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Uluslararası Enerji Ajansı’nın Şubat ayı başında ya-
yınlamış olduğu fosil yakıtların kullanımından kay-

naklanan karbon emisyonu istatistiklerine göre 
2019 yılı sonunda küresel enerji sektörü 33 gigaton 

seviyesinde emisyon salımına sebep oldu. Son iki 
sene boyunca yaşanan artışa kıyasla emisyonların 

sabit seyretmesinin altında yatan en önemli neden, 
elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynakların-
dan sağlanan elektrik üretiminin artışı olarak karşı-

mıza çıkıyor. Bunun yanında küresel ekonominin 
de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 büyümüş olma-
sı emisyonların ekonomik gelişmeyi yavaşlatmadan 

azaltılabileceğine işaret eden olumlu bir gösterge. 
2019 yılında yaşanan bu gelişmelere rağmen 

enerji sektörünün uluslararası iklim değişikliğiy-
le mücadele hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaş-
ması hala büyük bir zorluk olarak ön plana çıkıyor. 

Bu zorluğun altını çizen yeni bir makale Mart ayı 
başında dünyanın en saygın bilim dergilerinden bi-
ri olan Nature’da yayımlandı. Höhne ve arkadaşla-

rının kaleme aldığı makaleye göre, iklim değişik-
liğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için ge-
reken karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonla-
rının azaltılması için dünyanın sadece 10 yıl süre-

si kaldı. 2010 yılı başında sera gazı emisyonlarının 
yarı yarıya azaltılması için gereken sürenin 30 yıl 
olduğu düşünülüyordu. Fakat bugüne kadarki iyi-

leşmelerin çok sınırlı seviyede kalması nedeniy-
le, dünyanın ihtiyacı olduğu süre bunun üçte biri-
ne yani 10 yıl gibi çok kısa bir süreye indi. Bu da 

düşük karbonlu teknolojilerin kullanımının mevcut 
durumdan çok daha hızlı bir şekilde uygulanmaya 

başlaması gerektiği anlamına geliyor.

En hızlı büyüyen ülkelerden biri
Dünyada yaşanan bu gelişmeler ve küresel 

ekonominin karbonsuzlaşma ihtiyacının Türkiye 
için ne anlama geldiğini anlamak büyük önem 

arz ediyor. Türkiye’nin sera gazı emisyonları dün-
ya toplamının yüzde 1’ini temsil ediyor olsa da, 

Türkiye sera gazı artışı açısından en hızlı büyüyen 
ülkelerden biri. Bu büyümenin merkezinde ise top-
lam sera gazı emisyonlarının büyük bir payına sa-
hip olan enerji sektörü yer alıyor. Bir diğer deyişle 

düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş, enerji sektörü-
nün dönüşümünün bir an önce hızlanmasıyla müm-

kün olacak. Birçok ülkeye kıyasla Türkiye’nin sa-
hip olduğu avantaj ise bu dönüşümün gerçekleşme-

si için gerekli olan temiz enerji kaynakları açısından 
çok zengin bir ülke olması ve muazzam bir enerji 

verimliliği potansiyeli barındırıyor olması.
Türkiye’nin enerji tüketimine baktığımızda 

2002 ila 2018 yılları arasında yüzde 90 oranında 
bir artışın yaşandığını görüyoruz. Bu artışın içe-

risinde elektrik tüketiminin nüfus artışı ve ekono-
mik büyümeyle orantılı olarak önemli bir paya sa-

hip olduğu ortaya çıkıyor.2000’li yılların başın-
da bu talebin çoğunlukla termik ve hidroelektrik 
santraller tarafından karşılandığı Türkiye’de, son 
10 yılda rüzgâr ve güneş başta olmak üzere diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma-
ya başladığı görülüyor. 2019 yılı üretim verileri-

ne göre Türkiye toplam elektrik üretiminin yüzde 
44’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. 
Bu kaynakların içerisinde rüzgâr ve güneş enerji-
sinin payı da hızla artarak toplam üretimin yüzde 

10’u seviyelerine ulaştı.

