak ve art›rmak için ürünlerinde, hizmetlerinde ve iﬂ yap›ﬂ yöntemlerinde yapt›¤› de¤iﬂiklik, farkl›l›k ve yenili-
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liklerdir. Buluﬂla yenileﬂme aras›nda ince
bir çizgi var. Fonksiyonunu, yap›s›n›, temel
karakterlerini de¤iﬂtirmeden yap›lan yeniliklerden bahsediyoruz.
Asl›nda nedir ve ne de¤ildir, sorular›n› cevaplarsak daha net anlaﬂ›l›r. ‹nnovation buluﬂ olmad›¤› gibi, araﬂt›rma geliﬂtirme de
de¤ildir. Bir kereli¤ine yap›lacak, belli kiﬂilerin görevi olan veya sadece belli sektörlerin iﬂi de de¤ildir.
Ürünleri farkl› k›lmak için yap›lan çal›ﬂmalar daha çok öne ç›k›yor ama kurumlar› kal›c› ve sürdürülebilir k›lan hizmetlerdir.
Son y›llarda perakendecilik ve ma¤azac›l›¤›n geliﬂmesinin en önemli sebebi de, ürüne kat›lacak de¤erlerin s›n›rl› ve kâr oranlar›n› düﬂmesiyle yak›ndan ilgilidir.
Rekabet alan›ndan fiyat, kalite kalk›nca boﬂ
olan alan hizmet olarak öne ç›k›yor.
Denim denilen bluejean, giyim eﬂyalar›nda
yap›labilecekler s›n›rl›d›r. 200 y›l› aﬂk›n zamand›r kumaﬂtan yap›lan pantolon, mont
veya gömleklerde stil fark›n›n d›ﬂ›nda yap›lanlar s›n›rl› kald›. Denim’de yap›lan her
farkl› çizgi yenilik de¤ildir. O yüzden y›llard›r markaya yat›r›m yap›l›yordu. Tercih
noktas› markayd›. Colin’s bir yenili¤e imza
att›. Çift tarafl› denim ile tek k›yafette çift
rengi uygulad›lar. Bavula tekerler takmak
da bir yeniliktir, kâ¤›t mendili cebe s›¤acak
ﬂekilde paketlemek de... Ama kâ¤›t mendi-

li ›slatmak da bir yeniliktir. Kimyasal yap›s›n› de¤iﬂtirebiliyorsan›z kâ¤›d›n, buluﬂtan
söz edilebilir.
Son iki y›l›n en büyük s›çrama yapan bir tüketim kalemine de¤inmek istiyorum. Haz›r kahve, üçü bir arada, f›nd›kl› ve karamelli ürünleriyle bir yeniliktir. Baﬂar›l› bir
uygulamad›r. Cafe Crowne markas›n›n yerleﬂmesine bile sebep oldu bu trend. Ne yaz›k ki, Cafe Crowne gündeme kafesiyle geldi ama tutmad›. E¤er bir kafe zinciri haline
gelebilseydi, oluﬂacak katma de¤eri düﬂünebiliyor musunuz? Bir baﬂka kafe markas›na geçmek istiyorum.
Dünyan›n en yayg›n ve trend kafe markas›
Starbucks’t›r. Starbucks bir buluﬂ de¤ildir.
Markan›n arkas›nda varolan ﬂey tamamen
hizmetin farkl›laﬂt›r›lmas›d›r. ‹yi bir kahve,
zengin çeﬂit ve tutku b›rakan hizmetten
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Hizmetteki bu yenilik markayla da bütünleﬂmiﬂtir. Markan›n

Yenilik, yenileﬂme veya baﬂka bir adla adland›raca¤›m›z innovation sonuçlar› için
sa¤l›kl› iletiﬂim altyap›s› oluﬂturulmal› ve
baﬂar› ödüllendirilmelidir. Di¤er taraftan
yenileﬂmenin kurum içinde ö¤renilebilece¤ini de unutmamak gerekiyor. Hizmet süreçleri sorgulanmal› ve hizmet tutkusuna
merak kat›lmal›d›r. Rekabet yo¤unlaﬂt›kça, hizmet insana daha yak›n olacakt›r.
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/ Bir Bardak Çay veya Su’ Demeyin…

içinde yeni buluﬂlar da olabilir ama ç›k›ﬂ
noktas› ürüne kat›lan hizmet ve hizmetin
yenili¤idir.
Yaz›n›n giriﬂinde bahsetti¤im çay olay›na
gelecek olursak: Unutamayaca¤›n›z çay›
nerede içtiniz? Hat›rlayamad›n›z m›? Hâlbuki Türkiye, çay tüketiminde dünyan›n
ilk üçünde yer al›yor. Ne üründe bir kalite
bulabiliyoruz, ne de hizmetin sunulmas›nda. Peki, bat›l› cafe zincirlerinin d›ﬂ›nda
kahve içti¤iniz ve unutamad›¤›n›z yeri hat›rl›yor musunuz? B›rak›n çay›, granül kahveyi; geleneksel kahvemize bile sahip ç›kmad›k. Ç›kmad›¤›m›z gibi yenilik de katmad›k. Arçelik’in yapt›¤› kahve makinesi
buluﬂtur, burada yenilikten bahsediyoruz.
Bosna Hersek’e giden herkes yaﬂam›ﬂt›r.
Klasik kahvemizi takdim ederken bir seremoni yaﬂan›r. Cezve, fincan, su birlikte sunulur. Buna yenilik katabilirseniz iﬂi tutkuya dönüﬂtürürsünüz.
Mahallenin ortak mekânlar› vard›r. Bakkal,
kasap, manav bunlardand›r. Bir dostumun
yaﬂad›¤› bir an›s›n› aktarmak istiyorum. Akﬂam evine giderken manava u¤ruyor. Birkaç çeﬂit meyveden birer ikiﬂer kilo al›yor.
Hesab› istedi¤inde ç›¤l›k atmadan kendini
alam›yor. 50 YTL’yi geçen bir tutardan bahsediyorum. Manav gayet sakin, “Beni di¤erleriyle kar›ﬂlaﬂt›rma” diyor. Manav›n
özelli¤i ﬂu: Marketler aç›l›nca rekabet ﬂans›n› kaybetti¤ini görerek, müﬂteri hedef
kitlesini de¤iﬂtiriyor. Bo¤azdaki restoranlara da¤›t›ma baﬂl›yor. Organik ürünleri Tür-
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kiye’nin farkl› yerlerinden topluyor ve
lüks restoranlara tedarikçili¤e baﬂl›yor.
Manav dükkân› ofis gibi kal›yor ve eski
müﬂterilerine hizmet ediyor ama as›l hedef kitlesi restoranlar art›k. Hem daha pahal›ya sat›yor, hem organik ürün gibi
önemli bir trendi yakal›yor ve rekabet
ﬂans›n› koruyor.
Benzer uygulamalar bakkalda, terzide
olamaz m›? Bakkallar›n rekabet ﬂans› azal›yor ama yenilik konusundaki teslimiyetçi tav›rlar›na bir türlü anlam veremiyorum.
www.yemeksepeti.com adl› site, binlerce
‹stanbulluya her gün yemek servisi yap›yor. Burada yap›lan ne farkl› bir yemek, ne
de yeni bir buluﬂ. Sadece servisi sunmay›
internet üzerinden kabul ediyor. Benzer
hizmeti yapan onlarca site ç›kt› ortaya. Dahas› da ç›kacakt›r. Wal -Mart’›n CEO’su
Türkiye ziyaretinde kendilerine rakip olarak, Ebay’› gösterdi. ‹nternet üzerinden
ikinci el ürün sat›ﬂ› yapan Ebay, dünyan›n
en h›zl› büyüyen ﬂirketlerinden biri.
Bahç›van’›n üretti¤i “dilimli peynir” bir
üründe yeniliktir. Bildi¤imiz kaﬂar peynirini daha kullan›ﬂl› olsun diye dilime bölmüﬂtür. E¤er Bahç›van bu peynirle “Bahç›van tostu” diyebilece¤imiz hizmet birimleri kursa, bu hizmette yenilik olacakt›r.
Exotic diye bir meyve suyu markas› var. S›k›lm›ﬂ meyve sular›n›, pastorize iﬂlemden
geçirmeden paketleyip sat›ﬂ›n› yap›yor.
Katk›s›z, iﬂlemsiz bir uygulama. Bu hizmetin farkl›laﬂt›r›lmas›ndan, yenileﬂmeden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bugün güçlü bir
marka olma yolunda önemli ad›mlar at›yor. Paketleme her zaman yenilikler içinde
hem üründe, hem hizmette fark›ndal›k
oluﬂturuyor.
Niçin Hizmette Yenilik Yap›lmal›?
Neden hizmette yenili¤e gitmemiz gerekti¤ine bir daha bakal›m:
- Pazar›n ihtiyaçlar›na h›zla cevap verme
zorunlulu¤u içindeyiz.
- Ürün ömürleri k›sal›yor, rekabet yo-

¤unlaﬂ›yor.
- Müﬂteri istekleri ve çeﬂitlili¤i art›yor.
- Tedarik zinciri azal›yor ve temin süresi
k›sal›yor.
- Farkl› ve tercih edilen konumunda olma rekabetin esas› oluyor.
- Refah›n ve istihdam›n artmas›na yönelik olumlu katk›s› var.
Yenileﬂmenin co¤rafi sonuçlar›na bakt›¤›m›zda Güney Kore, ‹rlanda ve Finlandiya
gibi ülkelerin milli gelirlerinin yüksek oldu¤unu görürüz. Bu ülkelere göre, Türkiye’de yenilik üretme oran› onda bir düzeyinde.
Devletten önce, kurumsal ve kiﬂisel ad›mlar, ürün yan›nda hizmette de yenileﬂme
ve farkl›l›k oluﬂturmada yeni f›rsatlar ç›karacakt›r. Bütün birimlerden lider insanlar›n çakabilece¤i yenilikçi ortamlar oluﬂturulmal›. Farkl› bak›ﬂ aç›lar›na de¤er veren
ast üst iliﬂkiler oluﬂturulmal›. Müﬂterinin
önemi kavran›p, de¤er vermeyi protokolün üstüne ç›karmal›d›r. Hizmet süreçleri
sorgulanmal› ve hizmet tutkusuna merak
kat›lmal›d›r.
Bütün bu yenilik, yenileﬂme veya baﬂka bir
adla adland›raca¤›m›z innovation sonuçlar›
için sa¤l›kl› iletiﬂim altyap›s› oluﬂturulmal›
ve baﬂar› ödüllendirilmelidir. Di¤er taraftan yenileﬂmenin kurum içi ö¤renilebilece¤ini de unutmamak gerekiyor.
Çayla baﬂlad›m konuya, suyla bitireyim.
Geçen sene Tünel’de eskilerin ünlü Markiz pastanesine oturdum. Çay ve kahve içtik. Üstüne de su istedik. Küçük bir tepsi
ile bardaklar ve ﬂirin bir cam sürahi geldi.
Bildi¤imiz su ancak bu kadar güzel servis
edilirdi. Sürahideki suyun üstünde üç yapraktan oluﬂan nane yüzüyordu. O anda
baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyorsunuz.
Suyu PVC kutulara koymak üründe yenilikti. Evlere damacana ile servis hizmeti farkl›laﬂt›rmakt›r. Markiz’deki de bu suya nas›l
hizmet fark› koyabiliriz aray›ﬂ›n›n bir baﬂka
cevab›yd›.
Rekabet yo¤unlaﬂt›kça, hizmet insana daha yak›n olacakt›r.
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Dikkate De¤er Olmak
Kaliteli bir ürün, fiyat› da servisi de iyi... Peki ama bütün bu özellikler rakip
ürünlerde de var. O halde tüketici, o ürünü niye tercih etsin? Pazarlama
alan›nda yazd›¤› kitaplar›yla tan›nan Seth Godin, yeni kitab›, “Büyük Mor
‹nek”te dikkate de¤er olmay› önererek ﬂöyle devam ediyor, “... Ürününüzün
ününü reklamla yayamazs›n›z. Elinizdeki tek araç ürününüzdür. Tek
yapaca¤›n›z ﬂey, ürün hakk›nda abart›l› reklamlar yapmay› bir kenara b›rak›p,
konuﬂulmaya de¤er ﬂeyler yapmaya baﬂlamakt›r.”
Çok de¤il, bundan bir 20 y›l öncesini hat›rlay›n. Rekabetin ad› yeni an›lmaya baﬂlam›ﬂ. Deyim yerindeyse “keyifler g›c›r”…
Firmalar bir pazar yerinde de¤il de, adeta
bir çay partisindeler. Ne üretilirse üretilsin
pazarda al›c› buluyor. Sadece ortaya ç›kmak bile baﬂar›l› olmaya yetiyor. Üstelik bu
ürünü kaliteli bir ﬂekilde üretip, iyi bir fiyatla piyasaya sunduysan›z, baﬂar›l› olmaman›z için bir neden yoktu.
Sonras›nda kalite ve iyi hizmet unsurlar›
öne ç›kmaya baﬂlad›. Bir g›da ürünü yap›yorsan›z, bunu sa¤l›kl› ﬂartlarda üretti¤ini
pazarlama iletiﬂimi yoluyla müﬂterilerinize
iletmeniz size bir ad›m önde olma avantaj›
getiriyordu. E¤er hizmet sektöründeyseniz, ayn› ﬂekilde müﬂteriyi elinizde tutman›z ﬂirketinize de¤er katman›z için yeterli
bir nedendi. Ancak art›k “‹yi olmak, kaliteli olmak, iyi hizmet vermek” gibi baﬂar›l›
olman›n kriterleri say›lan pazarlama mitleri yerle bir oldu. “Yerle bir olmuﬂ” derken,
“Art›k bu tür niteliklere sahip olman›z gerekmiyor” ﬂeklinde anlaﬂ›lmas›n. Hâlâ bu
nitelikler bir üründe veya bir hizmette veya markada olmazsa olmaz unsurlar. Ama
bu, sizin sahip oldu¤unuzu söyledi¤iniz
“Üstünlükler” herkeste var. Bütün rakipleriniz kaliteli mal üretiyor, iyi hizmet veriyorlar. Devasa pazarlama bütçeleri arac›¤›yla bunu müﬂterilerine anlat›yorlar. Bu
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nedenle sizin ortaya att›¤›n›z üstünlükler,
art›k müﬂterinin gözünde “Dikkat çekici”
de¤il. K›sacas›, fark›ndas›n›z ya da de¤ilsiniz, müﬂterinizin beklentileri art›k çok de¤iﬂti.
Büyükler ve Küçükler
“Mor ‹nek ve ‹zinli Pazarlama” kitab›n›n ard›ndan “Büyük Mor ‹nek” adl› kitab›n› yay›nlanan Amerikal› yazar Seth Godin, “Sadece iyi ürün kaliteli hizmet de¤il, bugün
her ﬂey bir t›k ötede, art›k bölgesel olmak
da yetmiyor” tespitini yaparak pazarlamada farkl›laﬂman›n geldi¤i noktaya dikkat
çekiyor.
S›rad›ﬂ› rekabet fikirlerine sahip olan yazar, Türkiye’ye de gelerek Türk iﬂ dünyas›na konuyla ilgili verdi¤i konferansta, böyle bir kitap yazmas›n›n hikayesini ﬂöyle
aç›kl›yor; "Bir gün otoyolda araba sürüyorum… Sa¤›mda ve solumda engin, huzurlu ve yeﬂil çay›rlarda otlayan güzel inekleri
görünce kendimden geçiyorum. Ama 1520 kilometre sonra hepsi birbirine benzemeye baﬂl›yor. Bunlar›n baz›lar› mükemmel inekler, çekici inekler, harika iliﬂkileri
olan inekler olabilirler. ‹nekler ne kadar
güzel olurlarsa olsunlar, bir müddet sonra
s›k›c› hale geliyorlar. Ama o çay›rlarda karﬂ›m›za bir Mor ‹nek ç›ksa ne kadar hoﬂ, ne
kadar farkl› ve çarp›c› olurdu diye düﬂünü-

yorum". Yazar›n anlatt›klar›n›n özeti de
ﬂöyle, “Tüm ürün ve hizmetlerin birbirine
benzedi¤i bir dünyada, fiyat ve kâr bask›s›n› aﬂman›n tek yolu var: farkl›, çarp›c› ve s›rad›ﬂ› olmakt›r.”
Seth Godin’e göre, küçük kiliseler, rock
gruplar›n› and›ran enerjik kilise ve kreﬂleri
olan mega kiliseler taraf›ndan alt edilmiﬂ
durumda. K›rtasiye dükkânlar›, mühendislik firmalar›, bilgisayar ma¤azalar›, dondurmac›lar... Bunlar›n hepsi daha büyük, daha
ucuz, daha canl› ma¤aza zincirleri taraf›ndan yok ediliyor. Olur da yüzeyde kalmay›
baﬂar›rs›n›z, kesinlikle ve kesinlikle müﬂterinin gözünde dikkate de¤er olman›z laz›m. Bunu da ancak farkl›laﬂma ile baﬂarabilirsiniz.
Dünyan›n en büyük perakende ﬂirketlerinden Wal-Mart’›n ünlü CEO’su Lee Scott, bir
toplant›da kendi sektörüyle ilgili konuﬂurken, gelecekte perakende sektörünün büyük ve küçük ﬂirketlerin omuzlar›nda yük-

“Mor ‹nek” ve “‹zinli Pazarlama” kitab›n›n ard›ndan “Büyük Mor ‹nek” adl› kitab›
yay›nlanan Amerikal› yazar Seth Godin,
“Sadece iyi ürün, kaliteli hizmet de¤il, bugün her ﬂey bir t›k ötede, art›k bölgesel olmak da yetmiyor” tespitini yaparak, pazarlamada farkl›laﬂman›n geldi¤i noktaya
dikkat çekiyor.
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ﬁirket üst yönetimlerini düﬂünün... Belli
restoranlarda yemek yenir, özel arabalar›
vard›r, ofise onunla gidip gelinir. Kendileri gibi belli gruplara kat›l›n›r, hatta özel
uçaklar›yla seyahat edilir. Belli yerle tatil

yap›l›r, hatta ço¤u zaman bu tatiller özel
teknelerde geçirilir. Seth Godin dahil bir
çok pazarlama gurusuna göre, profesyoneller için bu kurtar›lm›ﬂ bölgeler adeta
hapishanelere benzer. Hapishaneler nas›l
mahkum olarak bir insan›n yeni iﬂler ortaya ç›karmas›n› etkiliyorsa, kurtar›lm›ﬂ
bölgeler de profesyoneller üzerinde öyle
bir etki yapar. Oysa ki, pazarlama literatürünün günümüzde miti olarak kabul edilen farl›laﬂmay› yakalayabilmek için bunun tam tersi bir yol izlemek laz›m. Zaman zaman profesyonellerin kurtar›lm›ﬂ
bölgelerin d›ﬂ›na ç›kmas› laz›m. Otobüse
binmesi, tarifeli uçaklarla uçmas›, sokak
yeme¤i yemesi ve böylece yeni fikirlere
aç›k olmas› gerekti¤ini söylüyor uzmanlar. K›sacas› “Z›t düﬂünün” tavsiyesinde
bulunuluyor.

selece¤i tahmininde bulunmuﬂtu. Evet
ama nas›l? Sadece büyük olmak veya küçük kalmak müﬂterinin dikkatini ne oranda çeker de sizi farkl›laﬂmaya götürebilir?
Bu soruya perakende sektöründen bir örnekle, Wal-Mart’la açal›m.
Wal-Mart, Scott’›n sözünü etti¤i büyük ma¤azalar› iyi bir örnek. Devasa ma¤azalar›
aç›yor, her gün yeni bir halka ekleniyor, k›sacas› devleﬂen bir ﬂirket görünümünde
Wal-Mart. Ancak Wal-Mart bu yüzden rakiplerinden ayr›lm›ﬂ, farkl›laﬂm›ﬂ de¤il. Rakipleri Metro da, Carrefour da Wal-Mart’la
ay›n yolda. Dev ma¤azalar› var, dünyan›n
her yerinde olan yat›r›mlar› her geçen gün
art›yor. Ancak Wal-Mart ad›mlar› farkl› ki, o
yüzden müﬂterinin dikkatini çekiyor. Tamam ucuz mal sat›yor ama o da WalMart’taki farkl›laﬂmay› ortaya koyan gerçek
de¤il. Pazarlama uzmanlar›, rakipleri hep
tetikte: “Wal-Mart bundan sonra ne yapacak?” Ayn› soruyu müﬂterileri de soruyor.
Çünkü bir market konseptinin çok çok
ötesine geçmiﬂ durumda. Benzin sat›yor,
araba tamiri yap›yor, göz muaynesi yap›p,

gözlük sat›yor. Bugün pek çok ülkede kuaförlerde, güzellik salonlar›nda yap›lan t›rnak bak›m›, saç bak›m› ve vücut bak›m› gibi pek çok hizmet Wal-Mart’a veriliyor. Ve
de bunu rakiplerinden daha “Ucuz” fiyatlarla yap›yor. K›sacas› müﬂterileri ﬂaﬂ›rm›ﬂ
durumda ve öyle görünüyor ki, Wal-Mart
onlar› ﬂaﬂ›rtmaya da devam edecek. Bu
yüzden Timaﬂ Yay›nlar›’ndan ç›kan Seth
Godin’in de yeni kitab›, “Büyük mor
inek”te anlatt›¤› gibi, Wal-Mart, att›¤› her
ad›mda “Büyük bir bö¤ürme” ç›kar›yor ve
müﬂterinin dikkatini çekiyor.
Wal-Mart’›n CEO’su Lee Scott’›n dikkat
çekti¤i, gelecekte iktidara ortak olacak küçüklerin durumuna gelince. Bunu yine yaﬂanm›ﬂ bir olaydan yola ç›karak anlatmakta
fayda var. Seth Godin yeni kitab›nda yer
vermiﬂ. Olay ABD’de geçiyor. Küçük bir fotokopi dükkân› sahibi, bir gün durup dururken, iﬂ süreçlerinde yenileﬂtirmeler
yapmak istiyor. Teknolojik alanlardaki geliﬂmeyi de dikkate alarak, en büyük rakibi
Kinko’s’un (ABD’nin en büyük fotokopi,
bask› ﬂirketlerinden biri. Dünyan›n her ye-

Kurtar›lm›ﬂ Bölgelerden Kurtulun, Farkl›laﬂman›n Önünü Aç›n
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rinde ma¤azalar› var) yapt›¤› gibi hizmetlerini elektronik alan üzerinden vermeye
baﬂl›yor. Ma¤aza sahibi, bu iﬂin müﬂterilerinin hayatlar›n› kolaylaﬂt›r›p, kendisinin de
iﬂ hacmini art›raca¤›n› beklerken tam tersi
yaﬂan›yor. Gün geçtikçe iﬂ hacmi düﬂüyor,
eski müﬂterileri bir bir onu terkediyor.
Sonra yap›lan araﬂt›rmalarda görülüyor ki,
küçük fotokopi dükkân›na gelenler, sadece al›ﬂveriﬂ için de¤il, sahibinin tatl› sohbetine, ikram etti¤i kahveye ve kurabiyelere
geliyorlar. Yani Kinko’s’un hiç elde edemeyece¤i bir farkl›l›kla müﬂterilerin günlünü fetediyor küçük fotokopi makinesi
dükkân›. Bütün iﬂi internete dökünce bu
farkl›l›k ortadan kalkm›ﬂ. Onu devasa ﬂirketlere karﬂ› rekabette koruyan ve ayakta
tutan nitelik birden bire yokolmuﬂ.
Türkiye’nin Southwest ve Rynair’i
Kim Olacak?
Türkiye’de havayolu taﬂ›mac›l›¤› y›llard›r
devletin tekelindeydi. Sadece iki sezon önce havayolu taﬂ›mac›l›¤›nda iç hatlar özel
sektöre aç›ld›. Onur Air baﬂlad›. Onu baﬂka
ﬂirketler takip etti. En son pazara Avrupa’n›n ucuz havayolu ﬂirketlerinden Easyjet girdi. S›rada ‹zmirli iﬂadamlar›n›n ortak
kurdu¤u havayolu ﬂirketi var. ﬁimdi genele dönüp bir bakt›¤›m›zda “Bu havayolu
ﬂirketleri müﬂterinin gözünde birbirinden
nas›l ayr›lacak” sorusu akla geliyor. Yani bir
kez Onur Air’la uçan müﬂteri, bir sonraki
uçuﬂta niye onu tercih etsin? Uçtuklar›
noktalar ayn› olmak koﬂuluyla. Fiyatlar› zaten birbirine yak›n. Hatta ayn›. Verdi¤i hizmetler de öyle. Bir sonraki uçuﬂta tercih
edilmek için bir farkl›l›k ortaya koymak zorunda de¤il mi? Ya her uçuﬂta bedava bilet
kazanmas› için fazladan puan verecek ya
da daha iddial› bir servis. Belki hemen de¤il, ama birkaç y›l sonras›nda bu farkl›l›¤›
en iyi ortaya koyan ﬂirket aralar›ndan s›yr›-
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Farkl›laﬂmaya Götürecek
Tavsiyeler
l›p en tepeye oturacak. Örnekleri havayolu
taﬂ›mac›l›¤›n›n daha önceki y›llarda de¤iﬂim geçirdi¤i ülkelerde bu t›pat›p yaﬂanm›ﬂ. ‹ﬂte örnekleri…
Birinci örnek Southwest Havayollar›.
ABD’nin bir numaral› düﬂük fiyatl› havayolu iﬂletmesi. Toplam operasyonel geliri
(2005 y›l›) 6.5 milyar dolar. 1987’den beri
müﬂteri ﬂikayetlerinin en az oldu¤u ﬂirket.
1997’den bu yana Fortune dergisi taraf›ndan dünyada en çok imrenilen havayolu
ﬂirketi seçiliyor. Geçen y›l da ABD’nin en
be¤enilen ilk 10 ﬂirketi aras›nda beﬂinci oldu.
‹kinci örnek Ryanair Havayollar›... 1985 y›l›nda Dublin-Londra güzergah›ndaki British Airways ve Aer Lingus tekelini k›rmak
üzere kurulmuﬂ. Fakat 1990’a kadar kan
kaybetti. Ryan ailesi firmay› kurtarmak için
o zamanlar finans dan›ﬂman› olan Micheal
O’leary’yi iﬂe ald› ve CEO olarak atad›. O
zaman 29 yaﬂ›ndaki O’Leary, Dallas’taki
Southwest Havayollar›’n› ziyaret etti. O’Leary Ryanair’in iﬂletme modelinde Southwest’i taklit etme karar› ald›. Düﬂük fiyatlar, çabuk ikmal edilen uçaklar, yüksek kapasite faktörleri, yeni jetler ve ikincil havalimanlar›na itimat.
O’Leary, Southwest ziyaretini “Bizim için
dönüm noktas›yd›” sözleriyle anlatacakt›
sonraki y›llarda. Ancak Ryanair’in izledi¤i
yol Southwest’in tam tersiydi. Sendikaya
yaz›lanlar azarlan›yor, müﬂterilere muamelede kelimenin tam anlam›yla bir düﬂük
hizmetli havayolu ﬂirketi gibi hareket ediliyordu. ‹çecek, yiyecek gibi ﬂeyler istendi¤inde bunun paras›n›n ödenmesi gerekiyordu. B›rak›n bunlar› hastalara, yaﬂl›lara
tekerlikli sandalye verildi¤inden bile para
talep ediliyordu. Bunu gazetelere ﬂikayet
eden müﬂterilerine ise, “Buras› hastane ya
da bak›m evi de¤il” cevab› veriliyordu.
O’Leary iﬂletmenin her ﬂey için ek ödeme
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• Müﬂterinizi Dinleyin: Pazarlama
uzmanlar› farkl›laﬂmaya giden yollar› anlat›rken, ﬂirketlere ‘Müﬂterilerinizi iyi dinleyin’ tavsiyesinde bulunuyorlar. Buna en
iyi örnek Amerikan temizlik devi Procter
and Gamble (P&G) gösteriliyor. P&G’de
bu y›llard›r devam eden bir gelenek olarak anlat›l›r. Hatta ﬂirket ilk Türkiye piyasas›na girdi¤i zaman, baﬂta gecekondu
bölgelerde yaﬂayanlar olmak üzere tüketicileri dinledi¤i anlat›l›r. P&G Türkiye Müdürü Saffet Karpat, de¤iﬂen ihtiyaçlar› daha iyi anlamak için müﬂteriyi dinleme
günleri yapacaklar›n› aç›klad›. Müﬂteriyi
dinlerken, onlar›n talepleri yan›nda ﬂirket
kendi hizmetlerinin ne derece müﬂterinin iﬂine yarad›¤›n› da kontrol etmiﬂ olur.
“S›rf müﬂterimizin hayat› kolaylaﬂs›n diye
bir çok yeni servis yapt›k. Peki ama bu
servisleri müﬂterilerimiz kullan›yor mu?”
sorusunun cevab› farkl›laﬂman›n yönü
aç›s›ndan önemli bir rehber olarak görülüyor.
• ‹kinci Marka Ç›kar›n: ‹kinci bir tavsiyeleri ise, üreticilerin ikinci marka ç›kartmalar› yolunda. Apple’›n Ipod’u, Toyota’n›n Lexus’u buna en iyi örnek. Her
iki marka da bu ikinci markalarla birlikte

dünya çap›nda bir baﬂar›ya imza att›lar.
Biz de bunun örnekleri ise haz›r giyimde
var. Park Bravo’nun Fizz’i, ‹pekyol’un
Machka’s›, Koton’un Ole’si hep ikinci
markalar. Ama ﬂirketler ﬂimdilerde t›pt›
bu ilk göz a¤r›lar›nda oldu¤u gibi ikinci
markalar› için ayr› ma¤azalar zinciri kurarak, bir farkl›laﬂma oluﬂturma peﬂindeler.
• Fazlal›klardan Kurtulun!: Son y›llarda Türkiye’de büyük gruplar bu strateji içinde yo¤ruluyor. Koç, Sabanc› ve Do¤uﬂ gibi holdinglerin stratejisi, “Ana faaliyetlerine odaklan, yan iﬂlerini terket” üzerine kuruluydu. Bu ﬂekilde gruplar karl›
ve güçlü olduklar› iﬂ alanlar›nda yo¤unlaﬂ›p, kâr etmeyen ve genel cirolar› için küçük pay› olan iﬂleri bir bir terkediyorlar.
Pazarlama uzmanlar›na göre bu da farkl›laﬂman›n bir yolu.

politikas›n› aç›klarken, “Hay›r, size lanet
olas› kahveyi ikram etmek zorunda de¤iliz.
Bilet için sizden sadece 19 euro talep ediyoruz” cevab›n› veriyordu. Her zaman sivri
dilliydi O’Leary. Her zaman agresifti. ﬁirketin reklam kampanyas› da ayn› agresiflikte
yürütülüyordu. Belçika pazar›na girince,
“Sabena’n›n yüksek fiyatlar›ndan b›kmad›n›z m›?” diye yaz›p, küçük bir çocu¤u iﬂetiyordu ilanda. Kendisi gibi ucuz paraya uçuﬂu vadeden Easyjet’i hedef alan ilanlarda
ise, fiyatlar› alt alta s›ralay›p, “Easyjet’in
yüksek fiyatlar›” diye ba¤›r›yordu. Bunun
sonunda ne oldu biliyor musunuz? B›rak›n
s›radan insanlar›, Avrupal› medya da Rya-

nair operasyonunun hüsranla sonuçlanaca¤›n› düﬂünüyordu. Ancak Ryanair da
“Sürekli kötü hizmetle” bir süreklilik örne¤i sergiledi. Micheal O’Leary milyonlarca
Avrupal› için havayolu taﬂ›mac›l›¤›n› cazip
hâle getiren kiﬂi olarak tan›nd›.
Havayolu taﬂ›mac›l›¤› yedi y›l önce özelleﬂtirmeye aç›l›nca, Avrupa gelinde bilet fiyatlar›nda indirim yap›lmas›n› öneren ilk kiﬂiydi. Bu yolla Ryanair’i Avrupa’n›n en kârl› oyuncusu hâline getirdi. Geçen iki y›lda
yolcu say›s›n› 15 milyona ç›kard›. O’Leary’nin felsefesi basit: “Bizim stratejimiz
ayn› Wal-Mart’›nki gibi. Çok fazla sat›n al›yor, çok ucuza sat›yoruz.”
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‹yi Fikirler Nereden Gelir?
Seth Godin, Timaﬂ Yay›nlar› aras›ndan ç›kan “Büyük Mor ‹nek” adl› kitab›nda yeni
fikirlerin nereden geldi¤i konusunda ﬂu
ipuçlar›n› veriyor;
• Yeni ‹ﬂe Al›nanlardan: Bir ﬂirkette
yeni çal›ﬂmaya baﬂlayan kiﬂiler yeni fikir
getirecek en de¤erli kaynaklard›r. Neden?
Çünkü onlar yeni bir bak›ﬂ aç›s›na sahiptirler. Basit, ama gerekli sorular› sorarlar.
• Merkez D›ﬂ›nda Çal›ﬂan ‹nsanlardan: Pek çok ﬂirkette merkez, statükonun yerdir; tahta yak›n oldukça yeni ﬂeyler deneme f›rsat›n›z azal›r. Büyük fikirler, iﬂe merkez d›ﬂ›ndan baﬂlayan ve baﬂar›y› aﬂama aﬂama merkeze taﬂ›yan çal›ﬂanlardan gelir.
• Cephedeki ‹ﬂçilerden: Müﬂterilerle
konuﬂan, daha da önemlisi onlar› dinleRyanair’in baﬂar›s› taklitçilere ilham kayna¤› oldu. 2004 y›l› ilk çeyrek mali sonuçlar›na göre, Ryanair Avrupa’n›n bir numaral›
düﬂük havayolu ﬂirketi. Geçen y›l Businessweek dergisi taraf›ndan en iyi yönetici
seçilen O’Leary, hem kendisi hem de Ryanair’in sald›rganl›¤›n› devam ettiriyor.
O’Leary dünya kupas› öncesinde baﬂlatt›¤›
yeni reklam kampanyas›nda, ‹ngiltere’ye
at›lacak her gol için 100 bin bedava bilet
da¤›tacaklar›n› aç›klad›. “Kimin att›¤›
önemli de¤il, yeter ki gol at›ls›n” diyerek
ortal›¤› k›z›ﬂt›rd›. ‹ﬂte Seth Godin’in sözünü etti¤i “Büyük bir bö¤ürmeyi” bu ﬂekilde
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yen ça¤r› merkezi elemanlar›d›r. E¤er
müthiﬂ fikirler duymak istiyorsan›z, gidip
müﬂteriyle ba¤lant›da olan çal›ﬂanlarla biraz zaman geçirin.
• Müﬂterilerden: Müﬂteriler ne istediklerini, neden hoﬂland›klar›n› bilirler ve
onlara yeni ﬂeyler gösterdi¤inizde size
hemen ne düﬂündüklerini söylerler. E¤er
düﬂük maliyetli fikir toplamak istiyorsan›z, müﬂterilerin sizinle konuﬂabilecekleri dinleme servisleri oluﬂturun.
• Di¤er Sektörlerdeki Büyük ﬁirketlerden: Ac› gerçek ﬂu ki, yeni fikir diye bir ﬂey yoktur. Sadece eski fikirlerin
ak›ll› versiyonlar› ve yeni uygulamalar vard›r. Buluﬂlar tarihi, bir kategoriden bir fikri al›p di¤erine uygulayan dahilerle doludur.
• Seyahat Edin: Seyahatin ufuk aç›c›
oldu¤unu söylerler, ama hepsi bu de¤ildir. Ayn› zamanda insan› de¤iﬂtirici bir etkisi de vard›r. Yeni fikirlerin düﬂman› aﬂina olunand›r. Bu nedenle yeni yerlere gidin.
• Tüm Fikirleri Toplay›n: Bir kez fikir-üretim iﬂine girdi¤inizde, elinize geçen bütün fikirleri toplamak istersiniz.
Yan›n›zda not defteri bulundurun ve akl›n›za bir fikir geldi¤inde onu not edin.
• Yeni ﬁeyler Ö¤renin: Yeni fikirler
oluﬂturmak, ö¤renmenin bir parças›d›r.
Bu nedenle yeni e¤itim programlar›na kat›lan ve ö¤renmeye devam edin.
ç›karm›ﬂ Ryanair… Godin,“Farkl› olmak o
kadar ileri bir görüﬂtür ki, insanlar onu ellerinde olmadan dikkate de¤er bulurlar.
FedEx bir gecede e-posta kavram›n› ortaya
att›¤› zaman dünyay› nas›l de¤iﬂtirdiyse, siz
de tüm kurallar› y›karak, kendi sektörünüzü sallayabilirsiniz” diyor.
Bize dönersek… Ard› ard›na ucuz uçuran
havayolu ﬂirketi devreye giriyor. Peki bunlardan hangisi Türkiye’nin Ryanair’i ya da
Southwest’i olacak? Pegasus Havayollar›,
bir ad›m atarak rakiplerinin tersine ‹stanbul’dan Sabiha Gökçen Havaliman›’ndan

uçaca¤›n› aç›klad›. Bu yolla Pegasus yönetimi, Atatürk Havaliman›’n›n yo¤un trafi¤ini bertaraf ederek, gecikmelerin önünü
kesmek istiyor. Bu ad›m Pegasus’un farkl›laﬂmas›na nas›l yans›yacak? Bunu da zaman
gösterecek.
De¤iﬂimi ‹yi Yöneten Farkl›laﬂt›
Türkiye’de mobil telefonun hayat›m›za girdi¤i ilk dönemi hat›rlay›n. Ço¤u kimse için
mobil telefonun iﬂ hacminin bugünkü düzeylere gelece¤i bir hayal bile edilemezdi.
Hatta Turkcell’in fikir babas› Murat Varg›’n›n bu fikri paylaﬂmak için kaç patronun
kap›s›n› çald›¤› hep anlat›l›r. Sonuçta bu
fikrin “de¤erinin fark›na varan” Çukurova’n›n patronu Mehmet Emin Karamehmet oldu. Pazarlama uzmanlar›, “farkl›laﬂma” aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Çukurova’n›n
Turkcell’le mobil telefon iﬂine girerek de¤iﬂimi ne kadar iyi yönetti¤ine dikkat çekiyorlar. Çünkü farl›laﬂman›n bir ad›m› da
de¤iﬂen pazar ﬂartlar›n› iyi yönetip, f›rsatlar› de¤erlendirmekle ortaya ç›k›yor. T›pk›
Tepe-Akfen ortakl›¤›n›n yapt›¤› gibi... TAV
Havaliman› iﬂletmecili¤ine 1997’de ‹stanbul’la baﬂlad›. T›pk› Turkcell’de oldu¤u gibi riskli bir ad›md› ve ortaklar bu riski ald›lar. Bugün TAV dünyan›n pek çok ülkesinde havaalan› kuruyor ve yönetiyor. TAV
de¤iﬂen ﬂartlar› iyi yöneten di¤er bir ﬂirket.
T›pk› TAV’daki ortakl›¤› gibi Akfen Holding’in patronu Hamdi Ak›n, ﬂimdilerde
yeni bir farkl›l›k olabilecek alan›n peﬂinden
koﬂuyor. Liman iﬂletmecili¤i... Mersin Liman› özelleﬂtirmesini milyar dolara yak›n
rekor bir fiyatla kiralayan Ak›n, gelecekte
bu alan›n t›pk› TAV gibi büyüyece¤ini söylüyor. Hamdi Ak›n’a göre Akfen, TAV gibi
bu alanda fark oluﬂturan ve marka olan bir
ﬂirket olacak. Zaman içinde Akfen’in bu
de¤iﬂimi nas›l yönetece¤ini hep birlikte
görece¤iz.
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Yeni Ürün Geliﬂtirme
ve Süreç ‹yileﬂtirme
Tüketici tercihlerinin sürekli de¤iﬂti¤i bir ortamda, bir ürünün sat›ﬂ›n›n süreklili¤i hemen hemen imkâns›zd›r. ‹ﬂletmelerin varl›klar›n› sürdürebilmeleri ve hedefledikleri kâr› elde edebilmeleri, pazara yeni
ürünler sürmelerine veya ürünlerinde de¤iﬂiklik yapmalar›na, yani
ürünlerini geliﬂtirmelerine ba¤l›d›r. Çünkü her ürüne yönelik talep ve
ürünlerin ömrü s›n›rl›d›r. ‹ﬂletme büyümek istiyorsa, yeni ürünler üretip yeni pazarlar bulmak zorundad›r.
“Ürün” bir ihtiyac› ya da iste¤i karﬂ›lamak
amac›yla pazara sürülen tüketim ve kullan›m gibi fonksiyonlar› yerine getiren her
ﬂeydir. Bu fiziksel bir obje, hizmet, organizasyon ve fikir olabilece¤i gibi bunlar›n
hepsinin bir kar›ﬂ›m› da olabilir.
“Üretim” ise; mühendislere göre bir hammadde ya da yar› mamulün mamul hale
dönüﬂtürülmesi, ekonomistlere göre fayda
ya da de¤er olarak ortaya ç›kart›lan her ﬂey
olarak tan›mlan›yor.
“Süreç” sözcü¤ü de dilimize yabanc› dilden giren “proses” sözcü¤ü yerine sonradan konulan bir sözcük. Hammadde,
enerji, bilgi vb. girdileri ürün veya hizmet
gibi ç›kt›lara dönüﬂtüren faaliyetler dizisine verilen add›r. Bir girdiyle baﬂlar – iç ve
d›ﬂ müﬂteriden gelen talep, bilgi veya hammadde - ve bu girdiye katma de¤er katarak
belirli bir ç›kt› üreten birbiriyle ba¤lant›l›
ad›mlar, iﬂlemler dizisidir.
Ürünler temelde üç kategoride toplan›rlar.
Bunlar; özel ürünler, seçenekli ürünler ve
standart ürünlerdir.
Özel ürünler: Genelde müﬂterinin istedi¤i özelliklere göre üretilirler. Üretim
miktarlar› az, maliyet de¤erleri ise di¤er-
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lerine oranla yüksektir.
Seçenekli ürünler: Montaj s›ras›nda birbirlerine uyacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ parçalardan oluﬂur. Bu parçalar özel ürünlere
göre daha çok üretilirler; Bu nedenle maliyetleri azal›r .
Standart ürünler: Bu gruptakiler ise
büyük miktarlarda üretilirler. Müﬂterinin
parça seçme gibi bir ﬂans› yoktur ve kaliteye bu üretim ﬂeklinde daha kolay ulaﬂ›l›r.
Üreticiler üretim miktar›n› piyasadaki talebi öngörerek belirlerler.
E¤er bir ﬂirket özel üretim yapmay› tercih
etmiﬂ ve rakibi eﬂde¤er bir ürünü standart
ya da seçenekli sunabiliyorsa; rakip firma,
kalite, esneklik, güvenilirlik ve verimlilik
konusunda fark atm›ﬂ ve avantaj elde etmiﬂ demektir.
Ürünler genelde özel ürün olarak ortaya
ç›karlar, ancak zaman içinde standart ürün
haline dönüﬂürler. Bu de¤iﬂim süreci boyunca “ürün yönetimi” ﬂirketin baﬂar›s›n› belirler.

yan bir süreçtir. Pazar›n ve müﬂterilerin
mevcut ürünle ilgili üreticiye geri bildirdi¤i bilgilerin de¤erlendirilmesiyle baﬂlar. Bu
bilgiler, müﬂterilerin ürünün kullan›m›nda
saptad›klar› negatif bulgu ve ﬂikayetler ya
da kalite ve kullan›mda avantaj sa¤layacak
pozitif öneriler olabilir.
Ürünü geliﬂtirmek demek, farkl›laﬂt›rmak,
yenilemek ve hatta baﬂka bir ürüne dönüﬂtürmek, k›saca mevcut ürüne son verip
yenisini ortaya koymak demektir. Ürünü
fiziki olarak bu günkü görünüﬂünden ve iﬂlevlerinden farkl› hale getirmek ürün geliﬂtirme olabildi¤i gibi, maliyetini azaltmak,

