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“ İnsanlar kandırılmak 

istiyor. 

Gerçeklikten, yaşamaktan 

korkuyorlar çünkü. 

Bu yüzden hep televizyon 

izleyip fal baktırıyorlar. 

Onlara yalan söylerseniz 

sizi severler, 

en çok sizi severler. 

Gerçekleri hatırlatırsanız 

sizden uzaklaşırlar, 

bazen nefret bile ederler..”

-Charles Bukowski 



Yaklaşık dört yıl önce başladığımız Parlak Jurnal se-
rüveninde birçok işe burnumuzu soktuk. İnternetin 
gücünü kullanarak fikirlerimizi okurlarımız ile bu-
luşturmaya çalıştık. Sürekli Parlak Jurnal için neler 
yapabileceğimizi konuştuğumuz anlarda, genelde 
bol bol yemek yiyerek ve sıkça eğlenerek vakit ge-
çirdik. Tabi bunların ötesinde kendi çapımızda bir 
şeyler yapmaya da çalıştık ve çalışıyoruz. Yazılarımı-
zın okurlarımıza ulaşıyor olmasının verdiği mutlu-
luk paha biçilemez. Bundan da öteye, okurlarımıza 
dağıttığımız kitaplar, yaptığımız etkinlikler, gerçek-
leştirdiğimiz canlı yayınlar ve başlattığımız sosyal 
sorumluluk projesi de bir arada gönüllüce çalışmak 
için bize kuvvet veriyor.

Daha iyisini nasıl yapabileceğimizi düşündüğümüz 
anlarda ufak bir hayal kurmuştuk. İşte şu anda bu 
hayalin bir ön adımına bakıyorsunuz. Basılı dergimi-
zi çıkarma uğraşlarımız başladığı günden beri dünya-
da büyük bir salgın patlak verdi. Tüm günlük işlerin 
internete taşındığı bir ortamda dergimizi bastırmak 
yerine her zaman yaptığımız gibi sizlere elektronik 
ortamdan ulaşmanın daha doğru olacağını düşün-
dük. Parlak Jurnal’in ilk elektronik sayısını çıkartır-
ken gecelerimizin gündüzlerimize karıştığını söyle-
meliyim. Lakin en başından beri bu duruma alışmış 
bir ekip olduğumuzdan dolayı bunu çok da sorun 
etmedik. Şu anda bu dergiyi okuyor olmanız bizim 
için motivasyonun ta kendisidir.

14 kişilik bir ekip olsak da zaman içerisinde birçok 
kişi bize dahil oldu ve aramızdan ayrıldı. Hep birlikte 
bu işe çok fazla vakit harcadık. Birçok arkadaşımı yazı 
yollaması için bunalttığım ve birçok dostumu inter-
net sitemize girmesi için darladığım çok olmuştur.  
Hepsinin beni affettiğinden hiç şüphem yok. Yal-

nız, Parlak Jurnal dediğimde artık anlamadığım bir 
şekilde koşarak uzaklaşıyorlar. Umarım bu konuyla 
bir alakası yoktur. Ancak geriye dönüp baktığımda 
hiç pişman olmadığımı söylemeliyim. Gerek dostla-
rımızla gerek tüm bir ekibimizle Parlak Jurnal olarak 
bir şeyler üretmenin verdiği hazzı yaşamak oldukça 
güzel bir duygu. Bizim dergimizin en başından beri 
esas özelliği, her kafadan bir fikrin çıkıyor olmasıdır. 
Bize göre günümüzde bunun eksikliğini birçok yer-
de yaşıyoruz. Farklı fikir ve düşüncelerin bir arada 
olamadığı toplumlar ne yazık ki renksiz olmaya mah-
kumdurlar. Kendimizi tek konuya ve fikirlerimizi tek 
yola odaklamayışımızın sebebi buradadır.

Bizim dergimizin esas özelliği, her 
kafadan bir fikrin çıkıyor olması-
dır...

Herkesin bu hayatta söylemek ve sesini duyurabil-
mek istediği düşünceleri vardır. Kimisi etrafında olan 
biten akılsızlıkları işaret etmek, kimisi kalbinden ge-
çenleri edebiyatla buluşturmak, kimisi ise geçen gün 
izlediği tiyatroyu dünyaya duyurmak ve herkesi bu 
sanatla tanıştırmak ister. Çünkü bizler birer insanız 
ve içimizde bir şeyler hissetmekten öteye bunları baş-
kalarına aktarabilmek gibi bir içgüdü bulunuyor.

Bu dergide birçok konuda farklı bakış açılarına şahit 
olacaksınız. Zaten Parlak Jurnal olarak amacımız da 
bizzat budur. Elektronik dergimizin bu sayısını sa-
tın alarak gelecek Parlak Jurnal projelerine katkıda 
bulunduğunuz için şimdiden teşekkür etmek isti-
yorum. En başından beri sizlerin desteği olmasaydı 
Parlak Jurnal devamlılığını sağlayamazdı. Farklı ko-
nularda farklı fikirlerin toplumumuzda özgürce do-
laşması dileğiyle, iyi okumalar...

B. NİHAT DOĞRUL

Parlak Jurnal’in 
İlk Özel Elektronik Sayısı!

Okurlara Mektup
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Günümüz dünyasında, kalifiyeli ve değerli beyin-
ler kendi memleketlerinde çalışmak yerine başka 
ülkelere göç ediyorlar. Bu insanların öz yurtlarını 

terk etmesinin ise aşağıda değineceğim birçok nedeni var. 
Ve tabii biz de bu duruma bir tanım getirmişiz; beyin göçü. 

Geçenlerde muhabbet ederken söz döndü dolaştı bu 
konuya geldi. Ki ben o zamana kadar beyin göçüne karşıy-
dım. Ama madalyonun diğer yüzü göründüğü gibi değil-
miş. Şu şekilde empati yapacak olursak; sana yeterli imkân 
verilmiyorsa -elbet- imkân verilen yere gidersin değil mi?

Klasik bir hikayedir bu: Gazi Yaşargil yurt dışında artık 
tanınan ve işinin ehli bir beyin cerrahı olduğunda Türki-

ye’den kendisine teklif gelir. İşte “Gel ve artık ülken-
de çalış” diye. O da “Tamam ama bana uygun 

bir yer vereceksiniz ve iyi ekipmanlar tahsis 
edeceksiniz” der. Ama Gazi Yaşargil’e ne 

uygun bir yer verilir ne de iyi ekipmanlar 
tahsis edilir. Bunun üzerine de Yaşargil 
geldiği yere dönüp mesleğini icra etmeye 

devam eder. İsterseniz olaya bir de Gazi Yaşargil’in gö-
zünden bakalım.

Yurt dışına gitmişsin, kendini geliştirmişsin. Ala-
nında tanınır ve işini gayet iyi yapan biri haline gelmiş-
sin. Ee öğrendiklerini kendi ülkenle paylaşmak istemez 
misin? Tabii ki istersin. Ama ne ile? Nasıl? Nerede? 
Bence bunlar öncelikle bu konuda cevaplanması ge-
reken sorulardı. Ama ne yazık ki bu soruların hiçbiri 
cevaplandırılmadı... Yeterli imkanların birçoğu sunul-
madı. Çoğu yalnızca sözde kaldı. “Lafla peynir gemisi 
yürümez” atasözünün en güzel örneklerinden biridir 
bu olay. 

Ülkemizde aynı Yaşargil gibi yurt dışına giden ve 
gitmek isteyen binlerce öğrenci var. Bunların çoğu ise 
kendi imkanlarıyla gitmek istiyor. Neden peki, bir dü-
şünelim. Çünkü kendilerine yeterli imkânın verilme-
diğini ya da verilmeyeceğini düşünüyorlar. “Ya mob-
binge maruz kalırsam ya istediğim çalışmalara, daha 
da önemlisi istediğim çalışma ortamına sahip olamaz-
sam?” diye düşünüyorlar. Ben kimsenin beyin göçüne 
kurban gitmesini istemem. Çünkü beyin göçü demek, 
başka bir ülkede kalmak, orada çalışmak demek. Ve bu 
nedenle ülkene hizmet edememiş olacaksın. Başka bir 
ülkenin menfaati için, başka insanlar için çalışmış ola-
caksın.

Peki başka ülkede çalışmayı istemek de mevzubahis 
kişinin özgür iradesi ile ilgili değil midir? İstediği yerde 
çalışmak -çalışmayı istemek- bence her insanın hakkı. 
Başka bir ülkede çalışmak isteyen kişi, orada da tüm 
dünyaya faydalı olabilir. Tüm insanlığın iyiliği için ça-
lışabilir. Hem oradayken, kendi ülkesine ışık tutmak 
için yanına gelenlere yol gösterebilir, onlara önderlik 
edebilir. Bu ve birçok nedenden ötürü bu insanlara da 
asla ama asla kötü gözle bakılmamalı.

Şunu da unutmamak gerekir, beyin göçü dendi-
ğinde genellikle göç veren ülkelerin politik hataları 
akla gelir. Verilmeyen imkanlar, yapılan haksızlıklar bu 
duruma örnek verilebilir. Ülkesi için çalışan bir insan 
ödüllendirilmek yerine yerildiğinde veya baskıya ma-
ruz kaldığında o insan neden ülkesinde kalmak istesin?

Sözün özü, beyin göçü çokça üzerinde konuşma-
mız gereken bir konu. Eğer bir insan imkân (bütçe, 
alet edevat, çalışma ortamı vb.) bulamadığından dolayı 
başka bir yere gidiyorsa bu gerçekten içimi acıtır. Ama 
bu durumda ne yapsın başka bir çaresi yoksa? Gördü-
ğünüz gibi uzadıkça uzuyor konu. Anlatmak istediği-
mi umarım doğru anlatabilmişimdir, sağlıcakla kalın.◼
Görsel: Bill Anderson, 1997, Wellcome Collection no. 40586i. (CC 

BY 4.0)

Eleştiri

Tercih mi Mecburiyet mi:
Beyinlerin Göçü

EKREM SAMET AŞCI
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Sizce insanlık, duyguları ilk kez nasıl tanımladı? Me-
sela aşkı, neşeyi, sevgiyi; hüznü, acıyı ilk kez nasıl ifa-
de edebildi? Yani insan nasıl bir şey yaşadı da adına 

acı, ne hissetti de ona sevgi dedi? En önemlisi de bunu di-
ğer insanlara nasıl anlatabildi? Belki de tarihin en büyük 
şairleri bu duyguları kelimelere dökebilenlerdi. Bunun 
üzerine düşününce, bu durum size, herkesin aynı duygu-
ya acı demesinden daha tutarlı geliyor değil mi? Şimdi de 
bir diğer olasılığı düşünelim. Peki ya acı zannettiğimiz şey 
çocukluğumuzdan beri bize dayatılan bir ifadeyse? Evet 
haklısınız, herkesin duygu tanımlaması eşsiz ve özel.

Gelin birlikte düşünelim: Üzüntünün hâkim olduğu 
yerlerde, örneğin bir cenaze töreninde genel bir hüzün-
den bahsetmek elbette mümkündür. Kaybedilen kişi or-
taksa da hüzünlerin nedenleri birbirinden bağımsız gibi 
görünmekte. Oğlu babasını bir daha göremeyeceği için 
yaşıyor bu duyguyu. Eşi hayat arkadaşından ayrıldığı için 
yaşıyor. Biraz daha uzakta duran komşusu her gün gör-
düğü dostunu bir daha göremeyecek olmanın verdiği ka-
ranlık duygularla hüzünleniyor. İşin ilginç tarafı, yoldan 
geçen bir kişi hiç görmediği bu kişiyi, bir daha asla göre-
meyecek olmanın verdiği tuhaf bir duyguyla hüzünleni-
yor. Cenazeyle hiçbir ilgisi olmayan başka biri ise ölüm-
den bahsedilince, bu kelimenin ağırlığıyla hüzünleniyor. 
Belki de ölümün ona hatırlattıkları, o kişinin bu şekilde 
duygulanmasına sebep oluyor. Bireysel olarak bakıldı-
ğında hiç kimsenin nedeni bir başkasıyla ortak değilken, 
hepsinin hissettikleri aynı paydada toplanabiliyor. Her 
birinin kalbinde ortak bir yere dokunuyor. Yani herkesin 
kalbine giden bir ok var; farklı hızda, farklı boyutta, farklı 
şiddette, farklı yollarla geliyor. Nihayetinde ise herkeste 

tek bir noktaya değiyor. 

Benim ilgimi çekense, bu durumun açıklamasından 
ziyade nasıl ifade edilebildiği. Yani -sözün özü- bütün 
insanların aynı şeyi hissedebilmesi doğuştan bir yetenek-
se, birinin bunu ifade edebilmesi şairane bir mucize olsa 
gerek. İçindeki hissi öyle bir şekilde ifade edeceksin ki o 
ifade herkeste karşılık bulacak. 

Örneğin herhangi bir duygu karşılıksız kalsaydı, meş-
hur şairler o duyguyu atlasaydı, tam olarak kelimelerle 
ifade edilemeseydi acaba nasıl bir durum söz konusu 
olurdu. Yani bir duygudan şimdiye kadar hiç bahsedil-
meseydi insanoğlu bu duyguyu nasıl ifade edebilirdi? O 
duygunun her insanda bir karşılığı olduğuna nasıl ikna 
olunabilirdi? Aslında sevgi bunun için güzel bir örnek. 
Çünkü günümüzde, ifade edilmesi en zor histir zat-ı şa-
haneleri. İnsanların muhatabına ifade etmekten en çok 
korktuğu, ifade ettiğinde de sonuçlarını en az kestirebil-
diği duygu. Bu yüzden şayet ifade edilmeseydi, 
olumsuz sonuçlarını en rahat algılayabilece-
ğimiz duygu sevgi olurdu fikrimce. Sahi ya 
ne kötü sevdiğine sevgini ifade 
edememek... Sadece onun hisset-
mesini beklemek, umut etmek...

Yaşamış büyük şairler acıyı, 
sevgiyi, hüznü, neşeyi, aşkı tek 
bir kelimeye indirgeyebilmişken 
bizim duygusal izahı onlarca keli-
meyle anlatamayışımız bence in-
sanlığın evrimi adına en utanılası 
yetenek kaybıdır.  ◼

Duygusal Sorgulamalar
İSMAİL ALKILINÇ

Deneme
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Ca n l ı  o l m a k l a  y a -
ş a m a k  e ş  d e ğ e r 
ş e y l e r  m i ?  Te l a ş 
i ç e r i s i n d e  k o ş a -
ra k  ö l ü m e  g i t m e k 
y a ş a m ı n  t a  k e n -
d i s i  m i ?  Ya ş a m  n e 
k a d a r  b e n i m  n e 
k a d a r  ç e v re m i n 
s o n u c u?  A l g ı l a r ı m 
b a n a  m ı  y o k s a 
i ç i n d e  y e t i ş t i ğ i m 
ç e v re y e  m i  a i t ? 
B i r  b a ş k a  y e rd e 
d o ğ s a y d ı m  y i n e 
b e n  o l u r  m u y d u m?

Cevabı  y a ş a m d a  b u l u n a n   s o r u l a r ?
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Kahve! Dargınları barıştıran, ayrıları 
kavuşturan. Sohbetleri hoş, gönülleri 
coş eden. Kimi zaman şifa deyü yu-

dulan kimi zaman haram deyü atılan...
İşbu yazıda kahve meyvesinin keşfinden ve 

fincana gelinceye kadar geçen süreçten kısaca 
bahsedeceğim. 

Kahve yüz yıllardır toplumların baş tacı ol-
mayı başarmış yegane içecektir. Gerek Osman-
lı’da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gerek 
Dünya’da hatırı sayılır yer edinmiştir. Misafir 
ağırlamaların, hararetli toplantıların, sabah 
keyiflerinin, gece sohbetlerinin eşlikçisi olmuş-

tur. Peki kahve ile tanışıklığımız nasıl başlamış-
tır?

