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Hizmet pazarlaması dersi veren akademisyenlerin 
ders anlatımlarındaki zenginleştirici tecrübelerini 
birleştirerek ortaya çıkarılan bu kitapla literatüre hem 
katkı sağlanmak amaçlanmış hem de farklı bakış açıları 
ile kitap, benzerlerinden farklılaştırılmaya çalışılmıştır. 
Kitapta genel hizmet pazarlaması konuları dışında 
hizmetlerle ilişkilendirilmiş itibar yönetimi ve çalışanların 
işletmeye sadakat borcu başlığı altında hukuksal boyutta 
ele alınmıştır. Ayrıca bütün bölümler örnek olay ve 
okuma parçaları, tartışma ve değerlendirme soruları ve 
bölümlerle ilgili tavsiye kaynaklarla donatılmıştır. Kitap 
içeriği, hizmet pazarlaması ön lisans, lisans ve yüksek 
lisans derslerine hizmet edecek yapıdadır. Aynı zamanda 
içeriğindeki bol örnekli anlatımlarla da bu alana yönelik 
bilgilerini artırma hevesi taşıyan ve çalışan veya çalışmak 
isteyen her kesime yol göstericilik yapacak bilgilere de 
sahiptir.

HİZMET PAZARLAMASI



 � Ercan Kesal tıp doktoru, psikolog ve şimdi de 
antropoloji doktorası yapıyor; aynı zamanda se-
narist, sinema oyuncusu, yazar. İTD okuyucusu 
herhalde ilk olarak şunları sormak ister: Ercan 
Kesal kim? Hangi kimlik sizin için daha önemli?

Kimliğim bütün bunları içeren bir “yekûn’’ belki de. 
Hepsini, bir Ercan Kesal yapıyor. Hepsi de içinde 
yer almak istediğim ya da hayal ettiğim bir dünyada 
nasıl yaşamalıyım sorusunu cevaplamaktan başka 
bir şey değil. En büyük mesele, en büyük sanat olan 
yaşama sanatında! Zorlu ve meşakkatli bir yolculuk. 
Bu dünyada niye yaşadığıma dair sorduğum sorula-
rın cevabını aradığım varoluşsal yolculuk. Yaptığım 
işler de yolculuğumun ara istasyonları gibi geliyor. 
Asıl olan yolculuk ama vuslat bahane. Birbirini ta-
mamlayan, eklenen, öncesi ve sonrasıyla menzile, 
iyi adam olmaya giden bir yolculuk. Bu yüzden de 
hepsi ancak bir Ercan!

 � Sizinle söyleşi yapmak istedik, çünkü farkındalık 
yaratmış bir kişisiniz. Bunu yapmak da zor, nasıl 
başardınız?

Başardım mı? Bilmiyorum gerçekten. Keşke ken-
dime karşı sizin kadar cömert olabilseydim; ama 
gayretkeş ve iyi niyetli olduğumu söyleyebilirim. 
Dünyaya daha geniş bir pencereden bakabiliyorum 
artık ve artık daha az öfkeliyim. Evet, bunu başar-
dım.  Her seferinde önüne yeni görevler koyan, bir 
iş bitmeye yakın kendine hemen yeni iş arayan bir 
yapım vardır. Planlı yaşarım. Az uyurum. Çok oku-
rum. Mutlaka not alarak, yazarak okur ve çalışırım. 
Akşamları çıkmam. Dışarıda çok vakit geçirmem. 
Yemekli buluşmalarım nadirdir. Evde kütüphanede 
geçer vaktim. 

 � Aydın olmak dünyayı kucaklamak demektir der-
ler. Ancak, yaklaşık kırk yıllık küreselleşme sü-
reci, dünyayı kucaklamak için yola çıkmış iken, 
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Ercan Kesal

Edebiyat tarihinin önemli isimlerinden biri olan Lev Tolstoy, “Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, 
toplumu anlayabilen insanların işidir.” demiştir. Bu ay Fark Yaratanlarla Röportaj köşesinde 
senarist, sinema oyuncusu, yazar olmasının yanı sıra tıp doktoru ve psikolog olan bir aydınla, 

Ercan Kesal ile buluştuk. Sinemaya damgasını vuran ve alanlarındaki başarısı sayesinde gençlere ilham 
veren Ercan Kesal ile Editörümüz Ömer Faruk Çolak konuştu.
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Zygmunt Bauman’ın Küreselleşme kitabında da 
ifade ettiği üzere böle böle gidiyor.  Bu, küresel-
leşmenin bir dinamiği mi, yoksa küreselleşme de 
mi bizi aldattı?

Öncelikli dertlerinin ekonominin küreselleşmesi ol-
duğu aşikâr. Dünyayı tek ve kocaman bir pazar ola-
rak düşünen kapitalist sistemin gözünde yeryüzün-
deki tüm bireyler tüketiciden başka bir şey değildir. 
Bireyin yalnızca tüketici vasfıyla tarif edildiği bir 
küreselleşme de haliyle bireyi tek tipleştirecekti ve 
öyle de oldu. İnsanın, ulusların, kültürlerin bu süreç-
te hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Dinamiği bu! Böl-
mek daha uygun bir yöntemse bölüyor, parçalamak-
sa parçalıyor. Kültür lafazanlığına ihtiyaç duyuyorsa 
onu da yapıyor. 

