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Editörden…
Psikolog ve psikanalist Otto Rank, insanın ilk travmatik yaşantısının doğum anı olduğunu
söyler. Düşünülebilecek en korunaklı ortam olan anne rahminden çıkan bebek, dünyayla ilk
karşılaşma anında çığlık atmasına sebebiyet verecek kadar acı verici olan ilk oksijeni çeker ciğerlerine. İroniktir ki bu “ilk” an, acı vericiliğinin yanı sıra hayati önem taşır. Hayatı kucaklamış, önüne kocaman bir ömür sunduğumuz insan yavrusunun bu ilk travmatik deneyiminin
üzerinde çok da durmayız, çünkü o artık hayattadır, atlatacaktır, yaşayacak ve öğrenecektir.
Sonraları, eğer şanslıysak daha az ama asla hiç değil, benliğimizi ve bütünlüğümüzü örseleyecek deneyimlere maruz kalırız. Sayısı bir yana, bu deneyimlerle nasıl başa çıktığımızdır
önemli olan; benliğimizin içine nasıl yedirdiğimiz, zihnimizde nereye yerleştirdiğimizdir.
Hayat boyu süren anlamlandırma ihtiyacımız da bundan ileri gelir belki de. Yaşantının travma olarak adlandırılabilmesi için, ölüm ile karşı karşıya gelme ya da birey bütünlüğünün
bozulma ihtimali gerekli diye belirtilir. Diğer bir ifadeyle, yok olma ya da eksik olma ihtimali
ile karşı karşıya gelmek. Bu bakış açısıyla travma için, hiçlik ile yüzleşmektir diyebilir miyiz?
Zaman geçer, artık büyüklü küçüklü bireysel travmalarımızı kanıksadığımız noktada bir de
toplumsal travmalarla baş etmek zorunda olduğumuzun farkına varırız. Parçası olduğumuz
-isminin ne olduğu hiç fark etmez- grubun maruz kaldığı travmatik yaşantılar adeta yok olmamızı istiyor gibidirler, hem birey hem de grup olarak. Biz ise var olduğumuzu kanıtlamaya
çalışırcasına büyürüz. İşte travmaların insanı değiştirdiği/geliştirdiği bu noktaya “travma
sonrası büyüme” denir. Acı verici bir deneyimi takip eden değişken bir zaman diliminden
sonra; daha güçlü, daha kabullenici, hatta daha bilge olmak. Yakın ilişkiler kurmaya daha
açık oluruz, diğerlerine karşı daha fazla şefkat duymaya da. Süregelen anlamlandırma çabamız yön değiştirir bazen, yaşama karşı bakış açımız, beklentilerimiz de. Davetsiz bir olgunluk
gibi nitelendirilebilir belki de. Travma sonrası büyüme, psikoloji alan yazınında daha somut
travmatik yaşantılar için söz edilse de, doğum anından itibaren maruz kaldığımız büyüklü
küçüklü travmalarımız bize daha “iyi” olma yolunda büyüklü küçüklü adımlar attırıyor olabilir. Unutmamalıyız ki evren, karşıtlıkların dinamizminden beslenmektedir.
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ZİHNİN ve BİLİNCİN SPOR YAPMA BİÇİMİ: RÜYALAR
Esra Güven
esraguven@baskent.edu.tr
Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Rüyaya ilişkin akademik veya ilgili diğer yazıların başlangıç cümlesi, farklı disiplinler çerçevesinde olsa da genelde
“yüzyıllardır insanın ilgisini çeken bir olgu olarak rüya”
diye başlar. Rüya söz konusu olduğunda akla gelen ilk sıfatın “ilgi çekici” olması da bu nedenledir. İlgili disiplinlerarası bilgi akışına daldığınızda bu sıfatlara bir de “etkileyici”
ekleniyor gibi görünmektedir. Nitekim sanattan edebiyata,
bilgi felsefesinden din felsefesine, tıptan psikolojiye birçok
disiplin ve yaklaşımın rüyaları açıklama çabalarının, söz
konusu dalın gelişimine öyle ya da böyle katkıda bulunduğu dikkat çekmektedir. Söz gelimi, ilk anlatılarda rüya
motiflerini inceleyen çalışmalar, toplumların kuruluş, gelişim ya da kritik dönüm noktalarında rüyaların belirleyici
işlevine vurgu yapmaktadır. Kuzubaş (2007), Türk, Yunan,
Britanyalı, Sümerli ve İranlılara ait ilkel edebi alıntılarda
rüyaların, anlatılan olayların başlangıcına, gelişimi ya
da sonucuna doğrudan etkisinden söz etmektedir. Oğuz
Kağan Destanı’nda devletin kuruluş felsefesinin Oğuz
Kağan’ın veziri Uluğ Türk’ün “Altın bir yayın gün doğusundan gün batısına; üç gümüş okun ise kuzeye doğru gittiğini” gördüğü rüyaya dayandırdığından söz edilir. Britanya alıntılarında ise rüyaların olayların başlangıcına etkisi
oldukça belirgin olarak ele alınmıştır. Brutus’un sürgünü
sonrası sığındığı tapınakta gördüğü; Galya’nın kuzeyinde
bir zamanlar devler soyunun yaşadığı bir adaya yerleşmesinin telkin edildiği ve Brutus’un kanından bir kral ırk
doğacağının müjdelendiği bir rüyadan söz edilmektedir.
Brutus’un bu rüya üzerine Britanya’ya yerleştiği vurgulanmaktadır. Edebiyat motiflerinin yanı sıra felsefenin de ilgi
odağı olarak karşımıza çıkan rüyalara Descartes, Sokrates
ve Platon’un da öğretilerinde yer verdikleri görülmektedir. Descartes’ın rüya argümanı olarak bilinen görüşünün,
duyumlara ilişkin şüpheci yaklaşımın gelişiminde önemli
rolü olduğu düşünülmektedir. Bu argümana göre duyumlar aracılığı ile deneyimlediğimiz her şey, uyku esnasında
rüyalar yoluyla deneyimlediklerimize oldukça benzerdir.
Bu bağlamda, dış dünyada (uyanık yaşamda) deneyimlenen duyumların uykudayken deneyimlenenlerden farklı
olup olmadığı tam anlamıyla bilinememekte; bu sebeple
de duyular aracılığı ile edinilen bilgilerin büyük bir bölümüne kuşku ile yaklaşılması gerekmektedir. Platon da
bilginin doğuştan var oluşuna ilişkin görüşünde, rüyalardaki bilginin belirsizliğinden yararlanır ve ruhta bilinçsiz
halde bulunan tasavvurların ilk etapta rüyalarda kendini
göstererek, uygun soru ve araştırmalar ile bir temele ya da
nedene bağlanarak bilgi haline geldiğinden söz eder (Kaya,
2013).
Bilgi ve duyumun felsefesine ek olarak din felsefesi de rüyalardan etkilenmiş ve rüyaları öğretilerinin çıkış noktalarından biri olarak ele almıştır. Nitekim Kur’an’da başta
Hz. İbrahim olmak üzere Hz. Yusuf ve Hz. Muhammed gibi
peygamberlerin rüyalarından bahsedilmektedir. Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i boğazladığını; Hz. Yusuf, on bir yıldız,
güneş ve ayın kendisine secde ettiğini ve Hz. Muhammed
de, Mekke’yi fethettiğini rüyalar aracılığı ile gördüklerini
belirtmişlerdir. Ek olarak Hz. Muhammed’e vahiylerin ilk
olarak rüya yoluyla gelmeye başladığı ve her gördüğü rüya-

nın ertesi gün aynen gerçekleştiğine ilişkin bir İslami inanıştan da söz edilmektedir (Aydar, 2005). Felsefi ve edebi
yorumlardan bilimsel temele oturtma ihtiyacıyla başlayan
rüya fenomeni, büyük grup ve toplumlara etkilerinden bireysel deneyimlenme biçimleri ve etkilerine doğru bir yol
izleyerek etkileyiciliğini sürdürmektedir. Bilgi felsefesi
bağlamında öne sürülen tartışmaları bir kenara koyarsak,
rüyalara dair ilk açıklamaların bilimsel temellerden uzak
büyücülük yaşantıları ya da geleceğe dair spekülasyon kaynağı olan gizemli yaşantılar olarak ele alındığını görebiliriz.
“Rüyaların gerçekleşmesini istiyorsanız önce uykudan uyanmanız gerekir.”
André Siegfried
Son birkaç yüzyıldır ise rüyalar büyücülüğün, spekülasyonların ve gizemli olayların sorumlusu olarak görülmekten ziyade, daha somut anlamlar atfedilen fizyolojik
ve psikolojik bir olgu haline gelmiştir. Rüyalara dair ampirik ilk açıklamalar 1800’lerde rüyaların deneyimlendiği
uyku ile bağlantılı nörofizyolojik çalışmalar ile karşımıza
çıkmaktadır. O zamanların kabul gören açıklamalarından
birine göre rüyalar, uyku esnasında maruz kalınan duyusal bir uyaranın uykuda yarattığı bozukluğa tepki olarak
gerçekleşir. Benzer bir başka açıklama da, beden dinlenme
halindeyken zihnin dış veya iç uyaranlarla uyandırılması
sonucu deneyimlenen yaşantının rüya olduğunu savunur.
Bu deneyimde kontrol ne bedende ne de zihindedir; rüyanın kontrolü tamamen malzemenin (uyaranların) elindedir. Bir diğer görüş ise kontrolü rüyanın malzemesinden
rüyanın kendisine kaydırır ve rüyaları zihnin, bireyselliğin
gücüyle kısıtlanamayan, kendinin bilincinde olmakla kesintiye uğramayan, kendini yöneten ve duyu merkezlerinin
özgürce çalıştığı, canlı ve doğal bir etkinlik olarak açıklar.
Bu sayede zihin, gücünü özgürce kullanarak kendini tazeler ve uyanıklık hali için güç toplar. Diğer bir ifadeyle rüya
zihnin sporudur.
Rüyalar, sözü edilen açıklamaları kendi çerçevesinden
yorumlayan Sigmund Freud ile psikolojinin de en önemli odak noktalarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda
rüyalar, gizil arzu ve güdülerin bilinçdışı süreçte kabul
edilebilir açık içeriklere dönüştürüldüğü “kraliyet yolu
(Via Rega)” olarak tanımlanmıştır (Freud, 1899; 1996).
Freud’un öğrencilerinden biri olan Carl Gustav Jung da,
tıpkı Freud gibi rüyaları bilinç durumları ile bağdaştırırken, rüyalara yapılan spekülatif atıfları da es geçmemiştir.
Jung’un rüya kuramıyla en ilişkili kavramlarından biri olan
arketip kavramı; doğum, ölüm, çocuk, ağaç, kahraman ve
benzeri evrensel prototipleri içerir. Bu evrensel prototipler rüyalarda simgeler aracılığıyla anlam bulurlar. Bu bağlamda rüyaların yorumu, simgelerin hangi arketipe işaret
ettiği ile ilgilidir. Jung’un rüya kuramının kuşkusuz en
uçuk tarafı, anlamlandırma becerisine sahip olmadığı için
kişiye anlamsız gelen ancak anlamlandırılabilse gelecekten
haber verdiğini düşündüğü kehanet rüyalarının varlığıdır
(Caperton, 2012). Lacan ve Boss da, yaptıkları değişiklik ve
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eklemeler ile rüyaların bilinç ile ilişkisinin dedektifliğine
devam etmiştir. Lacan, rüyadaki her simgenin rüya sahibinin ego özdeşimleri (ego identifications) olduğuna vurgu
yapmaktadır. Başka bir deyişle, Lacan’a göre rüyalar, rüya
sahibinin olmak istediği ya da olmaktan korktuğu özellik
ve durumların bilincin ve zihnin arka sokaklarında kendini gösterme biçimidir (Kovacevic, 2013). Boss ise bilinçdışı-bilinç kavgasını bir kenara bırakıp, rüya yaklaşımını
varoluşsal-fenomenolojik bir bakış açısına oturtur ve rüya
içeriğini bilinçdışının değil varoluşsal endişeler temelinde
bilincin oluşturduğunu savunur (Craig ve Walsh, 1993).
“Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada servet sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer.
Dünya malı nesilden nesile aktarılır ama hep dünyada kalır.”
Mevlana Celaleddin Rumi
Bilinç durumları ve zihin paslaşmaları ile seyreden bütün
bu rüya açıklama çabalarından çıkarılacak ortak sonuç, rüyaların rüya sahibi için işlevsel olduğudur. Rüyalar gelecekten haber vermenin ötesinde, çeşitli yollar ile psikolojik
ve fizyolojik sürekliliğimize katkıda bulunmaktadır. Freud
bilinçli yaşantılar esnasında bastırılan gizil istek ve güdülerin rüyalarda kabul edilebilir içeriklere dönüştürülerek
enerji boşalımı sağladığını belirterek, telafi edici bir işleve vurgu yapmaktadır. Jung ise bu şekilde düşünmediğini
belirtmekten çekinmeyerek rüyaların işlevinin telafi değil
uyanık yaşantıların devamı niteliğinde ve tamamlayıcı olduğunu savunmaktadır. “Süreklilik hipotezi” olarak anılan
bir diğer görüş ise, rüya içeriğinin kişinin günlük ruhsal iyilik hali, duygu durumu ve düşünce içeriği ile paralel olduğu ve sürdürücü işlev taşıdığı konusunda ısrar etmektedir
(Domhoff, 1996). Ayrıca uyanık yaşamda maruz kalınan
içsel ve dışsal bütün uyaranların zihne aşırı yüklenmesini engelleyen bir süzgeç gibi işlenecek bilgiyi ayıklayan ve
öncelik sırasına koyan bir mekanizmayı da barındırdığından söz edilmektedir. Ruh sağlığını koruduğuna ilişkin bir
başka pencereye göre ise rüyalar, bilinç ile bilinçdışı ve
uyku ile uyanıklık arasında bariyer görevi görerek, psikoza
ve bazı psikopatolojilere karşı koruyucu işlev taşımaktadır
(Groststein, 2009).
“Hayatlarımızı bir rüyayla karşılaştıranlar haklıymış, uyanık uyuyor ya da uykudan uyanıyormuşuz.”
Montaigne
Rüyalar; rüya sahibinin bilinçliliğinin kabul görmeyecek
açıklarını kapatan, uyanık yaşantıları tamamlayan, işlenecek bilgileri filtreleyen ve bilinçdışı hallerin bilinçli, bilinçli
hallerin de bilinçdışı zihinsel alıştırmaları gibi görünmektedir. Felsefeden edebiyata, tıptan psikolojiye bir çok alana temas etmeyi başarmış bir fenomen olarak insanların
zihnini meşgul eden düşünsel alıştırmalara vesile olması
da, bilime ve insanlığa ufuk açıcı katkılarını beraberinde
getirmektedir. Rüyalar her ne şekilde gerçekleşiyor ya da
ne işlev taşıyor olursa olsun, bilinç ile zihnin aynı takımda
olduğu bir takım sporu olabilir mi?
Yazar Notu: Salvador Dali’nin ünlü tablosu “Belleğin
Azmi - La persistencia de la memoria”nın da bu sporun
sanatsal bir yansıması olduğundan söz edilmektedir. Bu
ilgi çekici eser Dali’nin bir gece rüya sonrası uyanıp aldığı notlar ve bu notların uyku-uyanıklık arasındaki zihinsel
geçişle birleştirilmiş yorumudur.