Öğrenmek için birkaç yüz yıl geriye gidelim.
Kahvenin keşfiyle ilgili iki rivayet anlatı-

lır. Avrupa menşeili kaynaklarda çoban 
Kaldi ve keçilerin hikayesinden, İslami 
kaynaklarda Şazeli’den (Nureddin 

Ali bin Abdullah) bahsedilir. Derler 
ki: Keçilerin dallardan sarkan kırmı-
zı meyveleri yiyerek dinç kaldığını 
gören çoban Kaldi, ilkin meyveleri 
yemiş sonra suda kaynatarak tüketmiş-
tir. Aynı etkiyi kendinde gözlemleyince 
durumu köy ahalisiyle paylaşmış ve kahvenin 
keşfi hasıl olmuştur. İslami kaynaklar ise der ki: (Eski 
tarihçilerinden Ahmet Efendi referans gösterilir) Şazeli, 
tekkesinden kovulup dağlara sürgün edildiğinde kahve 
meyvesinden ekmek yaparak hayatta kalmış ve bu kul-
lanım yaygınlaşarak kahve tüketiminin temelini oluştur-
muştur. Şazeli’nin yolunun Yemen’e düşmesiyle de kahve 
alıp başını gitmiştir. Hasılı, hangi hikayeyi temel alırsanız 
alın kahve rastlantısal olarak keşfedilmiş, kısa sürede in-
sanlık tarafından benimsenip oldukça kıymetli bir ticaret 
ögesi haline gelmiştir. Zira kahve meyvesi nazı, niyazıy-
la nam salmıştır. Her iklim kuşağında yetişmemektedir. 
Bakınız, kahvenin ana vatanı Etiyopya’dır. Sıcak ve nemli 
iklimde, bereketli topraklardan alınan mahsul en yakın 
ticaret limanı olan Moka Limanı vasıtasıyla Dünya’ya 
servis edilmiştir. 

Kahvenin Osmanlı topraklarına gelişi Kanuni döne-
minde Yemen’in Özdemir Paşa tarafından fethedilme-
siyle olmuştur. Kahveyi Yemen’de deneyimleyen Paşa, 

Sultan’a hediye götürmüştür. Bu vesileyle kahve İstan-
bul’a giriş yapmıştır. Giriş o giriş. Kısa sürede sarayda, 
halk arasında popülerlik kazanmıştır. Ve 1554’te o günkü 
adıyla Taht-ül Kale’de “Kivahan” tabelalı ilk kahvehane 
açılmıştır. 

Kahvenin Avrupa’ya geçişinde de Osmanlı izlerine 
rastlamak mümkündür. Viyana kuşatması sırasında at, 
eşeklerle taşınan kahveler kuşatmada başarısız olunması 
üzerine geri götürülmemiş, cephede bırakılmıştır. Kahve-
nin ne olduğundan ve Osmanlı’nın kahve çuvallarından 
haberdar olan Avusturyalı casus Kolschitzky terk edilen 
çuvalları toplayarak işlemiş, Viyana halkıyla tanıştırmış-
tır. O günden sonra kahve Avrupa’da, akabinde Ameri-
ka’da hızla yayılmıştır.

Dipnot: Kahvenin küresel yayılımında Venedikli tüc-
carların payını inkar etmek olanaksızdır. Yeri gelmişken 

onları da analım.
Peki yüz yıllardır Dünya’yı kasıp kavu-
ran kahve, dalda meyveyken fincanda 

özüte nasıl dönüşür?
Tek solukta tüketilen kahve, 

bu saygısızlığı hak etmeyecek ka-
dar kompleks işlemlerden geçen bir 
üründür. Onlarca farklı türe, var-

yeteye sahip olan kahve meyvesi kimi 
zaman elle (Hand Picked) kimi zaman 

endüstriyel makinelerle toplanarak türlü iş-
lemlerden geçmek üzere hazırlanmaktadır. Kuru, yarı 

ıslak, ıslak yöntemlerle fermante edilen kahve çekirdek-
leri, kabuk ve zarlarından ayrıldıktan sonra emekçiler 
tarafından boyut-kalitesine göre sınıflandırılmaktadır. 
Hedef ülkelere ihraç edilen çekirdekler vardıkları yerler-
de demleme metoduna uygun olarak kavrulmakta, single 
origin yahut blend olarak piyasaya sunulmaktadır. Tüm 
çetrefilli işlemlerin ardından Dünya’nın dört bir yanın-
daki kahve severlerce su ile hemhal edilerek keyif aracına 
dönüştürülmektedir.

Ezcümle, on dakikada içip kalktığınız bir fincan kah-
venin ardında ne emekler, terler ne kanlar vardır, bilesi-
niz.

Üstad Ülkü Aker’in güftesiyle bitirelim:

“Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı.

Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı!” 

Bir Fincan Kahve Olsam
DR. Z. MUHAMMED BAYKARA

Kahve
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1. Çocuk Felci Aşıyla Engellenebilen 
Ciddi Bir Hastalıktır!

Denizli’nin Çameli ilçesi Güzelyurt Köyünden bil-
diriyorum. 1963 yılında ülkemizin rutin aşı şemasına gir-
miş bulunan, Çocuk Felci (Poliomyelit) hastalığına karşı 
uygulanan Oral Polio Aşısı 1974 yılında yani Kıbrıs Ha-
rekâtı’nın yapıldığı sene buraya gelmedi ve uygulanamadı. 
O yıl köyde üç çocuk aynı zamanlarda hastalığa yakalandı 
ve maalesef hayatları boyunca tekerlekli sandalyeye bağım-
lı olarak yaşamak zorunda kaldılar. Ben bu üç çocuktan 
ikisini buldum ve konuştum. Yaptığım görüşmeyi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

SEFER BEY İLE RÖPORTAJ
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Sefer Değirmenci, 49 yaşındayım. 1971 yılında 
Denizli Güzelyurt Köyünde doğdum.
Hastalığa ne zaman ve nasıl yakalandınız?

Olay 1974 yılında gerçekleşti. Ben hastalıktan önce 
gayet sağlıklı yürüyebilen bir çocukmuşum. 1974 yılında 

birden ateşli bir hastalığa yakalanarak yaklaşık bir ay 
komada kalmışım. Altı ay doğru düzgün kendime ge-
lememişim. Sonrasında yürüyemediğimi fark etmişler. 
Ben bunları hayal meyal hatırlıyorum. Babam beni 
Eğirdir Kemik Hastanesi’ne de götürmüş. Doktor-
lar çocuk felci tanısı koyarak o yıl Türkiye genelinde 
aşılanmayan 20.000 çocuktan birinin ben olduğumu 
söylemişler. Anladığım kadarıyla Kıbrıs Harbi dola-
yısıyla Türkiye’ye aşı gelmemiş. Bizden önce zaten ya-
pılıyordu, bizden sonra da aşı geldi ve ücretsiz olarak 
çocuklara yapıldı. Maalesef bizim köyde üç çocuk aşı 
olamamıştı ve üçümüz de hastalığa yakalandık. Daha 
sonrasında hastalığım yüzünden imkanlarımızın da 
yetersiz olması dolayısıyla okula gidemeyerek okuma 
yazma öğrenemedim.
Küçüklüğünüzden hatırladığınız bir anı var 
mı?

Kendimi bildim bileli hep tekerlekli sandalyede-
yim. Küçükken arkadaşlarım hep aralarına alırlardı» 

Bilim ve Eleştiri

Röportaj: Çocuk Felci Hastaları -
Aşı Hayat Kurtarır

M. ZAHİD ÖZDAŞ

10



Parlak Jurnal İnternet D
ergisi

Ö
zel Elektronik Sayı

beni hiç yalnız hissettirmediler.
En büyük hayaliniz nedir?

En büyük hayalim yürüyerek kahveye gitmek. Ayrıca 
yeni yerler görmeyi, gezmeyi çok seviyorum ve istiyorum. 
Bir ara engellilere yardım eden bir dernek sayesinde bazı 
şehirleri gezme fırsatı bulmuştum.
Aşı karşıtları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aşı çok önemli bir şey. Önemli olmasa devletimiz 
yaptırır ve tavsiye eder miydi? Şimdi çevremdeki çocukla-
ra, akrabalarımın çocuklarına söylüyorum ve herkese de 
tavsiye ediyorum. Lütfen çocuklarınıza aşı yaptırın.

HATİCE HANIM İLE RÖPORTAJ
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Hatice Kaya, 48 yaşındayım. 1972 yılında De-
nizli Güzelyurt Köyünde doğdum.
Hastalığa ne zaman ve nasıl yakalandınız?

Ben yürümeye yeni başladığım dönemlerde yani 1-1.5 
yaşlarındayken (1974 yılında) köyde, evimize bir misa-
fir gelmiş. Beni kucağına alıp sevmiş. Üç gün sonra ben 
ateşlenip yatağa düşmüşüm. Boynum dahil hiçbir yerimi 
oynatamıyormuşum. Annem ve babam köyde olmadığı 
için bir hafta gecikmeli olarak doktora gitmişiz. Bu ara-
da benim o yıl aşım yapılmamış. Tabi ben görüyor, ağlı-
yormuşum. Doktor İzmir Ege Üniversitesine sevk etmiş. 
Orada önce 6 ay takip edilmesi gerekiyor denmiş. Tam 
ailem orada ev tutmuşken ‘bu çocuğu geri götürün, ar-
tık yapacak bir şey yok’ denmiş. Ailem senelerce büyük 
şehirlerde büyük doktorların kapısına gitmiş. Ancak ma-
alesef bir kolum hariç diğer hiçbir uzvum çalışmıyor. Ha-
fif hissediyorum ancak hareket ettiremiyorum. Kendimi 

bildim bileli başkalarına muhtaç olarak yaşamaktayım.
Küçüklüğünüzden hatırladığınız bir anı var 
mı?

Ben küçükken yani 20 yaşına kadar tekerlekli sandal-
yemiz yoktu. Hayatım hep birilerinin sırtında geçti. Sağ 
olsun arkadaşlarım beni dağa bayıra götürüp gezdirirler-
di. Beni çok mutlu ederlerdi. Ailem de bana çok iyi dav-
ranırdı. Maalesef okula gidemedim ama sonrasında kendi 
imkanlarımla okuma yazmayı öğrendim.
En büyük hayaliniz nedir?

Hayatımı hep birilerinin sırtında yaşadım, kendi işimi 
kendim yapabilmem en büyük hayalimdir.
Aşı karşıtları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Herkesin çocuklarına aşısını yaptırması gerekiyor. 
Yapılmayan aşıların vebalini çocuklar çekiyor. Zararı olsa 
doktorlar kendi çocuklarına yaptırır mı?

 

2. Türkiye’de Hızla Artan Aşı Reddi 
Problemi

Aşı çoğu bulaşıcı hastalığın engellenmesinde bilinen 
en etkili yoldur. Tarih boyunca insanoğlu bulaşıcı hasta-
lıklardan hasıl olan salgınlar yüzünden toplu ölümlerle 
karşılaşmıştır. Aşılamanın keşfiyle beraber, bulaşıcı has-
talıklar gözle görülür biçimde azalmış hatta çiçek hastalığı 
yeryüzünden silinmiştir.

2018 yılında yaklaşık 23 bin aile çocuğuna aşı yaptır-
madı. Sağlık Bakanlığı aşı kararsızlığı/reddi problemini 
gündemine almış bulunmaktadır ve buna yönelik önlem-
lerini arttırmaya çalışmaktadır. Bu konuda Sağlık Bakan-
lığı’nın internet sitesine bakılabilir.

Aşı reddi hareketleri ilk kez İngilterede John Gibbs 
tarafından başlatılmış olup, ABD’de yoğun bir şekilde 
devam etmiştir. Türkiye’de 2008 yılından önce aşı red-
diyle ilgili kayda değer bir şikâyet bulunmamıştır. Özel-
likle aşağıda aşı ile ilgili kısmını alıntıladığım (401. Sayfa) 
Aidin Salih tarafından yazılan “Gerçek Tıp - Yitik Şifanın 
İzinde” isimli kitap bu hareketin özellikle dini değerlere 
önem gösteren vatandaşlar arasında yayılmasına neden» 

Ben ve Sefer Bey

Hatice Hanım
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olmuştur. Sosyal medyada asparagas haberler ve otizm 
iddiası da karşıtlığa katkıda bulunmuştur.

Son olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
Prof. Dr. Alpay Azap’ın aşılarla ilgili şu cümleleri konu-
yu özetler niteliktedir:

“Aşılar insanoğlunun sağlık alanındaki şüphesiz en 
değerli buluşudur. Bilimsel olarak aşılarla ilgili tartışıla-
cak çok başlık olduğu ve bilim insanları arasında, bilimsel 
ortamlarda tartışıldığı doğrudur. Ancak bu tartışmalar 
sadece daha etkili, daha az yan etkisi olan; daha ucuz ve 
pratik aşıların nasıl geliştirilebileceğine ve aşılanma oran-
larının nasıl artırılabileceğine ilişkindir. Hiçbir bilimsel 
ortamda aşıların gerekli olup olmadığının tartışıldığını 
duyamazsınız. Aşıların çağımızın üretim ilişkileri için-
de, kapitalist sistemin işleyişine tabi olarak büyük şirketler 

tarafından üretilmesi, satılması ve kullanılması da aşı-
lara karşı olmak için bir gerekçe olmamalıdır. Yapılması 
gereken, insanların aşı olmaması için değil, tam tersine, 
aşıların gelişmiş-gelişmemiş tüm ülkelere aynı miktarda 
ve kolaylıkla temin edilmesi, zengin-fakir herkese ücretsiz 
şekilde yapılması için mücadele etmektir. Aşılar bütün in-
sanlık içindir.”  ◼

Kaynaklar:

 Gür E. Vaccine hesitancy - vaccine refusal. Turk Pediatri Ars 2019; 

54(1): 1–2.

Azap A. Aşı Karşıtları Ve Gerçekler. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İn-

feksiyon Hastalıkları Derneği.
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Dergi için bir şeyler karalamak istediğimde ele 
alacağım konunun genel olması gerektiğine 
karar vermiştim. Bu nedenle şöyle son 20-25 

yıllık bir araştırma yaptığımda ülkemiz için popülerliğini 
devamlı olarak koruyan konunun ülkemizin değişmez 
sorunları olduğunu fark ettim. Bu konuyu saf deneme 
tarzında ele almak istemedim. Bunun yerine, yazımı kı-
sık ateşte 10-15 dakika demleyip hafif mektup tarzıyla 
tatlandıracağım. Bu yazı takvim 2050’leri gösterirken 
elinde ince belli bardağıyla bilgisayarın başına oturmuş 
2020’lere göz atmak isteyen okur ile sokakta yapacağımız 
bir gezinti havasında olacak. Eminim kendisi de bu gün-
lerle o günler arasında birçok benzerlik bulacaktır..

Sevgili okurum, önce yeni bitmiş çayını tekrar dol-
durmak ve doldururken de çayın günümüzdeki sıkıntı-
larından bahsetmek isterim. Orta okul yıllarımızda çayın 
ülkemizin en önemli ihracat kaynaklarından biri olduğu 
bize hep öğretilmiştir. Ayrıca çay, ülkemizde en çok tü-
ketilen içeceklerden de biridir. Çay aslında ülkemiz için 
yeni sayılabilecek bir bitki olmasına karşı kültürümüzde 
kendisine çok sağlam yer edindi. Kısacası çay dağdan ge-
lip bağdakini kovdu. ‘Bağdaki neydi ki?’ diye sorma onu 
ben de bilmiyorum. Kısacası çay böyle önemli bir değere 
ve ekonomik güce sahipken, üretici tarafına ekonomik 
geri dönüşün çok yeterli olduğu söylenemez. Üreticinin 
emeğinin karşılığını aldığı da düşünülemez. Çünkü çay 
tarımı Doğu Karadeniz coğrafyasında yaşayan bazı in-
sanlar için tek geçim kaynağı. Bölge halkı için ekonomik 
özgürlük açısından bu kadar değerli olan bu bitkinin tarı-
mının daha da değer görmesi gerekmektedir. Öte yandan 
bu işin üretimi yanında tüketimine de bakmak gerekir. 
Çay bitkisinde verimliliği çok arttırdığı için kimyasal güb-

re kullanılmasından ve toplanırken 2.5 yaprak kuralına 
pek uyulmamasından dolayı içtiğimiz çayın çok kaliteli 
olmadığını düşünüyorum. Aslında son yıllarda organik 
gübreye geçilmesi için ÇAYKUR tarafından bazı çalış-
malar yapılmaktadır. Bunun karşılığını belki senin zama-
nında daha kaliteli çay ile almış oluruz. Çayın 
bittiyse biraz da sokağa çıkıp daha önemli 
konulardan bahsedelim?

