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Merhaba,
Dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir süreç geçiyoruz.
Ancak bu zorlu sürece rağmen hayat devam ediyor. Elinizdeki bu ESOGÜ Bilim,
Kültür ve Sanat dergisinin 3. sayısında Covid-19 salgınıyla ilişkilendirilen konular
yoğun olmakla birlikte farklı konularda birçok uzmanın bilgi, görüş ve önerilerinin
yer aldığı makalelerin ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce başlayan neolitik süreç, uygarlık
tarihinde yeni bir ufuk açmıştır. Tarımın başlangıcı ve insanların avcı-toplayıcı
durumdan yerleşik hayata geçmesinden daha eski bir dönemde inşa edilen
Göbekli Tepe’de bulunan ve insanı simgeleyen T biçimli taşların üzerinde çeşitli
hayvan figürleri bulunmaktadır. Bu figürler sanatın ilk adımları sayılmaktadır. Bu
sembollerin benzerlerinin yakın bölgelerde mevcut olması Göbekli Tepe’nin Neolitik
Dönemde -günümüzdeki hızla olmasa da- kültürel etkileşim merkezi olduğuna
işaret etmektedir. Yaşadığımız çağ hızla değişmekte, teknoloji hızla gelişmektedir.
Hızla değişen çağda bilim, sanat ve kültür de hızla değişmekte ve çağın hızına
ayak uydurabilmek için insanlar aynı hızda yaşamaya çalışmaktadır. Bu değişim
ve dönüşüme çok çabuk adapte olmaktadırlar. Ancak bu hızlı çağda yaşadığımız
zamanı hissetmeyi, insana, doğaya önem vermeyi ve hayatın anlamını keşfetmeyi
gözden kaçırmamak önemlidir. İnsanları en çok onları iyi bir geleceğin beklediği
duygusuna sahip olmak, hayallerinin gerçekleşeceğine inanmak mutlu eder. Dünya
üzerinde yaşayan 7.8 milyar insan ve gelecek kuşaklara yaşama şansı yaratmak için
tüm kaynaklarımızı ‘’sürdürülebilir’’ çözümlerle kullanmaya çabalamak ve çabaların
karşılık bulacağına inanmak gereklidir.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Saygı ve sevgilerimizle
Sağlıkla kalın.
						
							
							
Doç. Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Editör

Pandemi ile Yaşamayı Öğrenmek
Selma METİNTAŞ
Çin’in Wuhan şehrinden başlayıp, tüm dünyaya hızla yayılan COVID-19, son yüzyılda insanlığı en fazla korkutan küresel boyutta halk
sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle
henüz aşısı ve özgün tedavi yöntemi olmayan hastalık ile mücadelede korunma önlemlerinin etkili şekilde uygulanması hayati
önem taşımaktadır.

“KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN
YENİ NORMALLERİNİ ÖĞRENMELİ,
YAŞANTIMIZI BUNA GÖRE
DÜZENLEMELİYİZ.”
Ülkemizde 1 Haziran 2020’de pek çok yasağın
kalkması ile başlayan yeni normalleşme süreci, virüsün hayatımızdan çıktığı yanılsaması
yaratmamalıdır. Çokça tekrar edildiği üzere
hastalık, esas olarak insandan insana damlacık yoluyla ve infeksiyon ajanıyla kirlenmiş
objelerden eller aracılığıyla alınarak ağıza,
buruna, göze temas ile bulaşır. Bu nedenle
tedavi yöntemi olmayan hastalıktan korunmada mesafe, maske ve temizlik yaşantımızın yeni normalleri olmalıdır. Ev dışında
1,5 metrelik sosyal mesafenin oluşturulması,
maskenin çene ve burnu kapatacak şekilde
kullanılması ile el hijyeninin takibi en önemli
koruma yöntemleridir. Zorunlu haller dışında
dışarıya çıkmamaya dikkat edilmesi de alınabilecek tedbirler arasındadır.
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Yeni süreç kapalı alanlarda bulunma koşullarını değiştirerek başlatılmıştır. Eski alışkanlıkların terk edilmesi gerekliliği daima akılda
tutulmalıdır. Çalışma ortamları 4 metrekarelik
alanlarda bir kişi olacak şekilde plânlanmalı,
çalışma süresince maske takılmalıdır. Kalabalık oluşturulmamalı, aynı ortamda ve anda
yiyecek içecek tüketiminden kaçınılmalıdır.
Eller sık sık 20 saniye süreyle yıkanmalı ya da
en az %70’lik alkol veya kolonya ile temizlenmelidir. Odalar sık sık temiz hava ile havalandırılmalıdır. Dışarıdaki havayı alıp içeri veren
klimalar kullanılmalı, içerdeki havayı soğutan
sistemlerden kaçınılmalıdır. Günde en az bir
kez zemin su ve deterjanla temizlenmeli, sık
dokunulan alanlar da 1/100’lük çamaşır suyu,
çamaşır suyunun korozyon etkisinin olacağı
malzemelerde ise en az %70’lik alkol ile temizlenmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde
sektörlere göre alınması gereken önlemlerin
neler olduğu belirtilmektedir. Kurallara uyulduğu takdirde hastalık kontrol altına alınabilecektir. Mevcut pratik bunu göstermektedir.

Solunum sistemi rahatsızlığı bulunan kişiler
kalabalığa girmemeye özen göstermelidir.
Ateş, öksürük, solunum güçlüğü vs. semptomların ortaya çıkması durumunda kişi,
kendini izole ederek durumunu sağlık kuruluşuna bildirmeyi öğrenmelidir. Herkese test
yapılması mümkün olmadığından sadece
şüphe taşıyan ya da riskli gruplara öncelik
verildiği bilinmelidir. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişiler bir daha aynı hastalığa yakalanmamaktadır. Ancak hasta kişi boğaz sürüntü
testi negatif çıkana kadar kendini iyileşmiş
de saymamalıdır.

maları, hastalığın toplum içinde yayılmasının
önlenmesi açısından oldukça yararlı olmuştur. Süreçte hasta yatağı ve yoğun bakım hizmetlerinde yetersizlik yaşanmamış; gerekli
malzeme ve ilaç rahat temin edilebilmiştir.
Koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızla
devam etmektedir. Dünya’da 30’un üzerinde
merkezde aşı çalışmaları yapılmaktadır. Aşının ilk aşaması olan virüs izolasyonu gerçekleştirilmiştir; ancak aşının hazır olması için
zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de de
ciddi aşı çalışmaları en az 3 – 4 merkezde

“TÜRKİYE, COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELESİNİ
BİR “BİLİM KURULU” DANIŞMANLIĞINDA YÜRÜTMEKTEDİR.
BU, DÜNYA GENELİNDEKİ SÜRECİN YÖNETİMİNDE
ÖNEMLİ BİR FARKLILIK OLMUŞTUR.”
Pandemi ile mücadelede COVID-19’un, Türkiye’ye pek çok Avrupa ülkesine göre geç
gelmesi hazırlık süreci yaratmıştır. Tam baskılama yöntemi ile ülke geneline yayılan sert
tedbirler, filyasyon ve temaslı takibi uygula-

yürütülmektedir. Kurallara ne kadar iyi
uyarsak, en kısa zamanda, en az hasarla
COVID-19’un zararlarından kurtulacağımızı
unutmayalım. Aşı bulununcaya kadar tek
çare korunma yöntemlerini etkin uygulama!
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Beyaz Şapkalı Kültür Mantarı (Agaricus bisporus) Yetiştiriciliği
Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Mantarlar bir zamanlar bitki olarak sınıflandırılmıştır. Ancak günümüzde ne bitki ne de
hayvan, ‘’Mantar Alemi-Fungal Kingdom’’ oldukları kabul edilmektedir. Bitkilerin tersine
sürgünleri, yaprakları ve kökleri yoktur. Klorofil içermezler ve kendi besinlerini üretemezler.
Makro mantarlar (mikroskopa ihtiyaç duymadan görülebilen) gurubunda yer alan ve ticari
olarak yetiştirilen mantarlar saprofitik veya
simbiyotik yaşam tarzları yaşayabilirler.
Makro mantarlar, doğal ekosistemlerde
önemli roller oynarlar. Bu mantarların birçoğu hem anahtar ayrıştırıcılar hem de hayvanlar için gıda kaynakları, simbiyotikler ve patojenler olarak önem taşır. Ekolojik rollerine ek
olarak, makro mantarlar ilaç endüstrisindeki
önemli biyomalzemelerdir ve insan tüketimi
için önemli gıda ürünleridir.
Mantar insan beslenmesinde önemli bir yere
sahiptir. Taze mantarlar yaklaşık %90 civarında su içeriğine sahiptir. Yenilebilir mantarlar
mükemmel bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Protein miktarı tür ve çeşidine göre
değişmekle birlikte ortalama olarak 100 g
mantarda 3-8 g’dır. Bu proteinlerin ortalama
%70’i hazmedilebilir. Böylece yenilen 100 g
mantarın yaklaşık 2-5 g’ı protein olarak vücuda alınır. Hayvansal gıdalarda ortalama %8-15
arasında bulunan proteinlerin ortalama %3040’ı sindirilir. Yenilen 100 g hayvansal gıdadan
alınan protein miktarı yaklaşık 3-8 g kadardır.
Mantarlar mineral maddeler ve vitaminler
bakımından zengindir. Niasin (B3), riboflavin
(B2), tiamin (B1), folat (B9) dahil olmak üzere
iyi bir B, C ve D vitamini kaynağıdır. Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir ve
bakır gibi çeşitli mineraller bakımından da
zengindir. Doymamış yağ asitleri, diyet lifi,
karbonhidrat sağlarlar, yağ içermezler. Kalo-
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risi düşüktür, 100 g mantar yaklaşık 30 kcal
enerji verir. Tüm esansiyel amino asitlere ek
olarak, bazı mantarlarda bağışıklık sistemini
güçlendirdiği bilinen bazı polisakkaritlerin
tıbbi faydaları vardır.
Günümüzde yenilebilir mantarlardan yalnızca yaklaşık 22 tanesinin geniş ölçüde ticari
üretimi yapılmaktadır. Kültür mantarı yetiştiriciliğinde beyaz şapkalı mantar (Agaricus
bisporus) en çok yetiştirilen türdür.
Mantarların belirli sıcaklık, nem ve havalandırma gibi özel iklim istekleri vardır. Bu
şartlar sağlandığı takdirde yıl boyu üretimi
gerçekleştirilebilir. Mantarlar farklı gelişim
devrelerinde farklı iklim isteklerine sahiptir.
Beyaz şapkalı kültür mantarı parçalanmış ölü
dokular üzerinde saprofit olarak yaşar. Klorofil bulunmadığından fotosentez yapamaz
ve güneş ışığına ihtiyaç duymadan yetişir.
Kendileri için gerekli besin maddelerini bulundukları ortamdan hazır olarak sağlamak
zorundadırlar.
Mantarın beslenmesi için gerekli olan yetiştirme ortamı çeşitli organik maddelerin ayrıştırılması ve bazı besin elementlerinin eklenmesi sonucu elde edilir. Bu özel şekilde
hazırlanan ortama “Kompost” denir. Kompost bileşenleri temel olarak;
1) Temel maddeler;
Çeşitli tahıl sap ve samanları, ayçiçeği sapı,
tablası ve tohum kabuğu, çeltik sapı, mısır
sapı ve koçanı, pamuk sapı, çeşitli ağaç türlerinin talaşı, çay artığı, çeşitli çayır otlar vb.
2) Katkı maddeleri;
a) İnorganik maddeler; üre, amonyum
nitrat, amonyum sülfat vb.

b) Organik maddeler; kan unu, balık unu,
malt,
pamuk tohumu küspesi, melas, üzüm
atıkları vb.
ÖRNEK; Kompost yapımı
Temiz beton bir platform üzerine 1 ton saman
serilir, 3-4 gün yağmurlama sulama yaparak
nem oranının %70-75 olması sağlanır. Islatılmış samana fermantasyonu başlatmak için
140 kg kepek, 23,5 kg amonyum nitrat (veya
29 kg amonyum sülfat) 13 kg üre karıştırılarak
yığın yapılır. Yığının üzeri plastikle örtülür ve
3 gün sonra I. aktarma yapılır. Aktarma işlemine 3-4 gün aralıklarla devam edilir ve fermantasyonun eşit olması sağlanır. Kullanılan
bitkisel atıkların türüne bağlı olarak 3-5 aktarma yapılabilir. Fermantasyon sırasında çeşitli
katkı maddeleri eklenebilir.

Komposta Tohumluk Misel Ekimi
Kompost sıcaklığı oda sıcaklığına düştükten
sonra tohumluk misel ekimi yapılmalıdır. Bir
ton kompost için 6-7 kg tohumluk misel (Şekil 2a) yeterlidir. Misel ekilmiş kompost
(Şekil 2b) 10-15 kg lık plastik torbalara doldurulur. Kompost torbaları yetiştirme odalarına
getirilmeden önce odalar dezenfekte edilmelidir.

Şekil 2a. Tahıl tanelerine sardırılmış misel

Şekil 2b. Miselin komposta ekimi

Şekil 1. Yığın yapılmış kompost materyali

Hazırlanan kompost buharla veya kimyasal
yolla dezenfekte edilmelidir. Buharla dezenfeksiyonda kompost sıcaklığının en az 60 °C
ye çıkarılmasına ve bu sıcaklıkta en az 5-6
saat bekletilmesine özen gösterilmelidir.

Kompost hazırlama
ve tohumluk misel
geliştirme özel bir yatırım
gerektirmektedir. Bu nedenle
özellikle küçük üreticiler
misel ekili kompostları
ve steril örtü toprakları
torbalar halinde hazır satın
almakta ve üretim bunlarla
gerçekleştirilmektedir.
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Misel Ön Gelişme (kuluçka) Dönemi
Mantar misellerinin komposta ekiminden
misellerin kompost içerisinde geliştiği ve bu
komposta misel iplikçileri tamamen kapladığı devredir. Bu devrede misellerin gelişmesi
için oda sıcaklığı 20-24 °C, oda oransal nemi
de %80-90 oranında olmalıdır. Kompost içerisindeki sıcaklık 27°C’yi geçmemelidir, 30 °C
misel gelişmesi durur, 32 °C’de miseller ölür.
Bu sıcaklık derecesinde misel ön gelişme
devresini 16-18 günde tamamlar.

ve komposta su kaçırmaktan sakınılmalıdır.
Misel örtü toprağına da sarmaya başladığında ve yaklaşık 1 cm kadar girdikten sonra sulamalar daha dikkatle yapılmalıdır.

Şekil 4. Misel ön gelişmesini tamamlayan torbalara
örtü toprağının serilmesi

Şekil 3. Kompos içinde gelişmekte olan mantar miselleri

Örtü Toprağının Örtülmesi
Kompostta %75-80 misel sarması gerçekleşmiş ise misel ön gelişmesi tamamlanmış sayılır.
Misel ön gelişmesini tamamlayan mantar
misellerinin baş bağlama (ürün) aşamasına
geçmesi için kompostun üzerine örtü toprağı serilmesi gerekir. Daha önce dezenfekte
edilmiş ve %70-75 nemli olarak yaklaşık 3.5-4
cm kalınlığındaki örtü toprağı kompost yüzeyine serilir (Şekil 4). Örtü toprağı olmaksızın
da mantar yetiştirilebilir. Ancak örtü toprağı
olmadığında verim oldukça düşük olur. Bu
amaçla kullanılabilecek en iyi örtü toprağı
torftur. Örtü toprağı döneminde toprağın kurumamasına özen gösterilmelidir. Toprağın
kurumaması için püskürtme (yağmurlama)
veya sisleme şeklinde, örtü toprağının yapısını bozmayacak basınçta ve bütün yüzeye eşit
şekilde sulama yapılmalıdır. Aşırı sulamadan
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Örtü toprak serildikten sonra oda sıcaklığı
bir hafta içinde kademeli olarak 18-20 °C’ye
düşürülmelidir. Odanın hava oransal nemi
ise %80-85 olmalıdır. Örtü toprağı serildikten
8-10 gün sonra miseller örtü toprağının 2/3
oranında sardığı zaman tırmıklama yapılır.
Tırmıklama örtü toprağının kompost tabakasına kadar karıştırılmasıdır.
Örtü toprağı serildikten 15-17 gün sonra mantarlar toprak üzerinde görülmeye başlar.

Ürün Dönemi
Mantarlar görülmeye başladığında oda sıcaklığı 15-17 °C’ye düşürülmelidir. Hasat devresine gelen üretim odalarında hava oransal
nemi %80-85 sıcaklık 15-17 °C ye getirilmeli
ve sürekli havalandırma yapılmalıdır. Üretim
odalarında şapkalar gelişirken ortaya çıkan
CO2 in dışarı atılması gerekir. Bunun için oda
içerisinde 15-20 cm/s hızla hava dolaşım hızı
sağlanmalıdır. Ürün dönemi boyunca oda sık
sık havalandırılmalıdır. Hasadın ilk 20 gününde günde 6-8, daha sonraki günlerde 4-6 kez
oda havasının değiştirilmesi gereklidir. Kompost sıcaklığındaki her 1 °C’lik artış CO2 yoğunluğunu %20 arttırır.

Hasat döneminde sulama da çok önemli bir
işlemdir. Bu dönemde mantarın su ihtiyacı
fazladır. Sulamalar her gün hasat yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Sulama aralıkları ve
miktarı oda sıcaklığı, nemi ve hasat edilen
mantar miktarına göre değişir. Pratikte 1 kg
mantar için 1 litre su hesap edilir. Sulamalar
püskürtme şeklinde yapılmalıdır. Sulamada
dikkat edilecek önemli bir konu sulama sonunda mantarlar üzerinde meydana gelecek
su damlalarının havalandırma ile derhal yok
edilmesidir. Sulama suyu örtü toprağı içinde
kalmalı komposta kesinlikle geçmemelidir.
Hasat
Örtü toprağı serildikten 20-25 gün sonra hasat yapılmaya başlanır. Mantar yetiştiriciliğinde her ürün dalgasına flaş denir. Flaş 9-12 gün
devam eder. Bir torbadan 3-4 flaş ürün alınır.

İki flaş arasında örtü toprağının düzeltilmesi,
takviye edilmesi ve güçlü bir sulamanın yapılması gereklidir. Bu sulamaya depo sulaması
denir Flaş aralarında bir sonraki flaşı oluşturacak mantar taslakları yaklaşık 1 cm çaplı oluncaya kadar sulama yapılmalıdır.
Mantarlar, şapkanın altındaki lameller açılmadan, yeterli büyüklükte ve sıkı dokulu iken
hasat edilir. Çok küçük mantarların toplanması verim kaybına neden olur. Ortalama
çapı 3,5-4 cm olan mantarlar hasat edilmelidir (Şekil 5).
Mantarlar hafif bastırarak, şapkanın kendi
etrafında dikkatlice döndürülmesiyle hasat
edilir. Toplanan mantarın yanındaki daha küçük mantarların ve taslakların zarar görmemesine özen gösterilmelidir.