Enerji çeşitliliği ve düşük maliyet
Düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin bir ta-

rafında yenilenebilir enerji yer alırken, diğer tarafın-
daysa enerji verimliliği ön plana çıkıyor. Son yıllar-
da Türkiye enerji stratejisinde önemli bir yer edinen 

yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla enerji ve-
rimliliği, uzun yıllardan beri tüm stratejilerin mer-

kezinde ve en üst sıralarda yer bulan yerel kaynak-
lardan biri. Bunun nedeni enerji verimliliği tekno-

loji ve çözümlerinin çeşitliliği ve maliyetlerinin dü-
şük olması. Aynı zamanda enerji tüketimi hızla bü-

yüyen Türkiye gibi ülkeler için yeni santral, sana-
yi tesisi ve bina yatırımlarının da enerji konusunda 
daha verimli olması teknik açıdan çok daha kolay. 
Türkiye’de 2000 ila 2015 yılları arasındaenerji yo-
ğunluğu yılda ortalama yüzde 1’den daha fazla bir 

oranda azalma gösterdi. 
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“Küresel Salgın 
Düzeni” kuran 

korona, Avrupa 
merkezci ilkelerin 

hepsini çökertti. 
Hele koronanın 

“laboratuvar 
mamülü” olmadığına 

ilişkin araştırmalar 
artık Avrupa 

merkezciliğin en bariz 
tezi olan “doğaya tek 

taraflı hükmetme” 
felsefesini tamamıyla 

sonlandırdı.

AVRUPA MERKEZCİAVRUPA MERKEZCİAVRUPA MERKEZCİ
orona virüs ortaya 
çıkarmadı yalnızca, 
2008 sonrasın-
daki iktisadi ve 
siyasi gelişmelerin 
neoliberal düzen ve 

küreselleşmenin hilafına gelişme-
si Avrupa merkezci tezlerin iflas 
ettiğini gösteriyordu.

Kendi uygarlığını inkar
Korona ile Avrupa kendi “uy-

garlığını inkar edecek” uygulama-
lara girişti. Esas mesele Avrupa 
merkezci tezlerin boşa çıkma-
sından çok bunu muhaliflerin 
değil Batı’nın kendi 
kendine yapması. 

2008 krizinden sonra başlayan 
süreçte zaten siyasi manada bir yı-
kım uç vermeye başlamıştı; kabul 
etmek gerekir ki korona aşamaları 
hızlandırdı, iktisattan psikolojiye, 
siyasal alandan felsefi düşünceye 
alt üst olan bir düzen sözkonusu. 
Burada elbette kavramları belir-
ginleştirmek, anlamlandırmak 
gerekir.

Çin varoldukça...
Çöken kapitalizm mi, Avrupa 

merkezcilik mi yoksa Avrupa 
merkezciliğin savunduğu tez-
ler mi…Çin varolduğu müd-

detçe kapitalizmin hatta 
neoliberalizmin kağ-

şamasından söz edemeyiz. İktisadi 
manada küresel bir bağımlılık 
zinciri kurdu neoliberalizm; tabii 
ki üretim gücü yüzünden piyasalar 
Çin’e bağımlı ama aynı zamanda 
Çin de ürettiklerini satabilmek için 
ülkelerin ve piyasaların selame-
tine mahkum! Haliyle çökenin 
kapitalizm ve Batı merkezcilik 
olmasından çok neoliberalizm ve 
küreselleşme olduğu kesin.

Öyle ki bu “bağımlılık zinciri” 
sadece siyasi ve iktisadi mevzuları 
küreselleştirmiyordu, kültürden 
sosyal hayata toplumları ve 
bireyleri dönüştürecek her etkiyi 
yeryüzüne ulaştırabiliyordu.

Ercan Yıldırım
Yazar

Dünden bugüne TÜRKiYE VE AB’NiN iKi FARKLI TERCiHi

Korona günlerinde aşk
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Küresel kültür tam da Avrupa merkezcili!in 
hayali olarak en geri Afrika ülkelerinden 
en ileri kıta Avrupası bireyine kadar aynı 
kültürü “mutlakla"tırıyordu.”

Avrupa merkezcilik modernizmle as-
lında emperyalizmle, Amerika kıtasının ke"finden sonra-
ki altın ve gümü" temerküzüyle yeni de!erler ve anlam 
öbekleri de kurdu... Bunları evrenselle"tirmek için ken-
di ileri teknolojisini, askeri gücünü mikyas tuttu; kendi uy-
garlı!ını ve elbette “ırkî” bakımdan üstün insanını öncü, 
çalı"kan, akıllı, pozitif ilme yatkın, teknoloji geli"tiren, sa-
nata ve esteti!e e!ilimli, en güzeli-yüceyi-ileri olanı üre-
tebilen, yetenekli görürken dünyanın geri kalanını tembel, 
miskin, yeteneksiz, asalak, ruhen-ilmen-estetik-ahlak ba-
kımlardan geri diye kodladı.