Şehrin meydanına gittiğimizde göre-
bileceğin manzaralardan biri bir şeyleri 
protesto eden topluluklardır. Ülke-
mizde aklına gelebilecek her alanda 
protesto ile karşılaşabilirsin. Öğrenci-
ler İçin Adalet, Cinsiyet Eşitliği İçin 
Adalet, İşçiler İçin Adalet, Spor İçin 
Adalet, Ekonomi İçin Adalet ve belki de senin için en 
ilginci olacak Hukuk İçin Adalet gibi pankartlar görebi-
lirsin. Adalet “hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku 
gözetme ve yerine getirme; doğruluk” gibi bir kelime anla-
mına sahiptir. Yani adaletin kısacası sistemin doğru işle-
yişini sağlamak gibi bir görevi var. Hukuk alanında bile 
adalet aranıyor olunması diğer alanlarda adalet arayanlar 
için trajikomik bir durum olsa gerek. Yaşadığın hak mah-
rumiyeti sonrası başvuracağın kurum sana “önce biz bir 
adaleti bulalım size de sağlarız” gibi bir yaklaşım sergi-
liyor aslında.

Herhangi bir protesto ile karşılaşmasak bile sokakta 
yürürken bir tartışmaya şahit olacağımıza eminim. Kavga 
eden dolmuş şoförleri, bağrışan taksiciler, itişip kakışan 
insanlar, kendisini sollayan arabanın şoförünü dövmeye 
giden bir genç, zabıta tarafından arabasına el konulmuş 
ve buna itiraz eden bir seyyar satıcı amca… »

Deneme ve Eleştiri
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Sokakta insanlar gergin çünkü çoğunun ekonomik 
özgürlüğü yok veya adalete, hak aramaya dair inancı tü-
kenmiş. İnsanlar “ben bu adamı gidip gerekli yerlere şikâ-
yet etsem hak ettiği cezayı almayacak” diye düşünüyor. 
Bunun yerine “kendi adaletini kendisi sağlamak istiyor” 
insan. Tam tersi şöyle bir durum da var: Eline güç geçen 
insan kendinden güçsüz olan insanı ezmeyi kendi hakkı 
sanıyor.  Örneğin sokakta yürürken bir zabıta tarafından 
bile durduk yere kimlik sorgusuna çekilirsen şaşma. Bel-
ki ya sakalını sevmemiştir ya da kıyafetini. 

Sokaktaki insanların gergin olmasının nedenlerinden 
biri de kutuplaşma. Kutuplaşma ve ayrışma ülkemizin 
günlük rutinlerinden biri. Öyle ki en saçma konularda 
bile kutuplaşmadan yapamıyoruz. Bir ara menemenin 
soğanlı olup olmayacağı konusunda bile kutuplaştık. Bu 
kutuplaşma ise doğal olarak insanlara güvensizlik olarak 
geri dönüyor. Örneğin insanların “bu adam menemeni 
bile soğansız yiyor parayı kesin o çalmıştır” diye düşün-
düklerine bile inanıyorum. Bu işin esprisi ama daha sert 
kutuplaşmalarda işin boyutu “Hain, vatan haini, valla 
155’i ararım…” şekline dönüşebilmektedir. Bu durum 
toplumsal birliğin sağlanmasını ve toplumsal bir duruş 
sergilememizi engelliyor. Kısacası ülkemizdeki kutuplaş-
ma ve ayrışma, siyasi düşünceleri aştı ve sofradaki mene-
meni bile etkilemeye başladı. 

Yürüyüşümüzü bırakıp biraz da toplu taşıma ile de-
vam edelim istersen. Ülkemizde trafik büyük şehirlerin 
en sıkıntılı sorunlarından biri. Bunu engellemek için uy-
gulanan çözümlerin en başında toplu taşıma araçlarının 
kullanımının yaygınlaştırılması geliyor. Beraber yapaca-
ğımız bu toplu taşıma turu bize toplumdaki kutuplaş-
mayı ve diğer sorunları görmemiz için fırsat olacaktır. 

Toplu taşıma ücreti 2050 yılı için ucuz ya da pahalı 
gelebilir. Eğer ki bu ücretler sana ucuz geliyorsa vay o 
zaman ki ülkenin ekonomisinin haline. Toplu taşıma» 

Deneme ve Eleştiri
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ücretleri günümüzde özellikle yerel seçimler zamanı baya 
eleştirilen ve fazlaca vaat alan konulardan biri. Toplu-
mun yarısından fazlasının maaşı açlık sınırının altında 
günümüzde. Durum böyle olunca insanların oylarını 
alabilmek için bu küçük vaatlerden kaçmıyor sevgili yö-
neticilerimiz. Öyle ki yerel seçimlerde aday olan kişiler, iş 
kendi özel sektöründeki çalışanlarına gelince yol parasını 
vermemek için bin takla atıyorlar. Asgari ücreti bol ke-
seden eleştirip kendi çalışanlarına asgari ücretten daha az 
vermek için türlü yollar arıyorlar. Bu durum şuna benzi-
yor aslında: Evrime göre güçlü olan canlılar değil ortama 
adaptasyon yeteneği fazla olan canlılar hayatta kalır. Gü-
nümüz politikacılarının da adaptasyon yeteneği muhte-
şem ve bunu sergilemekten de kendilerini alıkoyamıyor-
lar.

Şanslı günümüzdeyiz; ilerideki koltuklar boş. Çaktır-
madan oraya oturalım. Ön koltuğumuzda oturan tatlı 
bebeği sevmemek için kendini zor tutuyor olmalısın. 
Şahsen ben öyleyim. Ama sevmemeliyiz çünkü yanlış an-
laşılabiliriz. İşte o zaman bu durum daha demin bahsetti-
ğim “kendi adaletlerini kendisi sağlamak isteyen” insan-

ların elinden ölesiye dayak yememizle 
sonuçlanabilir. Çünkü günümüzdeki 
en büyük sıkıntılardan, hatta en iğrenç 
ve insanlıktan utanılası konulardan 
biri de “Çocuk Tacizcileri”. Bu konu 
yüzünden günümüz insanlarından iğ-
renmiş olmalısın. Maalesef haklısın ve 
bu yüzden bu konu hakkında utanarak 
susuyorum…

Sadece Çocuk Tacizi değil Kadın 
Cinayetleri de günümüz toplumunun 
utanması gereken konulardan biri. Bu 
konu hakkında da utanarak, yüzüm kı-
zararak susuyorum. Sadece ataerkil sis-
temin günümüzde oluşturduğu olum-
suz etkilerden bahsetmek istiyorum. 
Ataerkil sistem günümüz kadınının 
ekonomik özgürlüğünü sağlamasını 
kısıtlamakta, kadının toplum içinde yer 
edinebilmesini engellemektedir. Kadın 
bu durum karşısında adalet arayışı içine 
girmekte ve aradığı adaleti çoğunlukla 
bulamamakta. Kadın bu durum karşı-
sında toplumsal bir duruş ve mücade-
le sergilemek istiyor. Ama yeri geliyor 
hemcinsleri tarafından yeri geliyor dini 
kendi amaçlarına göre kullanan insan 
müsveddeleri tarafından bu mücadele-
sinde zarar görüyor. 

İneceğimiz yere geldiğimize göre bir 
kafede oturalım. Kafede oturunca dik-
katini çekecek ilk şeyin kafeyi tıkabasa 
dolduran gençler olacağını düşünüyo-
rum. Bu yüzden biraz da gençlerimizin 
durumundan bahsedeyim sana. Türki-
ye nüfusunun şu anki nüfus ortalama 

yaşı yaklaşık 30. Bu da genç nüfusun diğer yaşlara oranla 
daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunun yanında yüksek 
olan genç nüfusla birlikte genç nüfusun işsizlik oranı ise 
bir hayli fazla; 2020’nin verilerine göre %24,4. Bu işsizle-
rin azımsanamayacak oranı üniversite mezunu. TÜİK’in 
Şubat 2020 verilerine göre ülkemizdeki üniversite me-
zunu işsiz sayısı 995 bin. Bu sayı geçmiş yıllara göre artış 
göstermekte. Kısacası okumuş, bilgili, teknolojik gençler 
yetiştirmemize rağmen bu gençlerden faydalanamıyo-
ruz. Gençler enerjilerini, bilgilerinin ve tecrübelerinin 
dışındaki alanlarda kullanmakta. Bu da teknolojik bilgisi 
düşük, enerjisi az ve yaşı yüksek bir çalışma nüfusuna» 

Eğer tarım ürünlerinin fiyatı 
yüksekse biz de et alırız diye düşüne-
ceksen derhal bu düşüncenden vaz-

geçmeni tavsiye ederim.

Deneme ve Eleştiri
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sahip olmamıza neden oluyor. Bu durumun ekonomiye 
etkisinin pozitif olduğunu şahsen düşünmüyorum. İş 
sahibi olabilmek için gençlerin kendi tecrübeleri ve bilgi-
leri dışındaki alanlara yöneldiğini belirtmiştim. Gençler 
ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmek için asgari ücretin 
altındaki sigortasız işleri dahi kabul etmekte. Asgari ücre-
tin açlık sınırının altında olduğunu hatırlatmak gerekirse, 
bilgili ve çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek gençlerin na-
sıl zor şartlara sahip olduklarını belirtmek isterim. 

Hava kararmak üzere, hafif yağış da başladı. İstersen 
yavaşça evin yolunu tutalım. Eve yaklaştığımızda akşam 
yemeği için markete gireceğiz. Şahsen orada fiyatları gö-
rünce vereceğin tepkiyi çok merak ediyorum. Çünkü 
2050 yılında ülkemizin nasıl bir ekonomik bir güce sahip 
olduğunu bu tavırlarından tahmin edebilirim. Günü-
müzde tarım ve gıda ürünlerinde ithalat oranı bir hayli 
fazla. Öyle ki bu oranda hububat ve un ürünlerinin mik-
tarı bir hayli yüksek. Yani üreten Anadolu toprakları artık 
tüketmeye başladı. Bu da aslında tarım sektörünün güç 
kaybettiğinin göstergesi. Bu durumu Tarım ve Orman 
Bakanlığının 2019 yılı buğday üretim miktarının 2002 yılı 
buğday üretim miktarından daha düşük olmasıyla da gös-
terebiliriz (2019 Buğday Üretim Miktarı: 19.000.000 ton 
/ 2002 Buğday Üretim Miktarı: 19.500.000 ton). Sadece 
buğday da değil başka tarım ürünlerinde de üretim mik-
tarı azalma gösterirken ithalat miktarı artmaktadır. Bu da 
doğal olarak etiket fiyatlarında artışa neden olmaktadır. 
‘Eğer tarım ürünlerinin fiyatı yüksekse biz de et alırız’ 
diye düşüneceksen derhal bu düşüncenden vazgeçmeni 
tavsiye ederim. Çünkü ülkemizde yüksek et fiyatlarına 
karşı önlem almak için önceki yıllarda et ithalatı şeklinde 
başlayan çalışma, daha sonraki yıllarda hem besi hem de 

kesim için hayvan ithalatına dönüştü. Hatta bu çalışmaya 
ilerleyen yıllarda hayvan yemi ithalatı da eklendi. Bu çalış-
ma da adaptasyon yeteneğini bize sergilemekten kendisi-
ni alıkoyamıyor. Kısacası ülkemiz tarım ve hayvancılıkta 
çok iyi sinyaller vermemekte. 

Sabah başladığımız yerdeyiz yine. Anlattığım şeyler-
den senin için küçük bir atıştırmalık tarzında bahsedip 
beraber yaptığımız gezimizi bitireceğim. Ondan sonra 
evli evine köylü köyüne. Yani herkes kendi yılına ve mü-
cadelesine dönecek.

Ülkemiz insanları, özellikle gençler ve kadınlar olmak 
üzere günümüzde ekonomik özgürlüğünü sağlayama-
makta. Bunun yanında yaşadığın haksızlıklar, karşılaştı-
ğın yanlışlar karşısında genellikle elin ve kolun bağlı sey-
retmekten başka çaren kalmıyor. Toplum eli kolu bağlı 
olanları seyrederken bir yandan da kutuplaşmakta ve 
ayrışmakta. Kendisine methiyeler düzülen, şiirler yazılan 
Mezopotamya ve Anadolu toprakları ise artık o eski altın 
çağından çok uzakta. Üretim sahadan çıkarken, tüketim 
kendine yer ediniyor. Gençler bu sistemi değiştirmek isti-
yor. Buna karşı mücadele edebilecek enerjiye de sahip. Sa-
dece enerji değil bilgi, donanım ve çağın ihtiyaçlarını kar-
şılayabilme potansiyeli gençlerde bir hayli yüksek. Ama 
buna rağmen bu düzende kendisine yer edinemiyor. Yer 
edinen gençler ise güvensizlik ile karşılaşıyor. Bu da genç-
lerin cesur hamleler yapmasını engelliyor. Hamleler yap-
ması gereken diğer kişilerin topluma ve çağa adaptasyon 
yeteneği muhteşem. Ama bu yeteneğin bizi çok olumlu 
etkilediği söylenemez.

Gelecekte sizin için daha güzel bir dünya oluşturmuş 
olmamız dileğiyle… ◼

Deneme ve Eleştiri
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ONUR ÇELİK

Zenginlerin oldukça nadir olduğu, fakirlerin ise 
zenginleri daha zengin yaptığı bir dönemin tam 
başında dünyaya gelmişim. Brabant bu mev-

simde soğuk olur. Hele ki mart ayına denk gelmişseniz 
bunu daha içten hissedebilirsiniz. Ancak bu soğukluk 
yalnızca biz gibilerin hissedeceği türdendir.

Ya da şöyle demeliyim: 30 Mart 1853’de Hollan-
da’nın Brabant Köyü’nde bir bankacının, tüccarın ya 
da zengin bir ailenin dünyaya yeni gelmiş çocuğu de-
ğilseniz kesinlikle Brabant sizin için haz duyulacak bir 
yer değildir. 

İşte benim hikayem Hollanda’nın bu ufak köyün-
de bir köy papazının çocuğu olarak dünyaya gelmemle 
başladı. Adım doktorun çocuğu, tüccarın çocuğu ya da 
valinin çocuğu değil; papazın çocuğuydu. Yani benim 
adım; Vincent Van Gogh’tu.

Anlamak ya da Anlamamak
-Duymuyor musun evladım? Şu soruyu cevaplasa-

na!, diye bağırdı matematik hocası.
-Hocam ben… ben yapamadım, affedersiniz.  
-Bu yaşta hala bu soruları çözemiyorsun Van Gogh. 

Aklından kıt mısın evladım!, derken hocası adeta gürle-
mişti. Ancak bu senaryolar çok sürmeyecekti. 

Bu cümleleri bir üniversite öğrencisiyken değil; henüz 
12 yaşındayken duymaya başlamıştı Van Gogh. Kendi-
si için anlamanın anlamamaktan daha zor olduğunu 
fark ettiği zamansa, okula devam etmekten vazgeçtiği 
zamandı. 

İlk Aşkım Ursula 
Van Gogh henüz o zamanlar derslerinde pek başarılı» 

Yıldızlı Gecelere Bakışımızı 
Değiştiren İnsan: Van Gogh
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olamasa da hayattan ümidini kesmekten uzak durmuş, 
bir meslek edinmek isteyen, hayatının aşkını bulan an-
cak papaz bir babanın evladı olan aklı selim bir gençti. 

Okumaktan vazgeçtiğim, kafamın karışık olduğu 
bir çocukluktan sonra babam sayesinde bir resim galeri-
sinde satış memuru olarak işe başladım. Satış memurlu-
ğunu çok sevmiştim. Ama anlayacaktım ki asıl sevdiğim 
şey bu değildi. Talihim uzun bir süre benden yana ol-
mazken resimlere olan ilgimi ilk defa babam sayesinde 
on altı yaşımda gördüm ve resimlerin bana karşı olan 
can alıcı çekiciliğinde hapsoluverdim. 

Resimlerin beni içten içe rahatlattığı gerçeğini gizle-
mem kaçınılmazdı. Hal böyleyken ilk önce La Haye’e 
gidip kendimi bu alanda geliştirmek, sonra Brüksel’de 
daha farklı tarzda resimler görmek, oradan ise son du-
rağım olacağını bilmediğim Londra’ya geldim ve dur-
dum. Durdum çünkü Londra bana en güzel resmi de-
ğil; en güzel kadını sunmuştu.