Şekil 5. Hasat büyüklüğüne gelen şapkalı mantarlar
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Kovid 19 Bağlamında
Aydınlanmanın, Kapitalizmin ve Modernizmin İflası Üzerine
Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Rene Guénon (Abdülvahid Yahya), bütün
insanlık tarihi göz önüne alındığında insanoğlunun başına gelen en büyük felaketin
kapitalizm olduğunu; Karl Marx, kapitalist
sistemin sürdürülebilir bir sistem olmadığı için kaçınılmaz bir yıkımla yüzleşeceğini;
Thedore Adorno, Aydınlanma sürecinin bütün toplumsal düzlemlerde çatışmayı körükleyen bir düzeni dikte ettiğini; Karl Polanyi,
Sanayi Devrimi’nden sonra, önceki çağların
tam aksine, bütün toplumsal ilişkilerin piyasa ekonomisi içine gömülü bir biçimde onun
eliyle biçimlendirildiğini; Immanuel Wallerstein, makro ekonomik büyümenin insanlık
tarafından kutsanmış içi boş bir mit ve ulaşılması hedeflenen anlamsız bir menzil olarak
kabul edildiğini ve Edmund Burke ise rasyonalizmin (akılcılık) kutsanmasının insanlığın
binlerce yıllık birikimini ve birliğini parçaladığını ileri sürdüklerinde sınırlı bazı çevreler
dışında, müesses nizama meydan okuduklarından olsa gerek, popülist çoğunluk tarafından pek dikkate alınmamışlardı.
Bu tespit ve düşünceler edebiyatçıların ruh
imbiğinden geçerek ifade edildiğinde de
benzer bir muameleye maruz kalmaktan
kendilerini kurtaramayacaklardı. İnsanı ve insanın varoluş sancısını düşünce dünyasının
biricik problemi konumuna oturtan Necip
Fazıl, Mercek isimli şiirinde insanlara, varlık
amaçlarının ne olduğunu ve nereden gelip
nereye gittiklerini düşünmeleri gerektiğini
haykırırken yukarıdaki filozofların içine yuvarlandıkları kaygıları tek bir dörtlükte şöyle
özetliyordu:

Hiç sormadı kalan ne var insanda,
Ben, duvarda ezik bir böcek miyim?
Yoksa pırıl pırıl bir damla kanda,
Kâinatı süzen bir mercek miyim?
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Dünyanın, tartışmasız en büyük edebiyatçılarından biri olan Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
ise Ecinniler isimli muhteşem romanında insanların nasıl olup da kendi geliştirdikleri ideolojilerin kölesi olduklarını ve bu ideolojilerin
onlara yüklediği psikolojik baskının altında
eziyet çekerek hayatlarını boşa harcadıklarını,

“bunlar, etkisine girdikleri düşünceyle
baş etmekten yoksundurlar. Ona
tutkuyla inanırlar ve bütün hayatları,
üzerlerine yuvarlanan ve altında
neredeyse canlarının çıktığı bir
kayanın altında acılar çekerek geçer”
diyerek ifade ediyor ve adeta insanlığın kendi yaptığı putlara tapmak biçiminde gerçekleşen acayip ameliyelerinin mantıksızlığına
gönderme yapıyordu.
Bütün bu düşünceler ve tespitler, insanlığın
son iki bin yıllık macerasında daha çok Kıta
Avrupa merkezli olarak tesis edilip yaygınlaştırılan, insanların kendi elleriyle ve kendi
var oluşlarının doğasına da aykırı bir biçimde tesis ettikleri kurgusal yapılar aracılığı ile
savruldukları toplumsal ve ekonomik sistemin açık bir eleştirisini içermesine rağmen
müesses nizamın mühendisleri ve nemalanıcıları tarafından pek de dikkate alınmadılar.
Birçok filozof ve düşünür bile, bütün kâinatın
var oluşuna bir yorum getirebilmek ve güya
dışarıdan dikte edilene uyan edilgen bir varoluş yorumunu kabul etmemek adına ya da
belki de insanın kendisini tanrısallaştırması
ile iç dünyasında varlık bulan kibir nedeniyle
bu düşüncelere kulaklarını tıkamayı tercih ettiler. İlahi ve doğal yasalar ile canlı ve cansız
kâinatın bütün yaratılış özelliklerini yok varsayarak kendi düşünsel dünyalarında tesis
ettikleri kurgusal düzenlerin varlıkların fıtri
özelliklerine değil de, varlıkların fıtri özelliklerinin bu kurgusal düzenlere uyum sağlayarak var olmaları gerektiğini bıkıp usanmadan

dikte ettiler. Kendilerini sınırlandırarak hareket alanlarını belirleyen bütün dini, kültürel ve tecrübi birikimleri ilkel, dogmatik
ve irrasyonel olduğu gerekçesiyle dışladılar.
Yeni kurgusal düzenin savunucuları özgürlük,
demokrasi, insan hakları, çevrecilik gibi dünyanın sadece bazı toplumları için bir anlam
ifade eden ama diğer ulusları için içleri boş
olan teraneler altında, insanı bütün kâinatın
efendisi ve biricik sahibi konumuna yükseltirken, var oluş açısından diğer canlılar ile eşit
bir tanesi değil de diğer hepsinin üzerinde bir
efendi ve bir patron konumuna yükselttiler.
Hatta hayvanların, tabiatın ve bazı insanların
bile diğer bazılarının her türlü kullanımına
ve sömürüsüne tabi olmaları gerektiğini savunmaktan çekinmediler. Kendileri dışındaki
insanları ve bütün cansız varlıkları, yaratılmış
canlı ve cansız varlıklar olmaları nedeniyle
saygı duyarak, onlarla olan ilişkilerini, kendilerine yaratıcı tarafından takdim edilen kurallar
çerçevesince tesis etmek yerine, kendilerini
bir efendi gibi görerek kendileri dışındakileri
diledikleri gibi fütursuzca kullanmayı kendileri için bir hak olarak gördüler. Kâinatın küçük bir parçası olan ve kâinatı ancak kendi
sınırlarınca idrak edebilen aklı, kâinatın ve insanın gelişiminin merkezine oturtarak bütün
kâinatı aklın sınırlı alanına hapsolmuş bir nesne konumuna indirgediler.
İnsanlığın, hakkında daha çok bilgi bulunan
tarihi yaklaşık olarak MÖ. 1000’li yıllarda başlıyordu ve onun öncesine doğru gidildikçe bilgiler önce azalıyor, sonra buharlaşıp yok oluyordu. Üç bin yıldan bugüne kadar insanlığın
bilgi birikimine ve tecrübesine bütün medeniyet havzalarından birçok katkı söz konusu
olmuştu. Türkler, Araplar, Çinliler, Afrikalılar,
Slavlar, Germenler, Yunanlılar, Romalılar ve
benzerleri yapılan bu katkılarda ilk sıralarda

yer almışlardı. Bunlara ek olarak, ilahi dinlerin
birbirini izleyen bir silsilede ve bir sonrakinin
bir öncekini kapsayarak geldiği bir özellikte,
insanlığa bazı bilgileri sunmaları, var oluşu tanımlamaları, ölüm öncesi ve sonrasını anlamlandırmaları, bu dünyada insanların davranış
biçimlerini belirleyerek pratik yaşam için kurallar vazetmeleri de söz konusu olmuştu.
Böylece insanoğlu ilahi bilgilere, emirlere ve
tanımlamalara kendi tecrübi bilgilerini de
katarak yaşamın zorluklarının üstesinden
gelebilmeyi ve belirli doğrular etrafında toplanarak, çatışmaya düşmeden toplumsal yapısının devamlılığını sağlamayı büyük ölçüde
başarmıştı. Hemen hemen bütün medeniyet havzalarında benzer bir rota izlenmesine
rağmen, 16. yüzyılın başlarında, Avrupa’daki
gelişmelerle birlikte söz konusu doğrusallık
farklı kulvarlara savrulmuş ve bu savrulmalar
Avrupa Kıtası dışındaki medeniyet havzalarına da değişik yollar aracılığı ile ihraç edilmeye
başlanmıştı.
1500’lerden itibaren, özellikle Avrupa Kıtası’ndaki insanlar, önceki yılların tam da aksine
kendi elleriyle tesis ettikleri kurgusal bir düzenin cari olabilmesi için çaba harcamışlardı.
Oysa hiç kimse bu kurgusal düzenlerin canlı
ve cansız varlıkların yaratılışına aykırı olduğu
ve bu nedenle de sürdürülebilirliğinin imkânsızlığını aklına bile getirmek istemedi. Yaratıcıya ve var oluşun özelliklerine karşı açılan
savaşta bazı küçük muharebeler kazanılmış
gibi görünse de hiç kimse büyük savaşın kaçınılmaz bir yenilgi getireceğinin, belki de
kasten ve bilerek farkında olmak istememişti.
Bu yüzyıldaki ilk büyük kırılma, insanlığın
dünyaya Avrupa Kıtası’ndan yayıldığı ve entelektüel gelişim seyrinin de Antik Yunan’dan
başladığının kabul edilmesi (helenofilia) oldu.

8

Antik Yunan dönemi Roma kültürüne bağlanmak yoluyla Greko-Romen medeniyet
birlikteliği tesis edilerek Avrupa Kıtası geneline yaygınlaştırılan bu medeniyetin dünyadaki diğerlerinin önünden giderek onlara yol
gösteren bir önder olduğu kabul edildi. Bu
doğrusallık diğer bölge ve medeniyet havzalarının Avrupa’yı izledikleri veya izlemeleri
gerektiği iddiasıyla Avrupa’yı merkeze alan
(Eurocentrism) ve diğer medeniyetleri ikincil konuma iten bir algının yaratılmasına da
öncülük etmişti. Böylece Avrupa Kıtası bağlamında yaşanan her türlü gelişme meşrulaştırılmış da oluyordu.
Bu yüzyıldaki bir başka kırılma Reform hareketi ile birlikte, 16. yüzyıla kadar Avrupalı
ulusların hayatlarını ve her türlü pratiklerini
belirleyen Hıristiyanlığın, yine bizzat Avrupalılar tarafından dönüştürülmesi ile gerçekleştirildi. Böylece Hıristiyanlığın Kitab-ı Mukaddes (Eski ve Yeni Ahit) içinde yer alan ilkeleri
toplumun gündelik yaşamından çıkarılarak
Avrupa insanı, günlük yaşantısında bir başına bırakıldı. Farklı bir söylemle, Luther ve Calvin’in öncülük ettiği hareket ile birlikte Kitab-ı
Mukaddes’in hüküm içeren pasajları toplumun yaşamını belirleyici olmaktan çıkarılarak
kutsal kitap, tarihi bir hikaye kitabı ölçeğine
indirgendi. Üstelik 16. yüzyıla kadar gelen zaman diliminde Hıristiyanlık tarafından büyük
günahlar olarak kabul edilen oburluk, kıskançlık, aşırılık, kibir ve açgözlülük gibi duygu
ve eylemler, Reform ve onu izleyen aydınlanma hareketinden sonra büyük erdemler şekline dönüştürüldü.
Hıristiyanlığın Avrupa toplum hayatından çıkarılması, binlerce yıllık toplumun yapısında
da büyük bir kırılmanın başlangıcına işaret
etti. Daha önceden doğru ve yanlışın temel
referansı olan Hıristiyanlığın ortalıktan çekilmesi ile bunun yerini, merkeze konuşlandırılan insanın duyguları, istekleri ve en önemlisi aklı almaya başladı. Akıl merkeze alınarak
doğrular ve yanlışların yeniden tesis edilme
çabası ise insan akıllarının çatışmasını dikte ettiğinde, daha çok aklın yönelsemesinin
doğru kabul edilmesi bir çözüm yolu olarak
gündeme geldi. Değişik akılların yüzleşmesi

9

ile ortaya çıkan siyasi çatışmalar demokrasiyle, ekonomik çatışmalar herkesin kendi çıkarının peşinde koşmasının salık verilmesiyle, ahlâk alanındaki çatışmalar görecelilikle,
Kitab-ı Mukaddes’in takdim ettiği bilgilerin
kesin olmayabileceği şüphecilikle, kâinatın
sırlarının çözümü rasyonalizmle, Hıristiyan
birliğinin sürdürülmesinin gerekli olmadığı
düşünceleri de bireycilik ile aşılmaya çalışıldı.
Reformu izleyen ve güya önceki dönemlerin
karanlık olma hallerinden kurtulmaya gönderme yaptığı için Aydınlanma olarak isimlendirilen, 1600-1800 dönemindeki düşünsel
gelişmeler, bilgi felsefesi (epistemoloji), ahlâk felsefesi (etik) ve varlık felsefesi (ontoloji)
bağlamında sadece rasyonalizmi değil, ilerlemeciliği, bilimciliği ve insanoğlunun bütün
efendilerden kurtulmasını işaret eden liberalizmi de dikte etti. Bir başka deyişle, bilginin, ahlâkın ve varoluşun açıklanmasında tek
kaynak olarak insan aklına müracaat etmeye
ek olarak, insan aklının sürekli bir ilerleme
içinde bulunduğu ve bu ilerlemenin temel
dinamiğinin ve aracının bilim olduğu iddia ve
kabul edildi. İnsan, Immanuel Kant’ın ifadesi
ile artık bütün efendilerden kurtulmuş, hiçbir
dogmanın egemenliğine girmemiş ve kendi
iradesini kullanmaya cesaret etmiş (sapere
aude) oluyordu.
Voltaire’e göre insan yüzünü doğaya dönmeli
ve göklerde tahtında oturup dünyaya hiç karışmayan Tanrı’yı bir ilk yaratıcı olarak kabul
ederek kendine ayrılmış dünya alanında özgürce hareket etmeliydi. Diderot’a göre ruh
ölümlüydü, yani ölüm sonrası hayat yoktu,
d’Alembert’e göre metafizikle değil madde
ile uğraşmak gerekliydi, La Mettrie’ye göre ise
gökyüzündeki öfkeli Tanrılara öykünmeyi bırakıp bilime ve kâinatın gerçeklerine sarılmak
gerekliydi. Bentham’a göre, insan duygularında daha önceden var olmayan hiçbir şey var
olamazdı. Rousseau’ya göre ise Tanrı, söylenmesi gereken her şeyi gözlerimize, kulaklarımıza ve aklımıza zaten söylemiş bulunuyordu.
O halde her şeyin merkezi bizatihi insanda
aranmalı ve insandan başlıyor olmalıydı.

Özetle ifade edilen bu gelişmeler Tanrı’nın
dünyadan kovulmasının ötesinde, ortaya çıkan büyük boşluğun insanlar tarafından
doldurulması ve önceden var olan kanun,
ilke, inanç ve anlayışların yıkılması anlamına
da geliyordu. Bu nedenle de 19. yüzyıl Avrupa düşüncesinde modernizm söylemleri de
gündeme gelmeye başlamıştı. Önceki bütün
kültürel ögeler ve kurumlar artık ötelenmeli
ve halkların öncülüğünde yeni popüler kültürler tesis edilmeliydi. Modernizmin savunucularına göre insanlığın geldiği noktada
tarihtekilerden kopuk yeni kültürel yapıların
tesis edilmesi ve insanlığın iki bin yıllık birikiminin reddedilmesi gerekiyordu. Bu söylem
postmodernist söylemler ile 21. yüzyıla taşındı.

18. ve 19. yüzyılın birçok düşünürüne göre
Tanrı vardı ama yeryüzündeki işleyişe kesinlikle karışmıyordu (deizm). Kutsal kitapların tamamında Tanrı’nın emirleri aracılığı ile
yeryüzüne karıştığı ifade edilmesine, insanı,
dünyayı ve insanın var oluş amacı tanımlanmasına rağmen yeni gelişmeler bunun tam
tersini ileri sürüyor ve Tanrı’nın yeryüzünü,
kutsal kitaplarda ifade edilenin tam da aksine insanların egemenliğine terk etmiş olduğu iddia ediliyordu. Bu, Tanrı’nın bir kabulü
değil ama Avrupa insanının Tanrı’ya karşı ilan
etmiş bulunduğu savaşta Tanrı’yı pasifleştirmek için ileri sürmüş olduğu bir iddiadan
ibaretti. Dahası, Tanrı tarafından insana yüklenmiş bütün görevler, sınırlılıklar, davranış
kalıpları ve insanın nasıl olması gerektiğini
dikte eden ilahi diktatumlar yok varsayılarak
görmezden gelinmeye başlandı. Artık insanın istekleri, davranışları ve yaşam biçiminin
önünde, güya bunları sınırladığı iddia edilen
evrensel akıl, evrensel hukuk, insanlığın evrensel kuralları ve genel ahlak gibi içleri boş
kavramlar vardı, ama bunlar da insanı biçimlendirmeye ve yeryüzünü yaşanabilir kılmaya
yetmiyordu.
Her bilginin ve her ahlâk kuralının artık biricik kaynağı insandı ve bu dünya, başı ve sonu
olmayan bir zaman aralığına sıkışan insanın
kendi macerasından oluşuyordu. İnsanın öncesi ve sonrası yoktu. Varoluş sonsuzluk içermeyen, sınırlı mekânda ve başı ve sonu belli

olan bir dünya hayatı ile tanımlanıyordu. İnsan ise haz ve mutluluk peşinde koşan, sınırlı zamanını, her tecrübeyi deneyebilecek bir
şekilde kullanması gereken bir canlıydı. Artık
Ortaçağ Hıristiyan teologlarınca kurgulanan
ilahi düzen, doğal düzen ve tabii düzen ayrımları ile ilahi ve doğal düzene aykırı olarak
kurgulanan tabi düzenin varlığını sürdüremeyeceği önermesi demir bir sandığın içine
kilitlenip tarihin tavan arasına kaldırılmıştı.
Avrupa Kıtası merkezli olarak gerçekleşen söz
konusu bu dönüşümlerin uzantısı, pratik yaşam içinde kapitalist sistem olarak varlık bulacaktı. Bu sistem içinde bütün insan ilişkileri,
birikmiş tecrübeler, dinler, sanat anlayışları ve
insanın maddi olmayan veçheleri, piyasa ekonomisinin metalik soğukluğuna hapsedildi.
İnsan hayatının bütün amacı ve insan varlığının bütün anlamı daha fazla üretmek, mutlu
olmak için daha fazla tüketmek ve büyümekten usanmayan sermayenin ve zenginliğin biriktirilme sürecine hapsedildi. Sermaye mutlu
bir azınlığın elinde birikti. Ekonomi, insanların
yaşayabilmesi için bir araç mesabesinden alınarak, insanların ekonomi için bir araç konumuna indirgendiği bir olguya dönüştürüldü.
Makro bağlamda, servet sahibi olmak, daha
fazla üretmek ve tüketmek ile dünyadan elde
edilmesi gereken en büyük hazzı alabilmek
için çaba sarf etmek, insanın var oluşunun biricik kıstası ve amacı haline getirildi. Servetin
ve zenginliğin insanın refahını yükselterek insanın başka ideallere ve amaçlara yönelmesine
hizmet etmesi gerektiği inancı, Gazali’nin ifade
ettiği gibi, servetin bizatihi kendisini büyütmek
ve bu büyüme sürecinin kendisi ile meşgul olarak bunu hayatın ve varlığın biricik gailesi haline getirmek inancına dönüştürüldü.

Oysa hiç kimse bu gaile içinde tükenip giden
hayatlara, insandan hiçbir şey taşımayan mekanik ve insanı bir tür modern köle durumuna
getiren yaşamlara ve her canlının birgün mutlaka yüzleşmek zorunda kalacağı ölüm denilen sona tek bir bakış atıp bunları sorgulayacak bir psikolojik yapıya sahip değildi. İnsanlık,
sele kapılmış kütükler gibi kendi konumunu
değiştirme iradesinden de yoksun olarak çaresizce yuvarlanıp gitmek zorunda kalmıştı.
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1500’lü yıllardan bugüne kadar gelişerek, dönüşerek, burkularak ve kendini yenileyerek,
Reform hareketinin, aydınlanma dönemi düşüncelerinin ve Sanayi Devrimi’nin üzerine
ayaklarını basarak ve bütün dünyayı yavaş
yavaş istila ederek gelişen kapitalist sistem,
servet ve zenginlik artışını körüklediği ve insanoğlunun istek ve heveslerine uygun olduğu için ilk zamanlarda sevinçle karşılanmıştı.
Ama bu karşılamayı yapanlar, bu sistemin bir
yamyam gibi dönüp kendilerini yiyeceğini
belki de kestiremiyor olmalıydılar.
İnsan, bu sistemin kendisini sürdürebilmesi
için sistemin küçük bir dişlisi olmuş ve büyülü bir şekilde bu rolünü kabul etmişti. Artık
insan bu dünyada yaşamak için değil de, bu
dünyada kendi elleriyle kurguladığı sistemin
ayakta kalabilmesi için çaba harcayan ve hayatını bu uğurda feda eden bir canlıya dönüşmüş ve modern hayat içinde insana insanca
bir yaşam sunan bütün unsurlar popülizmin
sığlığında yok olup gitmeye başlamıştı. Aslında kâinatın egemeni olduğu izlenimine kapılan insan, tam tersine savrulmuş ve bir efendi
olup efendi gibi yaşamak yerine, kendisini bir
köle konumuna indirgemişti.
Çok odalı ve lüks döşenmiş plaza dairelerine
sahip olmak, sehpalara nasıl kullanıldığı dahi
çözümlenememiş olduğu elektronik aletlerin kumandalarını dizmek, hiç ihtiyaç olmasa
bile lüks bir otomobil ile poz vermek, plaza
dairesine yazlıkları ve bağ evlerini eklemek,
banka hesaplarını daha fazla şişirmek, her
geçen gün daha fazla tüketmek ve daha fazla tüketimin daha fazla mutluluk getirdiğine
inanmak artık moda olmuştu. Kapitalist sistem içinde insanlar, para ve servet biriktirmenin zehirli iksirinden içmiş gibiydiler. Herkes
kendi zenginliği ölçüsünde, her türlü toplumsallıktan kendisini sıyırarak ve hatta yalnızlaşmak ve yabancılaşmak pahasına kendisini
para kazanmaya ve servet biriktirmeye adayarak hayatını yaşamak ve ölüm sonrasına
hazırlanmak yerine hayatını sonu olmayan
bir ideale adamayı tercih etmişti.
İnsanlar artık topraktan, hayvanlardan ve tabiattan koptu. Milyonların yaşadığı koca şe-
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hirlerde, gösteriş hastalığına, kibre ve geçici
övünçlerin tuzağına kapılmış bir halde hapishane hayatına maruz kaldı. Çok katlı beton
evlerde, hiçbir insani özelliğe hitap etmeyen,
insanın ne fıtratına ve doğasına, ne de dinlerin emirlerine uygun olarak biçimlendirilmemiş yüksek katlı binalara aslında olmadıkları
halde, özgür olduklarını sanarak tıkıldılar. Tarihteki insanların kayalık ve dağlık bölgelere
inşa ederek tarımsal arazileri gözettiği, yüksekte olduğu için havanın kuru ve oksijenin
bol olduğu, deprem ve sel gibi afetlere kapalı
yaşanabilir kentçikleri, yerini tarımsal arazilere kondurulan gulyabani görünümlü apartmanlara bıraktı.
Kentlerin, o kentler için bir tür filtre görevi
gören ve meyve-sebze arzı ile kenti besleyen
sayfiye bölgeleri villalar ve plazalar tarafından
istila edilirken bu hareket sadece maddi zarar
vermekle kalmadı, aynı zamanda yüzyılların
kokusunu yansıtan ve kültürel birikimin bir
tür özeti niteliğindeki tarihsel ruhu da katletmiş oldu. Sahillerin narenciye ve muz bahçeleri üzerinde soluk benizli turistik oteller yükselmeye başladı. Bostanlar, üzüm bahçeleri,
gül tarlaları ve mesire yerleri çok katlı binalar
inşa edilerek biraz daha fazla zenginlik ve servet sahibi olmak için renksizliğe, ruhsuzluğa,
modernliğin demirimsi ruhuna peşkeş çekildi. Akarsular kurumaya, göller ve barajlar sularını geriye çekerek insanoğlundan ve onun
kendisine yaptığı zulümden kaçmaya başladılar. Su kaynakları, ormanlar, sebze ve meyve
bahçeleri, tarımsal araziler küçülüyor, oksijen
azalıyordu ama insan homojen olarak algılayarak adeta tarihin tanrısı konumuna yükselttiği teknolojik aletlerle kuşanmış bir vaziyette
yaşayabileceğini zannediyordu.
Her şey sadece biraz daha fazla tüketebilmek
için daha fazla kazanmaya hasredildi ve işin
en dramatik yanı, insanlar bir robot misali,
hayattan almaları gereken pek çok maddi
ve manevi lezzeti de es geçerek hayatlarını
bu ideale adadılar. Kendilerine, ailelerine, arkadaşlarına, yakınlarına ve içinde yaşadıkları
topluma yabancılaşarak yalnızlaştılar. Şükretmek, kanaatkârlık, sabır, diğergâmlık ve
yardımseverlik gibi duygular buharlaşıp yok