Ürünü geliﬂtirmek demek, farkl›laﬂt›rmak,
yenilemek ve hatta baﬂka bir ürüne
dönüﬂtürmek, k›saca mevcut ürüne son
verip yenisini ortaya koymak demektir.
Ürünü fizikî olarak bu günkü görünüﬂünden
ve fonksiyonlar›ndan farkl› hâle getirmek
yan›nda, maliyetini azaltmak ve kalitesini
yükseltmek de ürün geliﬂtirmektir. Ürün
geliﬂtirme, bir ürünü kullan›c› aç›s›ndan
Ürün Geliﬂtirme ( Ür-Ge)
Ürünün Geliﬂtirilmesi, pazara -mevcut ürü- yararl› ve istenir, üretici aç›s›ndan ise
ne k›yasla- müﬂteri ihtiyaçlar›na daha uy- farkl› ve kârl› k›lan özelliklerin belirlengun olan bir ürünün sunulmas›n› amaçla- di¤i süreçtir.
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üretmek, yeni teknoloji versiyonlar›n› k›sa
sürede elde etmek, hatas›z tasar›m yaparak üretimde sürprizlerle karﬂ›laﬂmamak,
maliyetleri azaltarak rekabet gücü kazanmak, tüm üreticilerin ortak arzular› ve aray›ﬂlar›d›r. Ortak olan as›l konu ise“ürün geliﬂtirmek” olmaktad›r.
kalitesini yükseltmek de ürün geliﬂtirmektir.
Ürün geliﬂtirme konusu firmalar›n gündeminde küçümsenmeyecek bir yer tutmaktad›r. Ürün geliﬂtirme, bir ürünü kullan›c›
aç›s›ndan yararl› ve istenir, üretici aç›s›ndan ise farkl› ve kârl› k›lan özelliklerin belirlendi¤i süreçtir
Bir firman›n ticari baﬂar›s›; pazardaki müﬂteri ihtiyaçlar›n› kapsaml› ﬂekilde saptama,
bu ihtiyaçlara karﬂ›l›k gelecek yenilikçi
ürünleri geliﬂtirme yetenekleri ve bütün
bunlar›n maliyetlendirilmesiyle yak›ndan
ilgilidir.
Çok geniﬂ taban› olan Ür-Ge, daha çok pazarlaman›n ﬂans›n› art›rmaya yöneliktir.
Teknolojik yenilikler de ürün geliﬂtirmede
önemli bir girdi olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Teknolojik geliﬂmeleri birikimleriyle birleﬂtirerek ürüne dönüﬂtüren ve ekonomik
kazanç sa¤layan kuruluﬂlar, rekabette
önemli avantajlar elde ederler.
Ürün geliﬂtirme süreci; teknoloji stratejilerini, proje yönetimini, iﬂ geliﬂtirme, ekonomik analizler, yenilikçilik , yeniliklerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, kat›l›ml› yönetim ve ekip
çal›ﬂmas› gibi konular› da kapsamaktad›r.
‹lklerin K›smeti
‹lk olmak giriﬂimciye çok büyük ufuklar
açar. ‹lklerin k›smetli oldu¤u inanc› yayg›nd›r. Geçilmemiﬂ yerlerden geçmek, denenmemiﬂi yapmak, riski göze almak Ür-Ge’de
baﬂar› için gerekli ﬂartlardand›r.
Yap›lan bir araﬂt›rma, son on y›lda pazara
ürünü ilk ç›karan on kiﬂiden sekizinin pazar lideri oldu¤unu göstermiﬂtir. Ürünü
pazara ilk ç›karan olmak, tasar›m ve üretim
süreçlerini k›saltarak k›sa sürede ürün
üretmek, müﬂterinin istedi¤i özel ürün
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Pazar ve Ür-Ge
Pazarlaman›n en basit tan›m› kazanç elde
etmek için sat›ﬂt›r. Mal›n ya da ürünün fiyat› yeteri kadar düﬂükse hemen hemen herkes o mal› kolayca satabilir. As›l zor olan
bir mal›n size olan maliyetinden fazla ödemeye haz›r müﬂterilere ulaﬂmak ve onlar›
elde tutmakt›r.
Günümüzde küçük detaylar ile ilgilenen,
seçici ve de¤iﬂken müﬂteri tipi ile baﬂ etmek pek de kolay de¤ildir. Pazarda tutunabilmek, ürün yönetimi ve ürün geliﬂtirme yaklaﬂ›m›n›n tüm organizasyonel birimlerle sa¤l›kl› uyumunu ve yönetimini
gerektirir. Bu nedenle “Ürün Yönetimi”,
sorumluluklar›n, görevlerin ve insanlar›n
pazar veya ürüne göre yap›land›r›lmas›d›r.
Yap›land›rman›n amac›, firman›n ürünü
kazançl› satmas›yla pazarlamas›nda baﬂar›l›
olmas›n› sa¤lamakt›r.
Önce ürün gelir slogan› ile yola ç›kan eskilerin üreticileri, verimlili¤i art›rmak ve maliyetleri azaltmak ad›na stratejik at›l›m
üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂlard›. Verimlili¤in
önemi sabit kal›rken ürün geliﬂtirme süreçleri sonunda cirolarda art›ﬂ görmek istedikleri de gözlendi. Dünyan›n önde gelen imalatç›lar›ndan gelen son sinyaller bu
paralellikteydi.
Üretici firmalar esas olarak ofis arkas›ndaki
sistemleriyle de¤il, ürünleri ile tan›n›rlar.
Harley Davitson yapt›¤› motosikletlerle,
Dell bilgisayarlar› ile ve Herman Miller ise
üretti¤i koltuk ve mobilyalar› ile tan›nmaktad›r. Ancak tüm bu firmalar için geçerli
olan tek ﬂey var. Ürünün ön planda tutulmas›n› sa¤layan en önemli etkenin ürün
geliﬂtirmek oldu¤unun fark›na varm›ﬂ olmalar›...
‘Önce Ürün Gelir’ Stratejisi

Ürünü ön planda tutan bir firma; baﬂar›n›n, sa¤lam bir organizasyon ile mükemmel ürünler üretmekten geçti¤ini bilir.
Ürün geliﬂtirme sürecini müﬂteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik ve firma hedeflerinin kesiﬂimine yerleﬂtirir.
‹zledi¤i tasar›m süreci ise: Geliﬂtirdi¤i
ürünlerinde de¤iﬂiklikleri k›sa sürede yapabilmek, gelen özel sipariﬂlere h›zl› cevap
verebilmek ve ürün geliﬂtirme süreçlerinin
tamam›na hakim olmalar›d›r. Bu üreticiler;
hatas›z tasar›ma odaklanm›ﬂ, üretim süreçlerinde sürprizlerle karﬂ›laﬂmayacaklar›n›,
zaman ve para kay›plar› yaﬂamayacaklar›n›
bilirler. Süreçlerde her ad›mda de¤iﬂiklik
yapabilirler. Optimizasyona odaklanm›ﬂlard›r, rekabet ve kârl›l›¤› art›racak çözümler
üretirler.
‘Önce Ürün Gelir’ Stratejisi Alt›nda Üç Temel Fikir Yatmaktad›r:
1-Tasarlamak
2-Müﬂteriler, iﬂ ortaklar› ve tedarikçiler ile
etkileﬂimli iﬂ birli¤i yapmak
3- Mühendislik datalar› yönetimi
‘Yeni Ürün’ Kavram›
Yeni ürün, ‘pazara daha önce hiç sunulmam›ﬂ ticari mal’ olarak tarif edilse bile, bu tarif günümüzün yeni ürün anlay›ﬂ›n› tam
olarak yans›tmamaktad›r. Bunun için dört
tip yeni ürün tarifinden söz edilebilir.
1.Gerçek yeni ürün: Pazarda o ana kadar
gizli kalm›ﬂ talebi harekete geçirmek amac›yla üretilir. Büyük harcamalarla AR-GE'ye
ihtiyaç duyulur. Tamamen yeni bir ürün
meydana getirmek güç ve riskli bir iﬂtir.
2.‹ﬂletme için yeni, pazar için yeni olmayan ürün: Pazarda var olan bir ürün, yeni
bir marka ad› alt›nda pazara sunulur. Bu
tip mallar genellikle teknolojik yenilikler
neticesinde pazara ç›karlar. Bir üretici, teknolojik yenilik sonucu bir ürünü pazara
sundu¤unda di¤er üreticiler de benzer
ürünler geliﬂtirmek zorunda kal›rlar.
3.Baﬂka ülkelerde üretilmekte olan bir
mal›n uyarlanarak pazara sunulmas›:
Bu ürün, pazar›n durumuna göre ayn› ihtiyaçlara uydurularak pazara sunulur. Ülkemizde s›kça kullan›lan bir yöntemdir.
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4.Üreticinin de¤iﬂiklik yaparak pazara
sundu¤u ürün: Ürünün fiziki ﬂeklinde -tasar›m, renk, boyut, ambalaj vb.- ya da içeri¤inde yap›lacak küçük de¤iﬂikliklerle pazara yeni ürün olarak sunulmas›d›r. Üreticiler yeni ürün üretmek yerine bu yolu tercih ederler.
Neden Yeni Ürün?
Tüketici tercihlerinin sürekli de¤iﬂti¤i bir
ortamda bir ürünün sat›ﬂ›n›n süreklili¤i hemen hemen imkâns›zd›r. Ayr›ca geliﬂen
teknoloji ve yo¤un rekabet ﬂartlar› alt›nda,
yeni ürün üretmemek üretici aç›s›ndan da
son derece riskli bir tutumdur.
Ürünlerin pazara sunulduktan sonra
önemlerini yitirmeleri ﬂu iki nedene dayan›yor:
1.Ürüne olan ihtiyaç ortadan kalkabilir:
Örne¤in bilgisayarlar›n yayg›nlaﬂmas› daktilo makinalar›na olan ihtiyac› ortadan kald›rm›ﬂt›r.
2.Ayn› ihtiyac› karﬂ›layabilecek daha iyi
veya ucuz ürünlerin üretilmesi; örne¤in
margarin üretimi tereya¤›na talebi azaltm›ﬂt›r.
‹ﬂletmelerin varl›klar›n› sürdürebilmeleri
ve hedefledikleri kâr› elde edebilmeleri,
pazara yeni ürünler sürmelerine veya
ürünlerinde de¤iﬂiklik yapmalar›na, yani
ürünlerini geliﬂtirmelerine ba¤l›d›r. Bunun
bir maliyeti ve riski de olacakt›r. Çünkü
ürünün baﬂar›s›zl›¤›n›n bedeli a¤›r zararlar
olabilece¤i gibi ticari sayg›nl›¤›n zedelenmesi ve y›pranmas› da olabilir.
Kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›, büyüme iste¤i, büyüme yan›nda iﬂletmenin
hayat›n› devam ettirebilmesi ve pazardaki
yerini koruyabilmesi, moday› yak›ndan izlemesini, yeni ürünler üretmesini gerektirir.
Bütün bunlardan baﬂka “Teknolojik geliﬂmeler” de iﬂletmelerin ürünlerini geliﬂtirmelerine ya da yeni bir ürün üretmelerine
zorlay›c› olabilmektedir.
ﬁu gerçe¤i gözden uzak tutamay›z: Büyümek yeni ürünler üretmekle gerçekleﬂtirilebilir. Tek bir ürünle büyüyen ﬂirket yok
gibidir. Çünkü her ürüne olan talep ve ya-
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ﬂam süresi s›n›rl›d›r. ‹ﬂletme büyümek istiyorsa, yeni ürünler üretip yeni pazarlar
bulmak zorundad›r.
Ürün Yaﬂam Süreci
Ürünlerin genel ekonomi ve iﬂletme aç›s›ndan ele al›nabilen yaﬂam döngüleri var.
Bu yaﬂam süreci; üretim, sat›ﬂ ve sat›ﬂ potansiyeli bak›m›ndan önemlidir.
Ürünün yaﬂam sürecini alt› döneme ay›r›yorlar. Bunlar; ürünün geliﬂtirilmesi, pazara sunulmas›, sat›ﬂlar›n büyümesi, sat›ﬂlar›n maksimum oldu¤u olgunluk dönemi,
ürünün sat›ﬂlar›n›n düﬂme aﬂamas›, ürünün sat›ﬂ imkanlar›n› yitirmesi ve ölüm
aﬂamas› ﬂeklinde s›ralan›yor. Yaﬂam sürecinin ilk dönemi, yani geliﬂtirme dönemi, yeni ürünün ortaya ç›kart›lmas› yani do¤uﬂudur. Bu dönemin maliyeti yüksektir.
Pazara sunum da pazar potansiyelleri ve
pazarlama planlar›n›n düzenlendi¤i dönemdir.
Yeni ürünlerin pazar bulamama olas›l›¤›
her zaman vard›r. Bu dönem yo¤un çaba
gerektirdi¤i ve gösterildi¤i dönemdir. Sat›ﬂlar büyür, cirolar artar tepe noktas›na
ulaﬂ›r. Bu dönemin sürdürülmesi pek de
kolay olmaz ve bir süre sonra düﬂme dönemi baﬂlar. ‹ﬂte bu dönemde ürünün yaﬂam
döngüsünü uzatacak çare arama dönemidir. Bunun için de ürün farkl›laﬂt›rmas›na
veya geliﬂtirme faaliyetine yer verilmesi gerekir. Bu ﬂekilde ürünün yaﬂam dönemini
uzatmak mümkündür.
Ürünün sat›ﬂlar›n›n büyük çapta düﬂtü¤ü
ve buna paralel olarak maliyetlerin belirgin
ﬂekilde yükselmesi, ürünün ömrünü tamamlad›¤›n›n iﬂaretidir. Düﬂme döneminde ak›ll› bir stratejiyle ürün farkl›laﬂt›rmas›na gidilmesi ürünün bir süre daha yaﬂamas›n› sa¤layacakt›r, ancak bu sonsuza kadar
devam etmez. Ürün ömrü düﬂme dönemine girdi¤i zaman ürünün farkl›laﬂt›r›lmas›
iﬂlemi ile beraber yeni ürün planlamas›na
da gidilmesi kaç›n›lmaz olur.
Yaﬂam döngüsünü tamamlam›ﬂ durumlarda ürünü yenileme d›ﬂ›nda hiçbir çözüm
baﬂar›l› olamayacakt›r. Yaﬂam döngüsünü
tamamlam›ﬂ ürün ile yollar›na devam et-

mekte ›srarl› baz› üreticiler, elde ettikleri
kârlar›n› asla kazanamayacaklar› pazarlardaki mevcut savaﬂta harcamak gibi bir
yanl›ﬂa da düﬂebilmektedirler.
Ürün Geliﬂtirmede Teknoloji
Ür-Ge süreçlerinin yönetimi de y›llar içinde de¤iﬂime u¤rad›. Teknoloji merkezli ve
interaktif hâle geldi. Yaﬂam›n her alan›nda
yerini alan biliﬂim sistemleri, önceleri sadece bilgi paylaﬂ›m› ve iletiﬂimi amac›yla
kullan›l›rken günümüzde Internet ve kablosuz teknolojiler sayesinde yenilikleri ve
yeni iﬂ modellerini önemli ölçüde etkiler
oldu. Ürün geliﬂtirme süreci ise, dikkat çekici bir biçimde son y›llar›n en dinamik
alanlar›ndan biri haline geldi.
Üreticiler ürün portföyünü planlarken;
kendi ürünlerinin rekabet ortam›nda analizini yapmal›d›rlar. Pazardaki rakip ürünlerin de¤erlendirilmesi, yeni ürün çeﬂidi
saptan›rken teknoloji tabanl› sistemler, bilgi toplama, s›n›fland›rma ve bilgiyi kullanmada katk› sa¤larlar.
Kavram Üretme ve Kat›l›mc›
Yönetim:
Yeni ürün fikri, olabildi¤ince fazla ve de¤iﬂik kavram üretme ile baﬂlar. Kavram geliﬂtirmede baﬂar›, gerginlik ve stresten uzak,
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ba¤lant›lar› ve kablosuz a¤lar gibi teknolojileri içeren yeni bilgi ve iletiﬂim teknolojileri, yeni ürün ve iﬂ geliﬂtirmenin her ad›m›nda, bilgi toplama, bilgi s›n›fland›rma ve
kullanma, pazar› daha iyi tan›ma ve daha
do¤ru hedef belirleme, de¤iﬂik kaynaklar
kullanarak daha çok yeni fikir üretme, h›zl› veri toplama vb. konularda destek sa¤lar.

beyin f›rt›nas› yapmaya elveriﬂli bir ortam
ve kat›l›mc› yönetim gerektirir. Böylece
kat›l›mc›lar kendi fikrini rahatça ortaya koyabilirler.
Oldukça riskli bir süreç olan Ür-Ge de baﬂar› kesin de¤ildir. Nedeni ekonomi, rekabet, müﬂteri tercihleri, çevresel etkiler gibi
çok bilinmeyen ve de¤iﬂken ortamlarda
karar verme zorunlulu¤udur. Bu nedenle
yeni ürün kavramlar› üretildikten sonra
elenmesi, filtre edilerek süzülmesi, bazen
de mayalanmas› için biraz dinlendirilmesi
gerekir.
Hayata geçirilecek yeni ürün fikri için kat›l›m, firma çal›ﬂanlar› yan›nda d›ﬂar›dan
da sa¤lanmal›d›r. Kullan›c›lardan görüﬂ almak, ürünün müﬂteri ihtiyac›na ne kadar
cevap verdi¤i, do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› vb.
özellikleri sorgulamak ve s›namak önemli
ve yararl›d›r. Bunun için de prototipten
faydalan›l›r. Prototipleme ve prototip ürün
konusu da ürün geliﬂtirmede önemli bir
yere sahiptir.
Endüstriyel tasar›m sonucu, bilgisayar ortam›nda üç boyutlu modellenir ve bu yöntemle fiziksel dünya ile sanal dünya birbirine ba¤lan›r. Bu hassas ve etkin bir ürün geliﬂtirme aﬂamas›d›r. Bu sayede alternatif tasar›mlar çok daha k›sa sürede oluﬂturularak test edilebilirler. H›zl› prototipleme ile
bire bir numunenin yap›lmas› sayesinde
tasar›m aﬂamas›nda iken problemlerin fark›na var›lmas› ve ortadan kald›r›lmas› sa¤lan›r.
Teknoloji sayesinde modelleme, üç boyutlu çizimler, de¤iﬂik mekanlarda yap›lan
testler karﬂ›laﬂt›r›labilir ve test maliyetleri
düﬂürülebilir.
Sonuç olarak Internet, web, geniﬂ bant
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“De¤iﬂim Mühendisli¤i”
Reengineering
Ürün geliﬂtirme sürecinde, konsept tasar›m›, yeniden mühendislik (reengineering),
eﬂzamanl› mühendislik (concurrent engineering), tersine mühendislik (reverse engineering) gibi kavramlar da yer almaktad›r. Dilimize “süreç yenileme”, “süreçlerin
yeniden yap›land›r›lmas›” veya “de¤iﬂim
mühendisli¤i” olarak giren Reengineering ya da Business Process Reengineering kavram›, iﬂletmelerin rekabet
ﬂartlar›na uyabilmeleri ve müﬂterilerine daha iyi, daha kaliteli, daha çabuk ve daha
ucuz hizmet sunabilmeleri için, iﬂletme
bünyesindeki tüm iﬂ yapma usul ve süreçlerinin köklü bir ﬂekilde gözden geçirilmesi ve yap›land›r›lmalar›n› ifade etmektedir.
Ür-Ge’ile iliﬂkili bu kavramlar; temelde yeniden baﬂlamak, iﬂ süreçlerinin nas›l yürümekte oldu¤unu bir kenara b›rak›p, nas›l
en iyi ﬂekilde yürüyece¤ine karar vermektir.
Maliyet, kalite, hizmet ve h›z gibi kritik ve
güncel performans ölçümlerinde ciddi geliﬂmeler kaydetmek amac›yla iﬂletme süreçlerinin temelden yeniden düﬂünülüp
radikal bir biçimde yeniden tasarlanmas›d›r. De¤iﬂim mühendisli¤i iﬂ yapma yöntemlerinin köklü olarak de¤iﬂtirilmesi ve
yeniden oluﬂturulmas›n› içerir. Her iyileﬂtirme projesini de de¤iﬂim mühendisli¤i
olarak adland›rmamak gerekir. Süreçlerin
yeniden düzenlenmesi anlam›na gelen reengineering, mevcut durumun iyileﬂtirilmesi ve düzeltilmesi çal›ﬂmas› de¤ildir. Süreç yenileme, yerleﬂmiﬂ fikir ve uygulamalar› tamamen reddeder, her ﬂeye yeniden
ve s›f›rdan baﬂlamay› hedefleyen bir çal›ﬂmad›r. Bu nedenle süreç yenileme radikal
de¤iﬂim öngören bir yönetim kavram› ola-

rak ele al›nmaktad›r.
Reengineering’de amaç, kontrolleri ve
onay iﬂlemlerini çabuklaﬂt›rmak de¤il,
bunlara gerek b›rakmayacak ﬂekilde süreci
tasarlamakt›r
Tersine Mühendislik (Reverse Engineering):
Ürün geliﬂtirmede bir de tersine mühendislik (reverse engineering ) kavram› var.
Tersine mühendislik, rakibin piyasada sat›lan ürününü al›p mühendislik düzeyinde
sistemli olarak incelemek, ürün hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi edinmektir.
Tersine mühendislik terimi, ilgili teknolojilerin haks›z rekabet yoluyla orijinal bir tasar›m›n illegal olarak kopyalanmas› amac›yla da kullan›l›yor olmas›ndan dolay› negatif etkilenmiﬂtir. Bugünün üretim arenas›nda ise tersine mühendislik kavram› yeni
ürünlerin üretilmesi ve eski ürünlerin yeni
versiyonlar›n›n tasarlanmas› için kullan›lan
bir uygulama olarak geçer. Burada kullan›lan" tersine" (reverse) terimi, dijital ve fiziksel dünyalar aras›nda yap›lan veri aktar›m›n›n çift yönlülü¤ünden gelmektedir.
Sonuç olarak ürün geliﬂtirme bir süreçtir,
bir araﬂt›rma ve geliﬂtirme iﬂlevidir. Geliﬂtirilecek ürünün kendisi olmakla birlikte
ürün süreci de araﬂt›r›lmal› ve geliﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bununla yetinmemeli sürekli geliﬂim sa¤lay›c› çal›ﬂmalar içinde olmal›d›r. Ürünün geliﬂtirilmesi için bir proje oluﬂturmak ürün geliﬂtirmenin tüm aﬂamalar›n› projede belirtmek, yap›lacaklar›
bir proje mant›¤›nda yürütmek gerekir .
Bu, pazara sunum süresini k›saltmada son
derece etkilidir. Ürün geliﬂtirme projesi;
çal›ﬂanlar›n zihinsel ve bedensel emeklerini proje hedefi do¤rultusunda birleﬂtirdikleri bir tak›m çal›ﬂmas› ortam›d›r.
Sürekli iyileﬂtirmenin hedefi sonuçlar de¤il süreçlerdir. Sadece sonuçlara yönelik
yap›lan çal›ﬂmalar›n k›sa dönemde baﬂar›
sa¤layaca¤› ancak uzun dönemde olumsuzluklar›n›n ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir.
‹ﬂletmelerde iyileﬂtirme yap›lmak isteniyorsa hedef süreçler olmal›d›r. Süreçlerde
yap›lacak iyileﬂtirme ayn› zamanda sonuçlar› da olumlu yönde etkilemektedir.
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Tekstilin Yeni
Rekabet Silah›
Ucuz iﬂçilik avantaj›n› kaybeden ve kâr marj› düﬂen tekstilci, global
rakipleri karﬂ›s›nda tutunabilmek için teknolojiyi kullan›yor ve verimlili¤i art›r›yor. Kârl›l›¤›n yüzde 100 oldu¤u dönemde ra¤bet görmeyen
özel ölçüm ve kontrol cihazlar›na talep ola¤anüstü artm›ﬂ durumda. Çünkü bu cihazlar; kumaﬂta
kaliteyi yükseltiyor ve enerji tasarrufu sa¤layarak, iﬂletmeye ortalama yüzde 10-15 civar›nda tasarruf imkân› veriyor.
1990’dan sonraki 6-7 y›l, Türk tekstilinin
teknoloji ithalinde zirveye ç›kt›¤› y›llard›r.
O dönemdeki uluslar aras› tekstil makine
fuarlar›n›n en iyi müﬂterileri Türk tekstilcileriydi. Tekstilcilerimiz kendi aralar›nda
öyle bir yar›ﬂa girmiﬂlerdi ki, yapt›klar› milyar dolarl›k al›mlar› günlük büyük gazetelerin birinci sayfa manﬂetlerinden bile görmek mümkündü. Ancak ald›klar›n› tam kapasite çal›ﬂt›ramad›klar›, verimli kullanamad›klar› da bir gerçekti. Fakat al›mda hiç
tereddüt etmiyorlard›, çünkü tekstilde kâr
marjlar› yüzde 100’ler seviyesindeydi. Aradan y›llar geçti, devir de¤iﬂti. Özellikle Çin
karﬂ›s›nda ucuz iﬂçilik avantaj› kaybedilip
kâr marjlar› yüzde 15-20’lere inince, teknolojiyi iyi kullanmak ve verimlili¤i art›rmak
mecburi hâle geldi. Tekstilcimiz de öyle
yap›yor art›k. Kârl›l›¤›n yüksek oldu¤u dönemde pek de ra¤bet etmedi¤i özel ölçüm
ve kontrol cihazlar›na karﬂ› ola¤anüstü bir
ilgi göstermeye baﬂlad›. Çünkü bu cihazlar;
kumaﬂta kaliteyi yükseltiyor ve enerji tasarrufu sa¤layarak iﬂletmeye ortalama yüzde
10-15 civar›nda tasarruf imkân› veriyor. Bu
cihazlar› Türkiye’de ilk defa üreten Numan
Gürel, 5 bin euroluk cihaz› kullanan bir
tekstilcinin 150 bin dolarl›k üçüncü bir kurutma makinesi almaktan vazgeçti¤ini söy-
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lüyor. ﬁu anda y›ll›k 1- 1,5 milyon euroluk
bir ciroya sahip olduklar›n›, önümüzdeki
dönemde do¤rudan ihracat da yapmay›
hedeflediklerini belirten Numan Gürel,
vizyonunu ﬂöyle aç›klad›; “Yapt›¤›m›z cihazlar›n niteliklerini daha da iyi yaparak
dünyada devi haline gelmek. Bu güç ve
inanç bizde var. Bunun da gere¤ini yap›p
çal›ﬂ›yoruz.” Nihai amac›n› ise, “Gök kubbede hoﬂ bir seda b›rakmak ve hay›rla yâd
edilmek” ﬂeklinde aç›klayan bu idealist
mühendise hayat serüvenini, ﬂirketi GES
Elektroni¤i nas›l kurdu¤unu ve Türk testilinin yaﬂamakta oldu¤u teknolojik de¤iﬂimi sorduk;
Numan Gürel’i tan›yabilir miyiz?
1956 ‹stanbul do¤umluyum. 9 yaﬂ›mdan
itibaren yazlar› çal›ﬂt›m. Çünkü babam iﬂçi
emeklisi olmas›na ra¤men bizi okutmak
için ikinci bir iﬂte çal›ﬂ›yordu. Asl›nda ilkokula giderken çok baﬂar›l› bir ö¤renciydim.
Ancak gündüz lisesine giderken ergenlik
kökenli olabilecek haylazl›klar sebebiyle
matematik dersinden kald›m. Biraz babam›n korkusundan, biraz da eve ekonomik
katk›da bulunma amac›yla o zamanlar varl›¤›n› duydu¤um Akﬂam Liselerine gitmeye
karar verdim. Gündüzleri bir Radyo-TV ta-

mir servisinde ç›rakl› yap›yor, akﬂamlar› da
Zeytinburnu Akﬂam Lisesi’ne devam ediyordum. O zamana kadar bir radyoyu sadece dü¤mesinden aç›p kapatmay› bilirken yapt›¤›m ç›rakl›k sayesinde elektronikle tan›ﬂt›m. Akﬂam lisesinde s›n›f›n en küçü¤ü bendim ve 14-15 yaﬂlar›ndayd›m. S›n›fta toplam 25 kiﬂiydik ve benden sonraki
en küçük ise 24-25 yaﬂ›ndayd›. 35-40 yaﬂ›nla olanlar da vard›. Kimisi polis, kimisi tüccard›. O s›n›fta herkesin bir ideali oldu¤unu gördüm. ‹lim tahsil etmenin insan hayat›na bir anlam kazand›rd›¤›n›, hayat›n bir
sebebi ve amac› oldu¤unu farkettim orada.
Çünkü s›n›f arkadaﬂlar›m›n hepsi yetiﬂkin
ve neyi istediklerini biliyorlard›.
Hedefi olan insanlarla birlikte olmak beni
olgunlaﬂt›rd›. Bunun için ben de çocuklar›ma diyorum ki; ‘Kendi yaﬂ›n›zda arkadaﬂlar›n›z olsun ama kendinizden büyüklerle de
daima arkadaﬂ olun.’ Çünkü onlar sizin
geçti¤iniz yollardan daha önceden geçmiﬂler ve birtak›m tecrübeler kazanm›ﬂlar. Kazand›klar›n› da sizlere aktarabiliyorlar. ‹ﬂte
Zeytinburnu Akﬂam Lisesi benim hayat›mda dönüm noktas› oldu. Çünkü hem okul,
hem de s›n›f arkadaﬂlar›m benim için bir
bilgi ve e¤itim kayna¤›yd›. E¤er ben gündüz lisesine devam ediyor olsayd›m, her-
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halde pek bir yerlere gelemezdim. Liseyi
bitirir kal›rd›m orada.
O zamanlar üniversiteye haz›rl›k kurslar›
olmamas›na ra¤men s›n›ftaki 25 kiﬂiden
hemen hemen 24’ü üniversiteye girmiﬂti.
Bu da bize okurken bir amac›n olmas›n› ve
baﬂ›boﬂ olmamam›z gerekti¤ini gösteriyor.
Elektroni¤i neden seçtiniz ve profesyonel iﬂ hayat›na nas›l girdiniz?
Gündüzleri ç›rakl›k yapt›¤›n Radyo-TV servisi sayesinde elektroni¤i tan›m›ﬂt›m. Akﬂam lisesindeki arkadaﬂlar›mdan etkilenerek bir hedefimin olmas› gerekti¤ini görünce bildi¤im elektroni¤i tercih ettim.
1978 senesinde Bo¤aziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirince
Mensucat Santral’de iﬂe girdim ve böylelikle profesyonel iﬂ hayat›m baﬂlam›ﬂ oldu.
Bu durum benim tekstil sektörüne yo¤unlaﬂmamama neden oldu. Ancak akﬂam lisesinden gelen o idealist ruh nedeniyle hiçbir zaman masa baﬂ› mühendisi olmak istemedim. O zamanlar yurtd›ﬂ›ndan gelen
tekstil makineleri benim ilgimi çekiyordu
ve onlar›n neden Türkiye’de yap›lmad›¤›n›
sorguluyordum. Teknolojiye karﬂ› büyük
bir ilgim oluﬂmuﬂtu ve bütün düﬂüncemi,
o makinelerin Türkiye’de nas›l yap›l›p da
d›ﬂar›ya giden milyarlarca dövizin ülkemizde kalmas›n› sa¤lar›z konusuna yo¤unlaﬂt›rd›m. Çünkü makineler çok astronomik
fiyatlarla özellikle Almanya’dan geliyordu
ve Almanlar, alternatifsiz tedarikçi olman›n
verdi¤i ﬂ›mar›kl›kla burunlar›ndan k›l ald›rm›yorlard›. Gelen makineler bir ﬂekilde çal›ﬂ›yordu, fakat özellikle üzerlerindeki kontrol cihazlar›, 6 ay-1 y›l çal›ﬂ›yor ve sonra
aksesuar gibi kal›yordu. Sürekli ar›za yapan bu cihazlar›n tamiri için yurtd›ﬂ›ndan
günlerce-aylarca adam bekleniyor, Avrupa’ya gönderilip tamirini beklemek aylar›
buluyor ve üretime ara veriliyordu. Bir
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Tekstilde Teknoloji Satma
Dönemi
Türk tekstil sektörü baﬂlang›çta
yurtd›ﬂ›na fason üretiyordu, sonra
moda-marka ata¤› baﬂlad›. ﬁimdi
teknoloji de ihraç edebilir bir safhaya geldi¤i anlaﬂ›l›yor. Bu durum gelecek için ne anlam ifade ediyor?
Tekstil sanayicisi eskiden yerli tekstil makine üreticisine güvenemiyordu. Bunda
biraz da hakl›yd›. Ancak her ﬂeyin bir baﬂlang›c› vard›r. ‹yi yapamayanlar zamanla
elendi. Gelinen noktada tekstil makinecileri yerli tekstilcilerin güvenini kazand›klar› gibi, yurtd›ﬂ›ndan da ilgi görmeye baﬂlad›. ﬁu anda her geçen gün daha da artan
idealist insan olarak konuya yaklaﬂt›m ve
bunlar›n ülkemizde de yap›labilece¤ini düﬂündüm.
GES Elektroni¤in kuruluﬂu nas›l
oldu?
1978’den 1991’e kadar profesyonel olarak
piyasada çal›ﬂt›m. ‹lk olarak Mensucat Santral’de baﬂlad›m, bir ara Taﬂ K›zak Tersanesi’nde çal›ﬂt›ktan sonra yeniden Mensucat
Santral’e döndüm. 1991’de de tekstil sektörüne d›ﬂar›dan hizmet fikri do¤du bizde.
Zeytinburnu’nda 30 metrekarelik bir alanda kurdum. Daha sonra askerden gelen
kardeﬂim de kat›ld› sürece. Kendisi de
elektronik teknikeridir. ﬁu anda da imalat
müdürlü¤ünü yürütüyor. ‹lk kuruldu¤umuz zaman tekstil makinelerini kurma, bir
yerden baﬂka bir yere taﬂ›ma, ar›za tamiri
ve servis gibi hizmetler verdik. Bunun yan›nda Türkiye’de kullan›lan kontrol cihazlar›n›n imali için ön haz›rl›k yap›yorduk.
Bu süreç devam ederken bir arkadaﬂ›m›n
referans›yla bir gün Denizli’deki Küçüker
firmas›ndan Sait Küçüker beni arad›. ﬁimdi

tekstil makine ihracat› bunun bir göstergesi. ‹rlanda ve ‹ngiltere’ye bile makine
gönderen arkadaﬂlar›m›z var. Türkiye’nin
kurtuluﬂu tekstil teknolojisini üretmededir. O sürece de girmiﬂ bulunuyoruz..
rahmetli olan Sait Küçüker, eski yerden yeni yere taﬂ›nmak üzere olduklar›n› ve makinelerin üzerindeki Tekstometre (Kumaﬂ
rutubeti kontrol cihaz›) ile atk› düzeltme
cihazlar›n› çal›ﬂt›rmak istediklerini anlatarak benim yap›p yapamayaca¤›m› sordu.
1991-92 y›llar›na tekabül eden o dönemde
Denizli, tekstilde yeni yeni ataklar yap›yordu. Benim de ilgimi çekti¤i için Denizli’ye
gittim. Makineleri devreye ald›ktan sonra
Sait Küçüker bana, ‘Numan bey Tekstometre yapar m›s›n›z?’ diye sordu. Ben de o
zamanlar daha büyük bir makine olan atk›
düzeltici üzerine çal›ﬂt›¤›m için, ‘Tekstometre yapar›z da, satabilir miyiz?’ deyince,
‘Atk› düzelticiyi boﬂver, sen Tekstometre
yap, ben hemen 10 tane satar›m’ diye cevap verdi. 1-1,5 ay içinde istenilen Tekstometre’yi yapt›k. Çünkü zaten altyap›s› vard› bizde. Böylelikle Türkiye’deki ilk Tekstometre’yi yaparak götürüp makinelerine
takt›k. Denizlililer ticarette çok dürüsttürler, ancak çok s›k›d›rlar. Sait Küçüker de,
makinenin çal›ﬂt›¤›n› gördükten sonra
ödemeyi yapt›. Sevgi ve rahmetle and›¤›m
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Kârl›l›k ‹çin Teknoloji Kullan›l›yor
Ürünlerinizi nas›l konumland›r›yorsunuz?
Kaliteyi yükselten, enerji tasarrufu sa¤layan ve tekstilcinin iﬂini kolaylaﬂt›rarak verimlili¤i art›ran, ona zaman kazand›ran cihazlar. Bütün bunlar tekstilcinin rekabet
gücünü art›ran faktörler. 1993-95 aras›nda bu cihazlara, özellikle nem kontrol cihazlar›na ra¤bet çok fazla de¤ildi. Çünkü
kâr marjlar› çok yüksekti, neredeyse yüzde 100’ler seviyesindeydi. Ancak son 4-5
senedir talepte patlama oldu. Nedeni de,
kâr marjlar›n›n yüzde 15-20’lere inmesi.
Her bir cihaz, ortalama yüzde 10-15 civaSait Küçüker’in de makine yapma aﬂk› vard›. Kendisi 10 tane haﬂ›l makinesi sipariﬂi
alm›ﬂ ve onlar› yapmak istiyordu. Bu makinelere takaca¤› Tekstometre cihazlar› için
bizim en büyük rakibimiz olan Almanya’daki firmaya maliyet sorunca onlar tanesini 30 bin marka verebileceklerini söylemiﬂler. Sait Küçüker 10 tane alaca¤›n› belirtip pazarl›k yap›nca 27 bin marka inmiﬂler ve ondan sonra bir kuruﬂ taviz vermemiﬂler. Makineleri zaten kendisi 50-60 bin
marka yap›yordu. Bunun sadece Tekstometre’sini 30 bin marka al›nca nereden para kazanaca¤›n› düﬂünmeye baﬂlam›ﬂ. Bizim kendi makinelerine takt›¤›m›z›n çal›ﬂt›¤›n› görünce o sipariﬂleri de bize verdi ve
biz tanesini kendisine 6 bin marka ürettik.
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r›nda tasarruf, dolay›s›yla kârl›l›k sa¤lad›¤›
için talep ediliyor. K›sacas› bu cihazlar, bir
tekstilcinin bir ürünü üretmek için harcad›¤› maliyetin toplam›ndan ortalama olarak yüzde 10 oran›nda bir tasarruf yapmas›na imkân sa¤l›yor. Para kayg›s›yla
teknoloji üretmeye kalkarsan›z baﬂaramazs›n›z. Yapt›¤›m›z cihazlar›n müﬂterilerimizin iﬂine yar›yor olmas›n› görmek bize ayr› bir tatmin veriyor. Cihazlar›m›z›
biz ﬂimdiye kadar pamuklu kumaﬂlar›
üreten makinelerde kullan›yorduk. Bursa’dan sentetik bazl› üretim yapan bir
tekstilci, bizi arayarak makinelerinde kullanmak istedi¤ini söyledi.
Neticede denemeye karar verdik. K›sa bir
süre sonra ikinci sipariﬂi verdiklerinde ilk
kullan›mdan sonucun ne oldu¤unu sordum. ‹ﬂletmeciler, cihaz fiyatlar›n› art›rmayal›m diye memnuniyetlerini pek dile
getirmezler ama o tekstilci bana dedi ki;
‘Üçüncü bir kurutma makinesi alacakt›k,
bu cihazlar› takt›ktan sonra vazgeçtik.’
Alacaklar› o kurutma makinesinin maliyeti 150 bin dolar civardayd›. Bizim verdi¤imiz cihaz›n maliyeti ise 5 bin Euro. Yani 5
bin Euro ile 150 dolarl›k maliyetten kurtulmuﬂlard›.
Yani Almanlar›n 30 bin mark dedikleri bir
cihaz› 6 bin marka ürettik. Sait Küçüker’in
maliyeti düﬂürmeye, bizim ise projelerimizi gerçekleﬂtirmeye ve referansa ihtiyac›m›z vard›. ‹lk iﬂimiz, her iki taraf›n da beklentisini karﬂ›l›yordu.

enerji tasarrufu sa¤l›yor. Yani bu cihazlar
olmadan siz makineyi yüzde 30 daha h›zl›
çal›ﬂt›rarak önce kumaﬂ›n kalitesini bozuyorsunuz, ondan sonra tekrar düzeltmek
için bir iﬂleme daha sokuyorsunuz. Dolay›s›yla hem süreç uzuyor, hem de ayn› iﬂlemi bir daha yapt›¤›n›z için kaynak israf› yap›yorsunuz. ﬁu anda 7-8 kalem cihaz üretiyoruz ve bunlar›n hepsi kendi alan›nda
Türkiye’de ilk defa bizim taraf›m›zdan üretildi. Hepsi memleket ekonomisine büyük
kazançlar sa¤layan cihazlar. Zaten bizim
idealimiz de buydu. Baz› cihazlarla ilgili patent baﬂvurular› yapt›k, süreç devam ediyor. ﬁu anda Ar-Ge’si süren 18 cihaz var
gündemimizde. Bunlar›n baz›lar› dünyada
da ilk olma özelli¤ini taﬂ›yor.
‹hracat›n›z var m›?
ﬁu anda bizim cihazlar›m›z, tekstil makinesi ihracatç›lar›n›n makineleri üzerinde
yurtd›ﬂ›na gidiyor. Yan› do¤rudan de¤il de,
dolayl› bir ihracat›m›z var. Niçin do¤rudan
ihraç etmiyoruz? Çünkü bu cihazlar› do¤rudan piyasaya sürdükten sonra onlar›n
teknik deste¤ini de vermek durumundas›n›z. ﬁu anda tekstil üretimi; Hindistan, Pakistan ve Bangladeﬂ gibi ülkelere kay›yor.
Oralarda bizi mahcup etmeyecek çok iyi
teknik ekipler kurmam›z lâz›m. ﬁimdilerde
gündemimizde bu var. Sözünü etti¤im yerde teknik bürolar kurduktan sonra do¤rudan ihracat› baﬂlataca¤›z.

Yapt›¤›n›z cihazlar hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Biz hassas cihazlar yap›yoruz. Tekstil makinelerinin olmazsa olmaz› olan bu fonksiyonel cihazlar, kumaﬂ›n kalitesinin artmas›n›
sa¤l›yor ve enerjiden tasarruf imkân› veriyor. Bu cihazlar›n tak›l› oldu¤u kumaﬂ kurutma makineleri ortalama yüzde 30 daha
düﬂük h›zda çal›ﬂt›r›ld›¤› halde h›z› olmas›
gereken üst seviyeye ç›kararak yüzde 30
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De¤iﬂime Lider Gerek
Lider, hantall›¤›n her türlüsünden kuvvetle kaç›n›r. Dolay›s›yla bulundu¤u ortamda de¤iﬂim ve dönüﬂümün anahtar› konumundad›r. Salt de¤iﬂim için de¤il, gerekli olan de¤iﬂim için mevcut sistemlerle u¤raﬂ›r. Yeniden yap›lamay›, yeniden organize olmay› sever. E¤er böyle olmasayd› toplumlar›
için hayatlar›n› feda eden ve isimleri binlerce y›l yaﬂayan kahraman liderleri tan›m›yor olacakt›k.
Liderler merakl› olurlar, merakl› olmal›d›rlar da! Bu merak›n hemen her konuda olmas› da ilgi çekicidir. Öyle ki hani 3-4 yaﬂ
sorgu ça¤›n› yaﬂayan çocuklar›n hemen
her ﬂeyi sormalar›, ›srarla anlamak istemeleri gibi liderler de çevrelerinde olup biteni anlamak isterler. Bilinen bir gerçek var
ki, liderler ve lider adaylar›n›n en çok merakl› olduklar› konular›n baﬂ›nda kendileri
gelir. Evet, kendilerini merak ederler. Nas›l
bir insan olduklar›n›, kiﬂilik özelliklerini,
farkl›l›klar›n›, eksikliklerini bilmek isterler.
Bu kendini bilme merak›, kendi hakk›nda
bilgi edinme ve baz› yeni düzenlemelere
gitme amac›n› da taﬂ›makla birlikte esasen
baﬂkalar›na göre nerede oldu¤unu anlamaya yöneliktir. Aﬂ›r›ya vard›r›lmad›¤› ve
kendi eksikliklerini gidermeye yöneldi¤i
oranda bu merak yararl› ve gereklidir.
Liderlerin, kendileri ile ilgili meraklar›n› gidermelerine pratik bir katk›da bulunmak
amac›yla bir analiz yapmak istiyoruz. Kimin
lider oldu¤u, kimin olmad›¤› veya daha
do¤ru bir ifade ile liderli¤in ne olup olmad›¤›n› liderlerde görülen baz› kritik kiﬂilik
özellikleri, tutum ve davran›ﬂlar› do¤rultusunda incelemeye çal›ﬂaca¤›z. Böylece yönetici, lider aday› ve liderin kendi durumu
hakk›nda yorum yapmas› ve daha da
önemlisi hangi noktada bulundu¤unu görmesi mümkün olacakt›r.
• Liderlik, insanlar› kendi amaçlar›na ulaﬂma yolunda kullanma sanat›
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de¤ildir. Çevrenizdekilere, iﬂ arkadaﬂlar›n›za, üstlerinize, dostlar›n›za salt beni nereye götürebilir, bana ne verebilir derdiyle
yaklaﬂ›p, size faydalar›na göre yak›nlaﬂt›r›p
uzaklaﬂt›rma sanat› hiç de¤ildir. Kendinizi
merkez alarak yükselmenizi, geniﬂlemenizi
ve büyümenizi kolaylaﬂt›racak birer araç
olarak çevrenizdekileri kullanmak geçici
ve hak edilmemiﬂ mevkilerin d›ﬂ›na ç›karmaz. Yeri geldi¤inde liyakatlar›, baﬂar›lar› ve öngörüleri ile insanlar› kendi
önünüze koyabilme erdemidir liderlik. Kendinizden, kazan›mlar›n›zdan
vazgeçmek pahas›na insanlara bir
katma de¤er üretme aﬂk›d›r liderlik.
Nihayet liderlik, objektif olmak, bildi¤i yolda dik durmak, ailenin, iﬂ yerinin, toplumun, ç›karlar› karﬂ›s›nda yalpa yapmamakt›r.
• Liderlik, insanlar›n ve insanl›¤›n
önünü açmakt›r. E¤er insanlar›n önünü
açarsan›z, geliﬂmelerine katk›da bulunursan›z yol almalar›n› sa¤lars›n›z, siz de geliﬂirsiniz. ‹nsanlar›n önünü açmak, kendi
gerçekleriniz kadar onlar›n gerçeklerinden
de hareket etmek demek hatta onlar›n
gerçeklerini kendilerinizinkinden önce alg›lamak ve gere¤ini yapmakt›r.

