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Aldatma Sanatı ve Yapımcılar

Doğada hayvanlar arasında yaşam, güç ve aldat-
ma üzerine kurulmuştur. Buna, kandırmak da 

diyebiliriz. Hatta, etoburların buluşu olan “kan-
dırma” ve “aldatma” işlevini yaşama geçiren mü-
hendislik çalışması tuzak kurmayı da, güç denge-
sinin tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul etmek 
gerekir.

Hepimizin belleğinde avcılıkla ilgili “doğada 
yaşam belgeselleri”nden 
kalma pek çok görüntü 
vardır. Hatta bazıları bizi 
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öylesine etkilemiştir ki, bugün bile pek çoğumuz o 
acımasız sahnelerin çoğunu belleğimizden sileme-
miş ve belgesel programları izlemeyi bırakmışızdır. 
Bunları size tek tek anımsatmak istemem. Ama bir 
nehirden karşıya geçerken timsahlara yakalanan 
bizonları, annesiyle yürürken saldırıya uğrayan 
bir ceylan yavrusunu, aslanların elinden kendisini 
ve yavrusunu kurtaramayan bir zebrayı, gözünün 
önünde bir kutup kartalının parçaladığı yavrusu-
nu izleyen penguen ailesinin görüntülerini, sanırım 
benim gibi pek çoğunuz belleğinizden silememişsi-
nizdir.

“Doğanın yasası bu, güçlü zayıfı her zaman 
ezer” diye bakabilirsiniz. Ama bu insanlık dünyası 

için geçerli olamaz. Hiç unutamadığım 
bir belgesel vardır; bir geceya-

rısı aslanların saldırısına 
uğrayan bir mandanın 



9

böğürtüsü üzerine, gecenin karanlığında koşarak 
yardıma gelen beş altı mandanın, aslanların elin-
den boynuz atarak kardeşlerini kurtarışını göste-
ren... Gerçekten de üç aslan, altı mandanın boynuz 
darbelerinden korkup, avlarını bırakıp kaçmışlar-
dı. Herhalde dayanışma denilen şey de bu olmalı.

Okuduklarımdan öğrendiğim bir yargım var: 
Etobur canlıların dışında, doğada vahşi ve yırtıcı 
olan tek bir canlı bile yok. Yalnızca etoburlar bes-
lenme nedenleri yüzünden avcı, saldırgan ve vahşi-
ler. Onları düşünmeye, karşılarındakini avlamaya 
iten duygu, istem ve beslenme biçimleri. Yaşam bu 
işi becerebilmeleri için bir strateji kurmaları ge-
rektiğini öğretiyor onlara. Strateji kurmak, tuzak 
mühendisliğini; avların beslenme alanlarını, sulak-
larını, yuvalarını ve uyku gibi günlük yaşam için-
deki davranış bilgilerini edinmesini sağlıyor. Bütün 
bunlar, düşünmeyi ve avına 
ulaşabilmek için de stratejiyi 
ve tuzak oluşturma kültürünü 
öğretiyor tabii onlara. Ay-
rıca, kendi düşmanları, 
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düşebileceği tehlikeler, zamanlama, gece-gündüz, 
kendi yetilerinin, becerilerinin boyutları konusunda 
da onları bilgi sahibi yapıyor. Yani, sözün kısası, 
içgüdüyü de işe katarak avcı bir satranç oyuncusu 
gibi plan ve öngörü ustası oluyorlar.

İnsanlar, hayvanları evcilleştirip kendilerine 
benzetmeye çalışsalar da, etoburların yaşamdaki 
ilkelerini kendilerine hep örnek olarak alıyorlar: 
“Yırtıcılar hep kazanır. Vahşi olan başarır.” Daha 
doğru söyleyiş biçimiyle, “Acıma, acınacak hale ge-
lirsin” de bunlardan pek farklı değil.

Bütün bunları, insanlar arasında sevgiye daya-
lı yaşamın gün geçtikçe doğadaki etobur yaşama 
benzemeye başladığını gördüğüm için yazdım. 

Artık “popüler kültürün” avcıları dün-
yanın her yerinde çocukları aynı yöntem-
lerle avlıyor, aynı yöntemlerle doyuruyor, 
aynı yöntemlerle giydiriyor, aynı yöntem-
lerle içiriyor, aynı yöntemlerle eğlendiri-

yor, aynı yöntemlerle dilediği oyunla, 
oyuncakla oynatıyor, aynı şeyleri 
çiğnetip aynı biçimde düşünme-
sini, aynı biçimde davranmasını 
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istiyorlar. Popüler kültürün istekleri dışında bir 
beğeniye, bir düşünceye, bir bakışa sahip olmasını 
istemiyorlar. Bu, yalnızca çocuklar için değil, ye-
tişkinler için de geçerli. Düşünebiliyor musunuz, 
“Biri Bizi Gözetliyor” programı, farklı adlarla tam 
90 ülkede yayınlanmış. Daha başka yüzlerce farklı 
program da…

Televizyonlarda yapımcılar, artık izleyiciyi el-
lerine düşmüş bir kaz, bir ördek, bir tavuk, 
bir keklik gibi görüyorlar. Özellikle hiç-
bir yaratıcılığı olmayan, üstelik de 
yurtdışından bire bir kopya edi-
len programları sanki kendileri 
yaptıkları araştırmalarla yaratmış 
gibi, formatları bize uydurup insan-
larımıza sunuyorlar. Kaldı ki, hiçbirinin 
lisans, telif hakları gibi haklara saygısı yok. 
Anlaşılan yasal zorunlulukları da… Televizyonlar 
bu tür programlara yer vererek, aslında başka bir 
korsanlık anlayışına da hizmet ediyorlar. Biliyorsu-
nuz, beste yaparken de eserin tümünü araklamanız 
yasal değildir. Ama bir bölümünü aşırabilirsiniz.

