
Sorgulayış: Modern Zamanlar 

Ağaçlar, kediler, bulutlar ve domatesler acele etmezken insan neden hep acele eder? 

Neden hep sevdiğimiz şeyleri acele etme çabası uğruna ve kendimize görev haline 

getirerek, artık o kadar sevmez oluyoruz? Meyve ve sebzeler hiç  yarışmaz kendi 

arasında. Portakal, mandalina kadar sevilmek için ya da portakallar kendi arasında 

hangileri daha sulu olacak diye yarışmazlar. Doğada hayatta kalma mücadelesinde genler 

aktarılır, yemek için fırsat kollanır, yarışılır ve mücadele edilir. Bunun için yuvalar 

yapılır ve “Savaş ya da kaç” stratejisi bir zebranın bir aslanı görmek üzere olduğu an 

devreye girer; hiçbir hayvan bunun için gece uykusundan olmaz.  

Peki, bizler ne için yaşamlarımızı bunca strese gebe kıldık? Doğada hayatta ya da aç 

kalma savaşı vermediğimize göre gideceğimiz işe, buna göre oturacağımız eve, sahip 

olduğumuz sosyal imkanlara, başarılarımıza, güzelliğimize ya da ne kadar “trend” 

olduğumuza göre bir hayatta kalma yarışında mıyız? 

Sosyal karşılaştırma, birey olabilmemizin kaçınılmaz bir parçası ve sosyal 

yaşamımızın doğası. “Ben” olabilmek, “Onlar” ın bir yerde var olmasına bağlı. “Diğeri” 

ayrımını yapmak, bireyselliğimize yönelik bir farkındalık ve aynı zamanda gelişim 

sürecimizin de bir parçası. Bu ayrım, perspektif alabilmemizi, yani kendimizin ya da 

diğerinin bakış açısına odaklanabilmemizi de beraberinde getiriyor. Diğerinin gözünden 

bakmak, merhamet ve yardımlaşma duygumuzu arttırmasının yanı sıra diğerinin bakış 

açısından sahip olduğumuz özelliklere ve görünüşümüze yönelik bir bakışı da 

beraberinde getiriyor. Diğerine göre biz nasılız? Ne kadar dikkat çekiciyiz, akıllıyız, 

beceri sahibiyiz veya eğitimliyiz? Önce kendi beceri ve yeterliliklerimizi fark ediyoruz. 

Sonra, “Sosyal çevremizden bunun karşılığını ne kadar alabiliyoruz?” u sorgular hale 

geliyoruz. Onlarca eğitimden geçmiş birinin, masa başı bir işte sadece evraklarla 

ilgilendiğini ve öğrendiklerinin birçoğunu çürütmek üzere modern zamanların batağına 

gömdüğünü hayal edebiliriz. Ne yazık ki, yaşamlarımızdan örnek bulmak da pek uzak 

değil, buna. “Ne kadar sertifika sahibiyiz, cebimize konulan ücretler ne kadar emeğimizi 

karşılıyor?” soruları kendimize yöneltmemizin ardından, bu sefer kendimizi komşunun 

çocuğuyla karşılaştırıyoruz. “Aynı işi yapıyoruz, eşit para kazanıyor muyuz? Daha mı 

güzeliz, eğitimliyiz, ya da topluluk önünde daha mı iyi konuşuyoruz?” gibi sorular ve 

sorunca ivme kazanıyoruz, daha çok uykusuz kalmalıyız, daha çok estetik yaptırmalıyız, 

sosyal medya hesabımızda daha güzel fotoğraflar paylaşmalıyız… Sonucunda tek bir 



ortak fikir: “Daha iyisini yapmalıyız!”. Daha iyisini yaparken de mutlaka birilerinden 

daha iyi bir noktada olmalıyız. İtici; fakat kaçınılmaz geliyor. Karşılaştırmak, birey 

olabilmemizin bir parçasıysa doğru yolda mıyız? Nerede içinden çıkılmaz bir hale 

getiriyoruz yaşamımızı? 

Bunun basit bir cevabı var elbette. Sağlığımızı ve sosyal yaşamımızı sekteye 

uğratabilecek düzeyde acele etmemizi gerektiren; fakat acele etmesek de sağlıkla 

sürdürüp başarıya ulaşabileceğimiz işlerin sıklığı ve yaygınlığı. Karşılaştırıp ilerleme 

motivasyonu kazanmak işlevsel; fakat karşılaştırıp zihnen ve bedenen yıpranmak, 

yavaşça tükenmek, her bir sevdiğimiz şeyi artık görev olarak algılayışımız işlevsiz bir 

karşılaştırma ve yol alış. Uykusuz kalmak, mideye stresten kramplar girmesi, baş 

dönmeleri, az kalsın kalbimize inmesi ve gece terlemeleri.  