• Lider, insanlara üretti¤i katma de¤er oran›nda yükselir. Bu katma de¤er
sadece kiﬂilere sunulan maddî imkânlar

de¤ildir. Onlar›n kiﬂisel geliﬂimlerine katk›da bulunmak, onlara önem ve de¤er vermek, s›k›nt›lar›n› paylaﬂmak, onlar› dinlemek bile baﬂl› baﬂ›na bir katma de¤erdir ve
liderin gönüllerde taht kurmas›n› sa¤lar.
• Lider, özellikle birlikte çal›ﬂt›¤›
yak›n çevresindeki insanlara o kadar
önem verir ki, onlar› öylesine yaﬂar
ki adeta kendisini unutur. Onlar› yüceltir, öylesine bir ba¤l›l›k oluﬂturur ki insanlar lideri izlemek, onunla olmak, yan›nda olmak için özel bir çaba ve istek içinde
olurlar. ‹nsanlara ilgisi ve duyarl›l›¤›, kendisini bazen hiç mesabesinde görüp kitleyi
öne ç›karmas›, lideri büyüten, zihinlerde
en yukar›lara ç›karan bir güçtür asl›nda.
Bir anlamda lider kendisini önemsemedikçe, kendisini büyütmedikçe, kendisine yönelmedikçe, kendisini unuttukça ve kendisini yukar›larda görmedikçe yücelir, irtifa
kazan›r.
• Lider kendisine, iﬂine ve yap›p ettiklerine geçici gözüyle bakar. Hatta
her an b›rak›p gidecek mesafede durur. Bu kayg› ile de kendisini takip edecek
kiﬂi ve kiﬂileri yetiﬂtirmek için özel bir çaba
gösterir. Dolay›s›yla liderlik sürecinin vazgeçilmez bir yönü hiç kuﬂkusuz e¤itimciliktir. Hem öyle bir e¤itimci ki onun tedrisinden geçenler s›k›lmaz, yorulmaz, yokuﬂ
ç›km›ﬂ saymazlar kendilerini. Lideri, onun
davran›ﬂlar›n›, al›ﬂkanl›klar›n› izler, uygula-
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malar›n› görürler ve onun gibi olmaya çal›ﬂ›rlar. Zorlamayla karﬂ›laﬂmazlar.
• Liderlik, kendisini ama sadece
kendisini görüp baﬂkalar›n› görmemek de¤ildir. Maalesef öyle örnekler görüyoruz ki salt kendi kazan›mlar›na odakland›¤› için baﬂka bir ﬂey göremeyen, gözleri ve kulaklar› sadece kendisine dönmüﬂ,
sadece kendisini gören ve dinleyen liderlerin hisleri de kendine döner ve kiﬂi sadece
kendisini ve isteklerini hisseder. Alg›lar›
baﬂkalar›n›n hislerine körelmiﬂ olan liderlerin etkili olmas›, yol almas› mümkün de¤ildir.
• Liderlik bir sanatt›r asl›nda. Ama öyle
ki salt sanat için vücuda gelen bir sanat de¤il; insanlar için üretilen bir sanatt›r. Yani gerçek lider insanlar görsünler diye liderlik yapmaz, süs uygulamalara
itibar etmez, görüntünün ›ﬂ›lt›l› dünyas› ile
yetinmez; öze, içeri¤e ve gerçe¤e yönelir.
Aktüaliteyi de¤il bilimi, siyaseti de¤il idarecili¤i tercih eder.
• Lider, her türlü aﬂ›r›l›ktan kendisini al›koyabilen bir öz denetime sahiptir. Bedenine ve ayr›nt›lar›na hakimdir, iradesi arzular›n›n üstündedir. ‹ç güdüleri bir disiplin içindedir.
Hayat› alg›lamas›, yaﬂam biçimi, bireysel
kültürü ve gelene¤i, duygular›, tutumlar›,
davran›ﬂlar›, al›ﬂkanl›klar› ile aﬂ›r›l›¤› de¤il
ortalama insan› temsil eder. Hatta ço¤u zaman ortalama insan›n da alt›nda bir duruﬂ
sergiler. ‹çten pazarl›l›¤› yoktur. Bir davran›ﬂ ya da al›ﬂkanl›k toplum taraf›ndan hoﬂ
görülmeyen hale gelmeden kendi gönlün-
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de hoﬂgörü engeline tak›l›r ve kal›r.
• Lider, h›zl› düﬂünür, planl›d›r, öngörüsü yüksektir ama geçmiﬂte yaﬂananlar› da göz ard› etmez. Ömrünü, y›llar›n›, aylar›n›, haftalar›n› ve günlerini planlar. Hayat›nda boﬂlu¤a izin vermez. Her an›
aktif geçirmek ve bir ﬂeyler üretmek derdi
ile dertlidir. Karar noktas›nda keskindir,
h›zl›d›r ve bazen gözü karad›r. Gerekçelerin arkas›na s›¤›nmak yerine gerçeklerle
u¤raﬂ›r. Sonuca odaklan›r ama süreçlerin
fark›ndad›r. Gelece¤i öngörmek en önemli zihinsel egzersizleri aras›ndad›r. Zaman›, hayat›, eﬂyay›, olaylar›, mekanlar›
ve insanlar› farkl› bak›ﬂ aç›lar›ndan
görünen parçalar olarak de¤il birbirini kuﬂatan, etkileyen ve tamamlayan
bir bütünlük alg›s› ile görür ve yaﬂar.
• Liderlik, hantall›k, rutin ve de¤iﬂkenli¤in karﬂ›s›ndad›r. Lider, hantall›¤›n her türlüsünden kuvvetle kaç›n›r. Dolay›s›yla bulundu¤u ortamda de¤iﬂim ve
dönüﬂümün anahtar› konumundad›r. Salt
de¤iﬂim için de¤il, gerekli olan de¤iﬂim
için mevcut sistemlerle u¤raﬂ›r. Yeniden
yap›lamay›, yeniden organize olmay› sever.
E¤er böyle olmasayd› toplumlar› için hayatlar›n› feda eden ve isimleri binlerce y›l
yaﬂayan kahraman liderleri tan›m›yor olacakt›k.
• Lider, insanlar› çekim alan›na beklide
henüz bilemedi¤imiz bir yol ve yöntemle
alabilen kiﬂidir. ‹letiﬂimi ve özellikle ikna kabiliyeti geliﬂmiﬂtir. Az ama etkili
konuﬂur. Onu saatlerce dinlemek insanlar›
s›kmaz, uyutmaz. Sadece ailesine de¤il iﬂine, iﬂ arkadaﬂlar›na, topluma ve insanl›¤a
düﬂkündür. ‹letiﬂiminde aç›kt›r, samimidir, nettir, dürüsttür, uydurmalara, saman
alevlerine, salata laflara yer vermez.
• Lider, kendisiyle savaﬂ›n› sürekli
canl› tutar. Kendisine egemenli¤ini gün
geçtikçe art›r›r. Bir canl› olarak kendisine
k›ymet verir ama evrenindeki hiçli¤ini,
acizli¤ini göz ard› etmez. Duygular›n derinli¤inde dolaﬂ›r ço¤u zaman. Öyle dolaﬂ›r
ki; bilmedik derinliklere nüfuz etmek, adeta benli¤ini aﬂmak, baﬂka bir ﬂeyler olmak
ve baﬂka alemlere ulaﬂmak için didinir. Bu

yönü ile günlük hayat kavgas›n›n içinde olmakla birlikte ayr› bir hayat denizinin sular›ndand›r adeta. Kendisini insanlar›n hizmetine adam›ﬂ ve süreklilik arz eden bir
aray›ﬂ ve çaba içindedir. Duygular›, davran›ﬂlar› daha da önemlisi aﬂk› ve heyecan›
herhangi ortalama insan›n aﬂk›n›n ötesindedir. Öyle sözler eder ki ﬂaﬂ›r›rs›n›z ve günümüzün Yunus’u, Mevlana’s› zannedersiniz.
• Lider, almaktan çok veren kiﬂidir.
Y›kmaktan çok yapan, konuﬂmaktan
çok susan, durmaktansa hareket
eden, baﬂkalar›ndan çok kendisine
k›zan, geçici hazlardan çok kal›c› iç
güzelliklere odaklanan, kendisinden
çok baﬂkalar›na iltifat eden kiﬂidir.
Kolayca a¤layarak duygular›n› ifade edebilen, gönlünün derinliklerinde sakl› dostluklar› olan ve her geçen gün bu zinciri geniﬂleten kiﬂidir.
• Liderlik, bilimi, sanat›, siyaseti,
mevki ve ç›karlara alet etmemektir.
Bilimde objektifli¤i, sanatta sayg›y›, siyasette dürüstlü¤ü ﬂiar edinmektir. Belki de en
önemlisi vefay› hiç ama hiçbir zaman elden
b›rakmamak demektir.
• Yükselen akademik kariyerinizin,
ünü artan sanat›n›z›n, mevki getiren
siyasetinizin, insani de¤erlerinizde
erimeye yol açmamas›d›r liderlik.
Gerçek dostlar› uzaklaﬂt›ran, yapay al›ﬂkanl›klar›n, göstermelik ve a¤dal› hitaplar›n, lidere yol ald›rmas› zordur. Çünkü,
hangi kademede olursa olsun lider kendisini “ol”ma yolunda hisseder ve bunun için
piﬂmeyi, yanmay› göze al›r. Yapay alk›ﬂlar›n
gürültüsünden, kimsesizlerin sesine s›¤›n›r. Hak edilmeyen payelerin ﬂaﬂaas›ndansa konumunu doldurur.
‹pi baﬂkas›n›n elinde olan renkli ›ﬂ›klar›n
yerine bir mum olmay› ve için için yanmay› tercih eder. Ve nihayet içi boﬂ, ham bir
hayat› örten kaçak davran›ﬂlarla gizemlerle dolu bir hayat›n rahatl›¤›ndan ise sade
bir yaﬂam›n içinde zaman› etkilemeyi, bir
iz b›rakmay› ve elbet bir gün “ol”mak derdi ile yanmay› tercih eder.
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Gerçek De¤iﬂim FFB Gerektirir!
‹nsanl›k tarihinde derin iz b›rakan bütün siyasî ve ekonomik giriﬂimler FFB’nin sonucudur. FFB, yani fenomene farkl› bak›ﬂ. De¤iﬂim kendi baﬂ›na bir mârifet de¤ildir. Önemli olan, FFB sayesinde,
gerçekten köklü olan de¤iﬂimi gerçekleﬂtirmektir. FFB’yi düﬂüncemize eksen ald›¤›m›zda, Alp Arslan veya Osman Gazi ile Bill Gates veya Nicholas Hayek’in “akraba” olduklar›n› görürüz.

Alp Arslan, Anadolu topraklar›n› (arz-›
Rûm’u) Müslüman Türklere açan komutand›r. Meziyetleri kendi ad›nda, vizyonu
ise o¤luna verdi¤i adda gizlidir. Kendisi
hem alp, hem asland›r: Dört dörtlük cengâver Asya Türk’ü. Fakat o¤luna takt›¤› adda ne alplik vard›r, ne aslanl›k. Adeta o¤lunun (gelecek nesillerin!) attan inmesini istemektedir. Büyük komutan bilmektedir
ki, ülkeler at s›rt›nda fethedilir, fakat at s›rt›nda yönetilmez! Attan inmek, siyaset ve
ilimle gönülleri fethetmek zorundas›n›z!

Adam gibi de¤iﬂim için, adam gibi iﬂyerine
ihtiyaç vard›r. Köklü de¤iﬂimin kaç›n›lmaz
hâle geldi¤i ﬂirketlerde, yap›lacak ilk iﬂ
stratejik bir vizyon geliﬂtirmektir. ﬁirketinizi neye dönüﬂtürmek istedi¤inizden emin
olmal› ve yeni dönem için mümkünse uygun
bir simge seçmelisiniz.
‹kinci olarak, ﬂirket çal›ﬂanlar›yla iletiﬂiminizde tutarl› olmal›, kar›ﬂ›k, müphem
mesajlardan kaç›nmal›s›n›z. Üçüncüsü,
ﬂirketinizin gelene¤iyle yapmak istedi¤iniz köklü de¤iﬂim aras›nda bir rab›ta ve
denge kurabilmelisiniz.
90

(Bugün hâlâ attan inmeye niyetli gözükmeyen sözde ulusçu Türklere ne demeli?)
Alp Arslan’›n o¤luna takt›¤› ad Melikﬂah’t›r.
Melik ve ﬁah! “Ey benim neslimden gelecek olanlar; attan inin, Arab›n ve Fars›n yönetim gelene¤ini özümseyin; aksi halde,
fethetti¤iniz ülkeleri elde tutamazs›n›z!”
Osman Gazi, bu vizyonun bir halkas›d›r.
Osmano¤ullar›, Anadolu beylikleri içinde
en zay›f›yd›. Fakat di¤er beylikler, ‹bn Haldun’un öngördü¤ü gibi, birer birer tarih
sahnesinden çekilirken, Osmanl›lar Timur
darbesini bile güçlenerek atlatt›lar. Bu geliﬂmelerin hiçbiri tesadüf eseri de¤ildir.
Karamano¤lu’ndan Germiyano¤lu’na kadar Anadolu beyliklerinin hepsi için güç
demek, atl› ve silahl› asker demekti. Osman Gazi ve arkadaﬂlar› ise güç fenomenine farkl› bak›yorlard› (FFB). Onlar için güç,
en az üç boyutlu bir olguydu; üç sütunlu
bir bina. Birinci sütun bilgi sütunuydu:
ﬁeyh Edebal›’n›n, Dursun Fak›’n›n dizinin
dibinden ayr›lm›yorlard›. Bilgi, hem Osmano¤ullar›n›n eylemlerini meﬂrulaﬂt›r›yor,
hem de ufuklar›n› aç›yordu. Eylemciler hayalcidir. Hayaller bilgi (nazar / teori) sayesinde tasavvura dönüﬂür, kafalarda canlan›r. Tasavvura dönüﬂmeyen hayaller insana yük olur ve de¤iﬂimim önünü t›kar.
Osmano¤ullar› için gücün ikinci aya¤› ekonomi idi. Orhan Gazi, adamlar›na ahî (yani

esnaf) elbisesi giydirir; Murat Hüdavendigâr, esnafa iﬂyeri kurmak için arazi tahsis
ederdi (organize sanayi bölgesi o zamandan m› kald›?) Gücün üçüncü aya¤› ise tabii ki askerî ayakt›. Fakat Osmanl› sistemi
di¤er beylikler gibi tek ayakl› olsayd›, Timur’un darbesiyle da¤›l›r, biterdi. Üç ayakl› oldu¤undan, askerî ayak k›r›l›nca, bir süre di¤er iki ayak üzerinde sendeleyip; sonra üçüncü ayaklar›n› onard› ve yollar›na
devam ettiler.
Bill Gates’in büyük mârifeti neydi? Osman
Gazi nas›l güce farkl› bak›yor idiyse, Microsoft’un kurucusu da bilgisayara farkl› bak›yordu. Onun zaman›nda bilgisayarlar deyim yerindeyse dev ayg›tlard›. Çok pahal›
olduklar›ndan, ancak banka, üniversite, ordu gibi kurumlar›n bilgisayarlar› vard›.
(1980 y›l›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m ‹stanbul Bankas›’nda muhasebe ve kay›t sistemi
hâlâ el ile tutuluyordu!) Bill Gates’in kafas›nda ‘farkl›’ bir bilgisayar vard›: Ortalama
dünya vatandaﬂ›n›n sat›n alabilece¤i, ucuz
ve kiﬂisel bir cihaz. PC dedi¤imiz kiﬂisel bilgisayar iﬂte bu düﬂünceden do¤du. Kafada
çözülmeyen hiçbir problem, hayatta çözülemez!
Nicholas Hayek, saat sanayiinin Bill Gates’i. Swatch saatlerini geliﬂtiren ünlü SMH
ﬂirketini kanatland›ran adam. SWATCH, ‹sviçre saat sanayiini iflastan kurtaran marka.
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Japonlar 1970’lerin sonlar›nda Seiko, Casio gibi markalarla dünya saat pazar›n› ele
geçirirken, ‹sviçre saat sektörü y›k›m›n eﬂi¤ine gelmiﬂti. Hayek, kravat ile saat aras›nda iliﬂki kurarak, saate bin y›ll›k bak›ﬂ› de¤iﬂtirdi! Bugün her önemli al›ﬂveriﬂ merkezinde ve her hava alan›nda bir Swatch köﬂesi varsa, bunu Hayek’in FFB yetene¤ine
borçluyuz.
Yönetimde Bilgi, Ak›l ve Ruh
Çinli stratejist Sun Tzu, yönetim ve savaﬂ
stratejisinin beﬂ ana unsurunun oldu¤unu
söylüyordu: Ölçüm, tahmin, hesaplama,
karﬂ›laﬂt›rma ve zafer. ‹yi ölçüm yapamazsan›z, tahminleriniz fos ç›kar. Tahminde
kuvvetli de¤ilseniz, hesab›n›z fos ç›kar. Hesab›n›z kuvvetli de¤ilse, karﬂ›laﬂt›rma yapamazs›n›z. Karﬂ›laﬂt›ramayan, kazanamaz.
Stratejik bilgi, böyle çetrefil bir sürecin sonucunda oluﬂur.
Eflatun, felsefi yöneticili¤in hasretiyle yaﬂam›ﬂt›. Yunanl› bilgenin filozof-kral›, reel ile
ideal aras›ndaki gerilimi ortadan kald›racak ve insanlar› mutlulu¤a kavuﬂturacakt›.
Ona göre devlet adaml›¤› bir tür kollektif
ihtimam sanat›yd›; yurttaﬂlar› geliﬂtirme ve
ehlileﬂtirmeyi amaçl›yordu. ﬁehrin (ülkenin) unsurlar›n› harmanlama, ahenkleﬂtirme, 'dokuma' sanat›. Devlet adaml›¤› temelde bilgiye ve yaln›z bilgiye dayan›yordu. Ancak bilgili çoban sürüyü güdebilirdi.
Maddeci yaklaﬂ›mlar bize stratejik bilginin
sadece akl›m›z›n eseri oldu¤unu söyler.
Oysa akl›n yan› s›ra gönül ve/veya ruhtan
da söz etmemiz gerekiyor. Denir ki, yöneticilerin akl› öndedir, liderlerin ise ruhu.
Usta bir stratejist ve iyi bir karar verici olabilmek için sadece ak›lla hareket etmek
yetmez. Ak›l sayesinde zirvelere t›rmanarak ç›kabilirsiniz; ama ruhu olanlar daha
yüksek zirvelere süzülerek ulaﬂabilirler.
Ak›l bizi analitik olmaya zorlar. Peter Sen-
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ge'in yerinde ifadesiyle, "Çok erken bir
ça¤dan baﬂlayarak sorunlar› parçalara ay›rmaya, dünyay› bölümlemeye al›ﬂt›r›l›r›z.
Görünüﬂte bu, karmaﬂ›k iﬂlerle daha kolay
baﬂ etmemizi sa¤lar, fakat bunun karﬂ›l›¤›nda görünmeyen, anormal bir bedel
öderiz. Eylemlerimizin sonuçlar›n› art›k
göremez oluruz; içimizdeki daha büyük
bir bütüne ba¤lanma duygumuzu kaybederiz. Sonra 'büyük resmi görme' çabas›na
girdi¤imizde, zihnimizde parçalar› yeniden
biraraya getirmeye, bütün parçalar› s›ralay›p düzenlemeye çal›ﬂ›r›z. Fakat fizikçi David Bohm'un dedi¤i gibi, bu çaba boﬂunad›r. Öyle ki, bir süre sonra bütünü görmeye çal›ﬂmaktan hepten vazgeçeriz."
Senge, kitab›na (Beﬂinci Disiplin) ruhu
olan lidere yak›ﬂ›r bir iddiayla giriyor: "Bana yeterince uzun bir kald›raç verin, tek
baﬂ›ma dünyay› yerinden oynatay›m." Ya-

zara göre, bütün mesele "ö¤renen organizasyon" olabilmektir. Bunun da bir tak›m
temel ilkeleri vard›r. ‹ﬂte "beﬂinci disiplin"
diye adland›rd›¤› yaklaﬂ›m›n 11 ilkesi:
1. Bugünün problemlerinin kayna¤› dünün çözümleridir. Geçmiﬂteki bir sorunun
çözüm yolunun bugün ve yar›n birçok soruna uygulanabilece¤ini düﬂünmek kadar
büyük hata olamaz. Her soruna uygulanabilecek ortak bir çözüm yoktur.
2. Sistemi ne kadar zorlarsan›z, sistem de
sizi o kadar zorlar. Orwell'in Hayvan Çiftli¤i'nde Boxer adl› at›n her türlü zorlu¤a cevab› hep ayn›d›r: "Daha s›k› çal›ﬂaca¤›m."
Fakat ne kadar s›k› çal›ﬂ›rsa, o kadar çok iﬂ
ç›kar ortaya. Yani, at›n iyi niyetli azmi, onlar› istismar eden domuzlar›n iﬂine yarar.
Boxer'›n azmi öbür hayvanlar› domuzlar›n
yapt›klar›n› anlamaktan al›koyar.
3. Davran›ﬂlar kötüleﬂmeden önce iyiye
do¤ru gider. Derginin birinde ﬂöyle bir çizgid›: Adam koltu¤unda oturmuﬂ, sol yan›ndan üstüne y›k›lmakta olan dev bir domino taﬂ›n› iterek, "Art›k rahat›m!" diyor. O
dominonun baﬂka bir dominoyu devirdi¤i,
devrilen dominonun da bir baﬂkas›n› devirece¤i ve giderek bir domino zincirinin
koltu¤unun çevresinden dolanarak sonunda sa¤ yan›ndan ona çarpaca¤› akl›n›n
ucundan bile geçmemektedir.
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De¤iﬂimi Nas›l Yönetmeliyiz?
Uzun ömürlü olman›n s›rr›, büyük ﬂirketlerin belirli u¤raklarda yenileﬂmeyi baﬂarabilmesidir. Yani bir anlamda gençleﬂmeleri gerekmektedir. Köklü de¤iﬂimin kaç›n›lmaz hâle geldi¤i ﬂirketlerde, yap›lacak ilk
iﬂ stratejik bir vizyon geliﬂtirmektir. ﬁirketinizi neye dönüﬂtürmek istedi¤inizden
emin olmal› ve yeni dönem için mümkünse uygun bir simge seçmelisiniz.
‹kinci olarak, ﬂirket çal›ﬂanlar›yla iletiﬂiminizde tutarl› olmal›, kar›ﬂ›k, müphem mesajlardan kaç›nmal›s›n›z. Üçüncüsü, ﬂirketinizin gelene¤iyle yapmak istedi¤iniz köklü de¤iﬂim aras›nda bir rab›ta ve denge kurabilmelisiniz. De¤iﬂim yönetiminin en büyük ustalar›ndan biri say›lan Philip Sadler,
yedi aﬂamal› bir geçiﬂ e¤risi öneriyor.
Özetleyip yorumlamaya çal›ﬂal›m:
1. Hareketsizleﬂme: Yeni rekabet ortam› karﬂ›s›nda, insanlar düﬂünemez, plan
yapamaz hâle gelmiﬂlerdir. Hiçbir ﬂeyin sebebini aç›k seçik göremiyorlard›r. Havalar
birden de¤iﬂmiﬂ, gökyüzünü kara bulutlar
kaplam›ﬂt›r. Hangi yöne ad›m at›laca¤›n›
bilmek ﬂöyle dursun, aya¤›n› k›m›ldat›p
yürümek bile zorlaﬂm›ﬂt›r. Aﬂ›r› so¤uktan
donakalmak gibi bir ﬂey.
2. Küçültme: Donma aﬂamas›ndan kurtulman›n bir yoludur bu. Yap›lacak de¤iﬂimi küçültün, insanlar›n gözünde önemsizleﬂtirin. Hatta de¤iﬂimin oldu¤unu bile
yads›y›n. Gerçekli¤in böylesine inkâr› geçici bir geri çekilme sa¤lar ve içten güçlenmeyi kolaylaﬂt›r›r.
3. Depresyon: ‹nsanlar gerçekli¤i fark ettikçe ve bir tak›m de¤iﬂiklikler yapmalar›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu anlad›kça, s›k›nt›
hissetmeye baﬂlarlar. Yaﬂad›klar› ortamda
bir de¤iﬂimin meydana gelmiﬂ oldu¤u ger-

çe¤iyle yüz yüze geliyorlard›r. Karﬂ›laﬂ›lan
sorunlarla, de¤iﬂimlerle ve genelde hayatla nas›l baﬂa ç›k›laca¤›n› bilmenin zor oldu¤u bir dönemdir bu.
4. Serbestleﬂme: ‹nsanlar gerçekli¤in
fark›na vard›kça, onu oldu¤u gibi görmeye
baﬂlarlar. ‹lk üç aﬂamada hâlâ geçmiﬂe derinden ba¤l›l›k söz konusudur. Dördüncüde, geçmiﬂten tedrici kopma baﬂlar. ﬁu
duygular sarar görece serbestleﬂen insan›:
"Pekâla, buraday›m iﬂte, bunlar elimdekiler, ﬂunlar da arzu ettiklerim." Söylenenler
kabul gördükçe, duygular uyan›r ve örgütü iyimserlik bürümeye baﬂlar. Depresif
dönemin s›k›nt›s› geride kal›r.
5. S›nama: Serbestleﬂen insan daha aktif
olur ve yeni durumun imkânlar›n› s›namaya baﬂlar. Yeni davran›ﬂlar›, yeni çal›ﬂma
tarzlar›n›, vs denemeye giriﬂir. Kiﬂi yeni
ﬂeyleri s›narken büyük bir enerjiyle hareket eder. Yeni bir k›tan›n keﬂfi gibidir bu.
6. Anlama: Faaliyet ve s›nama patlamas›n›n ard›ndan, eﬂyan›n ve geliﬂmelerin nas›l
ve niçin farkl› olduklar›n› anlamaya do¤ru
bir kayma olur. Bu aﬂamada bireyler daha
önceki davran›ﬂlar› (mesela, k›zg›nl›k ve
depresyonu) anlamaya çal›ﬂ›rlar. Anlamak,
do¤ru tepkinin vazgeçilmez ﬂart›d›r.
7. ‹çselleﬂtirme: Birey geri ad›m at›p her
ﬂeyi anlama çabas›n› durdurdu¤u zaman,
geçiﬂin son aﬂamas›na geçilir. ﬁimdi, süreç
boyunca ö¤renilenleri hayata geçirmek
mümkündür art›k. De¤iﬂim, hayat›n parças› olmuﬂtur. De¤iﬂim yoktur art›k, anlama ve kabul vard›r. Sâkin bir dönemdir
bu.

4. Kolaya kaçan yollar bizi genellikle
probleme geri getirir. Nasrettin Hoca kay-

bolan anahtar›n› sokak lambas›n›n alt›nda
ar›yormuﬂ. Anahtar› nerede kaybetti¤ini

Sükûnetin ne kadar sürece¤i bilinmez. Eskiden on y›llarca sürerdi. ﬁimdilerde ay
hesab› yap›l›yor. Haz›rl›kl› olun.

sorduklar›nda, uzakta baﬂka bir yeri göstermiﬂ. Peki niçin orada aram›yorsun? Karanl›k da onun için. Sonuç: Anahtar ›ﬂ›k alt›nda daha rahat aran›r, ama kesinlikle bulunamaz.
5. Uygulanan tedavi, bazen hastal›ktan
beter olabilir. Alkol ve sigara al›ﬂkanl›¤›
böyledir. Bazen insanlar stres atmak, kötü
olaylar› veya kendilerine güvensizliklerini
unutmak için, belki son derece masumca
düﬂüncelerle sigara veya içkiye meyleder.
Fakat tedavi (!) ölümcül bir hastal›¤a dönüﬂür ve stres de, güvensizlik de katlanmaya yüz tutar.
6. H›z›n fazlas› daha yavaﬂ gitmek demektir. ("Acele giden, ecele gider.")
7. Sebep ile sonuç, zaman ve mekânda
san›ld›¤› kadar yak›ndan ilintili de¤illerdir.
8. Küçük de¤iﬂimler büyük sonuçlara yol
açabilir, fakat en yüksek kald›raç gücüne
sahip olanlar ço¤u zaman en az belirgin
olanlar›d›r.
9. Çöre¤iniz olabilir, onu yiyebilirsiniz
de; fakat hem yiyip, hem de onu eksiksiz
muhafaza etmeniz akla ziyand›r.
10. Fili ikiye bölmekle iki küçük fil elde
edilmez.
11. Kabahat baﬂkas›nda aranmaz.
Japon De¤iﬂim Felsefesi: KAIZEN
Japonlar son yüzy›la damgas›n› vuran de¤iﬂim rüzgar›n› KA‹ZEN'le yakalad›: Yavaﬂ fakat do¤al ve sürekli de¤iﬂim. Kaizen, Japonca bir kelime. Sürekli iyileﬂtirme demek. Sadece iﬂ hayat›yla s›n›rl› de¤il, evde,
toplum hayat›nda, kiﬂinin tüm iliﬂkilerinde
sürekli geliﬂme. ﬁirketler söz konusu oldu¤unda, ister yönetici ister iﬂgören, herkesi
içine alan bir kalite geliﬂtirme sürecini akla
getirir. Bu husustaki en önemli kitab›n yazar› Masaaki Imai, kaliteyi en geniﬂ anlamda "geliﬂtirilme imkân› olan herﬂey" diye
tan›mlar. Kaizenin nihaî hedefi, kalite yo-
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luyla müﬂteri tatminini artt›rmakt›r. Bu da
ancak sürekli ve topyekün kalite yönetimi
ile sa¤lanabilir. Bu yönetim stratejisinin en
kritik ilkesi, zaman› ve yeri geldi¤inde tarz
de¤iﬂtirmektir. "Ortal›kta üç gün gözükmeyen kiﬂi mutlaka de¤iﬂmiﬂ olmal›d›r,
dostlar› bu yeni adam› enine boyuna incelemelidir," diyor Japonlar. Ayn› ﬂey topluluklar için de bir ölçüde geçerli. "De¤iﬂim
rüzgârlar› esince, aptallar duvar örer, ak›ll›lar yel de¤irmeni yapar," diyor Çinliler.
Mesele, neyin de¤iﬂtirilip, neyin korunaca¤›n› bilmekte.
Kaizen iki yönlüdür: Ulaﬂ›lan standard›
muhafaza etmek (mevcudu korumak) ve
sürekli iyileﬂtirmek. Sadece mevcuda sar›lanlar, k›z›ﬂan rekabet ortamlar›nda silinip
giderler. Bu bak›mdan özellikle üst yönetim kaizen hususunda çok titiz davranmal›d›r. Belki ﬂematik olarak ﬂöyle söylenebilir: Alt yönetim mevcudu korumal›, üst yönetim kafay› iyileﬂtirmeye takmal›d›r. ‹yileﬂtirme süreci karmaﬂ›k teknikler gerektirebilir; fakat bunlar alt yönetime mümkün
olan en basit biçimlerde aktar›labilmelidir.
Imai, ﬂirketteki baﬂl›ca yönetim tabakalar›
için kaizen stratejisinin ilkelerini ﬂöyle s›ral›yor:
Üst Yönetim: Üst yönetim kaizen stratejisini kavramal›, uygulanmas› için rehber ve
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destek olmal›; sistem, prosedür ve yap›lar›
oluﬂturarak stratejinin amaçlar›n› belirginleﬂtirmelidir.
Orta Yönetim: Orta kademedeki yöneticiler üst yönetim taraf›ndan belirlenen kaizen amaçlar›n› gerçekleﬂtirmeyi hedeflemeli; iﬂgörenlerin kaizen felsefesini anlay›p kavramalar›n› sa¤lamal› ve becerilerini
artt›r›c› çal›ﬂmalar yapmal›d›rlar.
Bölüm ﬁefleri: Bölüm ﬂefleri iﬂgörenlerle
orta yönetim aras›ndaki iletiﬂimi geliﬂtirmeli ve ﬂirket içinde yüksek moralle çal›ﬂ›lmas›n› sa¤lamal›; kaizen stratejisinin baﬂar›s› için iﬂgörenlere rehberlik etmeli; sürekli geliﬂmenin temini için kalite çemberleri oluﬂturmal›d›rlar.
‹ﬂgörenler: ‹ﬂgörenler küçük grup toplant›lar› ve bir öneri sistemi sayesinde kaizen stratejisine destek olmal›; atölye çal›ﬂmalar›nda disiplinli davranmal›; ﬂirket içindeki sorunlar›n daha iyi ve süratli çözümünde çaba göstermeli; e¤itim programlar›na aktif biçimde kat›larak bilgi ve becerilerini artt›rmal›d›rlar. (Imai'den özetleyen
Coﬂkun Can Aktan: De¤iﬂim ve Yeni Global Yönetim, MESS Yay›n›, 1997, s. 70.)
Kaizen stratejisinde anahtar kavram "süreç"tir. Japonlar sorunlar›n fikirlerin paylaﬂ›lmas›yla çözülebilece¤ine inan›rlar. Bat›l›lar ise de¤iﬂime bireysel olarak öncülük
etmenin hazz›n› tatmak ve maddî karﬂ›l›¤›n› almak isterler.
Yani bat›da de¤er
sistemi
bireysel
düzlemde yenilik
yapmaya dayan›rken, Japon sistemi
kat›l›mc› süreci ön
plana ç›karmaktad›r. Bat›l› iﬂletme
hocalar›, süratle de¤iﬂmekte olan bir iﬂ

dünyas›nda süreç-yönlü çal›ﬂman›n önemini henüz yeni kavramaya baﬂlad›lar.
Masaaki Imai, kaizen stratejisini benimseyip uygulayan süreç-yönlü yöneticinin ﬂu
alt› hususa çok yüksek bir de¤er verdi¤ini
belirtir: Disiplin. Zaman Yönetimi. Beceri
Geliﬂtirme. Kat›l›m ve Alaka. Moral (maneviyat). ‹letiﬂim.
Tek kelimeyle söylersek, kaizen uygulayan
yönetici teknoloji-yönlü olmaktan çok, insan-yönlüdür. ﬁirketi baﬂar›ya götürecek
olan, teknoloji de¤il, çal›ﬂanlard›r. Onun
içindir ki disiplin maddesi en baﬂa yaz›lmaktad›r. Mesela, disiplinle alakal› olarak
kullan›lan "5S" sistemi Komatsu'nun ‹ngiltere'deki ﬂirketinde ﬂöyle uyarlanm›ﬂt›r:
Japonca Kelime Anlam› Komatsu UK
Seiri
Gereksizi at.
System
Seiton Eﬂyay› düzene sok. Shipshape
Seisou Temizle/Hatas›n› bul. Scrutiny
Seiketsu Kiﬂisel Temizlik.
Spotless
Shitsuke Disiplin.
Safety
Bat› yöneticilik felsefesinde ad›m ad›m çarp›c› de¤iﬂme esas al›n›rken, Japon yönetim
felsefesine kesintisiz ola¤an de¤iﬂim anlay›ﬂ› hâkimdir. Bir tür sürekli yenilenme içgüdüsü. Clive Morton'a göre, Japon ürünlerinin tasar›m›, t›pk› bina ve fabrikalar›n›n
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göre verdi¤ini ileri sürerler. Simon bir tür
'yönetici insan' modeli öneriyor: Ekonomik insan kâr›n›/yarar›n› maksimize ederken, yönetici insan 'tatmin eder'.

tasar›m› gibi, k›sa vadeye ayarl›d›r. Bu, Japon do¤al çevresinin ola¤an ürünüdür:
Deprem Sendromu. Japonlara göre bir ﬂeyin modas› geçti mi bir yana at›lmal›d›r.
Kaizen yavaﬂ fakat kesintisiz yeniden inﬂa
sürecidir.
De¤iﬂim Yönetimi: Tasarlama ve
Karar Verme
Sa¤lam olmayan kararda sebat veya ihtiyats›zl›¤›n sürdürülmesi düﬂünülemez. ‹htiyats›z karar ve bunda ›srar, gereksiz ve yersiz inattan, kuru kibirden ibarettir.
K›nal›zâde Ali Efendi Devlet ve Aile Ahlâk›
baﬂl›kl› eserinde: "Hüküm ve idare sahibi
olan kiﬂi, bir ﬂeye karar verdikten ve gerekli haz›rl›klar› yapt›ktan sonra, vazgeçip iﬂi
b›rakmamal›d›r. Asl›nda bu haslet her gayret ve himmet sahibine lâz›m, devlet baﬂkan›na ise elzemdir. Ancak, azim ve sebat,
kuvvet ve ihtiyata dayal› olmal›d›r. Sa¤lam
olmayan kararda sebat veya ihtiyats›zl›¤›n
sürdürülmesi düﬂünülemez. ‹htiyats›z karar ve bunda ›srar, gereksiz ve yersiz inattan, kuru kibirden ibarettir. Nice hükümdarlar inad› sebat zannetmiﬂ, bu suretle
hem kendini, hem de halk ve askerlerini
periﬂan etmiﬂtir. Bu itibarla, akl› baﬂ›nda ve
olgun devlet baﬂkan›na yak›ﬂan, karar ile
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kuvveti birleﬂtirmede eksiksiz araﬂt›rma
yapmakt›r. Orta yolun bulunmas› için ne
karar ve sebatta zaaf göstermeli, ne de kuvvet ve ihtiyat yerine gereksiz inat ve direnme gösterilmelidir" der.
Nobel ödüllü iktisatç› Herbert Simon'a göre de, yönetmek 'karar vermek' demektir.
Karar sürecinin baﬂl›ca üç aﬂamas› vard›r:
1. ‹stihbarat faaliyeti. Karar gerektiren
durumlar›, münasebetleri bulmak.
2. Tasar›m faaliyeti. Mümkün eylem yollar›n› icat etmek, geliﬂtirmek ve çözümlemek.
3. Tercih faaliyeti. Eldeki yollardan belirli
bir eylem yolunu seçmek.
Bazen aﬂamalar›n s›ralan›ﬂ› daha karmaﬂ›k
olabilir; hatta her aﬂama kendi baﬂ›na karmaﬂ›k bir karar-verme sürecine dönüﬂebilir. Tasar›m aﬂamas›, yeni istihbarat faaliyetlerini gerekli k›labilir. Kararlar›n uygulanmas› da bir karar-verme süreci say›labilir. Hülasa, bütün yönetim eylemi karar
vermekten ibarettir.
Yöneticiler hangi esaslara göre karar verirler? ‹ktisatç›lar tam rasyonellik varsay›m›
yapar, ekonomik insan›n bütün kararlar›n›
maksimizasyon (ençoklaﬂt›rma) ilkesine

K›nal›zâde: "‹darecide bulunmas› gereken
di¤er bir haslet, büyük hadiselere tahammül göstermek, büyük s›k›nt›lara sabretmektir. Hükümdar›n iﬂlerde acele etmeleri ve tahammülsüz davranmalar›, millet ve
memlekete zillet, din ve devlete halel getirir. Hükümdar›n sabr› ibadet kabul edilip
hayr hânesine yaz›l›r. Bu, 'Sab›rla huzuru
beklemek ibadettir' sözünün gere¤idir."
Ç›nar a¤açlar› f›rt›naya dayan›r. Liderler sab›rl› ve öfkelerini yenebilen insanlard›r.
Nas›r-› Husrev, Saadetnâme'sinde onlara
ﬂöyle sesleniyor: "En k›zg›n oldu¤un zaman bile öfkeni yen; çünkü mü'mine yumuﬂak huyluluk yaraﬂ›r. Baﬂ›nda de¤irmen
taﬂ› bile dönse, t›pk› bir bilgin gibi, s›k›nt›l› zaman›nda mülâyim davran. Kolunun
kuvvetine aldanma; zira seninkinden daha
kuvvetli kollar vard›r."
‹ﬂletme yönetiminde sab›r ve tahammül,
hem ürün sunma, hem de insan yetiﬂtirme
süreçlerinde çok gerekli bir unsur olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Henri Fayol'a göre, baﬂar›l› iﬂletmelerin
muhakkak daha istikrarl› personel politikalar› vard›r. Yani iﬂgörenlerine karﬂ› sab›rl› ve hoﬂgörülüdürler; ve e¤itim yoluyla becerilerini artt›rmak için büyük çaba harcarlar. Tahammülün en önemli k›sm›, bu suretle e¤itilmiﬂ insanlara inisiyatif tan›mas›,
dolay›s›yla tepe yöneticilerin bir tak›m yetkilerden 'fedakârl›k' yapmas›d›r. Ancak bu
suretle iﬂletme çal›ﬂanlar› aras›nda ortak
bir 'ruh' geliﬂir. Bu ruhu besleyense, iﬂletme liderlerinin nezaket ve adalet anlay›ﬂlar›d›r.
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De¤iﬂim, Adam Gibi ‹ﬂyerinde Olur!
De¤iﬂim, baz› insanlar›n kafas›nda canlanan fikirlerle baﬂl›yor olsa da, en önemli
husus, insanlar› böylesine canl› kafalara sahip k›lacak iﬂyeri ortam›n› haz›rlamakt›r.
Adam gibi de¤iﬂim için, adam gibi iﬂyerine
ihtiyaç vard›r. Yaz›m›n son bölümünde,
yeni girdi¤i “adam gibi iﬂ ortam›n›” internet arac›l›¤›yla arkadaﬂlar›na tan›tan genç
bir yönetici aday›n›n 20 maddede özetledi¤im izlenimlerini aktar›yorum. ‹ﬂyerini tan›t›m› o kadar do¤al ve etkileyici ki, Türkiye'deki yönetici ve ﬂirketler için örnek teﬂkil edebilece¤ini düﬂünüyorum. ‹ﬂte size
muhtemelen Türkiye'de k›sa bir iﬂ deneyimi olmuﬂ, üniversite mezunu genç bir
Türk k›z›n›n, bir Kanada ﬂirketindeki ilk izlenimleri:
Selam arkadaﬂlar,
1. Burada müdürlerin ayr› odalar› yok. Bizimle ayn› büyüklükteki kübiklerde oturuyorlar.
2. Müdürlerin sekreterleri de yok; genel
bir idari sekreter var yaln›zca.
3. ‹zin için yaz›l› dilekçeye filan gerek
yok. ‹ﬂin varsa, istedi¤in zaman ç›k›yor, çal›ﬂma saatlerini kendin ayarlayabiliyorsun.
Mesela trafik veya baﬂka bir sebeple bir saat geç geliyorsan, bir saat geç ç›k›yorsun.
4. Müdürlerin misafirleri geliyorsa, gidip
kendileri karﬂ›l›yor. Özel teﬂrifatç›lar› yok.
5. Herkes kendi fotokopi veya faks›n›
kendi çekiyor; kimsenin emrine amade
avare adam yok.
6. Herkese ait ISDN telefon var. Yani arayan›n numaras›n› görebiliyorsun. Tüm telefonlarda iç ve d›ﬂ mesaj servisi var. Arayanlar sesli mesaj b›rakabiliyor. Kimse kimsenin telefonuna bakm›yor. Elini serbestçe
kullanabilmen için, telefonlarda kulakl›k
da mevcut.
7. Ana giriﬂlerde ve laboratuvarlara girerken kart bas›l›yor.
8. Maaﬂlar ayl›k de¤il, iki haftada bir ödeniyor.
9. ‹ki haftal›k iﬂ program› çizelgeleri doldurulup yönetime veriliyor: Yapt›¤›n›z iﬂler, yapmay› planlad›¤›n›z iﬂler, yapamad›klar›n›z, niçin yapamad›¤›n›z, yapabil-
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mek için nelere veya kime ihtiyaç duydu¤unuz, veya hangi e¤itimleri alman›z gerekti¤i, vb.
10. Senede bir ve üçer ayl›k çeyreklerde, Priorities baﬂl›kl› bir form dolduruluyor (Öncelikler). Bu form sizinle müdürünüz aras›nda bir tür sözleﬂmedir. Kariyerinizi hangi yönde geliﬂtirmek istedi¤iniz, o
dönem boyunca yapaca¤›n›z tüm iﬂler ana
hatlar›yla bu formda yer al›yor. Tabii bunlar›n yorumdan uzak ve ölçülebilir olmas› gerekiyor.
11. Davran›ﬂ biçiminiz de ölçülüyor.
Mesela, iﬂinizi yapman›z için hangi yeteneklere sahip olman›z ve ne tür davran›ﬂlar sergilemeniz gerekti¤ine kendiniz karar
veriyor, ﬂu anki durumunuzu ve ulaﬂman›z
gereken noktay› belirliyorsunuz. Ve dönem sonunda kendinizi de¤erlendiriyorsunuz. Bunun için, mesai arkadaﬂlar›n›za
birer feedback (geri besleme) formu da¤›t›yor ve doldurmalar›n› rica ediyorsunuz.
Onlar da son derece nesnel biçimde sizi
de¤erlendiriyorlar. Böylece alman›z gereken e¤itimleri daha iyi belirliyor, sizi s›n›rlayan risk faktörlerini s›raya koyuyorsunuz.
12. Ka¤›t israf› olmas›n diye hemen hemen her türlü iletiﬂim bilgisayar üzerinden
yap›l›yor. Bütün teknik dokümanlar bir
web sayfas›nda bulunuyor. Herkes kendi
projesiyle ilgili belgelere bakmaya tam yetkili iken, baﬂka projelere de misafir statüsüyle girebiliyor. Hangi amaçla olursa olsun, haz›rlanan tüm dokümanlar bu web
sayfas›nda bulunuyor. ‹ﬂe yeni baﬂlayan bir
eleman›n saatlerce dosya kar›ﬂt›rmas›na
gerek yok. Size bir ﬂifre veriyorlar, sizin
için gerekli tüm bilgilere an›nda ulaﬂ›p iﬂe
aﬂina oluyor, kendinizi geliﬂtirebiliyorsunuz. Uzun sözün k›sas›, bilgi saklanm›yor!
13. Yemeklerde, asansörde, arkadaﬂ
toplant›lar›nda projelerle ilgili konuﬂman›z
yasak. ﬁirketinize ait bilgiler size aç›k, ama
rakiplerinizin kapabilece¤i ortamlarda dile
getirilemez.
14. Proje liderleri, yap›lan her toplant›n›n ard›ndan herkese günü geçirmeden
son durumu, karﬂ›laﬂ›lan problemleri mail

listesine gönderiyor. ﬁirket-içi haberleﬂme
de genelde mail ile yap›l›yor.
15. Her cuma günü saat 16.00'da meﬂrubat, kek vs. eﬂli¤inde yeni gelenlerin tan›t›ld›¤› toplant›lar yap›l›yor. Yeni elemanlara çanta, mont, tiﬂört vb. hediyeler veriliyor.
16. Elemanlar›n yetenek ve tecrübelerine göre bölüm de¤iﬂtirmeleri zor de¤il,
hatta teﬂvik ediliyor.
17. Kanada'da en çok hoﬂuma giden
ﬂey, iﬂlerin mutlaka sonuçland›r›lmas› ve
hiçbir ﬂeyin ortada b›rak›lmamas›. Mesela
yaz›c›n›n toneri bittiyse, o s›rada orada
olan kiﬂi iﬂini bitirmiﬂ olsa bile, mutlaka toneri de¤iﬂtirip yaz›c›y› öyle b›rak›yor. "Bana ne, ben iﬂimi bitirdim, benden sonraki
düﬂünsün!" demiyor. Bu her yerde böyle.
Mesela yanl›ﬂ bir telefonu arad›ysan›z, size
nereyi araman›z gerekti¤ini söyleyip öyle
kapat›yorlar. Bir iﬂe baﬂvurmuﬂsan›z, arkas›n› takip etmeniz gerekmiyor, unutmuﬂ
olsan›z bile onlar sizi aylar sonra aray›p bulabiliyor. Boyum yetiﬂmedi¤i için birinden
dosya istedim, bana istedi¤im dosyay› verdikten sonra, baﬂkalar› ayn› durumu yaﬂamas›n (ve kendi gibiler tekrar tekrar zahmet çekmesin!) diye dosyalar› bir alt rafa
kayd›rd›.
18. Bir ﬂeyi yapmaman›z gerekti¤i söylenmiﬂse ve siz kulak asmay›p yapm›ﬂsan›z,
kim olursan›z olun mutlaka ceza görüyorsunuz. Her ﬂey takip ediliyor, hiçbir ﬂey laf
olsun diye söylenip ortal›kta b›rak›lm›yor.
Herkes iﬂini iyi yap›yor. Baﬂka türlü davranabilece¤ini akl›na bile getirmiyor.
19. ‹ﬂinizi yaparken bilgiyi paylaﬂm›yorsan›z, sakl›yorsan›z, arkadaﬂlar›n›za yard›mc› olmuyorsan›z, hele baﬂkalar›na engel oluyorsan›z, bütün bunlar› dikkate al›yorlar.
20. ‹ﬂ yerinde türbanl› bayanlar ve
çember sakall› baylar dört bir yanda görülüyor. Buna diversity (çeﬂitlilik) diyorlar.
Özellikle yüksek teknoloji ﬂirketlerinde diversity çok fazla.
ﬁimdilik bu kadar. Kendinize iyi bak›n.
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Yenilenmede ‹nsan
Kaynaklar›n›n Rolü
Yenilik oluﬂturman›n sorumlulu¤unu sadece yöneticilere de¤il,
tüm Çal›ﬂanlara verdi¤imizde yani “Ortak akl›” harekete
geçirdi¤imizde, devâsâ bir at›l kayna¤› harekete geçirmiﬂ oluyoruz.
Ortak akl›n iﬂledi¤i bir ﬂirkette, bütün çal›ﬂanlar bilgi iﬂçisi; bilgi
üretmek ise bir davran›ﬂ ve hatta bir varoluﬂ biçimi haline gelir.
Son y›llarda ekonomide –iktisat kitaplar›n›n hayâl olarak bahsetti¤i- neredeyse tam
rekabet piyasas› ﬂartlar›n›n yaﬂanmas› ve
her zamankinden daha h›zl› yaﬂanan de¤iﬂim, hem ﬂirketleri hem de müﬂterileri ﬂaﬂ›rtmaya devam ediyor.
Yaﬂanan h›zl› de¤iﬂim ve tam rekabet piyasas› ﬂartlar›nda mevcudu koruma ve gelece¤i inﬂâ etmenin yolu, sürekli yenilenmeden ve de¤iﬂime uyumdan yani ö¤renmeden geçiyor. Zira dünyada ﬂu an belki de- ilk kez hemen her sektörde
ayn› hizmet ve ürün, benzer niteliklerle, talepten çok daha fazla olarak
sunuluyor!
Yenilenmenin mevcut olaya, duruma ve
probleme farkl› bir bak›ﬂ aç›s› getirmekle