Persistence of Memory (Salvador Dali, 1931)
Kaynak: dalipaintings.com
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KENTSEL PLANLAMA ARACI OLARAK
TOPLUMSAL HAREKETLER VE GEZİ PARKI ÖRNEĞİ
Oğuzcan Karakaya
okarakaya@baskent.edu.tr
Başkent Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Şehirler asla sadece fiziksel özellikleriyle tanımlanamazlar,
aynı zamanda içinde bulunan popülasyonlar dolayısıyla
aynı zamanda canlı bir organizma gibidirler. Şehirler, kurulmalarından beridir insanların biriktikleri mekanlar olmalarının yanında aynı zamanda ekonomik, kültürel ve/
veya dinsel ve benzeri aktivitelerin merkezi konumunda
olmuşlardır. Bu tarz bir yapıda şehirlerin zaman içindeki
değişimlerinin içinde bulundukları tarihi ve sosyal bağlamdan ayırmak pek mümkün olmamaktadır. Bu değişimleri anlamlandırmak ve adlandırmak sahip olunan perspektiften etkilense de, kaçınılmaz olan klişe “değişimin
kendisi”dir. Burada sorulması gereken soru bu değişimin
ne sebeple ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği olmalıdır.
Tarihsel olarak şehirlerin değişimini ele aldığımızda ilk
akla gelen, bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri mekan
olan şehirdeki değişimlerin bu aktörlerin kendisinden ve
etkileşimlerinden yola çıkacak olması olur. Fakat tarihsel düzende ilk basamaklarda doğru olabilecek bu görüş
zaman içinde Wirth’in de (1938) formüle ettiği biçimde
şehirlerin boyut, yoğunluk ve heterojenlik açısından büyümesiyle birlikte gerçeklikten uzaklaşmaya başlamıştır.
Bu bağlamda değişim her zaman kendiliğinden gerçekleşen bir durum olmaktan çıkmakta; bunun yerine gücü ve
bu gücü uygulama becerisini elinde bulunduran yapıların
çağrılarına cevap olarak planlanan ve uygulanan bir şeye
dönüşmüş bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak modern
toplumlarda toprak kullanım ve düzenleme gücüne sahip
olan ve polis aracılığıyla resmi olarak gücünü kullanabilen
devlet bu bahsedilen planlama gücünün ve yetkisinin sahibi olarak görülmektedir (Souza, 2006). Devletler tarafından başlatılan kentsel planlama hareketleri hem iyi hem
kötü şekilde, baktığımız çerçeveye göre algılanabilir. İyi
olabilir çünkü devlet toplumu düzenler; bu sayede kamusal
kaynakları sağlar ve onlara ulaşımı kolaylaştırır. Kötü olabilir çünkü devletin bir ideolojisi vardır ve toplumdan önce
her zaman kendini düşünür (Souza, 2006). Fakat planlama ve değiştirme gücünün büyük oranda devletin elinde
toplandığını kabul etsek de, devleti tek kentsel planlama
aktörü olarak görmek doğru değildir. Bu doğrultuda sivil
toplumun kentsel planlamadaki rolünü anlamalı ve bu rolün sadece eleştiriden ibaret olmayıp değişimi etkileyebileceği unutulmamalıdır.
Kentlerin Dönüşümü
Mevcut bir ihtiyaç fazlalığı olduğunda, şehirler ortaya çıkmaya başlar. Tarihsel olarak, şehirlerin ilk oluşumu, ekonomik faaliyetteki ilk büyük değişiklikler ve tarımsal çıktıların fazlalığını takip eden politik, dini vb. faaliyetler için bir
merkez olmasından gelmektedir (Scott ve Storper, 2014).
Şehirlerin dönüşümündeki en önemli nokta endüstrileşme
ve birlikte gelen modern şehirlerdir. Bu değişim hızlı bir
kentsel büyümeye neden olmuş ve büyük sanayi şehirlerini ortaya çıkartmıştır (Scott ve Storper, 2014). Sanayileşmenin yükselişiyle birlikte kentsel mekanlar şekillenme-

ye başladılar. Bu anlamda şehirler endüstriyel kapitalist
güçleri tutan merkezi lokasyonlara dönüştü (Soja, 2011).
Kapitalizmin ihtiyaçları neticesinde şekillenen bu yeni
şehirler İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir değişim
sürecine girdiler. Sosyal refah devleti anlayışının yükselmesi ve bunun yanında küresel ekonominin savaş sonrası
değişmesiyle birlikte devletler yapısal olarak değişime uğradılar (Jordan, 1996). Küresel ekonominin savaş sonrası
yükselişiyle birlikte günümüz şehirlerini etkileyen kırılma
noktası da meydana çıkmış oldu. Ekonomik ilişkilerde gerçekleşen üretimden tüketime keskin dönüş, işgücü piyasasında, eğitimde ve fayda sistemlerinde değişikliklerin önünü açtı (Jordan, 1996). Bu değişiklikler işgücü piyasasının
dönüşümü ve mevcut olan ileri teknoloji sayesinde uluslar
arsı şirket merkezlerinin kurularak bazı şehirlerin küresel
ekonominin merkezi haline gelmesini mümkün kılmıştır.
Dünya şehirleri (Friedmann ve Wolff, 1982) veya küresel
şehirler (Sassen, 1994), şehirlere küresel ekonomideki
hiyerarşileri ve bunların belirlenmesi konusunda yeni bir
bakış açısı sunmuştur. Bu bakış açısı bugün birçok yönden
eleştirilebilir olsa da, modern şehirlerde devletin kentlerin
planlanmasındaki aktör rolünün öne çıktığı kırılma noktası kabul edilebilir. Bu yönelim sonucunda kaynaklara sahip
olanlar şehri kontrol etmeye başladılar ve çıkarlarına göre
yeniden şekillendirdiler. Bu anlamda şehirler, bazı gruplara avantaj sağlamak ve daha da güçlü olanı desteklemek
için inşa edilmiştir. Şehir artık ekolojik bir çevre olarak değil, kapitalist üretim ilişkileri tarafından harekete geçirilen
özel bir toplumsal gücün ürünü olarak görülmemektedir
(Friedmann, 1986). Souza (2006) bu söylemi destekleyecek biçimde “… neo-liberalizmin etkisi altında, yerel devlet
genellikle özel şirketlerin, geliştiricilerin ve benzeri lehine
mekân üretimini düzenleme gücünün bir kısmından vazgeçer ya da vazgeçmek zorundadır” der.
Küresel ekonomideki neo-liberal kırılma 2 varsayım üzerinden ilerler. Birincisi, neo-liberal yaklaşım devletleri
ve pazarları temsil eder ve bunları yerel olarak inşa edilen ekonomi ve sosyal organizasyon özelliklerine karşı
oldukları şeklinde sunar. İkincisi, neo-liberalizm “her bedene uyan tek boyut” uygulamasına dayanır ve her farklı
konu için kendi kültürlerini, ekonomik ilişkilerini, sosyal
organizasyonlarını göz ardı ederek aynı sonuçları bekler
(Brenner ve Theodore, 2002). Ekonomik sistemdeki bu
dönüşüm yönetimi etkilemiştir ve Harvey’e (1989) göre
“idari yönetimden girişimcilik yönetimine” doğru bir değişim olmuştur. Bu değişim, yerel yönetimlerin klasik refah devleti anlayışından yeni girişimlerin yaratılmasında
bir tür destekleyici veya doğrudan rol oynaması gerekip
gerekmediğine dair hizmet sağlama konusunda bir dönüş olarak anlaşılabilir (Harvey, 1989). Yönetimdeki yeni
yaklaşım kamu hizmetlerine yapılan harcamaların azaltılmasında, hizmetlerin özelleştirilmesinde, yönetimlerin
kâr merkezleri olarak görülmesinde kendini göstermektedir (Gough, Eisenschitz ve McCulloch, 2006). Bu tarz
bir yaklaşımda devlet kendi otonomisini kaybetmekte ve
bundan sonrasında “tarafsız” bir aktör olmaktan tamamen
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uzaklaşmaktadır. Bu durum şehir planlamasını tarafların
hepsine fayda sağlayabilecek daha ilerici bir yaklaşım yerine, her zamankinden daha muhafazakar bir hale getirdi
(Souza, 2006). Bu sistemin sürekliliğini sağlamak için ve
günlük yaşam üzerinde tam kontrol sahibi olmak için mekan buna yönelik üretilmelidir (Lefebvre, 1996). Gündelik
yaşamın kapitalizm tarafından domine edilmesi ve ek olarak iş hayatının gündelik yaşama bağlı olması nedeniyle
toplumsal alan da bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bu bağlamda sosyal alandaki sınıfların üretimini sosyal planlama
yoluyla yapılmasını gerektirir ve ayrıca bu durum kentsel
planlama olarak da adlandırılabilir (Lefebvre, 1996). Bu
tür bir planlama, sınıf çatışmalarının yapılara damgalanmış olarak devam etmesini gerektirir. Sistemin devamı
için mekan sistemin ihtiyaçlarına göre organize edilmek
zorundadır. Bunu yapmak için kentsel alanların yeniden
yapılandırılması öne çıkmaktadır. Brenner ve Thedore’un
(2005) Soja’dan alıntı yaptığı gibi:
“Yeniden yapılanma, seküler eğilimlere bir ara verilmesi ve sosyal, ekonomik ve politik yaşamın önemli
ölçüde farklı bir düzenine ve konfigürasyonuna doğru bir kaymayı ifade etmektedir. Böylece, geleneksel adaptasyonları engelleyen ve yerine önemli bir
yapısal değişim talep eden, belirli düzensizliklerden
veya zayıflıklardan faydalanan yıkım ve yeniden
inşa etme, yapıların bozulması ve yeniden yapılanma girişimini çağrıştırıyor… Yeniden yapılandırma;
akış ve geçiş, saldırgan ve defansif duruşlar anlamına geliyor. Süreklilik ve değişimin karmaşık bir karışımı.”
Bu anlamda “yeniden yapılanma”, yoksulların belirli bölgelerden ve potansiyel kâr sağlama alanlarından “kentsel
yenileme projeleri” adı altında dışlanması için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda kentsel planlama sadece fiziksel bir değişim olarak değil, aynı zamanda kentin
toplumsal düzenini da değiştirmektedir. Bu anlayışa karşı;
yeni toplumsal hareketler bir direniş imkanı sunuyor. Yeni
toplumsal hareketler, mekânı kullanan ve böylece mekânsal uygulamaları üretme hakkına sahip oldukları için, şehir üzerinde kimin hakkı olduğunu tartışır. Bu, Souza’nın
(2006) terimiyle başka bir “planlama aracısı”nın yolunu
açmaktadır: Kenti kullanan kişiler.
Kent Hakkı ve Toplumsal Hareketlerin Planlama
Aktörü Olarak Kullanılması
“… kent hakkı bir haykırış ve talep gibidir”
Lefebvre, 1996b
Marcuse’nin de (2009) belirttiği gibi Lefebvre’nin bu söyleminde “haykırış zorunluluktan doğan bir şey ve talep
bunlardan çok daha fazlasıdır”. Bunlar, en çok ihtiyacı
olanlardan gelen sosyal değişimi ve sosyal adaleti içerir.
Talep temel maddi yoksunluktan gelirken; haykırış toplumsal olarak yabancılaşmışlardan gelir (Marcuse, 2009).
Yeni kentsel hareketler, temel altyapı iyileştirmeleri yerine
“insan hakları” üzerine daha fazla vurgu yaparken, “kent
hakkı” bu talepler için “mobilizasyon simgesi” olmuştur
(Marcuse, 2009). Marcuse (2009), şehir üzerindeki bu iddiayı ahlaki, adalete, etiğe, ahlaka, erdeme ve iyiye dayanan temel prensipler olarak açıklamaktadır. Bu anlayışta,
yaşamın maddi gereksinimleri tek önemli şey değildir, aynı
zamanda sosyal fırsatlar bir zorunluluktur. Harvey (2012)

