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urkish Kovboylar›n kim olduklar›n› merak etti¤inizi dü-
flünerek aç›kl›yorum; herkes olabilir. Ben, sen, o, biz, siz,
onlar, bunlar, flunlar, ötekiler, berikiler, öbür berikiler…

Yaz›m›n birinci bölümünde de belirtti¤im gibi, Turkish Kovboy-
lar özellikle Türkiye’deki yabanc› firmalar›n orta, üst ve en üst
düzey yöneticileri olmakla birlikte, yaz›n›n bütününden de anla-
fl›labilece¤i üzere, asl›nda herkes olabilir. Nadiren olmakla birlik-
te baz› Türk firmalar›n›n sahipleri ve yöneticileri olabildikleri gi-
bi, bu hastal›¤›n genetik geçiflli ve bulafl›c› olmas› sebebiyle hami-

li kart sahiplerinin yak›nlar› dahi olabilir. Siz siz olun,  aman biz
onlar de¤iliz demeyin sak›n. Ötekileflin, ötekilefltirmeyin. Çünkü
hiç aranmayan, hiç özlenmeyen, gelir diye yolu gözlenmeyen, siz-
den biri, sizden biri… Dâhi bir arkadafl›m kendini tan›mazl›¤a ilifl-
kin bir örnek vermiflti; “Bir ortama girerseniz orada tiki burada ti-
ki varsa, dikkat edin, tiki tikiyi görünce aaaaa tikiye bak der” de-
miflti. Sözüm meclisten d›flar›…

fiimdi isimlerinden bafllamak suretiyle Egocan’lar›n bulundu-
¤u firmalara bir odaklanal›m. E¤er bu firmalar Türk firmalar›ysa,
isimleri belli bir çizgi takip etmez. Firma ismi sahibinin sesinden
Mücella Çakar gibi ad ve soyad›ndan oluflan bir isim olabildi¤i gi-
bi, müthifl bir yarat›c›l›kla ortaklar›n isimlerinin ilk harflerinden
türetilmifl isimler de olabilir. Misal; Kâmil, Abdülmuttalip, Saba-
hattin, Arif ile Necmettin’in kurdu¤u firmaya KASAN HOL-
D‹NG denir. Sahiden de holding daha kuruldu¤u ilk andan itiba-
ren bu isim bulma sürecinde kasmaya, kas›lmaya ve kast›rmaya
bafllam›flt›r. Bafllang›çta Kâmil’in Kâ’s›n›, Necmettin’in Mettin’ini
alarak KÂMETT‹N, Sabahattin’in Sa’s›n›, Arif’in Rif’ini alarak
SAR‹F, veya Kâmil’in Mil’ini, Abdülmuttalip’in Muttalip’ini ala-
rak M‹LMUTTAL‹P olan isimler, giderek bütün harf kombinas-
yonlar›n›n denendi¤i toplant›lar›n yap›lmas›n› zorunlu k›larlar.
‹sim mevzuu daha firma kurulmadan ortaklar aras›nda ciddi bir
Ego savafl›na yol açar. Bu süreçte aile firmalar›n›n ifli kolayd›r. So-
yadlar›n›n sonuna lar, ler ya da giller eki getirmek suretiyle hol-
dingin isim meselesini hallederler. Misal; HARMANDALI-
O⁄ULLARI HOLD‹NG veya MEYVAHOfiG‹LLER.

Yabanc› firmalar›n isim bulma konusundaki iflleyiflleri bizim-
kiler kadar karmafl›k de¤ildir. Yabanc› yat›r›mc›lar isim bulma
sürecinde pek de fazla oyalanmad›klar›ndan olsa gerek at› al›p
Üsküdar’› geçerler. Bu firmalar ekseriyetle Cabbar ile Cafer, Si-
mon and Garfunkel, Hatice ile Müberra veya fiukufe and fiaziye
gibi iki kafadar›n kurdu¤u ve sonra da her memleketin en ak›ll›,
en baflar›l› çocuklar›n›, ülkenin malum üniversitelerinin son s›n›-
f›ndan afl›r›p tafl›rarak, rüyalar›nda görseler inanmayacaklar› mu-
azzam rakamlarla istihdam eden, bizim gibi memleketlerde teflki-
latlanan, kurumsal firmalar. Asl›nda bu firmalar›n en büyük flan-
s› isimlerinden geliyor. ‹simler efilli… Aslen, bizim her kasabada,
her semtte kurulan küçük esnaf›n eflsiz yarat›c›l›kla koydu¤u isim-
den bir fark› yok; misal Kardefller Manav›. Bu isim ifl yapmaz.
Ama Bifley and Bifley… ‹flte bu ifl yapar. Turkish yat›r›mc› da avu-
cunu yalar.

