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‘DAHA DAHA NASILSIN’
DEMEYİ ÖĞRENMELİYİZ

D

eriz ki’’ hayat bayram olsa’’, ne
güzel bir söz ve ne kadar güzel
bir anlam yüklemişiz bu kelimeye… Bireysel ve toplumsal psikoloji
açısından bakıldığında dili, dini ne
olursa olsun, Bayramların evrenseldir
ve evrensel bir dili vardır… Bu sevginin,
paylaşmanın, yardımlaşmanın, bir arada
olmanın dilidir.
2000’li yıllarda kwapitalizm dünyasının
bir zorunluluğu olarak bayramları, bir
tatil ve eğlence zamanı olarak görmeye
başladık. Çalışma saatlerinin artması,
hayatın ritminin hızlanması, kaygı seviyesinin artışı, bireyselliğin yanlış servis
edilmesi, bizlere bayramı, bayram gibi
yaşamayı unutturdu. Oysa; Çocukların
aile olmayı, kaynaşmayı paylaşmayı verilen harçlıklarla, biriktirmeyi
kendi parasıyla özgürleşmenin verdiği
hissi yaşamayı öğrendiği zamanlardır
bayramlar… Tüm gelenek, göreneklerin,
kültürün bir sonraki nesile geçişine en
büyük vesiledir…
Pandemi ve ekonomik kollar nedeniyle
oluşan stresli ortamda, bayram bize
iyi gelecek mi? Tüm dünyanın geçtiği,
ülkemizin de fazlaca etkilendiği zor
süreç göz önüne alındığında toplum
sağlığımız açısından 2022 yılına kadar
2000 li yıllarda bayramlar nasıl yaşandı,
ne aşamalardan geçtik? İnsanları nasıl
etkiledi bu aşamalar neler diye merak
ettim ve bir bilene sormak, sizinle
paylaşmak istedim.
TRT Antalya radyosunda uzun süre
‘TOPLUM SAĞLIĞI’ programımızın
uzman konuğu olan Psikiyatrist &
Psikoterapist Uzman Doktor Sevilay
Zorlu’nun kapısını çaldım… Zorlu ile
sıcak, samimi ve ilgi çekici bir sohbet
gerçekleştirdik.
l Bayram deyince ne anlamalıyız,
bayramlar insanları ve toplumları ruh
sağlığı açısından nasıl etkiliyor?

Bayramlar
bize kim olduğumuzu,
nerede yaşadığımızı ve
ne yapmamız
gerektiğini
hatırlatıyor

l S. ZORLU: Şeker tadında bayram
dileğiyle başlayalım o zaman. Düşünüyorum da, nedense her jenerasyon
bir öncekini anlatır, ‘’Nerede o eski
bayramlar?’’ diye… Uzun zamandır
görmediklerimizi görmeyi isteriz, kırgınlıkların giderilmesini, çocuklarımız
ile bir, hatta yaşıyorlarsa birkaç kuşak
önceyi bir araya getirmek isteriz en çok
da. Bayramlar bizim için bir hatırlatıcı
oluyor, hayatın koşuşturması içinde.
Bir bakmışız, çalışmak için yaşar hale
gelmişiz, oysa yaşamak için çalışıyor
olmalıydık. Hayatın anlamı, sevmek,
sevilmek, üretmek, yardımlaşmak, paylaşmak, dünyaya, ülkemize, insanlara,
ailemize faydalı bir insan olabilmek,
bizdeki birikimi, bilgileri diğer insanlara
aktarabilmek olmuş yüzyıllardır.
l Bayramlar da tüm bunlara bir vesile
oluşturuyor sanırım…
l S. ZORLU: Yalnızlık duygusu da
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çok fazla, yaşadığımız bölge, ya da
sosyoekonomik duruma göre, biz diğer
sosyoekonomik açıdan farklı bölgelerin
çok farkında olamıyoruz. İyi bir noktadayken insan, diğerlerinin zorluklarını
algılayamayabiliyor ne yazık ki. TV
kanallarında, medyada rastladığımız,
inanamadığımız olaylar aslında hep
vardı, ancak daha görünür oldu, bu
nedenle kötülüklerden korunmak için,
yalnızlaşmaya başladılar. Herkes birbirine zarar veren, potansiyel riskmiş gibi
bakmaya başladı. Bizim kadim öğretilerimiz, yardımlaşmaya dayalı bir birlikte
yaşamdı. Yalnızsa hatırını sormak,
zorda olana yardım etmek. (Düşünsenize köylerimizde imece diye bir işin hep
beraber yapılması anlayışı vardı, hala
az da olsa süren) Aslında bizim kültürel
değerlerimize geri dönmeye ihtiyacımız var. Dünya bunu keşfetti ve bizim
kültürel değerlerimizi, farklı terapiler
olarak ya da ‘kişisel gelişim’ adı altında
sunuyor.