bunun üzerine şunları söyler:
“Bu nedenle kent hakkı, kentin sahip olduğu kaynaklara bireysel erişim hakkından çok daha fazlasıdır:
Kalbimizin arzusunun ardından şehri daha fazla
değiştirerek kendimizi değiştirmek hakkıdır. Üstelik kenti değiştirmek kaçınılmaz olarak kentleşme
süreçleri üzerinde kolektif bir gücün kullanılmasına bağlı olduğundan bireysel bir haktan ziyade bir
kolektiftir. Kendimizi ve şehirlerimizi inşa etme ve
yeniden inşa etme özgürlüğü, tartışmak istediğim,
insan haklarımızın en kıymetli fakat en ihmal edilenlerinden biridir.”
Bu anlamda kent hakkının talep edilmesi, kenti şekillendirme gücünün talep edilmesidir. Ancak bu hakların sonucu bireyselden ziyade kolektif olmalıdır (Marcuse, 2009).
Bu kolektif hak, kentleşme süreci boyunca kendimizi değiştirmemizi ve gerçekten istediğimiz şeyi elde etmemizi
mümkün kılar: Adalet, eşitlik ve benzeri. Marcuse’in analizinin bir başka önemli yönü de, Lefebvre’in “hangi şehir?”
hakkındaki düşüncelerine dayanmaktadır; bu bağlamda
hak talebinde bulunulması hemen geçerli olmak zorunda
değildir, ancak gelecekteki bir şehir için olabilir (Marcuse, 2009). Bununla birlikte hayatı toplum ana aktör olacak
biçimde yeniden üretmek mümkün olacaktır (Lefebvre,
1996).
Dünyadaki mevcut durum devletin planlamayı kontrol ettiği Haussmann’ın Paris projesine dayandırılabilir ve benzetilebilir. Haussmann’ın kenti bir bütün olarak planlama
yöntemi, bugünün uygulamalarında hala görülebilir. Bu
örnekte Haussman kenti devletin istekleri doğrultusunda planlamıştır ve bu da işçi sınıfının ve yoksulların şehir
merkezinden dışlanmasına yol açtı. Paris’in merkezinde
yapılan bu tip bir planlama, “önceki grupların etkileri”ni
ortadan kaldırarak, Paris’i bir ilgi merkezi haline getirdi ve
Paris ekonomik aktiviteyi artıran bir tüketim ve ticaret yeri
haline geldi (Harvey, 2003). Bu yaklaşım “kentsel yenileme” projeleri veya “mega kentleşme” projeleri ile Haussmann’ın dönemindeki amaçlarına hizmet ederek devam
etmektedir.
Artık kentleşme, neo-liberal politikalarla ulusal sınırları
aşmıştır ve küreselleşmiştir. Bu anlamda yaşamlarımıza
tüketim, turizm ve kültür ve bilgi tabanlı endüstri merkezli olarak yeni bir boyut getirdi (Harvey, 2012). Yaşam
tarzındaki bu tip bir değişim, sınıflar arasındaki uçurumu
genişletmiş, kolektif eylem yerine bireysel kazanımları teşvik etmiş ve daha bölünmüş ve parçalanmış popülasyonlar yaratmıştır. Bunlar, çatışmaların devamını sağlamakla
birlikte aynı zamanda güçlendirdi. Harvey, Schumpeter’in
“yaratıcı yıkım” terimini kente uyarlayarak, kamu düzenini
ve siyasi iktidarı tehdit edebilecek işçi sınıflarının ve diğer
marjinal grupların kaldırılmasını açıklamak için kullanır;
bu tür dönüşümlerin her zaman parçalanmayı arttıracak
bir sınıf boyutu da vardır. Bu tür planlama, aynı zamanda
kent üzerinde kontrol ve gözetim sağlamaktadır (Harvey,
2012). Bunlara karşın, Harvey (2012), bir araya gelmeyi önermektedir ve fazlalık üretimi ve kullanımı üzerinde
daha fazla demokratik kontrol elde etmek için karşıtlığı bir
araç olarak kullanmaktadır; temel prensiplere zıt dursa da
kontrol altına almak her zaman kötü değildir, çünkü hayatta kalmak için gereklidir. Devleti demokratik kontrol altında planlamaya dahil etmesi önemli görülebilir. Kent hak-
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ler” aracılığıyla örgütlenme sunmaktadır. Bu sayede yerel
bilgilerin ve devletin yapısal kanallarının ve teknolojilerinin kullanılması mümkün olacaktır çünkü kuramsal olarak
kaçınılsa da pratikte devlet işbirliğinin bir noktaya kadar
gerekli olduğunu varsaymaktadır. Bu nokta da sorunludur çünkü katılım mekanizmaları devlet tarafından sağlanır, bu durum da devletin hareketleri etkilemesine izin
verir. Protestolar, ayaklanmalar ve mobilizasyon yoluyla
devlet daha fazla sosyo-mekânsal değişimin kazanılmasını sağlayacak kadar baskı altına alınabilir. Bir toplumsal
hareketin amaçlarını sadece temel altyapısal kazanımlara
değil, sosyo-mekânsal değişime dayandırılması gerektiğini
unutmamak gerekir. Bu sosya-mekansal dönüşümleri sağlayabilmek için, uzun vadeli mobilizasyonu mümkün kılıp
bu hedefe doğru yeni bir yatay konumlanmış, hiyerarşik
olmayan, otonom bir politik kültür geliştirmek gereklidir.
Devlet ile işbirliğinin gereğinden fazla yapılmamasına ve
toplumsal hareketlerin otonomluklarını korumasıyla; bu
hareketler kendi planlarını ve stratejilerini uygulayarak
alternatif planlama aktörleri olarak öne çıkacaktır. Kentsel reform stratejisi, mekânın üretiminin düzenlenmesi ve
daha somut bir açıdan kent yaşamındaki bazı tipik problemlerin üstesinden gelmenin etrafında odaklanmalıdır
(Souza, 2006).

Henri Lefebvre (1901-1991)
Kaynak: Wikipedia

kının halkın elinde olması görüşü benimsenmekle birlikte
Harvey’e (2012) göre, şehri kendi fikirlerine göre şekillendiren politik ve ekonomik elitlerin kontrolü altındadır.
Yine de, onların olanı almak için tutarlı muhalif hareketler
bulunmamaktadır, ancak dünyanın her yerinde yerel olarak örgütlenmiş ve ulusal hareketler vardır. Bunları birleştirmek için Harvey (2012), kenti kendinde bir ideal olarak
tanımlamakla birlikte bu düşünceyi politik olarak gerçekleştirmenin zor olduğunu belirtir.
Harvey’in devletin dahil edilmesi ya da devletin kenti yeniden şekillendirmek için bir araç olarak kullanılması
hakkındaki görüşü farklı bir perspektifden bakıldığında
problemli hale gelmektedir. Souza (2006), sivil toplumun
kentsel planlama konusundaki rolünü vurgularken, sadece
eleştirmek için değil, aynı zamanda etkilemek için orada olduklarını belirterek; daha ilerici güçler için bile, kapitalist
sisteme uyumun gerekli olduğunu savunmaktadır. Devlet
ile yapılan ortaklıkta, devletin sosyal değişme üzerindeki
etkisini arttırmakta ve ortak grupların etkisini zaman içinde azaltmaktadır. Bundan kaçınmak için devlet üzerinde
sürekli baskı kurulması gerekmektedir. Bu anlamda devlet
mekanı kendi çıkarlarına göre şekillendirmek için gücünü
kullandığı için, toplumsal hareketler kendi alternatiflerini
uygulamaya ve üretmeye çalışmalıdır. Bu noktada önemli
olan şey, alternatiflerin devlete rağmen ve devlete karşın
anlaşılabilmek zorunluluğudur (Souza, 2006). Bunu yaparak mekanı dönüştürmeyi mümkün kılacak eylemler sağlanır. Otonomi konusundaki vurgu, burada devletin işbirliği
ve onun hareketler üzerindeki etkisi ile çelişmektedir. Souza (2006), Harvey’nin büyük ölçekli küresel karşıtlığından
farklı olarak dönüşümü mümkün kılacak “bölgesel kimlik-

Castells’i (1983) okuyarak toplumsal hareketlerin özerkliği hakkında bazı destekleyici görüşler alabiliriz, ki bu
da sosyal hareketin politik sisteme en azından kısmen
bağlı olması fakat kendi örgütlenme biçimlerinde ve
ideolojisinde otonom olması gerektiğini söylemektedir.
Ayrıca, toplumsal hareketlerin başarılı olması için, bir
kentsel toplumsal hareket olarak rollerinin farkında olmaları gerektiğini de eklemektedir. Bu paralel fikirlere ek
olarak, toplumsal hareketlerin başarısına iki öğe daha ekler. Birincisi, bir toplumsal hareket medya, profesyoneller
ve siyasi partiler tarafından topluma bağlanması gerekir.
İkincisi, tüm boyutlardaki kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için kentsel bir hareket praksisini 3 hedefte -toplu
tüketim talepleri, toplum kültürü ve politik kendi idaresiifade etmelidir.
Gezi Park Eylemleri
Gezi Parkı eylemlerini kısaca açıklamak gerekirse, eylemler Taksim meydanının ortasında bulunan Gezi Parkı’nın
tahrip edilmesiyle başladı. Parkın imha edilmesi gerekiyordu ve yeni bir alışveriş merkezi ve Osmanlı dönemine
ait tarihi bir topçu binası onun yerine inşa edilmek isteniyordu. Ağaçların kesilmesinin engellemek için küçük çaplı
ekolojik bir direniş olarak başlayan şey, polis vahşetinin iktidarın emriyle dahil edilmesiyle yaygınlaştı. Mobilizasyon
polisin acımasızlığına karşı sosyal medya ve sosyal ağlar
aracılığıyla sağlandı. Protestolar haftalarca devam ettikten
sonra nihayetinde protestocular ve hükümet arasında bir
uzlaşma ile sona erdi ve polisin geri çekilmesi ve parkın yıkımının kararının gündemden kaldırılmasıyla sonuçlandı.
Hükümete karşı ekolojik bir direniş olarak başlayan şey,
iktidar partisinin politikalarına karşı muhalefet için bir
çatı olarak ortaya çıktı. Toplu olarak hareket etmek için
katılımcı girişimler “Taksim Dayanışması” adı altında eylemlerini koordine ettiler (Farro ve Demirhisar, 2014). Bu
olaydan önce, her katılımcının farklı arka plan ve özellikleri olduğu için böyle bir örgütün oluşmasını büyük olasılıkla muhtemel olmayacaktı. Farro ve Demirhisar (2014) bu
oluşumu şöyle açıklamaktadır:
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“Bu farklı grupların bir araya gelmesine izin veren
şey özellikle ‘Taksim’in Yayalaştırma’ projesidir.
Taksim, İstanbul’un modern, dünyaya açık, kentin
bir parçası olarak çok sayıda kültür barındıran, duyarlı ve sembolik bir bölgedir.”
Kültürel çeşitliliği ve tarihi bağlamı göz önünde bulundurarak bu koordinasyonun nasıl mümkün olduğunu açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu oluşum, en çok gençlerden
oluşmakla birlikte, bireysel yaşamın ekonomik, kültürel,
sosyal ve politik boyutlarına yönelik bir talep içerir. Bütün
bu boyutları etkileyen tahakkümlere karşı öznel olumlama,
tüm protestocuların eylemlerinin altında yatan sebeplerdir
(Farro ve Demirhisar, 2014).
Bu protestolar bir ölçüde başarılı oldu ve iktidar partisini
kısa bir süre için politikalarını gözden geçirmeye zorladı.
Ancak iktidar partisi, bir sonraki seçimleri yine de kazandı. Castells (2015) bunu Gökmenoğlu ve Cinmen’den alıntı yaparak açıklamaktadır: Birincisi, hareketin hükümete
uyumlu ana akım medya tarafından göz ardı edilmesi;
ikincisi, büyük bir kitle karşı çıksa da, Türk toplumunda
hala keskin ve kültürel bir parçalanma olduğu görülmekte. Yeni kuşaklara yönelik daha muhafazakar politikaların
uygulanması kırsal kesimlerin ve kentsel nüfusun daha
az eğitimli kesimlerin çevrecilik görüşleri tarafından desteklenmiş; bu durum da çevrecilik, demokrasi ve hoşgörü
değerlerini taşıyan bu gruplar ve dindar popülasyon arasında daha fazla çatışmaya neden olmuştur. Ayrıca Castells
(2015), İslamcı kültürü yerel düzeyde ve kültürel boyutta
dayatılmaya çalışırken, küreselleşme ve neo-liberal ekonomi politikaların da bir yandan devam ettiğini belirtmiştir.
Bu iki taraf arasındaki çatışma, mekana müdahale olarak

sonuçlarda kendini göstermektedir. Bir zamanlar basit bir
çevre direnişi olarak görülen bu eylemler, devlet tarafından uygulanmaya çalışılan sosyo-mekânsal değişime karşı
direnç noktaları olmuştur. Bu girişime karşı mobilize olma
denemeleri ilk başta başarılı olduysa da, zaman içinde yavaş yavaş azaldı.
Yine de herhangi bir kazanç ortada yok diyemeyiz. Meydanın tahliyesi katılımcılar için yeni potansiyeller yaratmıştır.
Batuman’a göre (2015), protestoların nasıl sürdürüleceğine ve onun politik mekanizmalara nasıl dönüştürüleceğine
dair tartışmalar ortaya çıktı ve sosyal medya aracılığıyla
mahalle forumları oluşturuldu. Parkların politik eylem için
tekrarlı kullanımı onları yeni bir mekana dönüştürürken
kullanıcılarını da demokrasi ve katılım haklarını isteyen
politik öznelere dönüştürmüştür, bu durum da yeni bir
mekan ve yeni mekânsal pratiklerin oluşturulmasına neden olur (Batuman, 2015).
Tartışma
Gezi Parkı protestoları, Türk toplumsal hareket tarihinde
bir tür kırılma noktası olabilir. Yeni ve daha “yaşanabilir”
kentsel deneyime talep gösterilen bir direnç noktasını belirtmektedir. Gezi Parkı bir çatışma bölgesiydi, çünkü devlete ve Taksim meydanının tarihsel bağlamına karşı temsil
ettiği şey; seküler Türkiye’nin demokratik değerlerinin
sembolik önemi ve temsiliydi. Bölgenin İslami değerlerle yeniden şekillendirilmesi, devletin isteklerine karşı bir
karşıtlık oluşturdu. Bu yeniden biçimlendirme, yalnızca
kültürel üretime indirgenmemeli, aynı zamanda neoliberal devlet politikaları doğrultusunda alışveriş merkezinin kurulmasıyla ekonomik faaliyetin de bir temeli ola-