Londra… Londra’da ilk defa bu kadar güzel bir re-
sim görmüştüm. Tanrı dünyaya bir melek göndermiş 
olacak ki ona rast gelmiş olacaktım. Ursula…

Van Gogh şimdi biraz daha büyümüş, âşık olacak 
yaşa, zamana ve mekâna ermişti. Ursula ona Yüce Tan-
rı’ dan bir armağan gibiydi. İşte Vincent, Ursula’ yı 
Londra’ da tanıyor. Sanki bir papazın değil de kralın 
evladı olarak dünyaya gelmişçesine seviniyor ve sevgilisi, 
hazinesi, dünyanın en güzel portresi Ursula onun için 
bir doğum günü hediyesi, Londra ise gönlünü sarhoş 
eden bir meyhane oluyordu.

İçtiği üzüm suları kafasını aşk şarabıymış gibi dön-
dürmüştü ama zehir olmaya da ramak kalmıştı.

-Ursula sevgilim, evlen benimle!
Kalbi bir kuşun gibi kanatlarını çırparcasına çarpı-

yordu şimdi. Henüz yirmi beşinde olan Van Gogh’un bu 
denli netliği ve gözü dönmüşlüğü kendini de hayretler 
içinde bırakmıştı besbelli. Ondandı işte şimdi dokun-
san düşecek halleri. Evlenmek her genç gibi kendinin de 
hakkıydı. Ve buna sadece bir nefes kadar yakındı. Şim-
di gözleri Ursula’nın gözlerindeyken yanıtını bekliyor, 
kalbi çarpıyor, başı dönüyor ama susuyordu. Bu Van 
Gogh’un ilk sessizliğiydi. Bu onun fırtına öncesi sessiz-
liğiydi.

-Vincent, yapamam. Seninle evlenemem!
-Ama…derken sesler bulanıklaşıyor, gözler, kapanı-

yordu. 
Ursula iki cümle ile Van Gogh’un tüm toz pembe 

hayallerini elinin kenarıyla itivermişti. Dudaklarının 
arasından nefes taneleriyle dökülen bu sözler bir kenar-
da dururken, Ursula’nın gözlerinde kaybolmuştu Van 
Gogh. 

Hatta öylesine kaybolmuştu ki işi gücü bırakmış 
Londra’dan kaçmış bir vaziyette bulmuştu kendini. 

Sokaklarda Dolaşmak Yeni Mesleğim
Ruh halim çok bozuldu. Ursula’nın gözlerimin 

içine bakıp da ‘evlenemem!’ demesiyle bayılmışlığımı, 
uyanışımı ve apar topar Londra’ dan bir tren bileti ile 
kaçışımı unutmadım. Ursula beni harap etmişti. Nere-
ye gittiğimi bilmeden bindiğim tren beni Paris’e getirdi. 

Paris’e gelmemle ise hemen iş aramaya koyuldum. 
Birçok sergi gezdim beni işe alsınlar diye ama yok! 

İnsanlar ne kadar aksi ne kadar kibirli. Tamam, ben 
de onlardan pek farklı değilim, biliyorum ama insanlar-
da da kabahat yok değil! 

Birçok iş denemiş olmak Van Gogh’u iyice yıpratmış-
tı; resim satışı bir kenara, öğretmenliği hatta papazlığı 
dahi denedi. Babasının belki de uzun zamandan sonra 
kendisine dokunduğu en faydalı şey papazlık yapabili-
yor olmasıydı. Ufak yaşta ezberlediği İncil ayetleri gel-
mişti aklına. Ancak papazlık da pek sürmedi, o da pek 
işe yaramamıştı. Hatta gittiği köylerde adı deli papaza 
çıkmıştı. Gerçekten kötüydü ve akıl sağlığının gittikçe 
bozulduğunu kendisi de biliyordu. Henüz bunu fark 
edebiliyordu çünkü henüz erkendi. 

Ne yapacağımı bilmiyordum. Bilsem de yapabile-
cek miydim doğrusu bu da bir muamma.  Sonunda bir 
köyde madenciler için papazlık yapmaya başlamıştım. 
Tabii öyle yüksek para karşılığı değildi ancak üç beş ku-
ruş kazanabiliyordum. Sahi ben bu muydum? Tanrım 
gerçekten bunları yaşamak zorunda mıydım? Değilsem 
neden vardın! Ya da şimdi neden yoksun?

Van Gogh yaşadıkları karşısında Tanrı’ya olan 
inancını iyice yitirmişti. Tüm bunlar olurken ise bir 
mucize gerçekleşmiş ve kardeşi Theo yanına gelmişti. 
Onu bu harabe hayattan kurtarmış ve doğruca Brüksel’e 
gitmişlerdi. Van Gogh’un resim yapma yeteneğini de 
kardeşi çabucak fark etmiş ve ona ikinci güzel iyiliğini 
sunmuştu. Van Gogh Ridden van Rappart ile tanışmış» 

Sanat
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ondan anatomi ve perspektif dersleri almış, resim kabili-
yetini ilerletmişti. 

Daha sonra Van Gogh ailesinin de yaşadığı Etten’ e 
gitti ancak her bir yolculuk onu huzura götürmemiş; ona 
dertleri getirmişti.

Dul kuzeni Kate’e orada âşık olmuş ve ona evlenme 
teklifi etmişti. Neticede sonuç değişmemiş ve yine redde-
dilmişti. 

Bunalımı giderek artarken resim hevesi de giderek ar-
tan bir adamdı. Yakın akrabası olan ünlü ressam Ma-
uve’ den resim dersleri almıştı. Ve zaman gösterecekti ki 
Van Gogh fazlasını da yapacaktı…

 İlk defa yağlı boya çizmeye başlamış ve bunun dehşet 
verici hissine kapılmıştım. Hayat hem resimlerle hem de 
kadınlarla çok güzeldi. O ara bir hayat kadınıyla birlikte 
yaşamıştım ancak bu uzun sürmesi mümkün bir şey de-
ğildi.  Birkaç yıl sonra ise Margot ile tanıştım. İlk aşkım 
değildi ama son olmasını umuyordum. Evlenmeliyim, 
dedim onunla. Evlenmeliyim! Ne de olsa o da beni se-
viyordu. Hemen babama gittim ve durumu izah ettim. 
Karşı çıktı, razı olmadı… 

Razı olmadı. Tabi babasının bu yaptığı Van Gogh’un 
kaotik durumunu iyice dibe sürüklemiş, Margot’ un ise 
başarıyla sonuçlanamamış bir intihara kalkışmasına 
neden olmuştu. Ve böylece babasının oğlu Vincent şimdi 
bambaşka bir adama dönüşmüştü. O artık bir seçim yap-
mak istiyordu. Ya ailesinden kaçmalıydı ya da düşün-
celerinden kurtulmalıydı. Bu fikirler arasındaki seçimi 
yapmak onun için çok sürmeyecekti. Babası 1885 yılının» 

Sanat
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Sanat

yine Vincent’in doğduğu soğuk bir mart ayında gözleri-
ni yumdu.

Bu belki de Gogh’un inkâr ettiği Tanrı’dan gelen ila-
hi bir seçimdi. Kim bilirdi?

Paris’te İkinci Bir Şans
-Theo kardeşim bunlar ne, neden aldın bunları? 

derken sevinçten gözlerinin içi gülüyordu Gogh’ un. 
Kardeşi onu babasının ölümü sonrası Paris’ e yanına 
çağırmış ve çoktan resim malzemelerini onun için ha-
zır etmişti bile. Van Gogh buralarda hem anılarını gözü 
önüne getirmiş hem de yepyeni bir başlangıca yine kar-
deşi sayesinde ‘evet’ demişti.

-Abi, hadi gel kendine bir şans tanı, toparlan! Daha 
seni kimlerle tanıştıracağım hem.

-Kardeşim ama beni gerçekten mahcup ediyorsun. 
Ben avare, deli bir adamın tekiyim, derken gözyaşları 
Vincent’in gözlerinden değil kalbinden akıvermişti.

-Öyleyse sen de benim için resim yaparsın ödeşmiş 
oluruz abi! 

Van Gogh’un bu jest karşısında yüzü gülüyor, kar-
deşinin son dediklerinden sonra da kendini tutamayıp 
en içteninden bir kahkahayı koparıyordu. Neşesi yerine 
gelmişti Van Gogh’un. Ya da şöyle mi demeliyim: Theo’ 
nun belki de canından çok sevdiği abisinin?

Şimdi onun sırasıydı. Kardeşinin kendisine sundu-
ğu bu fırsatı geri tepmemeliydi. Hemen işe koyuldu ve 
ilk iş olarak ressam Cormon’un resim atölyesine yazıl-
dı. Burada hem kabiliyetini geliştirdi hem de birçok 
ressamla tanıştı. Tanıştığı her ressamın resim tekniğini 
benimsedi ve neredeyse bir yıl içerisinde sayıca iki yüzü 
aşkın resim yaptı! 

Ya da diğer bir ifadeyle: Bir yılda elli iki değil de elli 
hafta olduğunu varsaysak Van Gogh haftada dört resim 
yapıyordu! Ama girdiği bunalımın artık farkında ola-
mayan, akıl sağlığının kaybolduğu artık fark edemeyen, 
sessizliklerinin çığlıklarına dönüştüğünü göremeyen bir 
adama dönüşüyordu. 

-Hayır, hayır! Lütfen boyalarımı almayın. Onlar be-
nim her şeyim! 

 Van Gogh yaşanan durum karşısında kafasını bir 
o yana bir bu yana sallıyor. Deli gibi davrandığını gör-
müyor ama gösteriyordu.

-Kaldırın şu yemeği hemen masadan! Bu adam deli, 
deli! Hiç yemeğe boya katılır mı? Saçmalık bu!

Maalesef durum bundan farklı değildi. Van Gogh 
işinde çok ileri gitmiş, boyayı yalnızca resim yapmakta 
kullanmıyor bazen boya yiyor hatta yemeğine dahi boya 
katıyordu! İşte bu konuşmanın yaşandığı an sizin tanık 
olduğunuz anlardan sadece biriydi.

Kulağını Kesme Faciası 
1888 yılı bir yaz gecesiydi. Havanın sıcaklığı epey bu-

naltıcı hale gelmişti ve güneş Van Gogh’un kafasına vur-
muş olacak ki çok tuhaf davranışlarının olduğu, aklının 
normalden daha sık gidip geldiği bir gündü. O sıralar 
dostu ressam Gauguin ile samimiydi ama bu samimi-

yetin ne kadar süreceğini asla kestiremezdiniz tabii ki.
Gauguin… Bu tuhaf sesler, bu vızıltılar, bu ko-

nuşmalar… Tanrım delirmek üzereyim! Yeter artık is-
temiyorum! Yeter! Derken Vincent oturduğu ahşap 
sandalyeden tek hamlede kalktı ve mutfaktaki henüz 
daha bu sabah kahvaltısını dostu Gauguin ile birlikte 
yaptığı masadaki bıçağı bir çırpıda kapıp Gauguin’ in 
üzerine atladı ve boğazına yapıştı. Ancak dostu iri yarı 
bir adamdı, öyle kolay lokma değildi. Bir çırpıda Van 
Gogh’u üzerinden atıverdi.

Van Gogh ise hırsını alamamış bir şekilde bir ileri 
bir geri dolanıyor ne olduğunu ne yaptığını anlayama-
dan aynaya bakıyor ve kendinden geçmiş bir vaziyette 
sağ kulağına az önce Gauguin’ in boğazına dayadığı 
bıçağı sertçe bastırıyor ve bir ucundan öteki ucuna kadar 
kesiveriyordu. Ancak giden yalnızca kulağı değildi. Ku-
lağıyla birlikte aklı da tamamen gidivermişti. Elbette 
bu olay da böylece olup bitmeyecekti.

Hastaneye kaldırıldı. Gördüğü hayallerin sıklığı 
günden güne artmaya başladı. Ancak bu esrarengiz ha-
yaller arttıkça yaptığı resimler de artacaktı, arttı da. 
İki hafta hastanede kaldıktan sonra Arles’e yerleşti ve 
hayatının en güzel resimlerini burada çizdi desek yanlış 
olmaz. Daha sonra gönüllü olarak tekrar akıl hastanesi-
ne yatırıldı. Birçok resim çizdi ve bunlardan sonuncusu 
‘Kırmızı Üzüm Bağı’ oldu.

Van Gogh’un Ölümü
Hikayesi ölümünü düşündürdü ama nasıl olacağı 

konusunda bizleri şaşırtmayacaktı.  
Hastaneden çıkınca kardeşi Theo’nun yanına git-

mişti. Bir gün tarlada resim yaparken tabancasını göğ-
süne dayamış, tetiğe basmış, ölüme bir adım daha yak-
laşmıştı. 

Tabi yine Theo geldi, yetişti ve onu kurtardı ama ilk 
defa bir çabası sonuçsuz kalacaktı. Çok sürmedi iki gün 
sonra Van Gogh öldü. Kaderdir bir yıl sonra da Theo 
öldü. 

Ölümünden sonra Van Gogh yaşadıkları ve resimle-
riyle Paris’te ünü yayılmış ve bir anda meşhur bir res-
sama dönüşmüştü. O artık yalnızca bir papazın oğlu 
değildi. 

Van Gogh otuz yedi yıl yaşamış ama resimlerinin 
birçoğunu ömrünün üç-dört yıllık diliminde yapmıştı.

Kader ona yaşadığı müddet ünlü ressam Vincent 
Van Gogh olma fırsatını asla vermemişti ama Theo’ nun 
kardeşi olma fırsatını pek çok kez göstermişti. Bundan 
mütevellit bu hikâyede Van Gogh’un hayatını değil; yan 
yana gömülmüş iki kardeşin hikayesini okudunuz...◼

“Önemli şeyler bir anda 
yapılamaz; ufak şeylerin 

bir araya getirilmesiyle 
oluşur.”
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Obezitenin Temelleri Anne 
Karnındayken Atılıyor

NURULLAH KAYASÖKEN

Siz bu yazıyı okurken yaklaşık 300 kişinin diyabet, 
hipertansiyon, inme, bazı kanserler ve daha birçok 
hastalık açısından ciddi risk altına gireceğini biliyor 

muydunuz?  Şu anki verilere göre dünyamızın onda biri 
obez, bu yaklaşık 750 milyon insana denk geliyor. Ve 
2030’a kadar dünyanın %58’inin obez olacağı öngörülü-
yor. Yani küçük mavi gezegenimiz de artık git gide obez 
oluyor.

İnsanların masumca şişmanlık dediği obezite vücut 
kitle indeksinin (kg/m2)  30 ve üzeri olmasıyla tanımla-
nır. Biyolojik olarak sağlığı bozacak şekilde aşırı miktar-
da yağ birikimidir. Ancak obezite sadece fazla kilolardan 
ibaret olmayıp kronik-ilerleyici bir hastalıktır. Kişiyi fre-
ni patlamış kamyon gibi mortalite ve morbiditesi yüksek 
hastalıklara açık hale getirir. 

Besinlerle alınan enerji harcanandan fazla oldu-
ğu zaman, enerji fazlası vücudumuzda yağa dö-

nüştürülerek depolanır ve bu belli bir mik-
tarı aşınca obezite meydana gelir.

Endüstriyel çevremiz, alışkanlıkları-
mız bizi obeziteye sürükler ve maalesef 
sadece bizi değil aynı zamanda gelecek 

nesillerimizi de etkileyecek epigenetik değişikliklere yol 
açar. Epigenetik; çevresel ve genetik faktörlerin etkile-
şimini ifade eder. Genlerimizde değişim olmadan gen 
ürünlerinde -yani proteinlerde- değişiklik olmasıdır. Epi-
genetik yapı, genetik yapı gibi gelecek nesillere aktarılır. 
Bunun mekanizması tam anlaşılamamıştır. Onu gene-
tikten farklı kılan şey ‘düzenlenebilir’ olmasıdır. Memeli 
genomlarında en yaygın görülen epigenetik düzenleme 
DNA’ya metil grubunun eklenmesi ve çıkarılmasıdır.