Kurum kültürü ya da kurum kimli¤i
fiimdi irdelenmesi gereken birkaç konuya geçiyorum; Birincisi,
Egocanl›¤›n yay›l›fl›. Nas›l ki insanlar, aileler, toplumlar tuhaf, ga-
rip, bi acayip ya da patolojik olabiliyorsa, firmalar da tuhaf, garip,
bi acayip ya da patolojik olabiliyor. Baz› tuhaf haller kurum kül-
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türü veya kurum kimli¤i ve bunun gibi
bafll›klar ad› alt›nda firma içinde, organi-
zasyon flemalar›ndaki oklar› yukar›dan
afla¤›ya takiben, tepeden t›rna¤a, bafltan
aya¤a virüs gibi yay›labiliyor. Bu sebepten
acayiplik durumlar› organizasyon flemala-
r›n›n üst katmanlar›nda en yo¤un, orta ka-
demelerde yer yer ve alt katmanlarda par-
çal› bulutlu seyrediyor.

Üzerinde çal›flmak istedi¤im ikinci ko-
nu ise “All Egocans in a kanka mode” “Bü-
tün Egocanlar kanka modunda” bafll›¤› al-
t›nda toplanabilir. Baz› tuhafl›klar›n ben-
zer tuhafl›klar› gördüklerinde firma içi
gerginliklere sebep olmalar› beklenirken,
tuhafl›k tafl›y›c›lar›n›n tam tersi kanka mo-
duna girmeleri sebebiyle anlamakta güç-
lük çekti¤im bir konu bu. Misal; narsist
narsisti görse sopas›n› saklar fakat nas›lsa
bunlar›n hepsi bir arada, in a kanka mode.
Nas›l oluyor da, bütün narsistler bir arada
gül gibi geçinip gidiyorlar? Nas›l oluyor
da, kimin egosu kiminkinin üstünde duru-
mu yaflanm›yor? Hiç mi kap›flm›yorsunuz?
‹flte bu durumu anlayam›yorum, beni afl›-
yor. Bunu anlamak için kuruma s›zmak
yetmiyor san›r›m, bizzati kurumun bir
parças› olmak icap ediyor. 

D›fl dünyaya 
adaptasyon süreci
Gelelim üçüncü ve en önemli konuya;
“Egocanlar›n d›fl dünyaya adaptasyon sü-
reçleri”. Mesai bitti, Egocanlar s›ra s›ra pla-
zalardan d›flar› ç›k›yorlar. Saat befl, en geç
alt›, onlara alt›da time is up’t›r. Alt›da pay-
dos. Herkes onlar›n alt›da paydos etti¤ine
inan›r, oysa bu görünürde böyledir, milleti
k›skançl›ktan çatlatmak için ve Egocanla-
r›n a¤z›na bir parmak bal çalmak için ku-
rumun dâhiyane bir bulufludur. Sabah do-
kuz, akflam alt› devlet memurlu¤undan
hallicedir ve neredeyse devlet memurlu¤u-
nun sekiz on kat› maafl tutar›nda ücret al›-
nan bir mesaidir. Alt›da iflten ç›kan Ego-
canlar akflam on sular›nda tekrar mesaiye
bafllayacaklard›r. Herkes bu flansl› az›nl›¤a
bakar, imrenir ama onlar evde çal›flmaya
devam edeceklerdir. D›fl› bizi, içi onlar› ya-
kar ve Egocanlar iflten gönülleri rahat ç›-
kar. Nas›lsa laptoplar› dizlerinin üstünden
gece yar›s›na kadar inmeyecektir.

fi›k fl›k›rd›m plazalar›n› terk eden yor-
gun Egocanlar, do¤ru al›flverifl merkezleri-
ne koflarlar. Henüz ac›kmad›klar› için ön-
ce al›flverifl yaparlar. Parac›klar al›nacak
verilecek… Egocanlar ekonomiye can vere-

cek. Which ekonomi is the question. Han-
gi ekonomiye can verecekler bakal›m.
Hurra number one. Hurra bir. Amerikan
markas› satan bir ma¤azad›r. Hurra num-
ber two. ‹spanyol giysiler satan bir ma¤a-
zad›r. Hurra number three. ‹talyan ayak-
kab› ve çanta satan bir ma¤azad›r. Egocan-
lar kaliteyi sever. Egocanlar marka giyer.
Which marka? Hangi marka? Nano Tur-
kische tabii ki, Türk markas› de¤ildir. Uno
Litaliano, Espanola, Deutscheringen mar-
kingen und das Americanos Markos. Bir
‹talyan, ‹spanyol, Alman ya da Amerikan
markas›d›r elbette.