oldular. Artık zenginlere bile halleri sual edildiğinde, şükür ve hamt yerine fakirlikten ve
yeterince kazanamamaktan bahsetmeye
başladılar.
Aydınlanmacı, modernist ve kapitalist dünya sistemi, varlığını insanların çılgınlar gibi
tüketmelerine bağlamış ve ancak bu sayede
sermayeyi ve serveti artırmaya yönelmiş gibi
görünüyordu. Üstelik bu tüketim insanın temel ihtiyaçlarından değil de, sadece sermayenin birikmesine ve daha fazla kazanmaya
endekslenmiş malların tüketimine adapte
edilmiş durumdaydı. Bu nedenle kitle üretiminin tüketilebilerek ve bu üretimi sürdürülebilmesini sağlayacak bir talep yapısının
gereklililiği açıktı. Bunun için ihtiyaçlar kamçılandı, insanların algıları bozularak daha fazla
tüketmeleri gerektiği, daha çok ve daha yeni
mallara ihtiyaçları olduğu zihinlerine işlendi
ve hatta hiç ihtiyaçları olmayan mallar, sanki
çok ihtiyaçları varmış gibi takdim edilerek tüketim ritimleri dışsal uyarıcılarla bozuldu.
Tüketim, ihtiyaçları gidermek için yapılan bir
faaliyet boyutundan alınarak, statü ve gösteriş için yapılan bir faaliyet boyutuna taşındı.
Kapitalist sistemin yaşaması ve sermayenin
büyümesi için yapılan üretimin tüketimi gerekliydi ve bu tüketim zaman içinde önemli
bir artış trendi içinde bulunmalıydı. J. M. Keynes 1936 yılında kaleme aldığı kitabında ekonomik krizlerin temel nedeninin tüketim yetersizliği olduğunu vurgulayarak önemli olan
şeyin söz konusu yetersiz tüketimi ortadan
kaldıracak dışsal müdahalelerin yapılması
gerektiğini, bunun için devletin ekonomiye
girerek talebi, yani tüketimi artıracak müdahalelerde bulunması gerektiğini ve hatta açık
bütçe uygulamasının gerekli olduğunu ifade
ediyordu. Yani yeterli kaynağınız olmasa bile
tüketmeniz gerektiğine gizli bir vurgu vardı.
Tüketim ile mutluluk, tüketim ile statü, tüketim ile refah ve tüketim ile varoluş arasında
ilişkiler tesis edildi. Sanayi öncesi toplumlarda
hiç rastlanılmayan fazla üretimin krizleri kapitalist toplumda sıradan ve alışıla gelmiş krizler olarak sıklaştı. İnsanların ihtiyaçlarına değil
ama arzu ve isteklerine hitap edildi. Binlerce

yıl öncesinde Epikür tarafından insanların
ihtiyaçları değil sonsuz olan istekleridir diktatumu görmezden gelindi. İnsanların elde
etmeleri imkânsız olduğu için zihin ve duygu
dünyalarında yeri olmayan zenginlikler, her
türlü medya aracılığı ile bireylerin algısında
sanki bireylerin bu zenginliklere ulaşma imkânı varmış biçimine evrimleştirildi. Sistemin
içinde sermaye biriktiren ve sistemin işleyişinden nemalananların bu dönüşümden mutlu
oldukları ise son derece açıktı.
İnsanlar hayatlarını reel dünyada yaşıyorlardı
ama kapitalist sistem kurgusal (fiktif) yapılar
üzerinde kendini var ediyor ve böylece reel
dünyada hiç olmayan hayali yapılarla spekülasyonu ve sermayenin gelecekte büyüyebilmesinin imkânlarını bugünden tesis ediyordu. Nominal para bir kağıttan ibaretti ve reel
üretimde hiçbir karşılığı yoktu ama miktarı
artırılıp azaltılabildiği gibi elle tutulmadan ve
gözle görülmeden bir dolu değişime aracılık
edebiliyor, üzerinden spekülasyon yapılabiliyor ve borsa gibi garip bir uygulama ile reelde
hiçbir üretimin söz konusu olmadığı şirketlerin hisseleri tavan yaparken, üretim yaparak
katma değer katmakta başı çeken firmaların
hisse senetleri yapılan spekülasyon nedeniyle
dip yapabiliyordu.
Böylece insanlar on metre karelik mutfaklarına beş yüz litrelik buzdolapları, on beş metre
karelik yatak odalarına sekiz kapılı elbise dolapları ve hiç kullanmayacakları halde gösteriş için evlerinde bulunduracakları binlerce liralık süslü koltuklar satın alarak, ilkokul
çağındaki çocuklarının eline akıllı telefonlar
vermeye başladılar. Sonsuz olanın aslında ihtiyaçlar olmadığı ama istekler olduğu önermesi tersine çevrilerek insanların ihtiyaçlarının sonsuzluğu ileri sürüldü. Lionel Robbins
iktisat bilimini tanımlarken özellikle insanın
ihtiyaçlarının sonsuzluğuna ama kaynakların kıtlığına vurgu yapmıştı. Kıtlık ise rekabete, yani insanların birbirleri için birer karşıtlık
oluşturdukları bir toplumsal yapıya açılıyordu.
İnsanlar çok tüketiyorlardı belki ama bu tüketimle birlikte artacağını sandıkları mutluluklarında hiçbir artış olmuyordu. Dünyanın,
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bildik sosyolog ve psikologları buna dikkat
çekmelerine rağmen insanlar bu yanılmadaki akli takıntılarını aşamıyor ve aşmak için
çaba da sarf etmiyorlardı. Demek ki, mutluluğun başka kaynakları olmalıydı. Üstelik şişman ve sağlıksız insanlar çoğalıyordu, daha
önce ismi duyulmamış hastalık tipleri artık
sıradan hastalıklar listesine dahil olmuştu,
yiyecekler kimyasallara bulanmıştı ve lastik
ya da cam kutulara girmişti, doğal bal yoktu,
içinde kimyasal bulunmayan domates tarihe
karışmıştı, kavun, karpuz, çilek ve kiraz gibi
meyveler kapitalizmin çok para kazanmak
amacına ve insanların bu amaç uğrunda bozulan, tek bir amaç uğruna her şeyin feda
edilmesini meşru gören ahlâklarına kurban
edilmişti. İnsanlar çok para kazanmışlardı
ama artık bozulan sağlıklarını geri kazanmak
için kazandıkları paraları harcamak zorunda
kalıyorlardı. Herhalde Sokrat bu döneme gelmiş olsa, kendisinin binlerce yıl önce tespit
ettiği bu doğrunun uygulanmıyor olması nedeniyle bütün insanlığın delirmiş olduğuna
hükmedebilirdi.
İnsanoğlunun ulaştığı bireysel ve toplumsal
kertenin bahsedilen aksaklıkları son günlerdeki Covid 19 salgını ile de teyit edilmekte.
İnsanlar, modernizmi, popülizmi , bilimi ve
kapitalizmi ne denli kutsarlarsa kutsasınlar
canlı bile olduğu tartışmalı olan basit bir virüs
karşısında ne kadar da aciz olduklarını artık
itiraf etmek zorunda kaldılar. Modern insanın
yüzyıllardan beridir kendisine yüklediği büyüklük, kibir, doğanın ve kâinatın hakimi olduğu zannı, bir Osmanlı tokadı gibi yüzünde
patlamış durumda. Her şeyi pozitivist bir bakışla halletmeye çalışan materyalist kafalar,
karşı karşıya kaldıkları durumda, şaşkın ördek
gibi ne yöne yüzeceklerini bilemeyecek bir
durumdalar.
Popülist söylemler ve yaşam biçimlerinin artık çökmek zorunda kalmaları kaçınılmaz görünüyor. Sadece tüketmek, eğlenmek, haz
almak ve mutluluğu sonsuz kılmak için seferber edilen duyguların tatminini maddi unsurlarda aramak son bulacağa benziyor. Sınırlar
gümrük ofisleri ile kapanacak, vıcık vıcık po-
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pülist ilişkiler biraz daha resmileşecek, halkın
eğlenmesine ve gününü gün etmesine yönelik popülist söylemler rafa kalkacak ve insanlar dünyaya farklı bir gözle bakacaklar gibi
görünüyor.
Herkesin kendi maydanozunu, domatesini, yumurtasını, nohudunu, yeşil biberini ve
benzeri gıdalarını artık yakın zamanda kendisi üretmesi gerekecek gibi görünüyor. Artık insanların ayaklarını toprağa basmaları,
haddi aştıklarının farkında olarak kendilerini
bu dünya ve yaşadıkları hayat bağlamında
yeniden konumlandırmaları, canlı ve cansız
varlıklara saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. İnsanca yaşamanın nasıl olabileceğini
yeniden düşünmeleri gerekiyor. Bir insanın
nasıl ve neden üretmesi, nasıl ve niçin tüketmesi, nasıl bir evde yaşaması, toplumun diğer
bireyleri ve etrafını kuşatan cansız varlıklara
yüklediği anlamın ne olduğunu ve onlarla nasıl bir ilişki içinde bulunduğunu yeniden düşünmesinin gerekliliği son derece açık.
Mutluluğun ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiklerini, ölümü, ölüm sonrasını ve bu
dünyadaki insanlara ve yaratılmış her türlü
varlığa karşı olan sorumluluklarının neler olduğunu yeniden düşünerek yeniden kodlamaları gerekiyor. Kapitalizmin servet biriktirmeye ve zengin olmaya endekslenmiş
büyüsünden hızla kendilerini kurtararak insan olduklarını anlamaları, hızla akıp giden
yıllarını yeniden anlamlandırıp insan olduklarını hatırlamaları için çaba harcamaları gerekiyor. Yaşam koşullarını ve her türlü ilişkilerini
yeniden kurgulamaları gerekiyor. İnsanda ne
olduğunun yeniden sorgulanması, varoluşun
yeniden anlamlandırılması gerekiyor. Yoksa
insanlığın Covid 19’dan çok daha kötü virüslere maruz kalacağı ve dünyayı hızlıca yaşlandırarak onun sonunu hazırlayacağımız kesin.
Üstelik hiç de fıtratımızda olmayan özelliklerin peşinden koşarak…

Teknoloji Bağımlılığı ve Biz
Didem ARSLANTAŞ
Günümüzdeki gelişmeler sonucu teknoloji her
insanın hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bilgiye kısa zamanda ulaşma ve hızlı
iletişimin yolunu gösterme açısından internet
oldukça önemli bir araçtır. Bazı zamanlarda insanlar internet kullanımı konusunda kendini
kaybedebilmekte, anlamsız zaman harcanan
normal yaşamdan kopabilmektedir bu ve benzeri durumların sonucunda internet kullanımı
yararlı bir araçken zararlı bir araç haline de gelebilmektedir.

araştırma yapmakta ya da kendisi ile ilgili sorunlardan kaçmak için teknolojiyi veya interneti kullanmaktadır. Can sıkıntısını geçirmek için,
yalnızlığına çözüm bulmak için kolay erişebileceği teknolojiyi tercih eder.

Bağımlılık şu şekilde tanımlanabilir: “Kişinin
kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem
üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz
bir yaşam sürememeye başlamasıdır”. Yani
kişinin kullanım konusunda iradesi ortadan
kalkacak ve kişi bu davranışı sürdürmeye devam edecektir. Sonunda öyle bir noktaya gelinecektir ki hayatının büyük bir kısmını bağımlı
olduğu teknolojiye ayıracaktır. İnsanlar ilk kullanımda teknoloji ya da internet bağımlısı olmazlar. Bunun da belli aşamaları söz konusudur.

•

İster bilgisayar olsun ister tablet, akıllı telefon olsun teknoloji başında harcanan vaktin
giderek artması

•

Teknolojik aletlerden uzak kalma durumunda huzursuzluk hissetme, öfkelenme hatta
uykusuzluk gibi problemlerin görülmesi

•

Kişinin kendinde gördüğü fiziksel ya da ruhsal sorunlara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam etmesi

•

Teknolojik aletlerin başında geçirilen sürenin farkında olmamak

•

Kişisel sorumlukları (okul, aile ile ilgili görevler, iş, kişisel temizlik gibi) yerine getirirken
teknolojinin buna engel olması

1- Deneysel kullanım

Son aşamada ise teknolojiyi kullanması için artık bir amaca ihtiyacı yoktur. Yaşamının büyük
kısmını internette geçirebilir.
O zaman teknoloji bağımlılığının belirtileri
nelerdir?

2- Sosyal kullanım
3- Operasyonel kullanım
4- Bağımlı kullanımı
Deneysel kullanımda duyulan bir oyun oynanarak ya da merak edilen bir siteye girerek merak giderilmiş olur.
Sosyal kullanım arkadaş çevresiyle ilişkili olup
o çevreden dışlanmamak adına takip edilen
oyunlara ya da sitelere dâhil olmak ve gruba
aidiyet hissetmek için yapılır. Aslında bağımlılığı başlatan belki de sosyal kullanımdır. Çünkü
gruptan dışlanmamak adına bu eylem devam
ettirilmiş olur.
Operasyonel kullanımda ortada bir sebep vardır. Kişi kendisi için önemli bir konu ile ilgili

Yukarıda sayılan belirtiler teknolojik bağımlılığa gidildiğini gösteren belirtilerin belli başlılarıdır.
Peki, teknolojik bağımlılığın altında yatan
nedenler nelerdir? Ya da kişiler neden teknolojik bağımlı hale gelirler bunların nedenlerine
bakalım.
•

Yanlış kullanım ile ilgili bilgi eksikliği

•

Bağımlılığın yol açabileceği problemleri ciddiye almamak

•

Merak duygusunu kontrol edememek

•

Aşırı içe kapanıklık

•

Genellikle karamsar olmak

•

Bağımlı arkadaş çevresinin içerisinde bulun-

14

mak ve dışlanma korkusuyla arkadaşlarının
her istediğini kabul etmek
•

Can sıkıntısı ve yapacak daha iyi bir şey bulamamak

•

Problemlerle başa çıkamama, çözüm olarak
teknolojiyi seçme

•

Zayıf sosyal ilişkilerin olması

•

Yaşamdaki başarısızlıklarını sanal dünyada
başarmaya çalışma

•

Kişinin dürtü kontrolünde sorun yaşaması

•

Diğer insanlar tarafından beğenilmeme
korkusu

•

Hedefinin bulunmaması

•

Özgüven eksikliği

•

Hayata karşı memnuniyetsizlik,

•

Kendisi ile ilgili az bilgiye sahip olmak

•

Gerçekte neler yapabileceğini bilmemek

olarak sayılabilir.
Aslında yukarıda sayılan nedenleri gruplarsak
belki de şu üç başlık gençler için karşımıza
çıkmaktadır:
•

Enerjiyi sağlıklı bir şekilde açığa çıkarma
(sportif faaliyetler, sokak oyunları, tiyatro
grubunda yer alma vb)

•

Kendini doğru şekilde ifade edebilme (kişilik
çatışmasına girmeden doğru hedefler koyarak istediklerini açıklayabilme ve elde etme)

•

Arkadaşları ile sosyalleşebilme (bir gruba ait
olma, yardımlaşma, önemsenme)

Problemli teknolojik kullanım ne kadar erken
yaşlarda başlarsa bağımlılık riski o kadar artmaktadır. En riskli yaş grubu 12-18 yaştır. Ek bir
problemin olması (madde kullanımı gibi) riski daha da arttırır. Parçalanmış aile çocukları,
sosyal ilişkileri zayıf çocuklar, ailede rol model
eksikliği yaşayanlarda ayrıca risk grubunda yer
almaktadır.
Peki, bu bağımlılıktan kurtulmak için neler
yapılabilir:
•

Teknoloji kullanımı ile ilgili hedef belirleme,
belli saatleri tercih etme ve hemen arkasına
önemli bir iş planlama
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•

Teknolojinin zararları ile ilgili kartlar hazırlayıp evin belli yerlerine asma

•

Kendisine bir defter edinmesini sağlama ve
teknoloji yüzünden yapamadıklarını buraya
yazma

•

Hedef koyma

•

Ailecek vakit geçirme

•

Bağımlılığa neden olan teknolojik aleti ailenin diğer bireyleri ile birlikte kullanma ve
zamanını belirleme

•

Mutlaka bir sportif faaliyeti hayatına katma

•

Sorun hakkında mutlaka yardım isteme,
önce aile üyelerinden çözüm bulunamazsa
mutlaka bir hekimden destek alma

•

Sosyal beceriler kazanılması (aile üyelerine
ya da mahalledeki yaşlılara yardım etmek,
yaşlılara kitap okumak gibi)

•

Resim, bilgisayar, satranç, el işi boyama, seramik gibi kurslara katılma ve farklı sosyal
çevrelere girme

Teknoloji günümüzde hayatımızın her alanına
girmiş durumdadır. Tabi ki ondan uzak durmak mümkün değildir. Önemli olan yararlı, güvenilir kullanımın gerçekleştirilmesidir. Bunun
için belki biz hekimlere düşen görev teknolojinin doğru kullanımının anlatılmasıdır. Teknoloji bağımlılığının erken belirtileri konusunda
mutlaka toplum, aile, okul, öğretmenler bilgilendirilmelidir. Koruyucu hekimlik, problemi
ortaya çıkmadan önleme anlamında son derece önemlidir. Aileler ya da bireyler kendi başlarına teknoloji bağımlılığı konusunda çözüm
bulamazlarsa, mutlaka bir psikiyatri uzmanından destek almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidirler.
Dozunda teknolojinin olduğu, sağlıklı, bol arkadaşla birlikte güzel günler geçirmemiz dileğiyle…
1-Dinç M. Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik Gençlik Araştırmaları Dergisi ; Aralık 2015 ; 3(3) :31-65
2-Tcbm.org.tr :Teknolojiye Bağımlı Yaşama http://tbm.
org.tr/media/kitaplar/TBM_lise_teknoloji_icerik_web.pdf
3-Bozkurt H, Şahin S, Zoroğlu S . İnternet Bağımlılığı:
Güncel Bir Gözden Geçirme Journal Of Contemporary
Medicine 2016;6(3);235-247

Köfte Deyip Geçmeyin
Taner ERDOĞAN

Hemen herkesin çocukluğunda ayrı bir yeri
olan köftelerden bahsetmek istiyorum. Küçük yaşta tanıştığımız bu lezzet bazen ekmek arasında, bazen davet ve ramazan sofralarında vazgeçilmez bir tat olmuştur. Köfte
Farsça bir sözcük olan “küfte” kelimesinden
türemiştir ve ezilmiş dövülmüş anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu ise köfteyi genellikle çekilmiş etten, bazen de tavuk, balık veya
patatesten yapılan, türlü biçimlerde pişirilen
yemek olarak tanımlamaktadır. Yabancı ülkelerdeki isimleri de Yunanca Keftés, Hırvatça Ćufta, İsveççe Köttbulle gibi benzer çağrışımlar yapan isimlerdir. Köftenin yazılı tarihi
Antik Roma dönemine kadar dayanmaktadır, damak tadına adını vermiş olan ünlü Epikür Apicius’a [M.Ö. 42- MS 37] atfedilen De Re
Coquinaria “Yemek Sanatı” içerisinde iki farklı
köfte (no.472 ve no.474) tarifi bulunmaktadır.

malarında XI. asrın sonlarına doğru karşımıza
çıkmaktadır. Türklerin zengin bir Türk Mutfak
Kültürü’ ne sahip olmasında farklı coğrafyalardaki çeşitli insan toplulukları ile etkileşime
geçmiş olmasının önemli bir payı vardır. Göçebe hayatı yaşayan Türkler daha sonraları
yerleştikleri Anadolu’ da hem zengin sebze
meyve çeşitliliğinden hem de bölgede daha
önce yaşamış olan medeniyetlerin mutfak
mirasından yararlanmıştır. Baharat yolu üzerinde bulunan bu coğrafya, diğer yerleşim
yerlerine de uğrayan kervanların konak yeri
olmasından ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleyen sınırlarından mutfak
çeşitliliği açısından olumlu yönde etkilenmiştir. Türkiye Selçuklu Devletinde köfteler bu
dönemin et türü yemekleri arasında gösterilmektedir. Oral’ın (2002) yaptığı çalışmada bu
dönemde av kuşları ve ciğerin genellikle şişte
pişirildiği, diğer etlerden ise biryan, yahni, tirit ve köfte yapıldığı görülmektedir. Osmanlı saray mutfağında ise kuzu ve koyun etiyle
hazırlanan kebap, yahni ve köftelerin yanı sıra
külbastı, kızartma, çok sayıda pirinç pilavı çeşitleri, tahıl ve baklagil içerikli çorbalar vardır.
Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi İstanbul’da

Türklerin İslam’ı kabul ettiği IX.–X. yüzyıldan
sonra (-ki bu yüzyılda Umberto Eco’ya göre
Avrupa’da karanlık çağ yaşanıyordu ve çok sevilen köftelerin yapılabilmesinde gerekli olan
etin kalitesinin korunabilmesi için sadece karakolların yanında köftecilerin açılmasına izin
verilmişti) Türklerin adının köfte ile yazılı kaynaklarda ilk olarak anılması Mevlânâ’nın yaz-

16

toplam 57 meslekten 1100 esnaf ve bu esnaflardan kebapçı ve köftecilerin 400 dükkânı ve
1500 çalışanı olduğunu seyahatnamesinde
belirtmektedir.
Genellikle farklı besin gruplarının bir arada
pişirilmesi Türk yemeklerinin tipik özelliklerinden biridir ve bu sayede tek kap yemek
ile sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanabilmektedir. Köfteler de bu tür yemeklere verilebilecek güzel örneklerden birisidir. Şavkay,
Samancı ve Croxford gibi Osmanlı mutfağı
araştırmacılarının yaptığı çalışmalarda köftenin geçmiş dönemdeki üretimi incelendiğinde, pişirme yöntemi olarak tava ya da ızgara
yapıldığı ve yağ olarak sade yağın kullanıldığı, bir kısmının ise haşlandığı görülür. Bu
dönemde koyun etinin daha az değerli olan
kısımları köfte yapımında kullanılır ve etler
çifte bıçak veya balta kullanılarak kıyılırdı. Günümüzdeki gibi kıyma makinesinden geçmemiş, suyunu kaybetmemiş köfteler daha
sulu ve daha lezzetli olurdu. Ekmek ise köftenin harcına her zaman eklenmemekte idi.
Basılı ilk Türk yemek kitabı “Melceü’t–Tabbâhin” içerisinde ekmeksiz hazırlanmış iki tarif
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(“Kimyonlu Köfte”-“Susuz Köfte”) mevcuttur.
Günümüzde ise köfte yapımında et, İnegöl
köftesi gibi özellikli köfteler haricinde tek
başına kullanılmamaktadır. Yumuşaklık, kabarma ve lezzeti sağlamak için kıyma içine;
bayat ekmek içi, pirinç, ince bulgur, domates,
soğan, maydanoz, yumurta gibi diğer besinler ve baharat eklenir. Bulgur, yarma, mercimek ve sebzelerin karışımından da köfte yapılmaktadır ve birçok ilimizde çiğ köfte ve içli
köfte gibi bulgurlu köfteler ön plandadır.