Ağacın yaşken eğildiği gibi, epigenetik yapımızın şe-
killenmesi için en hassas süreç anne karnında geçirilen za-
mandır. Anne karnındaki süreç bir binanın temel atımı-
na benzetilebilir. Temel ne kadar sağlam olursa bina dış 
etkenlere o kadar dayanıklı, ne kadar zayıf olursa o kadar 
hassas olacaktır. 

Bunu Agouti geni aktif olan Agouti fareleri üzerinde-
ki deneyle açıklayabiliriz. Agouti fareleri sarı renkli, obez; 
diyabet ve kansere yatkın farelerdir. Gebelikleri süresin-
ce herhangi bir özel diyet uygulanmadığında yavruların 
çoğu yine annelerine benzer şekilde sarı renkte ve obez-
dir; diyabet ile kansere yatkınlık gösterirler. Gebelikleri 
boyunca metil gruplarından zengin diyet uygulandığında 
ise yavruların çoğu annelerinden farklı olarak kahverengi 

Bilim ve Sağlık
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renkte ve zayıftır, Agouti genleri ise metil 
grubuyla kapatılmış inaktif haldedir. As-
lında hem sarı-obez hem kahverengi-zayıf 
farelerin genetik yapıları tamamen aynı-
dır, farklılığı yaratan epigenetik yapıları-
dır.

Hollanda Açlık Kışı, savaş nede-
niyle 1944-1945 yılları arasında ya-

şanmış bir kıtlık zamanıdır. Bu 
dönemde besin değeri ve kalori 

açısından yetersiz beslenen an-
nelerin çocuklarında doğum 
ağırlıkları etkilenmezken aç-
lığa maruz kalmayan annele-
rin çocuklarına göre erişkin-
likte obeziteye daha yatkın 
olduğu görülmüştür. Bu 
bize diyetin her iki açıdan 
dengeli olması gerektiğini 

gösterir.
Sıkça rastlanılan sigara içme 

alışkanlığı da bu konuda suçlu-
dur. Gebelik boyunca sigara kul-

lanımı, plasentadaki damarları etkiler 
ve dolayısıyla fetüsün beslenmesini 

bozar. Sigara kullanan anne bebek-

lerinin doğum kiloları, kullanmayanların be-
beklerine göre daha düşüktür. Hatta gebelik 
süresince gelişim geriliği gösterirler. Ancak 
bu bebeklerin hem çocukluk hem yetişkinlik 
döneminde obezite riski artmıştır. 

“Her iki durumdaki gebelikte 
farklı nedenler sonucunda fetüsün 
besin alımı kısıtlanmıştır. Buna 
bağlı epigenetik mekanizmaların 
enerji tutumlu genlerimizi aktif-
leştirdiği ve alınan enerjiyi harca-
maktan çok depolamaya yönelttiği 
düşünülebilir.”

Bu örneklerden farklı olarak Bisfenol A 
(BPA) günlük hayatta sıkça kullanılan plas-
tik şişeler, spor ekipmanları, satış fişleri ve 
ambalajlardaki bir kimyasal maddedir. BPA, 
DNA’daki metil gruplarını çıkartarak epi-
genetik mekanizmalar üzerinde etkili olur. 
Gebelikte ve bebekliğin ilk yıllarında BPA’ya 
maruz kalma ilerde obezite riskini arttıran 
faktörlerden biridir. ◼

“Obezite basitçe enerji fazlalığı sonucu ortaya çıksa da 
altında çok karmaşık süreçleri barındıran bir durum-
dur. Epigenetik bu süreçlerden biridir. Öyle ki gebelik 
süresince annenin diyeti, alışkanlıkları ve bazı maddele-
re maruz kalması bebeğin ileride obeziteye yatkın hale 

gelmesini sağlayabilir.  Ve epigenetik mekanizmalar hedeflenerek 
henüz işin başında -anne karnında- obezite riski en aza indirilebilir.

Dipnot: 

Kapak görseli Dave Dranlund’un yardımsever izniyle kullanılmıştır.

Son görselde kullanılan fare çizimi www.flaticon.com adresinde Smashicons’tan alınmıştır.

Bilim ve Sağlık
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Ülkemizin geleceğinin; ki-
tap okuma ve makale yazma 
oranlarıyla, gençlerin kork-
madan düşüncelerini ifade 
etmesiyle, ilmi ve fenni akti-
vitelerin fazlalığı ve kalitesiy-
le, eğitimin 21. yüzyıla uygun 
dinamiklerinin anlaşılmasıyla 
doğru orantılı olduğunu dü-
şünüyoruz. Geleceğe dair; 
günlük siyasetin, hamase-
tin ve insanları ayrıştırmanın 

Parlak Jurnal Ne 
İçin Çabalıyor?

bizi ileri götürmeyeceğine 
inanıyoruz. Sorunlarımızın 
dert yanarak değil, ken-
dimizi ifade ederek çözü-
leceğine/çözebileceğimize 
dair inancımız tam. Ön-
celikle özgün içerikler üre-
terek yazım hayatımıza 
katkıda bulunmak istiyor 
ve bunu yaparken başka-
larına da bir şeyler kata-
bilmeyi amaçlıyoruz. Ül-
kemizin refahını okuyarak, 
yazarak, üreterek arttıra-
bileceğimize inanıyor ve 
bunun için çabalıyoruz.
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Hayatın Ritmi

Kulağımıza dokunan her ses esasında farklı gönüller 
tarafından keşfedilmeyi bekleyen bestelerden porte-
ler olamaz mı? Bir rüzgâr esintisi, yağmur damlası, 

yaprak hışırtısı, kuş cıvıltısı, kedi mırlaması, insan kahkahası, 
araba kornası, zil sesi, sofra sesleri ve daha nicesi... Önceleri 
belki de bu yüzden beste yapanlar bestekar değil de kâşif ola-
rak nitelendirilirdi. Kâinatın her zerresinden kendi kapların-
ca süzüleni dökerlerdi bestelerine.

Bir güfteye ihtiyacı olmadan meşk meclislerinde yer bu-
lur ve her gönülde farklı bir mana penceresi oluştururdu bu 
keşifler. Kimi zaman ferahlatır, kimi zaman yakar kavurur, 
kimi zaman yalnızlıktan söz ederken kimi zaman da kalaba-
lıklar içinde kaybolurdu. Sanat demişse de niceleri tarifi sa-
nat ile mümkün olmayacak nitelikte taksimler ve icralar ile 
hemhal olunurdu bu mekteplerde.

Okudukça daha çok şaşırıyor ve daha çok imreniyorum 
bu geleneğe. Düşünün ki hiç kâğıt, kalem, nota olmadan ese-
ri meşk ettiğin üstada; gözünü, kulağını ve en önemlisi de 
gönlünü veriyor ve öyle geçiyorsun eserleri. Önce durmayı 
öğreniyorsun o kapıda, sonra dinlemeyi ve eser geçmeyi. Bu 
durumu Emin Kılıç Kale şöyle ifade ediyor: 

“Bu musikinin esası makam ve usul olup nota teferruat-
tır. Itri, Dede Efendi, Zekai Dede, Ahmet Avni Konuk gibi 
büyük üstatlar saz ve nota bilmezlerdi. Bu dikkate değer irşat 
edici bir keyfiyettir.”

Sanat hayatın belirli bir anını kapsarken bu meşk geleneği 
hayatın kendisi haline geliyor ve bu yönü ile sanattan ayrılı-
yor. Bu sözün anlamına ulaşmak için ise klasik meşk anlayışı-
nı ve felsefesini kavramış olmak gerekir. Notaların modern-
leşme ile beraber bir mecburiyet haline geldiği açıktır. Ancak 
sadece bir kayıt olduğu ve eser geçmenin esası olmayacağı bil-
dirilmiştir. Çünkü esas, öğreten ile öğrenen arasındaki müzik 
değil, ruh ve ahlak bağıdır. “Femi Muhsin” yani güzel ağız 
sahibi bir üstat olmadan sadece notadan eser geçmek, meşk 
anlayışındaki kemalat eğitimine uymaz. Bizim musiki gele-
neğimiz bir duygu alışverişidir.

Büyük Alman filozofu Schopenhauer felsefe ile musikiyi 
bir araya getirmiş, “Musiki, olaylar yığını olan dünyadan ta-
mamen müstakil bir varlıktır. Bildiğimiz olaylar ile hiç ala-
kası olmayan bir demi ifade eder. Hatta bir görüşe göre bü-
tün dünyayı yok farz etsek o mevcuttur. Binaenaleyh musikiyi 
kâinat çapında bir lisan diye kabul etmeliyiz. Bu lisan ancak 

FATMA KÜBRA YILDIRIMER

ilham ve vahiy yoluyla idrak edilir, duygu ile anlaşılır. Hatta 
kelimeler ile ifade edilirse mana seviyesinden biraz kaybeder.” 
diyerek ifade etmiştir. Bu düşünceleri bilmek belki 
az da olsa bakış açımızı değiştirmemizi sağlar. 

 “Musiki bir olaydır. Olay olan musi-
kide o musikiyi yapan, o nağmeyi 
yapan, o makamı dile getiren 
adam o hale gelmezse o makam 
olamaz; imkânı yoktur. O makam 
haline gelmeden o makam teslim olmaz, 
geveler durur. Do diyez yapar, segâh yapar, 
Hicaz olur boş. Kendi hicaz olacak, kendi hüz-
zam olacak çünkü yalnız ağız okumaz el de 
beden de okur. Musiki zekâ, irade kabiliyet işi 
değil aşk işidir. Aşka dayanmayan musiki ise sanat 
olmaya mahkumdur.” diyor üstatlar. Bu şekilde birçok 
soruya da cevap oluşturmuş oluyorlar.

Peki makamlar neden var ya da her makamın bireyselliği-
ni nasıl anlamalıyız? Bu konuda güzel bir yaklaşım yapabili-
riz. Mevlâna Mesnevi’ye şu dize ile başlıyor:

Bişev ez ney, çün hikayet min kuned (Dinle neyden; diye-
rek musikide insanların varmaları gereken seviyeye varama-
dıklarından dolayı şikâyet etmektedir.)

İşte bu şikayetler eşittir makamlar, makamlar eşittir 
insanların kendilerini vermeleri gereken alemler-
dir. Buna göre her makam farklı bir alemdir. Her 
saat, her ay, her mevsim yani yaşadığımız her an 
bir makamın çeşnisinde, kararında, inişinde 
veya çıkışındadır muhakkak. Bize düşen sade-
ce bu makamlara kendimizi vermektir.

 Ki uzak sandığımız yakın olsun
 Bilmek değil derdimiz,
 Bu manaları bulmak olsun 
 Birkaç dakika bile olsa
 Geleneğimizin çeşitli örnekleri gönlünüze do-

kunsun.
Hayatın ritmi diyerek başladığımız bu cümleler-

de, mazide saklı kalmış musikimizin felsefesinden dem vur-
mak ve biraz hatırlatma yapmaktı derdimiz. Belki bu derya-
dan sadece birkaç damla nispetinde olan örneklerimiz ile bu 
niyet tamam olsun... (kapak görseli) ◼

• Itri-Neva Kar
• Ahmet Avni Konuk - Dikeşide Peşrev

• Tamburi Cemil Bey - Ferahfeza Saz Semaisi
• Salih Dede - Acemaşiran Peşrev

• İsmail Hakkı Bey - Acemkürdi Peşrev
• Refik Fersan - Hicaz Peşrev

• Lavtacı Andon - Hüseyni Saz Semaisi
• Salih Dede - Uşak Saz Semaisi

• Sadi Işılay - Muhayyerkürdi Saz Semaisi 

Müzik ve Edebiyat
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gılarımız bazı olayları büyük bazı olayları küçük gör-
memize yol açar. Eğer algılarımız bozuksa veya yanlış 

yönlendiriliyorsa küçük olayları büyük olaylar gibi göre-
bilir ve hayatımızdaki tüm problemlere eşit büyüklükte 
sorunlar gibi yaklaşabiliriz. Bu durumda tüm sorunlar 
aynı düzeye indirgeneceği için çözümlerimiz vasatlaşa-
cak ve odağımız şaşacaktır. Günümüzde birçok gündem 
maddesine maruz kalmakla birlikte gerçekte temel prob-
lemlerimiz 4-5 konu çevresinde dönüyor. Doğru bir al-
gıyla bakacak olursak, ülkemizin büyük ve ciddi meselele-
rinden bir tanesi eğitim problemidir. Cumhuriyet öncesi 
Osmanlı’dan günümüze kadar her kesimden münevverin 
amentüsüne dönüşmüş eğitim sorunu günümüzde pek 
ciddiye alınmıyor. Oysa eğitim doğumdan ölüme kadar 
insanları değiştiren ve gelişmelerini sağlayan vazgeçilemez 
bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor.

Ne yazık ki eğitim konusundaki uzmanlar kendi çev-
relerinden dışarıya çıkamıyor ve kamuoyunda marjinalize 
olarak eğitim sorunlarını topluma duyuramıyor. Aynı za-
manda günümüzdeki algı manipülasyonları başat sorun-

larımızdan birisi olan eğitim sorununu törpülediğinden 
dolayı, bu konuya değinerek gerçek gündemimizi hatır-
latmak gerekiyor.

Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası ve özel-
likle 21. yüzyılın başlamasıyla birlikte giderek hızlanmış 
olması tüm ülkelerin uluslararası oluşumlara daha da ilgi 
göstermesini sağladı. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşki-
latı’nın (OECD) kurucu üyelerinden birisi olan Türkiye 
de küreselleşmenin 21. yüzyıldaki boyutundan hızlıca 
etkilenen ülkelerden birisidir. Özellikle OECD’nin Ulus-
lararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tüm 
dünyada olduğu gibi Türk kamuoyunu da ciddi şekilde 
etkileyen uluslararası çalışmalardan birisi olmuştur.

PISA, 2000 yılından beri her 3 yılda bir ülkelerdeki 
eğitim sistemlerini değerlendirebilmek amacıyla 15 yaşın-
daki öğrencilerin okuma becerileri, fen bilimleri ve ma-
tematik dallarında değerlendirildiği uluslararası bir çalış-
madır. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük 
hayatta uygulama becerisini ölçen PISA çalışması, tüm 
dünyada saygıyla karşılanan ve ülkelerin ciddiye aldığı bir 
araştırma programı olmuştur. Artık günümüzde PISA 

PISA Sonuçları Bağlamında 
Eğitim Sistemimizin Serencamı

B. NİHAT DOĞRUL

»
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Eğitim

ölçütlerini göze almadan ülkelerin eğitim sistemlerini de-
ğerlendirmek mümkün değildir. Sonuçların açıklanma-
sıyla ülkelerin kamuoylarını ciddi şekilde değiştiren bir 
araştırma olmasına karşın ülkemizde son PISA sonuçları 
hiç ses getirmemiş ve birkaç günlük haber olmaktan öteye 
gidememiştir.

Bilimsel analizin temel noktalarından biri “karşılaş-
tırmak” olduğu için PISA sonuçları ülkemizin eğitim 
sistemini değerlendirmek için çok kıymetlidir. Türkiye 
son gerçekleştirilen 2018 PISA sonuçlarında toplamda 79 
ülke içerisinde okuma becerilerinde 40, fen bilimlerinde 
39 ve matematikte 42’nci sırada yer aldı. Bir önceki yıla 
göre puan arttırdığımız için bu sonuçlar kamuoyun-
da pek gündem olmadı. Fakat ne yazık ki sonuçlarımızı 
OECD ülkeleriyle karşılaştırdığımızda vahim bir tablo 
ortaya çıkıyor. Bu tablonun gündem olmaması ve eğitim 
sorunun merkeze alınmaması çok üzücü. Televizyonu aç-
tığınızda kaç eğitim tartışması görüyorsunuz? Artık gü-
nümüzde sorunları işaret edebilmek ve çözüme yönelik 
bir talep oluşturabilmek için meseleleri popülarize etmek 
gerekiyor. Kaç popüler dergide eğitim ile ilgili bir yazı 
okudunuz? Eğitimin kutsal bir iş olduğunu söylemek ne 
yazık ki hiçbir şeyi çözmüyor.