Kardefller Manav›, Egocanlar›n mesai
bitimini nafile bekler. Ne giden son Ego-
cand›r bu, ne de hicranl› hayat›n son ›ska-
s›d›r. Medar› iftihar›m›z Turkish Kovboy-
lar›m›z, kendilerinden sekiz numara kü-
çük Egocanlar›n tezgâhtarl›k ve dahi kasi-
yerlik yapt›klar› bir Amerikan ma¤azas›n-
da, t›p›fl t›p›fl paralar›n› ödemeye çal›fl›rlar.
Sorgu yok, sual yok, bu da bu kadar eder
mi, yandaki dükkânda daha ucuzu var
onu alay›m yok, üç kurufl indirteyim pa-
zarl›k yapay›m yok. Bu büyük ma¤azalar,
burunlar›ndan k›l ald›rtmad›klar›ndan ve
üç kuruflluk mal›, kalite, imaj, tasar›m,
konsept, monsept ad› alt›nda satt›klar›n-
dan, be¤enen al›r, be¤enmeyen çeker gi-
der felsefesiyle çal›fl›rlar. Bu büyük büyük
ma¤azalar›n büyük büyük sistemleri olur.
Ve bu büyük sistemlerin içinde küçük
Turkish Kovboylar, yabanc› dille e¤itim
veren liselerden mezun, ak›ll›, güzel ve ba-
k›ml› olup, takriben on iki ila on dört saat
aras›nda de¤iflen mesaileri karfl›l›¤›nda as-
gari ücret, art› sigorta, art› yemek, art› ser-
vis imkân›na çal›fl›rlar. Ve irili ufakl› bü-
tün Egocanlar, bu büyük büyük sistemlere
o kadar ba¤›ml› hale gelirler ki, labirentle-
rin içinde kaybolan insanc›klar gibi kaybo-
lurlar. Ülkenin zehir gibi ak›ll›, zeki ve e¤i-
timli kesimini kendisine ba¤›ml› hale geti-
ren bu sistemler, kalk›nmam›za, kepçeyle
verip, sanayi tipi kazanlarla almak suretiy-
le fena halde yard›mc› olurlar. Egocanl›k o
kadar da kolay de¤ildir, ekonomiye can
vermek için, can al›p can vermek gerekir.
Why? Warum? Neden? Çünkü büyük sis-
temler bunu gerektirir. Çünkü büyük
adamlar büyük oynar ve çünkü büyük
oyunlar büyük oyuncaklar gerektirir.

Dördüncü konumuz, Egocanlar›n ye-
mek meselesidir. ‹lginç bir flekilde konu
yemek olunca Egocanlar, sushi’den ekmek
aras› köfteye, ravioli’den Kayseri mant›s›-
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na, seafood fettuccine alfredo’dan f›st›kl›
beytiye, tantuniden Frans›z usulü flarapl›
tas kebab› böf burjinyon’a kadar uzanan,
çoook genifl bir yelpazeye yay›lan, muhtelif
menflei, say›, ebat ve tattaki yiyeceklerle
kar›nlar›n› doyurabilirler. Ac›k›nca duru-
ma göre özüne dönebilen Turkish Kovboy-
lar›n, mideleri Egocanl›klar›n›n bir s›n›r›
oldu¤unun tek göstergesidir. Onlar›n da
bir yumuflak karn› vard›r anlayaca¤›n›z.
Bu sebeple, Egocanlar› insafa getirmenin
tek yolunun, bir içli köftede bitebilece¤i as-
la unutulmamal›d›r.

Al›flveriflini bitiren Egocan mama san-
dalyesine oturur, mutludur, gururludur.
S›rt› zaten her daim pektir, az sonra karn›
da doyacak, ondan keyiflisi olmayacakt›r.
Fakat o da ne? Egocan garsonlardan g›c›k
kapmaktad›r. Bu çatal yanl›fl yere konmufl-
tan, zeytinya¤›nda neden biberiye yoka va-
ran bir flikâyet silsilesiyle hizmet eden her-
kese söylenirler. Sen git flefin gelsin, flefin
gitsin, aflç› gelsin, aflç› gitsin, patron gelsin,
o ne biçim, bu ne biçim… Egocand›r biçim
biçim. ‹stisnas› yoktur, bütün Egocanlar
gurmedir, bütün menülere vak›ft›rlar, ne-
yin nas›l, hangi malzeme ile kaç derecede
piflmesi gerekti¤ini çok iyi bilirler ve bu
yüzden hepsi garson, flef garson ve aflç›
düflman›d›r. 