Yap›lan hatalara karﬂ› tolerans gösterilmesi, hata düzeltmelerinin olumlu geribildirimle yap›lmas› ve yeni fikirlere karﬂ›
cesaretlendirici bir tutum sergilenmesi,
Çal›ﬂanlar›n yeni fikirler üretmesini sa¤layacak olan güven ortam›n› temin edecektir. ﬁirkete yeni kat›lan Çal›ﬂana, kurumdaki yenilenme kültürü ve uygulamalar›n›n
do¤ru aktar›lmas›, uyum sürecinin arzu
edilen ﬂekilde gerçekleﬂmesini sa¤lamaktad›r.
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ilgili bir konu olmas›, yeni ekonomide yani
bilgi ekonomisinde insan unsurunun
önemini bir kez daha ortaya ç›kar›yor. Günümüzde ﬂirketlere rekabet avantaj› sa¤layacak olan bilginin kayna¤› olan bireyler,
sadece yöneticiler de¤il asl›nda tüm Çal›ﬂanlard›r. Yenilik oluﬂturman›n sorumlulu¤unu sadece yöneticilere de¤il, tüm Çal›ﬂanlara verdi¤imizde yani “ortak akl›”
harekete geçirdi¤imizde devasa bir at›l
kayna¤› harekete geçirmiﬂ oluyoruz. Ortak akl›n çal›ﬂt›¤› bir ﬂirkette bütün
Çal›ﬂanlar bilgi iﬂçisi; bilgi üretmek
ise bir davran›ﬂ ve hatta bir varoluﬂ
biçimi olur.
Bu yaz›m›zda her geçen gün önemi daha
çok vurgulanan insan unsurunu do¤ru yönetmekle sorumlu olan ‹nsan Kaynaklar›n›n, ﬂirkette yenilik kültürünün oluﬂturulmas› ve Çal›ﬂanlar›n yenilenme sürecine
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›ndaki rolü üzerinde
duraca¤›z.
Yenilenme Kültürünün
Oluﬂturulmas›
Yenilenmenin etkili sonuçlar üretebilmesi
için tedarikten, müﬂteri ile iletiﬂim ve sat›ﬂ
sonras› deste¤e kadar tüm süreçleri kapsamas› ve yaﬂayan, sürekli bir çal›ﬂma biçimi

hâlini almas› gerekmektedir. Bu durum asl›nda kurum kültürünün yenilenme odakl›
olmas› anlam›na gelmektedir. Bu çerçeveden bak›nca “‹ki günü birbirine eﬂ geçen
ziyandad›r” düsturunun bireyler için oldu¤u kadar ﬂirketler için de bir hayat biçimi
hâline gelmesi gerekti¤ini görmekteyiz.
Burada kurum kültürü ile ne kastetti¤imizi
aç›klamakta yarar var. Kurum kültürünü
k›saca, Çal›ﬂanlar›n ﬂirkette alg›lad›klar›
atmosfer; ﬂirkette varolan uygulamalar,
prosedürler, politikalar ve öncelikler hakk›ndaki Çal›ﬂanlar›n ortak alg›lar› olarak tan›mlayabiliriz. Bu alg›lar, günden güne yap›lan uygulamalar sonucunda geliﬂir ve
yerleﬂir. Kültür, yönetimin iddia etti¤ine ve
ﬂirket içi bültenlerde veya y›ll›k raporlarda
yaz›lanlara ba¤l› olarak ortaya ç›kmaz. Çal›ﬂanlar›n bu alg›lar›, yöneticilerin uygulamalar›na ve ödüllendirdikleri eylemlere
ba¤l› olarak geliﬂir.
Kurum kültürü, çal›ﬂanlar›n ﬂirket
içerisinde enerjilerini ne tarafa yönlendirece¤i konusunda temel referans niteli¤indedir. Çal›ﬂanlar, ﬂirketlerinde kendilerine, iﬂ arkadaﬂlar›na, tedarikçilere, müﬂterilere niçin ve nas›l davran›ld›¤›n› gözlemlerler ve ﬂirketin öncelikle-
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ri hakk›nda bir tak›m ç›kar›mlarda bulunurlar. Bu ç›kar›mlara ba¤l› olarak kendi
önceliklerini de belirlerler. Bu öncelik alg›lar›, Çal›ﬂanlara enerjilerini hangi alana
yönlendirmeleri gerekti¤i konusunda yol
gösterir.
Bunun için ﬂirket içerisinde bir yenilik kültürün oluﬂabilmesi için öncelikle tedarikçi,
kurum içi süreçler, çal›ﬂanlar, çal›ﬂma ortam›, kurum ve müﬂteri için kazan/kazan› ortaya ç›karacak olan her türlü yeni ve farkl›
fikri desteklemek ve teﬂvik etmek, ﬂirketin
önemli önceliklerinden birisi olmal›d›r. Yap›lan hatalara karﬂ› tolerans gösterilmesi,
hata düzeltmelerinin olumlu geribildirimle yap›lmas› ve yeni fikirlere karﬂ› cesaretlendirici bir tutum sergilenmesi, Çal›ﬂanlar›n yeni fikirler üretmesini sa¤layacak olan
güven ortam›n› temin edecektir.
Zira yap›lan araﬂt›rmalar, psikolojik olarak
güvenli bir ortam›n gerekli unsurlar› olarak ﬂunlar› saymaktad›r:
• Hata yapmayla ilgili korku ve utanç duygular›yla baﬂetmede destek ve hatadan
ders alarak daha iyinin yap›lmas› konusunda teﬂvik,
• Hata yapmay› meﬂrulaﬂt›racak veya yasallaﬂt›racak normlar belirlemek,
• Do¤ru yönde gösterilen çabalar için
yol gösterme ve ödüllendirme,
• Deney yapmay› ve yenilikçi düﬂünceyi
teﬂvik eden ödüller,
• E¤itim ve uygulama f›rsatlar›.
ﬁirket içerisindeki çal›ﬂma biçiminin, insan
kaynaklar› uygulamalar›n›n ve ödül ceza
sistemlerinin yenilenme odakl› olarak yap›land›r›lmas›, yenilik kültürü oluﬂturman›n bir di¤er gere¤idir.
Bu noktada ‹nsan Kaynaklar›n›n görevi, yenilenmeye verilen deste¤i saha uygulamalar› ile yaﬂayan bir keﬂif kültürü hâline dönüﬂtürmektir. Bu saha uygulamalar› nelerdir?
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* Rotasyon, Öneri ve Geribildirim
Sistemi : Bilindi¤i üzere rotasyon, Çal›ﬂanlar›n geçici sürelerle farkl› iﬂlerde görevlendirilmeleri anlam›na gelmektedir
Öneri Sistemi, ﬂirketteki herhangi bir sürecin iyileﬂtirilmesine katk›da bulunacak Çal›ﬂan görüﬂ ve fikirlerinin elde edilmesini
amaçlamaktad›r. Çal›ﬂan›n ﬂirket yönetimine kat›l›m›n› sa¤layan bir sistemdir.
Görünürde çok basit ve hepimizin bildi¤i
bu uygulamalar, istikrarl› uyguland›¤› taktirde ola¤anüstü yararl› sonuçlar üreten sihirli uygulamalard›r. Bu uygulamalar›n baﬂar› kriteri birbirleri ile entegre çal›ﬂt›r›lmalar›d›r.
Bu uygulamalar›n yararlar› nelerdir?
- Bütünsel bak›ﬂ aç›s›; rotasyon ile
kendi iﬂinden baﬂka bir iﬂte görevlendirilen Çal›ﬂan, bütün sistemi ve sistem içerisindeki kendi fonksiyonunu daha iyi kavrayabilecektir. Böylece, bir taraftan büyük
resmi daha iyi anlayacak, di¤er taraftan da
‘Pozisyonum ne ise ben oyum’ ataleti ve
motivasyonsuzlu¤unu k›rm›ﬂ olacakt›r,
- Rotasyon ile Çal›ﬂan, kendi iﬂine d›ﬂar›dan; daha önce d›ﬂar›dan bakt›¤› iﬂlere de
içeriden bakabilme f›rsat› yakalayacakt›r.
Böylelikle uzmanl›k alan›n yan›nda yeni iﬂler ö¤renen Çal›ﬂan›m›z daha donan›ml›
olacak, her pozisyon için yedek kayna¤›m›z oluﬂacak ve “pozisyon-uzmanl›k körlü¤ünün” önüne geçilmiﬂ olacakt›r. Bunun
sonucunda da hem kendi iﬂi, hem de di¤er

iﬂlerin daha iyi nas›l yap›labilece¤i konusunda zihninde “ﬂimﬂekler” çakacakt›r,
- Çal›ﬂanlar›m›z›n bütünsel bak›ﬂ aç›s›,
kendi iﬂi hakk›nda kazand›¤› içgörü ve di¤er iﬂler hakk›nda elde etti¤i farkl› bak›ﬂ
aç›lar›, öneri sistemi ile bilgi birikimine dönüﬂtürüldü¤ünde inan›lmaz katma de¤erler üreten yenilik ve farkl›laﬂma fikirleri ortaya ç›kacakt›r.
Bu faydalar›n elde edilmesi, sistemin istikrarl› bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmas› ile ilgilidir demiﬂtik. Peki sistemi istikrarl› çal›ﬂt›racak
prensipler nelerdir?
- Öncelikle rotasyon ve öneri sisteminin;
o Bütün olarak ﬁirket,
o Birey olarak Çal›ﬂan, ve
o Müﬂteri’ye yapaca¤› katk›, bunun bir
kazan/kazan yaklaﬂ›m› oldu¤u istisnas›z
tüm çal›ﬂanlara izah edilmelidir,
- Öneriler sonucunda ortaya ç›kacak
olan herhangi bir olumlu geliﬂme (süreç
iyileﬂtirmesi, yeni ürün, maliyet azalmas›,
sat›ﬂlar›n artmas› vb vb) mutlak surette Çal›ﬂanlarla (hem maddi hem manevi olarak)
paylaﬂ›lmal›d›r,
- Öneri kutular›n›n bir ﬂikayet kutusu olmad›¤›, çözüm önerilerinin sunuldu¤u süreç iyileﬂtirme ve farkl›laﬂma fikirlerinin ortaya ç›kaca¤› bir sinerji havuzu oldu¤u Çal›ﬂanlara do¤ru anlat›lmal›d›r,
- Öneri anlaml› ya da anlams›z olsun, sonuç do¤ursun ya da do¤urmas›n her bir
öneri sahibine geribildirim yap›lmal›d›r.
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Baﬂlarda uzun ve zor bir süreç olsa da bu
geribildirimler öneri sunma konusunda
Çal›ﬂanlar›m›z›n e¤itilmesini sa¤layacak,
zamanla daha anlaml› ve sonuç üreten
önerilerin gelmesine yard›mc› olacakt›r.
Di¤er taraftan bu geribildirimler, Çal›ﬂana
duyulan güven ve fikirlerine verilen de¤erin göstergesi olarak “öneri sunmay›” anlaml› hâle getirecektir.
* Özerk Çal›ﬂma Birimlerinin Oluﬂturulmas› : Özerk Çal›ﬂma Birimleri, belirlenmiﬂ bir iﬂin baﬂar›lmas› ya da bir sorunun çözülmesi için oluﬂturulan iﬂ gruplar›d›r. Farkl› bölümlerden farkl› özellikleri
bulunan Çal›ﬂanlardan oluﬂur.
Çal›ﬂma birimleri, sorumlulu¤un tak›mlara
ve Çal›ﬂanlara aktar›lmas›, dolay›s›yla organizasyon yap›s›n›n merkazkaç olarak oluﬂturulmas›n› sa¤lamaktad›r. Yöneticilerimiz
üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, yöneticilerimizin karar verme yetkilerini ellerinde
toplad›klar›n› göstermektedir. Bu e¤ilim,
her ﬂeyi inceleyen teftiﬂ mekanizmas› ile
de desteklenmektedir. Bu nedenle yöneticiler düﬂünmeye, plan yapmaya,
astlar›n› yetiﬂtirmeye vakit bulamazken; Çal›ﬂanlar da karar verme, sorunlar›n çözülmesi, inisiyatif kullanma gibi konularda sorumluluk üstlenmemektedirler. Bunun sonucunda çal›ﬂan sadece emredileni yapan,
sabah 9 akﬂam 5 çal›ﬂan› haline gelmektedir. Bu durum ise, bilginin
önemli oldu¤u bu ekonomide hem
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ﬂirket aç›s›ndan, hem de çal›ﬂan aç›s›ndan k›s›r döngüye yol açmaktad›r.
Halbuki bir yönetici, kendi görevini “benim tek iﬂim, Çal›ﬂanlar›m›n yetiﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesidir” ﬂeklinde
tan›mlayabilmektedir.
Yönetim filozofu Drucker, "Bilgi iﬂçilerinin
çal›ﬂt›klar› alan çok dar olabilir, ama bu
alanda patrondan daha bilgilidirler- ve bunun fark›ndad›rlar. Kuruluﬂtaki hiyerarﬂi
içinde konumlar› ne kadar aﬂa¤›da olursa
olsun, kendi alanlar›nda iﬂverene üstündürler. O hâlde bilgi iﬂçisi ast olmaktan
çok meslektaﬂ ve iﬂ arkadaﬂ›d›r. Öyle de
yönetilmesi gerekir” demektedir.
Çal›ﬂana arkadaﬂ ve meslektaﬂ yaklaﬂ›m›,
yöneticilerin Rehber Yönetici olmalar›n›
gündeme getirmektedir. Rehber Yönetici,
emreden, denetleyen, cezaland›ran de¤il;
Çal›ﬂanlar›n›n kendilerini tan›mas›na yard›mc› olan, potansiyellerini, eksikliklerini
keﬂfeden, bu do¤rultuda onlar› yönlendiren, yetiﬂtiren, geliﬂtiren; Çal›ﬂanlar›n hatalar›ndan ders almalar›n› sa¤layan, onlara
farkl› bak›ﬂ aç›s› kazand›ran; tüm bunlar›n
sonucunda Çal›ﬂan›n› destekleyen, teﬂvik
eden, yüreklendiren, ona yol ve yöntem
gösteren, Çal›ﬂan›n vizyonu ile ﬂirketin vizyonu aras›nda uyum sa¤layan yöneticidir.
Bunlar›n do¤rultusunda Çal›ﬂma Birimlerinin hedeflerini, iﬂ planlar›n›, görev da¤›l›m›n› kendisi belirleyen, organize eden
böylece kendi kendisini yöneten küçük
üniteler olmas›, hem yöneticiler, hem de
çal›ﬂanlar için pek çok f›rsat do¤urmaktad›r. Çünkü bu yöntemle;
- Ekip olarak Çal›ﬂma Birimleri, birey
olarak da Çal›ﬂanlar yönetim süreçleri konusunda sorumluluk üslenmiﬂ olurlar. Çal›ﬂanlar iﬂleri üstünde kontrol ve sahiplenme hissettiklerinde personel güçlendirme
gerçekleﬂir. Güçlendirilmiﬂ bireyler, yapt›klar› iﬂlerin kendilerine ait oldu¤unu his-

seder ve yapt›klar› iﬂlerin sonuçlar›n›n
kendilerine ait oldu¤unu bildiklerinden
daha fazla sorumluluk üstlenirler. ‹ﬂlerin
yap›lmas›nda inisiyatif gösterirler, iﬂlerinden hoﬂlan›rlar ve bunun sonucunda ﬂirket içindeki etkinlikleri artar.
- Çal›ﬂanlar aktif olarak sorun çözme süreçlerine kat›lm›ﬂ olurlar,
- Ürün/hizmet geliﬂtirmek için oluﬂturulacak olan tipik bir çapraz fonksiyonlu
(cross-functional) tak›ma; mühendis, üretim uzman›, tasar›mc›, finans uzman›, teknik uzman, pazarlama ve sat›ﬂ uzman› ça¤r›lmas›n›n yan›s›ra müﬂteriler de dahil edilebilir, hatta edilmelidir. Farkl› fonksiyonlardan farkl› niteliklere sahip olan Çal›ﬂanlar›n ayn› platformda buluﬂmalar›, ayn› soruna farkl› bak›ﬂ aç›lar›n› bir araya getirmesi nedeniyle yeni fikirlerin ve yöntemlerin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lar. Bu ﬂekilde ortaya
ç›kan çapraz fonksiyonlu tak›mlar, mevcut
iﬂlerin aras›ndaki beyaz alanlar› keﬂfederler,
- Çal›ﬂma Birimleri ile dura¤an bir hiyerarﬂi yerine; hareketli, birbirleri ile entegre
olan bir organizasyon yap›s› ortaya konmuﬂ olur.
* ‹nsan Kaynaklar› Süreçlerinin Yenilenme Odakl› Yap›land›r›lmas› :
- Seçme Yerleﬂtirme : Eleman seçiminde seçim kriterleri aras›nda iﬂ gerekliliklerinin yan› s›ra, yeniliklere uyum, farkl› düﬂünebilme, bütünsel bakabilme, ö¤renebilme, ö¤rendiklerini uygulayabilme
gibi yetkinlikler de yer almal›d›r.
Eleman seçmede genelde ﬂirket kültürüne
uyum sa¤layacak insanlar›n yerleﬂtirilmesi
e¤ilimi vard›r. Hatta yöneticiler, kendilerine benzeyen elemanlarla çal›ﬂmaktan daha çok hoﬂlan›rlar. Bu ise
zaman içerisinde ayn›laﬂmay› ve olaylara benzer bir ﬂekilde yaklaﬂma teh-
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likesini do¤urur. Burada insan kaynaklar›, özellikle ar-ge, üretim ve pazarlama departmanlar›na farkl› kiﬂilik özellliklerine,
farkl› etnik kimliklere ve art yetiﬂim özelliklerine sahip bireyleri almaya teﬂvik etmeli ve bunu da takip etmelidir.
Bireysel iﬂ yap›ﬂ biçimlerinin farkl›l›¤›ndan
söz etti¤imiz gibi ülkelerin iﬂ yap›ﬂ tarzlar›ndan da söz edebiliriz. Bu nedenle
farkl› yetenek, inanç, dil ve kültür
özelliklerine sahip bireyleri ﬂirkete
dahil etmek ve bunlar›n ortak bir
amaç etraf›nda negatif çat›ﬂma yaﬂamadan çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak insan
kaynaklar›n›n üzerinde durmalar› gereken en önemli husustur. Küresel
ba¤lamda ideal bir yenilenme ekibi; Rus
(farkl› fikir üretebilme), Amerikan (h›zl› bir
ﬂekilde giriﬂim baﬂlatma), Japon (uzun vadeli strateji geliﬂtirme), Alman (süreci organize etme), Çin (plan› hayata geçirme),
Kuveytli (ürünü/hizmeti sat›n alma) ve Yeni Zelandal› (kültürel farkl›l›klar› yönetme)
olarak oluﬂturulabilir. Bu gülümseten örnek, milletlerle ilgili genel kliﬂeleri göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Çal›ﬂanlar›n sahip olduklar› birincil yetkinlikleri yan›nda ikincil yetkinlikleri de tespit
edilmelidir. Çal›ﬂan›n sahip oldu¤u tüm
yetenek ve yetkinlikler iﬂ süreçlerine dahil
edilmelidir. Çal›ﬂan›n potansiyellerinin tamam›n›n iﬂte kullan›lmas› hem Çal›ﬂan
mutlulu¤u-doyumu, hem de verimlili¤i
için oldukça önemli olmaktad›r.
ﬁirkete yeni kat›lan Çal›ﬂana kurumdaki
yenilenme kültürü ve uygulamalar›n›n
do¤ru aktar›lmas›, uyum sürecinin sa¤l›kl›
bir ﬂekilde gerçekleﬂmesini sa¤lamaktad›r.
- Performans De¤erlendirme: Kurum içerisindeki ödül ve ceza uygulamalar›n› düzenleyen performans de¤erlendirme sistemine rotasyonda gösterdi¤i baﬂar›,
çal›ﬂma birimi performans›, yenilik öneri-

Haziran2006

leri, yenili¤e uyum gibi kriterler dahil edilmelidir. Burada yap›lan iﬂin niteli¤ine uygun bir performans de¤erleme yöntemi olmas› gerekti¤inin de alt›n› çizmek gerekir.
Performans de¤erlendirmede düﬂülen en
önemli hatalardan birisi, iﬂ disiplini ad›
at›nda geliﬂtirilen norm ve prosedürlere
uyumun gere¤inden fazla abart›lmas›d›r.
Yüksek uyum beklentisi, ayn›laﬂt›rmaya
yol açarak, çal›ﬂanlar›n “at gözlü¤ü” takmalar›na neden olabilmektedir.
- E¤itim Planlamas›: De¤erlendirme
sonras›nda ortaya ç›kacak olan performans
eksiklikleri, e¤itim ihtiyac› olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu çerçevede Çal›ﬂanlar, yenilenme konusunda bilgi ve yöntem olarak e¤itilmelidir.
Bununla birlikte Çal›ﬂanlara fark›ndal›k
e¤itimleri verilmelidir. Çünkü yenilenme,
de¤iﬂim, de¤iﬂime uyum ve ö¤renmeyi ö¤renme sadece ﬂirketlerin de¤il, Çal›ﬂanlar›n da sorunudur. ﬁirketlerdeki de¤iﬂimlere ve yeniliklere kendini hem nitelik olarak, hem de bak›ﬂ aç›s› olarak adapte edemeyen Çal›ﬂanlar epeyce s›k›nt› yaﬂayacaklard›r. Dolay›s›yla asl›nda bireysel yenilenme ve de¤iﬂime uyum ﬂirketin sorumlulu¤unda olmay›p do¤rudan Çal›ﬂan›n Kendi Sorumlulu¤undad›r.
ﬁirket yöneticilerine yönelik olarak yukar›da bahsetti¤imiz rehber yönetici olma konusunda sistematik bir yaklaﬂ›m geliﬂtirilebilir. Bunun performans de¤erlendirmede
de bir faktör olarak yer almas› önemini art›racakt›r.
- Kariyer Yönetimi: Performans de¤erlendirme sonucunda baﬂar›l› Çal›ﬂanlar›n ortaya koymuﬂ olduklar› performanslar, kariyer haritalar›n›n oluﬂturulmas›nda
temel referans olarak kabul edilecektir.
Kariyer ilerlemesi sadece dikey ilerleme
ﬂeklinde de¤il, iﬂbirli¤ini destekleyen ve
bilginin ortaya ç›kmas›n› kolaylaﬂt›ran (ya-

tay) bir organizasyon yap›s›na uygun fonksiyonel ve yatay ilerleme ﬂeklinde de gerçekleﬂtirilecektir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra;
- ﬁirkette yap›lacak sosyal etkinlikler,
(pikniklerdeki oyunlar gibi) yenilenme ve
farkl›laﬂma üzerine kurgulanmal›d›r.
- Çal›ﬂan›n iﬂine odaklanmas›n› engelleyen prosedür ve uygulamalar bertaraf edilmelidir. Örne¤in, y›ll›k izin alma süreci Çal›ﬂan aç›s›ndan iﬂkence hâline dönüﬂebilmektedir. Yap›lacak minik iyileﬂtirmelerle
prosedürler kolaylaﬂt›r›labilir.
- Her Çal›ﬂan›m›z›n muhakkak bir güçlü
taraf› vard›r. Sorunlu görünen Çal›ﬂan›n bir
ﬂekilde kazan›lmas›, sisteme dahil edilmesinin yollar› aranmal›d›r. Çal›ﬂana yaklaﬂ›m›n “onu kazanma” odakl› olmas› ﬂirkete
duyulan güveni epeyce art›racakt›r.
Sonuç olarak “iﬂimizde” yenilik ve farkl›l›k
oluﬂturman›n yolu, “iﬂimiz” için sadece
patron ve/ya yöneticilerin de¤il, A’dan Z’ye
tüm Çal›ﬂanlar›n kafa yormas› ile yani “ortak akl›n” çal›ﬂmas› ile mümkün olacakt›r.
Özet olarak;
- Kurum kültürünün tolerans odakl›, yenili¤i teﬂvik eden olmas›, bununla ilgili kaynak tahsisi yapmas›,
- Organizasyon yap›s›n›n birlikte çal›ﬂmay›, bilgi üretimini, bilgiyi di¤erleriyle
paylaﬂ›m› ve yeni bilgilerin kullan›m›n›
destekleyen,
- Çal›ﬂma tak›mlar›n›n birer keﬂif ortam›
oldu¤u; tak›m liderlerinin Çal›ﬂan› destekleyen, onlara yol gösteren, potansiyelleri
ortaya ç›karan yaklaﬂ›mlar›,
- Çal›ﬂanlar›n da bireysel olarak yenilik
ve de¤iﬂime uyumlar›, sisteme kat›l›m isteklilikleri,
tüm ﬂirketin içerisinde olan de¤iﬂim ve yenilenme aç›s›ndan ihtiyaç duyulan Ortak
akl› ortaya ç›karacakt›r.
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O Bir Yetenek Avc›s›
Özel Coﬂkun K›z Koleji’ni üçüncü, Bo¤aziçi Üniversitesi Bat› Dilleri ve Edebiyatlar› bölümünü ise ikincilikle bitirdikten sonra at›ld›¤› iﬂ hayat›nda k›sa sürede önemli sorumluluk mevkiine yükselen Vildan Özertürk, firmalar ad›na
yetenek avc›l›¤› yap›yor. En de¤erli sermayenin insan oldu¤una inanan kurumsal müﬂterilere uygun nitelik ve yetenekte insan kayna¤› temin ediyor.
Her geçen gün yo¤unlaﬂan rekabet ortam›,
ayakta kalmak isteyen firmalar› yeni aray›ﬂlara yönlendiriyor. ‹ﬂletmelerin as›l yapacaklar› faaliyetlere odaklan›p insan kayna¤›
temini gibi birçok hizmeti kurum d›ﬂ›ndan
alma aray›ﬂ› bunlardan sadece bir tanesi.
D›ﬂ Kaynak Kullan›m› (Outsourcing) olarak tan›mlanan bu yeni uygulamayla iﬂletmeler önemli vakit ve nakit tasarrufu sa¤l›yor. ‹ﬂte Vildan Özertürk, ‘Gereken Zamanda En Uygun ‹stihdam’ anlay›ﬂ›yla hareket eden ENG Özel ‹stihdam Hizmetleri’nde ‹nsan Kaynaklar› Birim Sorumlusu
olarak kurumsal müﬂterilere uygun nitelik
ve yetenekte insan kayna¤› temin ederek
onlara önemli bir tasarruf imkân› sunuyor.
Bu görevi yerine getirirken seçti¤i yeteneklerin beklentilerini de gözard› etmiyor.
Özel Coﬂkun K›z Koleji’nü üçüncü, Bo¤aziçi Üniversitesi Bat› Dilleri ve Edebiyatlar›
bölümünü ise ikincilikle bitirdikten sonra
at›ld›¤› iﬂ hayat›nda k›sa sürede önemli sorumluluk mevkiine yükselen ve bir nevi
yetenek avc›s› gibi çal›ﬂan Vildan Özertürk’e bu iﬂe nas›l baﬂlad›¤›n› ve neler yapt›¤›n› sorduk;
Önce sizi tan›yabilir miyiz?
1983 Ankara do¤umluyum. Çocuklu¤umun ilk üç y›l› Ankara’da geçti. Sonras›nda
ailece ‹stanbul’a yerleﬂtik. Alt› kiﬂilik bir aileyiz. Babam göz doktoru, annem ise jinekologdur. Doktor anne-baban›n çocuklar›
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olarak ablamla bana hep neden t›bb› seçmedi¤imiz sorulmuﬂtur. Ablam da, ben de
dil-edebiyat mezunuyuz. Öncelikle ikimizin de yabanc› dile ilgisi vard›. Tabii bu seçimimizde doktorlu¤un zorlu¤unu
bilen ailemin, gelecek için en iyi yat›r›m›n
yabanc› dile yap›lan yat›r›m oldu¤unu düﬂünmelerinin de etkisi oldu. Biz dört kardeﬂiz. Ablam ﬂu an ‹ngilizce ö¤retmenli¤i
yap›yor. Benden küçük iki erkek kardeﬂim
ö¤renci. Ben ise Bo¤aziçi Üniversitesi Bat›
Dilleri ve Edebiyatlar› bölümü 2005 mezunuyum.
Baﬂtan baﬂlamak gerekirse; ilkö¤retimimi
tamamlad›ktan sonra Anadolu Liseleri s›nav›na girip Kartal Anadolu ‹mam Hatip Lisesi’ni (KA‹HL) kazand›m. Bana katt›¤› birçok ﬂeyin yan› s›ra, daha sonra lise ve üniversite hayat›ma yön verecek olan ‹ngilizcemi sa¤lam bir temele oturtmam› da
borçlu oldu¤um yerdir KA‹HL. Burada geçirdi¤im beﬂ y›l›n ard›ndan, meslek liselerine uygulanan malum puan meselesi nedeniyle, son iki y›l Özel Coﬂkun K›z Koleji’ne
geçiﬂ yapt›m ve Coﬂkun’dan 2001 y›l›nda
3.’lükle mezun olarak, hep okumak istedi¤im, hayalimdeki üniversite ve bölüm olan
Bo¤aziçi Üniversitesi Bat› Dilleri ve Edebiyatlar› bölümünü kazand›m. Bu vesileyle
hem KA‹HL ve hem de Özel Coﬂkun K›z
Koleji’ndeki hocalar›ma verdikleri emek
için bir kez daha teﬂekkürü bir borç bilirim.

Üniversite tercihinizi neye göre
yapt›n›z?
Yabanc› dil ö¤renmek, onu kullanarak yeni insanlar ve kültürler tan›mak benim için
büyük bir zevkti. Edebiyat›, bir ﬂeyler yaz›p, okumay› da seviyordum. Bu nedenle,
yabanc› dil ve edebiyat› bünyesinde bar›nd›ran bu bölüm, benim tam anlam›yla okumak istedi¤im bölümdü. Üniversitede severek okudu¤um dört y›l›m›n ard›ndan da,
bölüm ikincisi olarak Haziran 2005’te mezun oldum.

‹ﬂ hayat›na ne zaman ve nas›l
baﬂlad›n›z?
Üniversitenin ilk günü, ilk derse hocam›z
kal›n bir dosya ile gelmiﬂti. Bizim bölümden mezun olup, birbirinden farkl› birçok
sektörde iﬂ hayat›ndaki yerlerini alm›ﬂ olan
mezunlar›n dosyas›yd› bu. Hocam›z bize,
‘Bu bölüm size birçok alan›n kap›s›n› açacak’ demiﬂti. ﬁimdi hemen hemen her
mesle¤in ön ﬂart›n›n yabanc› dil oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, hocam›n hakl› oldu¤unu görüyorum.
Mezun olduktan sonra 2005’in A¤ustos
ay›nda bir ﬂirketler grubunda Yönetim Kurulu asistan› olarak iﬂ hayat›ma baﬂlad›m.
Bu görevim s›ras›nda, birbirinden farkl›
birçok sektörü de tan›ma f›rsat›m oldu.
2006 Ocak ay›nda da ﬂu anda çal›ﬂmakta
oldu¤um ENG Özel ‹stihdam Hizmetleri
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Limited ﬁirketi ad›ndaki insan kaynaklar›
dan›ﬂmanl›k firmas›nda birim sorumlusu
olarak görevime baﬂlad›m ve ‹nsan Kaynaklar› (‹K) sektörüne de böylelikle ad›m
atm›ﬂ oldum. ‹K sektörü, özellikle son y›llarda, çok h›zl› bir büyüme ve geliﬂme gösteriyor. Ve bu geliﬂimi firmalar›n ‹K’n›n
öneminin daha fazla ayr›m›na varmalar› ile
ayn› h›zla devam etmektedir. ‹K’y› özel
sektör içinde kendime ve kariyer hedefime yak›n bulmam›n baﬂ›nda, ‹K’n›n bu artan önemiyle gelece¤in mesle¤i olmas›, ayr›ca sözel backgrounda dayal›, insan iliﬂkilerinin ön planda oldu¤u bir sektör olmas›
gelmektedir.
ENG hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
ENG Özel ‹stihdam Hizmetleri, ‘Gereken
Zamanda En Uygun ‹stihdam’ anlay›ﬂ›ndan
hareketle, firmalar›n maddi kay›p ve en
önemlisi zaman kayb›na u¤ramaks›z›n asli
ticari faaliyetlerine odaklanabilmeleri için,
insan kaynaklar›na ait tüm faaliyetleri kendileri ad›na yürütmek amac›yla, 06.09.2004
tarihinde ‘Özel ‹stihdam Bürosu Lisansl›’
bir dan›ﬂmanl›k firmas› olarak faaliyetine
baﬂlam›ﬂt›r. O zamandan bu yana, dan›ﬂmanl›¤›n› yürütmekte oldu¤u kurumsal
müﬂterilerin stratejik çözüm orta¤› olarak
hareket etmekte ve firmalara insan kayna¤› temininde outsourcing hizmeti vermektedir. Üretimden pazarlamaya, bas›n yay›ndan hizmet sektörüne kadar farkl› sektörlerde faaliyet gösteren yirmi kurumsal
müﬂterisine insan kaynaklar› yönünden
destek veren firmam›z, müﬂteri firmalar›n›n ihtiyaç duydu¤u personel al›mlar›nda,
onlar ad›na ön görüﬂmeleri yapmakta ve
aranan nitelikler ile firman›n kurum kimli¤ine en uygun adaylar› onlara yönlendirmektedir. Bu sayede iﬂletmeler, en uygun
aday› buluncaya kadar geçen zamandan tasarruf etmekte, halihaz›rda ilk görüﬂmesi
yap›lm›ﬂ olan uygun adaylarla görüﬂmelerine baﬂlamaktad›rlar.
H›zla de¤iﬂen ve geliﬂen iﬂ dünyas›na ayn›
h›zla ve geliﬂimle ayak uydurmak durumunda olan iﬂletmeler, asli ticari faaliyetle-
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‹nsan Odakl› ‹ﬂ Orta¤›
Türkiye’de firmalar›n verdi¤iniz
hizmete yaklaﬂ›m› nas›l?
‹K’n›n personel iﬂlemlerinden çok daha
fazlas› oldu¤u; kariyer ve performans yönetimi gibi konular› da kapsad›¤› gün
geçtikçe daha fazla iﬂletme taraf›ndan kabul görmektedir. ABD menﬂeeli olan bu
de¤iﬂim Avrupa’da da yay›lmakta, ve ‘‹nsan sermayesi’ kavram› iﬂletmeler nezdinde her geçen gün biraz daha önem kazanmaktad›r. Bu anlay›ﬂ de¤iﬂikli¤i ülkemiz
için de geçerlidir. Anlay›ﬂ›n giderek ‘‹nsan odakl›’ anlay›ﬂa dönüﬂmesi ve ﬂirketlerin en de¤erli sermayelerinin insan oldu¤u ayr›m›na varmalar› ile ‹K sektörü bu
sorunun çözümünde dinamik yap›s› ve
sürekli geliﬂimi ile firma ve bireylere hizmet vermektedir. ﬁu an firmalar gerek
kendi bünyelerinde oluﬂturduklar› ‹K departmanlar›yla, gerekse de d›ﬂar›dan bizim gibi dan›ﬂmanl›k firmalar›yla iﬂbirli¤i
içerisinde ‹K’ya ait faaliyetlerini devam ettirmektedirler. ENG, firmalar ad›na ihtiyaç duyduklar› pozisyonla ilgili, firman›n
kimli¤ine ve vizyonuna uygun, ön görüﬂmeleri yapmakta ve müﬂteri firmalar›n›n
stratejik iﬂ orta¤› olma misyonunu gerçekleﬂtirmektedir. Firmam›z, ön görüﬂmelerin akabinde en uygun adaylar› firmalara yönlendirerek, firmalar›n aksi takdirde birkaç safhada gerçekleﬂtirilecek
rinin d›ﬂ›ndaki ihtiyaçlar›n› D›ﬂ Kaynak
Kullan›m› (Outsourcing) yoluyla karﬂ›lama
yolunu seçmektedirler. Bu da önemli
oranda iﬂletmeler lehine vakit ve nakit tasarrufunu beraberinde getirmektedir. Asl›nda yurtd›ﬂ›nda sadece ‹nsan Kaynaklar›

olan görüﬂme takvimlerinde kendilerinin
zaman kayb›na u¤ramalar›n› engelleyici
bir rol üstlenmektedir. Bir gerçek unutulmamal›d›r ki; firmalar›n baﬂar›s› ve uzun
ömürlü olabilmeleri, çal›ﬂanlar›n›n baﬂar›s› ve çal›ﬂanlar›na yapt›klar› yat›r›mla do¤ru orant›l›d›r.
Biz firma olarak insana yap›lan yat›r›ma ve
bunun do¤rulu¤una inan›yoruz. Gerek istihdam hizmetimiz ve gerekse de e¤itim
alan›ndaki dan›ﬂmanl›klar›m›zla firmalar›n her ﬂekilde en do¤ru yat›r›m› yapmalar›nda kendilerine çözüm ortakl›¤› yap›yoruz.
Sundu¤unuz hizmetin çal›ﬂanlar aç›s›ndan avantaj ve önemi nedir?
Eleman aray›ﬂ›nda, her ne kadar iﬂe uygun nitelikler öncelikli k›stas olarak al›n›yor olsa da, belli niteliklere haiz bütün
adaylar›n ad› geçen pozisyona uygun oldu¤u genellemesini yapmak yanl›ﬂ olacakt›r. Bu noktada; firman›n kurumsal
beklenti ve anlay›ﬂ›yla, bireyin kiﬂisel hedeflerinin örtüﬂmesi büyük önem arz etmektedir. ‹ﬂveren aç›s›ndan stratejik iﬂ
orta¤› olarak hareket eden ENG, iﬂ arayan
aç›s›ndan da, oluﬂturdu¤umuz CV veritaban›m›z sayesinde, bir nevi kariyer dan›ﬂmanl›¤›n› görevini yürütmekte, adaylar›n
CVleri olas› pozisyonlarda de¤erlendirilmek üzere aktif tutulmaktad›r.
alan›nda de¤il, ‹ﬂ Süreçleri (Business Process Outsorcing), Biliﬂim Hizmetleri (Information and Communication Technologies Outsourcing), Ça¤r› Merkezi Hizmetleri baﬂta olmak üzere, daha birçok alanda
da D›ﬂ Kaynak Kullan›m›na gidilmektedir.
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De¤iﬂtik Fakat Geliﬂemedik
Doç. Dr. Mustafa Ayd›n, 1839 Tanzimat Ferman› ile Türk toplumunun bir
de¤iﬂim sürecine girdi¤ini, fakat bu de¤iﬂimin geliﬂme olarak neticelenmedi¤ini kaydetti. Geniﬂ kitleler taraf›ndan benimsenmeyen toplumsal
de¤iﬂim projelerinin baﬂar›ya ulaﬂamad›¤›n› belirten Doç. Dr. Mustafa
Ayd›n, “Cumhuriyet döneminde de¤iﬂiklikler öngörüldü¤ü ﬂekliyle
olmad›. Çünkü seçkinciler kendi mant›klar›na uygun ama toplumun
özümsemeyece¤i bir de¤iﬂim tasarlad›lar” dedi.
Toplumsal de¤iﬂim, bütün sosyologlar›n
üzerinde durdu¤u, en önemli konulardan
birisi olmuﬂtur. Her toplum di¤er toplumlarla girdi¤i iliﬂki ve üretti¤i kültürel de¤erlerle bir etkileﬂim alan› içindedir. Toplumsal de¤iﬂimler kimi zaman çok sanc›l›, kimi
zaman çok do¤al yollarla gerçekleﬂmiﬂtir.
Türk toplumundaki sosyal de¤iﬂimler, derin paradokslar ve çat›ﬂmalarla gerçekleﬂmiﬂtir. De¤iﬂimin kaç›n›lmaz olmas›, her
kes taraf›ndan kabul edilse de, bu de¤iﬂimin nas›l ve ne ﬂekilde gerçekleﬂece¤i her
zaman bir muamma olmuﬂtur. Osmanl›,
Bat› ile aras›ndaki fark› hissetti¤inde bir
de¤iﬂim ihtiyac› içinde oldu¤unu düﬂünerek ç›k›ﬂ yollar› aramaya baﬂlam›ﬂ ve sanc›l› bir yenileﬂme süreci ile kendini toparlamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Özellikle Islahat ve Tanzimat hareketleri ile “düalist” (ikili) bir yap›
oluﬂmuﬂtur. Eski kurumlar bir kenara b›rak›larak, her ﬂeyi sil baﬂtan yapmaya kalk›ﬂan bir de¤iﬂim modeli, Osmanl›’y› istedi¤i
ilerleme düzeyine taﬂ›yamad›. Ayn› durum
Cumhuriyet döneminde de sürdürüldü.
Bu da bize, her de¤iﬂimin geliﬂme olmad›¤›n› gösteriyor. Peki eksik olan ﬂey neydi,
de¤iﬂimin yönü mü yanl›ﬂt›, yoksa yöntemi
mi? Bu ve benzeri sorular›, özellikle kurumlar sosyolojisi konusunda çal›ﬂmalar›
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bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Ayd›n’a sorduk;
Osmanl›da yenilenme ve de¤iﬂme
aray›ﬂlar› ne zaman, hangi gerekçeyle
ve nas›l baﬂlad›?
Yenileﬂmenin k›sa bir tarifi ile baﬂlayay›m.
Yenileﬂme bir model paradigmad›r. Toplumlar yüzy›llardan beri de¤iﬂiyor, geliﬂiyor ve yenileﬂiyor. Asl›nda bir aç›dan bakt›¤›m›zda hiçbir ﬂey yerinde kalm›yor. Canl›lar do¤uyor, yaﬂ›yor, büyüyor ve ölüyor.
Bir taraftan a¤açlar yeﬂeriyor sarar›yor. Asl›nda her ﬂey de¤iﬂiyor. Bu de¤iﬂme ve yenileﬂme dedi¤imiz olgu, modern ça¤lar
olarak nitelendirdi¤imiz son birkaç yüzy›l›n en önemli göstergesidir. 17. yüz y›ldaki
geliﬂmelerden bu yana, yenileﬂme ve ilerleme kavramlar›, özellikle yeniden anlamland›r›lm›ﬂ, yeniden yorumlanm›ﬂ ve bu
arada baz› temel ilkeler ortaya konmuﬂtur.
Bunlara, sosyolojik kültürel paradigmalar
deniyor ki, bunlar›n en önemlileri; yenileﬂme ve ilerleme paradigmalar›d›r. Bu yenileﬂme ve ilerleme belki eskiden de gerçekleﬂiyordu. Önceden ön görülerek, planlanarak, yönlendirilerek yap›lan geliﬂmelere
yenileﬂme ve ilerleme deniyor. Dolay›s›yla