Halbuki estetik, ahlak, güzel, yüce gibi kavramlar ile-
ri – geri gibi maddi donelerle belirlenmezdi. Avrupa mer-
kezcilik zaten en çok “terakki” kavramıyla varlı!ını ka-
bullendirdi; Batı, de!erleriyle öyle bir dünya kuracaktı ki 
“kimse arkasına bakmayacak”, sürekli ileri gidecek, ge-
lene!i ve tarihi unutacak, “yaratılan yeryüzü cenneti”nde 
ba"ka arayı"lara giri"meyecekti.

Bir ara Türk modernle"mesi de “terakki”ye mutlak 
inançla ba!landı; gelene!i, #slam’ı unutmak istedi, olma-
dı tabii, aynen Batı’nın da Hristiyan hatta pagan kökleri-
ni terk etmedi!i gibi. Avrupa merkezci bu ilerleme zaman 
zaman dünya sava"larındaki gibi çok zayiatlar verdi, çok 
aksadı, çok kan akıttı. Kimse inanmasa da teknoloji, bi-
lim ve sanayiinin sundu!u imkanlar demokrasiyi, özgür-
lük, insan hakları gibi anlayı"ları öteki milletlere sevim-
li kılabiliyordu.

Ku" gribi, ebola, domuz gribi, Sars aynı etkileri gös-
termese de “Küresel Salgın Düzeni” kuran korona Avrupa 
merkezci ilkelerin hepsini çökertti. Hele koronanın “la-
boratuvar mamülü” olmadı!ına ili"kin ara"tırmalar artık 
Avrupa merkezcili!in en bariz tezi olan “do!aya tek taraflı 
hükmetme” felsefesini tamamıyla sonlandırdı.

#lk etapta, temizlik, eve kapanma, insanlardan uzak-
la"ma tedbirleri dı"ında bilimin, teknolojinin çare bulama-
dı!ı korona, do!anın modernizme, Aydınlanmaya, do!ayı 
araçsalla"tıran insano!luna bir hurucuydu.

Darwin’e, PreModern’e dönü!
Modernizm insanlara uzun bir ömür vaat etti… 

Thomas Malthus nüfusun geometrik artarken gıdanın arit-
metik artmasının dengesizlik yarataca!ını söyleyerek de-
mografik dengelemenin gereklili!ini dile getirdi. Charles 
Darwin Malthus’ten esinlenerek do!al seleksiyonu; güçlü 
olanın ayakta kalaca!ını böylece genlerin sa!lıklı aktarım 
yapabilece!ini teorile"tirdi. Bir yönüyle iki kuram da ulus 
devletlerin yer kapmasında etkili oldu. Bir tarafta mutlak, 
sınırsız, bireysel özgürlük, sa!lıktaki bulu"larla hastalıklara 
kar"ı koyma ütopyası öte tarafta farklı türden yıkımlar der-
ken korona ile tüm Avrupa merkezci tezler yerle bir oldu.

Korona tüm sınırları, milliyetleri, koruma kalkanları-
nı a"arak insanları aynı anda, aynı biçimde korkutan eden 
en güçlü tehdit. Belki de "u ana kadar dünya sava"ları da-
hil hiçbir güç kutuplardan çöllere kadar herkesi varolu" 
çıkmazına sokmamı", ölüm tehlikesiyle kar"ı kar"ıya bı-
rakmamı"tı.

Dünyada insanların alabildikleri en güçlü tedbir “eve 
kapanma” yani izolasyon, tecrit, kendi kendini karantina. 
Halbuki Avrupa merkezci modernite “insanı evinden çı-
karmanın” gururunu ya"ıyordu. Tekrar eve dönü"ü getiren 
Küresel Salgın Düzeni, aynı zamanda modernin açtı!ı ha-
yat tarzlarını da iflas ettirdi; dı"arıda yeme, içme, geç va-
kitlere kadar vakit geçirme ve evi yalnız otel gibi kullan-
ma tutumu tersine çevrildi.