Gezi Parkı Olaylarında Taksim Meydanı, (Bülent Kılıç, 2013)
Kaynak: www.fotomuhabiri.com
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rak da düşünülmelidir. Sonuçlar bize devlet yönetimindeki planlamanın yerine kentsel dönüşümün aşağıdan yukarıya doğru etkilenmesinin mümkün olduğunu gösterdi.
Ancak, sonuçlar kuramsal bakış açısını düşündüğümüzde
sınırlıydı.
İlk olarak karşıt gruplar ile iktidar partisinin ideolojisi arasındaki keskin farklar nedeniyle, sivil toplumun yapısal
devlet kanallarını kullanmasına izin vermek için iki taraf
arasında hiçbir şekilde işbirliğine gidilmemiştir. Bu anlamda planlamaya katılım sınırlı bir kapsamda kalmıştır.
Bu sonuç uzun süreli mobilizasyonun başarılamamasının
neden olduğu bir çıktıdır. Gezi hareketi birçok farklı ideolojik, kültürel, benzer arka plandan katılımcı tarafından
oluşmasına rağmen; bu gruplar, mevcut sisteme uygulanabilecek dönüştürücü bir yaklaşım ve yukarıda bahsedilen
kentsel dönüşümün en önemli yönü olarak kabul edilen
üretimin düzenlenmesi için bir araya gelmeyi başaramamışlardır. Ayrıca hareketin kendi siyasi kültürünü oluşturmasına izin veren görünür bir lider ya da kurum yoktu. Souza’nun (2006) politik kültürün yatay ve hiyerarşik
olmayan bir yapıya sahip olması gerektiğini öne sürse de,
farklı kökenden gelen çok çeşitli katılımcı grupların aslında protestoları organize edip düzenleyebilecek bir lidere
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca pozitif olarak da
görülebilen, katılımcıların geniş yelpazeden olması da
mobilizasyonun sağlanması konusunda başka bir engel
olabilir. Özgür yeni kentsel nesil ile geleneksel kırsal nüfus arasındaki parçalanma hakkında konuşmanın yanında,
katılımcı gruplar arasındaki farkın da aynı ölçüde geniş
olduğunu belirtmek gerekir. Bu durum, kolektif hedeflere rağmen yerleşik veya ortak olarak tanımlanabilecek bir
ideolojinin oluşturulmasını imkânsız hale getirdi. Devlet
de bu farklılıkları medyayı aracılığıyla gruplar arasındaki
uçurumu genişleterek ve konumunu güçlendirerek kullandı. Bunun ana örneği, nüfusun çoğunluğu için sorunlu bir
konu olduğunu kanıtlayan en son terörizm propagandası
olarak gösterilebilir. Bu, aynı yaşanan zaman diliminde
bile harekete karşı düşmanlığa neden oldu ve ana akım
medyanın devlet tarafından kullanımı da aksinin geniş kesimlere yayılmasına yardımcı oldu. Bu anlamda, bir bütün
olarak bir toplumun desteğini kazanmadı ve bu nedenle
devlet tarafından maksatlı parçalanma ile zaman içinde
azalmak zorunda kaldı. Son olarak, Gezi Parkı hareketinin kendi içinde otonom olduğu görülmüştür fakat bir
toplumsal hareketin ihtiyaç duyduğu “kolektif otonomluğa” sahip değildir. Katılımcıların geniş yelpazesi de bunun için bir sebeptir, ancak yine de böyle bir grup oluşturabilmek, mevcut olan durumda bir başarıdır ve gelecek
için aşinalık ve potansiyel oluşturabilir. Bununla birlikte,
Gezi Parkı türünün ilk örneği olduğunu ve her anlamda
kendine özgü olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, gelecekteki hareketlerin ve sivil toplumun Türk toplumunda bir planlama aktörü olarak yer alabilmesi için hala bir
imkan var.
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BİYOTEKNOLOJİ: ON BİN YILLIK SERÜVEN
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Bu başlık, “biyoteknoloji” teriminin sadece son yüzyıla ait
olduğunu düşünen biri için şaşırtıcı olmalı. Biyoteknolojinin oldukça eski bir geçmişe sahip olması ve günümüze
kadar kesintisiz bir şekilde gelmesinin yanı sıra, bu konuda ikinci önemli şaşırtıcı durum, biyoteknolojiyi hayatında
hiç duymamış birinin biyoteknoloji ile her gün karşılaşıyor
olmasıdır. Biyoteknoloji ile ilgili oldukça şaşırtıcı bir durum daha var ki, o da günümüz koşullarında biyoteknolojiyi tüm yönlerini kapsayacak şekilde tanımlamanın
pek mümkün olmamasıdır. Düşünün ki bilimsel bir kavramın tanımını tam olarak yapamıyorsunuz. O zaman adım
adım açıklamaya çalışalım bu “yeni” fakat “aslında eski”
kavramı.
En bilinen tanımıyla biyoteknoloji, yaşayan organizmaların ürettikleri maddelerin veya doğrudan bazı organizmaların, insanlığın yararı için kullanılmasıdır. Biyoteknolojinin doğuşuna tarihsel bir yolculuk yapacak olursak bu
tanım işimizi fazlasıyla görecektir. Ancak günümüze doğru
geldikçe bu tanım giderek yetersiz kalacaktır. Günümüzden on bin yıl geriye gittiğimizde, insanların temel gereksinimlerinin hemen her zaman aynı olduğunu görürüz:
Besin, giyinme ve barınma (Verma, Agrahari, Rastogi ve
Singh, 2011). Bu ihtiyaçların zaman içerisinde sadece tipleri değişmiştir. Yerleşik hayata geçen insan, tarımsal faaliyetlere başlamış ve bu faaliyetleri barındığı yerin yakınında yapmıştır. Bu durum, hayvanların insanların yakınına
gelmesine sebep olmuştur (Verma ve ark., 2011). Evcilleştirme faaliyetlerinin ilki, benzer besin arayışları nedeniyle
bu yakınlıktan kaynaklanmış gibi görünse de son yapılan
çalışmalarda özellikle, şimdiki köpeklerin atası olan kurtların tarımsal faaliyetlerden çok daha önce evcilleştirildiği
gösterilmiştir (Blaustein, 2005). Evcilleştirmenin yaklaşık
otuz bin yıl önce olduğunu öne süren bilim insanları mevcuttur. Yine de yerleşik hayat ile birlikte yapılan evcilleştirme, daha önceki yapılanlardan biraz daha farklı ve çeşitlidir. Şöyle ki; yerleşik hayat düzeninde insanlar, hayvan
evcilleştirmelerini bilinçli olarak gerçekleştirmiştir. Bu evcilleştirme tipine “yönlendirilmiş evcilleştirme” diyebiliriz
(Blaustein, 2005). At ve eşeğin bu şekilde evcilleştirildiği
ve taşıma ve tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu nokta insanlık için oldukça kritik. Burada biraz
durmak gerekir.
Toprağı, bitkileri anlamaya başlayan insanlar
hayvanları da anlayacaktı
Avcı durumundayken, insan hareketli, doğa da çok değişken olduğu için avcılıkla geçinen insan doğayı çözümlemekte ilerleme kat edemiyordu. Ancak bundan sonra
yerleşik hayata geçen insanın, yakınına gelen hayvanları
evcilleştirmesi ve en önemlisi ıslah etmesi, başka bir ifadeyle sonraki kuşaklarına bir şekilde müdahale etmesi,
biyoteknolojinin ilk defa tarih sahnesine çıkması demekti. Islah edilen hayvanlar tarımsal faaliyetlerde kullanıldı.
Hayvanlarla birlikte hasat miktarını artıran insan, kullandığı bitkileri de çaprazlamaya başladı ve bitki ıslahını da
kendi iklim, arazi ve toprak yapısına uygun bitki yetiştir-

mek için kullandı. Böylelikle yerleşik hayata geçen insanlar yaşadığı doğayı daha çok anlamaya başladı ve göçebe
olduğu zamanlara kıyasla, doğa karşısında daha fazla üstünlük elde etti. Bu, insanlığın yaşam süresinin uzaması
anlamına geliyordu. Geçmiş bazı dönemlerde yaşam ömrü
15 yıla kadar inmiş insanlık için bu, çok büyük bir başarıydı. Artık daha uzun süre yaşayan insanlar evcilleştirdikleri hayvanın etini yiyor ve onun sütü ile besleniyordu
(Yaşam süresi, avcı topluma göre artmış olsa da, bu artış
beklenildiği kadar olmamıştır. Yerleşik hayatın bu yazıda
bahsi geçen insanlığa muazzam katkılarının yanı sıra, bu
yaşam biçiminin önemli yan etkileri de olmuştur. Örneğin;
hayvanlardan geçen hastalıklar, tahıla dayalı beslenmeden
dolayı avcı toplumlarda asla olmayan dişlerin çürümesi,
küçülmesi ve şeker hastalığı gibi).
Bundan 11.000 yıl öncesine kadar, insanların yaşamındaki
baskın içecek, su ve anne sütü idi (Wolf, Bray ve Popkin,
2008). Anne sütünün dışında, insanlar içecek olarak sadece kalorisiz suyu kullanıyordu. Yapılan tahminlere göre,
anne sütü ve sudan farklı ilk içilen içeceğin hayvansal süt
olduğu düşünülmektedir. Suya göre kalorisi oldukça fazla
ve besleyici olan süt, ilk olarak, evcilleştirilmiş koyun ve
keçi sayesinde insanların yaşamına girdi (Wolf ve ark.,
2008). Tahminler MÖ 9000’lerde Irak ve Romanya’da koyun ve keçinin evcilleştirildiğini göstermektedir (Wolf ve
ark., 2008). Fakat bu konuda şu ana kadar bulunan kanıtlar, MÖ 2000’lerde sütün tüketildiğini kesin olarak göstermektedir (Toussaint-Samat, 1993).
Hayvansal kaynaklı süt, insan evrimini
etkilemiştir
Sütün içerisinde yoğun miktarda bulunan laktoz şekerinden dolayı, sadece bazı insan popülasyonları sütü tüketebiliyordu. Laktozu sindirebilmek için gerekli olan laktoz
tolerans geni, Avrupa’da 5000-10000 yıl önce, bağımsız
bir şekilde Afrika’da ise 6000-7000 yıl önce evrimleşmiştir
(Tishkoff ve ark., 2006) Bu gene sahip insan popülasyonları oldukça büyük avantajlar elde etmişlerdir. Kuzey toplumlarındaki düşük D vitamini sentezinden kaynaklı azalan kalsiyum seviyesi, hayvansal sütün diyete girmesi ile
dengelenmiştir. Dolayısıyla süt, kuzey toplumlarına büyük
bir seçici avantaj sağlamıştır (Patterson 2000). Bir diğer
örnek; Orta Asya göçerlerinin yaşadığı iklim ve sert koşullar nedeniyle (oldukça az meyve ve sebze diyeti) C vitaminine ihtiyaçlarının çok fazla olmasıdır. Bu durum, bu insan
popülasyonlarının çok yüksek oranda iskorbüt hastalığı
riski altında olmasına sebep olmuştur. Atların evcilleştirilmesini takiben bu popülasyonlar, C vitamini ihtiyacını kısrak sütlerinden sağlamışlardır. Çünkü kısrak sütleri, insan
sütüne göre 2 kat, inek sütüne göre ise 4 kat daha fazla C
vitamini içermektedir (Tannahill, 1989).
İnsan, yerleşik hayata geçtikten sonra iki büyük sorun ile
karşı karşıya kaldı. Bu sorunlardan ilki, kendi atıklarının
ve diğer bazı atıkların (örn., hayvansal atıklar) yaşam alanının çok yakınında olması ve kendi su kaynaklarını farkın-
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da olmadan kirletmesidir (Wolf ve ark., 2008). Dolayısıyla,
insanların içtikleri su ve süt birçok hastalığın bulaşmasına
sebep olmuştur. Bu bulaşıcı hastalıklardan bazıları; kolera,
çocuk felci, şarbon, kızıl hastalığı, tüberküloz ve botulizmdir (Steele, 2000). Ne yazık ki 1900’lü yılların başına kadar
bu hastalıkların sebebinin mikroplar yerine insan olduğu
düşünülecek ve bu ölümlere hiçbir çare bulunamayacaktı. İşin ilginç tarafı, binlerce yıl öncesinden ziyade, pastörizasyon bulunduktan sonra bile ilgili kirleticiler sütte
yoğun bir şekilde tespit edilmiştir. Örneğin; 1908-1918
yılları arasında, Londra’da sütlerin %7.4-11.6 oranında
tüberküloz basili ile kirlenmiş olduğu bulunmuştur (Wolf
ve ark., 2008). Hayvansal sütlerin gerçek anlamda pastörizasyonu, hayatımıza tam olarak 1930’lu yıllardan sonra
girebilmiştir.
Yerleşik hayatın sebep olduğu ikinci önemli sorun, hasat
edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin fazlalığıdır. Elde
edilen ürünler bozulmadan saklanmalıydı, çünkü insanlar
bu ürünleri yılın her zamanı hasat edemeyeceklerini çok
iyi biliyordu. Avcı toplum halindeyken de aynı sıkıntıları
çokça çekmişti. İnsanlar, ürünler içerisindeki suyun sorun olduğunu daha önceden fark etmişti. Dahası, ülkeler
arasında çok büyük mesafeler olmasına rağmen benzer
besin saklama uygulamaları, farklı topluluklar tarafından
keşfedilmiştir. Örneğin; Çinlilerin balıklarını tuz kullanarak saklaması, 5000 yıl önce Orta Doğulu çiftçilerin hububatlarını hava geçirmez keçi derisiyle kapatılmış topraktan
yapılmış amforalarda saklaması ve Romalıların et ve meyvelerdeki su aktivitesini tuz ya da bal ekleyerek azaltması, su aktivitesini ürünlerden uzaklaştırma faaliyetleridir.
Sütün ise bu yöntemlerle saklanması mümkün değildi.
Peki, sütün yoğurda, peynire, tereyağına dönüşümü nasıl olacaktı? Bu ürünlerin en önemli özelliği, süte göre
daha uzun süre bozulmadan kalabilmeleridir. Dolayısıyla
bu ürünlerin bizim için yaşamsal bir öneminin olduğunu
söyleyebiliriz. Bu biyoteknolojik ürünlerin nasıl keşfedildiği tam olarak bilinmemekle birlikte, bu konuda bazı
güçlü hipotezler bulunmaktadır. Örneğin yoğurdun, Asyalı
göçerlerin sığır sütünü tesadüfi olarak güneşte tutmaları sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Peynir ise yoğurda göre daha karışık ve zorlu bir mekanizmaya sahiptir.
Normal şartlarda, sütten peynir üretmek için sütün pıhtılaşması, başka bir ifadeyle, süt proteininin koagüle
olması gerekmektedir. Bugün sütü pıhtılaştıran en
önemli materyal sığır midesinden elde edilen “rennet”
proteinidir. Sofralarımızda bulunan peynirin sığır midesinde bulunan bir protein aracılığıyla yapıldığını daha önce
duymuş muydunuz? Rennet proteinin iki aktif enzim bileşeni vardır: Kimozin ve pepsin. Bu iki enzim, yeni doğan
buzağının midesinden salgılanır. Yeni doğan buzağının
ön midesinde bu salgı, %95 kimozin ve %5 pepsin içerir.
Hayvanın yaşının artması ve sütten ota geçmesi ile birlikte,
yaklaşık 9 aylık bir süre içerisinde, bu salgının oranı tamamen değişerek tersine döner (%10 kimozin, %90 pepsin).
İşte biz, peynir yapımında, süt proteinlerini pıhtılaştıran
kimozine ihtiyaç duyuyoruz. Bu kimozin oranı en çok buzağı rennetinde olduğu için, bu rennet peynir yapımında
olmazsa olmazdır. Peki bin yıllarca önce insan renneti nereden buldu? Renneti bulduğunu biliyoruz çünkü Sümerlerin MÖ 4000 yıl önceki tabletlerinde, peynir ve tereyağı
yapımından bahsedildiği tespit edildi (Toussaint-Samat,
1993). Buradaki en önemli hipotez, insanın sütü hayvan
midesinde saklayarak tesadüfi bir şekilde peyniri elde ettiğini önermektedir.