bizdeki ve dünyadaki geliﬂmeler bu yeni
anlamland›rma içerisinde geliﬂmektedir.
Mesela Osmanl› Bat›yla karﬂ›laﬂt›¤›nda, bat›da kültürel bir birikim vard›. Bununla birlikte sanayileﬂme hamleleri gerçekleﬂiyordu. Yeni ekonomik, sosyal ve siyasal geliﬂmeler vard›. Aradaki fark› görünce planl›
programl› olarak, Osmanl› yenileﬂmeyi düﬂünüyor. Bunun için nereden baﬂlayabilirim diye kendi kendine soruyor. Osmanl›
nereden baﬂlad›? Osmanl› ilk baﬂta
askeriyeden baﬂlad› yenileﬂmeye. Askeri kuvvetlerinin modernizasyonuna
önem verdi. Neden askeriyede baﬂlad›? Bat› ile aras›ndaki fark› ilk defa savaﬂlarda
gördü. 1683 II. Viyana bozgunu Osmanl›’n›n ne oluyoruz? dedi¤i dönemdir. Bu
eksikleri görüp yenilenmek için karar almas›, mant›ks›z de¤ildi. Çünkü bak›ld›¤›nda ilk eksiklik askeri alanda hissedildi. Bunun için askeri okullar aç›ld›, e¤itim teknikleri geliﬂtirildi ve Bat›yla olan mesafe
kapat›lmaya çal›ﬂ›ld›. Asl›nda buradaki eksiklik tek baﬂ›na bir olgu de¤ildir. Toplumsal yap›daki çözülmeler ilk olarak askeri
alana yans›m›ﬂt›r. Toplumsal yap›n›n bütün kurumlar›nda yeniden yap›lanma ihtiyac› baﬂ göstermiﬂti. Bu dönüﬂüm ihtiyac›
fark edilemedi¤i gibi Osmanl›’n›n düﬂüﬂü-
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nü de h›zland›ran bir etken oldu.
Osmanl› toplumundaki kurumlara
bak›ld›¤›nda sizce ilk önce hangi
alanda bozulma baﬂlam›ﬂt›r?
Bu soruya sosyologlar›n ortak bir yan›t›
yok. Ancak ﬂöyle bir ﬂey var; Belki Marksist paradigman›n da etkisiyle baz›lar› diyorlar ki, sosyal hayat iki konudan etkilenir. Bunlar: ekonomi ve dindir. Ekonomi
ve din anlay›ﬂ›ndaki k›s›rlaﬂma, Osmanl›’y›
kendi içine katlanmas›na ve büzülmesine
neden oldu. Bu durum di¤erlerini de h›zl›
bir ﬂekilde etkilemiﬂtir. Osmanl›’da dini
yönden bir içe do¤ru kapanma ve fikri hayat›n bir duraksamas› söz konusudur. Klasik ‹slâm medeniyeti anlay›ﬂ›n›n bir duraksamas› olmuﬂtur. Mesela 1981 y›l›nda ‹stanbul’da rasathane y›k›l›yor. Rasathanenin y›k›lmas› sembolik bir anlam taﬂ›yor.
Klasik kurumlar y›k›larak yerine yeni kurumlar ihdas ediliyor. Bu da kurumlar›n
süreklili¤ini engelliyor.
Osmanl›, toplumsal yap›s›ndaki çözülmeleri etkileyen di¤er etkenleri ve
toplumsal yap›y› iyi analiz edemedi¤i
için mi konunun esas noktas›n› gözden kaç›rm›ﬂt›r?
Toplumsal yap›n›n bütününe iliﬂkin bir
analiz yap›lmam›ﬂ. Düﬂünün ki toplumsal
hayat›n önemli bir parças› olan fütuhatlar
yap›l›yor ve yenilgiler peﬂ peﬂe geliyor. Dolay›s›yla Osmanl› de¤iﬂimin askeri alanda
olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor. Biz ﬂimdi
olaylara yukar›dan bakt›¤›m›z için bir tak›m eksiklikleri görebiliyoruz ama o zaman için bu biraz zordu. Ekonomideki gerilemeyle birlikte Osmanl›’n›n düﬂüﬂündeki en kritik gösterge, askeri yap›daki gerilemeydi. Düﬂüﬂe geçmiﬂ toplumlarda onu
toparlaman›n çok zor oldu¤unu düﬂünür
sosyologlar (Sorokin). A.Tonbee, Osmanl›n›n düﬂüﬂünün h›zl› olmas›nda, bat›n›n
çok büyük etkisinin oldu¤unu söyler.
Islahat ve Tanzimat döneminde toplumsal alana da yay›lan bir de¤iﬂme
söz konusu de¤il mi?
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De¤iﬂim Sindirilemedi
Cumhuriyet döneminde de¤iﬂimi ne
derece gerçekleﬂtirebildik?
Cumhuriyet döneminde de¤iﬂiklikler öngörüldü¤ü ﬂekliyle olmad›. Çünkü seçkinciler kendi mant›klar›na uygun ama toplumun özümsemeyece¤i bir de¤iﬂim tasarlad›lar. Toplumun geniﬂ kesimini oluﬂturan çevre ile iktidar›n oda¤›n› oluﬂturan
merkez aras›ndaki farkl›l›klar nedeniyle,
de¤iﬂim çabalar› sorunlu oldu. Seçkinciler, toplumun dinamiklerini, kabullerini
göz ard› ettiler. ﬁerif Mardin diyor ki:
“Toplumdaki de¤iﬂimler, toplumlar›n içselleﬂtirebildi¤i yerlerde olmuﬂtur. ‹çselleﬂtirmenin en iyi yolu ise toplumun e¤ilimleri ile ba¤daﬂt›rabildi¤i yerlerde olmuﬂtur.” Mesela, Meclis içselleﬂtirilmiﬂtir.
Çünkü ‹slâm’daki ﬂûra kavram›yla özdeﬂ
bir yap›d›r. Cumhuriyet de cumhurla ilgili bir kavram oldu¤u için kimse taraf›ndan
yads›nmam›ﬂt›r Toplumun bir ﬂeyi kabul
etmesinin temelinde din faktörü yer almaktad›r. Toplumsal de¤iﬂimler, toplumlar›n de¤iﬂimi içselleﬂtirebildikleri ölçüde
gerçekleﬂir. Mümtaz Turhan, ‘Toplum
de¤iﬂim söz konusu oldu¤u zaman bunun neye yarad›¤›na bakar. Bu de¤iﬂimin
kendisi için faydal› oldu¤u kanaatine ulaﬂ›rsa bunu kabul eder’ der. Toplumun bir
de¤iﬂimi kabul etmesi onu kendisine yararl› oldu¤una inanmas›yla baﬂlar. Kendi
de¤erleri ile çeliﬂmiyorsa bu de¤iﬂimi içselleﬂtirmeye baﬂlar. Toplumun de¤iﬂimi
1839 Tanzimat Ferman› daha çok ekonomik sosyal siyasal de¤iﬂimleri içeriyor. Askeri konularla ilgili ifadelerde var, ancak
genel olarak sosyo - ekonomik içeriklidir.
özel mülkiyetle toplumsal mülkiyet aras›ndaki çizgi çok net de¤ildir. Biliyoruz ki Osmanl› vak›f medeniyeti olma özelli¤ine sahiptir. Mülk Allah’›nd›r anlay›ﬂ› hâkimdi.
Bat›da ise mülkiyet mutlakt›r. Osmanl›, bat›daki de¤iﬂimin baz› öncüllerini iyi anlam›ﬂt›r. Bu öncüllerden birisi mülkiyetin
göreceli¤inin ortadan kald›r›lmas›d›r. Bat›n›n da telkinleriyle hukuk alan›nda az›nl›klar aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesi sa¤-

içselleﬂtirmesinin en önemli ﬂart› ise, de¤iﬂim dinamiklerinin dini de¤erleri ile ne
kadar bütünleﬂebildi¤i ile ilgilidir. Mesela
Cumhuriyetin kuruldu¤u y›llarda Türk
Toplumu halifeli¤in kald›r›lmas›na tepki
göstermemiﬂtir. Halifeli¤in mutlak dini
bir vecibe olmad›¤›, bu fonksiyonun bir
Meclis taraf›ndan da yerine getirilebilece¤i düﬂünülüyordu. Nitekim Meclis, bu anlamda çok kolay bir ﬂekilde benimsenmiﬂtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurun, yani halk›n en temel yap›s› olarak
görülmüﬂtür.
De¤iﬂim projeleri amac›na ulaﬂt› m›?
Modernleﬂme düﬂüncesine göre, her ﬂey
planlama mant›¤› içerisinde iﬂler ve bu
mentalite ile ﬂu ya da bu ﬂekilde bir ilerleme kaydedilmiﬂtir. Ancak bu planlama istenilen ﬂekilde olmuyor ve problemlerle
karﬂ›laﬂ›l›yor. Türkiye’de toplumun dinamikleriyle ba¤daﬂan bir de¤iﬂim olsayd›
ilerleme kaydedilebilirdi.
lanm›ﬂ, böylece çok yönlü bir de¤iﬂim ve
geliﬂme olmuﬂtur. Tanzimat ve ›slahatla
birlikte bir ikilem ortaya ç›kt›. Bu durumun bir sonucu olarak, Tanzimat bir düalizm oluﬂturdu. Bat› formunda bir toplum
oluﬂturabilmek için çok yönlü ›slahatlar yap›ld›. E¤itimde bir ikilik oluﬂtu. 2. Abdülhamit döneminde modern e¤itime çok
önem verilmiﬂtir.
Bu ikili e¤itim sisteminin harmanlanmas› mümkün de¤il miydi?
Bu dönemde bir geçiﬂ süreci yaﬂan›yor ve
sentezlere gidilemiyor. Eskinin geliﬂtiril-
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mesi yerine eski olan bir kenara konuldu.
Yeni olan da di¤er tarafa yerleﬂti. Türk
Toplumunun bir özelli¤i de göçebeler gibi
düﬂünmesidir. Galiba yeni bir yere taﬂ›n›rken eskiler bir tarafa b›rak›l›yor ve yeniden
yap›lanmaya çal›ﬂ›l›yor. Böyle bir kültür
kodumuz var. Mesela 11.yüz y›la bakal›m.
Konya’da ‹nce Minare var, S›rçal› Medrese
var, Karatay Medresesi var. Bat›da 3 üniversite var; Paris Üniversitesi, Padua ve
Köln. Bunlar hâlâ devam ediyor. Bu üniversiteler, 900 y›ld›r devam ediyor. Bat› gelenek düﬂman›d›r asl›nda, baﬂka gelenekleri karalar ama kendi geleneklerine de
çok ba¤l›d›r. Tanzimat’tan itibaren ikilemi
derinleﬂmiﬂ olarak görüyoruz. ﬁerif Mardin’e göre Osmanl› toplumsal yap›s›, merkez ve çevre olarak birbirinden ayr›l›yordu.
Merkezle çevrenin ayr› ayr› kurumsal yap›lar› vard›. Merkezin Divan edebiyat› vard›,
çevrenin halk edebiyat›. Çevrenin bir ﬂifahi
din anlay›ﬂ›, merkezin ise, kurall› bir din
anlay›ﬂ› vard›. Tanzimat’la birlikte bu ikilem büyük bir sorun teﬂkil etmiﬂtir. Tanzimat’tan önceki merkez çevre ikilemi yeni
bir ﬂekil kazanm›ﬂt›r. Çevre geleneklerine
ba¤l› kalm›ﬂ, yerelci olmuﬂ, merkez bat›ya
yaklaﬂm›ﬂt›r.
Tanzimat’la birlikte merkez halktan
uzaklaﬂt› ve bu da bir gerilim mi oluﬂturdu?
M. Weber diyor ki, bir halk›n inan›ﬂ ve düﬂünceleri, bir de devletin inan›ﬂ› ve düﬂüncesi vard›r. Devlet düﬂüncesi seçkinci tabakan›n oluﬂturdu¤u, farkl› olma iste¤inden
do¤an bir anlay›ﬂt›r. Bunlar›n aras›nda belli farklar vard›r. Ancak bu çeliﬂki boyutunda olmamal›d›r. Bizim toplumumuzda halk
ve devlet düﬂüncesi aras›nda çok büyük
bir fark var. Uçurumlar var.
Bizim toplumumuzdaki uçurumun
en bariz özelli¤i nedir?
Halk›n inan›ﬂlar› ve düﬂüncelerinin temelinde din vard›r ve seçkinci tabaka buna
karﬂ› bir tav›r sergilemektedir. Bu tav›r tamamen karﬂ› ç›kma özelli¤inde de¤ildir.
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Anadolu Sermayesinin
Dönüﬂümü
“Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik ve
Dinsel Dönüﬂümü: MÜS‹AD Örne¤i”
baﬂl›kl› teziyle doktoras›n› tamamlayan Yrd. Doç. Dr. ﬁennur Özdemir,
MÜS‹AD’› konu alan araﬂt›rmalar›n›
güncelleyerek, “MÜS‹AD Anadolu
Sermayesinin Dönüﬂümü” ad›yla kitap hâline getirdi.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye’de Ekonomik ve Kültürel De¤iﬂme konusunda dersler veren
Yrd. Doç. Dr. ﬁennur Özdemir, “Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik ve Dinsel Dönüﬂümü: MÜS‹AD Örne¤i” baﬂl›kl› teziyle
doktoras›n› tamamlam›ﬂt›. Söz konusu
çal›ﬂmay› güncelleyerek, “MÜS‹AD Anadolu Sermayesinin Dönüﬂümü” adl› kitab› haz›rlayan ﬁennur Özdemir, Neden
MÜS‹AD? sorusunu ﬂöyle cevapl›yor,
“Modern(ist) düﬂünür ve teorisyenlere
göre geleneksel feodal toplum düzeninden modern toplum düzenine geçiﬂin
(en genel anlam›yla de¤iﬂim ve dönüﬂümün) baﬂat aktörleri orta s›n›flar, burjuvazi vb. kavramlarla karﬂ›lanan sistem kurucular› ve sonras›nda da taﬂ›y›c›lar›d›r. Bu
tez, klasik düﬂünürlerin hemen ortakt›r.
Çal›ﬂman›n konusunu oluﬂturan MÜS‹AD’›n seçilmesinde ilk etmen bu çerçevede aranmal›d›r: Zira, özellikle Cumhuriyet sonras› dönem bat›l› anlamda burjuvazi ve orta s›n›f kategorilerinin oluﬂturulmas› çabalar›na sahne olmuﬂtur. Ancak
yarat›labilen sadece devlet güdümlü olan
az say›da büyük giriﬂimciydi. De¤il ki sistem taﬂ›y›c›l›¤›, bu kesimin devlet ayg›t›
d›ﬂ›nda ba¤›ms›z bir hareket alan›na sahip oldu¤u bile ﬂüpheliydi. Türkiye dünya kapitalist sistemiyle eklemlenirken
güçlü bürokratik gelene¤e uygun olarak
buna kendine has bir devlet kapitalizmi
ﬂekli verdi. Bu çerçevede 1990’lar itibariy-

le devletten görece özerk, kendi kaynaklar›na dayanan, yerel/geleneksel unsurlar›n taﬂ›y›c›l›¤›n› kendine has biçimde yapan, dolay›s›yla bat›l› anlamda, ‘sistem
kurucu ve taﬂ›y›c›’ özelliklere sahip yeni
bir orta s›n›flar ve /veya burjuva kesiminin ortaya ç›kt›¤›na tan›k oluyoruz. Bu çal›ﬂmada MÜS‹AD üzerinden anlamland›rmaya çal›ﬂaca¤›m›z bu olgu, Türk modernleﬂmesini yayg›nlaﬂt›r›p derinleﬂtiren
bir de¤iﬂim/dönüﬂüm öyküyü olarak sunulmaktad›r. ‹lkinin aksine burada zorlama olmayan daha kendili¤inden bir nitelik söz konusudur. Bir baﬂka deyiﬂle Türkiye’nin yukar›dan dönüﬂüm öyküsü bu
yeni dönemde aﬂa¤›dan ve içeriden dönüﬂümle tamamlanm›ﬂ olacakt›r.
Seçimimizin ikinci gerekçesi, çok boyutlulu¤u içinde MÜS‹AD’a atfedilen ‹slâmi
kimlikle ilintilidir. Böylece ‹slâmi vasfa sahip bir kuruluﬂu salt ideolojik ve politik
olmayan (yani sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlar›yla da) bir pencereden irdeleme olana¤›na kavuﬂma olas›l›¤› olacakt›.
Ancak bu pozitif unsurun 28 ﬁubat ortam›n›n derinlemesine görüﬂme ortam›n›
engelleyici niteli¤iyle dengelenmiﬂ oldu¤u da belirtilmelidir.”

Halk düﬂüncesi, dini ön plana ç›kar›rken
seçkinci tabaka dini devlet iﬂlerinden ay›r›r. Son zamanlarda bu tav›r sekülerizme
dönüﬂmüﬂtür ve sosyal hayattan dinin

ay›klanmas› hâline gelmiﬂtir.
Bu seçkinci tabaka taraf›ndan gerçekleﬂmesi gereken süreç olarak alg›lanmaktad›r.
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Samuray m›, Köro¤lu mu?
Yenilikçili¤e Romantik Bir Bak›ﬂ
Atom bombas› sabah›, mâlum ﬂehir Hiroﬂima, tarumar olup uçsuz bucaks›z bir tarlaya dönerken, Japonlar bir gün sonra enkazlar aras›nda tren seferi baﬂlatabilmiﬂti. Burada, dinlenmemek üzere yola ç›kan bir milletin her halükârda yoluna devam etme iradesi söz konusudur. Japon iﬂçisi kendini
ﬂirketine adamaktad›r, bunun karﬂ›l›¤› olarak da ömür boyu istihdam edilmektedir. Fazla ücret de,
çok çal›ﬂman›n de¤il, adanm›ﬂl›¤›n bir ödülüdür asl›nda.
I-Giriﬂ
Ça¤›m›z verimlilik ça¤›, toplumumuz da
verimlilik toplumu olarak tabir edilebilir.
Verimlilik, üretim faktörlerinin daha tasarruflu ve etkin kullan›m›na, toplam faktör
verimlili¤inin art›r›lmas› için iﬂletmelerin
yeniden organizasyonuna ve bir de bitmek
tükenmek bilmeyen buluﬂ, icat ve keﬂiflere
dayanmaktad›r. Bu süreçlerin tümünü birarada ifade etmek üzere kullan›lmas› gereken en ihatal› kavram belki “Yenilikçilik”
tir.
Yenilikçili¤i bir toplumsal düzen hâline getirmenin aktörleri, faktörleri ve kurumlar›
vard›r. Bu konuda Japon deneyiminin bizim için ö¤retici olabilecek mahiyeti bulunmaktad›r. Japonlardan ö¤renmemiz
gereken dersler üç kategoride toparlanabilir: Bunlar, yenilikçili¤in ö¤renilebilecek
bir olgu oldu¤u, buna ra¤men bir süreklilik gerektirdi¤i, bu manada gelenek ve kültüre ihtiyaç gösterdi¤i ve nihayet yenilikçili¤in bir maliyet, fedakârl›k ve mukavele
gerektiren boyutunun oldu¤udur.
Bu yaz›da önce yenilikçi¤in aktör-faktör ve
kurumlar› incelenecek, ard›ndan da Japonlardan ö¤renmemiz gerekti¤i ifade edilen
üç derse aç›l›m kazand›r›lacakt›r. Sonuç
k›sm›nda ise Türkiye için muhtemel baz›
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dersler ç›kart›lacakt›r.
II- Yenilikçili¤in Aktör, Faktör Ve
Kurumlar›
Yenilikçilik bir toplumda varolan bütün
de¤er, zihnî birikim ve süreçlerin bir amalgam› olarak görülmelidir. Kab›n d›ﬂ›na,
son tahlilde içinde ne varsa o ç›kacakt›r. ﬁiﬂeden asla bir “cin” ç›kmayacakt›r. Esasen,
tesadüfen ve kendili¤inden herhangi bir
ﬂeyin husule gelmesini de beklememek lâz›md›r. T›pk› bir ilac›n içerdi¤i mükemmel
terkipte oldu¤u gibi, bilinçli bir iradenin
mimarisinde önceden tertip edilen maksada ulaﬂmak gerekir. Umumi mânâda e¤itimsiz, organizasyonsuz ve istikrars›zl›k
içindeki kaotik bir toplumdan büyük giriﬂimcilik hikayelerinin, büyük yöneticilerin,
buluﬂ ve icat ﬂampiyonlar›n›n ç›kmas› sadece istisnai olarak söz konusu olabilir.
1-Yenilikçili¤in Aktörleri
Yenilikçili¤in nas›l ortaya ç›kaca¤› konusunda birbiriyle yar›ﬂan kadar, tamamlay›c›
yaklaﬂ›mlar da vard›r. Yenilikçili¤in taﬂ›y›c›
gücü olan giriﬂimcilik bireysel mi, kollektivist mi, yoksa cemaatçi midir? Japon deneyimi bize bunlar›n aras›nda buluﬂmam›z
gerekti¤ini söyler. Örne¤in Amerikan-vari
veya saf klasik iktisat yaklaﬂ›m›, giriﬂimcili-

¤in yenilikçili¤in taﬂ›y›c› nüvesi oldu¤unu
düﬂünmekte ancak t›pk› kurum konusunda oldu¤u gibi, neoklasik üretim fonksiyonunun içine bakt›¤›n›z zaman, burada baﬂl›ca aktör olan giriﬂimciyi görememekteyiz. Böyle olunca kâr›m›z› azamileﬂtirme
olay› piyasan›n “görünmez eli” taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmektedir. Ben buna “piyasa
mistizmi” diyorum. Tabir yerinde ise ortada bir eser vard›r ama, neredeyse müessir
“Görünmezdir.”
Asl›nda bunun gerçekle bir ilgisi de yoktur.
Tabii, meydan boﬂken, bat›l› iktisadi aktörler rekabet etmez, iﬂgal edip sömürürken
iktisat teorisini de ölçülebilir, tart›labilir bilimsel bir modeller setine dönüﬂtürmek
ad›na buna benzer nice fanteziler üretmiﬂtir. Korumac›l›¤›n ana vatan› iken birden

Japonlar’›n 1945’lerde dünyaya üretip satabilecekleri en iyi ürün oyuncak idi. Oyunca¤a de¤il, yüksek teknolojiye talip oldular. Taklit ederek baﬂlad›klar› her ﬂeyi bir
ad›m daha ileriye götürdüler. Bence esas
takdir edilecek ﬂey, bu tedrici tekâmül çabas›n›n hiç bitmeyecek oluﬂudur. Japon iﬂletmecili¤i ve üretim süreçlerini dünyaya
parmak ›s›rtan hâle getiren bu enerjinin
ad› “KA‹ZEN”dir. Japon için bunun mânâs›,
“Sonsuz mükemmeliyetçilik yolu”dur.
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serbest ticaretin hikmetlerinden dem vurmaya baﬂlayan da, ﬂimdilerde kürselleﬂmeyi adeta bir “mantra” olarak önümüze sürerken, Çin’in ABD’de baz› ufak tefek birkaç kuruluﬂu sat›n almaya kalkmas› durumunda “Güvenlik” feryad›n› kopartanlar
da ayn› zihniyet.
1960’larada yazd›¤› kitapta “Asya’n›n sefaletini” anlatan Nobel ekonomi ödülü sahibi Gunnar Myrdal da, Japonlar›n günümüzdeki hâlini, k›saca günümüzdeki Vietnam gibi tasvir etmekteydi. Ne zamanki Japonya 1980’lerin baﬂ›nda aradaki fark› kapatt›, bunun üzerine Bat›l›lar taraf›nda “Bir
numara” ilan edildi. ‹ﬂte o zaman yine ayn›
Bat›l›lar giriﬂimcili¤in, teknolojinin gökten
zembille indirilen hüday-› nabit bir ﬂey olmad›¤›n› “keﬂfettiler”(!)
Böylece giriﬂimcili¤in aktörlerinin oldu¤u,
bunun illa da Bat›l›lar›n adeta kutsad›klar›
“birey” olmak zorunda olmad›¤›, bunun
yerini pekala cemaatçi de¤erlerin de doldurabilece¤i ileri sürüldü. Burada cemaatçi ifadesini kullanmam›n nedeni, bireyselli¤in karﬂ›s›na komünizmde oldu¤u gibi kat› ve hantal bir kollektif idarenin konulmad›¤›n› göstermektir. Oysa cemaat bireyin
esnekli¤ini, dayan›ﬂmadan neﬂ’et eden sinerjiyle birleﬂtirmektedir. Böylece bu tesanütçü dinamizm, tek tek bireysel enerjilerin toplam›ndan çok daha fazla bir ﬂey ifade etmektedir. Bu cemaatçi yap›n›n üyeleri; ﬂirketler, sendikalar, devlet ve en geniﬂ
manada toplumdur. Özellikle Cemaatin
yan›na, ufka bakan ve uzun vadeli rüyalar›
olan bir devlet iradesinin konuldu¤u ortamda, kesinlikle kal›c› strateji gerektiren,
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bu meyanda pazar ﬂartlar›n›n k›sa vadeli
kâr miyopisine düﬂmekten kaç›nmam›z›
gerektiren yenilikçili¤in aktörleri tamamlanm›ﬂ olmaktad›r. Ancak bu vizyonun toplumun bütününe taﬂ›nmas› ve konunun
topluma mal edilmesi ﬂartt›r. Zira yenilikçilik, birkaç sektör taraf›ndan taﬂ›nabilecek
bir adac›k de¤ildir. ‹ktisadi faaliyet kiﬂisel
ç›kar odakl› olarak gözükse de do¤rudan
bir toplumsal faaliyet alan›d›r. Kâr elde etmek için hedefledi¤iniz “kütle” cans›z denekleriniz de¤il, en az›ndan sizin kadar
muteber ve sayg›de¤er kiﬂilerdir. Karﬂ›n›zda insan ve toplum vard›r. Yol kenar›nda
“dolmuﬂa bindirilmeyi” bekleyen “civciv”
yoktur. Toplum bütün gerekleri ile bu
oyunun kurallar›na aﬂina olmal› ve bunu
benimsemelidir. Burada karﬂ›m›za bir faktör analizi gere¤i ç›kmaktad›r.
2- Yenilikçili¤in Faktörleri
Elbette ki yenilikçili¤in bir yan›nda “hardware”i oluﬂturan malzemeler, di¤er yan›nda da “software”ini oluﬂturan bilgi, birikim
ve tecrübeler gibi yüksek beﬂeri sermaye
donan›m› gerektiren k›s›m vard›r. E¤er talip oldu¤umuz ﬂey “kum” de¤il de, ham
maddesi kum olan “hard disc” ise, bu kaç›n›lmazd›r. Yani süreç emek-sermaye-toprak ile baﬂlasa da, burada hamurdan, çeﬂitli kurabiyeler yapacak bir aﬂç› ile bir de
malzemeyi içinde kat›p kar›ﬂt›raca¤›m›z bir
avadanl›k gerekmektedir. Aﬂç›m›z giriﬂimci
ise, avadanl›k da kurumlard›r. Giriﬂimci eldeki malzemelerden nas›l bir gelecek inﬂa
edilebilece¤ine karar vermek durumundad›r. Statik olarak “eldekine” bakarak yap›lan hesaplar erken ters döner. Eldekinin
dönüﬂtürülmesi esas›na dayal› yaklaﬂ›m ise
sonsuz verimliliklerin kap›s›n› açan bir büyük caddeye ç›kar. Japonlar›n 1945’lerde
dünyaya üretip satabilecekleri en iyi ürün
oyuncak idi. Oyunca¤a de¤il, yüksek teknolojiye talip oldular. Bunun nas›l baﬂar›ld›¤› önemli.
Yine Türkiye’yi 1980’lerde d›ﬂar›ya açanlar

ve 1996’da AB ile Gümrük Birli¤ine sokanlar ile bu devran›n aktörleri olan iﬂadamlar›n›n uzmanlaﬂmak ve kaynaklar› harcamaya de¤er bulduklar› tekstil sektörünün bir
ülkeyi kaç sene taﬂ›yabilece¤ine dair uzun
vadeli bir stratejileri yoktu. Belli ki, o anki
ucuz kelle say›s› ile gerekti¤i kadar fasoncu
atölyesi kurmaya elveriﬂli mebzul miktardaki bodrum ve merdiven alt› oldu¤undan
emin olmakla kifayet etmiﬂlerdir. Giriﬂimcinin bu körlü¤üne, vas›fs›z emek ve rant
çukuruna düﬂmüﬂ devlet de ortak olmuﬂtur. 2001 Krizi bu ﬂark kurnazl›¤›n›n trajik
bir son dura¤›d›r. Bütün hesaplar›n› k›sa
vadeli fiyatlara dayanarak yapan ve böylece
kalk›nan bir adet dahi örnek yoktur. Arad›¤›m›z ﬂey, kurumlar ve bir de kültürdür.
3- Yenilikçili¤in Kurumlar›
Piyasa ekonomisi birbirine mündemiç olan
üç esasa göre çal›ﬂ›r: Kaynaklar›n k›tl›¤›n›,
f›rsat maliyetini, k›saca kârl›l›¤›n› gösteren
sa¤lam bir fiyat mekanizmas› esast›r. Enflasyon bunun için düﬂürülmeli, makro
ekonomik dengeler bunun için yerli yerine oturmal›d›r. Bu, üç aﬂaman›n ilki, belki
en basit ve en kolay elde edilenidir. Ancak
bunun olmas› için kurumsal ortam›n da
ikamesi elzemdir. Ve nihayet kurumlar›n
çal›ﬂmas› için buna can verecek kültürün
de orada olmas› gerekmektedir. Esasen
kurumlar, kültür ile harmanland›¤› ve iç
içe geçmiﬂ oldu¤u için ithal edilemez. Kurum-kültür iliﬂkisini araba tekeri ile aç›kl›yorum. Türkiye’nin araba tekeri ile karla
kapl› bir ‹skandinav ülkesinin veya çölden
ibaret bir Afrika ülkesinin tekeri birbirinden çok farkl› üç lastiktir. Lastik konseptinin yerel gerçeklerle örtüﬂmesi gerekir.
Kültürel doku uyumu olmadan istedi¤iniz
kadar kurum ithal edin, ancak bir avuç kiﬂinin haks›z ç›kar elde etti¤i d›ﬂlay›c› vahﬂi
bir kapitalizm oluﬂacakt›r. Burada kurumlar sadece despotlar›n elinde zulüm arac›na dönüﬂür. Kurumlar insan için olan mekanizmalar olmaktan ç›kar, amaca dönü-
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ﬂür. Kurumlar bir defa kendi insan›n›n
ö¤ütüp yiyen bir Frenkeﬂtayna döndü¤ünde orada herhangi bir otun yeﬂermesi sözkonusu de¤ildir art›k. Örne¤in böyle bir
toplumda varl›k nedeni adil rekabeti temin
ve muhafaza etmek olan adalet mekanizmas›, s›radan vatandaﬂa ayak ba¤› olman›n
ötesine gidemeyecek, çaresiz vatandaﬂ
“özelleﬂmiﬂ” veya “kay›t d›ﬂ›” adalet olarak
tan›mlanabilecek mafyan›n elinden umut
bekleyecektir. Bu ortamdaki vatandaﬂ için
durum ﬂudur: Devlete haraç gibi vergi,
mafyaya da vergi gibi haraç vermek zorundad›r. Bunun tefsiri, devletin vergi toplamak için meﬂruiyetinin sars›lm›ﬂ, fiili güç
haline geldi¤i için de mafyan›n bunu hak
eder hale gelmiﬂ olmas›d›r. Miletlerin tarihinde yerin alt›n›n, üstünden daha hay›rl›
hale geldi¤i bir durumdur bu.
Yenilikçilik ba¤lam›nda kurumun ve kültürün görevi, dünün de¤erlerini, bu günün
ihtiyaçlar›na göre harmanlayarak gelece¤e
taﬂ›makt›r. Bilim, teknoloji, buluﬂ, icat ço¤u kez “biranda” ortaya ç›kmaz. Öyleymiﬂ
gibi gözükenlerin arkas›nda uzun bir ana
rahmine düﬂme dönemi vard›r.
Bu ifade bize, konuyu Japonya örne¤ine
getirip dayayabilece¤imiz bir imkân sunmaktad›r. Japonya’y› 18. yüzy›l›n kapal›,
dünyadan kopmuﬂ ve kendi içine düﬂtü¤ü
canh›raﬂ bir feodal kavgadan çekip ç›kartan, Samuray Ruhu’dur. Bu ruh paray›, ticareti ve bu aray›ﬂ› ça¤r›ﬂt›ran bütün çabalar›, toplumu dibe çeken ahlâks›z, kirli ve
avam iﬂi olarak görmekte idi. Köro¤lu veya
Dadalo¤lu gibi, zalimlere karﬂ› s›rt›n› yüce
da¤lara dayayan bu vatanseverler, 20. yüzy›l Japon kapitalizminin nas›l olmuﬂta mimar› olmuﬂtur?
III- Japon Deneyiminden Dersler
Samuray belki da¤dan ﬂehre inerken çok
mutlu de¤ildir. K›l›c› elinden al›nm›ﬂ, derin
vadilerde ﬂaha kalkan k›vrak at›n›n yeleleriyle adeta yar›ﬂ tutan uzun perçemleri kesilip eline verilmiﬂ, toplumun en üstünde
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belledi¤i bir yerden al›n›p, en düﬂük adamlar›n yapt›¤› faaliyetlerin içine çekilmiﬂtir.
“Son Samuray” filmini seyredenler de her
halde hüzün içinde benim gibi “tüfek icat
oldu, mertlik bozuldu” demiﬂ olmal›d›r. Bizim Köro¤lu bir zamanlar “yi¤itken” düzen
de¤iﬂince biranda “eﬂkiya” statüsüne geçip, yüce da¤ baﬂlar›nda sessiz ölümü seçerken, acaba Samuray’› k›l›c›n› Bat›c› imparatora iade edip Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo gibi dev ﬂirketlerin banisi olmaya
ikna eden ﬂey neydi? Bu motivasyon, dün
da¤larda savundu¤u de¤erlerin art›k baﬂka
mahfillerde devﬂirilme zaman›n›n geldi¤ine inand›r›lmas›yd›. Bat›l› kapitalizm gerekliydi ama buna bir Japon ruhu verilmeliydi. Bu ruh kovulmak yerine merkeze davet edildi.
Bizde Körö¤lu’nun da¤dan inmesine engel
olan buydu. Sembolize etmek gerekirse,
eﬂk›ya olarak görülen kendisi de¤il, inand›¤› de¤erlerdi. Sanki gerçek hak sahipleri
gelip sahip ç›kana kadar emanet de¤erler,
bir milletin ﬂuur atl›nda saklanacakt›. Samuray, ‹mparatorun düzenli ordular› ve
makineli tüfekleri taraf›ndan savaﬂ alanlar›nda ekin biçer gibi biçilirken, ordunun
“zafer kutlamas›”, bu yi¤itlerin baﬂ›na gelip
yere kapanarak gözyaﬂlar› döken asker görüntülerine sahne oluyordu. ‹mparatorluk,
Samuray ruhunu iﬂ baﬂ›na ça¤›r›yordu, sadece devran ve araçlar de¤iﬂmiﬂti. Samuray, Japonya’n›n kriptolar›n› çözecek ve
dünü, bu günün gerçeklerine göre istikbale taﬂ›yacakt›. ‹stikbal köklerdeydi!

ile ilgilidir. Japonlar›n 1890’larda getirttikleri yabanc› uzmanlara ödedikleri para, dönemin milli e¤itim bakanl›¤› bütçesinden
büyüktü. Yüzy›l›n sonunda ise neredeyse
bir avuç yabanc› kalm›ﬂt›. Hemen ö¤reniyor ve iﬂi devral›yorlard›.
Taklit ederek baﬂlad›klar› her ﬂeyi bir ad›m
daha öteye götürüyorlard›. Bence esas takdir edilecek ﬂey, bu tedrici tekâmül çabas›n›n hiç bitmeyecek oluﬂudur. Japon iﬂletmecili¤i ve üretim süreçlerini dünyaya parmak ›s›rtan hâle getiren bu dürtünün ad›
“KA‹ZEN” dir. Japon için bunun manas›,
“Sonsuz mükemmeliyetçilik yolu” dur. ‹ktisatta arz ve talep kanununun yan›nda bir
de “azalan verimler yasas›” vard›r. Bu, klasik üretim faktörlerinin verimlerinin bir
noktadan sonra düﬂece¤ini ve girdi artsa
bile ç›kt›n›n pek de¤iﬂmeyece¤ini savunur.
Oysa modern büyüme teorileri; “insan
beyni azalan verimler yasas›na tabi de¤ildir” der. Bunu 1986 ve 1987 y›llar›nda modelleﬂtiren Romer ve Lucas’a bir Japon’un
diyece¤i herhalde “good morning after
supper” (ö¤leden sonra günayd›n!) gibi bir
ﬂeydir.

1-Yenilikçilik Ö¤renilebilir
Japonya’dan ö¤renece¤imiz ilk ﬂey, her ﬂeyin ö¤renilebilece¤idir. Bunu itiraf etmek
2005 y›l›nda bir Müslüman için hiç de kolay bir ﬂey de¤ildir. Haf›zan›n kaç katman
alt›nda kald›¤› bilinmez ancak, “ö¤renmenin”, “bilmenin”, “bilenin”, “bilginin” ne
anlama geldi¤ine dair bir ç›rp›da her birimiz onlarca âyet ve hadis s›ralayabiliriz. Sorun, bu de¤erlerin neden “yalama” oldu¤u

2-Yenilikçilik Süreklilik Gerektirir
K›saca ifade etmek gerekirse, Kaizen s›f›r
israf demektir. Gerçekte s›f›r israf edip etmedi¤ini kimse bilemez. En iyisi mükemmeli araman›n bitiﬂ noktas›n›n olmad›¤›n›n bir topum bilinci olarak zihinlere nak›ﬂ
nak›ﬂ örülmesidir. Toyota Ruhu’nun mimarlar›ndan olan Taichi Ohno’ya göre
“kainatta israf yoktur, o bir dengedir.
‹ﬂ, uyum ve denge esas›nda sürdürül-
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melidir.” Böyle bak›ld›¤›nda Ohno “alt›
s›f›r prensibine” ulaﬂt›¤›n› ifade ediyor:
s›f›r stok, s›f›r hata, s›f›r çeliﬂki, üretimde
s›f›r ölü zaman, sat›ﬂta s›f›r bekletme süresi ve giriﬂimde s›f›r bürokrasi.” Bu bir felsefedir. Hayata dair, kainata dair... Bu da bir
gecede türeyenler taraf›ndan “yumurtlanamaz.” Nesilden nesile, ﬂirketten ﬂirkete devam eden bir gelene¤e dayanmal›d›r.
Onun için varolan›n korunmas› gerekir. Japonlar köksüz bir devrimcilik rüyas›n›n nas›l bir anarﬂi oldu¤unun fark›ndalar. Michio Morishima’nin “Bat›’n›n tekni¤i, Japon’un ahlâk›” adl› enfes çal›ﬂmas› bize bu
ideali gösteriyor. ‹kinci nesilde da¤›lma sürecine giren ﬂirketlerin egemen oldu¤u bir
ülke, olsa olsa dünyaya fasonculuk yapabilir.
3-Yenilikçili¤e Ulaﬂmak Bedel Ve Fedakarl›k Gerektirir
Yenilikçilik bir mukavele gerektirir. ﬁirket,
emek kesimi, devlet ve toplum aras›nda.
Daha pahal› da olsa, Japonlar›n yerli mal›
kullanma konusundaki tutuculuklar› pek
ünlüdür. Bunun arkas›nda hem üretici,
hem de tüketici aç›s›ndan ortak bir ülkü
vard›r:
- Tüketici: Biraz pahal› da olsa ben yerli
mal› tüketece¤im,
- Üretici: Ben de sana dünyan›n en kaliteli ve en güvenilir ürününü sunaca¤›m
- Emek: Bu ülkünün alt›na imza at›yorum, verimlilik devriminin orta¤› oluyorum. Ba¤l›l›k ve aidiyet esas olacakt›r.
- ‹ﬂveren: Teknolojik geliﬂme, iﬂsizlik ordusunun artmas› için f›rsat olarak kullan›l-
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mayacak, verimlilik sayesinde artan nimetleri daha adil paylaﬂaca¤›z. ﬁirket iﬂçinin s›¤›nd›¤› bir sosyal çat›d›r ayn› zamanda. Bir
baba zorda kal›nca evlatlar›n› evden kovmaz. Nimet ve külfet paylaﬂ›l›r.
Buna uymayan halkan›n d›ﬂ›nda kalacakt›r.
Hiç bir Japon, bir Japon’a inand›¤› kadar
kimseye inanmaz! Zira oynad›¤›m›z oyun
bir kerelik bir oyun de¤il. Unutmamak gerekir ki toplum, bir kader ortakl›¤›n›n ad›d›r. Amele çarﬂ›s›nda ve Sal› pazar›nda bile
bir güven arars›n›z. Bakt›¤›n›z yüzde bir
ﬂeyler bulmaya çal›ﬂ›rs›n›z.
Zarardan zarara koﬂan Nissan› kurtarmak
için Renault firmas›, birleﬂme sonras›nda
meﬂhur Carlos Ghosn’u ﬂirketin baﬂ›na
atad›. Nissan kâr rekorlar› k›r›yor ﬂimdi. Bu
kiﬂinin ﬂöhreti Japonya s›n›rlar›ndan taﬂt›.
Ad› “maliyet katiline” ç›kt›. ﬁimdi Renault’u kurtarmak üzere art›k merkeze ça¤r›ld›. Carlos pek iﬂçi ç›kartmad›. Verimlili¤e,
yenili¤e ve ürün yelpazesini art›rmaya yüklendi. ‹ﬂçi atarak yalanc› verimlili¤i sa¤lam›ﬂ olurdu ama bunu sonuçta herkes yapabilirdi. Bu, yukar›da bahsedilen toplumsal sözleﬂmeye de ayk›r› idi. Bunu Carlos
ö¤renmiﬂti. Yi¤itlik zor ama kal›c› olan›
yapmakt›. ‹ﬂte sözleﬂme, iﬂte yenilikçilik,
iﬂte sonuç
Ayn› ortak paydan›n bir ürünü olan Japon
istihdam sistemi de bat›l› rasyonalitenin d›ﬂ›nda izah edilebilir ancak. Japon iﬂçisi
kendini ﬂirketine adamaktad›r, bunun karﬂ›l›¤› olarak da ömür boyu istihdam edilmektedir. Fazla ücret de, asl›nda tek baﬂ›na çok çal›ﬂman›n de¤il adanm›ﬂl›¤›n bir
ödülüdür.
IV- Sonuçlar Ve Türkiye ‹çin Dersler
Buradan Türklerde güçlü bir ﬂekilde varolan devletin ebed-müddetli¤ine ve insano¤lunun “ebed firakine” referans ç›kartmak gerekiyor: ‹nsano¤lu fânidir. Ancak,
ruhundaki ebediyet feryad› ona kendisini
ölümsüzleﬂtirme motivasyonu veriyor.