Köfte, Türk mutfağında en çok
tercih edilen et yemekleri arasında
yer almaktadır. Pişirme yöntemine,
içerdiği malzemelere, garnitürlere,
baharatlara ve pişirilen kaplara
göre Türkiye’de yaklaşık 290 köfte
çeşidi mevcuttur ve günümüz
yemek kitaplarında koyun
etinin yerine daha çok dana eti
kullanılmaktadır.

Tire, Akçaabat, İnegöl ve İzmir gibi birçok köfte yapıldıkları şehirlerin isimleri ile tanınırlar.
Köfte, döner kebap ile birlikte günümüzde
en fazla tüketilen et ürünlerimizden birisidir
hatta Ankara ilinde 1998 yılında yapılan bir
çalışmada Türk usulü hazır yiyecekler arasında tüketicilerin, en fazla et döner ve arkasından ızgara köfte tercih ettikleri görülmektedir. Endüstriyel olarak üretilip satılabilen
köfteler tüketiciler tarafından evlerde de hazırlanabilmektedirler. Parçalanmış, kıyılmış
veya dövülmüş et ile hazırlanan, çocuklar ve
yaşlıların beslenmesinde tavsiye edilebilir bir
yiyecektir. XIV. yüzyıl İslâm dünyasının ileri
gelen hekimlerinden olan Hacı Paşa “Müntefıâb-ı Şifâ” adındaki eserinde köfteyi; çok gıda
verir, bedeni güçlendirir, şişmanlatır. Kanı ve
spermi artırır şeklinde yorumlamıştır. Belli’ye
göre Anadolu’nun bilinen en eski diyet yemeği ise yine bir köfte yemeği olup kör Abdi
Paşa çok sevdiği için adının verildiği Ağrı’nın
meşhur Abdigör köftesidir. Sandıkçıoğlu’nun
yaptığı bir çalışmada İsveç Kralı XII. Charles’ın
1709’da Ruslar tarafından yenilgiye uğradıktan sonra beş yıl Osmanlı’da sürgünde kaldı-

ğından ve beş yıl süresince büyük miktarda
borçlandığından bahsedilmektedir. Kralın ülkesine dönmesinden sonra kraldan alacaklı
olan Türklerin, yanlarına aşçılarını da alarak
on altı yıl kadar İsveç’te kaldıkları ve İsveçlilerin köttbulle dediği meşhur İsveç köftenin
bu sayede oraya taşınmış olduğu belirtilmektedir.
Ülkemizde köftenin hazırlanması ile ilgili birçok farklılık mevcut olup coğrafi yapı, kültür
ve geleneklerin köftelerin günümüzde bu
denli çeşitlenmesinde önemli etkileri bulunmaktadır. Tercih edilen yağların bölgesel
farklılıkları ve medeniyetlerden miras kalmış
olan pişirme teknikleri ile özel köfte çeşitleri de görülebilmektedir. Bize miras kalan bu
kültürün mutfaklarımıza yansımasını günümüzde de görmekteyiz. Mutfaklarında yemek pişmeyen toplumların dışarıda yemek
yiyemedikleri (içinde yaşadığımız salgın gibi)
zamanlarda ne kadar olumsuz etkilendikleri
malumunuzdur. Mutfak kültürümüzü yaşattığımız ve mutfaklarda daha fazla zaman geçirdiğimiz iyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla…
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Covid 19 ve Yaşlı (Geriatrik) Bakımı
Güler BALCI ALPARSLAN

Covid 19 son aylarda hızla yayılmış ve tüm
Dünyayı etkisi altına almış ve almaktadır. Son
verilere bakıldığında; Dünya’da ve ülkemizde
ciddi oranlarda vaka tespit edilmiş ve mortalite nedeni olmaktadır.
Covid her yaştan bireyi etkilemesi yanı sıra
özellikle geriatrik popülasyonu (yaşlı nüfusu)
büyük oranlarda etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerinden alınan rakamlara göre
etkilenme oranının en yüksek olduğu yaş
grubu 80 yaş ve üzeridir.
Geriatrik bireylerde hastalığın daha sık ve
ağır seyretmesinin nedenleri arasında;
•

Yaş almayla birlikte bağışıklık sisteminin
tam ve aktif çalışamaması

•

İleri yaşlarda eşlik eden hastalık sayısının
artması

•

Beslenmenin dengeli ve düzenli olamaması

•

Sindirim sistemi işlevlerinde değişiklik nedeniyle besinlerden yararlanamama

•

Beslenme ve sağlık hizmetlerine ulaşımda
kısıtlılık

•

Beslenme ve diğer hastalık yönetimlerinde güçlük yaşanması/desteğin olmaması,

•

Uyku ve dinlenme bozuklukları yer almaktadır.

Bu hastalığa yatkınlık durumu, ciddi görülme ve mortalite oranları ve tedavinin sürecinin zor olması, aşının henüz bulunamaması
düşünüldüğünde günümüz salgınında en
önemli görev geriatrik bireyleri, Covid 19 salgınından korumaktır.
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Bu kapsamda geriatri dernekleri harekete
geçmiş ve kıdemli vatandaşlara genel ve
evde kalma tedbirleri süresince bir takım
önerilerde bulunmuşlardır. Bunlar;
Sigara ve alkol kullanımı bağışıklık hücrelerinin üretimini ve etkinliğini azaltması nedeniyle sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalıdır
Düzenli uyku ve dinlenme sağlanmalıdır.
Özellikle biyolojik saate uygun olarak saat
23.00 ile 07.00 arasında kaliteli uyku sürdürülmelidir
Düzenli ve dengeli beslenilmelidir. Bu kapsamda kıdemli büyüklerimiz tarafından; bolca meyve-sebze tüketilmeli, bol sıvı alınmalı,
tüm vitaminler yanı sıra özellikle C, A, D ve E
vitaminlerinden zengin beslenilmelidir. Ayrıca bağışıklık sistemi ile beslenme ilişkisinde
direkt beta glukanlar -ki bağışıklık hücrelerini harekete geçirir- akla gelmelidir. Bu öğeler
ise yulaf, arpa, maya ve mantar gibi besinlerde bolca bulunmaktadır. Çinko minerali
de direkt bağışıklık sistemi ile birebir çalışan
öğedir. Kabak çekirdeği, fasulye, deniz mahsulleri, ay çekirdeği, et ve tahin çinko açısından zengin besinlerdir ve mutlaka diyette yer
almalıdır. Bol sıvı tüketilmelidir
Stresle uygun baş etme teknikleri öğrenilerek bu teknikler sürdürülmelidir
El hijyenine dikkat ediniz. Sık aralıklarla ellerinizi en az 20 saniye sabun ve su ile ovarak
yıkayınız. Sabunun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılabilir
Hapşırırken, öksürürken, tek kullanımlık
kâğıt mendil ile ağız ve burun kapatılmalıdır.
Kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır

Gözlerinize, burnunuza ve ağıza dokunulmamalıdır
Sosyal mesafeye her daim uyulmalıdır
Kıyafetler 60 °C normal deterjanla yıkanmalıdır
Yurt dışından dönüşte ilk 14 gün kimse ile
görüşmeden evde geçirilmelidir
Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılmalıdır
Kapı kolları, lavabo, vb. her gün kullanılan
yüzeyler su ve deterjanla/çamaşır suyuyla her
gün temizlenmelidir
Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır
Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna
başvurulmalıdır
Özellikle evde kalma tedbirlerine paralel
olarak evde kalma süresince;

Hareketin kısıtlanmasına yönelik tedbirler
alınması; bu kapsamda ev içi egzersizlerin
sürdürülmesi
Evdeki oksijen miktarının düzenlenmesi;
bu kapsamda evin yeteri sıklıkta ve sürede
havalandırılması
Yaşamın tehdit altında hissedilmesi ve
eve kapanma nedeni ile kaygı yaşanması;
bu kapsamda psikolojik destek sağlayacak
uğraşıların bulunması/uygulanması
Sosyal çevre ile iletişiminin telefon, görüntülü konuşma vb. yöntemlerle desteklenmesi için teknolojik cihaz kullanımını öğrenme/
öğretme
Acil durumlar için aile hekimi, bina yöneticisi, yakınının veya mahalle muhtarının telefonunu hazır bulundurma
Telefonla sipariş vermek için yakındaki
market, kasap, eczane telefonlarını öğrenme
ve kaydetme gibi konulara özen gösterilmelidir
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Sıra Dışı Yönleriyle Dünya Edebiyatının Büyük Yazarları
Soner AKPINAR
Üç dört sene önce Robert Schnakenberg’in
dilimize de çevrilen Secret Lives of Great
Authors (2008) (Büyük Yazarların Gizli Hayatları, 2010) kitabını okurken sanat tarihinin dönüm noktalarında yer almış hemen
her büyük sanatçının psikolojik ya da kişisel
birtakım rahatsızlıkları ya da çok ilginç hayat
hikâyeleri olmasının tesadüf olamayacağını
düşünmüştüm. Belki de sanat yetisi sanatçının diğer insanlardan ayrılmasını sağlayan
anomalik kaynaklardan besleniyor ve onun
farklı düşünmesi, değişik imgeler, anlatım
biçimleri üretebilmesi süperegoyla, çevreyle
ilişkisinin zayıflığından doğuyor. Sanatçının
üretme ediminin nevrozla ilişkilendirildiğini, onu sanat yapmaya sevk eden birtakım
dürtülerin çocuklukla birlikte şekillenmeye
başladığını Freud’dan itibaren biliyoruz ve
tartışıyoruz. Peki ama örneğin, biz normallere garip gelen, hayattayken hikâyeleri saçma
sapan şeyler olarak değerlendirilen ve serseri
bir ayyaş denilip geçilen Edgar Allan Poe’nun
gerçekte kabiliyeti bu tuhaflıkta mı yatıyor?
Yoksa matematiği bile mezar taşlarından öğrenen bu çocuğun korku edebiyatının kurucusu olması gayet tabii bir şey mi? Yaptıkları
bir tarafa, fiziksel görünüşüyle bile kendisini
babasına dahi beğendiremeyen Kafka’nın
dehası ezikliğinde mi saklı? A. Conan Doyle
doktorluk mesleğinde başarılı olsaydı bugün
dünyanın en sevilen dedektifi Sherlock Holmes belki de var olmayacaktı. Bu dâhi dedektifi bir başarısızlığa borçlu olmamız garip
değil mi? Galiba hemen her büyük sanatçının çevresiyle uyumsuz olduğunu, kimininse
nevrotik, psikotik, obsesif birtakım takıntıları
olduğunu söylemek yanlış olmayacak.
Böyle bir girişten yazının amacının psikolojik
bozukluklarla sanat arasında bağ kurmak ya
da yaratmanın bilinçaltı kaynaklarını keşfetmek olduğu sanılmasın. Sadece bugünün
cephesinden baktığımızda bile hepimize ilginç gelen Dünya edebiyatının köşe başla-

21

rına oturmuş bazı büyük yazarların sıra dışı
yönlerini hatırlatmak istiyorum. Bahsettiğim
kitabı okurken benim zihnimde beliren düşünce, anormal gördüğümüz kişilerin aslında insanlığı ileri taşıyan değerler olduğuydu.
Anlatacağım sıra dışı hayatların ve ilginç kişiliklerin bazılarını Schnakenberg’in eserinden
hatırlıyorum bazılarını ise nereden öğrendiğimi bile unuttum. Keyifli gelmiş olmalılar ki
hafızama kazınmışlar.
Tuhaf ve sıra dışı yaşamıyla karşımıza çıkan
ilk isim, İngiliz edebiyatının yapıtaşlarından ve
modern edebiyatın kurucularından Virginia
Woolf (1882-1941). Romanlarında hayatından
derin izler bulduğumuz
Woolf’un çocukluğu üvey kardeşlerinin bitmek bilmez tacizleriyle geçer. Bunlara eklenen annesinin ve üvey kız kardeşinin ölümü
zaten sorunları olan Woolf’a manik-depresif
bozukluk olarak döner. Döneminde insanların delilik krizi deyip geçtikleri nöbetler aslında onun depresyon nöbetleridir. İlginç olan
şudur ki ressam olan kız kardeşinden esinlenerek -ayakta yazdığı- eserlerinin bitimine
yakın depresyon seviyesi artan yazarın saatlerce aralıksız konuşmasıdır. Bir defasında iki
güne yakın konuşabilmiştir. Lezbiyen olmasına ve Yahudilerden nefret etmesine rağmen,
-birlikte Bloomsbury edebiyat grubunu kuracağı- Yahudi Leonard Woolf ile evlenmesi ise
tam bir ironidir. Depresif ve içe kapanık imajının tam tersine tarihin en büyük şakalarından
biri olan “Dretnot Şakası”na imza atması ise
ikinci büyük ironisidir. Bu şaka Woolf ve beş
arkadaşının sahte sakal takıp türbanlar giyip
yüzlerini de boyadıktan sonra sahte kimliklerle Habeş Kraliyet delegasyonu kılığında
İngiliz donanmasına ait Dretnot gemisinin

kaptanını ve mürettebatını teftişe gelmiş gibi
kandırmalarıdır. Daha da ilginci inandırıcı olmak için gemiye binerken “Bunga bunga”
diye bağırmışlardır. Sinir krizleri
II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Londra’yı
bombalamasının ardından daha da artan
Woolf, çıldırmak üzere olduğunu düşünücek
ve bir veda mektubu bıraktıktan sonra ceplerine taş doldurup evlerinin yakınındaki Ouse
nehrine kendini bırakacaktır (28 Mart 1941).
Woolf gibi ciddi görüntüsünün altında bir
şakacı gizli olan diğer
edebiyatçı ise dünya
edebiyatının en önemli şairlerinden Çorak
Ülke’nin şairi T.S. Eliot
(1888-1965)’tır. Resimlerine baktığınızda en
az Clark Gable ya da James Stewart kadar karizmatik, Hollywood filmlerinden çıkmış gibi
duran, edebiyat dünyasının Zeus’unun en
favori şakaları arkadaşlarının oturduğu koltukların altına yellenme sesi çıkaran yastıklar
koymak ve patlayan purolar ikram etmektir.
Arkadaş canlısı (!) Eliot’un tam tersi karakterde bir sanatçı aramak
gerekirse o da Emily Dickinson (1830-1886)’dır.
Malum, sadece yazarlar
değil üreten insanlar da
zaman zaman yalnızlığı,
inzivayı tercih eder. Salinger’ın Çavdar Tarlasında Çocuklar’a gösterilen ilgiden sıkıldığı,
bunaldığı ve inzivaya çekildiği, anılarını paylaştığı için öz kızı Margaret’i bile hayatından
çıkardığı bilinir. Yine Wittgenstein’ın yaban
hayatı içinde bir dağ evinde aylarca çalıştığı
herkesçe malumdur; ama Dickinson’un inzivası ve sosyal hayattan kopukluğu bunların
hiçbirine benzemez. Kendisini nadiren ziyarete gelen arkadaşları ile bile eğer kaçmayıp
konuşmaya tenezzül ettiyse yan odadan duvar arkasından sadece iki çift laf eder. Ara ara
çocuklar için yaptığı şekerlemeleri ikinci kat-

tan sepetle aşağı sarkıtan Emily, bazen çıkıp
çocuklarla oynar; biri geldiğinde ise hemen
evine geri kaçarmış. Hayatı boyunca babasının evinden öteye hiçbir şehre gitmemiş
şair, tıpkı arkadaşı Brod’a eserlerini yakmasını
vasiyet eden Franz Kafka gibi, kardeşi Lavinia’dan şiirlerini yakmasını ister. Bu vasiyeti
sayfalar dolusu şiiri yakarak gerçekleştiren
Lavinia, son çekmecede, bir dikiş kutusunda
gördüğü yüzlerce şiire kıyamayacak ve onları
yayına hazırlayacaktır. Yazık ki sağlığında şiirlerine pek de itibar edilmeyen Dickinson’un
kıymeti, ölümünden ancak yarım asır sonra
bilinmeye başlanır.
Emily kadar münzevi
olmasa da kıymeti ölümünden sonra anlaşılan bir “kütüphane faresi” de Oxford’un kendi
hâlinde profesörü J.R.R.
Tolkien (1892-1973)’dir.
“Hayattayken kült bir
kişi olmak, korkarım hiç
de hoş bir şey değil” sözünü doğrularcasına ölümünden çok sonra
tüm zamanların en çok satan kitaplarından
birinin yazarı olacak Tolkien’in Yüzüklerin
Efendisi serisinin –kendisi bunu asla istemese de- filme de uyarlanmasının ardından
Dünya üzerinde ulaştığı insan sayısı milyarları bulmuştur. Elbette Tolkien’i ilginç kılan
eserinin baskı sayısı değil, bir kitabı bu denli
okunma sayısına ulaştıran estetiğe ulaşma
serüvenidir. Ondan fazla dil bilen Tolkien,
alfabeleriyle birlikte 14 de dil uydurmuştur
ve zaman zaman da günlüklerini uydurduğu bu dillerle tutmuştur. Ömrünün 35 yılını
Yüzüklerin Efendisi’ndeki “orta dünya”yı sistematize etmekle geçiren yazar, bir Oxford
profesörü olmasına rağmen kendisini hobbit olarak görmüş ve öyle de yaşamaya gayret etmiştir. Bir hobbit olduğu için Tolkien’in
modern dünyayla uyuşması elbette zor olur.
En sıkıntılı konu da otomobillerdir. Onlardan
nefret eden Tolkien, aynı zamanda berbat
bir şofördür. Yazarlığından önce ters şeritte
gitmesi ve Oxford yolundaki arabalara çarpmasıyla ünlenen Tolkien, öylesine kötü bir
şofördür ki karısı onun arabasına binmemeye
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yemin eder. Durumu kabullenmiş olmalı ki
Tolkien de bir müddet sonra araba kullanmaktan tümüyle vazgeçer.
Tolkien gibi ölümünden
çok sonra eseri sinemaya uyarlandıktan sonra
şöhretini artıran bir diğer sanatçı yine bir Oxford öğretim üyesi Narnia Günlükleri’nin yazarı
C.S. Lewis (1898-1963)’tir.
Lewis ve Tolkien çok yakın dostlardır. Ancak bu
dostluğun tuhaf bir yanı vardır. O da her iki
yazarın da birbirlerinin yazdıklarını kötü bulmasıdır. Bir defasında Lewis, kurguladığı bir
karakter için kendisinden görüş isteyen Tolkien’e “Yine mi lanet olası bir cüce” yanıtını
verir. Tolkien ise hem Narnia Günlükleri’ni
hem de Lewis’in tüm eserlerini sıkıcı ve sempati alanımın dışında diye niteler.
Edebiyat tarihi birbirinin
yazdıklarını hiç beğenmeyen yakın dostlar kadar Goncourt Kardeşler (Edmond
1822-1896: Jules 1830-1870)
gibi birlikte yazan kardeşlere
de tanıklık etmiştir. Zengin
ve iyi bir aileden gelip geniş bir kütüphane içinde
büyüyen ve zamanlarının
çoğunu kütüphanede geçiren bu iki entelektüel kardeş, başlangıçta ayrı ayrı yazı denemeleri yapsa da kısa bir süre sonra birlikte
yazmaya başlar. Realizmin ve natüralizmin
mimarlarından Goncourt’ların ilginç yanı ise
farklı karakterlerde olmalarına rağmen yazılarında tek bir insanmış gibi üslup birlikteliği
yakalamalarıdır. Bir romanın neresinin Edmond, neresinin Jules tarafından yazıldığını
keşfetmek ancak çok iyi üslup bilimcilerin
işidir.
Edebiyat tarihinin Goncourt Kardeşler’den daha
ilginç bir ailesi varsa o
da üç kız kardeşten oluşan Brontë Kardeşlerdir (Charlotte, 1816-1855;
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Emily 1818-1848; Anne 1820-1849). Üçü de
genç yaşta vefat eden kardeşlerin iki kız
kardeşi de erken yaşta tüberkülozdan ölmüştür. İki çocuğunu yitirdikten sonra kalanları korumak isteyen vaiz babalarının okumak
için inzivaya çekilmesi sonrası bir de erkek
kardeşleriyle birlikte mecburi münzevi olan
kardeşlerin çocukluğu, oluşturdukları fantezi
krallığı oyununu oynamak ve krallığın maceralarını yazmakla geçer.
Edebî kabiliyetlerinin farkında olan ve hayata
tutunmak isteyen üç kız kardeşin takma
isimlerle birlikte yazdığı Poems by Currer,
Elise and Acton Bell (1846) adlı şiir kitabı,
sadece iki tane satılır. Bu durum kardeşlerin
en hırslısı olan Charlotte’u yıldıramaz ve
birer roman yazma fikrini ortaya atar. Onun
ilk romanı olan Profesör hiçbir yayınevi
tarafından yayımlanmaya değer bulunmasa
da sadece İngiliz edebiyatının değil dünya
edebiyatının da en önemli klasiklerinden
biri olan Jane Eyre (1847) çok kısa bir sürede
edebî ve ticari başarı elde eder. Bunu
Emily’nin yine bir klasik olan tek romanı
Uğultulu Tepeler (1847) ve Anne’nin Agnes
Grey (1847)’i takip eder. Her şey yoluna
giriyormuş gibi görünse de romanların
yayımlanmasının hemen ardından Brontë
ailesinin üzerine çöken lanet hiç bitmeden
devam eder ve 1848 yılında erkek kardeşleri
Bramwell bronşitten ölür. Kardeşinin anısına
saygı için çıplak ayakla törene giden Emily
de bu yüzden çok geçmeden tüberküloza
yakalanır ve tedaviyi reddettiği için üç ay
içinde bir çocuk kadar zayıflayarak hayata
veda eder. Emily’den tüberküloz kapan Anne
de kardeşini takip eder. İçlerinde en uzun
yaşayacak olan Charlotte da yine tüberküloz
olması muhtemel bir rahatsızlıktan dolayı
hamileliği sırasında henüz 38 yaşında iken
hayata gözlerini yumar. Brontë kardeşlerin
aslında hayatları kadar kişilikleri de sıra dışıdır.
Örneğin tek erkek kardeş olan Bramwell, kız
kardeşlerinin portrelerini birebir yapacak
kadar iyi bir ressamdır ve bazı edebiyat
tarihçilerine göre kardeşlerinin gölgesinde
kalsa da edebî yönden onlardan asla geri
olmayan, nitelikli şiirler yazmıştır.