PISA değerlendirmesinin öğrencilerin öğrendiği 
bilgileri günlük hayata yorumlama becerilerini ölçüyor 
olması bu sonuçlarla ilişkili olmalı. Türkiye’deki ezbere 
dayalı eğitim, bilgileri yorumlayarak günlük hayata uygu-
lamamıza ne yazık ki engel oluyor. Ezber, eğitimin önem-
li bir parçasıdır fakat ezbere dayalı eğitim ile ezberlemek 
arasında bir fark vardır. Bu farkın anlaşılmasıyla birlikte 
eğitim sistemimizde çeşitli değişiklikler yapıldı. Ezbere 
dayalı eğitim sisteminin çözümünü müfredatı değiştir-
mekte bulduk. Bana kalırsa bu ikisi arasındaki bağlantı 

göründüğü kadar fazla değil. Çünkü ezberci eğitim siste-
mi bir nedenden çok bir sonuçtur.

Mantığını kavrayamadan öğrenmek zorunda olunan 
bilgiler sebebiyle ortaya çıkan bu durumun temel suçlusu 
sınav sistemlerimizde aranmalıdır. Müfredat ne kadar de-
ğişirse değişsin sınavlardaki soruların mantığı değişmedi-
ği sürece ezberci eğitim sistemi değiştirilemez. Ülkemizde 
birçok farklı sınav sistemi denenmiş olsa da henüz başarılı 
olduğu konusunda uzlaşılan bir sınav sistemi yoktur. Ne 
yazık ki sınav sistemlerimizin farklılıkları ve öğrenciler 
üzerindeki etkileri konusunda öyle çok çalışma da bulun-
mamaktadır.

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kendisi de yeterli de-
ğil. Eğitimin bir hayat süreci olduğunu son yirmi yılda 
anlayabilen Türk eğitim sistemi ne yazık ki bunu eksik 
anlamıştır. Hayat boyu öğrenme, sanki ileri yaşa sahip 
nüfusun bir konusuymuş gibi algılanmış ve bu amaçla 
çeşitli değişiklikler yapılarak yaşı ileri vatandaşlarımızın, 
üniversite okumamış fakat farklı eğitimler almak isteyen 
vatandaşlarımızın çeşitli eğitim programlarına aktarılma-
sı sağlanmıştır. Bu tabii ki olumlu bir gelişme fakat bu 
şekilde olayın kritik noktasını atlamış oluyoruz.

Hayat boyu öğrenme, ileri yaş eğitiminden ziyade er-
ken yaşta eğitimi vurgulamak için ortaya atılmış bir slogan 
olmalıydı. OECD’nin verilerine göre Türkiye’de öğrenci-
lerin %90’ının okulda olduğu yaş 6-15 yaş olarak karşımı-
za çıkıyor. OECD ortalamasında ise %90 öğrencinin 4-17 
yaş arasında okulda olduğu göze çarpıyor [1]. Türkiye’de 
zorunlu eğitimin bu yıl itibariyle 5 yaştan başlayacağına 
yönelik açıklamalar yapılmışsa da bu konuda kamuoyu 
doğru düzgün bilgilendirilmemiştir. OECD ülkelerin-
de 3-5 yaş arası net okullaşma ortalaması %87 olmakla 
birlikte Türkiye’de bu oran %39,7 olup OECD ülkeleri 

Grafik 1: [6]
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içerisinde ülkemiz son sırada yer almaktadır [1]. Ayrıca 
eğitim doğduktan itibaren başlar ve okul öncesi eğitim 
öğrenimin en önemli aşamasını oluşturur. Bu sebeple 
birçok ülke 3 yaş öncesi eğitime ciddi şekilde odaklanıyor. 
Türkiye’de üç yaş altı her 1000 çocuktan yalnızca 3 tane-
si (%0,3) okul öncesi eğitim hizmeti alıyorken bu oran 
OECD ülkesi olan Danimarka, Güney Kore ve Hollanda 
gibi ülkelerde %50 ve üzerine çıkıyor [2]. Kısacası Türki-
ye’de okul öncesi eğitime katılım süreleri ortalama 1 yıl 
iken OECD ülkelerinde ortalama 3 yıldır [3]. Bu durum 
yalnızca ortalama öğrenci başarımızı olumsuz etkilemek-
ten öteye aynı zamanda Türkiye’deki eğitim eşitsizliğinin 
de en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Günümüzde 
Batı Anadolu Bölgesi ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nin 
PISA ortalamaları arasında yaklaşık 100 puan fark bu-
lunuyor ve bu puan farkı yaklaşık 3 yıllık eğitim farkına 
tekabül ediyor [4]. Araştırmalar okul öncesi eğitim almış 
olan öğrencilerin almamışlara göre daha iyi PISA sonuç-
ları elde etmekte olduğunu ve okul öncesi eğitime giden 
öğrenci sayısını %1 oranında arttırmakla PISA’da yaklaşık 
5 puan fark sağlandığını göstermektedir [5].

Eğitimde kritik noktanın erken çocukluk dönemi 
olduğunun anlaşılmasıyla birlikte son dönemlerde ülke-
mizde çeşitli yenilikler yapılmaya başlanmıştır. Fakat bu 
konudaki çalışmalara yönelik kamuoyu yeterince bilgi-
lendirilmemiş olup belki de bu durum çalışmaların ye-
terli olmamasından kaynaklanmaktadır. Bilişsel yetenek 
düzeyinin 10 yaşından itibaren sabit düzeyde ilerlediğine 
yönelik çeşitli çalışmalar bulunmakta [4] ve bu durum 
eğitimde hayatın erken dönemlerinin en önemli evre 
olduğunu göstermektedir. Okul öncesi eğitimin öğren-
cilere gelecekteki okul başarısında ve daha birçok pratik 
konuda kazanç sağladığını gösteren çalışmalar vardır [7, 
8]. Bu konuda eğitim kurumlarının yanı sıra ailelere de iş 
düşüyor. Örneğin OECD’nin verilerine göre, ebeveynler 
çocuklarına erken okul yıllarında kitap okurlarsa sosyo-
ekonomik seviyeden bağımsız olarak çocukların okulda 
daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır [9]. 

Ayrıca eğitim çok yönlü katkılarla kişiye göre gelişebi-
lecek bir alan olduğundan dolayı bu konuda tek düzen-
leyicinin Milli Eğitim Bakanlığı olması da hatalı bir yak-
laşımdır. Birçok ülkede okullar daha özerk olup eğitim 
programlarını öğrencilerine ve okul şartlarına göre değiş-
tirerek eğitimin kalitesini arttırmaya çalışıyor. Özellikle 5 
yaş öncesi eğitim için çok yönlü çalışmalar gerekiyor. Bu-
rada belediye yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarının 
muhatap alınarak aktif çalışmaları çok daha çözümsel so-

“Hayat boyu öğrenme ileri 
yaş eğitiminden ziyade er-
ken yaşta eğitimi vurgula-
mak için ortaya atılmış bir 

slogan olmalıydı.” 

Eğitim
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Eğitim

nuçlar doğurabilir. Okullar tamamen özerk olsun deme-
mekle birlikte bazı hiyerarşik yapıların eğitim konusunda 
esnetilmesi ve öğrencilerin faydasının gözetilmesi gere-
kiyor. Zaten okul özerkliği konusunda Türkiye OECD 
ortalamasının çok altında olup sondan ikinci olarak kar-
şımıza çıkıyor [4]. Bunun bir sonucu olarak ülkemizdeki 
okul müdürleri de birer pedagojik öğretmen-liderlerden 
ziyade idari yetkili gibi davranıyor. Oysa okul müdürü 
bir eğitim figürü olarak öğrencilerin örnek alması gere-
ken ve öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmaya yönelik 
çalışmalar yapan bir kişi olmalıdır.

Eğitim bütçeleri de önemli bir konu olmakla birlikte 
bu yazıda bütçe karşılaştırması yapmaya gerek görmü-
yorum. Çünkü bu konudaki istatistikler kafa karıştırıcı 
olabiliyor ve yanlış yorumlara yol açabiliyor. Öğrenci 
başına yapılan toplam harcamalarımız OECD ortalama-
sının yaklaşık yarısı olsa da burada esas tartışılması gere-
ken nokta Milli Eğitim Bakanlığının bütçe harcamaları 
olduğunu düşünüyorum. 2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesinin %79’u personel giderleri ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu devlet primi gibi yerlere harcanıyor [2].

Bu meselenin bir de öğretmen boyutu bulunuyor ve 
bu konu ülkemizdeki liyakat problemleriyle yakından 
ilişkili. Çünkü insanlara emekleri ölçüsünde karşılık ve-
rilmediği her durumda vasatlaşmanın artması doğal bir 
şeydir. Ne yazık ki ülkemizdeki öğretmenlerin maaşları 
konusunda ciddi sıkıntılar bulunuyor ve Türkiye’deki 
öğretmenlerin maaşları OECD ortalamasının altında. Fa-
kat burada esas problem çok daha farklı. Türkiye’de 10 
yıl çalışan bir öğretmen maaşını yalnızca %3,9 arttırırken 
OECD ülkelerindeki öğretmenler ortalama %30,8 arttırı-
yorlar. Ülkemizde 15 yıl çalışan öğretmenler ise maaşları-
nı %10 arttırırken OECD ülkelerinde bu oran ortalama 
%39,3’ü buluyor [1]. Bu tam olarak ülkemizdeki liyakat 
probleminin bir başka boyutunu yansıtıyor. Eğitim siste-
mi ne kadar mükemmel olursa olsun onu öğrencilere ak-

taran kişilerin öğretmenler olduğu göz önüne alınırsa öğ-
retmenlerin eğitim sistemi kadar ve hatta daha da önemli 
oldukları anlaşılacaktır.

PISA’nın okuma becerileri, fen bilimleri ve matema-
tik sonuçlarına geri dönecek olursak; öncelikle bu değer-
lendirmedeki sorulardan bahsetmemiz gerekiyor. Tüm 
değerlendirme başlıklarındaki sorular seviye 1 ila 6 ara-
sındaki düzeylere ayırılıyor. Seviye 1 en düşük düzeyde-
ki değerlendirme sorusunu temsil ediyorken seviye 6 en 
ileri düzeydeki soruyu temsil ediyor. Bu bağlamda ders 
kitaplarımızdaki öğrencileri düşünmeye sevk eden soru-
larla ilgili yapılan bir çalışmadan bahsetmeliyim. Yapılan 
bir çalışmaya göre [10] ortaokuldaki Türkçe ders kitapla-
rımızda seviye 1 düzeyinde %55,9, seviye 2 düzeyinde %28, 
seviye 3 düzeyinde %10, seviye 4 düzeyinde %4,9 ve seviye 
5 düzeyinde %1 oranında soru bulunuyor. 6. sınıf Türkçe 
kitabındaki bir soru dışında Türkçe kitaplarımızda hiç-
bir soru 6. seviyeyi ölçmüyor. Kitaplarımızdaki soruların 
çoğu öğrencilerin yorum, sentez ve bilgileri günlük ha-
yatta uygulama yeteneğini geliştirmeyi hedeflemiyor. Bu 
anlamda eğitim amacına ulaşamamış oluyor. Bunun da 
bir ezberci eğitim sisteminin ürünü olduğunu not düş-
meliyiz. 

Bu araştırmanın sonuçları PISA sonuçlarımızla da 
örtüşüyor. PISA’da yalnızca ortalama sonuçlarımız değil 
aynı zamanda en başarılı öğrencilerimizin ortalamasının 
düşük olması da genel eğitimimizdeki bir problemi açığa 
vuruyor. Ne yazık ki her üç beceride de en üst düzey per-
formans gösteren öğrencilerimizin (seviye 5-6) ortalaması 
OECD ortalamasının altında kalmıştır (Grafik 2).

Giderek artan PISA verileri ve bu konuda yapılan 
uluslararası çalışmalar, eğitimin çok boyutlu olduğu ve 
sadece müfredat değiştirmek gibi yöntemlerle düzeltile-
meyeceğini göstermiştir. Eğitim, yalnızca okulun fiziksel 
yapısından öteye sosyokültürel etkiler, erken eğitim, okul 
gelenekleri, cinsiyet eşitliği, öğrenci başına yapılan harca-

Grafik 2: [11]
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malar, öğretim saati, okulların özerkliği, öğretmenlerin 
yeterliliği ve hatta ülkelerin ekonomik durumları gibi 
okul içi-dışı birçok faktörden etkilenen kompleks bir kav-
ram olarak karşımıza çıkıyor. Hem ülkemizin bireylerini 
geliştirip onlara daha ferah bir gelecek sunabilmek hem 
de insanlarımızı mutlu edebilmemiz gerekiyor. İlginç bir 
şekilde OECD verilerine göre hayatlarından mutlu olan 
öğrencilerimizin oranı %44 iken OECD ortalamasında 
bu oran %67’dir. Bunun yanı sıra her zaman üzgün his-
seden öğrencilerimizin oranı %13 iken bu oran OECD or-
talamasında %6’dır [11]. Bu verileri, Eurofund eğitimden 
memnuniyet indeksinde Avrupa Birliği’nde sonuncu ol-
mamızla birlikte yorumlamak gerekiyor [12]. Mutlu bir 
gençlik olmadığı taktirde eğitimin amacına ulaşmasını 
bekleyebilir miyiz?

Ülkemizde gündemin yarılanma ömrünün 1-2 gün 
olması sebebiyle esas problemlerimizi atlıyoruz. Eğitim 
meselesi Türkiye’deki temel problemlerden bir tanesidir 
ve yalnızca akademik camiada değil aynı zamanda popü-
ler mecralarda da konuşulması gereken bir konudur. Ge-
lecek nesillerimizin daha iyi bir dünyada yaşayabilmeleri 
ve ülkemizin refahının artabilmesi için eğitim meselesini 
göz ardı etme lüksümüz bulunmamaktadır. ◼
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İnsanoğlu var olduğu günden beri anlatmak istedi. 
Sosyal çevresine düşündüklerini, heyecanlarını, korkula-
rını, anılarını; gelecek nesillere tecrübelerini, yaşadıkları-
nı anlatmak istedi. Bu sebepten ötürü konuştu, mağara 
duvarlarına resimler çizdi, heykeller yaptı, türküler çağır-
dı... Ve bunlar gibi daha binlerce yol denedi. Denenen bu 
binlerce yol aslında insanlığın -anlam arayışı içerisinde- 
sürekli bir devinimle yenilenen ve yinelenen macerasıydı.

Siz değerli okurlara öncelikle sanat tarihi hakkında 
bilgi vermek istedim. Bunun için çok okudum. Epey de 
not aldım. Ancak bu alanda henüz kırk fırın ekmek yi-
yemediğim için yazamadım. Bu nedenle -bizim için özel 
olan bu ilk sayımızda- sizlere, sanatın kıyısından köşesin-
den dolaşarak kısaca sanattan ve bir hayat tarzı olarak ti-
yatrodan bahsedeceğim.

Modern Tiyatro sanatında üç temel tür vardır: Tra-
gedya, komedya, dram. Alt türlere örnek olarak da tra-
gikomedya, burlesk, revü, kabare, vodvil, opera, mü-
zikli dram... Aslında bu liste bir hayli uzun. Neden mi? 
Kısaca şöyle izah edeyim: Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 

olan bu türler-terimler zaman içinde değişmektedir. Bu 
devinimle yeni listeler, alt türler tiyatro sözlüğüne kazan-
dırılmaktadır. Bu her biri derya deniz olan terimleri tek 
tek incelemeye kalkarsak sanıyorum ki sayfalar derdimize 
derman olamaz. O yüzden bu yazımda sizlere tiyatrodan 
ve genel tiyatro düşüncesinden (bu düşünce dahi Antik 
Yunan Dönemi’ndeki tiyatro düşüncesinin ekseriyetinde 
olacaktır) bahsedeceğim.

İsterseniz en başından başlayalım: Sanat hakkında-
ki düşüncelerini bir bütün halinde sunan ilk düşünür 
Aristoteles (İ.Ö. 384-322) olmuştur. Poetika adlı eserinde 
çeşitli sanatları belli başlı özellikleriyle karşılaştırmıştır. 
Poetika’nın birinci bölümünde sanat “taklit” (Mimesis) 
olarak nitelenir. Aristoteles karakter, tutku ve hareketi sa-
natın taklit konusu olarak  göstermiştir. Ona göre, bunlar 
insanın dış görünüşüne yansıyan iç gerçekleridir.

Dilerseniz biraz da tiyatronun temel iki türünden 
bahsedelim. Bunlar sırasıyla tragedya ve komedyadır. Bu 
iki tür arasında temel farklılıklar vardır. Ancak size bun-
lardan değil, bu iki türün nasıl ortaya çıktığından bahset-
mek istiyorum. 