Marka oluﬂturmak için, gelecekle randevulaﬂma misak›ndan ve bunun arkas›ndaki
felsefeden daha gerekli bir ﬂey olamaz.
Ölümsüzleﬂmek, bir hizmetin kal›c›l›¤› yani süreklili¤i ile mümkündür. Kul ölür,
eser bâki kal›r. ‹slâm medeniyetini bir vak›f
medeniyeti kimli¤ine büründüren derin
dürtü budur. Samuray ruhu da, aﬂk›n ve
kal›c› de¤erler varken neticelere itibar etmeyen bir de¤eri ifade eder. Burada, oturmamak üzere yola ç›kan bir milletin yorulmama iradesi söz konusudur.
Japonya’n›n Nagoya ﬂehrinde oturan ve
halen 98 yaﬂ›nda olan bir dostumun Babaannesi’nin bizzat a¤z›ndan dinledim: II.
Dünya Savaﬂ›’nda cepheye giden askerlere
moral olsun diye, her genç k›z “Asker, gönlüm ve yüre¤im seninle...” diye bir mektup
yaz›p geliﬂigüzel gönderiyormuﬂ. Bu nine
de ayn› ﬂeyi yapm›ﬂ. Mektup eline ulaﬂan
genç bir subay, “Dönünce bana bu mektubu göndererek cepheye bir kahraman gibi
koﬂmama yard›m eden han›m› bulup evlenece¤im” demiﬂ ve öyle de olmuﬂ.
Atom bombas› sabah› malum ﬂehir Hiroﬂima, tarumar olup uçsuz bucaks›z bir tarlaya dönerken, Japonlar bir gün sonra enkazlar aras›nda tren seferi baﬂlatabilmiﬂti.
Savaﬂ›n›n enkaz›ndan dumanlar tüterken,
adeta “ana Japonya’n›n” kendi küllerinden
do¤aca¤› inanç ve iradesinden kuﬂku duyan bir tek Japon yoktu.
Burada alt› çizilen husus ﬂudur: ‹ktisadi
kalk›nma bir sonuçtur. Bunun arkas›ndaki
ahlâk ve ruh dünyas›n›n inﬂa edilmesi gerekmektedir. Bu nedenledir ki, Japonlar›n
marka olmas›n› buraya indirgemek abart›
say›lmamal›d›r. Dünyan›n neresinde olursa kendisine adeta yeﬂil pasaportlu muamelesi yap›lan tek millet Japonlard›r! Bu
size neyi anlat›yor. “Emin” olacaks›n›z.
Bir ulus marka olduktan sonra di¤er iﬂler
kolayd›r. Türkiye’den bir marka ç›kartmak
için önce dünyadaki Türkiye imaj›n›n temizlenmesi gerekir.
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Makrodan Mikroya De¤iﬂim ve

Göçün De¤iﬂime Etkisi
Hiçbir toplum kendini tümüyle de¤iﬂimin d›ﬂ›nda tutamaz. Bu anlamda hemen hemen bütün toplumlar ve zamanlar için geçerli olan toplumsal de¤iﬂmeyi etkileyen dinamikleri, fizikî çevre faktörleri, kültürel faktörler ve teknolojik faktörler olarak ifade edebiliriz. Bu kategoriye biyolojik faktörleri de ilave temek mümkündür. Ancak de¤iﬂim deyince her zaman geliﬂme anlaﬂ›lmamal›. De¤iﬂim
geliﬂme anlam›nda ileriye do¤ru olabilece¤i gibi, daralma, mevcut durumu koruyamama anlam›nda geriye do¤ru da olabilir. Yani De¤iﬂim bu anlamda nötr bir kavramd›r.
Ünlü Filozof Heraklitos’a ait oldu¤u bilinen beylik bir söz ile yaz›ya baﬂlayacak
olursak, “De¤iﬂmeyen tek ﬂey de¤iﬂimdir.”
Bilindi¤i gibi sosyal bilimlerin de¤iﬂmez yasas› yoktur. Ancak sosyal bilimler için bir
yasadan bahsedecek olsak o da de¤iﬂimdir, diyebiliriz. Fakat de¤iﬂim kavram› görüldü¤ü kadar, tek düze ve ilk bak›ﬂta anlaﬂ›l›veren masum bir kavram de¤ildir. Bazen evrim, geliﬂme, ilerleme, ça¤daﬂlaﬂma,
yenilenme gibi olumlu anlamlar› ça¤r›ﬂt›r›rken, bazen de yabanc›laﬂma, yozlaﬂma,
gerileme, çözülme gibi olumsuz anlamlar›
da ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. De¤iﬂim deyince her
zaman geliﬂme anlaﬂ›lmamal›d›r. De¤iﬂim
geliﬂme anlam›nda ileriye do¤ru olabilece¤i gibi, daralma, mevcut durumu koruyamama anlam›nda geriye do¤ru da olabilir.
Yani De¤iﬂim bu anlamda nötr bir kavramd›r. Ancak bir noktan›n alt›n› çizmekte de
fayda vard›r; de¤iﬂim gerek ileriye do¤ru
ve gerekse geriye do¤ru olsun, iki tip de¤iﬂimden söz edebiliriz. De¤iﬂim ya tabiat›n
kabuk de¤iﬂtirmesi gibi kendili¤inden vuku bulur ya da de¤iﬂtirme suretiyle ortaya
ç›kar. Bu duruma Zoraki de¤iﬂim de denilebilir. De¤iﬂtirme suretiyle de¤iﬂim kendili¤inden meydana gelen de¤iﬂimin h›z›na
veya yönüne ve yahut her iki özelli¤ine
müdahale edilmesi suretiyle gerçekleﬂir.
Haziran 2006

‹htilalleri, toplumsal de¤erlerle örtüﬂmeyen yasal düzenlemeleri buna örnek gösterebiliriz. Baﬂka bir deyiﬂle her türlü toplum
mühendisli¤ini(!) bu kapsamda düﬂünebiliriz. Kendili¤inden de¤iﬂim, de¤iﬂimin do¤al hâlidir. Zorlama ile göçü d›ﬂar›da b›rakacak olursak her türlü göç hareketleri
kendili¤inden de¤iﬂime örnek gösterilebilir.
Toplumsal Yap›lar ve Türk Toplum
Yap›s› ya da Makro De¤iﬂim
De¤iﬂim olgusuna makro aç›dan bakt›¤›m›zda, de¤iﬂimin dinamikleri ve boyutlar›
toplumdan topluma de¤iﬂiklik gösterse
de, hiçbir toplum kendini tümüyle de¤iﬂimin d›ﬂ›nda tutamaz. Bu anlamda hemen
hemen bütün toplumlar ve zamanlar için
geçerli olan toplumsal de¤iﬂmeyi etkileyen
faktörleri, fiziki çevre faktörleri, kültürel
faktörler ve teknolojik faktörler olarak ifade edebiliriz. Bu kategoriye biyolojik faktörleri de ilave temek mümkündür.
Toplumsal yap› farkl›l›klar›na ba¤l› olarak,
baz› toplumlarda de¤iﬂim h›zl› olurken baz› toplumlarda yavaﬂ olabilir. Baz› toplumlarda de¤iﬂim bir tak›m sosyal problemlere
sebep olurken, baz› toplumlar de¤iﬂimi daha az sanc›l› atlatabilirler. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda de¤iﬂim ile toplumsal yap›lar ara-

s›nda önemli iliﬂkiler vard›r. Bilhassa de¤iﬂimi geliﬂme, ilerleme ve yenilik anlam›nda ele ald›¤›m›zda bu durum daha bariz
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Toplumsal yap› tipleri ile de¤iﬂim anlay›ﬂ›
aras›nda fonksiyonel bir iliﬂki vard›r. Bir
tasnife göre, tarihi süreç içinde üç tip toplumsal yap›dan söz edilebilir; Muhafazakar
yap›ya sahip olan toplum tipi, reaksiyoner
yap›ya sahip olan toplum tipi ve devrimci
yap›ya sahip olan toplum tipi. Bu ba¤lamda Türk toplumunun da bu tasnif içinde
bir yerinin olmas› gerekir. Türk halk›n›n
tarihi süreç içinde toplumsal yap›s›n›, de-

Göçün sebebi ve ﬂekli ne olursa olsun, göç
eden insanlar yeni çevrelerinde sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo- politik de¤iﬂmelere sebep olduklar› gibi, kendileri
de de¤iﬂmektedirler. Demek oluyor ki göç,
bir taraftan göç edenleri de¤iﬂtirirken, di¤er taraftan da göç edilen çevreyi de¤iﬂtirmektedir. Büyük medeniyetler göç eden
halklar taraf›ndan kurulmuﬂtur. Yerleﬂik
olanlar ise sürekli yerlerinde kalakald›klar› için medeniyet kuramamaktad›r. Yerli
sükun hâlinde oldu¤u için zaaf içindedir.
Göç eden hareketli ve atak oldu¤u için güç
ve kudret sahibidir.
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¤iﬂim aç›s›ndan üçlü bir tasnife tâbi tutarak
ele almakta yarar vard›r. Tanzimat öncesi
dönem, Tanzimattan cumhuriyete kadar
olan dönem ve cumhuriyet dönemi. Konuyu biraz detayland›rabiliriz.
Muhafazakar Yap›ya Sahip Olan
Toplumlar
Oturmuﬂ gelenekleri olan ve moral de¤erlerin kökten de¤iﬂtirilmesine ihtiyaç hissedilmeyen, hatta onlar›n korunmas›n› toplumun devam› aç›s›ndan gerekli gören
toplumlard›r. Muhafazakar toplumlar yeniliklere karﬂ› olmaks›z›n, kendi özünü koruyan toplumlard›r. Muhafazakar toplumlarda yenili¤in ne peﬂin kabulü, ne de peﬂin reddi söz konusudur. Baﬂka bir ifade
ile muhafazakar toplumlar, moral de¤erleri kökten de¤iﬂtirmek gibi bir faaliyet içinde olmad›klar›ndan yenili¤e ve tekni¤e
aç›kt›rlar.
Siyasi rejimin yap›s›, demokratik olmasa
bile hakkaniyet ve adalet anlay›ﬂ› ön planda oldu¤undan otoriter de¤ildir. Ancak iktidar erkeni elinde bulunduran grup, muhafazakar yap›n›n devam›n› iktidarlar›n›n
da devam› olarak görürler ve bu yap›n›n
devam etmesinde onlar için e¤itim, önemli bir enstrümand›r. Bu tip toplumlarda
e¤itim, toplumun bir fonksiyonu oldu¤undan, e¤itimin amac› da mevcut toplumsal
yap›y› koruyarak devam ettirmek ve iyi vatandaﬂ yetiﬂtirmektir. Ancak bu iyi vatandaﬂ tümüyle de¤iﬂmiﬂ ve dönüﬂmüﬂ bir vatandaﬂ de¤il, toplumun varl›¤›n›n devam›n›n teminat› olan vatandaﬂt›r. Burada toplum ba¤›ms›z de¤iﬂken, e¤itim ise ba¤›ml›
de¤iﬂken durumunda olup, e¤itim toplu-
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mun bir fonksiyonudur.
Muhafazakar yap›ya sahip
olan toplumlarda, toplumsal yap› oturmuﬂ oldu¤undan, yenili¤i savunanlar ve yenili¤e direnenler
diye bir ay›r›m da söz konusu olmad›¤›ndan, baﬂka bir ifade ile karﬂ› devrim tehlikesi de olmad›¤›ndan, bu tip toplumlar enerjilerini ekonomik ve sosyal kalk›nma üzerinde yo¤unlaﬂt›r›rlar. Bu tip
toplumlarda genellikle siyasi rejimin yap›s›
demokratiktir ya da demokratik anlay›ﬂa
uygundur. Yönetici elitler ile halk aras›nda
büyük problemler yaﬂanmaz. Her kemalin
bir zevali oldu¤u gibi Muhafazakarl›k döneminin sonunu da toplum katmanlar›
aras›nda baﬂ gösteren çat›ﬂmalar getirecektir. Bu çat›ﬂmalar ayn› zamanda reaksiyonerlik döneminin de habercisidirler.
Analizimizi Osmanl› toplumsal yap›s› üzerinden yürütecek olursak, Tanzimat öncesi dönemi muhafazakarl›k dönemi olarak
nitelendirebiliriz; Osmanl›lar zaman tünelinden alt› yüz senelik bir zaman diliminde
geçmiﬂtir. Alt› yüz y›ll›k zaman›n yaklaﬂ›k
dört yüz y›l›k dilimi kuruluﬂ, yükselme ve
duraklama dönemleri olarak ifade edilmektedir. Bu dönemin büyük ço¤unlu¤u
Osmanl›’n›n süper güç oldu¤u ve “devlet-i
ebet müddet” felsefesinin hakim oldu¤u
dönemdir. Bu dönemin en belirgin özelli¤i devletin güçlü, toplumsal kurumlar›n
fonksiyonel ve toplumun da istikrarl› olmas›d›r (Ta ki, Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) anlaﬂmalar› ile Osmanl›’n›n bat›
karﬂ›s›nda geriledi¤i ve bat›n›n üstünlü¤ünün tesciline kadar). Osmanl›’n›n bat› karﬂ›s›nda gerilemeye baﬂlad›¤›n› fark eden
yönetici tabaka, bu durumun sebeplerini
ve çarelerini düﬂünmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Ancak yönetici grup, baz› kesimlerin yenileﬂmeye karﬂ› ç›kmas›ndan endiﬂe duyduklar› için yenileﬂme hareketlerini, öncelikle
yönetime do¤rudan ba¤l› olan askeri mekteplerden baﬂlatma gere¤ini duymuﬂtur.

Bundan ötürü de yenileﬂme hareketleri
toplum kesimlerinin bütünü taraf›ndan
hissedilmedi¤inden, toplumsal hayatta
gözle görülür bir reaksiyon da söz konusu
de¤ildir. Onun için bu dönemin sonuna
do¤ru yenileﬂme, hatta bat›l›laﬂarak modernleﬂme yavaﬂ yavaﬂ baﬂlam›ﬂ olsa bile,
toplumun muhafazakarl›k vasf› ön planda
oldu¤undan, biz Tanzimata kadar olan dönemi muhafazakarl›k dönemi olarak nitelendiriyoruz. Bu dönemde siyasi rejimin
yap›s›n›n her ne kadar demokratik olmasa
bile, totaliter olmamas› yönüyle demokratik rejimlere benzerlik gösterdi¤ini söyleyebiliriz.
Reaksiyoner Yap›ya Sahip Olan
Toplumlar
Bu tip toplumlar, ﬂu ya da bu sebepten
ötürü karﬂ›tl›k sosyal pskolojisi içine girmiﬂ olduklar›ndan, toplumun kahir ekseriyeti mevcut yap›lar›n› koruma refleksi içindedirler ve genellikle de yenili¤e-de¤iﬂime
kapal›d›rlar. Hatta yenilik menfaatlerine
uygun bile olsa de¤iﬂime sebep olabilece¤inden endiﬂe duyduklar› için karﬂ› ç›karlar. Reaksiyonerlik ço¤u kere yenili¤e karﬂ› ç›kmak biçiminde tezahür edebilece¤i
gibi bazen de eskiye, gelene¤e karﬂ› ç›kmak biçiminde tezahür eder. Asl›nda reaksiyonerlik dönemi eski olan ile yeni olan›n
çat›ﬂmas› olarak da ifade edilebilir.
Siyasi rejimin yap›s›, demokratik olmad›¤›
gibi otoriter özellikler de göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. Reaksiyoner toplumlarda da iktidar erkeni elinde bulunduran grup, yine
mevcut muhafazakar yap›n›n devam›n› iktidarlar›n›n da devam› olarak görürler ve
bu yap›n›n devam etmesinde onlar için de
e¤itim, önemli bir enstrümand›r. Yine reaksiyoner toplumlarda aynen muhafazakar
toplumlarda oldu¤u gibi toplumun büyük
ço¤unlu¤u reaksiyoner dönemin baﬂlar›nda toplumsal düzenlerini ve ahlâk sistemlerini aynen devam ettirmek istemektedirler. Reaksiyoner toplumlarda muhafazakar
toplumlar›n aksine gelene¤in zedelenme-
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si endiﬂesinden ötürü ekonomik ve sosyal
kalk›nma ikinci planda olup, birinci plana
ald›klar› gelene¤in korunmas›d›r. Bu tip
toplumlarda da e¤itim toplumun bir fonksiyonudur. E¤itimin amac› da mevcut toplumsal düzenin aynen devam etmesini sa¤lamakt›r. Baﬂka bir ifade ile reaksiyoner
toplumlarda da amaç muhafazakar yap›ya
sahip olan toplumlarda oldu¤u gibi iyi vatandaﬂ yetiﬂtirmektir. Ancak bu iyi vatandaﬂ de¤iﬂmiﬂ ve dönüﬂmüﬂ bir vatandaﬂ
de¤il, aynen muhafazakar toplumlarda oldu¤u gibi toplumun varl›¤›n›n devam›n›n
teminat› olan vatandaﬂt›r.
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemi de reaksiyonerlik dönemi olarak nitelendirebiliriz; Tanzimat dönemi eski ile
yeninin çat›ﬂmas›n›n, gelenek ile modernin yüzleﬂmesinin resmen tescil edildi¤i
bir dönemin ad›d›r. Bu dönemde yönetici
grup ile bir k›s›m ayd›nlar aras›nda su yüzüne ç›kan reaksiyondan baﬂka, halk›n baz› kesimleri aras›nda da çat›ﬂma içinde oldu¤unu görüyoruz. Bu dönem, Osmanl›
Türk toplumu aç›s›ndan siyasal ve sosyal
çalkant›lar›n en yo¤un oldu¤u, Tanzimat’›n, ›slahat›n, meﬂrutiyetin, siyasi kavgalar›n ve ma¤lubiyetle biten bir dünya savaﬂ›n›n geçti¤i ve en sonunda da bir imparatorlu¤un da¤›ld›¤› bir dönemdir. Bu dönemde toplumun de¤iﬂik kesimleri Osmanl›’n›n ömrünü uzatabilmek için “Osmanl›c›l›k”, “‹slamc›l›k” ve “Türkçülük-Turanc›l›k” kavramlar› etraf›nda kümelenirken, bunlardan hiç biri Osmanl›n›n da¤›lma trendini durduramam›ﬂt›r. Ne gariptir
ki, birbirleri ile karﬂ›tl›k içinde olan bu üç
ak›m›n da yüzü bat›ya yönelik olmas›na
ra¤men bat›l›laﬂma-ça¤daﬂlaﬂma konusunda birbirlerini anlayamam›ﬂlard›r.
Bu dönemin bir baﬂka vasf› da Osmanl›
toplum yap›s›n›n o zamana kadar hiç olmad›k biçimde sorgulanm›ﬂ olmas›d›r. Ziya Gökalp’in baﬂ›n› çekti¤i bir grup iktidar›n el de¤iﬂtirmesi ile her ﬂeyin yeniden
düzelebilece¤ini savunurken, Prens Sabahattin’in önderli¤ini yapt›¤› ve daha çok
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Osmanl› toplum yap›s›na
eleﬂtirel bir çözümleme ile
yaklaﬂan grup ise Osmanl›
toplum yap›s›n›n de¤iﬂmesi
gerekti¤ini savunmaktad›r.
Bunun için de ﬂahsi teﬂebbüs özendirilmeli ve yerinden yönetime geçilmelidir.
E¤itime iliﬂkin görüﬂü ise daha ilginçtir; okullar sadece
devlete memur yetiﬂtiren kurumlar olmaktan ç›kar›lmal›d›r. Zira okullar devlet memuru yetiﬂtirdi¤i için bütüncü toplum yap›s›n›n devam›na hizmet etmektedirler.
Oysa Prens Sabahattin, ‘Bütüncü yap›dan
kurtulup bireyci toplum yap›s›na geçmeliyiz’ diyerek Osmanl› toplumunun ancak
böyle bir de¤iﬂimi gerçekleﬂtirerek geliﬂebilece¤ini ve ça¤daﬂlaﬂabilece¤ini iddia etmektedir .
Görüldü¤ü gibi Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönem tamam›yla bir reaksiyonerlik dönemidir. Bu dönemde siyasi rejimin yap›s› büyük ölçüde otoriter
özellikler göstermektedir. Bundan ötürü
bu dönemin bir bölümüne (II. Abdülhamit
dönemine) istibdat dönemi denilmektedir. E¤itim toplumun bir fonksiyonu olarak alg›land›¤› için uygulamada da toplumun ve gelene¤in devam›n› amaçlayan bir
anlay›ﬂ hakimdir. Ancak bu dönemin bir
baﬂka vasf› da Tanzimat öncesinde yönetici grubun önderli¤inde baﬂlayan yenileﬂme ve bat›l›laﬂma-modernleﬂmenin devam
ediyor olmas›d›r. Burada bir çeliﬂki var gibi görünmektedir; bir taraftan yönetici
grup gelene¤in devam›ndan yana tav›r koyarken bir taraftan da modernleﬂmenin,
özellikle de e¤itim alan›nda modernleﬂmenin önderli¤ini yapmaktad›r. Asl›nda yönetici grubun modernleﬂmenin önderli¤ini yapmas› pek de yad›rganmamal›d›r. Zira yukar›da sözünü etti¤imiz üç farkl› ak›m›n da yüzünün bat›ya-modernleﬂmeye
dönük oldu¤unu ifade etmiﬂtik. Özellikle
II. Abdülhamit döneminin büyük bir k›sm›,
bir yandan ‹slamc›l›k düﬂüncesinin bask›n

oldu¤u, bir yandan da e¤itim ve sanayileﬂme alan›nda modernleﬂmenin h›zland›¤›
bir dönem olarak ifade edilmektedir. Görülüyor ki, ‹slamc›l›k hareketinin de bat›l›laﬂma-modernleﬂme ile bir sorunu yoktur.
Bu dönemde reaksiyon olarak görülen
olaylar›n arka plan›n›, iktidar erkinin paylaﬂ›m›na ya da gelenekten modernli¤e geçerken anlay›ﬂ farkl›l›¤›na ba¤layabiliriz.
Anlaﬂ›l›yor ki, reaksiyonerli¤in merkezinde, gelene¤i savunmak ya da karﬂ› olmak
veya modernleﬂmeyi savunmak veya karﬂ›
olmak de¤il, büyük oranda iktidar erkinin
paylaﬂ›lmas› meselesi yatmaktad›r.
Reaksiyoner yap›ya sahip olan toplumlarda, toplumsal yap›da meydana gelmekte
olan de¤iﬂime karﬂ› bir tedirginlik hakim
oldu¤undan ve de¤iﬂimi isteyenler ve de¤iﬂime direnenler diye bir ay›r›m da söz konusu oldu¤undan, bu tip toplumlar enerjilerini ekonomik ve sosyal kalk›nma üzerinde yo¤unlaﬂt›ramazlar. Ayr›ca siyasi rejimin yap›s›n›n otoriter olmas›, yönetici
elitlerin de genellikle gelene¤in ve mevcut
yap›n›n devam›ndan yana tav›r koymalar›
büyük problemlerin yaﬂanmas›na sebep
olmaktad›r.
Devrimci Yap›ya Sahip Olan
Toplumlar
Bu dönemde, ‹bn-i Haldun’un ifadesi ile
Asabiye el de¤iﬂtirmiﬂtir ve yeni bir dönem
baﬂlam›ﬂt›r. Zaten devrimcilik s›fat› da toplumda idareyi ele geçiren elitlerin eski toplumsal yap›y› de¤iﬂtirmek istemelerinden
ileri gelmektedir.
Siyasi rejimin yap›s› tümüyle otoriterdir.
Devrimci yap›ya sahip olan toplumlarda ik-
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tidar erkeni elinde bulunduran grup, iktidarlar›n›n devam›n› otoriter yap›n›n devam›nda görürler ve bu yap›n›n devam etmesinde onlar için de e¤itim, önemli bir enstrümand›r. Art›k toplumda yeni bir kültür
oluﬂturma ve yerleﬂtirme faaliyeti söz konusudur. Bu tip toplumlarda toplumu dönüﬂtürmenin temel arac› e¤itimdir. E¤itimin amac› ise istendik tipte insan yetiﬂtirmektir. Baﬂka bir ifade ile muhafazakar ve
reaksiyoner toplumlarda oldu¤u gibi iyi vatandaﬂ yetiﬂtirmektir. Burada e¤itim ba¤›ms›z de¤iﬂken, toplum ise ba¤›ml› de¤iﬂken durumunda olup, toplum e¤itimin bir
fonksiyonudur. E¤itim toplumu yenileﬂtirme ve de¤iﬂtirme, mevcut toplumsal, politik güç ve fikirleri kontrol alt›na alma ve ﬂekillendirme gücüne sahiptir. Bundan ötürü e¤itimin plan, program ve müfredat›
hep bu müstakbel toplumsal yap› göz
önünde bulundurularak haz›rlan›r ve uygulan›r. Bu tip toplumlarda yönetici elitin
temel görevi, bireylerin yenilikçi, eleﬂtirici
ve yeni buluﬂlar yapacak kiﬂiler olarak yetiﬂtirilmesinden öte, devrimin mant›¤›na
uygun moral de¤erlere sahip bireyler yetiﬂtirilmesini sa¤lamakt›r. Devrimci yap›ya
sahip olan toplumlarda, yenili¤i savunanlar ile yenili¤e direnenler aras›nda çat›ﬂmalar ç›kabilece¤inden, baﬂka bir ifade ile
karﬂ› devrim tehlikesi oldu¤undan, bu tehlikeden de emin olunamad›¤›ndan-baz›
toplumsal yap›larda devrimin ilk heyecan
y›llar›n› istisna yapacak olursak- teknik ilerlemeye iliﬂkin konular genellikle ikinci
planda tutulur. Bu tip toplumlarda siyasi
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rejimin yap›s›
da totaliter oldu¤undan, ço¤u kere yönetici elit ile halk
aras›nda, özellikle moral de¤erler aç›s›ndan önemli
problemler yaﬂan›r. Devrimin mant›¤›na
uygun yeni bir toplumsal yap› oluﬂturulabilirse, göreceli olarak devrimci yap›dan
muhafazakar yap›ya do¤ru bir geçiﬂten söz
edilebilir.
Cumhuriyet dönemini de devrimci toplumsal yap›ya örnek gösterebiliriz; asl›nda
bu dönemi yukar›daki ﬂablona tümü ile uydurman›n baz› zorluklar› olmakla birlikte,
sonuç itibariyle Türk halk› devrimci bir
toplumsal yap›ya kavuﬂmuﬂtur. Zira, genellikle devrimci yap›, reaksiyonerlik döneminde taraflardan birinin di¤er taraf ya
da taraflar üzerinde hakimiyet kurmas› ile
oluﬂur. Mesela, Frans›z devriminden sonra oluﬂan devrimci toplumsal yap›, hatta
Osmano¤ullar› Beyli¤inin di¤er beylikler
üzerinde kurdu¤u hakimiyet sonras› oluﬂan devrimci toplumsal yap› gibi. Bilindi¤i
gibi, cumhuriyet döneminde oluﬂan devrimci toplumsal yap›, reaksiyona giren taraflardan birinin di¤er taraflar üzerinde
kurdu¤u bir hakimiyet sonras› oluﬂmam›ﬂt›r. Hat›rlanaca¤› gibi bu dönem, birinci
dünya savaﬂ›ndan ma¤lup ç›km›ﬂ ve topraklar› iﬂgal edilmiﬂ bir milletin kurtuluﬂ
savaﬂ› sonras› oluﬂmuﬂtur. Kurtuluﬂ savaﬂ›
döneminde Türk halk› aras›nda bir reaksiyondan söz edilemez. E¤er bir reaksiyondan söz edilecek olursa, Türk Halk› ile iﬂgalciler (ve onlar›n yandaﬂlar›) aras›nda bir
reaksiyondan söz edilebilir. Bu dönemin
baﬂlar›nda Türk halk›, Mustafa kemal Atatürk ve arkadaﬂlar›n›n önderli¤inde elbirli¤i ile kurtuluﬂ savaﬂ›ndan zaferle ç›km›ﬂ ve
ayn› birlik ve beraberlik içinde yeni Türki-

ye Cumhuriyeti’ni kurmuﬂtur. Bütün bunlara ra¤men, Osmanl› döneminden tevarüs eden düﬂünce ve eylem farkl›l›klar›n›
da görmezlikten gelemeyiz. Birinci dünya
savaﬂ›ndan sonra y›k›lan dünya yeniden
kurulurken, Türk halk› ve önderleri de bu
yeni duruma ayak uydurarak bat› medeniyeti çerçevesinde yer alma konusunda tercihlerini yapm›ﬂlard›r. Bu tercih bir tarihi
dönüﬂüm ve milat anlam›na geldi¤inden,
bu dönemde sadece yeni bir toplum oluﬂturulmayacak, ayn› zamanda tarih ve kültür ile de bir hesaplaﬂma yap›lacakt›r. Haz›rlanacak olan Cumhuriyet projesi ile zaman içinde toplumun tamam› dönüﬂtürülecektir. Asl›nda bu proje, devrimci toplumsal yap› projesidir. Ancak yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluﬂu safhas›nda ve
ça¤daﬂlaﬂma projesinin kabulünde sa¤lanm›ﬂ olan konsensüs ve baﬂar›, ne yaz›k ki,
uygulamada ayn› ölçüde gösterilememiﬂtir.
Görüldü¤ü gibi reaksiyoner yap›ya sahip
olan toplumlar ile devrimci yap›ya sahip
olan toplumlar, bu arada Tanzimat’tan bu
tarafa Türk toplumu, de¤iﬂim aç›s›ndan
sanc›l› bir dönem geçirmiﬂtir ve bu süreç
hâlâ da devam etmektedir.
Kültürel Boﬂluk, Mikro De¤iﬂim ya da
Örgütsel De¤iﬂim
Makro anlamda toplumsal yap›larda de¤iﬂim kaç›n›lmaz olurken, mikro anlamda
kurumlarda ve örgütlerde de kaç›n›lmazd›r. William F. Ogburn, Gerek makro anlamda ve gerekse mikro anlamda de¤iﬂimi
icat, birikim, yay›lma ve uyum sa¤lama olmak üzere dört unsura dayand›r›r. Ogburn, maddi kültür unsurlar›n›n çabuk de¤iﬂti¤ini, manevi kültür unsurlar›n›n ise yavaﬂ de¤iﬂti¤ini, yavaﬂ de¤iﬂen manevi kültür unsurlar›n›n, maddi kültür unsurlar›na
uyumdaki gecikmenin bir kültürel boﬂluk
oluﬂturdu¤unu, bu durumun da baz› problemlere sebep oldu¤unu ifade etmektedir.
De¤iﬂim sürecinde olan bütün toplumlar,
kurumlar ve örgütler az ya da çok de¤iﬂim
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sanc›lar› yaﬂarlar.
Sanayi devrimi ile baﬂlayan ve küreselleﬂme ile devam eden ekonomik anlamdaki
de¤iﬂim dalgalar›n›n direk etkisi, öncelikle
ekonomik faaliyet gösteren örgütlerde hissedilir. Bu bak›mdan ekonominin tümüyle küreselleﬂti¤i günümüz dünyas›nda,
özellikle ekonomik faaliyet yürüten iﬂletmeler, maddi kültürdeki geliﬂmeleri takip
etmek mecburiyetindedirler. Baﬂka bir deyiﬂle ticari örgütlerin mutlaka bir yenilik
politikalar› olmal›d›r. Yenilik ayn› zamanda
bir de¤iﬂim sürecini ifade eder. Ancak her
de¤iﬂim bir yenilik de¤ildir. Yenilik deyince daha çok herhangi bir problemi çözmek için üretilen düﬂünce, eylem ya da
üretilmiﬂ olan bir düﬂünceden ya da eylemden yararlanmak anlaﬂ›lmal›d›r. Yenilikten amaç ise ekonomik ya da sosyal anlamda bir ihtiyac›n karﬂ›l›¤› olmal›d›r.
ABD’de yap›lan araﬂt›rmalarda iﬂletmelerin
uzun ömürlü olmalar›n›n nedenleri aras›nda , iﬂletmelerin yenili¤e önem vermeleri
ve yenilik politikalar›nda baﬂar›l› olmalar›
gösterilmektedir. Ça¤›m›z›n bir h›z ça¤› oldu¤u göz önüne al›nacak olursa, moda ,
tüketicilerin zevk anlay›ﬂlar›, yo¤un rekabet ve reklam faaliyetleri ürünlerin ömrünü k›saltmaktad›r. Ürünleri devaml› geliﬂtirerek günün ﬂartlar›na ve modas›na uygun
olarak yenilik yapmak, yeni pazar ve pazarlama imkânlar›n› aramak, ürünü yaﬂatmak
ve geliﬂtirmek için temel bir ﬂart olmaktad›r. Bilhassa günümüzde, kurumlar, örgütler ve iﬂletmeler aç›s›ndan yenili¤in izini
sürecek olursak daha somut örnekler ile
karﬂ› karﬂ›ya gelebiliriz. Bugün Çin ekonomisindeki geliﬂmeleri, yenilikleri örnek
olarak ele alacak olursak, makro ekonomik dengeler aç›s›ndan oldu¤u kadar mikro ticari örgütler aç›s›ndan da dikkatle takip edilmelidir.
Makrodan Mikroya, Göçün De¤iﬂime
Etkisi
Bugün elimizdeki bilgilere göre, insanl›¤›n
mekan ile olan iliﬂkisi belli bir evrimsel ge-
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liﬂmeyi takip etmiﬂtir. Önce mikro çevre
istismarc›l›¤›, sonra yerleﬂik köy hayat› ve
daha sonra da yerleﬂik ﬂehir hayat› ﬂeklindedir. Demek oluyor ki, toplumsal hayat›m›z›n baﬂlang›c› göçe dayal› bir hayatt›r.
Baﬂka bir ifade ile toplumsal hayat›m›z›n
ya da bugün sahip oldu¤umuz medeniyet
seviyemizin temelinde göç vard›r.
Göç; insanlar›n içinde yaﬂad›klar› co¤rafi
ve sosyo-kültürel çevreden bir süre için
veya bundan daha geniﬂ bir süre için ayr›larak baﬂka bir co¤rafi ve sosyo-kültürel
çevreye girmesidir. Göç karakterine göre,
iç göç, d›ﬂ göç, gönüllü ve zorunlu göç, k›sa süreli ya da sürekli göç biçiminde olabilece¤i gibi sebeplerine göre de ailevi, dini,
ilmi, siyasi, ekonomik, psikolojik, kültürel
ve savaﬂ gibi sebeplere ba¤l› olarak gerçekleﬂir. Göçün sebebi ve ﬂekli ne olursa olsun, göç eden insanlar yeni çevrelerinde
sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyopolitik de¤iﬂmelere sebep olduklar› gibi,
kendileri de de¤iﬂmektedirler. Demek oluyor ki, göç bir taraftan göç edenleri de¤iﬂtirirken di¤er taraftan da göç edilen çevreyi de¤iﬂtirmektedir.
Göç, bir de¤iﬂim ajan› olmakla birlikte, bazen, bireysel ve toplumsal anlamda dramatik bir özelli¤e de sahip olabilir. Bilhassa zorunlu göçler insanl›¤›n yüz karas›d›r
diyebiliriz. Biz burada göçün olumsuz taraflar› üzerinde durmayaca¤›z. Tabiri caizse barda¤a dolu taraf›ndan bakmaya çal›ﬂaca¤›z.
Yukar›da göç ile medeniyet aras›nda bir
iliﬂki oldu¤unu ifade etmiﬂtik; Ali ﬁeraiti’nin görüﬂlerinden hareketle ifade edecek olursak, büyük medeniyetler göç
eden halklar taraf›ndan kurulmuﬂtur. Yerleﬂik olanlar ise sürekli yerlerinde kalakald›klar› için Medeniyet kuramamaktad›rlar.
Yerli sükun hâlinde oldu¤u için zaaf içindedir. Göç eden hareketli ve atak oldu¤u
için güç ve kudret sahibidir. Örne¤in M›s›r
Medeniyeti Nil kenar›na gelip yerleﬂenler
taraf›nda kurulmuﬂtur. Arya kavimleri de
muhacerattan sonra Hint, ‹ran ve Bat› me-

deniyetlerini kurmuﬂlard›r. Bugün ça¤daﬂ
Amerikan medeniyeti, göçü göze alm›ﬂ
Avrupa’n›n en aﬂa¤› kesimleri, en düﬂük s›n›flar›, gangasterleri, köle sat›c›lar› taraf›ndan kurulmuﬂtur. K›z›lderililer Amerika’n›n yerlileri olmalar›na ra¤men bir medeniyet kuramam›ﬂlard›r. Tonybee’nin tespit etti¤i 27 kadar medeniyetin hemen
hepsi göçlerin oldu¤u k›talara aittir. Öyle
anlaﬂ›l›yor ki, göç yeni kültürlerin, yeni
medeniyetlerin oluﬂmas›nda önemli bir
faktördür.
Gerek Sosyo-ekonomik faaliyetlerde, gerek sosyo-kültürel faaliyetlerde ve gerekse
bilgi ve teknoloji transferinde göç hareketlerinin önemli bir yeri vard›r. Bu ba¤lamda
do¤u ‹slâm dünyas› ile Bat› Hiristiyan dünyas›n›n iliﬂkilerinde göç hareketleri kilit rol
oynam›ﬂt›r, diyebiliriz. ﬁöyle ki; bat› dünyas› ile ilk temas bir çeﬂit göç say›lan ve Emeviler ve Abbasilerle baﬂlayan, haçl› seferleri
ile devam eden ve nihayet cihan harpleri
ile süren savaﬂlarla olmakla birlikte, bilimsel anlamda Abbasiler döneminde Atina
Okulunun da¤›lmas› ile ‹skenderiye’ye ve
Suriye’ye göç eden baz› Filozoflar›n Yunan
felsefesine iliﬂkin eser ve düﬂünceleri
Arapça’ya kazand›rmalar› ile baﬂlam›ﬂt›r.
Yine Abbasiler döneminde, el-Mütevekkil’in iktidara gelmesi ile siyasi ve ekonomik deste¤i kaybeden çok say›da felsefeci,
mütercim, ilim adam› Ba¤dat’› terk edip
Endülüs’e(‹spanya), Sicilya’ya ve Sardunya
Adalar›na göç etmiﬂlerdir. Zaman içinde
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/ Göçün De¤iﬂime Etkisi

Baﬂta Endülüs olmak üzere di¤er baz› ﬂehirler ilim merkezleri hâline gelmiﬂtir. Bu
merkezlere okumak için gelen bat›l› ö¤rencilerin hareketleri de bir çeﬂit göç olup,
bu ö¤renciler do¤u ile bat› aras›nda bir
baﬂka köprüyü oluﬂturmuﬂlard›r. Do¤u ile
bat› aras›nda göçe ba¤l› bir baﬂka temas da
‹slâm Topraklar› aras›nda kalm›ﬂ olan, bat›l›lar›n kutsal yerlerinin yine batl›lar taraf›ndan ziyaret edilmesidir. Ayr›ca göçe ba¤l›
temaslar kapsam›nda say›labilecek do¤ulu
ve bat›l› tüccarlar›n karﬂ›l›kl› ticari faaliyetlerini de sayabiliriz. Yine göç ba¤lam›nda
Avrupal›lar›n bugünkü medeniyet seviyesinde co¤rafi keﬂiflerin ve deniz aﬂ›r› ülkelere aç›lmalar›n›n da önemli bir yeri vard›r.
Bütün bunlar göçe dayal› do¤u ile bat› aras›ndaki etkileﬂimi ve de¤iﬂimi ifade etmektedir.
Göçün olumsuz taraflar›n› bir tarafa b›rakacak olursak, göç ayn› zamanda insanlar›n
bilgilerini, görgülerini paylaﬂt›klar› pratik
sonuçlar› olan toplumsal hareketlili¤in de
sebebidir. Bu aç›dan, yeni iﬂ imkânlar› ve
meslekler do¤ar. ﬁuras› bilinen bir gerçektir ki, göç eden insanlar göç ettikleri yerde
tutunmak için daha fazla gayret sarf ederler. Dolay›s›yla daha çok çal›ﬂ›p, daha çok
üretirler. Türkiye’ye 1980’lerin sonunda
90’lar›n baﬂ›nda Balkanlardan gelen göçmenlerin hemen hepsinin iﬂi, aﬂ› ve evi
vard›r. Bu anlamda göçte ayn› zamanda hayat vard›r, denilebilir. Bir baﬂka örnek üzerinde yürüyecek olursak, bilindi¤i gibi ‹stanbul göçlerle çeﬂitlenmiﬂ bir dünya kentidir. Farkl› etnik yap›lara mensup insan
gruplar› yaﬂamaktad›r. Biraz gerilere do¤ru
gitti¤imizde bu durum daha da belirgindir.
Gerek ‹stanbul’da ve gerekse Anadolu’da
yaﬂan fakl› insan gruplar› birbirlerinin, bil-

114

gilerini ve görgülerini paylaﬂm›ﬂlar ve yüzy›llarca birlikte
yaﬂam›ﬂlard›r. Ermeniler; ticaret, marangozluk ve tamircilik iﬂ ve meslekleri, Yahudiler; mücevherat iﬂleri, peynircilik, kumaﬂ imalatç›l›¤›, tespihçilik, inci
ticareti ve bankerlik iﬂ ve meslekleri, Arnavutlar; kald›r›m döﬂeyicili¤i, kuyu aç›c›l›¤›,
uzman dalg›çl›k ve çerçicilik iﬂ ve meslekleri, M›s›rl›lar; inﬂaatc›l›k, taﬂ oymac›l›¤›,
çömlekçilik, seramik ve fayans iﬂçili¤i iﬂ ve
meslekleri, Çingeneler; cambazl›k ve demircilik iﬂ ve meslekleri, S›rplar-Ulahlar;
çobanc›l›k, peynircilik ve past›rmac›l›k iﬂ
ve meslekleri, ‹ranl›lar; ipek ticareti, eskicilik ve arac›l›k (komisyonculuk) iﬂ ve meslekleri di¤er gruplarla paylaﬂm›ﬂlar ve birbirlerine ö¤retmiﬂlerdir. Ayn› ﬂey bugün
için de geçerlidir. Gerek makro ve gerekse
mikro anlamda Dünyan›n çeﬂitli ülkelerine
ﬂu ya da bu ﬂekilde veya ﬂu ya da bu sebeple göç etmiﬂ olan Türk vatandaﬂlar›n›n,
Türkiye’ye bilgi ve teknoloji transferinde
etkili olmad›klar›n› düﬂünebilir miyiz? Gerek turistik seyahatler, gerek ticari seyahatler ve gerekse ulusal ve uluslar aras› fuarlar, hepsini göç kapsam›nda de¤erlendirerek, göçün yenilik ve de¤iﬂime etkisi olarak görebiliriz.
Sonuç
Sözlerimizi toparlamaya çal›ﬂ›rken ﬂu noktan›n alt›n› bir kez daha çizmekte yarar vard›r; de¤iﬂim kaç›n›lmaz bir süreç oldu¤u
kadar ayn› zamanda sanc›l› ve s›k›nt›l› bir
süreçtir de. De¤iﬂime iliﬂkin ﬂöyle bir benzetme yapabiliriz; De¤iﬂim olgusu akan bir
suya, bir nehre benzer, yata¤›n› bulur ve
mutlaka akar. Akan bu nehre ilgisiz kal›rsan›z bazen istenmeyen taﬂk›nlara sebep olabilir. Suyu tersine ak›tmaya kalkarsan›z
muvaffak olamazs›n›z, o zaman da önünde
ne varsa silip süpürüp götürür. Peki ne
yapmak laz›m? Akmakta olan suyun yönü-

nü iyi takip edip, muhtemel taﬂk›nlardan
zarar görmemek ve akmakta olan sudan
azami ölçüde yararlanabilmek için tedbirli, dikkatli ve ihtiyatl› olmak gerekir. Dünyam›zda sanayi devrimi ile baﬂlayan ve son
dalga olan küreselleﬂme ile devam eden
son üç yüz y›ll›k de¤iﬂim dalgalar›n› ﬂöyle
bir gözümüzün önünden geçirecek olursak, de¤iﬂim dalgalar›na duyars›z olanlar
ile karﬂ› olan toplumlar›n hâli ortadad›r.
Göç önemli bir de¤iﬂim ve yenilik enstrüman›d›r. Göç insan›n ufkunu açar, dünya
görüﬂünü geniﬂletir ve dinamizm kazand›r›r. Yaﬂad›¤› toprak parças›na çak›l›p kalan
insan›n ise tersine ufku ve dünya görüﬂü
daral›r ve bu dar ve donmuﬂ dünya görüﬂünden de üstün bir medeniyet ç›kmaz.
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Türk Kamu Yönetiminde ‹lk Defa

Yerli De¤iﬂim Program›
Prof. Dr. Bilal Ery›lmaz, 2005 y›l›nda kabul edilen 5393 say›l› Belediye
Kanunu ile Türk kamu yönetimi tarihinde ilk defa yerli tecrübeye dayal›
olarak bir de¤iﬂim program›n›n hayata geçirildi¤ini söyledi. Yeni düzenlemeyi, “Bütünüyle orijinal, yerli ve bize ait” ﬂeklinde tan›mlayan Prof.
Ery›lmaz, “Yap›lan reformla Stratejik Plan kavram› geldi. ‹lk defa mahalli idareler performansa dayal› bir yönetim anlay›ﬂ› sergilemekle yükümlü oldu” dedi.
Sakarya Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Bilal Ery›lmaz, Ak Parti iktidar› taraf›ndan gündeme getirilen, ancak bürokratik
dirençle karﬂ›laﬂarak TBMM’de beklemeye
al›nan Kamu Yönetimi Reformu Tasar›s›n›n farkl› bir stratejiyle hayata geçirildi¤ini
söyledi. 5393 say›l› Belediye Kanunu ile
3225 belediyeden nüfusu 50 binin üzerinde olanlar›n, stratejik plan haz›rlayarak y›ll›k performans programlar› çerçevesinde
bir yönetime geçece¤ini anlatan Prof. Dr.
Bilal Ery›lmaz, “Performans, baﬂar›, etkinlik ve kalite gibi kavramlar belediye bürokrasisi için de uygulanacak. Dolay›s›yla bu,
yerel yönetimlerin merkezi yönetimden
önce uygulamaya koydu¤u yeni bir yönetim anlay›ﬂ›d›r. Belediyelerle çevrede yap›lan bu pilot uygulamadan elde edilen tecrübe, daha sonra merkezi yönetime aktar›labilir. Metodolojik olarak bana göre do¤ru bir uygulamad›r” dedi. Özellikle Mahalli
‹dareler Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar›lar›n›n haz›rlanmas›na teknik olarak
katk›da bulunan ve bu düzenlemelerin
Türkiye’nin ﬂartlar›na uygun olmas› için
kendi çap›nda gayret eden bu mütevaz› bilim adam›na kamu reformu ile ilgili merak
ettiklerimizi sorduk;
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Kamuda niçin yenilenmeye gerek
duyulur?
Kamuda yeniden yap›lanmaya zaman zaman ihtiyaç duyulur. Buna hem iç, hem de
d›ﬂ faktör neden olabilir. Teknolojik imkânlar›n artmas›, küreselleﬂme, gümrüklerin kalkmas›, devletlerin ve bireylerin birbirleriyle iliﬂkileri yan›nda karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›klar›n›n artmas›, kamunun iç yetersizlikleri (mali krizler), toplumun kamuya karﬂ›
güvenindeki sars›lmalar (rüﬂvet, yolsuzluk
ve adam kay›rmalar), performans olarak
özel sektör karﬂ›s›nda kamunun giderek
kan kaybetmesi, kamunun özel sektöre
paralel olarak kendini yenileyememesi ve
belirsiz bir ortamda çal›ﬂan günümüz ﬂartlar›ndaki kurumlar, kendilerini bu de¤iﬂime ayak uydurabilmek için daha esnek,
daha h›zl› karar verebilmek amac›yla yenilenmeye ihtiyaç duyarlar.
Ülkeler, ﬂirketler birbirleriyle yar›ﬂ›yor. Art›k ulusal ekonomi yok, küresel ekonomi
var. Ulus devlet yerine ulus üstü yap›lar
önemli hâle geliyor. Dolay›s›yla yeni teknikler, dünyaya aç›lma, bireylerin kazand›¤› özgürlükler ve bilgi teknolojilerinin getirdi¤i yenilikler; insanlar›n bilgi, görüﬂ,
düﬂünce ve anlay›ﬂlar›n› büyük ölçüde de-