Kardeşler içinde tek çirkin olan Charlotte’tur
ve o da sıra dışı çirkinliğini Jane Eyre’e
dönüştürmeyi başarmıştır. En tuhaf kişiliğe
sahip olan ise Emily’dir. Emily’nin günün belirli
saatlerinde dakikalarca pencereden dışarıya
bakması mutat davranışlarından biridir ve
onun hep manzaraya baktığı düşünülmüştür.
Yine bir gün kardeşinin manzaraya baktığını
düşünen Charlotte’un Emily’nin pencere
kepenkleri kapalıyken de saatlerce dışarıya
baktığını görmesi, işin hiç de düşünüldüğü
gibi olmadığını göstermiştir.
Brontë kardeşlerin tüberküloz lanetiyle erkenden ölmesine şahit olan edebiyat tarihi,
dördü otomobil, ikisi uçak olmak üzere altı
kaza, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dâhil
beş savaş ve birkaç da yangından sağ çıkıp
bir türlü ölmeyen ve sonunda intihar eden
Ernest Hemingway
(1899-1961)’inki gibi
ilginç bir hayata da
sahne olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda orduya ambulans
şoförü olarak katılan yazarın ilk kazası 1918’de kullandığı
ambulansın
havan
topu saldırısına uğraması ve iki bacağına şarapnel parçalarının isabet etmesidir. Ömrü
boyunca sıkıntısını çekeceği yaralarını sigara
izmaritiyle tıkayıp hayatta kalmayı başaran
yazarın bu kahramanlığı, ona hayatı boyunca
gereken parayı da şöhreti de vermiştir.
Hemingway kendisine taktığı “baba” lakabından anlaşılacağı üzere maço olmaya çalışan bir adamdır. Afrika’da safarilere katılmak,
balık tutmak gibi erkeksi, kabadayı tavırlar
sergilemesi, yazdığı bir eleştiri sonrası bir
eleştirmeni dövmesi, onun maço tavırlarından sadece birkaç örnektir. Ne var ki Hemin-

gway’in sıra dışı yönü bu maço imgesi değil;
bir kız çocuğu isteyen annesinin çocukluğunda ona kız giysileri giydirmesi, saçlarını
kız gibi kestirmesi ve ona Ernestine diye seslenmesidir. Yazarın annesinin bu tavrına başkaldırmak istediği çok açıktır.
Hayatı çalkantılarla geçen Hemingway’in de
Virginia Woolf gibi başı depresyonla hep dertte olmuştur. Ömrünün sonuna doğru alkole düşkünlüğü iyice artan sanatçıya tedavisi
sırasında uygulanan elektro şok, hafızasının
büyük ölçüde silinmesine sebep olur. İntihara meyilli olduğu bilindiği için silahları da
kendisinden saklanır. Ancak yazar 2 Temmuz
1961 sabahı kilitli odanın anahtarını bulacak
ve aldığı bir silahı şakağına dayayarak hayatına son verecektir. Bu aslında edebiyat dünyasının karısı Lotte Altmann ile birlikte intihar
eden Stefan Zweig’tan; kendini bir lamba direğine asan Gerard de Nerval’den; damarını
açıp kanıyla son şiiri “Elveda dost, elveda”yı
yazan Sergey Yesenin’den ya da başını fırına
sokarak intihar eden Sylvia Plath’tan aşina olduğu sıradan bir durumdur.
Tarih, kısa posta müdürlüğü sırasında gelen
mektupları çöpe atan pipo temizleme takıntılı Faulkner; Nikola Tesla ile yakın arkadaş
olup evine ilk telefonu bağlatanlardan biri
olacak kadar teknoloji ve patent meraklısı,
icatlar da yapan Mark Twain; Porthsmouth
futbol takımının kurucusu, spor tutkunu Arthur Conan Doyle, kendi roman kahramanı
dedektif Poirot’tan nefret eden Agatha Cristie ve Goncourt ödülünü takma adla iki kere
alabilen Romain Gary gibi sayısız sıra dışı yaşam ve kişilikle dolu… Onların bazen eserlerindekilerden bile ilginç olabilen yaşamları,
anormal gibi görülen kişilikleri, kim bilir belki
de sanatlarının özgünlüğü ve ölümsüzlüğünün şifrelerini taşıyor.
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Tüketim Kültürü ve Tasarım
Bilge KINAM
Sanayi devriminden sonra makineleşme
ile seri üretime geçilmiş bununla beraber
arz-talebin oluşması, üreticileri ve hükümetleri farklı politikalara doğru yöneltmiştir. Üretilenlerin hızla tüketilmesini sağlamak için
kitle iletişim araçları, basılı medya kullanılmıştır. 21.yy’ın tüketime dayalı ekonomileri,
tüketim toplumlarını yaratmıştır.

faaliyetinin gerçekleşmesinden öte, kapalı iklim-kontrollü fiziksel ortamı ve güvenli sosyal
çevresiyle birçok farklı faaliyetin gerçekleşebildiği mekânlardır. Sosyal ilişkilerin kurulduğu ya da geliştirildiği alışveriş merkezleri
insanlara boş zamanlarını geçirmeleri için bir
haz ve keyif veren bir alışveriş platformuna
dönüşmüştür (Demirbaş, 2015).

21.yy en ünlü düşünürlerinden Baudrillard, ihtiyaçların medya tarafından belirlendiği, tüketicinin neye ihtiyaç olduğunu düşünecek
zamanı bulamadığını ileri sürmüştür. İnsanın
önüne sunulan alternatiflere ‘evet-hayır’ cevabından birisini verebilecek kadar bir zaman
sunulduğu, gayri iradî ve şuursuz bir şekilde
cevaplar ürettiğini iddia etmiştir. Günümüzde reklamcılık insanlanlara yeni ihtiyaçlar yaratarak mutlu olma yolları sunan bir olguya
dönüşmüştür. Postmodern tüketici, günlük
mutluluk peşinde koşan, anında tatmin isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen, gelecek için bugünü feda etmeyen, geçmiş ve
geleceği içerecek biçimde denemeyi büyük
bir arzuyla isteyen, içerik yerine biçime daha
çok ilgi duyabilen bir yapıya sahiptir. Yeni
medya da bu tüketicinin taleplerini görmek
ve onu tüketime teşvik etmek üzere yapılandırılmıştır (Güdüm, 2011).

Baudrillard’ın bahsettiği tüketimin en önemli
olgusu olan toplumsal farklılaşma ve sınıflaşma bu tüketim süreci içinde gerçekleşmektedir. Tüketici mal ve hizmetleri satın aldıkça, kendini toplumsal olarak diğerlerinden
ayırt ettiğine inanır, bir yandan da tüketim
toplumuyla bütünleşmektedir. Baudrillard
tüketmeyi birey için bir zorunluluk, toplumsal etkinlik ve bir bütünleşme biçimi olgusu
olduğunu öne sürer. Baudrillard’ın tüketim
toplumu ya da simülasyon evreni olarak adlandırdığı günümüz dünyasını iletişim ve
bilgi teknolojilerinden insanlar arası iletişim,
edebiyat dünyasından plastik sanatlara, resimden sinemaya kadar çeşitli alanlarda
1970’lerden itibaren ortaya çıkan ve birçok
kuramcı tarafından tartışılan bir olgudur.

Baudrillard (2002), tüketimin doğal ihtiyaçlarının mal ya da hizmet aracılığıyla tatmin
edilmesi olarak değil, kodlar ve kurallarla
düzenlenmiş global ve tutarlı bir göstergeler sistemi olduğunu ileri sürer. Bu sistemde
ihtiyaç ve hazların olumsal dünyasının doğal
ve biyolojik düzenin yerini, toplumsal değerler ve sınıflandırmalar düzeni almaktadır. Bireyin tüketim malı satın alması, toplumsal
bir ayrıcalık ve prestij getirmektedir. Bireyin
gerçekten nesneye ihtiyaç duymasından öte,
birey nesne ile farklılaşma ihtiyacı duymaktadır. Buna örnek alışveriş merkezlerinin, tüketimin, sınıflaşmanın ve farklılaşmanın oluştuğu mekânlar olduğu söylenebilir. Lewis’e
(1989) göre, alışveriş merkezleri, salt alışveriş
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Tüketim, yeni ihtiyaçların yaratılması ve ihtiyaçların sınırsız olması gerekliliği ilkesi üzerine kurulmuştur. Yanıklar’a (2010) göre, yeni
ihtiyaçlar yaratılarak satın alma hevesinin
canlı tutulması, gerçekte üretim ve tüketim
çarkının işler halde olmasına ve kâr döngüsüne hizmet etmektedir. Bu yüzden ihtiyaçlar
ve mallar, özneler ve nesneler arasındaki ilişkiler kapitalizmin istikrarının sağlanmasına
yardım etmektedir.
Kapitalizmin sınırsız ihtiyaca dayalı öğretisini bilen pazarlamacılar, reklamcılar ve tasarımcılar, insanları daha mutlu bir birey haline getirmek, kusursuz bir yaşama kavuşma
iddiaları ile ihtiyaçları dahi olmayan ürünleri
satın almaları için her gün farklı pazarlama
stratejileri geliştirmektedir. Birbirinden farklı

albenisi olan binlerce ürünün ambalaj tasarımından, basılı reklam kampanyalarına kadar
farklı seçeneklerin sunulduğu hizmetlerin
pazarlandığı web alışveriş siteleri ve televizyon reklamları kitlesel bir tüketim kültürünü
yaratmıştır.
Tüketici kültüründe alışveriş, toplumsal kimlikleri şekillendiren ve dönüştüren bir ritüel
haline gelmiştir. Sanatçılar, tüketim kültürü
ve bunun toplumu şekillendirme biçiminden
etkilenerek sorgulayıcı çalışmalar üretmişlerdir. Tüketim kültürünün sanatta yansımaları
ilk olarak 1960’lı yıllarda Pop Art (Pop Sanatı)
adı altındaki çalışmalarda görülmektedir. Tanıdık imgeleri ve ürünleri bir ilham kaynağı
olarak Pop art, ünlü markaları ünlülerin fotoğraflarını ikonlaşmış birer tasarım çalışmasına dönüştürmüştür.
Kordic’e göre (2015) Pop sanatçıları, günlük
yaşamdan ve deneyimlerden esinlenerek
çalışmalar üretmiştir. Pop Sanatı, kapitalizm,
sınırsız pazar, seks, para harcamak, her şeye
sahip olmak ve her zaman daha fazlasını istemekle ilişkilidir. Modern sanatta tanınmış kurumsal sembollerin ve seri üretilen malların
varlığı, popüler kültürün ticarileştirilmesini
yansıtmaktadır. Pop Sanatın önemli temsilcisi Andy Warhol’un çalışmaları kapitalizmin
popüler kültüre ait nesneleri ikonlaştırmıştır.
Warhol gündelik tüketim nesnelerini sanat
ortamına taşıyarak “sınırlandırılmış sosyal bilinci” ortaya koymuştur. Pop Sanatı imajların
görünüşünü değiştirmeden onları işlevini ortadan kaldırarak tüketiciye yeni bir algılama
biçimi deneyimi sunmuştur (Dede, 2015).

Görsel 1: Andy Warhol, “Campbell çorba tenekeleri”, 1962

Görsel 2: Andy Warhol, “Brillo kutusu”, 1960, ready-made.

Andy Warhol, Campbell çorba tenekeleri, Brillo deterjan kutuları, Coca Cola gibi markaları
serigrafi yöntemiyle ard arda farklı renkler ve
ipek baskılarla yeniden tüketilebilir bir sanat
ürünü haline dönüştürmüştür.
Yılmaz’a göre (2006) Andy Warhol, verdiği
bütün demeçlerde eserlerinin tüketim toplumunun eleştirisi olmadığını dile getirmiştir.
Tüketim toplumunu eserlerinde eleştirmediğini söylesede çalışmalarında tüketim kültürünün nesnelerini bir ikon haline dönüştürerek tasarım ürünlerinin reklamını eserlerinde
yaratmıştır. Warhol’un çalışmalarının, popüler tüketimin ikonlaşmış bir göstergesi olduğu söylenebilir.
Warhol’un tüketime olan yaklaşımının aksine tüketim toplumunun kendisini Amerikalı
kavramsal sanatçı Barbara Kruger’in çalışmaları sorgulamaktadır.

Görsel 3: Barbara Kruger,
Untitled, “I shop therefore l am”,
İsimsiz “Alışveriş ediyorum ki varım”, 1987.
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Örnek olarak bir kadının parmakları arasında
duran kredi kartı formundaki alana “I shop
therefore I am”, (Alışveriş yapıyorum o halde
varım) sloganı, tüketim toplumunu eleştirilmektedir. Siyah beyaz el fotoğrafının üzerinde yer alan kırmızı dikdörtgen lekede “Futura
Bold” tırnaksız kalın yazı karakteriyle oluşturulmuş slogan, güçlü bir ifadeye dönüştürmüştür.

koyduğunu ileri sürmüştür (Kelly, 2001). Kruger’ın eserlerinde yer alan birçok metin gibi,
slogan da modern toplumun ya da iktidar
yapısının, bu durumda kapitalizmin bir yönünün açıklayıcı bir eleştirisini yapmaktadır.
Kruger’in alıveriş mağzalarındaki diğer tasarım yerleştirmeleri arasında “Buy me l’ll change your life” (Beni satın al, hayatını değiştireceğim), “Money can buy you love” (Para, size
sevgiyi satın alır), “It’s you, it’s new, it’s everything, it’s nothing” (Bu sensin, bu yeni, bu
herşey, bu hiçbirşey), “You want it, you buy it,
you forget it” (istiyorsun, satın alıyorsun, unutuyorsun) adlı sloganlarıyla ürettiği çalışmaları bulunmaktadır. Dikkat çekmek ve rahatsız etmek için kırmızı fonda beyaz bir lekenin
içinde okunaklı kalın büyük bir punto ile oluşturulan sloganlar ihtiyacımız olmayan şeyleri
satın alma arzumuzu sorgulamaktadır.
Carslon (2008), Kruger’in tüketim kültürüne
dayalı tasarım çalışmalarından yola çıkarak
tüketimi ahlaki, sosyal, siyasal, ekonomik ve
hümanistik açıdan ele almak gerektiğini ileri
sürmüştür. 21.yy’da alışveriş boş zaman geçirmek bir yaşam stili haline dönüşmüş, insanları gerçek mutluluktan uzaklaştıran ve
alışveriş ise yaşam da özlenen birşey yerine
geçmektedir. Barbara Kruger’in tasarımları
Baudrillard’ın satın alınan nesnelerin, ihtiyaç
duyulan işlevlerinin dışında insanda sahip
olma, haz, arzu duygusu vermesini de çağrıştırmaktadır.

Görsel 4: Barbara Kruger, Tüketim toplumunu eleştiren
sloganların alışveriş merkezinde yerleşiminden, 1984

Kruger, fotoğrafın “İnsanları en acımasız biçimde nesnelleştirme gücüne sahip” olduğunu ve kelimelerin insanlara ulaşabilir yapıda olup kim olup ve kim olmadığımızı ortaya
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Baudrillard’a göre satın alınan her nesnenin
bir işlevi ya da fonksiyonu bulunmamaktadır.
Bu duruma antika bir nesne satın almak ya
da eski işlevi olmayan nesneyi saklamak örnek olarak gösterilebilir. Baudrillard, eski nesnelerin işlevsel anlamda bir işe yaramalarına
rağmen onların asıl işlevselliklerinin insanın
mekân ve geçmişle arasında kurduğu kültürel bir bağ olarak tanımlamaktadır.
İlkel insan nesnenin işlevselliği ile ilgilenmez,
onun için önemli olan nesneyi elde ettiğinde duyacağı haz ve nesne ile kuracağı güçlü
bağda gizlidir. Modern insanlarda aynı şekilde kendilerinden çok önce yaşamış ancak

günümüze kalmış nesneleri ellerine alırken
o nesnelerin ne işe yaradığını bilmeden bağ
kurabilmektedir (Girgin, 2014).
Tüketim kültürünü eleştiren diğer çalışma da
Banksy’in “Jesus Christ with Shopping Bags”
(Alışveriş torbaları ile İsa Mesih) adlı çalışması
insanların ölümcül satın alma arzusunu ortaya koymaktadır. Savaş karşıtı, çevreci, hayvan
haklarını savunan gerçek kimliği bilinmeyen
gerilla sanatçısı Banksy’nin 2005 yılında tasarladığı “Jesus Christ with Shopping Bags”
(Alışveriş torbaları ile İsa Mesih) adlı çalışması
da kapatalizmi ve Noel ruhunu eleştirmektedir.
2005 yılında Noel zamanında Banksy, İsa
Mesih’i, alışveriş torbaları şablonu ve ipek
baskısıyla ortaya koyduğu çalışmasında
tüketime ironik açık bir çağrı yapmıştır.
Çalışmada, görünmez bir haç üzerinde tükenmiş olarak asılı duran İsa Mesih her iki
elinde hediyelerle dolu alışveriş çantaları
taşımaktadır. Banksy, çalışması ile Noel’in
gerçek ruhunun; şefkat, sevgi, affetme gibi
değerlerin saplantılı bir alışverişle yer değiştirdiğini ileri sürmüştür. Banksy çalışmasında ikonik bir duruşu ile Mesih İsa’yı satın
alabilme eyleminin de ölümcül bir sonuca
vardığını vurgulamaktadır.

Görsel 5: Banksy, “Jesus Christ with Shopping Bags”
(Alışveriş torbaları ile İsa Mesih), 2005

Tüketimi irdeleyen başka bir çalışma ise Ron
English’ın 2010 yılında yarattığı Süper Akşam
Yemeği adlı çalışmasıdır. Süper Akşam Yemeği, Leonardo da Vinci’nin İsa ve Havarilerinin
olduğu “Son Akşam Yemeği” adlı freskinden
esinlenerek üretilmiştir. Süper Akşam Yemeğinde, İsa yerine şişman Ronald McDonald ve
öğrencileri yerine Popeye ve Homer

Görsel 6: Ron English, Super Supper
(Süper Akşam Yemeği), 2010

dahil olmak üzere sevilen çizgi film karakterleri mutlu ve şaşkın hallerde masa etrafında
durmaktadır. Şişman McDonald’ın önünde
masada tek bir hamburger kompozisyonun
odak noktasını oluşturmaktadır. Karakterlerin arkasında Mc Süper adında bir fastfood
lokantasının resmi bulunmaktadır. Tavan,
sağ ve sol duvar ve alt zemin çeşitli kültürel
dokular ve sanat tarihinden bilenen ünlü
tablolardan kesitlerle kaplanmıştır. Yoğun
kültürel görsel bir bombardımana dönüşen
Süper Akşam Yemeği, tüketim kültürünü bir
tüketim unsuru olan çizgi film karakterlerinin buluştuğu bir masada eleştirmektedir.
Ron English genellikle çalışmalarını “yüksek
ve düşük kültürel temas taşlarının birleşimi”
olarak tanımlar; bu, tüm POPaganda serisi
çalışmalarını karakterize etmektedir (Kordic,
2015).
Tüketim kültürünü eleştiren yakın dönem
sanatçılar arasında; insanın çevre üzerindeki
etkisini animasyon filmleriyle anlatan Steve
Cutts, tüketim nesnelerinden yerleştirmeler
yapan Chris Jordan, büyük giysi markaları
eleştiren Leon Sessix -Dotmasters, fast food
ürünlerini ikonlaştıran Claes Oldenburg, popüler kültürün ikonlarını sorgulayan Ben
Frost, tüketim kültürünü yansıtan ışıklı led
panolarda sloganlarla yerleştiren Jenny Holzer gibi nice sanatçıların eserleri gösterilebilir. Bu bağlamda sanatın toplumu yönlendirmede, eğitmede ve hayatı da dönüştürmede
önemli bir görev üstlendiği söylenebilir.
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Virüs Eşliğinde Turizmin Geleceği
Cüneyt TOKMAK
İnsanoğlu endişe ve pişmanlıkların pençesinden bir türlü kendisini kurtaramaz. Bu
durum bireysel ve toplumsal anlamda geçerlidir. Endişe ve pişmanlıkların asıl kaynağı
nedir diye sorulacak olursa herkesin cevabı
biraz farklılıklar içerebilir. Ben endişelerin
gelecekten, pişmanlıkların geçmişten kaynaklandığını düşünenlerdenim. Geçmiş ve
gelecek zaman düşüncelerinin insanı esir
almasının en kötü yanlarından birisi insanın
şimdiyi kaçırmasıdır. Oysa bir düşünüre göre
ne geçmiş vardır ne de gelecek, sonsuz bir
“şimdi, şu an” söz konusudur.
Giderek pozitivist bir anlayışa, daha materyalist bir yaşam tarzına doğru evrilen insanoğlu
her ne hikmetse çağın gereklerine uymayan
ortaçağdan kalma anlayışlardan da bir türlü
kendini kurtaramaz. Biraz da girişte bahsettiğimiz gelecek endişesi modern toplumu(!)
Nostradamus, Baba Vanga veya yaşayan bir
takım medyumların yorumlarının, kehanetlerinin sürekli gündemde kalmasına neden
oluyor sanırım. Pandemi başladığı andan itibaren böyle görüşlerin medyada sıklıkla yer
aldığını görmemiz bu nedenle hiç de şaşırtıcı
değil. Ancak meseleleri endişelerimizin baskısı altında ele alırsak bir türlü doğru karar almamız mümkün olmayacak gibi görünüyor.
Bu sözlerin virüsle ve turizmle ne ilgisi var
diye düşünebilirsiniz oysaki tam da bu kavramlarla doğrudan ilgisi var. Virüslü yaşam
hayatımızın bir parçası olduğundan bu yana,
her tür düşünce yapısına sahip olan insan gelecek endişesinden kendisini bir türlü kurtaramaz oldu. Çok karamsar düşünceye sahip
olanlar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını zannediyor. Endişeler yersiz de değil,
yazının kaleme alındığı an itibarı ile dünyada vaka sayısı 5.690.000 kişiyi bulduğunu
gösteriyor. 355.00 kişi ise hayatını kaybetmiş
durumda (https://news.google.com/covid19/
map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR:tr).
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Virüs salgının başladığı gönlerde komplo teorisi üretenler, virüsün bir takım güç odakları
tarafından geliştirildiğini, vaka sayısını birkaç
milyona ulaştırdıktan sonra aşıların piyasaya
sürüleceğini iddia etmişlerdi. Vaka sayısının
6 milyona yaklaştığı şu günlerde aşı ile ilgili
birkaç denemenin dışında bir gelişmenin olmadığını görmek, bu komplonun da yersiz
olduğunu gösterir nitelikte. Virüsle birlikte
komplo teorilerine inanma düzeyimiz de biraz arttı sanırım. Ancak hangi teorinin gerçek
olduğu bazen kafa karıştırıyor. Belki hiçbiri
gerçek değil, belki de hepsinde bir parça gerçek bulmak mümkün. Bunlardan bir kısmı
şöyle:
•

Virüs, dünya nüfusunu dengelemek için
laboratuvarda üretilmiş bir virüstür.