Tragedyanın, Antik Yunan uygarlığının Arkaik Çağ’ı 
sayılan İ.Ö. VII. ve VI. yüyıllarda Tanrı Dionysos onuru-
na yapılan törenlerde söylenen dithirambos şarkılarından 
doğduğu varsayılmakta. Tanrı Dionysos’un kutsal hayva-
nı -kabul edilen- teke kılığına giren kişiler şarkılar söyler 

Tiyatronun Büyülü Serüveni
YASİN ÖZTEKİN

“Tiyatro, asla bitmediği için değil, 
sürekli yeniden doğduğu için ölüm-
süzdür.”
-Prof. Dr. Özdemir Nutku

Tiyatro

»
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kaba saba danslar ederlermiş. Bu koro şarkıları zamanla 
kalıplaşmış ve şiirsel bir nitelik kazanmaya başlamış. Bu 
ritüele bir de konuşan kişi hipokrites (yanıt veren) ek-
lenince tiyatronun diyalog çekirdeği oluşmuş. Yunanca 
teke anlamına gelen tragos sözcüğü ile şarkı anlamına 
gelen aoide sözcüğünün birleşmesi ile bu konuşmalı şar-
kı tragoidia (tragedya) adını almış ve dinsel törenin bir 
parçası olmaktan çıkıp bir sanat gösterisine dönüşmüş.

Komedyanın ise Dionysos için düzenlenen bağbo-
zumu törenlerinden doğduğu varsayılır. Bu törenlerde 
bolluk ve üreme kutsanırmış. Bu törenlere bir nevi ha-
sat- köy şenliği de diyebiliriz. Bu geçit törenlerinde bayağı 
taklitler, basit gülünçlükler sergilenirmiş. İşte bu şenlik-
lerde yapılan halk geçit törenlerine komos deniliyormuş. 
Şarkı anlamına gelen aoide sözcüğünün birleşmesi ile de 
komedya terimi ortaya çıkmış. Komedya da tragedya gibi 
zamanla düzenli bir biçim kazanmış. 

Bu yüzyılda, oyunlarının ancak bir bölümü günümü-
ze kadar gelebilen Aiskhylos, Sophokles, Euripides gibi 
tragedya; Aristophanes gibi komedya yazarları yetişmiş-
tir. Bu usta yazarların yapıtlarında ilkel törenler-
den kalma büyü ve sihir ögesinin yerini, 
çağdaş düşünce almış; taklit, tiyatrosal 
bir değer kazanmıştır.  

Tiyatro, algılamaları, hayata 
bakış açıları farklı olan insanların 
nihayetinde aynı noktaya yönel-
dikleri ve aynı doğruya baktıkları 
bir değişim yeridir. Sanatsal bir 
değişim yeridir. Çünkü tiyatro-
dan alınan haz sadece eğlenceden 
değil, aynı zamanda düşünme yeti-
sinden de kaynaklanır.  

Peki sizce tiyatroyu bu denli hayatın 
içinden kılan nedir? Değerli tiyatro kuramcısı, 
oyun yazarı ve çevirmen Özdemir Nutku’ya göre bunun 
iki temel nedeni vardır: “Biri, insanın kendinden ötede ol-
maya yönelik içgüdüsel eğilimi, öteki de onun, bilinmeyen 
şeylere, kutsal ve gizemli olana karşı duyduğu korkuyla 
karışık özlemidir. Tiyatronun kaynağı, yaşamsal gereksi-
nimlerini sağlayan ilkel insanların, onları yaşatan, üre-
ten ve geliştiren eylemlere, duygulara ve düşüncelere karşı 
takındıkları tavırdadır.”  İşte bu nedenle tiyatro hayatın 
içindedir. İnsanladır, insancadır ve insandan yanadır.

Zaman içinde değişen etkenler tiyatroya bakış açısını, 
onun niteliğini ve etki gücünü de değiştirmiştir. Mese-
la teknolojinin de gelişmesiyle, 19. yüzyılda sahneleme 
koşullarında büyük bir değişim başlar. “1880’ler civa-
rında tiyatroya elektrik aydınlatmasının gelmesi buna 

örnek olarak gösterilebilir: Gaz lambalarından 
elektrik aydınlatmasına geçiş, oyunların oy-
nanma biçimini, oyunların neyi gösterecek-
lerini (daha derinlikli duygular), seyircinin 

karanlığa mahkum edilerek nasıl 
daha fazla kontrol altında 

tutulabileceğini ve azalan 

yangın tehlikesi sayesinde oyuncuların nasıl daha az riske 
atılabileceğini belirlemiştir. Böylece sahnenin dördüncü 
duvarı, ortadan kaldırılmış bir odaya (ya da daha ziya-
de, sessiz, yok sayılan, kulak misafiri haline gelen seyirci-
nin kendisine) dönüşerek ‘dördüncü duvar’ yaratılmıştır. 
Bu gelişme psikolojik açıdan daha gelişkin karakterlerin, 
açığa çıkarılacak sırlarla dolu iç mekanların yaratılma-
sını mümkün kılmıştır.” *

Zamanla değişen onca şeye rağmen tiyatronun olmaz-
sa olmazları, değişmeyen ögeleri vardır: Bunlara oyuncu-
yu, öyküyü ve seyirciyi örnek verebiliriz. Gelin, bir oyun 
kısaca hangi serüvenlerden geçer birlikte inceleyelim: Bir 
tiyatro oyunu yazarının zihninde başlar. Metin haline ge-
lir. Sonrasında sahneye konmak üzere yaratıcı ekip tara-
fından -hitap edilecek kesime özel- düzenlenir. Dramatize 
edilmiş metin oyuncuyla tanışır. Oyuncu da metindeki 
karakterlerle tanışır. Kendi dünyasındaki sevinçleri, hü-
zünleri velhasıl duydurumunu karakterin duygurumuy-
la bağdaştırır. Ve böylece metindeki karakteri anlamaya 
başladıktan sonra doğal olan tek özütü yaratır. Bu özüt 
yönetmen tarafından renklendirilmeye, seyircinin anla-

yabileceği hale getirilmeye çalışılır. Ortaya çıkan 
bu görsel, işitsel ve duygusal şölen; dekorla, 

müzikle, kostümle, ışıkla, ek seslerle ve 
daha birçok şeyle zenginleştirilir. Ee 

ne dersiniz? Bitti mi dersiniz? Evet, 
tüm bu hummalı çalışmaya rağmen 
oyunun serüveni burada bitmez. Bir 
tiyatro oyunu serüvenini seyirciyle 
buluştuğunda tamamlar. Seyircisine 

farklı bakış açıları kazandırdığında, 
ona hayatın dinamikleri hakkında bir 

ders verdiğinde tamamlar. 
Oyun biter. Işık kapanır. Herkes evine 

gider. Birçok insanın (deliler gibi) günlerini, ay-
larını hatta yıllarını verdiği, birçok sanatın birleşiminden 
doğan ve insanı insana anlatan gösterim yok olmuştur. 
Evet, yok olmuştur. Ama bu öyle büyülü öyle efsunlu 
bir şeydir ki kaybolan bir zaman dilimi, onu izleyenlerin 
akıllarında; kaybolan bir duygu, onu seyredenlerin duy-
gudurumlarında var olmaya devam edecektir. Aktör ile 
seyircilerin ortak soluduğu bir “hava-nefes” ile o an oluş-
muştur. Aynı hava ise aynı şartlarda bir daha asla solu-
namaz. Bu yok oluş beraberinde canlılığı da getirir. Her 
gün biter, her gün yenilenir. Ve iyi ki öyledir. Anların bu 
büyülü değişimi insanlığın var olduğu günden beri sür-
mektedir ve sürecektir... ◼

Yararlandığım kaynaklar:
-ADT Oyun Broşürleri/Cimri - Işıl Kasapoğlu
-Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi - Sevda Şener - Dost 12. 
Baskı*
-Dram Sanatı - Özdemir Nutku - Kabalcı 4. Baskı
-Modern Dram Sanatı - Kirsten E. Shepherd-Bar - Dost 1. Baskı

Tiyatro
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Yatırım, kişilerin gelirlerinden, geçimlik giderleri 
çıkarıldıktan sonra arta kalan sermayelerini de-
ğerlendirmek amacıyla yöneldikleri bir eylemdir. 

Finansal araçların fazlasıyla çeşitlendiği günümüzde ge-
leneksel yatırım araçlarının yanında domuz eti, portakal 
suyu hatta hava durumu dahi bir yatırım aracı olarak kul-
lanılabilmektedir. Yatırımın temel amacı, kâr elde etmek 
suretiyle kişi ve kurumların gelecekteki gelirlerini arttır-
mak ve bu amaç doğrultusunda gelecekteki ihtiyaçlarını 
garanti altına almak olduğu kadar, bazı durumlarda yatı-
rım, salt prestij ve kişisel zevkler için de gerçekleştirilmek-
tedir. Bu durumda antikalar, tarihi ve sanatsal eserler ön 
plana çıkmaktadır. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 770 bin sterline satın alınan 
İtalyan ressam Gentile Bellini’nin Fatih Portresi, ülkemiz 
adına bir prestij kaynağı olmuştur [1]. Ancak satıcı tara-

fındaki National Gallery için iyi bir yatırım enstrümanı 
olarak değerlendirilecektir. Suudi Kraliyet Ailesi tarafın-
dan 450,3 milyon dolara satın alınan ve böylece dünya-
nın en pahalı sanat eseri ünvanını elde eden da Vinci’nin 
Salvator Mundi isimli tablosu da prestij yatırımı olarak 
değerlendirilmişti [2].

Bir yatırım aracının fiyatını belirlemek finansal açıdan 
uzmanlık gerektirdiği gibi bir sanat eserinin değeri, sanat 
uzmanlarının da detaylı incelemeleri neticesinde varılan 
bir sonuçtur. Değer belirleme söz konusu olduğunda, fi-
nansal piyasalarda işleyen teknikler sanat piyasasında kul-
lanılamamaktadır. Risk konuları bu eserlerde tamamen 
farklı olmakla birlikte bunlar; eserin çalıntı veya sahte 
olması, fiziksel olarak hırsızlık ve yangın olarak sayılabilir 
[3].

Bir sanat eserinin satışı, önceden belirlenen bir ortam-
da ve belirlenen bir taban fiyat sonrasında müzayede içe-
risinde açık arttırma usülüne göre alıcıların kendisi veya 
alıcı adına müzayede alanında bulunan temsilci aracılı-
ğıyla talep bildirmeleri yöntemiyle gerçekleşmektedir. En 
yüksek fiyatın bildirilmesi devamında herhangi bir alıcı 
çıkmaması durumunda, fiyat bildiren son kişi eserin sahi-
bi olmaktadır. Bu durumda eserin son değeri de belirlen-
miş olur. Ancak her ekonomik üründe olduğu gibi bura-
da da değer, arz ve talebe göre belirlenmiş haldedir. Eserin 
adı, yılı, boyutu, konusu, sanatçının ünü ve imzası, hangi 
koleksiyonda yer aldığı, neyin üzerine ve neyden yapıldı-
ğı, nereden satıldığı, eserin sahip olduğu ve izleyicisine 
sağladığı estetik değer gibi özellikler eserin temel kıymeti-
ni belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor [4].

Antika, tarihi ve sanatsal eserlerin bulundurulacağı 
ortam, ortama bağlı diğer değişkenler (nem, ışık, vb.), 
sigorta masrafları ve değerinden dolayı ortaya çıkabile-
cek güvenlik sorunları nedeniyle satın alan kişiler, bazen 
isimlerini açıklamamaktadır. Bu açıdan bu eserlere yatı-
rım, diğer yatırım araçlarına göre, yatırım sonrasında da 
sahibine külfet oluşturuyor. Yine de sanat yatırımlarına 
olan talep yıldan yıla yükselmiş ve eserler değerlerini So-
theby’s Mei Moses Sanat Endeksine göre 1950 yılından 
2018 yılına kadar bileşik oranda %8,8 arttırmışlardır [5]. 

 Michael L. Klein’in, aynı kaynaktan edindiği verilere 
göre erkek ressamlar ile kadın ressamların eserlerinin de-
ğeri arasındaki fark ise kadın sanatçılar lehine artmakta 
olduğu görülüyor [6]. 

 The Sotheby’s Mei Moses’a ait internet sitesinde, 
popüler sanatçıların eserlerinin mevcut değeri ve yıllık 
ortalama değer artışı ve düşüşü ile ilgili bilgilere de ula-
şılabilmektedir.

S&P 500 Endeksi, Sotheby’s Mei Moses Sanat En-
deksi ve diğer hisse senetlerinin karşılaştırıldığı bir başka 
araştırmada ise sanat ürünleri özellikle 1980’li yıllardan 
sonra diğer tüm hisse senetlerinin ortalamasından daha 
yüksek bir değere sahipken S&P 500 Endeksi’nin altında 
kalmaktadır [7]. Karşılaştırmaya göre kriz dönemlerin-
de her finansal ürüne olan talep azalmaktayken, finansal 
ürünlere duyulan güven zedelendiğinde sanatsal eserlere 
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olan talep yükselmekte ve sanat eserlerinin değerini arttır-
maktadır Sınırlarımız dahilinde sanat piyasası 1960’lı yıl-
larda bir grup özel galerinin kurulmasıyla birlikte 1980’li 
yıllarda çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Bu, bankaların özel ko-
leksiyonlarını genişlettiği ve bu anlamda halkla ilişkiler ve 
itibar açısından da kurumsal koleksiyonerlik kavramının 
önem kazandığı döneme karşılık gelmektedir [8]. 2004 
yılında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafın-
dan el konulan Türkiye İktisat Bankası koleksiyonunda 
yer alan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi 
adlı tablosu, 1,95 trilyon lira bedel ile açık arttırmaya çıka-
rılmış, o tarihte Türk resminde bir esere verilen en yük-
sek fiyat olan 5 Trilyon liraya (3,5 milyon dolar) Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi tarafından satın alınmıştır 
[9]. 1990’lardaki yüksek enflasyon yıllarında yatırımcılar, 
sermayelerini özellikle sanat piyasasında değerlendirmiş 
ve sanat piyasası getirileri yükselmiştir. Örneğin 2004 ve 
2015 yılları arasında yapılan araştırmada ülkemizde tab-
loların değer artışı, diğer tüm finansal araçları arkasında 
bırakmıştır. 100.000 TL tutarındaki bir yatırımın bu yıl-
lar arasında enflasyon karşısındaki reel getirisi tablolarda 
350.000 TL, altında 102.000 TL, BİST 100 Endeksi içeri-
sinde 94.000 TL, yıllık mevduatta 40.000 TL olmuştur 
[9].

2017 yılında Forbes Türkiye şubat sayısında çıkan 
araştırmayla Türkiye’deki sanat piyasası incelenmiş ve 
ülkemizdeki sanat piyasasının yükselişi ortaya konulmuş-
tur. Özellikle 2010 yılıyla birlikte müzayede cirosundaki 
önemli artış aşağıdaki grafikte görülmektedir.

 Barış Soydan, T24 isimli haber sitesindeki “Bir balon 
daha var: Resim piyasasındaki balonun patlama hikâye-
si” başlıklı yazısında 2010 yılındaki bu yükselişin ardın-
dan tablo piyasasının gerilediğini ve bulunduğumuz yıl 
içerisinde pandeminin de etkisiyle büyük bir küçülmeye 

gidileceğine dikkat çekmiş [10].
Yazının devamında Lebriz.com’un yöneticisi Kerim 

Suner’den alınan bilgiye göre sanat piyasasındaki fiyat 
düşüşü %70-80’dir. Birçok galerinin ve müzayede evinin 
kapandığı ve kurumsal koleksiyonerlerin piyasadan çekil-
diği aktarılmış.

Kaynak: sothebys.com
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Barış Soydan’ın ya-
zısına cevap veren 

akademisyen Aylin 
Seçkin ise müza-
yedelerin sanal 

ortama kaydığını, 
galerilerin fuarlar ara-

cılığıyla -bazen- yıllık 
satışlarının %70’ine yakın 

bir satışı gerçekleştirdiklerini 
söylüyor [11]. Barış Soydan’ın 

bahsettiği şekilde bir ‘balon sa-
nat piyasası’ oluşumuna karşı çı-

kıyor [11]. Devamında küçülmenin 
oluşacağını ancak bu durumun spekülasyon sebebiyle 
değil küresel kaynaklı olarak pandemi ve ekonomik kriz 
nedenli gelişeceğini paylaşmış. 