¤iﬂtiriyor. Belirtti¤im gerekçelerden kaynaklanan ve 1980’lerde ortaya ç›kan bu de¤iﬂim, küresel bir olgu. Önce ‹ngiltere ve
ABD’de baﬂlad›, daha sonra Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu de¤iﬂime uyacak ﬂekilde kamuda yenilenme, kamu reformlar› gerçekleﬂtirildi. Bu nedenle de¤iﬂim Türkiye’ye özgü bir durum de¤il, küresel nitelikli bir olayd›r. Yönetimde de¤iﬂim
ihtiyac› geliﬂmiﬂ ülkelerde baﬂlad›. Türkiye’de de de¤iﬂim ertelenmiﬂ durumdayd›.
1980’de özelleﬂtirme ve kamudaki baz› tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak al›nan 24
Ocak kararlar›yla ekonomik alanda bu süreç baﬂlad›. Sivil topluma aç›lma ve özel
sektörün piyasa ekonomisi ﬂartlar›nda geliﬂtirilmesi, d›ﬂ ticaretteki serbestleﬂme uygulamalar›yla baﬂlad›. Fakat bu ekonomik
alanla s›n›rl› kald›, kamu yönetiminin di¤er
alanlar›na yans›mad›. 1984 y›l›nda Büyükﬂehirlerin kurulmas›yla yönetim aç›s›ndan
örnek olabilecek ilk de¤iﬂiklik yap›ld›. Fakat ondan sonra köklü de¤iﬂiklikler yap›lmad›. Bu arada Türkiye’nin yönetimde örnek ald›¤› ülkelerde de de¤iﬂiklikler oldu.
Mesela Fransa, öteden beri Türk kamu yönetiminin örnek ald›¤› bir ülkedir. Fransa
1980’de baﬂlad› de¤iﬂime, hâlâ devam edi115
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Siyasi Kararl›l›k ve Toplum
Deste¤i ﬁart
Reformun bir anda baﬂlay›p biten bir
olgu olmad›¤›n› belirten Prof. Dr. Bilal
Ery›lmaz, “Bütün ülkelerde reformlar›n
baﬂar›lmas›nda siyasi iktidarlar›n
kararl›l›¤› yan›nda sivil toplumun önemli
katk› ve deste¤i var. Bu nedenle sivil
toplum deste¤inin artmas›, reformlar›n
baﬂar›lmas› için yararl› olacakt›r” dedi.
yor. Hatta bu de¤iﬂimi sa¤ partiler de¤il
de, sol partiler baﬂlatt›. Dolay›s›yla de¤iﬂimin sa¤ ve solla bir ilgisi yok. De¤iﬂim, sa¤
ve sol partilerin müﬂterek bir gündemi.
Çünkü her gün de¤iﬂen, yenilenen bir
dünya var. Bu dünyada kamu yönetiminin
statik kalmas› mümkün de¤ildir. Kamu yönetimi boﬂlukta iﬂleyen bir sistem de¤il, o
da sosyal, ekonomik ve siyasi bir çevrede
faaliyet gösteriyor. O çevrenin etkileri, talepleri ve de¤iﬂimi kamu yönetimini de etkiler.
Ülkemizde yönetimin her alanda yenilenmesi çal›ﬂmalar› ne zaman ve
nas›l gündeme geldi?
Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi yönetimin
bütün boyutlar›yla yenilenmesi Türkiye’de
ilk defa Kamu Yönetimi Reformu ile
2002’de gündeme geldi. Esas çal›ﬂma ise
2003’de baﬂlad›. Kamu Yönetimi Reformu,
yaln›zca bir kamu yönetimi kanunu de¤il;
mahalli idarelere, mali yönetime, ﬂeffafl›k
ve hukuk devletine iliﬂkin boyutlar› var. Bu
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çok yönlü bir olay. Dolay›s›yla reformdan
beklenilen ﬂeyleri bir bütünlük içinde kaps›yordu. Biliyorsunuz bir reformun birkaç
temel unsuru içermesi lâz›m. Bunlardan
birincisi kapsam ö¤esidir. Yani reformunun, birbirleriyle ba¤lant›l› tüm unsurlar›
kapsay›c› olmas› gerekir. ‹kincisi, Moral
ö¤e dedi¤imiz toplumsal beklentilere cevap vermesi lâz›m. Üçüncüsü de içeri¤inin
zengin olmas›d›r. Bu üç temel unsur, Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nda vard›. Fakat bildi¤iniz gibi Türk bürokrasisin geleneksel anlay›ﬂ› ve çal›ﬂma tarz›ndan de¤iﬂime karﬂ› bir direnç oluﬂtu ve bu kanun tasar›s› TBMM’de bekliyor.
ﬁu anda ki son durum nedir?
Bildi¤ime göre Cumhurbaﬂkan›n›n vetosundan sonra bu kanun TBMM’de bekliyor. Ancak hükümet bu kanunla ilgili ne
yapacak onu ﬂu anda bilemiyoruz. Fakat
görebildi¤im kadar›yla Kamu Yönetimi Reformu Kanun Tasar›s› içindeki baz› unsurlar baﬂka kanunlar içinde yer al›yor. Yani
bütüncül bir yaklaﬂ›mdan parçal› bir anlay›ﬂa do¤ru strateji izlendi¤ini seziyorum.
Çünkü Kamu Yönetimi Temel Kanununa
göre bakanl›klarda Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›klar› öngörülüyordu. Bu, 5018 say›l›
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na son yap›lan de¤iﬂiklikle eklendi. Dolay›s›yla Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›klar›
tüm bakanl›klarda APK’lar›n yerini ald›.
Bu bir isim de¤iﬂikli¤i mi, fonksiyonel farkl›l›k var m›?
Çok önemli fonksiyonel bir de¤iﬂikli¤i var,
çünkü kamu yönetimi bir misyon, vizyon
ve hedeften yoksun ﬂekilde çal›ﬂ›yor diye
eleﬂtiriler vard›. Art›k kamu yönetimi proaktif olmak, gelece¤e yönelmek, girdilerden çok amaçlar› esas almak gibi anlay›ﬂlar› ortaya koymak durumunda. Dolay›s›yla
Strateji Geliﬂtirme Baﬂkanl›klar› da kamu
yönetiminin hedeflerini, amaçlar›n› ve vizyonunu sürekli gözden geçirecek, oluﬂturacak, takip edecek ve buna göre de harcamalar›n›, bütçelerini yapacak. Yani amaçla-

ra göre yönetim anlay›ﬂ çerçevesinde kamu yönetimine bir yön ve amaç duygusu
kazand›rmak amaçlan›yor. Öte yandan bakanl›klar›n kuruluﬂ ve görevleri hakk›ndaki
kanunlarda da de¤iﬂiklikler yap›l›yor. Parçalardan bütüne ulaﬂmaya do¤ru bir stratejinin benimsendi¤i söylenebilir. Bu tecrübe de bize Türk kamu yönetiminde bütüncül bir reform yapman›n mümkün olmad›¤›n› gösteriyor.
Parçadan bütüne stratejisi beklenen
amac› gerçekleﬂtirebilir mi?
Reformun Türkiye’de engellenmesi, onun
karﬂ›s›nda durulmas› mümkün de¤il. Reform gecikebilir, ancak yap›lacakt›r. Çünkü
ihtiyaç duyuluyor. De¤iﬂen iç ve d›ﬂ faktörler sürekli bask› oluﬂturuyor. Bu bask›lar
karﬂ›s›nda yönetimin beklemesi onun gücünü ve itibar›n› büyük ölçüde sarsar. Bir
de birlikte olmak istedi¤imiz Avrupa dünyas› ile ilgili anlay›ﬂlara da bu durum ters
düﬂer. Dolay›s›yla bunun hükümetlerin
politik hedefleri olmaktan ç›k›p tüm devletin ana stratejisi hâline gelecek. Ama gecikerek gelecek. Bu gecikmenin maliyeti,
topluma da, devlete de a¤›r olur.
Türk bürokrasisinin de¤iﬂime
direndi¤ini söylediniz. Sizce bunun
gerekçesi nedir?
Her kurum, yap›s› itibariyle biraz muhafazakard›r, tutucudur. Çünkü öteden beri
yapt›¤› ﬂeyleri devam ettirmek ister. Yeni
düzenlemelerin yeni roller ortaya ç›karaca¤› için bunlara pek olumlu bakmaz. Bürokraside genel olarak, ‘Baﬂkas› de¤iﬂsin, ben
de¤iﬂmeyeyim’ anlay›ﬂ› var. De¤iﬂime söylem olarak karﬂ› de¤iller, fakat kendilerinin
de¤iﬂimine s›ra gelince, ‘Biz de¤il, baﬂkas›
de¤iﬂsin’ diyorlar.
Dolay›s›yla kendi yararlar›na olacak de¤iﬂiklikleri onayl›yorlar, kendi ç›karlar›na uymayanlara ise biraz direnç gösteriyorlar.
Bu noktada hükümetlerin kararl›l›¤› ve liderli¤i çok önemli. E¤er kararl›l›k ve liderlik iyi olursa bürokrasinin fazla direnece¤ini sanm›yorum.
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Yerelden Merkeze De¤iﬂim

Her kurumda, özellikle orta kademe
yönetimden de¤iﬂime her zaman bir
direnç vard›r. Bürokrasinin direncini
de bu kapsamdan de¤erlendirebilir
miyiz, baﬂka faktörler de var m›d›r?
Türkiye’de bürokrasinin toplumsal misyonlar› var. Yani Türkiye’de bürokrasi salt
kamuya hizmet etmekten, kamu yarar›na
çal›ﬂmaktan öteye toplumsal de¤iﬂimi, dönüﬂümü sa¤lamak gibi bir modernizasyon
görevi var. Dolay›s›yla de¤iﬂime yönelik
içeri¤i de kendisi belirlemek istiyor. Toplumun de¤iﬂim konusunda serbest b›rak›lmas›n› pek istemiyor. Oysa bireyselleﬂme,
sivil toplum ve özel sektör dedi¤imiz unsurlar ve kavramlar, toplumun de¤iﬂiminin
o aktörlere b›rak›lmas›n› gerektiriyor. Devletin buradaki görevi, çat›ﬂmay› önlemek
ve de¤iﬂimin olumsuz sonuçlar›n› ortadan
kald›rmakt›r. Yani devletin, bürokrasinin
misyonunda bir de¤iﬂiklik var. Art›k kadiri
mutlak bir devlet anlay›ﬂ›ndan, her ﬂeye
karar veren ve her ﬂeyi yapan bir bürokrasi anlay›ﬂ›ndan hizmetkar, araçsal bir bürokrasiye do¤ru geçiyoruz. Bütün hedef;
vatandaﬂa, topluma daha çok hizmet nas›l
götürülebilir, bunun için daha çok sorumluluk duygusuyla nas›l çal›ﬂ›labilir anlay›ﬂ›na göre bürokrasiyi yap›land›rmakt›r. Bütün Avrupa ülkelerinde yap›lan reformlar›n
temel amac›; daha az maliyetle, daha etkinlik ve sorumlulukla çal›ﬂan bir kamu bürokrasisini, kamu yönetimini oluﬂturmakt›r.
Dolay›s›yla ülkemizde toplumun ihtiyaç duydu¤u de¤iﬂim ile kamunun,
bürokrasinin öngördü¤ü de¤iﬂimin
farkl›l›k gösterdi¤ini söyleyebilir
miyiz?
Bürokrasinin öngördü¤ü de¤iﬂim, köklü
bir de¤iﬂim de¤il. Bürokrasinin öngördü¤ü
de¤iﬂim, reformun kapsam ve içerik bak›m›ndan daha daralt›lm›ﬂ›, yani ufak tefek
iyileﬂtirmeler ﬂeklinde. Yönetim anlay›ﬂ›nda köklü bir de¤iﬂimi getirmiyor.
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Merkezi bürokraside bütüncül bir
reform gerçekleﬂtirilemedi, fakat
baﬂta ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi olmak üzere baz› yerel yönetim
birimlerinde yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar› dikkat çekiyor. Konuyu yak›ndan takip eden bir gözlemci olarak bu durumu nas›l yorumluyorsunuz?
2004 y›l›nda, 1930’da ç›kan 1580 say›l› Belediye Kanunu de¤iﬂti. Bununla birlikte
Büyükﬂehir Belediye Kanunu yan›nda ‹l
Özel ‹daresi Kanunu de¤iﬂti. Mahalli idarelerde yaklaﬂ›k 100 y›ll›k kanunlar yenilendi. Bu de¤iﬂiklik büyük ﬂehirlerde çok
daha fazla hissedilir oldu. Çünkü belediyelerin sorumluluk alanlar› geniﬂletildi.
Fakat eksik olan ﬂey, yetkilerle birlikte
kaynaklar›n art›r›lamay›ﬂ›d›r. Reformun
amac›, yetkilere göre kaynaklar›n da art›r›lmas›d›r. ﬁu anda reformunun idari k›sm› tamamland›, fakat mali kaynak transferi gerçekleﬂmedi. TBMM’de mahalli idarelerin gelirlerini art›rmaya yönelik bir yasa tasar›s› var. E¤er bu ç›karsa o zaman
Mahalli ‹dareler Reformu bütünüyle gerçekleﬂmiﬂ olur ve büyük ﬂehirlerdeki o
de¤iﬂim de daha h›zlanm›ﬂ olur. Büyük
ﬂehirlerde eskiden kenti yönetememe
problemi vard›. Yani belediyeler, ﬂehirleﬂmeye seyirci kal›yorlard›. Sonradan da
meﬂrulaﬂt›r›yorlard›. Ancak ﬂimdi belediyeler birçok kentsel hizmete öncülük yap›yorlar. Toplu konut projeleri, altyap›
projeleri ve çevre düzenlemesi projeleriyle art›k ﬂehirleﬂmeye seyirci kalmak yerine ona rehberlik, önderlik etmeye baﬂlad›lar. Dolay›s›yla seyretmekten, beklemekten ç›k›p, de¤iﬂimin öncülü¤ünü yapan, de¤iﬂimin motor unsurunu oluﬂturan bir konuma do¤ru geçiliyor. Böylelikle hem hizmetlerin maliyeti düﬂüyor,
hem de vatandaﬂ›n yönetime güveni art›yor.
Bu süreçte belediye bürokrasisinin
hizmet anlay›ﬂ›nda nas›l bir de¤iﬂiklik oluyor?

Yap›lan reformla sadece belediyelerin
yetki alanlar› geniﬂletilmedi, belediye çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma tarz›, biçimi de de¤iﬂtirildi. Stratejik plan kavram› geldi. ‹lk defa
mahalli idareler performansa dayal› bir
yönetim anlay›ﬂ› sergilemekle yükümlü
oldular. Stratejik plan ve y›ll›k olarak performans programlar› yap›l›yor. Bunlara
ba¤l› olarak da belediye birimlerinin performans› de¤erlendirilecek. Stratejik plan
haz›rlama çal›ﬂmas› 13 Temmuz’a kadar
bütün belediyelerde tamamlanacak. Stratejik plan›n hemen arkas›ndan da performans program› yap›lacak. Yani performans, baﬂar›, etkinlik ve kalite gibi kavramlar belediye bürokrasisi için de uygulanacak. Dolay›s›yla bu, yerel yönetimlerin merkezi yönetimden önce uygulamaya koydu¤u yeni bir yönetim anlay›ﬂ›d›r.
Belediyelerle çevrede yap›lan bu pilot uygulamadan elde edilen tecrübe, daha
sonra merkezi yönetime aktar›labilir. Metodolojik olarak bana göre do¤ru bir uygulamad›r.
Çünkü 3225 belediye var. Bunlardan nüfusu 50 binin üzerinde olanlar stratejik
plan haz›rlamak durumunda. Dolay›s›yla
farkl› uygulamalar, farkl› deneyimler ortaya ç›kacak. Bu da belediyeler aras›nda bilgi paylaﬂ›m›n› getirecek. Buradan elde
edilen tecrübe de merkezi yönetime daha kolay aktar›labilecek. Önceki kanunlar›m›z›n hepsinin kayna¤› Avrupa’d›r. Fakat 2003 y›l›ndan sonra yap›lan reform çal›ﬂmalar›ndaki yasalar›n bir k›sm› kendi
yerli tecrübemize göre oluﬂturulmuﬂtur.
Özellikle mahalli idareler kanununda herhangi bir ülke model al›nmam›ﬂt›r. Mevcut 1580 say›l› kanunun ruhuna uygun
olarak 70-80 y›ll›k mahalli idarelerin kendi bilgi birikimi ve tecrübesi, haz›rlanan
kanunlara rehberlik yapm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bütünüyle orijinal, yerli ve bize ait bir
düzenleme diyebiliriz. Zaten kanun ç›kt›ktan sonra büyük bir aksakl›k olmad›.
Bu da kanunun yerel ihtiyaçlara ve tecrübeye bakarak yap›ld›¤›n› gösteriyor.
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“Her dem yenileniriz;
bizden kim usanas›...”
Ana mahiyetimizi, do¤uﬂtan genlerimize yüklenmiﬂ olan›, mânevî kimyam›z› muhafaza ederek,
zahirî yenilenme zaten yarat›l›ﬂ›n özünde var olan bir harekettir. Bunun için sûfî ﬂairimiz Yunus
Emre, derunî mânâs›yla, “Her dem yenileniriz, bizden kim usanas›!” demiﬂtir.
“Yeniye” herkes heves eder, övgü dizer.
Bilindi¤i gibi, “Eskiye ra¤bet olsayd›, bit
pazar›na nûr ya¤ard›!” diye bir deyimimiz
var. Çünkü, mevcut olan, ne kadar güzel
ve gerçek olsa da, zaman aﬂ›nmas› ile bir
usanmaya, bir b›kk›nl›¤a do¤ru yönelir. O
zaman da, insanlar de¤iﬂmiﬂ olmak için de¤iﬂmeye karar verir. Bu durum sa¤l›kl› ve
ilmî bir yenilenme de¤il; sadece mevcut
durumu de¤iﬂtirme sevdas›d›r. Oysa akl›
baﬂ›nda milletler ve fertler, hülyâlar›n›n
peﬂinde sürünmek yerine, tarihî, sosyal
gerçeklerin ›ﬂ›¤›nda do¤ru ve karakteristik
(gelene¤ine uygun) olana meyleder. Onu
geliﬂtirir ama asla kökten de¤iﬂtirmeye kalk›ﬂmaz. Tabiî ki, yenili¤in, yenileﬂmenin
felsefî cephesinden söz ediyoruz. Konumuz eﬂyan›n ﬂekîl de¤iﬂtirmiﬂ hâli de¤il.
Sosyal ve kültürel aç›dan, kendi tabiî seyri içindeki de¤iﬂmeye evet, fakat de¤iﬂirken, de¤iﬂmeden devam ede gelen/devam edip gitmesi gereken bir yan›m›z hep
olmal›. Çünkü, fertler ve toplumlar dünle

De¤iﬂmesi gereken hususlar iﬂin zarf›n›,
de¤iﬂmeden ebed-müddet devam etmesi
gereken ise iﬂin mazrufunu, yani özünü
teﬂkil ve temsil eder. ‹nsan ve toplum
hayat›nda zaman›n zarurî ihtiyaçlar›na
göre de¤iﬂmesi, yenilenmesi gereken
hususlar oldu¤u gibi, ayniyle muhafaza
edilmesi gereken de¤erler de vard›r.
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yar›n› iç içe geçmiﬂ gökkuﬂa¤› renkleri gibi
birlikte yaﬂar. Dünle-yar›n, b›çakla kesilip
at›lm›ﬂ gibi birbirinden kopar›lamaz.
Toplumlar, fertler ve ﬂirketler için, mutlaka ‘yenilenmesi’, ‘de¤iﬂmesi’ gereken unsurlar oldu¤u gibi, asla de¤iﬂmemesi, ayniyle devam etmesi gereken ‘kal›c› de¤erler’ vard›r. Bunlar zaman üstü/ötesi k›ymetlerdir. Bu k›ymetler, milletleri millet
yapan tarihî, kültürel ve içtimâî yap›taﬂlar›d›r. As›l kimli¤imizi bunlar teﬂkil eder. Zahirî yenilenme ile ‘kimlik de¤iﬂtirmeyi’ birbirinden ay›rt etmeliyiz. Yerli
sosyologlar›n ›srarla vurgulad›¤› üzere, ölçümüz hep ﬂu olmal›: “De¤iﬂirken biz kalmak, biz kalarak de¤iﬂmek!” Bünyedeki
muhtemel tahribat›n› hesaba katmadan,
öz ve cevher de¤iﬂtirmek, ço¤u zaman
‘sosyal felâketlere’, ’kimlik kayb›na’ yol
açabilir. ﬁairin dedi¤i gibi; “De¤iﬂim: çeli¤i
pasland›ran su/‹ki câmi aras›nda yaﬂamak!”
(O.Y) Yani, çeli¤in paslanmas› da, bir anlamda ‘de¤iﬂme, baﬂkalaﬂma’ hâdisesidir;
ama arzu edilen bir ﬂey de¤il. Öyleyse neyin, ne kadar ‘yenilenmesi’, ‘de¤iﬂmesi’ gerekti¤ini; neyin asla de¤iﬂmeden, oldu¤u
gibi korunmas› gerekti¤ini iyi etüt ve tahlil
etmek lâz›m. Her yenilik iyi, her de¤iﬂiklik
bir terakki diye telâkki edilmemeli. Çeli¤i/irademizi daha da güçlendirecek ‘yenileﬂmeden’ yana olmal›y›z; çeli¤i pasland›ran ‘bozucu’ reaksiyondan yana olamay›z.

Yenilik, de¤iﬂme...iyi de, her ﬂeyde mi yenilik merak› içinde olaca¤›z? Siz bütün tabiât›n, sürekli de¤iﬂen içinde, de¤iﬂmeden
muhafaza edilen hikmetli oluﬂumunu görmüyor musunuz? Var edilenin, özgün ve
biricik yap›s›n›, nas›l da itina ile, yarat›l›ﬂ›n
ulvî nizam›na ba¤l›l›k içinde korudu¤unu,
ayniyle ‘yaﬂatt›¤›n›’ görmüyor musunuz?
K›rm›z› gül, yarat›lal› beri bu özelli¤ini koruyor. Bundan ötürü gülden b›kk›nl›k ve
usanma duyuldu¤u söz konusu mudur?
Öyleyse ﬂu hükme varabiliriz, ‘de¤iﬂiklik ve
yenilenme arzusu’ bir anlamda beﬂerin eksikli¤ini, aczini ortaya koymaktad›r. O, an-
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cak yap-boz tekni¤iyle mükemmele do¤ru
bir seyir içinde olabilmektedir. Ama kâinat›n muhteﬂem yap›s›, var ediliﬂinden beri
“gören gözler için” ihtiﬂam›n›, eskimez yenili¤ini muhafaza etmektedir.
Gül yenilenmeyi (sonbaharda ölüp, ilk baharda yeniden bütün özelli¤i ve ayn› rayihas›yla , ayn› güzelli¤iyle dirilerek), ibret
ve hikmet boyutunda sürekli gerçekleﬂtiriyor. Hatta, ‘ak›l sahipleri için’ insano¤luna
derunî ö¤ütler veriyor. Bu ‘aynilik içindeki
yenileﬂmeden’ ders ve ibret almal›. ‹lâhî ilmin tezahür sahas› tabiâtt›r. Tabiât, bilenler için hikmetli bir bilgedir. Gül de¤iﬂir,
fakat yenilenirken özünde hep ‘kendili¤ini’ korur. Kendili¤ini yani genlerine yarat›c›n›n yükledi¤i cevherin özgün kimyas›n›
muhafaza eder. Siz hiç, bir gülün çi¤deme
veya çi¤demin zamba¤a; papatyan›n sümbüle, sümbülün menekﬂeye özendi¤ini; lâlenin kat›rdikenine dönüﬂtü¤ünü gördünüz mü? Bu ‘ibretli sâbitedeki’ ‘aynili¤in’
sizce bir s›rr›, metafizik bir ‘iﬂareti/mesaj›’
yok mu? Bu tabiât ilminden ve fizikötesi
sezgiden alaca¤›m›z ilhâm; yenileﬂmedeki
tabiî ve sa¤l›kl› ölçüyü belirleyecektir.
Metafizik Daima Yenidir
Bu tabiî ilme iﬂaret eden ünlü düﬂünür
Francis Bacon ﬂöyle der: “Tabiâtta rastlanan her taﬂ›n alt›n› kald›r›p bakmal›d›r.
Çünkü gerçe¤e, (mutlak gerçe¤e: de¤iﬂmesi gerekenle, de¤iﬂmeden devam etmesi gerekenin ilmine, hikmetine) bazen
caddelerde de¤il (kargaﬂaya düﬂmüﬂ ﬂehirler), patika yollarda (oluﬂun aﬂ›nmadan,
örselenmeden, y›pranmadan varl›¤›n› muhafaza etti¤i sükûnet yurdunda/tabiâtta)
rastlan›r.” Emerson ise k›sac›k bir cümlede özetler ‘yenilikten kastedileni’/onun aﬂk›n (müteâl) mahiyetini: “Metafizik daima
yenidir!” Demek ki, yenileﬂmeye, de¤iﬂmeye/de¤iﬂtirilmeye muhtaç olan yan, eﬂ-
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yaya, fizi¤e dair bir hâdisedir. Mücerret de¤erler ise zaten her dem tazedir. Bunun
için buyurmuﬂ Derviﬂ ﬂairimiz, “Her dem
yenileniriz; bizden kim usanas›?” diye. Düﬂündürücü de¤il mi? Yoksa siz ‘yenilik’ deyince, eﬂyan›n sath›ndaki sahte boyay›,
nesnenin giydi¤i ‘süslü don’u (elbise/sûret
mânâs›nda) uçucu, tuza¤a düﬂürücü sathî
imaj› m› anl›yorsunuz? De¤iﬂmek sûretâ
bir hâdisedir, soyut alanlar›, ahlâkî birikimi, gelenekli cemiyet müktesebat›n›, mânevî k›ymetleri kapsamaz.
“Buldum! Buldum!” diye sevinçten ç›ld›ran

adam; ayn› zamanda, ‘yarat›lm›ﬂ› keﬂfin’
taﬂk›n coﬂkusuyla, yaratan›n kudretini idrak etmeyi ve ‘oluﬂun derin hikmetini’, kaç›ran adamd›r!
“Yenilikten” kastedilen, eﬂya/ürün ve hizmet sektöründeki yeni aray›ﬂlar ise, buna
kimsenin itiraz› yok; tam tersine teﬂvik etmeli. Ama unutmamal› ki, as›l mesele suyun saf ve temiz olmas›d›r; e¤er bu gerçekleﬂtirilememiﬂ ise, yani suyun safl›¤› korunamam›ﬂ, hatta baz› kimyevî katk› maddeleriyle evsaf› bozulmuﬂ ise; onu ister toprak testide sunun insanlara, isterse billur
kâsede. Pek k›ymeti yok! Özenti ve aray›ﬂ,
güzel olan› kavray›ﬂ noksanl›¤›ndan do¤ar
ço¤u zaman. Tekstil sektörünün Avrupa’y›
bile sarsacak derecede geliﬂmesinden sonra bile, insanlar›n s›hhat ve sa¤l›k aç›s›ndan

ilkele/hafif/serin ﬁile bezine dönmek için
can att›¤›n›; sanayi toplumuna geçiﬂe büyük övgüler dizenlerin, buharl› motorun
bulunuﬂunu alk›ﬂlayanlar›n, k›sa bir zaman
sonra, ‘bozulan tabiî çevrenin etkisiyle, yaﬂanmaz hâle gelen sanayi bölgelerinden,
kirletilmemiﬂ tabiî alanlara nas›l göç etmeye baﬂlad›¤›n›’ düﬂünürseniz. ﬁuursuz yenilik özleminin anlam›n› daha iyi kavrars›n›z.
Do¤unun mistik ikliminden beslenen ünlü
romanc› Hermann Hesse, hislerinize tercüman olacakt›r mutlaka: “Dünya mükemmellikten yoksun ya da mükemmellik yolunda a¤›r a¤›r ilerliyor de¤ildir; hay›r, her
an mükemmeldir. Tüm günahlar ba¤›ﬂlamay›, tüm küçük çocuklar yaﬂlanmay›, tüm
bebekler ölümü, tüm ölenler sonsuz hayat› kendi içinde taﬂ›r.”
‹lim adamlar› modern ça¤›n ilk yenili¤ini
‘tekerle¤in bulunuﬂu’ olarak izah eder. ‹lkel hayattan teknik hayata geçiﬂin ilk hareketi, tekerlekle baﬂlam›ﬂ. Bu muharrik güç,
yeni dünyalara ulaﬂmak için, kapal› bir havzadan ç›k›ﬂ için çok önemli. Tekni¤inin ve
görüntüsünün ald›¤› yeni görünüp o kadar
önemli de¤il.
Meseleye daha ziyade de¤erler aç›s›ndan
yaklaﬂt›¤›m›zda, neyi nas›l muhafaza edece¤iz ya da neyi ne kadar de¤iﬂtirece¤iz?
Bu konuda düﬂünür Disraeli âdeta bize
yol-yöntem ve metot gösteriyor: “Mevcut
tüm iyi kurallar› korumam›z gerekti¤ini savunun bir muhafazakâr ve bütün kötü kurallar› kald›rmam›z gerekti¤ini savunan bir
radikal düﬂünce taraftar›y›m.”
Elbette, insan ve onun tasarrufundaki eﬂyan›n geliﬂme, de¤iﬂme süreci/serüveni
hep daha iyiye, hep daha güzele do¤ru ‘evrilerek’ geliﬂmeli; fakat mânâ ve mahiyet
deformasyonuna u¤ramamal›; esas oluﬂun
cevher ve kimyas›n› de¤iﬂtirmemeli. Süre
giden, devam eden bir yan olmal› hep ye-
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niliklerimizde. O bizim mührümüz, alâmet-i fârikam›zd›r. Onu özenle korumal›.
Bu arada, iﬂin metafizik boyutunu da kapsamak üzere, “fizik olabilirli¤in” imkân›n›
ve s›n›rlar›n› belirleyen Lavoisier kanununu hat›rlamakta yarar var. Neydi bu kanunun özü: “Hiçbir ﬂey yoktan var, vardan
yok edilemez!” Ateﬂli innovasyon taraftarlar› önce “fizik olabilirli¤i” iyi tahlil etmeli.
Bu kavram, ilgili literatürde ﬂöyle tarif ediliyor: "‹nnavasyon süreç olarak, bir düﬂünceyi, ticarîleﬂtirilebilir bir ürün ya da hizmete, sanayi üretimine, da¤›t›m yöntemine veya yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüﬂtürmeyi ifade eder.”
‹çtimaî mânâda, “Nizam-i Cedit”ten itibaren ‘yenileﬂme hareketlerinin siyasî tarihine’ göz atarsak, Mustafa Özel, bu konuyu
çok güzel özetlemiﬂ:
“‹ki yüz y›ll›k yenileﬂme tarihimiz dile gelseydi, herhalde ﬂöyle derdi: ‘Ey Türk ayd›n›, devleti, ordusu! Titre ve millete dön!”
Neredeyse, baﬂka söze, baﬂka hükme, baﬂka tahlile gerek yok.
Daha ilerisinde ise fizik gerçeklik nesnelli¤ini (var oluﬂunu) giderek yitirme çizgisine var›yor. ‹lmin geliﬂmiﬂ safhas›nda kuantum denilen daha mücerret bir kavram ve
onun tan›mlad›¤› daha ‘soyut bir var oluﬂtan’ söz ediliyor. Bunu yaparken gerçekte
‘fizikî dünyada var olmayan, fakat buna
ra¤men elektronun hareketlerini yönlendiren bir ‘dalga’n›n varl›¤›ndan (tabiri câizse gözle görülmez, mücerret bir cevher
donanmas›ndan, mecâzî bir oluﬂ imaj›n-
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dan) söz ediliyor; bu ‘aﬂk›n hâle’ dikkat çekiliyor. Yani fizi¤e, tabiâta dair ö¤renmek
istedi¤iniz ﬂeyler bu fizikî olmayan dalgada
(mücerret enerji ›ﬂ›mas›nda), onun iç s›rr›nda sakl›.
‹ﬂin esas› ﬂu: e¤er köklü ve mutlak bir yenileﬂmeden, radikal bir de¤iﬂmeden, fizik
ve metafizik bir form ink›lâb›ndan söz edecek olursan›z; bunun mümkünât› yok. ‹nsano¤lu güzele ve iyiye ulaﬂma yolundaki
ilmî tecessüsünü, aray›ﬂ›n› sürdürmeli elbette; ama olabilirlikle, imkâns›z›n s›n›rlar›n› fazla zorlamamal›.
Özetle, yenileﬂmenin zahirî ve bât›n› yan›
önemli. Meselâ insan›n, ahlâkî anlay›ﬂ› zamanla gözden geçirilecek, revize edilecek,
reforma u¤rat›lacak bir mahiyet de¤il.
Her hâlükârda de¤iﬂmek, baﬂkalaﬂmak,
ötekileﬂmek, modern bir çehre edinmek
isteyenlere ve bu yoldaki yozlaﬂt›r›c› dayatmalara hemen boyun e¤enlere, E.E. Cummigs’in ﬂu sözlerini hat›rlatmak gerekir:
“Bizi baﬂkalar›na benzetmek için, elinden
geleni ard›na koymayan bir dünyada, kendiniz kalmak; bir insan›n yeryüzünde verebilece¤i en büyük kavgaya giriﬂmek ve asla
geri çekilmemektir.” (Bir ﬁairin Ö¤rencilerine Ö¤ütler.)

latt›¤›m›z üzere, akl› baﬂ›nda, ilim dairesinde tefekkür üreten sosyologlar›m›z, ilim,
irfân sahibi münevverimiz ölçüyü çok güzel belirlemiﬂ: De¤iﬂirken biz kalmak, biz
kalarak de¤iﬂmek. Burada anahtar kelime,
“Biz kalmak”; yani köklere, renklere, kültürel ve genetik kodlara sâd›k ve ba¤l› kalmak. Özü muhafaza etmek...Pergelin bir
ucunu kendi merkezimizde sabitleﬂtirdikten sonra, d›ﬂ dünyaya aç›lmak. Ölçü ve
sosyal formül bu. Yoksa, kendili¤ini kaybetmek, ne de¤iﬂmek, ne yenileﬂmek, ne
de geliﬂmektir. Bu durum sadece, özgün
mâhiyetini, ana cevherini kaybetmek, baﬂkalaﬂmak, yozlaﬂmak, ‘bozulmaya’ ve ‘bozguna’ u¤ramakt›r.
Öte yandan, yeniden müspet aç›dan yenileﬂme, özü muhafaza ederek de¤iﬂme bahsine gelirsek. Bir ülkede yenileﬂmenin, ça¤a ayak uydurman›n, tefekkür üretmenin
merkezi neresidir? ﬁüphe yok ki, bu müesseseler, üniversitelerdir. ‹lim yuvas› olmas› gereken üniversiteler! Çünkü eski deyimle “fennin ›ﬂ›¤›” topluma oradan yay›l›r.
Peki bu en az›ndan ülkemiz için böyle midir? Ne yaz›k ki, sorunun cevab›: hay›r! B›rak›n›z özü muhafaza ederek yenileﬂmenin
öncülü¤ünü yapmay›, üniversiteler, üni-

Kendimiz Kalarak De¤iﬂmek
Sosyal sahada kültür ve kimlik de¤iﬂtirmek, baﬂkalaﬂmak ya da kadim ifadesiyle
Garpl›laﬂmak konusunda, bizden bir münevverin söylediklerine kulak verelim:
“Murdar bir hâl’den, muhteﬂem bir mâziye
kanatlanmak gericilikse, her namuslu insan gericidir!” (Cemil Meriç, Bu Ülke)
Bu anlat›lanlar karﬂ›s›nda, sak›n statik, dura¤an, her türlü yenili¤e kapal›, konservatif
bir toplumu/hayat› teklif etti¤imiz düﬂünülmesin. Ölçü ve nizam içerisinde de¤iﬂecek olan›n da, de¤iﬂmeden devam edecek
olan›n da, hükmü ortada. Defalarca hat›r-
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versite d›ﬂ›ndaki genel bilgi seviyesinin,
düﬂünce yenilenmesinin çok gerisinde kalm›ﬂt›r. Akademik camiâdan (münferit münevver ç›k›ﬂlar› hariç) genel bir merkez
olarak Türkiye’yi gelenekli düﬂünceden,
köklerden yola ç›karak, bilgi teknolojisine
ve dolaﬂ›mdaki/tedavüldeki düﬂünce seviyesine uygun ﬂekilde temsil etmesi asla
mümkün de¤il. Orta Ö¤retimde haz›r
ödevle, Üniversitede de haz›r tezlerle ilim
tahsil eden (!) gençlikle; bu gençli¤in, aﬂ›rma kitaplarla profesör olan (gerçek ilim sahiplerini tenzih ederek) ‘ak›l hocalar›’ Türkiye’yi de¤iﬂtirip, dönüﬂtürebilece¤ine inan›yor musunuz? Hani moda kavramlardan
‘evrilme’ falan diyorlar ya, iﬂte bunu baﬂaracak bir fen kap›s› (‹lmîye s›n›f›) biliyor
musunuz? Iﬂ›ktan mahrum bir ‘kaynak’tan
›ﬂ›k yaymas›n› beklemek, irﬂât edicilik ummak, ham hâyal de¤il mi? Bu yüzden evrilmek yerine, 146 model Desoto
gibi düz yolda bile s›k s›k devriliyoruz! Nerde Hazerfenlerimiz,
nerde Ulubatl› Hasanlar›m›z,
nerde Ulu¤ Beylerimiz?
Kök bilgiden yoksun olan, mevcudu tan›y›p tahlil edemeyen bir
idrak, yar›n›n bilgisini, yar›n›n tefekkürünü, yar›n›n ileri teknolojisini nas›l üretecek? Bu k›s›r ve
k›skanç çevre, kendisi yeni bir
ﬂey üretemedi¤i gibi, akademik
haset ve ‘hava’ içinde, halktan
kafas› çal›ﬂan mucit kiﬂilerin de
önünü kesiyor. Fikirde, sanatta, edebiyatta
da bu böyle. Hakezâ bilimsel çal›ﬂmalarda
da. Hat›rlay›n›z, 90’l› y›llarda kansere karﬂ›
zakkum çiçe¤inden etkili ilâç bulan bir zat,
sözde bilimsel çevrelerce nas›l da sald›r›ya
u¤ram›ﬂ, nas›l da havasa yak›ﬂmayacak bir
üslûpla h›rpalanm›ﬂt›. Onlar›n tek gayeleri
vard›: akademik itibarlar›n›n(!) sars›lmamas›, ilmî (!) fiyakalar›n›n bozulmamas›!..
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Onlar› ilgilendiren bu idi,
yoksa kanserden ölenlerin
ac›s›na pek ald›rd›klar› yoktu.
Bizzat tan›d›¤›m halktan bir
mucit vard›; atölyelerde küçük motorlar› mazottan çok
daha ucuza çal›ﬂt›racak bir
sistem üzerinde çal›ﬂ›p, gerçekten etkili bir buluﬂ ortaya
koymuﬂtu. Ne var ki, bu zat hiçbir kesimden buluﬂuna destek bulamad›.
Düﬂüncede Yenilik
Dil, üslup, tefekkür, estetik, edebiyat aç›s›ndan meseleye bakarsak. Peki dil ﬂuuru,
dil esteti¤i, dil titizli¤i, dil idraki olmayan,
vasat bir kafadan, bir ‘ilim idraki’, ‘yeni bir
buluﬂ’, fevkalâde bir icat ç›kaca¤›na inan›yor musunuz? Ben inanm›yorum. Çünkü
ikna edici örnekleri ortada yok. Hani hep

deriz ya, 70’li y›llardan beri ortal›kta dolaﬂan bir tâbir var: Montaj sanayii. Montajla,
taklitle bu iﬂ olmaz. Dünyay› kendine hayran b›rakacak eserlere, buluﬂlara, icatlara,
yeniliklere imza atmak, en çok da bu medeniyetin insan›na yak›ﬂ›r. Ama ortada vahim bir durum var: Önü aç›k olanlar›n ufku yok, ufku olanlar›n önü kapal›! Büyük
bir çeliﬂki olarak karﬂ›m›zda duran bu du-

rum düzelmedikçe; ‘tepe-taklak ehram’›n
(deyim NFK’n›n.) gerçek konumuna dönüﬂmesi mümkün de¤il. Öyleyse yenilik
için, yenileﬂme için, normu ve formu yeniden dizayn etmek, inﬂa etmek, yeniden
düzenlemek ya da meﬂhur söyleyiﬂi ile bize ait bir Rönesans’› (gelenekten beslenen,
yenileﬂme hareketi, gelecek inﬂas›) gerçekleﬂtirmek imkâns›z de¤ilse de, uzak bir
hayâl.
Kald› ki, ‘yenilik ve yarat›c›l›k’ (mevcuttan
yola ç›karak bir kompozisyon oluﬂturma
mânâs›nda) fikren geliﬂmiﬂ toplumlarda bir de¤er ifade eder. Cemil
Meriç bu çerçevede, en az›ndan
“fikrî yarat›c›l›k/yenilikçilik’ konusunda ﬂu ac› tesbiti yapar:
“Kimin için yaratacaks›n? ‹nsanlar
›ﬂ›¤a, hayâta, sonsuza düﬂman. Ayd›nlanmak için yan, ayd›nlatmak
için de¤il!”
‹ﬂin böyle trajik bir yan› da var, maalesef! Ayd›nlanma felsefesinin öncülerinden, isyankâr idrak Nietzche,
‘dâhi insan›n, s›radan insan taraf›ndan yok edildi¤ini’ savunur. ‹cad›n,
yenili¤in üst idrake sahip bir vasat istedi¤i
de, göz ard› edilmemeli. E¤er bir s›¤l›k ve
s›radanl›k varsa, o toplumdaki ilim ortam›n›n/atmosferinin hafifli¤ini, düﬂünce ç›tas›n›n düﬂüklü¤ünü de hesaba katmak gerekir. Gençlerimiz aras›ndan niye yeni mucitler ç›km›yor? diye yak›n›r›z hep. Ama hiç
kimse yak›nanlar›n, bu konular› teﬂvik etmek için ne yapt›¤›na, ne maharet ortaya
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koydu¤una bakmaz? Geri kalm›ﬂ toplumlar, ‘yarat›c› düﬂünceye’ hep ihtiyatla, kuﬂkuyla yaklaﬂ›r. Ahmet Hamdi Tanp›nar bu
ﬁark boﬂ vermiﬂli¤ini çok güzel tasvir eder:
“Do¤u, oturup beklemenin yeridir. Sabredersen, her ﬂey aya¤›na gelir!” Biraz derviﬂ
meﬂrep, biraz hicivli bir durum gibi dursa
da, ‘tevekkül ve sab›r’ ﬁark insan›n›n hayat›, kaderi ve ameli/eylemi idrak etmede iki
temel anahtar›d›r. Belki kutsal mânâda bu
bir yol haritas›d›r ama, fizik dünya ‘kadercilikle’ de¤il, ‘aksiyonla/eylemle’ de¤iﬂir ve
dönüﬂür. Yenilenir ve güzelleﬂir. Baz› hâllerde ise, ‘yenilenmeyen/yenilir!’
Orta Asya kültüründe, k›ﬂtan ç›k›p bahara
ermenin, yenilenmenin, güzelli¤e ermenin
sevincini kutlamak üzere Nevruz ﬂenlikleri
yap›l›r. Son y›llarda geliﬂerek ve kimi zaman renk de¤iﬂtirerek devam ediyor bu
âdet. Burada da, kutlanan nev-ruz yani ‘yeni gün’dür. Demek ki, en muhafazakâr insanda bile yenilik, yenileﬂme ve güzele
do¤ru de¤iﬂerek geliﬂme fikri, duygusu, arzusu ve iste¤i hâkimdir. Yoksul bir aile bile baharla birlikte hiçbir ﬂey yapamazsa, iki
kilo kireç alarak, gecekondusunun badanas›n› yeniler. Hatunlar durmadan evdeki
eﬂyalar›n yerlerini de¤iﬂtirir. Yeni bir kompozisyon teﬂkil eder. Yeni bir manzara üretir. Çünkü eskiler, tebdil-i mekânda ferah-
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l›k var demiﬂler. Yeni bir dekor, yeni bir dizayn yeni bir neﬂe, yeni bir mutluluk demektir. Hizmette yenilik de, insanlar› hoﬂnut eden bir geliﬂmedir.
Fakat ›srarla üzerinde dural›m ki, de¤iﬂme
zahirde olur, sûrette olur; öz ve cevher
muhafaza edilmelidir. Yoksa yap›lan iﬂ, de¤iﬂme, yenileﬂme, yenilik de¤il; deformasyon veya transformasyon, baﬂkalaﬂma, aslî
unsurunu kaybetme, kimyevî/genetik de¤iﬂikli¤e u¤rama anlam›na gelir. Klonlanma da, bir yeniliktir meselâ, ama asla erdemli ve etik bir durum de¤il. Kimyasal
elementler gibi, sosyal görüntülerin, foto¤raflar›n da bir kimyas›, bir iç nizâm›, ﬂekliﬂemâl› var.
‘Kökü mâzide olan âti’
De¤iﬂece¤iz, yenileﬂece¤iz, fakat bu arada
içimizde, rûhumuzda, devam ede giden
bir ‘biz’ anlay›ﬂ› kalacak. Yoksa, bir süre
sonra ‘biz’ denilen sosyolojik tan›m ortadan kalkar. Ötekileﬂir, renk harmonisinden silinir, kimliksiz “küresel eritme kazan›nda” (deyim Alev Alatl›’n›n) erir, buhar
olur, gö¤e a¤ar ve kim bilir kimin arka bahçesine ‘kimyas› belirsiz bir ya¤mur damlas›’ olarak düﬂersiniz.
Y›llard›r ortal›kta ‘Yeni Dünya Düzeni’ diye
siyasî bir tan›m dolaﬂ›r. Çünkü, belirtti¤i-