Hep mi bir yere yetişmek zorundayız? Sokakta koşuşturan endişeli yüzler, Nereye 

kadar gideceğini bilmediğimiz ve hiç bitmeyen gereksiz uğraşlarımız. Resmi işi yokuşa 

sürüşler, prosedürler, “deadline” lar… Bu aceleciliğin tek bir açıklaması olabilir: 

Doğadaki hayatta kalma savaşının modern dünyaya uyarlanmış halini yaşıyor olmamız. 

Ve belki artık daha zor hayatta kalıyoruz. 

Yazları kaçıyoruz, bir dağa ve bir denize. Partilediğimizde bedenimiz ve zihnimizi 

dağıtıyoruz. Tüm enerjimizi duyumsarken ve yaşarken fark ediyoruz; dönmek 

istemediğimiz pazartesi sabahlarını ve hep kaçmak istediğimiz “deadline” ları. Severken, 

sevmekten alıkonulduğumuz modern yaşamlarımıza kapı ardından bakıyoruz. Yarışmak 

zorunda değiliz oysa ki. Müziğin sesini kısıyoruz, orada ben devreye giriyorum ve Cem 

Mumcu’ nun sevdiğim bir sözünü telkin ediyorum: “Rekabet en az iki kişiyle olur. Sen 

oyuna katılmazsan bir şey olmaz. Yanımdaki araç gaza basıyor diye ağaçları seyrederek 

gittiğim hızı arttıramam.”. İsyanlara bürünüyoruz, habersiz ezbere tüm sözlerden. 

Bedenimizin ve zihnimizin ihtiyacı olandan, denizden, buluttan, müzikten ve 

gökyüzünden kendimize ödül kılıyoruz. 

Bu, bedenimizin ihtiyacı olan suyu bir karşılığı içebilmemiz gibi. Araştırmayı çok 

sevdiğiniz bir konunun size ödev olarak verildiğini düşünün, mutlusunuz ve zevk 

aldığınız bir işi yapacaksınız. Ardından bu ödevin iki hafta sonunda teslim edilmesi 

gerektiğini öğreniyorsunuz. Peyderpey şekilde balkonda, bahçede ve okulda kahvenizi 

zevkle yudumlayarak; bir sonraki gün çalışma masanızı özenle düzenleyerek çalışmak 

istediğiniz o çok sevdiğiniz konuyu acele bir şekilde ve belki birçok noktayı yüzeysel 



şekilde geçiştirmek zorundasınız. Aceleciliğin getirdiği yorgunluk ve stresle aynı 

zamanda bedeninizin ve zihninizin ihtiyaçlarını da bu süreçte ertelemek, geçiştirmek 

zorundasınız. Zorunda olmak ve ertelemelerin getirdiği biriken ihtiyaçlar, iki hafta 

sonunda teslimin ardından hemen o sevilen aktiviteden uzaklaşılarak bir başka kaçış 

noktasına, ödüle sürüklemez mi? Bir şeyi acelecilik ve stresle bütünleştirerek görev 

haline getirmek, zaten hoşlandığımız o şeyi ne kadar çok sevdiğimizi buzlar altına 

gömmüyor mu? 

Peki neden bunu yaşıyoruz? Neden bunu yaşamayı gerekli kılan koşulları tanımladık 

ve hiç sorgulamıyoruz? Buradan yola çıkarak, modern dünyayı bireylerin zihinsel, 

bedensel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını ihmal etmeyecek şekilde yeniden düzenlemek 

neden mümkün olmasın? 

Bunca aceleniz varken özür dileyerek Kemal Sayar’ dan birtakım dizeler bırakıyorum 

buraya ve bitiriyorum. “Her şey çok hızlı gerçekleştiğinde, kimse hiçbir şeyden emin 

olamaz, kendisinden bile.” diye yazmıştı Kundera, Yavaşlık adlı romanında. Kendimizi 

bulmak için hayatın kendi ritmine dönmeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden kendimize 

yavaşla diyoruz. Çünkü yavaş güzeldir..." 
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