Hububatlar Nasıl Saklandı?
Süte benzer şekilde, yerleşik hayat insanının elde ettiği
hububatları saklaması, çözdüğü en önemli sorunlardan
biridir. Peki, bu hububatlar nasıl saklandı? Hasat sonrası
çokça elde edilen hububatlar, bira gibi alkollü içeceklere
çevrilerek saklandılar. Bu ürünler de o zamandan günümüze kadar geleneksel olarak aktarılan biyoteknolojik
ürünlerdir. Peki insanlar bu keşfi nasıl yaptı? Yağmurda
bekletilen arpaların şişmesi ve tekrar kuruması (Günümüzde bira yapımında malt hazırlanması yine benzer
şekilde yapılmaktadır) ve sonrasında öğütülerek su ile
karıştırılıp yine bekletilmesi ile bira elde edilmiştir. Eğer
yerleşik hayatta arpa ya da buğday elde ettiyseniz, tesadüfi olarak alkol üretmeniz çok yüksek bir ihtimaldir. Fakat
burada bira yapımı için verdiğim reçete biraz hızlı ilerledi.
Bu reçetede, bugün de bira yapımında kullanılan öğütme
aşaması var. Araştırmalara göre, o dönemde arpadan ilk
bira yapımında öğütme aşaması bilinmediği için, çok düşük alkollü bira elde edildiği düşünülmektedir. Öğütme,
keşfedilmesi gereken ve oldukça zaman alan bir süreçti.
Fakat bu oldukça mantıklı reçeteye tekrar itiraz edebiliriz.
Son yapılan çalışmalarda, bira ve şaraptan önce insanların alkol tükettikleri ve bu alkolü bal kullanarak yaptıkları
bulunmuştur (Rasmussen, 2014). Kısacası bal liköründen
bahsediyorum. Yüksek şeker miktarına sahip, öğütme gibi
sorunu olmayan balın su ile karıştırılıp bekletilmesi ile bal
likörünün elde edildiği düşünülmektedir. Bu bekletme işlemi ile havada bulunan mayanın, tesadüfi olarak bal-su
karışımına dahil olarak, alkol fermantasyonu yaptığı düşünülmüştür. Fakat bal likörü yapımında en çarpıcı bilgi,
balın kendiliğinden bu mayalara sahip olmasıdır (Munitis,
1976). Kısacası, herhangi bir ilave uğraş olmadan bal likörü bu mayalarla elde edilmiş olabilir.
Çin’de yapılan son arkeolojik çalışmalarda, MÖ 7000-5500
yılları arasına ait olduğu düşünülen çömlekte bal, pirinç
ve meyve içeren fermente bir içki olduğu tespit edilmiştir
(McGovern, 2004). Yine, Türkiye’de yapılan arkeolojik çalışmalarda MÖ 700’lere ait olduğu düşünülen Midas kralının mezarından çıkartılan bronz kapta üzüm şarabı, bira ve
bal aynı anda tespit edilmiştir (McGovern, 2000). Tesadüfi
olarak mayalamanın gerçekleşmesinin yanı sıra, fermente
edilmiş balın bira veya şarap yapımında kullanabileceği,
bugünkü bilgiler ışığında mantıksız görünmemektedir.
Biraya tekrar dönecek olursak, biranın atasının Sümerler
olduğu ve MÖ 3500-4000 yılları arasında keşfedildiği düşünülmektedir (Cantrell, 2000). Babiller de birayı tüketmişlerdir. Fakat hiçbir toplum Mısırlılar kadar birayı sevdiğini iddia edemez. Piramit yapımında çalışan işçilerin
maaşları, Nil kenarında çalışan köylülerin payları hep bira
ile ödenmiş, hatta o dönemde çocukların bile günlük diyetlerinde bira yer almıştır. O dönemdeki biralara; adamotu,
hurma ve zeytinyağı gibi günümüzde hiç kullanılmayan
bazı eklemeler yapılmıştır. Oldukça farklı tada sahip bu biranın tüketimi, Orta Çağ’da MS 9. yüzyılda Hristiyan rahip
ya da keşişlerin şerbetçi otunu bulması ile son bulmuştur.
Kısacası, dünyada 9. yüzyıldan beri, şu anki bira tadına
benzer bira tüketilmektedir. Biranın kalori ya da bazı vitaminleri içermesinin yanı sıra en büyük avantajı, o günün
koşullarında fark edilmese de, kaynatma ile yapıldığı için
aslında dünyadaki en steril içeceklerden biri olmasıdır. Suların kolayca kirlendiği bir dönemde, bira tüketen insanların çoğunlukla hastalanmadığı çok çabuk fark edilmiştir
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(Benzer durum, turşu için de geçerlidir. Roma döneminde
uzun yolculuklara muhakkak çokça miktarda turşu ile çıkılırmış). Öte yandan, Mısırlılar bira yapım sürecini modifiye ederek bir diğer biyoteknolojik ürün olan ekmeği elde
etmiştir. Arkeolojik çalışmalar, biranın mı yoksa ekmeğin
mi daha önce keşfedildiğine hala açıklık getirememiştir.
Geçmişten günümüze uzanan bir diğer biyoteknolojik ürün
şaraptır. MÖ 4000-5000 yılları arasında İran’da ıslah edilen ve yabani üzümden üretilmiş olan şarap, Mezopotamya’dan yayılmış; üzüm bağcılığı kısa sürede Yunanistan’a
ulaşmış ve buradan Akdeniz’e geçmiştir (Newman, 2000).
Yunanistan’da şarap ticareti çok büyük boyutlara ulaşmıştır, hatta böylece şarap Yunanistan’ın büyümesinde arka
plandaki itici güç olmuştur (Standage, 2005). Romalılar
ise Yunanistan’ı fethettiklerinde, şarap kültürü başta olmak üzere Yunan kültürünün birçok unsurunu ithal etmişlerdir. Romalılar bu kültürü o kadar benimsemişlerdir ki
her yemekte şarap içmekle kalmayıp, fethettikleri yerlerde
ilk olarak üzüm yetiştirilmesini ve şarap yapılmasını sağlamışlardır. Bu fetihler sonrası Romalıların şarap yaklaşımı,
bugünkü Avrupa ülkelerinin içki alışkanlığını belirlemiştir
(Standage, 2005). Örneğin, Roma egemenliği altında bulunan Güney Avrupa ülkeleri şarap tüketmekte, Roma hâkimiyetinin daha az olduğu Kuzey ülkeleri ise daha çok bira
tüketmektedir (Standage, 2005).
Geri Dönüşümsüz Süreç: Klasik Biyoteknoloji
MÖ 4000’li yıllardan 1800’lü yıllara kadar geleneksel olarak uzanan biyoteknolojik ürünlerin kaderi, bu yıllarda
dramatik bir şekilde değişecekti. Bu yılları, tüm bilimlerin
doğduğu yıllar olarak tanımlarsak abartmış olmayız. Kıta
Avrupası’nda keşifler; yeni ticaret yollarının bulunmasını,
kilisenin gücünü kaybetmesi ve reformları, bilimin artık
gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. Çok sancılı ve çalkantılı geçen bu dönem, biyoteknolojiyi baştan yaratmıştır. Bu
dönemde kent nüfusunun ve ilişkili olarak işçi sayısının
belirgin bir şekilde artması, beslenme ihtiyacını geçmiş döneme göre daha da artırmış ve önemli bir talep yaratmıştır.
Başka bir deyişle, 18. yüzyılda, kısa bir zamanda karşılanması gereken bir beslenme talebi doğmuştur. Bu yüzyılın
en büyük sorunu, o yüzyıla kadar küçük hacimlerde yapılan üretimlerin, bir anda hacimlerinin nasıl artırılacağı
olmuştur. Bu yüzyıla biyoteknoloji adına “klasik dönem”
diyoruz. Bu yüzyılda teknolojik keşifler sayesinde istenilen
üretim hacmine çıkıldı (sanayi devrimi sayesinde) ve artık
biyoteknolojik olarak geri dönüşümsüz bir sürece girildi.
Aynı yüzyılda, göremediğimiz kadar küçük organizmaların
mikroskopla gözlenebilmesi, fermente olan ürünlerin keşfedilmesini sağladı. Başka bir ifadeyle; insanlar biyoteknolojik uygulamalara yerleşik hayat ile birlikte başlamış ve
geliştirmiş; ancak Louis Pasteur (1822-1895), bu fermantasyon sürecinin biyokimyasal detaylarını çözene kadar,
insanlar yaptığının, yediğinin ve içtiğinin ne olduğunu hiç
öğrenememiştir. Bin yıllardır yapılan fermente ürünlerin
bu dönüşümünün günümüzden sadece 100 yıl önce bulunmuş olması çok ilginç ve travmatik değil mi? Bu durum,
özünde hem heyecan verici hem de korkutucudur. Doğanın
bize sunduğu buna benzer gerçekleri kim bilir kaç bin yıldır görmüyoruz ya da göremiyoruz?
1900’lü yıllara geçildiğinde biyoteknolojik ürünler artık
çok yüksek hacimlerde üretebiliyordu. Bu arada, biyoteknoloji kelimesi sanki yerleşik hayata geçtiğimizden beri