•

Virüsün asıl hedefi parasaldır, sanal paralara olan eğilimi artırmak ve büyük veri
(big data) hamlesini güçlendirip insanların daha yönlendirilebilir ve takip edilebilir harcamalar yapmasını sağlamaktır.

•

İnsanları dijital insan (veya çipli insan)
modeline uygun hale getirmek için bu
salgın ve salgın korkusu üretilmektedir.

•

Sosyal ilişkiler bitirilerek insanların yardımlaşmadan uzak, daha bireysel yaşama
alışmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Bu teorileri artırmak mümkündür. Komplo
teorilerinin sayısı ya da niteliğinden ziyade

toplum üzerinde bıraktığı etkilerinin daha
önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin
Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın bir TV programında
söylediğine göre, gelişmiş ülkelerde pandemi döneminde intiharlar artmış. Yine Nevzat
Tarhan’ın Durkheim’a atıf yaparak belirttiğine
göre, kriz dönemlerinde intihar düzeylerinin
azalması beklenirmiş. İntihar eğilimi insanların virüs ve virüslü bir dünya ile ilgili endişelerinin arttığını gösteren önemli göstergelerden bir tanesi. Yine haberlerden edindiğimiz
bilgiye göre ABD’de silah satışları ve stokçuluk arttı. Ülkemizde de birebir aynı olmasa
dahi bu endişelerin biraz daha düşük dozlu
olarak yaşandığına şahit olduk. Elbette virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte endişe düzeyimizin artması gayet normal hatta gerekli.
Ama endişe düzeyi yükseldiğinde, toplumsal ve bireysel olarak mantıklı davranışlar ve
kararlar sergilenmemesinden dolayı virüsün
vereceği zarardan daha fazla zararın ortaya
çıkması söz konusu.
Virüsün etkilemediği bir insan veya sektörün var olduğunu söylemek mümkün değil.
Belki de en çok etkilenen ve bundan sonra
da yapısal değişikliklerin kaçınılmaz olacağı sektörlerden bir tanesi de turizm. Turizm
başlı başına sosyal ve insani ilişkilerin yoğun
olduğu kitlesel hareketlerin sektörün can
damarını oluşturduğu bir sektördür. Diğer
taraftan turizmde hareketlilik, yoğunluk ve
aşırı tüketim sektörün ekonomik kazancının
bir yolu haline dönüşmüştür. Günümüze gelene kadar dünyada uluslararası turist sayıları
giderek artmış ve 2019 yılı itibarı ile 1,5 milyar
turist sayısına ulaşılmıştır (UNWTO, World
Tourism Barometer, January 2020). Tüm bu
temel karakteristiklerine bakıldığında virüs
nedeni ile ortaya çıkan durağanlaşma, sosyal
mesafe, hareketliliğin kısıtlanması, tüketim
alanlarının kapatılmasının en çok da turizme
zarar vermesi tahmin edilmesi zor bir sonuç
değil. Bu konu Dünya Turizm Örgütünün
Mayıs 2020’de yayınladığı, Dünya Turizm Barometresinde de rakamlarla incelenmiş. Mart
ayında uluslararası seyahatlerin %57 düzeyinde düştüğü belirtilirken, yılsonu itibarı ile bu
düşüşün bir önceki yıla göre %58 ile 78 ara

sındaki bir düzeye ulaşılabileceği belirtiliyor.
Bu düşüşün uluslararası turist varışları bakımından rakamsal tahmini ise, 850 milyon ile
1,1 milyar arasında.
Yani 2019 yılında 1,5 milyar uluslararası turist sayısı söz konusu iken, bu rakam 1,1 milyar azalarak 400 milyona kadar gerileyebilir
demektir. Esasen pandemi nedeni ile neredeyse tüm dünyada karantinaların, sokağa
çıkma yasaklarının, seyahat yasaklarının olduğu bu dönemde, 2. ve 3. dalga ihtimallerini de göze alacak olursak uluslararası turist
sayısının 400 milyonun da altına düşmesi hiç
şaşırtıcı olmaz. Bu düşüşlerin toplamda ekonomik maliyetinin 910 milyar $ ile 1,2 trilyon
$ arası bir rakama ulaşacağı, ve 100-120 civarında turizmle doğrudan ilişkili iş kaybının
yaşanacağı belirtilmektedir (UNWTO, World
Tourism Barometer, May 2020).
Dünya Turizm Örgütünün raporları oldukça
ürkütücü bir senaryo ortaya koymaktadır. Sadece iş kaybını ele alacak olur isek, her bir işin
bir aileyi ilgilendirdiği varsayımı ile yarım milyar insanın, pandeminin turizm sektörü üzerindeki etkisi ile ortaya çıkan ekonomik problemlerden zarar göreceğini söylemek yanlış
olmaz. Gerçekçi olmak gerekirse, turizm sektörü tarihi seyir içerisinde en büyük kriz yaşıyor. İşletme sahipleri, çalışanlar büyük bir endişe içinde ve her şeyin normale dönmesini
büyük bir özlemle bekliyor.
Ülkemiz turizminde de büyük bir olumsuzluğa neden olan bu krizi aşmak adına kamu yönetimi gerekli yasal düzenlemelerle turizmin
ve turistik tesislerinin, normalleşme sürecini
gerekli korunma ilkelerine uygun olarak sürdürmesi adına bir takım kurallar geliştirmeye
başladı. Bu kurallar zamanla bir takım değişikliğe uğrasa da ana hatları ile sosyal mesafeyi koruma, teması azaltma, sağlığa uygunluk
ilkelerini üst düzeye taşıma, yoğunlaşmayı
ve kalabalıklaşmayı azaltma yönünde olması
kaçınılmaz bir durum. İlk aşamada edinilen
bilgilere göre; ulaştırma araçlarının daha az
sayıda koltuk doldurarak yolcu taşıması, otel-
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lerin %60 kapasiteyi aşmaması, restoranlarda
masalar arası mesafenin birkaç metre olması,
açık büfelerden misafirlerin eskiden olduğu
gibi kendilerinin değil çalışanlar yoluyla yararlanması, yoğunlaşmayı azaltacak çalışma
saatlerinin düzenlenmesi, otel giriş ve çıkışlarında hijyen kabinlerinin kullanılması, teknolojinin daha fazla devreye girerek temasın
azaltılması vb. uygulamaların devreye gireceği anlaşılıyor.
Yukarıda bahsedilen virüsle mücadele ile
birlikte başlayan yeni kuralların turizm sektöründe yapısal değişiklikleri zorunlu hale
getirmesi söz konusu. Yazının başlangıcında
bahsedildiği gibi turizmin mevcut uygulama
biçimine zıt durumlar arz eden bu kuralların
sektörü zorlayacağı muhakkak. Turist sayılarındaki artış, daha fazla konaklama, daha
yüksek doluluk oranları gerek seyahat ve
konaklama işletmelerinin gerekse de kamu
otoritelerinin politika ve planlamalarına yansıyan, arzu edilen bir durumdu. Oysa yaşadığımız kriz artık bu tür politikaların ve hedeflerin uygulanma olasılığını azalttı. Tüm bu
gelişmeler yeni stratejilerin geliştirilmesini,
politikaların güncellenmesini, turistik arzın
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yeniden planlanmasını gerektirebilir. Tüm
bunlar ise uzun dönemde ancak gerçekleştirilebilir.
Korona virüsü ile ilgili olarak yapılan bir takım tahminler doğru ise birkaç yıldan önce
eskisi gibi yaşanılan bir duruma geri dönüş
mümkün olmayacak. Kimi karamsar görüşlere göre ise artık virüssüz bir yaşamın söz
konusu olmayacağı ve insanlığın buna hazır
olması gerektiği görüşü dikkate alınırsa; kalıcı değişikliklerin yaşanması garanti. Elbette
değişim ve özellikle de beklenmeyen krizlerden dolayı yaşanan ani değişimler herkesi ürkütüyor ve endişeye sürüklüyor. Ancak bu tür
krizlerin yeni fırsatları beraberinde getireceği
de akıldan çıkarılmamalı.
“Kriz bir takım fırsatları da beraberinde getirir” klişesinin ötesinde, bu krizin turizm
sektörünün ve özellikle ülkemiz turizminin
sağlıklı bir yapıya kavuşması adına bir fırsat
olabileceğini düşünüyorum. Krizin her düzde
turizm çalışanına ve yatırımcısına farklı etkiler oluşturduğu muhakkak. O neden büyük
bir çoğunluğu krizin zararını yaşamış ve yaşıyor olanlar için bu fırsat anlaşılmaz gelebilir.

Daha da ötesi, acımasız bir iyimserlik olduğu
da düşünülebilir. Ancak eğer bu krizi fırsata
çevirebilecek uygulamaları kısa, orta ve uzun
vadede devreye sokarsak, bu görüşün bir hayal olmayacağı anlaşılabilir. Kısaca nasıl bir
fırsat olabileceğini açıklamaya çalışalım.
Öncelikle turizm alanında eğer ortaöğretim
dönemini de hesaba katacak olursak otuz
yıla yakın bir tecrübeye sahip bir akademisyen olarak sektörde nicelikten ziyade niteliğe
önem veren bir bakış açısına sahibim. Çevresel, kültürel ve sosyal değerlerin sürdürülebilirliğinin turizm açısından da zorunlu olduğu
bilinci ile “Sürdürülebilir Turizm” paradigması
üzerine uzun yıllardır kafa yoran, ders veren
ve bu konuda araştırmalar yapmaya çalışıyorum. Doktora çalışmamı ise “Taşıma Kapasitesi” üzerine yaptım ve turizmin kalabalıklaşma, yoğunlaşma ve aşırı tüketimden uzun
dönemde nasıl zararlar gördüğünü bilimsel
çalışmalarla ortaya koyan birçok makale inceledim. Aslına bakılacak olur ise pandeminin zorunlu kıldığı birçok kuralı, sürdürülebilir
turizm literatürü, taşıma kapasitesi kavramı
öneriyor. Turizm destinasyonlarını ilgilendiren mekânda ve zamanda yoğunlaşma, kalabalıklaşma, aşırı tüketim, öncelikle turistik
kaynakların ömrünü tüketiyor. Çevresel, sosyal, tarihi ve kültürel değerler turistik kaynakların temelini oluşturuyor ve kısa dönemde
yüksek kâr hedefleri yüzünden kaynaklarımız heba edilebiliyor. Bu konuda yazılmış geniş bir bilimsel literatürü turizmde alanındaki
çalışmalardan elde etmek mümkün. Ancak
hiçbir öneri, aşırı kâr hevesinin oluşturduğu
hırsın önüne maalesef geçemiyor. Bu nedenle de ülkemizde çok büyük yatırımlar yapıldı,
birkaç bin yatak kapasitesine sahip büyük
tesisler özellikle Akdeniz destinasyonlarında
oluşturuldu. Kitle turizminin bütün özelliklerine sahip olan bir yapıya maalesef kavuştuk. Son on yıllık turist sayılarına ve ortalama
harcamalara baktığımızda; giderek artan bir
turist sayısı ile diğer taraftan giderek azalan
bir ortalama harcama ile karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Bu durumun aslında anlamı
şudur, daha çok turist ülkemize gelmesine
rağmen, biz her bir turistten giderek daha

az para kazanıyoruz. Dolayısıyla çevresel, sosyal ve kültürel bakımdan sürdürülebilirliğin
ötesinde ekonomik olarak da sürdürülebilirlik riskli hâle gelmeye başlıyor. Bu konuda
olumsuzlukların giderilmesi anlamında da
sürdürülebilir turizm ve taşıma kapasitesi literatürü, kalabalıklaşmayı önlemek, uygun
kullanım düzeylerini belirlemek adına birçok
öneride bulunuyor. Ancak bu önerilerin ciddi
anlamda hali hazırdaki kâr düzeyini düşürebileceği endişesi ile gerek özel sektör gerekse
de kamu sektörü açısından çok ciddiye alınmıyordu. İşte pandeminin ortaya çıkardığı
kriz, yaşamsal riskler oluşturduğu için bir fırsat gibi değerlendirilerek daha yumuşak bir
turizm tarzının devreye girmesine yol açabilir.
Dolayısıyla az sayıda ancak nitelikli bir turizm
deneyimi, belli bir döneme ve mekâna yoğunlaşmayan ve aşırı kullanım düzeylerinin
olmadığı, kaynakların heba edilmediği, ziyaret eden ve onları ağırlayan insanların sağlığının maksimize edildiği bir turizm sektörüne
kavuşmanın bir yolu olarak görülebilir.
Sonuç olarak, Koronavirüsü Çin’den tüm
dünyaya yayılmış, bulaşıcılık düzeyi yüksek
riskli bir virüstür. Bu virüsün büyük ölçüde
dünyaya yayılmasına da turizm ve seyahat
sektörü neden olmuştur. Sırf bu nedenle seyahatler kısıtlanmış, karantinalar uygulanmış
ve sosyal mesafe kuralları artık yaşamımızın
bir parçası haline gelmiştir. Geleneksel turizm tarzının olumsuz yönlerinin minimize
edilmesi için gerçekleştirilecek önlemlerin
uygulanması ile hastalığın yayılmasını önlemek adına alınan önlemlerin uygulanması
pozitif manada örtüşmektedir. Bu hususu bir
fırsat olarak görüp turizm sektörünü sağlıklı
bir yapıya kavuşturmak ise karar verme mekanizmalarının önünde bekleyen en önemli
sorumluluklar arasında yer almaktadır. Elbette bütün değişimler biraz sancılı ve acı vericidir. Böylesine radikal bir değişime sebep olan
Korona krizinin de bir takım acılara, ekonomik sıkıntılara sebep olacağı aşikârdır. Ancak
doğru önlemlerle ve bu krizin zorunlu kıldığı
yapısal değişimleri doğru yönlendirerek, krizi
hakikaten gelecek için bir fırsata dönüştürmek mümkündür.
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Eleştirel Düşünme Üzerine
Ferit USLU
İçinde yaşadığımız çağa “bilgi çağı” diyoruz.
Bu çağda daha önce benzeri görülmemiş bir
biçimde bilgi birikimimizde bir artış meydana
geldi. Ayrıca bilgiyi elde etme ve ona ulaşma
yollarımız çok fazla çeşitlendi ve kolaylaştı.
Fakat acaba buna bağlı olarak bizler “bilgi insanı” olduk mu? Toplumun geneline baktığımızda, buna olumlu cevap vermek pek de
mümkün görünmüyor. Bilgi çağı, beraberinde her türlü ideoloji, komplo teorisi, batıl
inanç ve doğruluktan uzak dezenformasyonlarda bir patlamaya ve küresel bir yayılmaya
yol açtı. Bu nedenle, gününüz insanın kafası
geçmiş asırlardaki hemcinslerinden daha az
karışık değil. Yine günümüz insanı geçmiş insanlardan daha rasyonel ve daha mantıklı hareket ediyor da değil.
Batıl inançlar, komplo teorileri, çeşit çeşit ideolojiler, tarafgirliğe dayalı konumlanmalar,
önyargılar, sabit fikirler ve bunlardan beslenen korkular bizleri esir almış durumda.
Hareketlerimizi ve seçimlerimizi aklımızla,
mantığımızla mı yapıyoruz, yoksa belirttiğimiz irrasyonel süreçler mi bunlar da etkili
oluyor? Bu soruyu sorduğumuzda, seçimlerimizde irrasyonel süreçlerin baskın olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Adeta bilgi (malumat) bombardımanı altında olduğumuz böyle bir çağda, doğruya ulaşabilmek, gerçeği, yanlıştan ayırabilmek için
eleştirel düşünmeye ihtiyacımız var.
Eleştirel düşünmenin, akademik tanımlarını
bir tarafa bırakırsak en basit anlamda eleştirel düşünme, size öğretilen veya okuduğunuz, duyduğunuz fikir, kanaat ve inançları
hemen kabul etmemek onların doğruluğunu, gerçekliği, sorgulamaktır.
Bu çerçevede ne kadar eleştirel olduğunuzu
kendinize sormalısınız ve kendinizi bu konuda bir özeleştiriye tabi tutmalısınız. Aslına
bakılırsa, birçok insanın eleştirellik konusunda mangalda kül bırakmadığını, pek çok fikre “eleştirel” yaklaştığını görürüz. Bu şimdiye
kadar söylediklerimle çelişki gibi görünebilir.
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Fakat öyle değil, çünkü aynı “eleştirel insanların”, başka bazı konulara, düşüncelere geldiğinde o eleştirelliklerini bir tarafa bırakarak,
tamamen teslimkâr bir tavır takındıklarını da
görürüz.
İşte asıl sorun da budur. Çünkü insanların ne
zaman eleştirel, ne zaman teslimkâr olduklarına baktığımızda, “kendilerine ait” gördükleri
inanç, fikir ve görüşlere son derece teslimkâr;
“öteki” diye zihinlerinde kodladıkları inanç,
düşünce, fikirlere ve bunların uzantılarına son
derece eleştirel oldukları ortaya çıkıyor. Fakat
eğer yeryüzündeki neredeyse tüm insanlar
böyle yaparsa, kimse kendi inancının kusurlu
olduğunu göremez, gittiği yolun hatalı olduğunu, savunduğu düşüncenin yanlış olduğunu anlayamaz hale gelir. Yeryüzünde var olan
ve çoğu birbiriyle çelişmekte olan bunca ideoloji, inanç ve düşüncenin hepsi birden doğru
olamayacağına göre, birileri fena halde yanılıyor demektir.
Kendinize şöyle bir sorun, acaba “o yanılanlar”
belki de bizler olamaz mıyız? Hayır diyeceğinizi tahmin ediyorum. Muhtemelen düşünce,
ideoloji ve inançlarımızdan o kadar eminiz ki
onların yanlış olabileceğini hiç düşünmüyoruz. Fakat bir düşünün ve kendinize sorun:
Bu düşüncelerinizin doğruluğundan emin olmanızın nedeni ne? Pek çoğu için cevap, size
böyle öğretilmiş olası veya kendisine güvendiğiniz biri /birilerinin size böyle anlatmasıdır.
İşte bu tespit bizi eleştirel düşünmenin gerçek anlamına ve uygulanışına götürmektedir: Eleştirel düşünce, kişinin kendine, kendi
düşüncelerine yöneltilmesi gereken bir faaliyettir; bir öz-eleştiri faaliyetidir. Eğer böyle
uygulanırsa bizim hakikati, doğruyu bulmamızı, hatalarımızı düzelterek daha iyi bir insan
olmamızı sağlar. Aksi halde bizi başkalarının
açıklarını kollayan ama kendini hiç eleştiriye
tabi kılmayan geçimsiz, sabit fikirli, önyargılı,
hoşgörüsüz, hırçın insanlar yapar.
Öyleyse eleştirel düşünmenin hedefi doğruyu bulmak ve kendimizi düzeltmek olmalıdır.
Başkalarını düzeltmek değil. Çünkü kişinin

doğru üzerine yaşaması, onun için savaş vermekten çok daha zordur. Halk arasında “ucuz
kahramanlık” tabiri tam da bu gerçeğe parmak basar.
Eleştirel düşünebilmek için, kendimizin hatalı olma ihtimalini ve “öteki”lerin de isabetli
olma ihtimalini her zaman gerçek bir varsayım olarak dikkate almalıyız. Bu da karşımızdaki fikirlere empatiden geçer. Ötekileştirme,
itibarsızlaştırma, küçümseme ve önyargılar
empatiyi engellediği gibi, eleştirel düşünceyi
de yok eder. “Öteki” fikirler, dünya görüşleri,
ve inançlarla empati kurmalıyız. Yani ne demek istiyor, delilleri neler? Haklılık payı var
mı? Bunları kendimize sormalıyız.
Eleştirel düşünmenin yegâne amacı doğruyu, hakikati bulmak ve ona ulaşmaktır. Bu
yol da ancak delil, kanıt ve bunlarla iyice
desteklenmiş bilgiler bize rehberlik edebilir. Bu sebeple, eleştirel düşünebilmek için
çok okumak gerekir. Kitaplar -fakat alternatif
fikirler çeşitliliği içinde okunduğunda- ufkunuzu açar ve eleştirel düşünmek için size veri
sağlarlar. Hep aynı fikirleri destekleyen aynı
görüşleri destekleyen kitaplar okursanız, bakış açınız sığlaşır ve böyle bir okuma tarzı sizi
eleştirel düşünmeye götürmez.
Kanıtları iyi araştırılmamış, sağlam verilere iyice dayandırılmamış, sınırlı sayıda seçici
örnekleme veya veriye dayandırılmış, yeterli
bilgiye yaslanmayan bir eleştiri, doğru sevgisiyle, hakikati ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış bir eleştirel düşünme değildir. Olsa olsa
demagoji olur veya kendi pozisyonunuzu, önyargılarınızı sağlamlaştırmayı hedefler.
Önyargılar, eleştirel düşüncenin önündeki
önemli engellerdir. Zira önyargılar, bilgi sahibi olmadan bizi fikir ve inanç sahibi yapar.
Doğruyu araştırma ve açık fikirlilik önündeki
en önemli engeller arasında önyargılar gelir.
İnsan olarak hiçbirimiz önyargılardan kendimizi alamayız. Fakat önemli olan bunun farkında olarak, sahip olduğumuz düşünce veya
inancın bir önyargı olup olamadığını sürekli
sorgulamaktır. Önyargıları ortaya çıkartmanın -adeta turnusol kâğıdı işlevi gören- kolay
bir yolu vardır: Düşüncem/inancın yeterli delile, veriye ve kanıta dayanıyor mu? Bu düşüncem/inancımın doğruluğu hakkında yeterli
araştırma yaptım mı? Eğer bu iki soruya ra-