Gelelim beflinci konuya; Egocanlar›n
giyim kuflam konusu. Plazalardan koyu gri
bir duman gibi da¤›lan, d›fl dünyaya kapa-
l› ortamlarda, yar› yabanc› dil, yar› Türkçe
konuflmak suretiyle birbirleriyle iletiflen ve
hiç durmadan çal›flarak, kendilerine ya-
banc›laflan bu koca ordu! Onlar! Yaln›zca
gri, lacivert ve siyah giyebildikleri o koca-
man so¤uk ve sevimsiz plazalarda renksiz-
leflen Egocanlar! D›fl› bizi, içi onlar› yakar.
Bu renksizli¤i ve tekdüzeli¤i tafl›yamad›k-
lar› noktada ne yaparlar? Renk aray›fllar›n›
kravatlar›na ve ojelerine yans›t›rlar. K›zlar,
o elegan, snop, sofistike görüntülerini terk
etmek pahas›na saçlar›na kullan›c›lar›n›
her zaman baya¤› diye afla¤›lad›klar› bir
kelebek toka bile takabilirler. K›rm›z›, bor-
do ve fuflya ojelerini hafta sonlar›na saklar,
fabrikasyon french manikürlerini sürmeyi
Pazar akflamlar› magazin programlar› sa-
atine tafl›rlar. Beylerin durumu daha kötü-
dür. Onlar erkek olman›n dayan›lmaz a¤›r-
l›¤›n› giyim kuflamda her daim tafl›rlar. Za-
ten pek de fazla renk ve çeflit seçenekleri
yoktur. Egocanl›ktan s›k›ld›klar› durumlar-
da k›yafetle yapamad›klar› de¤iflimi, s›ra-
dan bir Kardefller Manav›’n›n kendileri gi-
bi çok ak›ll› ve entelektüel olmayan yur-
dum insan› bir kardefliyle sohbete dalarak

gerçeklefltirebilirler. Evet, onlar› sadece cu-
martesi günleri olmak kofluluyla her daim
küçümsedikleri küçük ve cahil bir esnafla
hararetli bir flekilde, coflkuyla ve karfl›s›n-
dakine “abi” diye hitap etmek suretiyle
hasbihal ederken gözlemleyebilirsiniz. Bu,
erkek Egocan›n, kendisini her daim giy-
mek zorunda hissetti¤i, o gri ve bilmem ne
marka k›yafetin cenderesinden kurtarabil-
di¤i ender anlardan biridir. Egocan özüne,
yurduna ve kendi gerçe¤ine bir ad›m yak-
laflabilmifltir.

Görüldü¤ü gibi Plaza sendromu, Tur-
kish Kovboylarda sadece üst solunum yolu
problemleri, alerjiler ve bafl a¤r›s› gibi fi-
ziksel sorunlar yaratmakla kalm›yor, psiko-
lojileri ve kiflilikleri üzerinde de olumsuz
etkiler yarat›yor. Giderek kendine, çevresi-
ne ve ülkesine yabanc›laflan bu insanlar hiç
fark›nda olmadan, kültürel erozyonu olufl-
turan sebeplerin di¤er kutbunda yer al›yor-
lar. Egocanlar›n çok çok büyük bir k›sm›-
n›n ‹stanbul’da yaflad›¤› ve ‹stanbul’un da
Türkiye’nin kalbi oldu¤u düflünülürse, as-
l›nda Egocanlar›n bu ülke için ne kadar
önemli olduklar› görülebilir. Medyada s›k
s›k kullan›ld›¤› üzere, “‹stanbul’a kar ya¤-
mazsa Türkiye’ye k›fl gelmez” sözünün de
alt›n› çizdi¤i gibi ‹stanbul Türkiye’yi ken-
dinden ibaret sanmaktad›r. Dolay›s›yla
Egocanl›k ve ‹stanbulluluk çok zaman bir-
birleriyle kesiflen, s›kl›kla özdeflleflen kav-
ramlard›r varsay›m›yla yola ç›karsak, aca-
ba ‹stanbul’u Anadolu’dan koparan sebep-
lerden biri de Egocanl›k olabilir mi diye
sormak pek de yersiz olmaz san›r›m.
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