miz üzere, insanlar yenili¤e özlemli ve
meyyâldir. Bunu bilen evrensel insan mühendisleri(!) ‘sistem pazarlay›c›lar›’, ‘yenilik ümidi’/vaadi ile kiﬂileri yakalar; fakat icraatta, sömürü düzeninde hep ayn› eski
stratejiyi uygular, ayn› metodu, ayn› zihniyeti sergiler.
Yani, yenilik konusunda, bütün erdem ve
ahlâkî altyap›s›yla hareketi siz baﬂlatmal›s›n›z; baﬂlat›lm›ﬂ bir hareketin piyonu, taﬂeronu, figüran›, ‘istismara müsâit’ bir unsuru olmamal›s›n›z. Bu konudaki sa¤l›kl› terkibi de¤erli ﬂair ve edebiyatç› Yahya Kemâl
çok güzel izah etmiﬂ:
“Ne harâbiyim, ne harabâtiyim/Kökü mâzide olan âtiyim!” Mesele bu, ölçü bu: Kökü
mâzide olan âti olmak. Bunun için ç›nar
a¤ac› Osmanl›y› sembolize eder. Bunun
için Osmanl› misyonu ‘devlet-i ebed-müddet’ diye tan›mlanm›ﬂt›r. Çünkü ç›nar›n
kökleri sa¤lam ve ömrü uzundur; bu sa¤lam köklerden beslenen ana gövde dal-budak salar. Köklerinin sa¤laml›¤› ölçüsünde,
gürleﬂir ve uzun zaman yaﬂar. Kökümüz
sa¤lam olacak ki, gelene¤imiz ve gelece¤imiz de sa¤lam olsun. Bu yüzden gelenek,
‘dünden ziyâde, yar›n demektir’ dedik. Bu
yüzden, gelene¤i olmayan›n, gelece¤i de
olmaz!, diye uyard›k insanlar›. San›yorum
Mustafa Özel’in sözüdür; O da, “‹stikbâl,
köklerdedir!” diyor. Yani ifadeyi biraz de¤iﬂtirerek, söylersek, ‘köklerine sahip olamayan milletler, göklerine de olamaz!” diyebiliriz.
Mevlânâ, hakikâte ve hikmete ulaﬂma yolunda ‘yenilenmeyi’ tavsiye eder:
“Her gün bir yerden göçmek ne iyi; her
gün bir yere konmak ne güzel/Bulanmadan, donmadan akmak ne hoﬂ; dünle beraber gitti canca¤›z›m/ Ne kadar söz varsa
düne ait; ﬂimdi yeni ﬂeyler söylemek lâz›m.”
ﬁüphe yok ki, bu, ‘göçmek’, ‘bir yerden bir
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yere konmak’, ‘donmadan, bulanmadan
akmak’ ve ‘yeni ﬂeyler söylemek’ ça¤r›s› zahirî libas de¤iﬂikli¤ine de¤il, menzile varmadaki bâtinî yenileﬂmeye/kiﬂinin iç yolculu¤una tekabül etmektedir. Çünkü,
Mevlânâ ﬂunu da söyler:
“Bir pergelim ben, bir aya¤›m ‹slâm’da, bir
aya¤›m dünyay› dolaﬂ›r!”
Burada ‘de¤iﬂebilir olanla’, ‘de¤iﬂmemesi
gerekene’ dikkat çekilmektedir.
Önce bir ucunla (bir yan›nla/beyninle/kalbinle) kendi cevherine, kendi kimyana,
kendi kültürüne, kendi medeniyetine,
kendi ahlâk nizâm›na tutun da; ondan sonra istedi¤in d›ﬂ dünyaya korkusuzca, vakarla, kendi mührünle aç›l...Fakat, kendi
özünde sabit ucu, dairesinden, merkezinden ç›kar›r, serbest dolaﬂ›ma tâbi tutarsan;
o zaman boﬂlukta ve ‘kay›p kimlikler uçurumunda’ ‘ﬂahsiyetsiz’ sonsuz e¤riler çizersin! Bir medeniyete mensup olma duygusunu kaybedersin. Vatans›zlaﬂ›rs›n! ‘Her
türlü kullan›lmaya müsâit hâle gelirsin.’
Yani kimliksizleﬂir, ‘mankurtlaﬂ›rs›n!’ (deyim bilge romanc› Cengiz Aytmatov’un)
Gelenekten Gelece¤e Uzanmak
Fertlerin ve cemiyetin kendi tabiî seyri içinde belli ölçüde ‘de¤iﬂime u¤rad›¤›’, ‘yenilendi¤i’ bir vak’âd›r. Bunun için
Mecelle’nin 39. maddesinde ﬂöyle denir:
“Ezman›n ( zaman›n) tagayyuru (baﬂkalaﬂmas›) ile, ahkâm›n (hükümlerin, fikirlerin)
tebeddülü (yer de¤iﬂtirmesi/yenilenmesi)
inkâr olunamaz.”
Milletlerin kendileri kalarak yenileﬂmelerine, geliﬂmelerine iyi bir örnek teﬂkil edecek siyasî ﬂahsiyet, bizim için ﬂüphe yok ki,
rahmetli Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal’d›.
Özal, ülkeyi k›s›r bir döngünün içinden ç›kar›p, ona ekonomik, sosyal ve siyasî bir
hareketlilik, bir dinamizm kazand›rm›ﬂt›.
Onun estirdi¤i de¤iﬂim ve yenilik rüzgâr›
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ülkeye kendi deyimiyle ‘ça¤ atlatarak’,
öteki uygar ülkeler
seviyesine yak›nlaﬂt›rm›ﬂt›. Bu yolda
köklü at›l›mlar yap›l›yordu. Ne olduysa,
bu h›z kesildi. Kafalarda ﬂüpheler b›rakan âni bir ölümle,
geliﬂme rüzgâr›n›n
öncüsü öte âleme
göçtü.
Her ne kadar, ‘sosyal ve ahlâkî dokuda baz› aﬂ›nmalara/y›rt›lmalara sebep oldu’ diye
eleﬂtirilse de; ﬂüphe yok ki, yerli kalarak,
gelene¤i sürdürerek, ‘yüce ahlâkla, ileri
teknolojiyi birleﬂtiren’, sa¤l›kl› ve sa¤lam
bir terkiple, ça¤daﬂ dünyaya ayak uydurma
modelini temsil ediyordu. Do¤ru bir istikamette, do¤ru bir yörüngedeydi. Elbette bir
ﬂeyler y›kmadan, bir ﬂeyler yapmak mümkün de¤il. Dünyaca ünlü Perulu ekonomist Hernando De Soto da toplumlara bu
yolu, bu metodu öneriyor: “Geliﬂmek istiyorsan›z, millî varl›klar›n›za sahip ç›k›n!”
diyor. Evet, sorgusuz-sualsiz ‘küresel hegemonyaya teslim olun!’ demiyor.
Gelene¤i koruyaca¤›z diye, ileriye dönük
ideâl, iddiâ ve projelerden vazgeçecek de¤iliz. Biz ki, “‹ki günü birbirine eﬂit olan, ziyandad›r!” hükmünü hayat›m›za rehber
edinen bir milletiz.
Alev Alatl› han›mefendinin de dedi¤i gibi,
“Toplumlar, hedefsiz kald›klar› zaman da¤›l›rlar. Kendi medeniyet projemizi geliﬂtirmemiz lâz›m.”
Hareketsizlik, dura¤anl›k, aynilik zamanla
organizmay› oldu¤u gibi sosyal bünyeyi
de, bozar. Durgun su evsâf›n› ve safl›¤›n
kaybeder ve kirlenir! Akan su temizli¤ini
muhafaza eder. Oluﬂun ve kâinat›n teme-

linde hareket, harekette ise eskilerin deyimiyle ‘bereket’ vard›r. Her ﬂey, her ân oluﬂ
ve yok oluﬂ nizam› içinde yer de¤iﬂtirir.
Güneﬂ ve ay sürekli hareket eder, sürekli
kendini yeniler; sürekli ›ﬂ›k saçar evrene.
Ama hiçbir zaman, var oluﬂ ilminin ve ulvî
güzergâh›n›n/yörüngesinin d›ﬂ›na ç›kmaz.
Ç›karsa, k›yamet kopar!
‹ﬂte neyin de¤iﬂip, neyin muhafaza edilmesi gerekti¤inin ilmi ve hikmeti bu ilâhî dönüﬂ nizam› içinde sakl›.
Ez cümle, ilhâm› ve irfân› oradan almak gerekir. Dirlik ve düzen ‘kendi ekseni etraf›nda dönmekle’ sa¤lan›r. Eksenini ve pusulas›n› kaybeden, sonsuz boﬂlukta kaybolur!
Yenilenmez, yenilir!
Bunu nas›l gerçekleﬂtirece¤iz?, sorusuna
gelince...
Sorunun cevab›n› büyük ‹slâm âlimlerinden Erzurumlu ‹brahim Hakk› hazretleri
bir cümlede özetlemiﬂ: “‹nsan bütün varl›klar›n en güzeli ve en bilenidir!”
Yeter ki, önünü aç›n; yeter ki, ona ayak ba¤› olmay›n. Yeter ki, hür ve yarat›c› düﬂüncenin hareket alan›n› daraltmay›n! Yeter
ki, Avrupa ba¤nazl›k ve karanl›klar içinde
ç›rp›n›rken, felsefî derinli¤iyle, hikmet boyutuyla, ilmî icatlar›yla dünyay› ayd›nlatan;
Bat› Rönesans’›na bile ilhâm kayna¤› olan
atalar›n›n irfân›yla onu tan›ﬂt›r›n....
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Yeni, Yenileﬂme ve ‹lerleme
Üzerine Bir Kritik
Yeninin birinci niteli¤i ve birinci etkisi, büyük ihtimâl ile, günümüzde oldu¤u kadar hiçbir vakit bu
mertebede ön plana ç›kmam›ﬂt›r. Çünkü yayg›n olarak, hemen-hemen adetâ ‘iyi ve do¤ru’ olan demek olarak alg›lan›yor, ‘iyi ve do¤ru’ olan ile özdeﬂleﬂtiriliyor: Ne ki yenidir, muhakkak ki iyidir, muhakkak ki do¤rudur. ‹ﬂte as›l olarak üzerinde durulmas› gereken can al›c› suâl de budur fikrimce.
“Yeni”, denebilir ki, ekseriyetle, birbirine
taban-tabana z›t iki duyguya ve bu duygulardan beslenen taban-tabana z›t iki davran›ﬂ tarz›na kaynakl›k eder. Bu z›t duygulardan birisi câzibe ve di¤eri defia (itme), z›t
davran›ﬂ tarzlar›ndan ise birisi yönelme ve
di¤eri de uzak durma olarak nitelendirilebilir. Bu paradokslar›n kayna¤›n› bizzat Yeni’nin kendisinde aramak gerekir; çünkü
“yeni”, bilinmeyendir, meçhûl oland›r, denenmemiﬂ oland›r, tâze oland›r ve her bilinmeyen, her denenmemiﬂ, her meçhûl
gibi bir yandan merak› ve yönelmeyi tahrik
eder; buras› câzibenin kayna¤›d›r; ama di¤er yandan da bu vas›flar›yla beklenmedik
sürprizlerin kayna¤› olmas›n› da intac edece¤i için ayn› zamanda tedirginlik de oluﬂturur ki bu da itme demektir.
Söz gelimi, yeni bir semte taﬂ›nman›n, yeni bir araba ve/veya ev alman›n, yeni bir

Gelecek, yenidedir; ancak bu, yeninin s›rf
ve yaln›z yeni oldu¤u için “iyi” olmas›n›
da tekeffül etmesi demek de¤ildir; gelecek
yenidedir, ama gelecek mutlaka daha m›
iyidir; elbette “hay›r”! Yeni olmak ne iyi
olman›n temînât›d›r, ne de ileri ve ahlâkî
olman›n; iyi, ileri ve ahlâkî olmak, hem zamandan, hem de maddî medeniyet unsurlar›n›n tekâmül ve terakkîsinden ba¤›ms›zd›r.
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çevre edinmenin, yeni bir iﬂe girmenin v.s.
bir yandan heyecan ve ümit veren bir yan›
oldu¤u gibi di¤er yandan ise endîﬂe ve tedirginlik veren yan› da vard›r. Heyecan ve
ümit; çünkü, yeni bir semt, yeni bir araba,
yeni bir ev, yeni bir çevre, yeni bir iﬂ, bir tâzeliktir, bir ferahl›kt›r, “eski”nin bir yerde
getirmiﬂ oldu¤u b›kk›nl›ktan kurtulmak
demektir, onun d›ﬂ›nda farkl› bir tad demektir. Ancak buna mukabil; yeni bir semt
tan›mad›¤›m›z bir yerdir, yâni “bilinmeyen”dir, halbuki eskisinin her taraf›n› biliyorduk, sürprizlerini bile; yeni bir araban›n, yeni bir evin bir tâzeli¤i vard›r, ama
bizzat taraf›m›zdan denenmemiﬂtir, nas›l
bir ev, nas›l bir araba oldu¤unu, olaca¤›n›
ya baﬂkalar›ndan edindi¤imiz aktarma bilgilerle ya da her zaman az veya çok ﬂüphe
ve kuﬂku uyand›ran ticârî reklâmlardan
edinebildi¤imiz bilgilerle bilebildi¤imiz kadar›yla biliyoruzdur; yeni bir çevre, yeni bir
iﬂ, yeni arkadaﬂlar da hâkezâ.
Bunun yan›nda, dikkat çekilmesi gereken
bir baﬂka husus da ﬂudur ki, insanlar›n yaﬂland›kça daha muhâfazakârlaﬂt›klar›, hattâ
“tutucu” kesilmeye bile baﬂlad›klar› da bir
vâk›ad›r ve bu da her zaman tasvib edilmese bile, en az›ndan, anlaﬂ›labilir bir ﬂeydir;
çünkü eski, kimli¤imizi, kiﬂili¤imizi, kendili¤imizi oluﬂturan birikimler, yâni kendi
ferdî tarihimiz demek oldu¤undan, eskiyi
terketmek tarihsiz kalmak demektir; bu

sâikin te’siriyle olsa gerek, yeninin heyecân› da daha ziyâde, kimli¤ini, kiﬂili¤ini, kendili¤ini, yâni kendi ferdî tarihini inﬂâ etmenin ilk basamaklar›nda bulunan; ayn› zamanda yeninin bütün risklerine gö¤üs gerebilecek, onlara tahammül edebilecek
olanlar›, yâni gençleri daha ziyâde cezbeder. Çünkü, yaﬂaman›n ve yaﬂlanman›n ayn› kökten geldi¤ine, her yaﬂayan›n yaﬂlanaca¤›na ve yaﬂaman›n bir birikim oldu¤una
ve bu birikimin, tarih, yâni ‘eskimiﬂilik” ile
vücut buldu¤una dikkat edilecek olunursa, yeniye k›rk kere ölçüp bir kere biçmeden, hemen acullukla at›lman›n, eskiyi birden ifnâ etmek ve kendi kendisini adetâ
boﬂlukta b›rakmak demek oldu¤una da
dikkat edilmelidir. Yaﬂl›lar›n önünde, art›k,
herﬂeylerini silip de bütün dünyalar›n›, ne
oldu¤unu pek de bilmedikleri yeninin üzerine silbaﬂtan kuracaklar› kadar bir zaman
da pek o kadar yoktur; kum saatinin alt›ndaki kum birikintisi artt›kça, tedirginlik ve
eskiye sar›lma, ayn› zamanda bu yüzden
daha da artar.
Yeni ile eski aras›ndaki bu mütenâk›z durum, gençlerde yeniye karﬂ› “eskiye ra¤bet
olayd› bit pazar›na nur ya¤ard›” aforizmas›yla ifâde edildi¤i ﬂekliyle, eskiden yeniye
do¤ru kuvvetli bir yöneliﬂe k›ﬂk›rt›ﬂ oluﬂtururken, daha ziyâde yaﬂl›larda ise, ço¤u
can yak›larak edinilmiﬂ derin tecrübelerin
süzgecinden geçmiﬂ hikmetli vecîzelerden
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olan “ko beni tan›yan kurtlar yesin” diyen
aforizmada oldu¤u gibi, eskiye daha bir s›k› sar›lma sonucunu hâs›l eder.
ﬁüphesiz, insanl›¤›n yüzü geçmiﬂe de¤il,
gelece¤e dönüktür; bu sebeple, ﬂu veya bu
ﬂekilde, daha ziyâde “gelecek”i temsîl
eden “yeni,” geçmiﬂi temsîl eden “eski”yi
ﬂu veya ﬂu ﬂekilde zamanla tedâvülden kald›r›r. Lisanlar›n de¤iﬂmesi kontekstinde
eski neslin lisan› ile yeni neslin lisan› aras›nda bir mukayese yapan H. Wein’in ﬂu
cümleleri bu bak›mdan dikkate de¤er görünmektdir:1
Bütün bu diller, istisnas›z olarak bir
de¤iﬂme içindedir-ler. Gençler, yaﬂl›lardan baﬂka bir dille konuﬂurlar: yaﬂl›lar
ise buna, gençler problemleri baﬂka türlü
çözüyorlar, derler; ve gençler, eskilerden
daha baﬂka ﬂeylere sahiptirler ve bu baﬂka olan davran›ﬂ-örnekleri, yeni nesil
üzerinde bir kuvvete maliktir. Eskiler,
problemler “böyle çözülüyor” diye ﬂüphe
içindedirler ve bunu da, korku veva
üzüntü ile ﬂöyle anlat›rlar: “Bu böyle gitmez.” Fakat bu böyle gider, insan›n bu
de¤iﬂmesi, yine insanda de¤iﬂmeyen bir
ﬂey olarak kal›r.
Evet; Wein’in de dedi¤i gibi, eski nesil korku veva üzüntü ile “bu böyle gitmez” derken asl›nda bu, “böyle gider”; yâni bu vaz›yet böylece “sürer gider”; bu bir de¤iﬂmedir ve insan›n bu de¤iﬂmesi, yine insanda
de¤iﬂmeyen bir ﬂey olarak kal›r. T›pk› Herakleitos’un dedi¤i gibi: Varolmak de¤iﬂmek demektir, her ﬂey de¤iﬂir, de¤iﬂmeyen tek ﬂey, de¤iﬂmenin kendisidir.
‹mdi; gelece¤in yüzü yeniye dönüktür;
ama beri yandan insanl›k Janus gibidir:
Hem öne bakar, hem de arkaya... Bu ise ﬂu
demek olmaktad›r: Evet, gelecek yenidedir; ancak eskiye yaslanmayan, eski ile ba¤›n› koparan bir yeni, köksüz nilüferler gibi, ak›nt›larla savrulup gitmeye mahkûmdur; çünkü geçmiﬂe yaslanmayan gelece¤e
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uzanamaz, geçmiﬂi
olmayan›n gelece¤i de olamaz.
“Yeni” Fetiﬂizmi
Ancak, bütün bunlara karﬂ›l›k yine
denebilir ki, yeninin birinci niteli¤i
ve birinci etkisi,
büyük ihtimâl ile,
günümüzde oldu¤u kadar hiçbir vakit bu mertebede
ön plana ç›kmam›ﬂt›r; öyle ki, “yeni”nin günümüzdeki en uygun s›fat›n›n bir tür “idol” veya
“fetiﬂ” oldu¤unu dahi söylemek mümkündür. Evet; bir tür idol, bir tür fetiﬂ, çünkü,
yayg›n olarak, hemen-hemen adetâ “iyi ve
do¤ru” olan demek olarak alg›lan›yor, “iyi
ve do¤ru” olan ile özdeﬂleﬂtiriliyor: Ne ki
yenidir, muhakkak ki iyidir, muhakkak ki
do¤rudur. ‹ﬂte as›l olarak üzerinde durulmas› gereken can al›c› suâl de budur fikrimce: “Yeni” olan›n ayn› zamanda “iyi ve
do¤ru” olarak alg›lanmas›n›n bizzat kendisi ne kadar iyi, ne kadar do¤ru, ne kadar
sa¤l›kl› ve güvenlikli bir düﬂünce ve davran›ﬂt›r?
Bu suâle cevap aramadan önce, yeninin bir
fetiﬂ hâline dönüﬂtürülmesinin dinamiklerine bir nebze temas etmenin münâsip olaca¤›n› düﬂünmekteyim; öyleyse ﬂimdiki
suâlimiz, Yeni’nin fetiﬂleﬂmesininin dinamiklerinin sorgulanmas› olmal›d›r.
Yeni, ‹lerleme ve Bilimsel Geliﬂmeler
Yeni’nin bir fetiﬂ hâline dönüﬂtürülmesinin en baﬂta gelen dinami¤i, modern bilimlerin yükselme ça¤› ile birlikte insanl›¤›n kesiksiz bir ilerleme içinde oldu¤una
dâir Ayd›nlanma felsefesince geliﬂtirilen
“‹lerleme” kavram›d›r. Basite indirgenecek olursa, tarihî zaman ekseninde, insan

akl›n›n geliﬂmesine ba¤l› olarak, herbir
noktan›n bir öncekinden ileri, bir sonrakinden geri oldu¤u, ‘Geri’ ile kastedilenin
ekseriyetle en genel kontekstteki anlam›yla, ‘geçmiﬂ zaman’, özel kontekstteki anlam›yla ise “Dinlerin Ça¤›”, ‘‹leri’den kastedilenin ise, en genel kontekstteki anlam›yla, ‘ﬂimdiki zaman’, özel kontekstteki anlam›yla ise “Ak›l Ça¤›” oldu¤u varsay›m›na
dayanan “‹lerleme” fikri, prensip olarak
çok eskidir ve ne Bat› dünyas›na ve ne de
kendilerine ilerlemeci s›fat›n› uygun addeden felsefe ve görüﬂlere münhas›rd›r; yâni
asl›nda prensipler düzeyinde ele al›nd›¤›nda hiç de “yeni” de¤il “eski”, yâni bir mânâda “geri” bir fikir say›labilece¤ini, zîra bu
fikrin as›l motorunun, veya as›l motorlar›ndan birisinin iddia edilenin aksine, birçok
bak›mlardan din oldu¤unu söyleyebiliriz.
Dikkat edilecek olursa, birçok din, bilhassa semâvî dinler ve tabiatiyle ‹slâm, eskiye,
yerleﬂmiﬂ olana, geleneklerle sorgu-sual
edilmeden körü-körüne mutaass›bâne bîat
edilen yanl›ﬂl›klara karﬂ› çok yerde de ﬂiddetli ve radikal tepkiler ﬂeklinde ortaya
ç›km›ﬂ ve bunun yan›nda, insanl›¤›n da
kendi içinde bir tekâmül seyri tâkip edece¤ini belirtmiﬂdir. ‹nsanl›¤›n ‹lk Günah trajedisi sonucunda Arz’a sürülmüﬂ oldu¤unu
ç›k›ﬂ noktas› yapan Hristiyanl›kta dahi, en
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az›ndan belli bir nisbette bulundu¤u söylenebilecek olan bu ide, ‹slâm’da daha vurgulu bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, beﬂeriyetin “kemâl” yetene¤i ile donat›lm›ﬂ oldu¤u kabûl edilmeksizin, niçin
nübüvvet kap›s›n› kapatan bir “son peygamber” gönderilniﬂ oldu¤unu îzah etmek
mümkün görünmemektedir.2
Ancak, bütün bunlara ra¤men ‹lerleme’nin
adetâ hemen herﬂeyin merkezine konmas›, tarihin belirli bir ça¤›nda, onyedinci
yüzy›l bat›s›nda yaﬂanmaya baﬂlanan ve bir
ç›¤ gibi dünyay› saran bilimsel devrimlerin
bir sonucu olarak vuku’ bulmuﬂtur. Newton Mekani¤i’nin evreni aç›klamakta göstermiﬂ oldu¤u baﬂ döndürücü baﬂar› ile
birlikte, Kilise doktrininin çöküﬂü, art›k
“Tanr›’ya ihtiyaç duyulmayan, tamamiyle
insan›n eseri yeni bir dünya yaratmak” fikri git-gide kökleﬂirken, beri yandan, insan
eliyle yarat›lacak olan bu yeni-dünya’n›n
tasvîri, bir anlamda etkisinden kurtulamad›¤› “eski”nin, yâni Din’in cennet motifini
de dünyevîleﬂtirilmiﬂ bir tarzda tasvîr etmekteydi. ‹lerleme kavram›n› “Bilgilerin
giderek geliﬂip derinleﬂmesi ve yaﬂam kalitesi-ni artt›rma ﬂeklinde anlaﬂ›lan fikir”
ﬂeklinde tan›mlayan Gordon Marshall bu
durumu ﬂöyle aç›klamaktad›r:3

edilen Tanr›sal inanç; tarihin bir kaos
olma-d›¤›, bilinebilir yasalara ba¤l› olarak önceden kestirilebilir evrelerle ilerledi-¤i inanc›; ilerleme vaadini tamamlaya-cak ve bunu olanakl› k›lan öncüleri
onur-land›racak olan, gelecek kuﬂaklar
inan-c›; ilerlemenin itici gücü olarak bilgi-nin merkezi rolü; insano¤lunun son
ker-tede kusursuzlaﬂabilece¤i inanc›.
Tüm bunlar›n temelinde güçlü bir dinsel
geç-miﬂ özlemi yat›yordu ve pek çok tarihçi, ilkinden bugünküne kadar tüm
ilerleme ideolojilerinin, cennet vaadinin yerine laik ütopyay› kullanan bir H›ristiyanl›k imgesi oldu¤unu iddia et-mektedir”
Nitekim, bu dönemden sonra gerek Comte’un üç devre (Teolojik, Metaf›zik ve Pozitif) olarak târif etti¤i ilerleme, gerek
Marx’›n beﬂ devre (‹lkel Komünal Toplum,
Köleci Toplum, Feodal Toplum, Kapitalist
Toplum, Sosyalist Toplum ve Komünist
Toplum) olarak târif etti¤i ilerleme, gerek
Hegel’in Geist’›n kendisine yabanc›laﬂlamas›yla baﬂlay›p nîhai safhada insan bilincinde kendisine tekrar geri dönmesi ve insan rûhunun ken-disini ve dünyay› mükemmel biçimde kavramas› ile nihâyetlenen sürecinden oluﬂan ilerleme, gerek
Spencer’›n en güçlü olanlar›n hayatta kald›¤› tabiî mekanizman›n insanl›k âlemine
uyarlanmas› olan Sosyal Darwinist ilerle-

me, aﬂa¤›-yukar› hep ayn› temay› iﬂlemiﬂti
ve dikkat edilecek olursa ‘öte-dünya’daki
cennet inanc›n› kaybetmiﬂ bir insanl›k için
‘bu-dünya’da bir cennet yaratma cehdi
ﬂeklinde tezâhür etmektedir.
***
Fizik’te baﬂlayan ve bütün etkilerini dalgadalga di¤er alanlara yayan bilimsel geliﬂmenin insanlar› bu derece büyülemesini bir
yere kadar anlayabilmek mümkün görünmektedir. Filhakîka insanl›¤›n sâdece bir
bölümünün de¤il, topyekûn insanl›¤›n
binlerce y›ll›k bilgi birikimi ve bu birikimin
teknoloji ﬂeklinde somutlaﬂarak elde etmiﬂ
oldu¤u elle tutulur gözle görülür sonuçlar
art›k çok ileri bir se-viyeye ulaﬂm›ﬂ bulunuyor ve bu da önümüze, bugüne kadar görül-memiﬂ vüs’atte ufuklar aç›yor: Daha
düne kadar birer fantazi olmaktan ileri gidemeyen birçok ﬂey, avuçlar›m›z›n içindeki sert gerçekliklere dönüﬂmüﬂ oldu¤u gibi bir k›sm› da ﬂöyle ya da böyle, ucundankula¤›ndan gerçekleﬂmeye yolunda. Bugün yaﬂayan insanlar olarak bizler, cedlerimizin hiç birinin hayâlinden bile geçiremedikleri ölçü-de bir kudret ve kuvvete sâhip
bulunuyoruz. Meselâ, askerî olarak, Roma’n›n lejyonlar› veya Cengiz’in dehﬂet saçan süvârileri bugün en zay›f bir devletin
ordular›na nisbetle bile bir çete gücünde
dahi de¤ildirler; meselâ fizik dünya, madde üzerinde hâkimiyet kurmak noktra-i nazar›ndan, en azg›n nehirlere gem vurulan,

Dinsel bir cennet umutlar›n›n yavaﬂ
yavaﬂ yok olmas›y-la, insanlar›n düﬂünceleri, ilerlemeyle ulaﬂ›lacak dünyadaki
cennet hayaline yönelmiﬂtir. On sekizinci yüzy›l dü-ﬂüncesinin beﬂ ö¤esi vard›:
insan ya-ﬂam› ve kaderinin anlam› hakk›nda özcü bir iyimserli¤i yans›tan Yard›mse-ver Tanr›’ya duyulmaya devam
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en derin denizlerin diplerine, en yüksek
da¤lar›n tepelerine fütursuzca hâkim olunan, k›t’adan k›t’aya uçman›n vak’a-y› âdiye s›n›f›ndan addedildi¤i, dünyan›n en ücrâ bir köﬂesinde olup-bitenlerin ân›nda
herkesin evine haber olarak girdi¤i, savaﬂlar›n bile naklen yay›nla televizyondan tâkip edilebildi¤i; dünyan›n fizikî gövdesinin
dahi gözümüze basbaya¤› küçük görünmeye baﬂlad›¤›, insano¤lunun gözlerini
uzaya, di¤er gezegenlere ve hattâ güneﬂ
sisteminin d›ﬂ›na dikti¤i bir ça¤da yaﬂ›yoruz. Bilimin ve onun somut sonuçla›rn›n
bu geliﬂme trendini ilânihâye böyle devam
ettirip ettiremeyece¤ini kat’iyetle bilmek
mümkün olmasa da, söz gelimi, bu gidiﬂle,
yar›m as›r sonra olacaklar›n yan›nda bugünkülerin de adetâ hiç mesâbesinde kalaca¤› ileri sürülebilir. Bu, - en az›ndan maddeler dünyas›na hâkim olmak aç›s›ndan inkâr edilemez bir geliﬂme, ap-aç›k bir ilerleme ve bütün bunlar› da sa¤layan da, bilim ve teknoloji!
Bu da ister-istemez, modern insan› derinden etkiliyor, bilim ve teknolojiye öylesine
bir hayranl›k uyand›r›yor ki, bu hayranl›¤›n
ölçüsü kaçm›ﬂ ﬂekli, yukar›da zikretti¤imiz
“fetiﬂ” olmaktad›r.
Evet; bilim, teknoloji ve onun kesintisiz
ilerlemesi ile elde edilen sonuçlar ve hulâsaten insanl›¤›n yükseliﬂi, nihâî safhada kesiksizce ilerledi¤i ﬂeklinde bir fikri besliyor
ve bilhassa bâz› konulara dikkat etmeyenlerce kelimenin tam ve hakikî mânâs›yla
bir fetiﬂleﬂmeye yol aç›yor. Bilim ve teknoloji yok mu; O, her ﬂeyi bir gün tereya¤›ndan k›l çeker gibi çözecek, hiç bir s›r, hiç
ama hiçbir bilinmeyen kalmayacak.
Ama acaba gerçek böyle mi?
Yeni, ‹lerleme ve Bilimsel Gerçekler
Klasik Fizik, Determinizm ilkesiyle, evrendeki sebep-sonuç iliﬂkisinin en az›ndan
teorik olarak tam tesbit edilebilmesini ve
buna dayanarak da evrenin geçmiﬂinin ve
gelece¤inin avucumuzun içindeymiﬂçesi-
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ne bilebilece¤ini öngörmekte idi.
Nitekim, omurgas›n› Newton Mekani¤i üzerine oturtan Marksizm,
“...marksizm-leninizm öyle bir
araçt›r ki, onun yard›m›yla gelece¤in üzerindeki örtü kald›r›l›r ve tarihin gelecekteki dönemeçleri görülebilir. Bu bir “zaman teleskobu” gibidir.” ifâdesiyle4 kendisini bir zaman teleskopu gibi addederken bu görüﬂe dayanmakta idi: Fizikî dünyada oldu¤u gibi beﬂerî dünyada da kesintisiz bir ilerleme vard›
ve bu da önceden görülebilir ve belirlenebilir bir ﬂeydi. Tabiatiyle Marksizm bu konuda tek örnek de¤ildir; bilimdeki bu kesinlik anlay›ﬂ›, fizikî dünyay› da aﬂacak ﬂekilde, Historisizm taraftarlar›nca bütün beﬂerî varl›k alan›na da ayn› ﬂekilde uygulanmak istenmiﬂtir. Popper’in ifâde etti¤i gibi:5
“Ça¤daﬂ tarihselciler (historicists D.Hocao¤lu) Newtoncu teorinin baﬂar›s›ndan ve özellikle onun çok önceden gezegenlerin yerlerini tahmin edebilme gücünden büyük ölçüde etkilenmiﬂlerdir.
Onlara göre böylece mümkün hale gelen
bu tür uzun dönemli tahminler, uzak gelece¤i önceden haber vermeye iliﬂkin eski
rüyalar›n insan akl›n›n s›n›rlar›n› aﬂmad›¤›n› gösterir. Sosyal bilimler de ayn›
derecede yüksek hedeflere yönelmelidir.
E¤er astronominin ay ve güneﬂ tutulmalar›n› önceden görüp haber vermesi
mümkün olabiliyorsa, sosyolojinin ayn›
ﬂeyi ihtilâller için yapmas› neden mümkün olmas›n?”
Geliﬂmeler göstermiﬂtir ki, mümkün olmuyor; olam›yor, çünkü gelecek avuçlar›m›z›n içinde de¤il, hiç olmad›, hiç de olmayacak.
***
Böyle a¤›r ve abart›l› bir iddia, beklenenin
aksine, en a¤›r ve öldürücü darbeyi felsefeden de¤il bizzat bilimin kendisinden alm›ﬂ,

Modern Fizik, ‹ndetermizm ilkesiyle, Klasik Fizik’in bu prensibini ortadan kald›r›nca bu hülyâ da tarihe gömülmüﬂtür. Klasik
Fizik’in bu ilkesinin nas›l had safhada ileri
sonuçlar tasarlam›ﬂ oldu¤unu “... (Klasik
Fizik’in etkisi ile... -D.H.) nedensellik
kavram›, son olarak, bir do¤a olay›n›n
inceden-inceye belirlenece¤i anlam›na
gelir oldu. Buna göre do¤ay›, ya da do¤an›n bir parças›n› kavray›p bilmeniz, gelece¤i kestirmenize yeter say›l›yordu.
Newton fizi¤ine göre, bir sistemin belli bir
andaki durumundan yola ç›karak, o sistemin gelecekteki deviniminin ne olaca¤›
hesap edilebilirdi. Bu bir do¤a ilkesiyse,
Laplace onu en genel ve anlaﬂ›l›r biçimde dile getirmiﬂti: Ona göre, belli bir anda bütün atomlar›n durumunu ve devinimini bilebilen bir ﬂeytan (üstün zekâ),
evrenin gelece¤ini toptan kestirebilirdi.
Nedensellik (kozalite, illiyet) dar anlam›nda “gerekircilik”(determinizm)’i düﬂündürmektedir. Bununla ﬂunu demek
istiyorlar: Bugünkü durumuna bak›larak, bir sistemin gelecekte alaca¤› durumu kesinlikle belirleyen de¤iﬂmez birtak›m do¤a yasalar› vard›r” ﬂeklinde özetleyen, ‹ndeterminizm’in kâﬂifi Heisenberg6 , rüyân›n sona eriﬂini de “yasalar›n
Quanta kuram›na göre matematiksel
formüllere sokul-mas›na gelince, gerekircilik ister istemez b›rak›lm›ﬂt›r.”7 ifâdesiyle aç›klamaktad›r.

‹yi, ‹lerleme, Tabiat, Entropi, Zaman
Oku
Nas›l ki ‹ndetermizim, evrendeki sebepsonuç iliﬂkisinin kesin belirlenebilece¤i
inanc›n› ilga etmiﬂ ve bunun bir sonucu
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olarak da gelece¤i ve geçmiﬂi kesin okuman›n imkâns›zl›¤›n› göstermiﬂ ise, benzer
ﬂekilde, yine Termodinamik’teki Entropi
ve Zaman Oku kavramlar› da, evrenin sürekli olarak geliﬂme ve ilerleme hâlinde oldu¤u ﬂeklindeki naif fikri ortadan kald›rm›ﬂt›r.
19ncu as›rda, ilk mîmarlar› olan Sadi Carnot, Rudolph Clausius, Benoit Claperyon,
James Clerk Maxwell, William Thomson
(Lord Kelvin) ve Ludwig Boltzmann gibi
zirve isimler taraf›ndan geliﬂtirilen Termodinamik’te ilk defa olarak Clausius’un “On
Different Forms of the Fundamental Equations of the Mechanical Theory of Heat”
(1865) ve “The Mechanical Theory of Heat” (1867) isimli eserleri ile geliﬂtirilen ve
Entropi kavram›, “düzensizlik”in bir k›stas›d›r. Buna göre, Entropi, Madde ve Enerji’nin aksien, korunumsuz bir fizikî kemmiyet (kantite) olup, bütün do¤al (tabiî, natural) süreçlerde artar; yâni evrendeki en
küçük bir kareket, en küçük bir k›m›lday›ﬂ
dahi, düzensizli¤in artmas›na, düzenlili¤in
biraz daha bozulmas›na yol açar; fakat beri
yandan, evren ve evrendeki her ﬂey, sürekli, kesintisiz hareket hâlindedir, hareket
durdu¤u anda evren de yok olur. ﬁu hâlde Entropi, Kâinat’a “baﬂlang›çta” belirli
bir miktar enerji ve maddenin verilmiﬂ oldu¤unu, bu madde ve enerjinin bir formdan bir baﬂkas›na transferine izin ve imkân
tan›nd›¤›n›, fakat yok edilmelerine de yeniden yarat›lmalar›na da izin verilmedi¤ini
vaz’eden Madde ve Enerjinin Korunumu
Kanunu’nu ihlâl etmemekle berâber, her
termal iﬂlemin sonucunda mutlaka düzensizli¤in artt›¤›n› ve bunun önlemezli¤ini ve
kezâ, evrenin hareketten soyutlanamamas›
da entropi art›ﬂ›n›n kaç›n›lamazl›¤›n›; buna
ba¤l› olarak, Zaman Oku kavram› ise, termal süreçlerin geriye döndürülemezli¤ini
göstermektedir. Bu ise bir yandan insanl›¤›n eski bir ütopyas› olan “Devr-i Dâim Makinas›”n›n (Perpeteum Mobile) imkâns›zl›¤›n› isbat etti¤i gibi, Kâinat’›n ilerlemekte
oldu¤unu de¤il, bilakis daha yüksek bir seviyeden daha alçak bir seviyeye do¤ru “gerilemekte” oldu¤unu; evrenin ilk yarad›l›ﬂ
ân›nda maksimum olan yükseklikteki dü128

zenin sürekli azalarak en nihâyetinde dibe
vuraca¤›n› ve bir iﬂ yapamayan ölü enerji
ile dolu bir evrene, di¤er tâbirle, “Termal
Ölüm”e ulaﬂ›laca¤›n› isbat etmek sûretiyle
bir baﬂka ütopyay› daha y›km›ﬂt›r.
ﬁu hâlde, tabiatta sürekli ve muntazam bir
ilerleme oldu¤u fikri, bizzat tabiat bilimlerince tekzip edildi¤ine binâen, ‹lerleme’nin ve onun bir netîcesi olan Yeni’nin
fetiﬂleﬂmesinin evrensel bir k›ymeti de kalmamak iktizâ etmektedir.
Yeni, Eski, Maddî ‹lerleme ve ‹nsâni
‹lerleme
ﬁimdi de k›saca ﬂu husûsa temas edelim:
Her “yeni” mutlaka insânî ve ahlâkî olarak
da daha iyi ve daha yüksek bir seviyeye mi
tekabül etmektedir?
Bu suâle alelumum ﬂekliyle s›¤ ve s›radan
insanlar›n büyük bir k›sm› “evet” diye cevap verebilir; çünkü saf bir bak›ﬂla öyle görünmektedir ve maddî medeniyet unsurlar›ndaki ilerleme ve geliﬂmeler de buna uygun verilerle doludur: Öyle ya, yukar›da da
birkaç kelimecikle temas edildi¤i veçhiyle,
bilim ve teknoloji adetâ düz bir hat üzerinde ilerleyerek geliﬂiyor ve tek bir örnek
olarak, meselâ, bugünkü bilgisayar teknolojisi, on y›l önce ancak tahayyül edilebilenleri tahakkuk ettirmiﬂ bulunuyor; beﬂerî alanda da meselâ demokrasi, insan haklar› yayg›nlaﬂ›yor vesâire…
Ne ki, bu, çocuksu bir safl›k ve s›radan bir
s›¤l›ktan baﬂkas› de¤ildir; insanl›¤›n, maddî
medeniyet unsurlar›ndaki terakkîsine bakarak insânî varoluﬂ alanlar›nda da ileriye
gitti¤i, yâni yeninin yine eskiye galebe çald›¤› iddias› hiç de “do¤ru” görünmüyor.
Bu noktada, tek ama belki de en anlaml›
örnek olarak, insan›n eskiye nisbetle bizzat
kendisini, yâni “insan”› tan›makta daha ileriye gitmiﬂ olmad›¤›n› hattâ eskinin gerisine bile düﬂmüﬂ oldu¤unu vurgulayarak belirtelim mütebahhir bir filozofu, Cassirer’i
dinleyelim: Günü-müzde ruhbilim, budunbilim, insanbilim ve tarih ﬂaﬂ›rt›c› ölçüde
zengin ve sürekli artan bir olgular toplulu¤u biriktirmiﬂtir. Gözlem ve deneyim için
gerekli teknik araçlar›m›z pek çok geliﬂtirilmiﬂ, çözümlemelerimiz da-ha yetkin ve

kuﬂat›c› duruma gelmiﬂtir. Bugünkü zenginli¤imizle karﬂ›laﬂ-t›r›ld›kta geçmiﬂ çok
yoksul görünebilir. Ama, olgular konusundaki zen-ginli¤imiz zorunlu olarak bir düﬂünce zenginli¤i anlam›na gelmiyor. Bizi
bu labirentten ç›karacak Ariadne’›nki gibi
bir ipucu bulmay› baﬂaramazsak insan kültürünün genel özyap›s› için gerçek bir görüﬂe sahip olamayacak; tersine kavramsal
birlikten tümüyle yoksun, ba¤lant›s›z ve
iliﬂkisiz bir veriler çoklu¤u içinde yitip gidece¤iz.
ﬁu hâlde sonuç olarak diyebiliriz ki: Gelecek, yenidedir; ancak bu, yeninin s›rf ve
yaln›z yeni oldu¤u için “iyi” olmas›n› da tekeffül etmesi demek de¤ildir; gelecek yenidedir, ama gelecek mutlaka daha m› iyidir; elbette “hay›r”! Yeni olmak ne iyi olman›n te’mînât›d›r, ne de ileri ve ahlâkî olman›n; iyi, ileri ve ahlâkî olmak, hem zamandan ba¤›ms›zd›r, hem de maddî medeniyet unsurlar›n›n tekâmül ve terakkîsinden .
“‹yi”, ancak iyi bir kaynaktan kaynakland›¤›nda, ve ﬂüphesiz ki “en iyi” (hayr-› âlâ;
summun bonum) ise en iyi ve en yüce kaynaktan kaynakland›¤›nda ulaﬂ›labilir bir
ﬂeydir.
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