kullanılıyormuş gibi bir intiba uyanabilir. Aksine, tarihte
bu kelimeyi veya terimi ilk defa kullanan kişi, Macar bir
mühendis olan Karl Ereky’dir (1878-1952). Karl Ereky biyoteknolojiyi, canlı organizmaların yardımıyla ürün elde
etmede kullanılan metot ve teknikler olarak tanımlamıştır.
Aslında Karl Ereky tam olarak fermantasyon teknolojisini
ifade ediyordu çünkü o dönemde canlı organizmalar üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılamıyordu. Bu klasik
dönem, 1940’larda sona ermiş ve biyoteknoloji adına ara
bir döneme geçilmiştir. Bu dönemde organizmalar yine
modifiye edilemiyordu fakat hücrenin kendisinden ziyade ürünleri, fermantasyon teknolojisi ile üretiliyordu. Bu
ürünlerden bazıları; antibiyotikler, proteinler, enzimler,
karbonhidratlar ve organik asitlerdir. Bu ara dönem, 1975
yılında sona erdi. 1953 yılında DNA’nın yapısının ortaya
çıkartılması ile başlayan gelişmeler moleküler biyolojinin
temellerini atmış, artık dünya adına yine geri dönüşümsüz
bir sürecin başlamasını sağlamıştır.
DNA’nın Yapısının Bulunması Bu Kadar Önemli
mi?
DNA’nın genetik materyal olması, yapısının çözülmesi,
jenerasyonlar boyunca aktarılması ve düzenleyici mekanizmaların fark edilmesi kuşkusuz az şey değil. Neden bu
bilgilerle birlikte dünya bambaşka ve geri dönüşümsüz
bir yola girsin? Bu ürkütücü sorunun cevabı, DNA’nın
yapısının bulunmasından sonra yapılan bazı bilimsel çalışmalarla ilgilidir. Bu çalışmalar şu soruya cevap aramıştır: Bakteride belirlenen DNA’nın yapısı; insanda, bitkide,
hayvanlarda ve diğer tüm canlılarda nasıldır? Bulunan
cevap daha heyecan verici ve biraz da ürkütücüdür: “Tamamen aynı”. Başka bir ifadeyle, neredeyse tüm canlılarda
(çok az sayıda bazı organizmalar hariç) DNA kodunun evrensel olduğu tespit edilmiştir. İşte hikaye burada başladı.
Eğer tüm canlılarda genetik kod aynı ise bu canlılar arasında genetik materyalinin bir parçası olan genler transfer
edilebilirdi. Öyle de oldu. Bunun için genetik materyalin
kesilmesi ve yapıştırılması gerekiyordu. Bunu yapacak
olan enzimler, 1970’li yıllarda keşfedildi. Moleküler biyolojiyi doğuran bu baş döndürücü gelişmeler, biyoteknolojiyi baştan yarattı. Artık herhangi bir organizmadan alınan
genin, başka bir organizmaya aktarılması “modern biyoteknoloji” kapsamına giriyordu. Böylelikle biyoteknoloji
tanımı tekrar değişmiş oldu. Bu uygulamalarla kısa sürede
biyoteknolojik aşılar, proteinler, enzimler, antibiyotikler,
hormonlar, melez hücreler, antikorların üretilmesi ve gen
terapilerinin yapılması mümkün oldu.
Modern biyoteknolojinin ilk uygulaması, insülin hormonunun bakterilere ürettirilmesi ve 1982 yılında başarılı bir
şekilde piyasaya sürülmesidir. Şu an bile dünyada şeker
hastalarının kullanımı için üretilen insülin hormonunun
%99’u bakterilere ürettirilmektedir. Ayrıca, peynir yapımında kullanılan ve buzağı midesinden elde edilen yukarıda bahsi geçen rennet bileşenlerinden kimozin enzimi,
bakteri ve bitkilere transgenik olarak ürettirilmişlerdir.
Günümüzde artık modern biyoteknoloji, bitki ve atıklardan mikroorganizmalar yardımıyla biyoetanol üretimini,
bitkilerde kauçuk, biyopolimer, biyoplastik, aşı, antikor
üretilmesini hedeflemektedir. Birçok çalışma ile bu üretimlerin başarılabileceği gösterilmiştir.
Son olarak, yukarıda bazı örnekleri verilen, toplum için
faydalı modern biyoteknolojinin baş döndürücü gelişme-
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leri, heyecan verici olmakla birlikte, tükettiğimiz gıdaların da aynı biyoteknolojik yöntemlerle değişime uğraması
toplumda her geçen gün olumsuz bir algıya ve travmatik
çekincelere sebep olmaktadır. Bu konuyu ve yanlış bilinen
gerçekleri, detaylarıyla başka bir başlık altında incelemek
gerekir. Fakat şu bir gerçek ki, 10000 yıl önce tesadüflerle
başlayan biyoteknoloji serüveni, varlığının çok büyük bir
zamanında sadece su içebilen insanların kaybettiği zamanlara inat, baş döndürücü bir hızla devam etmektedir.
Kaynaklar
Blaustein, R. (2005) Unraveling the mysteries of animal domestication. Bioscience, 65, 7-13.
Cantrell, P. A. (2000). Beer and ale. K. F. Kiple ve K.
C. Ornelas, (Ed.), The Cambridge world history of food
içinde (619-625). Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
McGovern, P. E. (2000). The funerary banquet of
“King Midas”. Expedition, 42, 21-28.
McGovern, P. E., Zhang, J., Tang, J., Zhang, Z., Hall,
G. R., … Wang, C. (2004). Fermented beverages of preand proto-historic China. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 101, 17593-17598.
Munitis, M. T., Cabrera, E. ve Rodriguez-Navarro, A.
(1976). An obligate osmophilic yeast from honey. Applied
and Environmental Microbiology, 32, 320-323.
Newman, J. L. (2000). Wine. K. F. Kiple ve Ornelas

K. C., (Ed.), The Cambridge world history of food içinde
(730-737). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Patterson, K. D. (2000). Lactose intolerance. K. F.
Kiple ve Ornelas K. C., (Ed.), The Cambridge world history of food içinde (1057-1062). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Rasmussen, S. C. (2004) Earliest fermented beverages. The quest for aqua vitae içinde (13-27). Springer,
Cham.
Standage, T. (2005). A History of the world in 6 glasses. Bloomsbury Publishing: USA.
Steele, J. H. (2000). History, trends, and extent of
pasteurization. Journal of the American Veterinary Medical Association, 217, 175-178.
Tannahill, R. (1989). Food in history. Crown Publishers: New York.
Tishkoff, S. A., Reed, F. A., Ranciaro, A., Voight, B. F.,
Babbitt, C. C., … Deloukas, P. (2006). Convergent adaptation of human lactase persistence in Africa and Europe.
Nature Genetics, 39, 31-40.
Toussaint-Samat, M. (1993). A history of food. Cambridge, MA: Blackwell Reference.
Verma, A. S., Agrahari, S., Rastogi, S. ve Singh, A.
(2011). Biotechnology in the realm of history. Journal of
Pharmacy and Bioallied Sciences, 3(3), 321-323.
Wolf, A., Bray, G. A. ve Popkin, B. M. (2008). A short
history of beverages and how our body treats them. Obesity Reviews, 9(2), 151-164.

Kaynak: openclipart.com

PiVOLKA, Nisan 2018, Cilt: 8, Sayı: 27

BİR SOSYAL PSİKOLOG GÖZÜYLE AFETLER
Canay Doğulu
canaydogulu@baskent.edu.tr
Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Risk, belirsizlik, ölüm – insanların hayatlarında karşı karşıya kaldıkları bazı gerçekler. Dehşet, korku, kaygı – bu
gerçekler karşısında insanların yaşadığı olumsuz bazı psikolojik deneyimler. İnkar, iyimserlik, yanılsama – gerçekler karşısında deneyimlenenlere rağmen insanların
yaşamaya devam etmek için geliştirdiği kaçınmaya dair
bazı algı süzgeçleri. Bütün, işleyiş, süreç, bileşenler, sistem
– sosyal doğasıyla insanların gerçeklerle etkileşimlerinde
deneyimlerinin ve algılarının süregeldiği üst düzen. Ve
psikoloji... Bütün bunların bir arada ele alınabileceği bir
bilim. İnsanın psikolojik doğasına dair gelişen merak ve
akla getirdiği soruları cevaplayabilmek için çeşitli yöntemlerle “çocukça” oynanan bir bilim oyunu. İşte bu oyunda
merkeze bu gerçekler – risk, belirsizlik ve ölüm – konulduğunda, merkezin etrafında genişleyen çaplarıyla psikolojik
deneyimler, algı süzgeçleri ve üst düzen kendini gösterir.
Bir su birikintisine atılan taşla, taşın düştüğü noktada su
yüzeyinde oluşan ve gitgide yayılan halkalar gibi. Gerçekler
ve karşısında gelişen bu üç temanın her biri kendi içinde
bir derya deniz olmakla beraber, birbirleriyle iç içe geçebilmektedirler. Dönüşürler, dönüştürürler. Sosyal psikoloji
de, bu noktada bilimsel bakış açısının sunduğu kuramsal
ve yöntemsel olanaklarla bu dönüşümü anlamaya çalışan
bir disiplin olarak düşünülebilir. Nitekim, 1990’lardan günümüze ilgili alan yazındaki çalışmalara bakıldığında dehşet yönetimi, sistemi meşrulaştırma, telafi edici kontrol ve
belirsizlik yönetimi gibi süreçleri ele alan çeşitli kuramsal
yaklaşımların ön plana çıktığı görülmektedir.
Sosyal psikoloji bakış açısıyla afetler, söz konusu “risk, belirsizlik, ölüm”, “inkar, iyimserlik, yanılsama” ve “bütün,
işleyiş, süreç, bileşenler, sistem” temaları çerçevesinde ele
alınabilmektedir. (1) Afetler; risk, belirsizlik ve ölüm unsurlarını barındıran bir gerçektir. Afetler; tehlike, maruziyet ve zarar görebilirliğin etkileşimiyle ortaya çıkan bir
risktir. Afetler; nerede, ne zaman ve nasıl sorularının kolay
cevaplandığı olaylar değillerdir – afet tipine göre değişen
çeşitli seviyelerde belirsizlik barındırmaktadırlar. Ve tabi
afetler, yol açtıkları can kayıpları sebebiyle yıkıcı bir olaya
dönüşebiliyorlar – ölümle eşleştirilebiliyorlar. (2) Afetlerin bu üç gerçeğe dayanan bir olay olması insanlar için hayatı zorlaştırıyor da bir yandan. Afetlerin barındırdığı risk,
belirsizlik ve ölüm olguları karşısında insanlar psikolojik
düzenlerini sürdürmek ve hayatlarına devam edebilmek
için bir algı süzgeci geliştiriyorlar. Bazen kaçınma ve inkar,
bazen iyimserlik, bazen de kaderci düşünme yollarıyla ve
daha nice yollarla baş etmeye çalışıyorlar. (3) Afetler, tüm
sistemi ilgilendiren bir bütündür: Devlet, kurum ve kuruluşlar, yerel ve merkezi yönetimler, sivil toplum kuruluşları, medya, toplumlar ve bireyler gibi çeşitli özne bileşenler
mevcuttur. Politik, ekonomik, sosyal ve çevresel düzeni
ilgilendiren bir süreç – afetlerin yıkıcı sonuçları bu düzenlerin işleyişini çeşitli ölçeklerde sekteye uğratabiliyor.
Afetlerin, yazının başında belirttiğim bu üç temayla bütünleşen bir konu olması, bir sosyal psikolog olarak bu yazıyı
ele almamdaki temel sebebi oluşturmaktadır. Bununla beraber, bu yazı, doğası gereği kendi akademik geçmişimden
besleneceği için mevcut çalışma deneyimlerim temelinde