Bir gün televizyonda iki yapımcının konuşması-
na tanık oldum. Biri üstüne basa basa şöyle dedi: 
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“Bu programlar sahici gibi yapılıyor. İsteyen gerçek 
diye izler, isteyen de kurgu diye.” Başka bir kadın 
yapımcı, “İnsanlar eğleniyor, reytingler neyin doğ-
ru olduğunu bize gösteriyor” dedi. Başka bir gün, 
başka bir yapımcı, “Halk bunu istiyor. Söyleyecek 
söz yok” cümlesiyle yetindi. Bir sunucu da, “İnsan-
ları aldatarak başarı elde etmek, kazanç sağlamak 
etik bir davranış değildir” diyerek programı kapadı 
ya da reklam başladı, ben öyle sandım.

ODTÜ Yayıncılık’tan çıkan, oldukça da ses ge-
tiren bir kitap var: Aldatma Sanatı. Yaşadığımız 
hayatın içinde ister av, ister avcı olalım, “Aldan-
mamak için aldatma sanatının inceliklerini öğren-
melisiniz” diyen bir kitap. İşin ilginç yanı, kitabın 
yazılmasına neden olan kişi, dünyanın ilk dijital 
suçlusu Kevin Mitnick. Aldanmamamız için bu sa-
natı öğrenmemiz gerekiyor. 



13

2

“Braille” ile Yazılmış 
Bir Tebrik Kartı

Yeni yıl, bayram kartları, elektronik posta kart-
larıyla yarışırcasına postacının, kuryelerin çan-

tasında gelmeye devam ediyor. Hangisinin savaşı 
kazanacağı daha belli değil. Her ne kadar teknoloji 
her şeyi alt etmiş gibi görünse de, yine de insanlar, 
kâğıtlara yazılmış, zarf içinde gelen tebrikleri daha 
saygıdeğer, daha incelikli, daha içten davranışların 
göstergesi olarak değerlendiriyorlar. Bu herkes için 



olduğu kadar, benim için de öyle. 
Gerçi, e-postalar interaktif elbiseler 
giyse de bir yere tıkladığınızda size 
bir sesli mesaj ya da bir melodi de 
sunsa, insan yine de bunları, Ame-
rikalıların üzerleri güzel sözlerle 
bezeli, ama gönderenin seçkisinden 
başka hiçbir önem taşımayan, “âdet 
yerini bulsun kartları” olarak görü-
yor.

Bizde de son yıllarda “yazma 
engelliler” için hazır kartlar üre-
tildi. Şirketler için, özel hazırlanan 
kartlarda da gönderenin imzası bile 
matbaada basılıyor. Kendisine böy-
le bir kart geldiğinde, hemen bakıp 
çöp kutusuna atan insanlar, neden 
bunun bir içtensizlik olduğunu bile 
bile böyle kartları birbirlerine gön-
deriyorlar? Eskiden insanlar tebrik 
kartlarını aldıkları zaman masala-
rının, kütüphanelerinin, büfelerinin 
üzerinde sergiler; onu özenle korur, 
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yakınlarına övünçle bunları gösterirlerdi. Şimdi ge-
lenler hemen yerini önemli evraklar dosyası, “çöp 
kutusu”nda buluyor.

Ama bu bütün kartlar için geçerli değil. Ben bu 
yıl iki tane güzel kart aldım. Onları değil masamın 
üzerinde bir iki gün sergilemek, ömrümün sonu-
na kadar koruyacak ve her zaman herkese göste-
receğim bir rafta sergileyeceğim. Bu kartlar, Köre-
be dergisinin görme engelli iki okurundan geliyor. 
Kendilerinin hiçbir zaman göremeyecekleri, ama 
benim için çizdikleri resimler var kartların üzerin-
de. Ayrıca, iğne uçlu kalemleriyle yazdıkları “Bra-
ille” (Breyl) alfabeli sevgi dolu sözcükleri de kar-

15

Görme engellilerin kullandığı 
“delikli yazı tahtası” ve  

“iğne kalem.”
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tın içine yapıştırarak bana göndermişler. Ne kadar 
mutlu olduğumu, sınıfı geçmiş bir çocuk coşkusu 
içinde ne kadar sevindiğimi sizlere anlatamam! 
“Braille” noktalarıyla yazılmış bu satırların üze-
rinde parmaklarımı gezdirirken onların zarif elle-
rini tutmuş kadar etkilendim. Duyumsadıklarımı 
size aktaracak sözcükleri bulamıyorum.

Belki binlerce çocuk dergisi çıkardım, binlerce 
mektup aldım, ama yaşamımın en anlamlı kartları 
ve mektupları sanırım bunlar oldu. 

“Yalvaç Abi hoş geldin bunu sana hatıra olarak yazdım”
Zeynep Yılmaz