hatlıkla evet diyemiyorsanız, bilin ki o bir önyargıdır. Önyargıların problemi, doğru olup
olmadıklarının bilinmemesidir. Bu sebeple
onları sorgulayıp, titizlikle doğruluğunu araştırmalısınız. Yoksa o önyargılar sizi büyük bir
hataya sürükleyebilir veya gereksiz yere hayatı size zorlaştırıp mutsuz eder.
Sorgulanmamış ideolojiler, batıl inançlar,
komplo teorileri, otoriteye bağlı kabuller ve tarafgirlik duygusuyla benimsenen fikirler eleştirel düşüncenin ve doğru arayışının önündeki önemli engellerdir.
Eleştirel düşüncenin önündeki diğer önemli
bir engel de, kişinin sahip olduğu pozisyonu
“makulleştirecek” şekilde gerekçeler ve kanıtlar toplamasıdır. Böyle bir yaklaşıma en güzel
örnek, Nasrettin Hoca’nın eşeğinden düştükten sonra, oluşan durumunu makulleştirmek
için söylediği “Zaten inecektim” sözüdür. “Minareyi çalan kılıfını hazırlar” atasözümüz de
bu akıl yürütme biçimini gaye güzel özetler.
İnsanların belli bir fikre saplanıp kalmalarında
ve kendilerine öğretilen/telkin edilen düşünce inanç veya ideolojinin hatasını görememelerinde “makulleştirme”ye dayalı söz konusu
akıl yürütme önemli bir yer tutar. Makulleştirmeye dayalı akıl yürütmeler ciddi bir akıl yürütme hatası içerirler. Bu hata, kişinin sadece
kendi benimsediği görüş, düşünce lehindeki
verileri, kanıtları görmesi ve toplaması, aksi
yönde olan veri ve kanıtları göz aradı etmesi
şeklinde ortaya çıkar. Hatta bazen aksi yönde
daha fazla veri ve kanıt vardır ama kişi onları görmek istemez çünkü amacı o konudaki
doğruyu bulmak değil, kendi görüşüne, duruşuna gerekçe bulmaktır. Böyle bir kişi bir
kere bir görüşü benimsedi mi her şeyi bu görüşle uyuşacak ve destekleyecek bir yöne çeker. Aksi yönde ve daha çok sayıda ve ağırlıkta
veri/delil olsa dahi, onları ya önemsiz görür ve
göz ardı eder ya da başka bir sebeple bir kenara bırakır ve reddeder. Bu şekilde görüşleri
sarsılmadan sabit kalmış olur. Böylece farkında olmadan önyargılarını besler ve sabit fikirli
bir kişiye dönüşür.
Bütün bunların panzehiri, doğruyu bulmak
amacıyla araştırmak, okumak ve düşünmektir ve bunları yaparken de doğruyu bulma ve
ona bağlanma amacını her şeyin üstünde
tutmaktır.
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Bir Başka Şehir
Hazar GÜMÜŞSOY
İran’lı yönetmen Muhsin Mahmelbaf’ın “İşportacı” isimli üç parçadan oluşan filminin
ikinci parçasının adı “Yaşlı Kadının Doğuşu.”
Bu filmin konusu şöyledir:
Tahran’da biraz bakımsız bir apartmanın 4-5.
katlarında genç bir adam yaşlı, tekerlekli sandalyeye mahkûm, Alzheimer hastası, yegâne
yaşam belirtisi arada bir göz kapağının inip
kalkması ve oğlu ağzına yemek verdiğinde
ağzını çok az açması olan annesiyle beraber
yaşamaktadır. Anne bu ağzını açma işini bile
doğru düzgün yapamaz yemek kenarlardan
dökülür. Babadan kalan az bir maaşla oğul
anneye bakmakta, evi silip süpürmekte, yemekleri yapmakta vb.dir. Filmciğin büyük
kısmı bu gencin şikâyet dolu monoloğuyla
geçer. Bu konuşmalar şunun gibidir;
“Ömür boyu sana bakıp duracağımı mı düşünüyorsun? Bir gün seni bırakıp gideceğim.
O zaman ne yapacaksın bakalım? Benim
yaşıtlarım önemli işler yapıyorlar bense senin yüzünden buraya sıkışıp kaldım, buna ne
zamana kadar tahammül edeceğimi düşünüyorsun? Bir gün çıkıp gideceğim...”

Şekil 1 “Yaşlı Kadının Doğuşu” filminden bir sahne

Bununla beraber tüm görevlerini titizlikle yerine de getirmeye devam etmektedir. Anne
bunlara en ufak bir şekilde karşılık vermemektedir. Genç adam psikolojik dengesizlik
belirtileri göstermektedir.
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Şekil 2 “Yaşlı Kadının Doğuşu” filminden bir sahne

Bir gün genç adam aylık ödemelerini almak
için evden çıkar. Ama çıkmadan önce hep
yaptığı gibi dışarıyı seyretmesi için anneyi
tekerlekli sandalyesiyle balkona koyar. Sonra
alışveriş yapar, bir bilim dergisi de almayı ihmal etmez. Sonra bir küçük trafik kazası geçirir. Güya hastaneye götürmek üzere arabalarına alanlar paralarını alıp yol kenarına atarlar.
Sonra bir başkaları hastaneye götürür. Yatırılır.
Bu sırada anne her zamanki hareketsizliği ile
dışarıyı seyretmektedir. Bir düğün konvoyu
geçmektedir. Korna sesleri duyulur. Kadın en
öndeki beyaz gelin arabasına bakar. Araba
gözünde beyaz bir kuğuya dönüşür. Oğlu ve
bir gelin kız bu büyük, kuğu-sandalda, gölde uzaklaşırken oğul el sallamaktadır: “Anne
ben artık mutluyum, anne ben artık mutluyum.” Bu aradaki duvardaki saat duruverir,
anne ölür.
Epeyce gecikmiş olarak genç adam bir süre
sonra sağında solunda yara bantlarıyla eve
gelir, yeterince iyi durumdadır. Tekerlekli
sandalyeyi içeri alırken monoloğuna bıraktığı yerden devam eder; “Bu nereye kadar sürecek? Bir gün seni bırakıp gideceğim. Bir
başka şehre gideceğim ve mutlu olacağım.”
Annesinin öldüğünü anlamamıştır. Filmcik
biter.

Bu sarsan, zorlayan bir filmdi. Hani “ağlatmazsa para yok” cinsinden. Belki 23-24 sene
önce seyretmiştik. O zaman da bu “bir başka şehir” in ne olduğunu konuşmuş, çözmeye çalışmıştık arkadaşlarla. Bunun bir başka
coğrafi mekân değil bir başka ruhsal durum
olduğunu düşünmüştük. Şimdikinden farklı
ve daha güzel bir yaşam, daha doyurucu vb.
Bir başka ruhsal durumu anlatmak için “bir
başka şehir” uygun bir sembol olarak görünüyordu.
Eserleri Türkçeye de çevrilmiş bulunan büyük
psikiyatri bilgini Heinz Kohut’un fikirleri şu temel soru üzerine kuruludur: İnsan neden hep
bir şeyler arar, neden mevcut olan onu asla
sürekli tatmin etmez? Bunun adını “temel
huzursuzluk” koymuş. Cevap olarak da şunu
vermiş; biz hep kendimizin “muhteşem formunu” (muhteşem kendilik) aramaya kodlu
varlıklarız. Hep bunun için çabalar dururuz.
Bazen bir yanılsamayla bir romantik beraberlik, prestijli tüketim nesneleri vb. ile bunu
elde edeceğimizi düşünür buna yöneliriz ancak bunlar sadece kısa bir süre için idare eder.
Sonrasında daha da artmış bir tatminsizlik,
öfkeye dönüşebilen bir hayal kırıklığı kalır. Bu
zaman zaman Vandalizm tarzı bir nesne düşmanlığına dönüşebilir. Bu nesne düşmanlığı
konusuna en sarsıcı bir şekilde temas eden
bir film Avusturyalı yönetmen Michael Hanecke’nin “Yedinci Kıta” (Der Siebente Kontinent) filmi. Kesinlikle öneriyorum ama uyarmadı da demeyin; sarsıcı bir film bu.
Bu “bir başka şehir” “muhteşem kendiliğimiz” olabilir mi dersiniz?
“Şehir” ve “kendilik” konusunun belki de en
iyi Jung psikolojisinde anlatıldığını düşünüyorum. Jung rüyalarımızdaki tüm kişiler ve
hayvanların bizim kişiliğimizin bir parçasını
temsil eden alt kişiliklerimiz olarak düşünmektedir. İyileşme sürecinde bu kişiler ve
hayvanlar sembolik dönüşümler geçirirler.
Örneğin bir çıyan tırtıla, tırtıl kelebeğe dönüşebilir gibi. Tehditkâr bir dev iyileşme süreci
sonucunda sizi koruyan bir dosta dönüşebilir,
sizi ürküten yılanın zehri derdinizin

Şekil 3 Karl Jung’un “Kırmızı Kitap” isimli eserinde
kendi yaptığı bir resim

devası ilaç olabilir vb. Bu anlayışta rüyalardaki
ölümler bir alt kişiliğin ortadan kalkması, doğumlar, bebekler ise yeni alt kişiliklerin ortaya çıkmasıdır.
Kişilerden ayrı olarak temel bir kategori de
şehir-ülke sembolleridir. Rüyalarda ortaya çıkabilen “yeni diyarlar” yeni alt-kişiliklerin yaşayacağı ruhsal mekân olacaktır.
Tüm bu eski alt-kişiliklerin dönüşümü, ölümü,
yeni alt kişiliklerin ortaya çıkışı ve eski mekânı
bırakıp bir başka diyara yerleşiş, kişiliğin yeniden kurulumunun sembolik anlatımıdır.
Şarkılar “sil baştan başlamak gerek bazen,
hayatı sıfırlamak” (Şebnem Ferah) “Tanrım
beni baştan yarat” vb. derken varlığımızın en
derinlerindeki hakiki bir talebi dile getiriyor
olabilirler.
Geleneksel yüksek kültürümüzde insan benliğinin bir şehre benzetilerek anlatılması usulü vardır. Anlaşılan bunun farklı azaların farklı
görevleri olan bir bütün olan insan varlığını
anlatmak için uygun bir teşbih olduğunu düşünmüşler. Anlaşıldığı kadarıyla Erzurumlu
Emrah “Vücudum şehrini odlara yaktım” derken yine bu insan varlığını şehre benzeten
aynı sembolojiden gidiyordu. Bu şehrin yöneticisi ise “ruh/can” imiş. Assagioli psikiyatrisi diliyle “üst benlik”.
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Bu açıdan bakıldığında “muhteşem kendilik”
kavramının “üst benlik” kavramına dolayısıyla
da geleneksel ruh anlayışına yakın durduğu
düşünülebilir.
Acaba arifler insanın kendi üst benliğine ulaştığında yaşadığı halin bu kadar arzulanır olmasının sebebinin onun cennette yaşanacak
veya ona yakın bir hal olduğunu mu söylerlerdi? Bunu onlara bırakalım ancak açıkça bilinen bir şey vardır ki Batı dillerinde bile bunu
anlatmak için kullanılan tabir “etat edenique”
(cennet hali) dir.
Eğer yaklaşımımız doğruysa bu şu anlama
gelmekte; bizlerde köklü bir “muhteşem
kendiliğe” “göz kamaştırıcı bir kendiliğe” üst
benliğe ulaşma ve bununla bağlantılı cennet
gibi bir hali yaşama arzusu var. Ancak bu temel arayış yanılsama merceklerinde kırılarak
“bir başka şehirde olsaydık, son model Mercedes’imiz olsaydı, çok paramız olsaydı aradığımız şeye ulaşırdık” illüzyonuna dönüşmekte.
Bu meselenin benim açımdan güncelliği; ülkemizde de, dünyada da bazı kişilerin, özellikle de hayatı biraz daha az kendi gerçek deneyimleriyle biraz daha fazla popüler imajlarla
öğrenen yeni gençlerin tüm bu asli arayışımızın hedefini Batı Avrupa-Kuzey Amerika’ya
yansıtmaları: Oralara gitseler ve şu Coca-Cola
reklamlarındaki gençler gibi yaşasalar her şey
düzelecek, güzel olacak gibi. Ama bunun pek
de böyle olmadığına dair pek çok deneyim
vardır.

çekten de oralarda olabilir. Basit ama benim
için kişisel olarak yaşanmış bir anlamı olan bir
tanesi şu; çocukken çamurdan nefret ederdim (halen de ederim ama şimdi 40 sene
önceki kadar sorun olmuyor), tertemiz giyinip evden çıkıp on adım atmadan ayakkabı
ve pantolonun çamur olması ne kadar rahatsızlık verici bir şeydi. İngiltere’ye gidip de her
yer ya çim ya asfalt olduğundan hiç çamur
olmadığını görünce, karın kartopu oynama
veya kardan adam yapma anlamına geldiğine, yağmurun ise (bazen) romantizm veya
şiirsellik anlamına gelebildiğine şahit olmuştum. Bu basit bir örnek tabii ama bugün bu
fark 40 sene önceki gibi değilse de Batı Avrupa/Kuzey Amerika’da (veya Japonya’da Singapur’da vb.) bizim için sıkıntı kaynağı olan
bazı şeylerin çözülmüş olduğu düşünülebilir.
Ama bu oraları tüm problemlerin çözüldüğü
cennet haline asla getirmez.
Çok ilginç bir şekilde Batılılar da kendi “bir
başka şehir”lerini ararlar. Hatta Batılı bir yazar biraz espritüel olarak Kuzey Avrupalılarda
gün gelip güneye gitmeyi hayal edip durma
geni olduğunu söylüyordu. Yine film ve şarkılardan gidecek olursak bunu en sert şekilde
anlatan bir film yukarıda değindiğim Yedinci
Kıta filmi.

Bu nedenle Avrupa’da Amerika’da doğup büyüyen bazı doğu kökenliler oralar için “fool’s
paradise” (enayinin cenneti) tabirini kullanabiliyor. Bunu söylerken oradaki hakikaten
değerli şeyleri, kültürel, bilimsel vb. başarıları
reddediyor değiller. Ama bunların bizim hasretini çektiğimiz en temel şeyler, bizi mutlu
kılacak nihai şeyler olduğu düşüncesini reddediyorlar.
Evet bu nispi zenginlikler, başarılar işleri daha
da karmaşıklaştırıyor; Türkiye’de epeyce bir
süre yaşamış insanlar olarak beraber paylaştığımız bazı sıkıntı ve eziyetlerin çözümü ger-
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Şekil 4 Yedinci Kıta filminin afişi

Bu filmde güzel, güneşli, turkuaz renkli denizi olan bir diyara gitmenin hayallerini kuran
–veya izleyicinin öyle düşündüğü- aile ile ilgili
gelişmeler ilk göründüğünden oldukça farklı
ve sarsıcı bir şekilde sonuçlanır.
Yine oldukça sert İzlanda yapımı, yönetmenliğini Dagur Kari’nin yaptığı “Buzdan Hayaller” filmi. Bu filmde küçük, soğuk bir İzlanda
kasabasında oturan genç portatif slayt makinasında görüntülerine bakmayı sevdiği sıcak,
tropik ülkelere gitmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak buradan uzaklaşmak için denediği tüm girişimler başarısızlığa uğrar. En
sonunda evlerine çığ düşüp elindekileri bile
kaybedince oldukça trajik bir sona yuvarlanır.

Şekil 5 Buzdan Hayaller filminden bir sahne

Veya 80’lerde oldukça popüler olan “Big in
Japan” (Japonya’da Büyük) şarkısı.
Yaşı tutan pek çok kişinin hatırlayacağını tahmin ettiğim bu şarkıda Almanya’nın soğuk/
karlı bir şehrinin, bir baltaya sap olamamış
gençleri, realitede sağlayamadıkları güzel
yaşamı uyuşturucu altında sanal diyarlarda
(yani hayali bir Japonya’da) sağlamak için
para karşılığı fuhuş yapmak durumundadırlar. “Japonya’da muhteşem olmak” diye çevrilmesi de pek yanlış olmayacak sözleri esasında olmayı istedikleri yerde (Almanya’daki
soğuk-karlı şehirde) “muhteşem olma” konusunda başarısız kalmış gençlerin bunu bu
düşkün haliyle, illüzyonlarda gerçekleştirmelerini anlatmakta. Şarkının klibinde manalı
bir şekilde grup üyelerinin üzerine Japon kültür unsurları (Geyşa kıyafetleri, Kabuki maskeleri, Japon tipi makyaj vb.) yansıtılarak bu

Şekil 6 Big in japan şarkısının resmî klibinden bir sahne

hayali Japonya oluşturulur. Şarkının bir mısraı şöyledir: “Doğu denizi öylesine mavi.”
Şunu özellikle belirtme ihtiyacı duyuyorum;
buradan hiçbir şekilde kendini dışarı kapatan bir tarzı, başkalarını dışlayan bir toprağına bağlılığı vb. önermiyorum. Asla ve asla
Nazan Öncel’in şaheserindeki gibi “Gitme kal
bu şehirde” demiyorum. Tam tersine insanların başka diyarları keşfetmesinin, öğrenmesinin ve hatta bir bal arısının seçiciliğinde
çiçek tozlarını toplayıp kendi özgün balını
yapmasının önemine ve değerine tüm kalbimle inanıyorum. Buna son haddine kadar
önem veriyorum. Bu tabii doğrudan giderek
veya kitaplar üzerinden, akademik çalışmalarla da yapılabilir. Aziz Sancar, Fuad Sezgin,
Oktay Sinanoğlu gibi kişilerin mevcudiyetinden derin memnuniyet duyuyorum ve ülkemizi zenginleştirdiklerine inanıyorum. Tüm
dünyaya açıklığı ve seçmeci, eleştirel bir yöntemle oralarda değerli ne varsa alıp buralara
getirilmesini önemli buluyorum. Bir insanın
kendi toplumunu, kendi vatanını sevmek
adına kendini dışarıya kapatmasından daha
büyük hata zor bulunur. İnsanın hem kendi
insanına/vatanına sevdalı olacak, ait olacak
hem de tüm insanlığa, saygıyla tanımak üzere açık olabilecek, kalbi onları da kuşatacak
kadar büyük bir varlık olduğuna inanıyorum.
En azından böyle bir potansiyelimizin olduğuna. Ama bu hala Avrupa/Amerika’yı cennet
haline getirmez. Yukarıdaki örneklerin yeterli
olduğunu düşünüyorum ki Avrupalılar/Amerikalılar da “bir başka şehri” aramaktalar.
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Her şeyi yerli yerine koymak! Tabii ki başkalarından (buna Avrupa, Amerika da dâhil,
Hindistan, Çin de ve tüm diğerleri de dâhil)
öğrenmemiz gereken şeyler var. Şehirlerini
görmeli, akademik kurumlarından istifade
etmeli, en iyi bilgin/düşünürlerini okumalı,
sorunlara ürettikleri çözümlerin bizim sorunlarımızın çözümüne ne gibi katkıları olabileceğini düşünmeliyiz. Eğer akıllılarsa onların da bizden öğrenmeleri gereken şeyler
var. Daha akıllı olan daha çok öğrenir. Tüm
çeşitleriyle dar görüşlü fikirlerin sahipleri bu
zenginlikleri kaçıracaktır. Başkasından öğrenmenin vatanseverliğe ters düştüğünü
düşünenler varsa yanlış düşünmektedirler.
Ama hala buralar o en derin, en temel özlemlerimizi tamamen ve sürekli karşılayabilecek
yerler değiller ve olamazlar. Her şeyi doğru
yerine koymalı değil miyiz?

Ve büyük Yunan şair Konstantinos Kavafis’in
“Şehir” isimli şiiri. Cevat Çapan’ın çevirisiyle:
‘Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim’, dedin
‘bundan daha iyi bir başka şehir bulunur
elbet.
Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya;
-bir ceset gibi- gömülü kalbim.
Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak
ülkede?
Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam,
kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün,
boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede.’
Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz
bulamazsın.
Bu şehir arkandan gelecektir.

Konuyla birebir örtüşmese de hissettirmek
istediğim bir şeyleri güzel anlatan bir Sezen
Aksu şarkısı sözüyle;
Tebdil-i mekânda ferahlık yokmuş aslında
Acının yüz ölçümü yeryüzünden çokmuş
aslında
Öyle ya! Mekân değiştirmekle değişecek ruh
halleri var ama değişmeyecek olanlar da var...
Nereye gidersek gidelim bizimle beraber gelecek bir şeyler…
Veya Lise Edebiyat ders kitabından Nedim’den bir beyit;
Yok bu şehr içre senin vasf etdiğin dilber
Nedîm
Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş
sana
(Ey Nedîm! Senin anlattığın güzel bu şehirde yok. Sen peri yüzlü bir güzelin hayalini
görmüşsün)
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Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,
aynı mahallede kocayacaksın;
aynı evlerde kır düşecek saçlarına.
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.
Başka bir şey ummaÖmrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü
de.
Örnekler sınırsızca çoğaltılabileceğinden
bir yerde kesmek daha uygun olur.
Evet bir yandan başka şehirleri, farklı diyarları,
farklı insanları, farklı kültürleri gezip görmek,
öğrenmek çok değerlidir, insanı çok geliştirmesi beklenecek bir şeydir, öte yandan eğer
yazdığım şeyler doğruysa “bir başka şehir”
aslında burasıdır. Ama “burası” artık coğrafi
veya matematiksel değil ontolojik anlamıyla
“burası” dır; tam burası, henüz pek çoğumuzun hiçbir zaman olamadığı kadar burası.
Almanya’da iken de, Japonya’da iken de, Afrika’da iken de fark etmeyecek bir “burası”.