geldiğim noktada söylemek, vurgulamak istediğim noktaların bir araya geldiği bir içerik olarak da düşünülebilir.
İçerik kapsamında, öncelikle “Neden afetler?” sorusunun
cevabını afetlerin günümüzde önemli bir sorun olmasına
değinerek vereceğim. Devamında, afetler ve psikoloji kesişiminden ve bu kesişimde sosyal psikolojinin bulunduğu
yerden bahsedeceğim. Akış içerisinde, afet çalışmalarında
oldukça ihtiyaç duyulan disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde afetleri sosyal psikoloji gözüyle ele almanın önemine
dikkat çekmeye çalışacağım.
“Neden afetler?” sorusunun cevabı, afetlerin günümüzde baş edilmesi ve yönetilmesi gereken ciddi bir sorun
olmasıyla yakından ilgilidir. Gerek can kayıpları, gerekse
sosyal, ekonomik ve çevresel yaşama olumsuz etkileri sebebiyle afetlerin yıkıcı sonuçları, artan zarar görebilirlik
koşullarıyla (dünya nüfusunun artması, afet sıklığının ve
yıkıcı etkilerinin artması, sanayileşme, göç, şehircilik gelişimi, vb.) daha da ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu yüzden
afetler, ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda özellikle
çeşitli politika düzeylerinde önemli bir gündem oluşturmaktadır. Bunların başlıcaları, Hyogo Eylem Çerçevesi
2005-2015 (UNISDR, 2007) ile Sendai Afet Risk Azaltımı
Çerçevesi 2015-2030’dur (UNISDR, 2015). Bu gündemin
temel amacı, afetlerin olumsuz sonuçlarının etkili afet hazırlığı ile azaltılabiliyor olmasından hareketle toplumların
afetlere karşı dayanıklılığını arttırmak – diğer bir deyişle,
etkilenme durumunda kendi kaynaklarını kullanarak afetlerin olumsuz sonuçlarıyla baş edebilir duruma gelmesini
sağlamaktır. Bu bağlamda, etkili afet risk yönetimi için
zarar azaltma ve hazırlıklı olma odaklı faaliyetlerin, çeşitli seviyelerde (küresel, bölgesel, ulusal ve yerel) ve çeşitli paydaşların (devlet, sivil toplum ve toplum) katılımı ve
işbirliği ile yürütülmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca, bu
faaliyetlerin afet alanının vazgeçilmez prensipleri olarak
düşünülen sürdürülebilir, çoklu tehlike anlayışının benimsendiği ve toplumsal katılımın teşvik edildiği bir düzende
uygulanması, söz konusu faaliyetlerin başarısı için oldukça
belirleyicidir.
Afetlerin politika gündeminde yer eden bir diğer konu,
hem ulusal hem de uluslararası seviyelerdeki bilim camiası
ve akademidir. Özellikle zarar azaltma ve hazırlıklı olma
çalışmalarıyla afetlerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bilimsel ve araştırma temelli kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Afet risk yönetimini iyileştirmek için ayrılan
ekonomik, zaman ve insan kaynaklarının doğru ve verimli
bir şekilde kullanılması çok kritiktir. Zira etkili afet risk
yönetiminin insan hayatlarını kurtarması ve ekonomik,
sosyal ve çevresel etkileri en aza indirgemesi gibi önemli
sonuçları bulunmaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, kaynakların bilimsel çalışmaların sunduğu bilgiler ışığında tasarlanan ve uygulanan faaliyetler için kullanılması yerinde olacaktır. Böylelikle, kaynaklar sağlam bir
bilimsel temele oturtularak, harcanan çabaların ve ayrılan
bütçelerin boşa gitmesinin önüne geçilebilecektir. Sosyal
psikoloji de, afet araştırmalarına katkıda bulunma kapasitesine sahip bir sosyal bilim alanı niteliği olarak, sundu-
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ğu kuramsal ve yöntemsel zenginlikle afet alanının önemli
akademik paydaşlarından biridir.
Bir sosyal psikolog gözüyle afetlerin anlaşılabilmesi için,
afetlerin öneminin ortaya konmasıyla beraber bu konunun genel olarak psikoloji ve sonrasında özel olarak sosyal
psikolojideki yerinin belirtilmesi gereklidir. Başlangıç olarak, öncelikle şu soruyu soralım: Afetle ilgili konular neleri kapsıyor? Psikoloji yazını incelendiğinde, afet araştırmalarının çoğunlukla ruh sağlığı üzerine, yani insanların
afetlere nasıl tepki verdiği ve afetlerin psikolojik etkileriyle
nasıl baş ettiği üzerine odaklandığı görülmektedir (Kwan
ve White, 2014). Ancak afet psikolojisinin, ruh sağlığının
yanı sıra çeşitli sosyal psikolojik yönleri kapsadığı da bilinmektedir. Sosyal psikoloji yazınında afetler, çeşitli yönleriyle farklı konularda çalışılmaktadır. Hazırlıklı olma,
1990’lardan günümüze oldukça yaygın çalışılan başlıca
konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmaların amacı, afet hazırlığı davranışlarının altında yatan etkenleri
anlamak olmuştur. Afet zararlarını teknolojik önlemlerle
(örneğin; depremler için binaların yapısal güvenliği, erken
uyarı sistemleri, vb.) azaltmak mümkün olsa bile, bunların
yeterli olmadığı, etkili afet risk yönetimi için bireyleri ve
toplumları da harekete geçirmenin gerektiği de bilinmektedir. Bu noktada, teknolojik önlemlerle beraber bireylerde
ve/veya toplumlarda afet bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi ve de afet risk yönetimi çalışmalarının toplumsal
katılım gözetilerek yürütülmesi önemli bir ihtiyaç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan, afet bilincini arttırmak amacıyla verilen afet eğitimlerinin amaçlanan olumlu etkilerinin beklenenin altında olduğu da bilinmektedir.
Nitekim, sosyal psikoloji yazını risk algısının afet hazırlığı
davranışına dönüşmesinin kolay olmadığını göstermiştir.
Bu bağlamda, özellikle bireylerin afet hazırlığında rol oynayan psikolojik etkenleri anlamak önemli hale gelmektedir.
Sosyal psikoloji yazını, afet riski algısından hazırlıklı olma
davranışına giden yolda durak noktalarının (örn., afet farkındalığı, tehlike kaygısı, öz yeterlik, tepki yeterliği, sorun
odaklı baş etme, sonuç beklentisi, algılanan sorumluluk,
güven, toplum katılımı, vb.) neler olduğunu tespit etme ve
bu duraklar arasındaki iletişimi ve etkileşimi anlama konusunda oldukça zengin bir birikime sahiptir (örn., Lindell
ve Prater, 2002; Norris, Smith ve Kaniasty, 1999; Paton,
2003; 2008; Paton, Smith ve Johnston, 2005; Rüstemli ve
Karancı, 1999). İlgili yazından hareketle; bireysel düzeyde
afet hazırlığı davranışını teşvik eden etkenleri güçlendirmenin, engelleyen etkenleri ise zayıflatmanın afet risk yönetimi çalışmalarının başarılı şekilde yürütülebilmesi için
gözetilmesi gereken stratejik hedefler arasında yer alması
önemli görülmektedir (Karancı ve Doğulu, 2017).
Sosyal psikoloji yazınında afetler, hazırlıklı olmanın yanı
sıra çok çeşitli konular bağlamında çalışılmaktadır. Bunlara örnek olarak risk algısı ve risklerin sosyal temsili, risk
iletişimi, psikolojik afet mitleri, yardım etme davranışı,
başkalarının mutsuzluğundan keyif alma (schadenfreude),
dini anlam yaratma, öznelik (agency), kadercilik ve dayanıklılık konuları verilebilir. Her ne kadar ruh sağlığına
kıyasla sosyal psikolojik yönler daha az sıklıkla çalışılıyor
olsa da, özellikle son on yılda afetlerin sosyal psikolojik
dinamiklerine olan ilginin oldukça arttığı görülmektedir
(Doğulu, 2017). Yakın zamanda önem kazanan bir konu da
afetlere dair algıların ve afetlere verilen tepkilerin altında
yatan sosyal bilişsel süreçlerdir. Günümüzde afetler doğal
(jeofiziksel, meteorolojik, hidrolojik, klimatolojik, biyolo-

jik, dünya dışı) ve teknolojik (endüstriyel kazalar, ulaşım
kazaları, muhtelif kazalar) olmak üzere çok çeşitlidir (sınıflandırma için bkz. CRED, 2017). Bu noktada, modern
afetlerin ve afet hazırlığının daha iyi anlaşılabilmesi için
söz konusu sosyal bilişsel süreçlerin farklı kuramsal yaklaşımlarla incelenmesi önemli bir gereklilik olarak görülmektedir (Kwan ve White, 2014). Sosyal psikolojinin sahip
olduğu kuramsal zenginlik, bu gerekliliği karşılama potansiyeline sahip önemli bir kaynak olarak dikkat çekmektedir.
Bir sosyal psikolog gözüyle afetleri anlamaya çalışan bir
araştırmacı olarak bu konunun gerek akademide, gerekse
politika ve uygulama mecralarında önemli bir geleceği olduğunu vurgulamak isterim. Bu vurguyu yapmamdaki birincil dayanağın afetlerin sıklık ve yıkıcı etkileri sebebiyle
ulaştığı olumsuz istatistiklere paralel olarak artan politik
önem ve bu önemle beraber afetlerin sosyal psikolojik boyutlarının anlaşılmasına duyulan ihtiyaç olduğunu belirttim. Bir diğer dayanak ise, kendi akademik geçmişimdir.
Doktora eğitimim itibariyle çeşitli afet projelerinde ve/
veya araştırmalarında görev alarak edindiğim kişisel deneyime bu noktada ayrıca değinmek istiyorum. Özellikle
afet konusunu çalışmak gibi bir motivasyonla lisansüstü
eğitime başlamış olmamama rağmen; Eylül 2012’de başladığım doktora eğitimim sırasında ODTÜ Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nuray Karancı’nın yer aldığı ve
disiplinler arası yaklaşımla afetlere karşı toplumsal dayanıklılık ve hazırlıklı olma konularını ele alan iki ayrı Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak görev yaptım.
Yaklaşık dört seneyi kapsayan bu iki proje deneyimi benim
için oldukça değerliydi. Projeler direkt psikoloji odaklı bir
amaca ve içeriğe sahip olmamakla birlikte, bir sosyal psikolog olarak farklı ülkelerden ve disiplinlerden araştırmacılarla beraber çalışma fırsatı buldum. Özellikle saha çalışmalarındaki gözlemlerim, sosyal psikolojinin afetlerle ilgili
konularda kuramsal ve yöntemsel olarak oldukça sağlam
bir çerçeve sunduğunu görmemi sağladı. Nitekim, yazının
başında bahsettiğim üç temaya ilişkin geliştirdiğim merak,
kendini afetler bağlamında göstermeye başladı. Zamanla
kendi araştırmalarımı da, başta doktora tezim olmak üzere
afet alanına çekmeye başladım. İki proje deneyiminin yanı
sıra, afetlerle ilgili hem ulusal hem de uluslararası olmak
üzere çeşitli akademik araştırmalarda ve bazı kurumsal
projelerde edindiğim deneyimlerin, afetleri sosyal psikolojik yönleriyle ele almanın ve disiplinler arası çalışmalarla
afetlerin beşeri boyutlarını araştırmanın önemini ve gerekliliğini anlamamı sağladığını söyleyebilirim.
Yazıyı sonlandırmadan, önemli bir konuya daha değinmek istiyorum: Her tehlike, afetle sonuçlanmak zorunda
değildir. Tehlike, içinde sadece bir ihtimal barındıran bir
olaydır – doğa, teknoloji ya da insan kaynaklı olan ve fiziksel, ekonomik ve sosyal alanlarda kayıplar yaratabilecek olaylar tehlike olarak nitelendirilmektedir (UNISDR,
2009). Tehlikenin yarattığı riskin afete dönüşmesi ise iki
koşula bağlıdır. Bunlardan birincisi, toplumun zarar görebilirlik koşulları altında yaşıyor olması; ikincisi ise, tehlikenin olası olumsuz sonuçlarını azaltmak ve/veya bunlarla
baş etmek için toplumun yeterli düzeyde kapasiteye sahip
olmaması ve toplum tarafından alınan önlemlerin yeterli
olmamasıdır (UNISDR, 2009). Bu koşulların yokluğunda
bir tehlikenin afete dönüşmesi için bir zemin oluşmaz, oluşamaz. Örneğin; deprem riski olan bir bölgede yaşıyorsam,
deprem benim için bir tehlikedir. Ancak, deprem bölgesin-
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de yaşamama rağmen, oturduğum binanın yapısal olarak
depreme karşı güvenliği yeterli değilse ya da deprem sigortası yoksa, o zaman zarar görebilirliğim artmış olur. Ve
yıkıcı sonuçları olabilecek bir deprem olması durumunda,
benim için sadece tehlike olan depremin afete dönüşmesinden bahsedilebilir – bina yıkılabilir, sigortam olmadığı
için sigortanın sunduğu maddi olanaklardan faydalanamam, vb. Dolayısıyla, bir tehlikenin afete dönüşüp dönüşmemesi insanların elindedir. Tehlike ve afet arasındaki bu
önemli fark, sosyal psikoloji dahil tüm disiplinlerin afet
çalışmalarında esastır. Sosyal psikologlar olarak bizim de
katkımız, hazırlıklı olma dahil afetle ilgili algı ve tepkileri
anlamaya çalışırken, bu farkı gözetmek ve bireylerin ilgili
sosyal bilişsel süreçlerini bu ayrımı yapabilecek ve onları
harekete geçirebilecek düzeye getirmek olacaktır.
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O KADAR KÖTÜ Kİ ÇOK İYİ: “THE ROOM”
Utku Başerdem
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Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Hayatınızda izlediğiniz en kötü filmi düşünün. Kötü çekimler, konuyla alakası olmayan sahneler, gerçeklikle alakası
olmayan kurgular... O filmi izlemek için çaba gösterdiğiniz
her dakika, başkası adına yaşadığınız utanç duygunuz da
artar. Bu bir film olmak zorunda da değil elbette, örneğin
kişilerin giydikleri kıyafetler, yaptıkları yemekler üzerinden acımasızca eleştirildikleri televizyon şovları, YouTube’da fenomen olan ve “saçma” olarak isimlendirilebilecek
videolar...
Bunları neden kötü ya da iyi olarak tanımlıyoruz? Bunu
anlayabilmek oldukça güç aslında. Kuşkusuz, sıradan bir
izleyici olarak bir filmin iyi olduğuna karar vermemizi; o
filmde iyi oyuncuların yer alması, tanınmış yönetmenlerin
filmi yönetmesi, filmin aldığı ödüller ya da farklı ve güzel
bir senaryoya sahip olması büyük ölçüde etkiler. Bu örneklerin sayısını çoğaltmak mümkün, ancak benim bir filmin
iyi olduğuna karar verebilmem için bu saydıklarımın yanı
sıra kendisini unutturmaması ya da iz bırakması da büyük
ölçüde önemlidir. Örneğin, bu senenin Akademi Ödülleri’nde yılın en iyi filmi ödülünü alan “The Shape Of Water”
filminin güzel sahneleri, hoş göndermeleri de olsa benim
için iz bırakan bir film olamadı. Bu durum onu kötü bir
film yapmıyor elbette, hatta birçok filme göre daha izlenebilir ve güzel hale getiriyor. Ancak bana göre filmle ilgili
asıl sorun, Akademi Ödülleri’ni kazanmak için çekilmiş bir
film hissi yaratmış olması. Bu amaçla çekilmiş izlenimi veren bir film, kendisini iyi olarak tanımlamamız için yeterli
koşulu sağlasa bile, diğer filmlerden farklı olduğu izlenimini yaratamayabilir. Öte yandan, Akademi Ödülleri’ne aday
olmayan, ancak yıllarca canlı kalabilmiş ve adından şu an
bile bahsettirebilen pek çok film biliyoruz; Dövüş Kulübü,

Otomatik Portakal veya Rezervuar Köpekleri bu filmler
için ilk akla gelen örnekler. Bu filmlerin hala gösterimlerinin yapılması ve takipçilerinin olması, onların tarihte bir iz
bırakmasını, bir bakıma kült olmasını sağlıyor. Bu nedenle belki de benim iyi olarak tanımlamış olduğum kavramı
kült kelimesi ile değiştirmek daha yerinde olacaktır.
Öte yandan kült filmler her zaman tüm insanlar tarafından iyi olarak kabul edilmek zorunda değildir, onların kült
olabilmelerini sağlayan özellikleri iz bırakabilme güçlerindedir. Kült olmayan bir sürü film de iz bırakabilme gücüne
sahiptir elbette, düşünüldüğünde o filmler de iyi filmlerdir
aslında. Tanımların yavaş yavaş karışmaya başladığı bu
noktada kendimize en başta sorduğumuz soruyu tekrar
sormak zorunda kalırız: Bir film neden iyidir ya da kötüdür? Bir müzik neden iyidir ya da kötüdür?
İz bırakmasının yanı sıra bir filmi ya da başka bir sanat dalına ait ürünü iyi yapan bir başka özellik, onun kendine ait
bir özgünlüğe sahip olması; başka bir ifadeyle, benzerlerinden farklı bir yol izlemesi ve sonucunda da alışılmadık bir
şekilde içeriğini size sunmasıdır. Örneğin, Pink Floyd’un
“Dark Side of the Moon” albümünü iyi yapan özellik, onun
benzerlerinden farklılığı; müziğiyle, sesleriyle, düzenlemeleriyle ya da albüm tasarımıyla tamamen farklı bir yerde
durabilmesidir. “Dark Side of the Moon”, bu özellikleri sayesinde müzik dünyasının hem en çok satan hem de en kült
albümlerinden biri statüsüne erişmiştir (Smirke, 2013).
En iyi olanlar hep konuşulur ve takip edilmeye çalışılır. Bu
nedenle, pek çok durumda, yola “en iyinin yapılması amacı” ile çıkılır. Ancak yapılan iş bazen yeterince iyi olmaz,