Tek üretim aracı sanat ürünü olan sanatçılarla bera-
ber sermayenin kiliseden burjuvaziye doğru yönelmesi, 
sanatçıları kilise servetinden veya gelirinden ayırmış oldu. 
Avrupa’da burjuvazinin ortaya çıkmasından önce daha 
çok dini öğeler içeren eserler veren sanatçılar burjuvazi-
nin gelişmesiyle birlikte kişilere özel hizmet vermek üzere 
daha özgür bir sanat anlayışına ve pratiğine sahip olmuş-
lardır. Özellikle bir sanatçının hamiliğini üstlenmek, seç-
kin sınıf içerisinde yer almaya çabalayan burjuvalar için 
oldukça önemliydi. Birçok sanat ürününe sahip olmaları 
ve süreç içerisinde sanat eseri sahibi olmanın toplumda 
özel bir anlama kavuşması onların değerini arttırdı. Gü-
nümüzde ise sanat eserleri, değeri dünya standartlarında 
kabul gören bir nesne ve sahibine toplum içerisinde zevk 
ve statü sahibi olmanın avantajını sağlayacak bir yatırım 
aracı haline gelmiştir.

Yukarıdaki verilerle değerlendirildiğinde dünya gene-

linde sanat piyasası, 2010 yılında zirveyi gördükten sonra 
hafif aşağı yönlü hareketlerle durgunlaşmış fakat Türki-
ye’de değer yönleri daha agresif hareket etmiştir. Ekono-
mik etkiler göz ardı edildiğinde Türkiye’de sanat piyasa-
sının oldukça yeni olmasıyla beraber, ilgi ve potansiyelin 
arttığı hem bu alanda çıkan akademik makalelerin artışı 
hem de piyasa unsurlarının artması nedeniyle görülebil-
mektedir. Bu nedenle sanat eserlerini ülkemizde alterna-
tif bir yatırım aracı olarak değerlendirmek artık yerinde 
olacaktır. ◼

Kaynaklar:
[1] = https://www.ibb.istanbul/News/Detail/36960
[2] = https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sa-
nat/2019/06/11/en-pahali-tablo-kralda/
[3] = Finansal Bir Yatırım Aracı Olarak Sanat Ve Türk Sanat 
Piyasası Yrd. Doç. Dr. Elif Ülker Demirel, 2017 Mayıs.
[4] = http://izlekler.com/resim-degerlendirme-ve-satin-al-
ma-olcutleri-uzerine-nedret-yasar/
[5] = https://www.sothebys.com/en/the-sothebys-mei-mo-
ses-indices
[6] = https://www.sothebys.com/en/articles/where-women-
outpace-men-in-the-market
[7] = https://itsartlaw.org/2015/11/16/art-price-indices-op-ed/
[8] = Tukeren, E. Ve Seçkin, A. (2012). “Determinants Of 
Sales Rates At Turkish Art Aucti-Ons”. Acto Oeconomica, 62 
(4), 489-503.
[9] = http://www.turkishtimedergi.com/genel/en-cok-kar-
ettiren-40-ressam-2/
[10] = https://t24.com.tr/yazarlar/baris-soydan/bir-balon-da-
ha-var-resim-piyasasindaki-balonun-patlama-hikayesi,27225
[11] = http://www.sanatatak.com/view/aylin-seckinden-ba-
ris-soydana-sanat-piyasamiz-balon-degil

Kaynak: Bayındır, H. (2017). Sanat Raporu, Forbes Türkiye (Şubat, 2017). s.64.
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eritrosit, trombosit, monosit, eozinofil ve bazofil diye 
adlandırılan hücrelerimiz oluşuyor. 

Örneğin cildimizde bir kesi oluştuğunda 
inflamasyon yerinde neler olduğunu inceleye-
lim.

Cildimiz üzerinde varlığını sürdüren canlılar; sağ-
lam olduğu taktirde aşamadığı deri bariyerimiz yok 
olunca, hızla cilt altına doğru ilerlemeye başlarlar. 
Bunlar sıklıkla bizim floramızda bulunan bakteriler-
dir. İçeri girmeyi başaran bakteriler kaynaklarımızı 
kullanarak hızla çoğalmaya başlarlar. 20 dakika gibi 
bir sürede sayılarını ikiye katlayabilirler. Başlangıçta 
bir sorun oluşturmazlar ancak sayıları arttıkça tehlikeli 
olmaya başlarlar. Bunları ilk fark eden vücudumuzun 

sınır bekçileri olan makrofajlardır ve hemen pato-
jenleri yok etmeye çalışırlar.

Makrofajlar, vücudumuzda 
kemik iliğinde üretilir, monosit 

olarak kana salınır ve birçok do-
kuya geçerek makrofaj adını 
alırlar. Oldukça büyük hücre-
lerdir. Karaciğer, akciğer, lenf 
nodlarında, dalakta, kemikte, 

beyinde, böbrekte ve derimiz-
de makrofajlar bulunur. Makro-

fajlar fagositoz (bakterileri hücre 
içerisine alma, yeme) yetenekleri olan 

hücrelerdir, aynı zamanda IL-1, IL-6, TNF 
diye adlandırılan moleküller salgılarlar. Bunlar savun-
ma sistemimizin daha agresif askerlerini çağırmayı sağ-
layan mesajcı moleküllerdir.

     Makrofajlar bir taraftan çok yüksek sayılara 
ulaşmış bakteriler ile mücadele ederken bir taraftan 
da medyatörler salgılar ve herkesi olay yerine çağırır. 
Bazen bir atağı tek başlarına da durdurabilirler. Bir 
makrofaj yüze yakın bakteriyi fagosite edip enzimleriy-
le parçalayabilir. Salgıladığı moleküller ile damarların 
geçirgenliğini artırarak damardan sıvı çıkışına neden 
olurlar. Ayrıca medyatörler aracılığı ile ısı artışını sağ-
lar. Bu durum bakterilerle savaşmayı kolaylaştırır ve 
yara etrafında ısı artışı ve şişliğin sebebini oluştururlar. 

Evrende sayısını tahmin bile edemeyeceğimiz türde 
canlı yaşamakta. Bizler ise evrendeki bunca can-
lı arasından sadece bir türüz. Bu yazı, muhteşem 

evrenimizde bulunan bir türün ve onun da sistemlerinden 
sadece birinin yazısı olacak. Yalnızca bu tek sistemin bile 
karmaşıklığı evrenin ne denli kompleks olduğunun bir 
kanıtı olarak gözümüze çarpacak. 

Dünyamızdaki bu kadar canlının elbette birbirleriyle 
bir ilişkisi olacaktır. Bu ilişki kimi zaman iki tarafın yara-
rına olsa da bazı durumlarda bir taraf fayda sağlarken, 
diğer taraf zarar görecek şekilde de olabilmektedir. Bu olay 
çoğunlukla mikroorganizmalarla diğer canlılar arasında 
görülür. İnsan vücudunda, insan vücudunu oluşturan 
hücrelerin yaklaşık 10 katı kadar da mikroorganizma bu-
lunduğu bilinmektedir. Bu açıdan baktığımızda onlar 
bizim üzerimizde değil de biz onların üzerinde 
yaşıyor gibi görünmekte. Bu canlıların 
çok büyük bir kısmı insan vücudu 
için yararlı mikroorganizmalardır.  
Bizim sorunumuz ise vücudu-
muzda bulunan görece az bazı 
mikroorganizmalar iledir. 

Elimize büyütecimizi alı-
yoruz ve insanoğlu ile onun 
milyarlarca kat küçüklüğündeki 
mikroorganizmalar arasındaki et-
kileşime bakıyoruz. Nasıl ki her ül-
kenin savunma sistemleri, askerleri, si-
lahları var ise vücudumuzun da mükemmel 
bir şekilde dizayn edilmiş savunma yapıları, hücreleri 
bulunmaktadır. Bu savunma, başlıca mukozal bariyerler 
(solunum ve sindirim kanalları) ve cildimiz ile başlar. Sü-
rekli bir saldırı altındayızdır aslında; her nefes aldığımızda, 
yemek yediğimizde mikroorganizmalar da vücudumuza 
giriyor. Ancak bunlar savunmamızı geçemiyor. Bizim 
savunmamız zayıfladığında ya da savunma sistemimizin 
tanımadığı bir etkenle karşılaştığında hastalık meydana 
geliyor.  

Savunma hücrelerimiz vücudumuzda kemik iliğimizde 
üretiliyor. Kök hücrelerimizden myeloid ve lenfoid olmak 
üzere iki seri şeklinde farklılaşarak son hallerine ulaşıyor-
lar. Lenfoid seriden lenfositlerimiz ve myeloid seriden de 

Vücudumuzun Kahraman 
Askerleri: İmmün Sistem
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Mücadeleyi tek başına halledemeyeceğini anlayan 
makrofajlar kanda devriye gezen askerlerimiz olan 
nötrofilleri olay yerine çağırır. 

Nötrofiller, erişkinlerde kanda en çok bulunan 
lökosittir (akyuvar). Yaklaşık %65 oranında bulunurlar. 
İhtiyaç duyulduğunda damar dışına çıkarak fagositoz ya-
parlar. Çok güçlü sindirim enzimlerine sahiptirler. Agresif 
bir şekilde savaşırlar, öyle ki çevredeki sağlıklı hücrelerimi-
zi de öldürürler. Bu yüzden ömürleri 1-4 gün kadardır. Bu 
süre zarfında enfeksiyonu yok etmeleri gerekir.

Olay yerine ulaşan nötrofiller hızlı bir şekilde bakterile-
ri fagosite etmeye başlar. İnfamasyondan sonra sayıları 4-5 
kat artmış durumdadır. Sayıları enfeksiyonu baskılamakta 
yetersiz kalması durumunda henüz tam olgunlaşmamış 
nötrofiller de salınmaya başlanır. Bu da yetersiz kalırsa cilt 
altında bulunan dendritik hücrelerimiz olaya müdahale 
ederler.

DeNDritik hücreler, parçalanmış bakterileri içerisine 
alır ve bu parçalardan antijen üreterek yüzeyinde sergile-
meye başlar. Bu durumu zanlıların robot resminin çizil-
mesine benzetebiliriz. Dendritik hücre bu antijenleri alır 
ve en yakın lenf düğümüne doğru yaklaşık bir gün sürecek 
yolculuğuna başlar. Lenf düğümlerinde vücudumuzun iyi 
eğitilmiş özel kuvvetleri T sitotoksik ve T yardımcı hüc-
reler diye adlandırılan T lenfositlerimiz bulunur. Bunlar 
düşmanı yok etmek için hazırda bekleyen gelişmiş kuvvet-
lerimizdir.

t leNfositler, kemik iliğinde lenfoid seriden oluşur-
lar ve timusta olgunlaşırlar. Burası çok seçkin bir okuldur. 
Öyle ki giren öğrencilerin sadece %20’si olgunlaşmış bir 
şekilde görev yerlerine gönderilir. T sitotoksik hücreler 
direkt olarak saldıran, T yardımcı hücreler ise bağışıklığın 
düzenlenmesinde rol alan daha geniş bir gruptur. Vücuda 
yabancı tüm hücreleri öldürürler. Kanserli hücreleri, nakil 
sonrası yeni organ hücrelerini, mikroorganizmaları hatta 
kendi vücut hücrelerimizi bile öldürürler.

Lenf düğümüne gelen dendritik hücre, antijene uygun 
T yardımcı hücresi ile eşleşir ve bu hücreler hızla çoğalma-
ya başlar. Bu lenfositlerin bir kısmı bellek hücresine dönü-
şür ve aynı etkenle tekrar karşılaşıldığında daha hızlı cevap 
verilmesini sağlamak üzere lenf nodunda kalır. Aktifleşen 
T lenfositler lenf nodunun merkezine ilerleyerek burada 

bulunan B 
lenfositleri uyararak onların da 

aktifleşmesini sağlar. Bu iki grup ha-
rekete geçtiğinde karşısında direnebilecek çok çok az 
miktarda mikroorganizma vardır. 

B leNfositler, dendritik hücrelerce T lenfositlere 
getirilen antijenlere (mikroorganizmanın robot resmi) 
karşı anahtar kilit şeklinde uyacak antikorlar geliştirir. 
Çok hızlı bir şekilde antikor üretmeye başlarlar, öyle ki 
fazla çalışmaktan ölebilirler ancak T yardımcı hücreler 
B lenfositleri sık sık uyararak antikor üretmeye devam 
etmelerini sağlar. Enfeksiyon bitince bu uyarı kesilir 
ve B lenfositler de ölür. Böylece vücut enerjisini boşa 
harcamamış olur ve kendisine zarar verilmesini önler. 

Antikorlar, B lenfositler tarafından özel mühen-
dislikle üretilen ve bakterilerin yüzeyine tamamen 
oturacak olan küçük protein moleküllerdir. İmmü-
noglobulin(Ig)-G, A, M, D, E şeklinde farklı işler ya-
pan alt tipleri vardır. Ig-M enfeksiyonun akut, erken 
safhasında üretilir. Ig-G kronik enfeksiyonlarda, Ig-A 
solunum ve sindirim yolumuzu koruyan mukozal 
bariyerlerde bulunur. T yardımcı hücreler hangisinin 
üretiminin gerektiğini B lenfositlere iletirler.

Tüm bu hücreler üretilip kana salınmış ve olay ye-
rine ulaşmışlardır. Olay yerine ulaşan milyarlarca an-
tikor bakterilerin yüzeyine yapışır. Böylece savunma 
hücrelerimizin onları öldürmesi oldukça kolaylaşmış 
hale gelir. Artık savaş bizim lehimize dönmüştür, bak-
terilerin yanında birçok hücremiz de ölmüştür ancak 
bu hücreleri yerine koymak vücudumuz için hiç sorun 
değildir. Enfeksiyonun gelişmesi ve ilerlemesi önlen-
miştir. Artık bu askerlere ihtiyaç kalmamıştır. Hafıza 
hücreleri hariç geri kalan hücrelerimiz intihar eder. Ba-
sit bir deri kesiğinde bile onlarca komplike reaksiyon 
vücudumuzda saatler, günler içinde, biz hiçbir şeyin 
farkına varmadan gerçekleşiyor. 

Bu hikâye sizi, sizden daha çok sevip sizi her an ko-
ruyan kahramanlarımızın, immün sistemimizin hika-
yesidir. ◼
İlk Görsel: MERS-CoV viral partikülü (mavi), CDC.

İkinci Görsel: Clostridium Perfringens isimli bakterinin 3 boyutlu illüst-

rasyonu, CDC.

“Basit bir deri kesiğinde bile onlarca 
komplike reaksiyon vücudumuzda saat-
ler, günler içinde, biz hiçbir şeyin farkı-

na varmadan gerçekleşiyor.”
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Kitaplar bilginin ve keyfin son raddesidir. 
Fakat kimsenin dünyadaki tüm kitapları okuyacak kadar vakti 

yok. Bu yüzden hangi kitabı okuyacağınızı iyi 

seçin, kitaplar hakkında incelemeler okuyun...

Sineklerin Tanrısı 
Kitap İncelemesi

Ben Kirke         
Kitap İncelemesi

Ve çok daha fazlası parlakjurnal.com kitap inceleme kategorisinde...

Tüfek, Mikro, Çelik 
Kitap İncelemesi

Ulusların Düşüşü 
Kitap İncelemesi

Yeşil Elmalar    
Kitap İncelemesi

Afrikalı Leo     
Kitap İncelemesi

Sultanın Casusları 
Kitap İncelemesi

Karısını Şapka 
Sanan Adam    

Kitap İncelemesi

Ekonomi 
(Oikonomika)   

Kitap İncelemesi
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Ülkemizin geleceğinin; 
kitap okuma ve maka-
le yazma oranlarıyla, 
gençlerin korkmadan 
düşüncelerini ifade 

etmesiyle, ilmi ve fenni 
aktivitelerin fazlalığı ve 
kalitesiyle, eğitimin 21. 
yüzyıla uygun dinamik-

lerinin anlaşılmasıyla 
doğru orantılı olduğunu 

düşünüyoruz.
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