 � Siz küçük kasabalarda da çalıştınız ve bir tıp 
doktoru olarak yüzlerce insan ile karşılaştınız. 
Türk halkı neden son kırk yıldır daha muhafa-
zakâr ve insana karşı acımasız oldu ya da olmadı 
da biz mi öyle görüyoruz?

Coğrafya sadece insanın değil, ülkelerin de kade-
ridir.  Habitus çok önemli. “Bana arkadaşını söyle, 
sana kim olduğunu söyleyeyim!’’ Etrafımıza bir ba-
kalım. Etrafımızda bir tane doğru düzgün demokrasi 
geleneği oluşturabilmiş ülke var mı? Osmanlı’dan 
kalan ve sürekli stratejik öneminden söz edilen kera-
meti kendinden menkul bir ülkeyiz. Kurucu kadro-
nun bence iyi niyetli ama fazlasıyla naif ve sorunlu 
bir ülke hayali. Ülkenin asıl sahiplerinin hâlâ ken-
dileri olduğunu zanneden zinde kuvvetler! Marşal 
Planı ve NATO süreciyle başlayıp devam eden derin 
devlet kurumsallaşması ve sosyal mühendislik. Tür-
kiye halkı hep muhafazakârdı demek de doğru değil; 
ama oynanan bu siyaset oyununda halk her seferinde 
pragmatist davranmayı tercih etti, kendini garantiye 
aldı, en güvenli gördüğü limana sığındı. Hükümetle-
rin halkı değil, halkın hükümetleri yönettiği bir mo-
dele cesaret edemedi. 

 � Demokrasi, demokrasi kültürü ile var olan bir 
sistemdir, siyasal demokrasi tek başına bir şey 
ifade etmez diye sorsak ne dersiniz?

Demokrasi kültürünüz yoksa siyasal demokrasi ne 
işe yarayacak? Bu açıdan Türkiye ergen bir ülke. 
Yetişkin olamadık hâlâ. Vatandaşın devletle kurduğu 
ilişki, ergenin babasıyla kurduğu ilişkiye benziyor. 



 � Üniversitelerde yaptığım söyleşilerde şunu gör-
düm: “Türkiye’de en çok talep edilen mal, öz-
gürlük”. Bu düşüncemize katılır mısınız? Eğiti-
min özgürleşmesi için bu talebin karşılanması 
gerekir. Sizce Türkiye’de neden siyasetçiler öz-
gürlükten korkuyor?

Özgürlük sorgulamaktır. Kuşku duymaktır. Günü-
müz politik aktörlerinin sürdürdüğü kapalı devre 
demokrasi oyunu bu sorgulamaya müsait değildir 
de ondan!

 � Sanatçı olmanıza rağmen aynı zamanda işve-
rensiniz. Bu sizi zorluyor mu?

Sağlık bir hizmet değil, bir haktır. Hastayla hekimin 
arasına paranın girmediği bir düzeni hayal ederek 
mezun oldum tıbbiyeden; ama her şeyin alınır satılır 
hale geldiği bir sistemin içinde kamuda da çalışsa-
nız olan bitenden azade olamazsınız. Kendi adıma 
hâlâ bu sürecin çok ince bir yerinde durduğumu 
söyleyebilirim: Hassas ve bıçak sırtı. Bir özel hasta-
ne işletmeciliği yapıyorum. Şöyle bir gerçek vardır 
çünkü: Bir alışveriş merkezinde, cebinizde 1 kuruş 
dahi eksik olsa ihtiyacınız olan bir ürünü çok iste-
seniz de alamazsınız; fakat acile gelmiş bir hastaya 

cebindeki paradan önce soracağınız şeyler vardır. 
Hiçbir hasta yeterli parası yok diye ölüme terk edi-
lemez. Kamu ya da özel fark etmez!

 � Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlamamıza çok 
az kaldı, Cumhuriyet neden tekliyor ya da tek-
ledi.

600 yıllık bir imparatorluktan kalan bir avuç top-
rak. Bu topraklardan yeni bir yurt ve yeni bir ulus 
yaratmaya çalışan bir kadronun tüm iyi niyetleriy-
le birlikte önlerine koydukları sorunlu yol haritası. 
Kuruluş yıllarında denenen ve başarısızlıkla so-
nuçlanan çok partili demokrasi çalışmaları.  1946 
yılıyla başlanan, nispeten daha demokratik bir par-
lamenter sistem; ama günümüze kadar gelen ve ya-
pısal, temel bir sorun olarak hâlâ yakıcılığını sür-
düren siyasi partiler yasası ve parti içi demokrasi 
meselesi. Bunun sonunda, siyaseten çürümüşlüğün 
esasında toplumsal çürümüşlüğün bir tezahürü ol-
duğu gerçeği.

 � Bize, sizinle oldukça güzel, içten ve bir hayli ke-
yifle geçen bu röportajı gerçekleştirme şansını 
verdiğiniz için İktisat ve Toplum Dergisi olarak 
okuyucularımız adına çok teşekkür ederiz.
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