The Room (Tommy Wiseau, 2003)
Kaynak: www.phoenixnewtimes.com
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The Disaster Artist (James Franco, 2017)
Kaynak: wallpapershome.com

hatta o kadar kötü olur ki, bu kötülük başka bir seviyede
yeni bir güzellik yaratmaya başlar. Bu durum “So bad, it’s
good” (O kadar kötü ki çok iyi) olarak da tanımlanır (“So
bad, it’s good”, b.t.). Eser hangi sanat dalında olursa olsun, o kadar kötüdür ki sizi eğlendirmeye başlar. Sizi eğlendirmekle de kalmaz, yeni düşüncelerle baş başa bırakır;
iyi ya da kült olarak tanımlanan eserlerin yarattığı etkileri
yaratmaya başlar. Hatta bu tarz filmler bir süre sonra kült
filmler olarak nitelendirilmeye de başlar ve kötülükleriyle
ünlenirler.
“I did not hit her! It’s not true! It’s bullshit! I did not
hit her! I did naaaht. Oh hi Mark.”
Wiseau, 2003
Bu replik, “The Room” filminin en ünlü sahnelerinden birisinde geçmektedir. “The Room”u kısaca özetlemenin belki
de en kısa yolu şudur: “Citizen Kane”, dünyanın en iyi filmi
olarak kabul ediliyorsa, “The Room” izlenilebilecek en kötü
film olarak kabul edilir ve bu özelliği nedeniyle kötü filmlerin “Citizen Kane”i olarak görülür (Collis, 2008). Yönetmenliğini, yapımcılığını, senaristliğini yapan ve başrolünü
oynayan Tommy Wiseau’nun “The Room” filmini çekerken
ne düşündüğünü tahmin etmek bile oldukça zordur. Film,
oldukça klişe bir hikayeye, basmakalıp yargılara, birbiriyle
alakası olmayan sahnelere ve sahnelerle uyumsuz müziklere sahiptir. Film, her anlamda “iyi” bir insan olan Johnny’nin, nişanlısı Lisa tarafından en iyi arkadaşı Mark ile aldatılmasını ve Johnny’nin bu olay sonucunda yaşadıklarını
anlatır. Bu hikayenin içerisinde kadınlar hep evde oturur,
ev işleri yapar, alışverişe gider ve erkekleri kendi amaçları için kullanır; erkekler ise Amerikan futbolu oynar ve işe
giderler. Filmin kendi bağlamında kadının yemek ısmarlaması bile “komik” olarak nitelendirilir. Ancak bu konular
o kadar klişe ve doğal olarak işlenir ki “merak” duygusunu
harekete geçirir. Bir drama filmi olarak çekilmiş olmasına
rağmen oldukça klişe ve kötü sahneler, oyunculuk olarak
nitelendirilemeyecek performanslar, filmi çok berbat, ancak eğlenceli hale getirir. Bu nedenle film, çok kötü olmasına rağmen izlenebilir, merak uyandırıcı ve üzerine konuşulabilir hale gelir.

“The Room” filminde yer alan bu öğeler, “cringe” olarak ele
alınır (“Cringe”, b.t.). Bu kelimenin Türkçesi yoktur, ancak
başkası adına utanma, “kanser” edecek şekilde rahatsız
olma, merak gibi duyguları içeren bir kavram olarak tanımlanabilir. Bu duyguların uyanması sonucunda bir çeşit
mizah ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle, içinde mizah öğeleri yer almasa da ortaya çıkan ürün kendiliğinden komik
hale gelir. Ürün, komik olmasının yanında, yeni düşüncelerin gelişmesine de sebep olabilir. Son yıllarda ortaya
çıkan ve hayli popüler olan “cringe comedy” (utanç komedisi) türü, bu özelliklerin bilerek kullanılması sonucunda
oluşmuştur (Carroll, 2014). Mizah kuramlarından biri
olan Uyuşmazlık Kuramı’na göre bu durum, zıtlığın yarattığı mizah olarak tanımlanabilir (Schopenhauer, 1909).
Ciddiyetin bir anda yerini absürtlüğe bırakması, bağlamla o bağlamı temsil eden nesnenin arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Bu durumda mizah, halihazırda var olan beklentinin, beklentinin hedefi olan nesne
yüzünden aniden ve tamamen paramparça olmasıyla ve
algının hızla değişmesiyle var olur. Bu tarz bir komedinin
oluşabilmesi ya da anlaşılabilir olması için takip edilen
materyalin zıtlıklarının, üzerinde çok fazla düşünülmeden
rahat bir şekilde anlaşılabilmesi gerekmektedir (Carroll,
2014). Bu nedenle “The Room” gibi bir film “ciddi” bir şekilde; başka bir deyişle, sinema için kabul edilen kurallara
ve toplumsal normlara katı bir şekilde bağlı kalınarak seyredildiğinde amacının dışında kalır. The Room, normlara
katı şekilde bağlı bir bağlam oluşturmaya çalışmış, ancak
bunu başaramadığı için komik ve alışılmışın dışında kalmış olması nedeniyle de “cringe” hissini beraberinde getirmiştir.
İnsanlar neden “cringe” olan içeriklerden eğlenirler? Neden YouTube’da “2017’nin en kanser görüntüleri” isimli
videolarının izlenme sayıları milyonları bulmaktadır? Bunun birden farklı sebebi olabilir. Reddit’te, mizahla ilgili
forumlarda ve internette “cringe” kavramının tartışıldığı
sayfalarda insanlar, “cringe” ile ilgili içerikleri takip etmelerinin sebebinin “olacakları merak etme” ve “tuhaf
bir şekilde tatmin olma” olduğunu sıklıkla belirtmişlerdir
(“What is “cringe”?”, 2014). Bir insanın “nasıl öyle bir şey
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yapabileceği” düşüncesi, yerini o davranışın sonuçlarını
görme arzusuna bırakır. Bunun yanında, başka insanların,
mutsuzlukları, talihsizlikleri veya utanç dolu durumlarından keyif alma hissi, diğer adıyla schdenfreude deneyimi
de bu tarz içeriklerin popüler olmasının sebeplerinden biri
olabilir (“Schadenfreude”, b.t.).
Başkalarının düştüğü utanç dolu durumları izleme isteğinin nedenlerinden biri de sosyal karşılaştırma yapma
ihtiyacı olabilir. “Cringe” videolarının veya içeriklerinin içerisinde yer alan insanlar, bulundukları toplumun
normlarının içerisinde yer aldıklarını düşünerek norm
dışına çıkarlar ve bunun farkında olmazlar. İçerikte yer
alan kişilerin kendilerini küçük düşürmeleri, izleyicilerin kendilerini iyi hissetmelerine sebep olur, çünkü kendileri toplum tarafından dışlansalar da kendilerinden
daha “tuhaf” ve “aciz”, hatta “aptal” insanların olduğunu
görmek, kişilere kendilerini daha “üstün” olarak algılayabilecekleri bir sosyal karşılaştırma yapma olanağı sağlar
(Festinger, 1954). Örneğin Türkiye’de kendisini “hiperstar” olarak nitelendiren Ajdar, bu sosyal karşılaştırmayı
yapma ihtiyacını karşılayan bir kişidir (Kanaltürk, 2015).
İnsanlar kendilerini Ajdar ile karşılaştırdıktan sonra eğlenmeye, onu küçümsemeye başlarlar, hatta Ajdar’ın
yaptıkları, izleyicilerin ona hakaret etmelerine, normlara
aykırı olduğu durumları alaycı söylemlerle dile getirmelerine, zaman zaman da onu “cringe” kavramı için uygun bir
örnek olarak göstermelerine neden olur (Worldstar Worldstar, 2018).
“The Room”a geri dönecek olursak, bu filmi özellikli kılan, kötü filmlerin “Citizen Kane”i yapan durum ise yukarıda söz edilen özelliklere uyuyor olmasıdır. Oyuncu
Seth Rogen, katıldığı bir programda “The Room” ile ilgili
konuşurken, filmin kötü olmasına rağmen izlenilebilir ve
eğlenceli olması nedeniyle, filmi en az 10 defa seyrettiğini belirtmiştir (Late Night with Seth Meyers, 2017). Diğer
filmleri en fazla iki veya üç defa seyretmiş olduğunu söyleyen Rogen, bu filmin özel bir yanı olduğuna da dikkat

çekmiştir. “The Room” filmini özel yapan noktalar; Tommy Wiseau’nun yakın arkadaşı, aynı zamanda da filmin
oyuncusu olan Greg Sestero’nun yazmış olduğu kitaptan
da anlaşılabilir (Sestero ve Bissel, 2013). Çünkü filmin yapılma sürecinde gerçekleşmiş olaylar, kendi filmini çekme
arzusu ve oyuncu olabilme hayalleri, ortaya çıkan ürünün
değerini büyük ölçüde arttırmıştır. Filmin yapım sürecindeki bu durum, belki de bu filmi diğerlerin ayrı kılan en
büyük özelliklerden de biri halini almıştır.
Kötü filmler konusunda başka bir efsane yönetmen olan
Ed Wood için de benzer bir durum söz konusudur. Hatta
Ed Wood’un hikayesi o kadar ilginçtir ki, Tim Burton tarafından Wood’un hayat hikayesi filme alınmış, Ed Wood da
Johnny Deep tarafından canlandırılmıştır (Burton, 1994).
Benzer bir şekilde “The Room”un hayranları olan James
Franco ve Seth Rogen, “The Room”un çekilme hikayesini
Sestero’nun kitabına uygun bir şekilde filme uyarlamışlardır (Franco, 2017). Çekmiş oldukları “The Disaster Artist
“filmi de, kitabına benzer bir şekilde, “The Room”un nasıl
ortaya çıktığını, aslında kötü bir film olmasına rağmen nasıl başarıya ulaştığını ve hayatta bir konuda başarılı olabilmek için neden pes edilmemesi gerektiğini göstermiştir.
Farkında olmadan film dünyasının en önemli kurallarının
dışına çıkılması, dünyanın en kötü filmi olmasına rağmen,
“The Room”un mizahi açıdan kült filmlerden birisi haline
gelmesini, bütün dünya tarafından tanınmasını, komedide
bağlam zıtlıklarının işlenmesinin popülerleşmesini ve filmin mizahta yaratıcı ürün çıkarımının en önemli öncülerinden biri olarak görülmesini sağlamıştır. Bu film, normların ve sınırların dışına çıkmanın kötü bir şey olmadığını,
tersine gelişmenin önünü açan önemli bir adım olduğunu
göstermiştir.
Bu bakış açısını diğer sanat dallarına, hatta bilime bile taşıyabilmek mümkündür. Doğada bulunan bir gerçeği kimsenin daha önce yapmadığı, yapamadığı ya da denemediği
yollarla ortaya koyan ve iz bırakan bilim insanları, genelde
Nobel gibi önemli ödülleri alan kişiler olmaktadırlar. Stan-
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“The Dark Side of the Moon” Albümü (Pink Floyd, 1973)
Kaynak: medium.com

dart ya da doğru olarak kabul edilen bilgilerin dışına çıkıp,
insanlar tarafından üretilmiş olan eski bilgilerin yerine
yenisini koyarak ilerlemek, tarihte çığır açan fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. “Kötü” kavramı, her zaman
düşündüğümüz kadar “kötü” ya da düşündüğümüz şekilde
“kötü” olmayabilir. Yaşadığı dönemde Dünya’nın dönmediği kabul edilen Galileo bunun böyle olmadığını belirttiğinde, engizisyon mahkemesi tarafından idama mahkum
edilmiştir. Onun zamanında oldukça “kötü”, “yanlış”
ve “norm dışı” olarak kabul edilen bu gerçek yüzünden
mahkemeye çıkarılan Galileo’ya kurtulması için bir şans
tanınır; mahkeme önünde diz çöküp dünyanın dönmediğini kabul ederse, hayatı bağışlanacaktır. Galileo öncelikle
söyleneni yapar, ancak ayağa kalkarken ölümüne neden
olan sözleri söyler: “Eppur si muove…” (Dünya yine de dönüyor).
Ne yaparsak yapalım, dünya dönmeye devam etmektedir.
En iyi ve en doğru olanlar, her zaman düşündüğümüz kadar iyi veya doğru olmayabilirler. Özellikle yaşadığımız
dönemde, iyi ve kötünün sınırlarının hala tam anlamıyla
anlaşılamamış olması, bizlerin “kötü” sınıflandırmasını
etkiliyor olabilir. Geçmişte kötü olarak kabul edilen eserlerin, gelecekte alanlarına iyi katkıları olabilir. “The Room”
“kötü” bir film olmasına rağmen, “cringe comedy” akımını
büyük ölçüde etkilediği düşünülebilir. Çok saçma ve anlamsız gelen kuramlar ve düşüncelerin, ortaya atılmalarının üzerinden yıllar geçtikten sonra doğru oldukları anlaşılabilir. Daha önce resimlerine değer verilmeyen ressamlar,
ölümlerinden sonra değerli hale gelebilir. Bütün bunlar,
eserlerin içerisinde bulunduğu zamanın ruhunun ötesine
geçmesi nedeniyle bulanıklaşan “iyi” ve “kötü” kavramlarının örnekleridir. Ne zaman bizler, “iyi” ve “kötü” kavramlarının sınırlarının bazı durumlarda yok olabileceğini kabul edersek, normlarımızın dışına çıkarak yaratıcılığımızın
sınırlarını zorlayabiliriz.
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