Çocuklarda En Sık Rastlanan Kronik Hastalık
Koray HARMANCI
Kronik hastalıklar insan hayatının önemli bir
bölümünü işgal eden hiç de istemediğimiz
ve hatta kabullenmekte başta zorlandığımız
sonrasında beraber yaşamaya alıştığımız
başka bir deyişle katlandığımız bir durumdur. Çocuklarda kronik hastalık dediğimizde
ise bu iki kelimelerinin yan yana olmasına bile
tahammülümüzün olmadığı ama mecburen
kabullenmek zorunda kaldığımız kendimizi uzun sürecek bir maratonda bulacağımız
bir tünel gibi düşünebiliriz. Bu maratondan
başarı ile çıkabilmek istiyorsak öncelikle beraber yürüyeceğimiz kronik hastalık ile ilgili
her şeyi doğru bilmek ilk gereklerin başında
gelmektedir.
Ben bu yazıda çocuklarda en sık rastlanan
kronik hastalık olan astım ile ilgili sizleri elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım.
Evet öncelikle en sık dediğimize göre bu hastalığın sıklığı nedir. Tüm dünyada sıklığı ülkelere, ırka, coğrafi bölgelere ve çevresel etmenlere göre değişmektedir. Bazı ülkelerde
sıklık her yüz çocuktan otuzunda görülürken
kimi ülkelerde bu oran yüz çocukta ikilere
kadar düştüğü de olmaktadır. Ülkemizdeki
sıklığı ise %5-15 aralığındadır. Kabaca bir oran
vermek gerekirse her on çocuğumuzdan birinde görülebilmektedir diyebiliriz.
Bu kadar sık görülen bu hastalık nedir öncelikle tanımıyla başlayalım. Öncelikle hastalığın adı tüm dünyada astım olarak adlandırılırken özellikle ülkemiz de gerek doktorlar
gerekse ailelerimiz bazen astım için spastik
bronşit, bronşiyal astım, astmatiform bronşit
ya da alerjik bronşit gibi terimler de kullanmaktadır. İsmine bunlardan hangisini dersek
diyelim bu hastalık soluduğumuz havanın
akciğerlere iletilmesini sağlayan bronşların
zaman zaman daralması sonucunda nöbetler halinde gelen solunum güçlüğü atakları,
öksürük ve hışıltı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Astımda solunum yollarının duyarlı olması ve tetikleyenlerle şişmesi ve tıkaçların oluşması sonucu
havanın akciğerlere girip çıkması engellenir.
Aslında hepimiz bu tetikleyenlerle her gün
milyonlarca kez karşılaşıyoruz, ancak astımımız varsa çevremizdeki bu tetikleyenlere kar-

şı astımlı olmayanlara göre çok daha abartılı
yanıt verip tıkaçların oluşması ve neticesinde
hışıltı, öksürük, nefes darlığı ya da göğüs ağrısı ile karşılaşıyoruz.
Peki bir çocuk neden astım olur bunun cevabı biraz karmaşık olmakla beraber kabaca
hem ırsi (genetik) hem de çevresel nedenlerden (infeksiyonlar, allerjenler, vs) dolayı olabildiğini söyleyebiliriz. Irsi dememizin nedenini
şöyle açıklayabiliriz aslında, bir ebeveyninde
astım ve alerji öyküsü olan çocukta astım riski
%33, her iki ebeveyninde astım ve alerji öyküsü olan çocukta astım riski %50-60’lara kadar
çıkmakta bu da bize genetiğin bu hastalıkta
çok önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Çevresel etkenlerin önemine de başka
bir örnek vermek gerekirse Afrika’da Gine’de
meydana gelen bir deprem sonrasında fazla sayıda yapılan battaniye bağışıyla beraber
astım sıklığının %1 lerden ertesi sene %10 lara
çıkmasını örnek gösterebiliriz. Yani bu hastalık hem genetik hem de çevresel nedenlerle
olmaktadır.
Tekrarlayan hırıltı ve nefes darlığı, öksürük ve
göğüs ağrıları ile gelen hastalarda hemen astımı düşündürmelidir. Astım tanısı, hastanın
tıbbi hikayesinin (şikayetlerinin seyri) değerlendirilmesi, muayene bulgularının yorumlanması, bazı laboratuvar tetkiklerinin ve solunum fonksiyon testlerinin uygulanması ile
konur. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de astım teşhisi koymanın en önemli
kaynağı anne ve babaların çocukları ile ilgili
vereceği bilgilere göre dayanmaktadır. Bu
hastalığının tanısını doğrudan koyabilecek
bir kan tetkiki yoktur. Ancak bazı kan tetkikleri astımla karışabilen diğer hastalıkların
ayırt edilebilmesi için yapılmalıdır.
Astım tanısında asıl değerli olan solunum
fonksiyon testleridir. Bu testler spirometre denilen bir cihazla ya da daha basit fakat
yine de değerli veriler sağlayan PEFmetre ile
uygulanır. Pefmetre, astım teşhisi, astımın
ağırlığının tespiti ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi, astım nöbetlerinin şiddetinin ölçülmesi için kullanılan basit bir cihazdır.
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Deri testleri ise astım tanısında değil, sadece
allerjik bir deri cevabının varlığı durumunda
yararlıdır. Astımı olan kişilerin testleri negatif bulunabildiği gibi, deri testleri pozitif bulunan kişilerde de astım olmayabilir. Bu nedenle bu testlerin astım tanısında yeri yoktur.
Sadece tedaviye cevap vermeyen, atakları
kontrol altına alınamayan astımlılarda tetik
faktörlerin tespiti açısından gerek duyulduğunda yapılabilir. Alerji testlerinin astım tanısında doğrudan değeri olmamakla birlikte,
astımın tetikleyicilerini belirlemek ve tedaviyi
yönlendirmek açısından yapılması gereklidir.
Kronik hastalıklarda başarı elde etmek istiyorsak önce onu doğru tanımak sonra da tedaviye uyum sağlamak zorundayız. Tedavide
uyum konusunda zorluk yaşarsak bu maratonun mesafesinin uzamasına ve maratonun
çok daha zorlu geçmesine neden oluruz.
Öncelikle çocukluk çağı astım tedavisinin
amacı; semptomların kontrolü ve kontrolün devamının sağlanması, atakların ve yaşam kalitesinin bozulmasının önlenmesidir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için astım erken
dönemde tanınmalı ve tedaviye erken dönemde başlanmalıdır. Hastalar hastalıkları
ile birlikte yaşamakta; kendilerine önerilen
tedavi ve tavsiyelere uydukları oranda önemli bir yakınmaları olmamakla birlikte tedaviyi
kestiklerinde bir süre sonra daha hafif olarak
yeniden şikayetleri başlamaktadırlar. Nasıl ki
yüksek tansiyonu olan bir hasta tuzsuz diyete
uyup, ilaçlarını aksatmaksızın aldıkça tansiyonu yükselmemekte ancak, bunlara dikkat etmediğinde tansiyonu nasıl yükselmekteyse
astımlılar için de durum benzerdir.
Astım nasıl tedavi edilir?
Astım tedavisinin iki ana prensibi vardır. Bunlar korunma ve ilaç tedavisidir.
Korunma tedavisi en basit ve en önemli tedavi şeklidir. Hem hastalığın şiddetini hem
de İlaç gereksinimini de azaltır. Hastalar solunum yolunu tahriş eden başta sigara dumanı
gibi maddelerden ve alerjenlerden sakınmalıdır. Bütün alerjik hastalıklarda olduğu gibi
alerjenden korunma ilk basamakta yer alır.
Alerjenden korunma hastalığın ağırlığının
azalmasına ve ilaç kullanımının azalmasına
yardımcı olur. Ev tozu akarları, polenler, mantar sporları en önemli korunması gereken
alerjenlerdir.
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Astım ilaçları temel olarak iki gruptur, rahatlatıcı ilaçlar ve koruyucu ilaçlar. Rahatlatıcı
ilaçlar sürekli kullanılmaz, öksürük hırıltı, nefes darlığı başlayınca verilir. Daralmış olan havayollarını genişletir, hastanın rahat solunum
yapmasını sağlarlar. Etkileri hemen başlar,
yaklaşık 4 saat süre sonra sona erer. Bu ilaçlar
geçici bir rahatlık sağlarlar. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kısa etkili bronş genişletici ilaç miktarı
astımın seyri hakkında bilgi verir. Yani bronş
genişletici ilaç kullanımının artması, astımın
kötüleşmekte olduğunun bir göstergesidir.
Koruyucu ilaçlar ise astımın uzun süreli tedavisinde ve mutlaka düzenli olarak kullanılmalıdır. Bunlar arasında kortizonlu spreyler,
montelukast, kromolin vb sayılabilir. Astım
tedavisinin olmazsa olmaz ilaçlarıdır. Havayollarında astıma bağlı oluşan inflamatuvar
(yangısal) değişiklikleri tedavi ederler. Dolayısıyla astım şikayetlerini kalıcı olarak ortadan
kaldırırlar. Bu grup ilaçların etkisi bronş genişleticiler gibi hemen başlamaz. Bu nedenle
doktorun belirlediği program dahilinde sabırla kullanılmalı, etkisi yok gerekçesiyle ilaçlar kesilmemelidir. Kullanılacak ilaç ve dozu
astımın şiddetine göre seçilir. Belli bir programla kullanılır, hastalık bulguları düzeldikçe
doz azaltılır. Hastalık şiddetlenirse doz artırılır
ve kullanılan ilaç türleri değiştirilir.
Halk arasında sıklıkla astım ilaçlarının yan
etkileri olduğundan korkulur. Önerilen doz
ve sürelerde astım ilaçlarının önemli bir yan
etkisi yoktur. Kortizon korkusu toplumda
yaygındır. Kortikosteroidler bugünkü tıpta
en çok kullanılan, çok etkili ve faydalı ilaçlardır. Uygun endikasyon, doz, zamanlama
ve hekim kontrolü altında kullanıldıklarında
istenmeyen yan etkiler görülmez. Özellikle
astımlılarda kortizonlu ilaçlar sprey veya toz
halinde solunum yoluyla verildiklerinde bu
tür istenmeyen zararlı etkiler hemen hiç görülmez ve çok güvenlidir.
Ben bu yazıda çocuklarda en sık rastlanan
kronik hastalık olan astım ile ilgili sizleri elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım.
Unutmamanız gereken en önemli noktalar
bu hastalığın kronik yani yıllar sürebileceği ve
bu süreçte öncelikle bilim ama nihayetinde
sizlerin göstereceği sabır hastalığın çocuklarımıza verebileceği zararı en aza indirebilecek
iki silah olacaktır.

Millî Hâkimiyetin 100. Yılından “İstiklal-i Tamm” Ve
“Hâkimiyet-i Milliye” Mücadelesine Nasıl Bakılmalı?
Volkan MARTTİN
Ulusal Egemenliğimizin 100’üncü yılını kutladığımız şu günlerde tarihimize ilişkin yeniden alevlenen tartışmalar bize halen Millî
Mücadele’nin niteliğinin, niçin ve kimlere
karşı yapıldığının tam olarak anlaşılamadığını göstermektedir.
Elbette yapılan tartışmaların bir kısmının, art
niyetli kişilerce halkı yanlış yönlendirmek için
Millî Mücadele’ye leke sürme, mücadeleyi
tahfif etmek yani ağırlığını azaltmak gayesiyle yapıldığı açıktır. O tarafı bir kenara bırakarak, dünya üzerinde Türklerin verdikleri Millî
Mücadele kadar haklı, geçerli ve lekesiz olan
bu savaşımı övünç ve kıvançla tekrar tekrar
anlatmak gerekmektedir.
Bu kadar önemli olan bu mücadelenin niçin
yapıldığı, kime karşı hangi şekillerde ve şartlarda yapıldığı üzerinde durmakta yarar vardır.
Sanıldığının aksine Millî Mücadele bir
Türk-Yunan savaşı değildir. Bu iddiayı öne sürenler, Türk Millî Mücadelesinin başarılarını
aşağılamaya çalışanlardır. Maalesef ki, memleket içinde de bu iddiayı destekleyenler çıkmış; Mustafa Kemal Paşa’nın tüm yurttaki
teşkilatçılığını ve zaferlerini yok saymak için
bu iddialara dayananlar olmuştur.
En açık ifadeyle Millî Mücadele, Türklüğü ve
İslamlığı ortadan kaldırarak; bunlara ilişkin
potansiyel gücü kendi siyasi emelleri doğrultusunda kullanmak isteyen emperyalist
devletler ve onların kuklaları mesabesindeki
muhibbanı ile vekillerine karşı yapılmıştır. Biraz karışık gibi görünse de, burada sayılanlar
o zamanın büyük devletlerinin güdümünde hareket eden unsurlardı. Büyük Britanya,
Fransa, İtalya gibi Birinci Dünya Savaşının
galipleri, savaş esnasında Osmanlı Devletinin topraklarını yaptıkları gizli antlaşmalarla paylaşmışlardı. Rusya’da Bolşevik Devrimi
olmasaydı bu antlaşmalar hep gizli kalabilirdi, ancak Rusya’da ihtilali yapanlar, Çarlık
Rusya’sının girdiği kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkarmışlardır. İşte bu gizli antlaşmala-

rın hükümlerinin Mondros Mütarekesi’nden
sonra müttefikler arasında sorunsuz şekilde
ilerleyen işgal programına uyumu dikkat çekicidir. Sorun çıkan yerler, aslında daha önceki paylaşımlarda Çarlık Rusya’sının payına
düşen yerlerdi. İtilaf devletleri Çarlık Rusya’sının payını kendi aralarında kavga etmeden
çözmek için kuklalarını, vekillerini devreye
sokmuşlardır. Bu bakımdan herkesçe bilinen
altı vilayet ki bugün harita üzerine işaretlenirse tüm Doğu Anadolu’nun yanı sıra Orta
Anadolu’dan parçalar alan büyük bir sahanın
kurulması planlanan Ermenistan için ayrıldığı görülecektir. İşin ilginç yanı, İngilizlerce
aynı bölgenin kimi Kürd aşiretlerine de verileceğinin vaat edilmesidir. Benzer bir çatışmanın Batı Anadolu için de geçerli olduğu
hatırlanacaktır. İtalyanlara verilmesi konusunda anlaşılan yerlerin çeşitli bahaneler öne
sürülerek Yunanlılara armağan edilmesi İtilaf
bloğu içindeki çatışmanın nedenini oluşturacaktır. Bu bakımlardan Mondros Mütarekesinin ateşkes antlaşmasından ziyade adeta bir
işgal planı olduğu görülmektedir. Mütarekenin ardından devam eden işgallerde Osmanlı
Devleti’nin tamamen güçsüz bırakılması, direnç gösterecek araçlardan yoksun kılınması,
milliyetçi hareketlerin söndürülmesi amaçları
güdülmüştür. Bu nedenledir ki; ordusu terhis
edilirken subayları ve askerleri aşağılanmış,
haberleşme ve ulaşım hatları kontrol edilmesi gayesiyle önemli şehirler ve istasyonlar
işgal edilmiş, çeşitli yöntem ve bahanelerle
işgal sahaları genişletilmiştir. Ortaya çıkan
manzarayı bir haritaya işlemek mümkün değildir. Okullarda okutulan kitaplarda yer alan
Mondros sonrası işgalleri gösteren harita ve
krokiler bu zulüm manzaralarını göstermekte yetersizdir. İşgalleri gösteren bu çizimlerde İngiliz, Fransız, İtalyan işgalleri resmetse
de bundan daha fazlası vardır. Denilebilir ki,
mücadele yalnız bu güçlerin askerî kuvvetlerine karşı verilmemiştir. Kimlere karşı verilmiştir denildiğinde işbirlikçileri, dönemin ve
ortamın doğurduğu boşluktan yararlanarak
mevki, makam, siyasi ikbal, servet, şöhret
elde etmeye çalışanları, kısaca gayri milli her
unsuru saymak gerekmektedir.
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Fransızlarla beraber büyük mezalim yapan
Ermeni İntikam Alaylarına, Doğu Anadolu’da
tedhişe girişen Ermeni çetelere, Doğu Karadeniz’de Pontus davasını hayata geçirmek
için Türk-Müslüman ahaliyi katleden Rum
çetelere, soysuz çetecilere karşı verilen Millî
Mücadele’yi de unutmamak gerekir. Denilebilir ki, memleketin her yanını saran işgal
ve ihanet çemberine karşı var gücüyle mücadele edenler, rakiplerinin türlü muameleleriyle de karşılaşmıştır. Örneğin, İtalyanlar
işgal ettikleri yerlerde halka iyi davranıyor
gibi görünerek gelecekte elde edecekleri kapitülasyonların hesaplamışlardır. Sanılanın
aksine İtalyanlar dostluk kurmak için değil,
İtilaf bloğun yitirdikleri menfaatlerini telafi için Türklere sıcak davranmışlardır. Bütün
bunlara ilave olarak Anadolu’da ve Rumeli’de
aynı İstanbul’da olduğu gibi İtilaf devletlerine
karşı gelmenin budalalık olacağını düşünüp
onlarla işbirliği yapanlar da azımsanmayacak
kadar çoktu. Hatta bu kişilerin İtilaf devletlerine ve özellikle İngilizlere yaranmak için girmeyecekleri ihanet planı yoktu. İşte, sadece
bir kısmını saydığımız bu çok boyutlu mücadelede, “Türk”ü ortadan kaldırmak için, Anadolu’yu ve İstanbul’u Türklerden almak için
uğraşan rakiplerine karşı savaş verilmiştir.
Millî Mücadele, “istiklal-i tamm” ve “hâkimiyet-i milliye”nin tesisi için hemen hemen her
siyasi, askerî, mali unsurla yani her türlü mücadele aracıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araçların başında silahlı mücadele gelse de halkın
irşad edilmesi, asilerin tedibi, ahalinin milli
mücadeleye dâhil edilmesi, mali kaynakların
bulunması, diplomatik arenada mücadelenin tanıtılması ve anlatılması ve tüm bunların
hukuki çerçeve içinde gerçekleştirilmesi yer
almaktadır.
Bu bakımdan Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
Milletin seçtiği mebusların kabul ettiği Misak-ı Millî, Millî Mücadele’nin siyasi rotasını
belirlerken, bir yıl sonra TBMM’de kabul edilen İstiklâl Marşımızdaki “Benim iman dolu
göğsüm kadar serhattim var” dizesi tam bir
uyum sergilemektedir. Burada vurgulanmak
istenen şudur; Osmanlı Devleti’nin aralıksız
giriştiği harplerden sonra halkın yılgınlığını
kullanmak isteyen İtilaf devletleri ülkenin sınırlarını tayin ederken halkını da kendi dertlerini öne sürerek bir direnişten mahrum etmeye çalışıyorlardı. Öyle ki, Anadolu insanı
için savunulması gerekenin kendi evi, tarlası
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olduğuna inandırmak istiyorlardı. Dünya savaş tarihinde bu tür yönlendirmeler vardır;
rakipler insanlara şunu aşılamaya çalışırlar;
ülkeni, vatanını bırak kendi evini savunmaya
bak!
Burada Millî Mücadele’nin diğer bir yönü ortaya çıkmaktadır. Elbette bunu sağlayan her
zaman halkıyla iç içe olan Mustafa Kemal
Paşa’dır. Millî Mücadele bu bakımdan halkın
önde olduğu; halk için halkla birlikte yapılan
bir mücadeledir. İşte bu yüzden Millî Mücadele sahnesinde kadınlar, çocuklar, yaşlılar
yer alır. Bu kahramanlık destanı onlarla yazılmıştır.
Varlık içinde bir savaş verilmemiştir; bilakis
yoklukla da mücadele edilmiştir. Gazi Meclisimiz açılacağı zaman henüz çatısında kiremit yoktu. İnşaatı devam eden bir okuldan
alındı kiremitleri. Hele yazacak kâğıtları dahi
yoktu. Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’nı yazdığı
zaman duyulan kâğıt yokluğu, Meclis görüşmelerinin tutanakları için de geçerliydi. İsraf
yoktu, yokluk içinde onurlu şekilde yürütülen
bir mücadele vardı. Öyle ki bu mücadele II.
Meşrutiyetle beliren siyasi görüşlerle ayrılan
kişileri dahi bir araya getirmişti. Hepsinin ortak görüşü vatanın işgalden kurtuluşu idi. Bu
nedenle Birinci Meclis, fedakâr olduğu kadar
yiğit bir meclisti.
Sonuç olarak, Türk’ün ölümü, Müslüman’ın
emperyalist emellere hizmet etmesi için acımasızca saldıranlar yanlarına gayri milli unsurları alarak hep birden harekete geçmişlerdir. Millî Mücadele yokluk içinde -yoklukla
da başa çıkması çabası içinde-, işgal ve ihanet odaklarının kendisine biçtiği yoksulluk,
esaret ve sömürge gömleğini yırtıp atarak
genç-yaşlı, kadın-çocuk tüm milletin ayakta
kalmak ve hür yaşamak için tüm kavgalardan
uzak, hep birlikte direnme; savaşmasıdır. Milli Mücadelenin her safhası, her boyutu Türk
Milleti’nin “Ben de varım; buradayım!” diye
haykırdığı haklı ve geçerli nedenlerle girişilen
fedakârlık ve kahramanlık sahneleriyle doludur. Burada bize düşen görev -Büyük Atatürk’ün Nutuk’unda işaret ettiği gibi- Milli Hâkimiyetimizin 100’üncü yılında işgal, ihanet,
fedakârlık ve kahramanlık sahnelerinin hepsini zihnimize ve yüreğimize kazımak; kötü
niyetli kişilerin aşağılama ve çarpıtmalarına
fırsat tanıyacak bilgisizlikten uzak durmaktır.