l Yıl 2022; 2000 li yıllarda bayramlar
nasıl yaşandı, ne aşamalardan geçtik?
İnsanları nasıl etkiledi bu aşamalar?
l S. ZORLU: Biz hep gelecekle ilgili
kaygılanırız, oysa gelecek belirsizdir.
Birkaç yıl önce bir pandemi olacak, şu
kadar süre evden çıkmayacaksınız,
insanlar ölecek ve çaresiz kalacaksınız denseydi inanmazdık. Ama oldu.
O kadar hızlanmıştı ki hayat, bir virüs
geldi ve her şeyi yavaşlattı. Bu süreçten bir grup insan bir şeyler öğrenerek
çıktı. Yaşamın anlamı, amacı, yapılması
gerekenleri anladı. Bizler çoğunlukla,
kendimize tahammül edemediğimiz için
ötekiyle uğraşırız. Bu biraz bilinçaltı
bir durumdur. Bunu fark etmemiz,
öğrenmemiz gerekiyordu. Bu kısıtlanmışlıklar, çaresizlik, yaşam koşullarının değişimi kaygının, depresyonun
artışında önemli rol oynadı. Dijitalleşti
pek çok ilişki, iş, alışveriş. Şu günlerde
artık pandeminin sonuna gelindiği için,
maskeler çıktı, insanlar evde durmak
istemiyor artık. Ama hastalık korkusu
hep var olacak.
Pandemi bize şunu öğretti, biz insanız,
gücümüz bir yere kadar, hayatımız
sonlanabilir, sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Bu bir yandan kaygı yaratırken, bir
yandan da durup bakmamızı sağladı,
bu kadar hızlı neye, nereye koşuşturuyoruz. İşte Bayram da tam bu dönemde
bize bir fırsat sunuyor, değerlerimizi
hatırlamak, sevdiklerimizi kaybedebileceğimizi bilerek, onların yaşıyorken
değerini bilmek adına.
Teşekkür ediyorum, Bayramları bayram
yapmak için, yavaşlayacağız, önce bir
durup kendimizi fark edeceğiz, paylaşacağız, iyilik yapacağız ve en önemlisi, NASILSIN; DAHA DAHA NASILSIN?
Diye sormayı öğreneceğiz… Bayramınız
Kutlu Olsun.

ÜYELERİMİZE HUKUK
DİLİ DESTEĞİ GELİYOR

AGC üyesi gazeteciler; haber toplama,
yazma ve sunma aşamalarında kullanacakları hukuki terimlere ilişkin bilgilendirilecek. Antalya Gazeteciler Cemiyeti
ve Antalya Barosu arasında eğitim ve
işbirliği konulu protokol imzalandı. Protokol kapsamında alanında uzman avukatlar
ve öğretim üyeleri, gazetecileri hak ve
sorumlulukları başta olmak üzere, haber
metinlerinde kullandıkları ifadelerin hukuki yansımaları hakkında bilinçlendirecek.

Gazeteciliğin evrensel
değerleri AGC panosunda

AGC idare merkezine, gazetecilerin
meslek ilkelerini vurgulayan, ‘Gazetecilik
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin yazılı
olduğu büyük bir pano asıldı. Antalya
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş,
AGC’nin Kaleiçi’ndeki idare merkezine gazetecilerin hak ve sorumlulukları
bildirgesinin maddelerini içeren büyük
bir pano astırdı. Cemiyete gelen gazeteci
ve konukların dikkatini çekip, kısa sürede
okuyabileceği şekilde hazırlanan pano,
gazetecilerin mutlaka bilmesi ve uyması
gereken hak ve sorumlulukları içeriyor.