Bilgisayarını alıp kafelerde çalı"anlar yasaklar nede-
niyle eve dönerken evde bile dı"arıdan yemek söyleyenler 
kendi hazırladıklarını tüketmeye, ba!ı"ıklık sistemini güç-
lendirmek için “her "eyi” yemeye ba"ladı. Pek çok etkin-
li!in durdurulması, sokak karnavallarının iptali, Paris’te 
$irinler bulu"masına tepki duyulması, dı"arıda ya"ama-
yı seven #talyanların balkon konserleri bir yanıyla “büyük 
kapatılma” diye yorumlansa bile aslında “eve dönü"” de 
içeriyor. Tabii “insana temas”ın yasaklanması yalnız za-
man-uzam aidiyetinin yeniden kurulmasını getirirken bir 
yanıyla da dijitalle"en ili"kilerin sahiden dijital kanala sı-
kı"masını da zorluyor.

Kapatma, gözetleme, hegemonya…
$imdiye kadar liberal demokrasi “yasaklama” ye-

rine bireysel gerçekle"tirimi ve öznenin aktivitesini söy-
lem bazında dillendiriyordu. Premodern toplumların oto-
riterli!inden farklı olarak dünya sistemi hegemonyayı te-
sis etti. Tahakkümü ideolojik aygıtlarla yerine getiren 
ulus devletler ve küresel kapitalizm, salgınlarla, neolibe-
ral siyasallı!ın sonlanmasıyla yeni bir “Leviathan” pe-
"inde... Fransa Cumhurba"kanı Macron kendilerinin sınır 
kapatmayaca!ını söylemesine ra!men bir anda ülkesini 
ve insanlarını evlere “asker marifeti” ile yani militarizm-
le davet etmesi küreselle"me ve liberal geçirgenli!in vi-
rüsleri rahatlattı!ını kabul etti. Bu bakımdan seyahat, tu-
rizm bireyin en temel hakkı biçiminde Avrupa merkezci 
vaatlerin arasına yerle"irken aynı zamanda ula"ım ve ile-
ti"im vasıtalarının hızlanmasıyla bunu rahatça gerçekle"-
tirdi!inden modernizm kendini üst bir konuma da yük-
seltmi"ti. Halbuki korona, yeni salgın düzeni serbest do-
la"ıma, turizme hatta küresel ticarete bile neredeyse izin 
vermiyor. Küresel dola"ımdaki tek ürün "imdilik sade-
ce korona! Dolayısıyla uçaktan en konforlu turist ge-
milerine kadar tüm araçlar bir anda bo"a çıktı. Michael 
Foucault’nun kapatma, Antonio Gramsci’nin hegemon-
ya, Zygmunt Baumann’ın Akı"kan Gözetim dedi!i hu-
susların tümünün hem kapitalizme ve modernizme hem 
Thomas Hobbes’cu Leviathan gelene!ine de yasla-
nan ulus devlet prati!ine dayanması ciddi bir totalitariz-
mi de do!uracak. Belki de yalnız karar vericilerin de!il 
toplumların beklentisi de daha çok toplumdan daha çok 
devlete evrildi… böylece radikal demokrasinin koronayı 
geometrik yayan gev"ekli!inden uzak durmak ontolojik 
emniyet sahasını güçlendirdi.

Avrupa merkezci bireysel ve toplumsal mutlak öz-
gürlük tezi, otoriter, totaliter devlet aygıtı ele"tirisini Batı 
dı"ı toplumlara yapan modern görü" iflas etti.

Hele Çin’de ya"anan drone ile sokakta gezenleri uya-
rı, bazı telefonların sahibinin durumunu “merkeze” ikaz 
etmesi, termal kamera, sokakta kimin nasıl nefes aldı!ı-
nı, öksürdü!ünü, hap"ırdı!ını Büyük Göz ile sıradan in-
sanların bile “takip” etmesi “ba"kasının özgürlü!ünü teh-
dit etmedi!i sürece” diyen klasik hürriyet tanımına evrilt-
ti. Burada ilginç bir tartı"maya #stisna Hali yazarı Giorgio 
Agamben ile Jean Luc Nancy arasındaki muhavereye de-

!inmek gerek… Agamben’in, devletlerin koronayı fır-
sat bilip “istisna halini i"letip” büyük kapatmayı gerçek-
le"tirdi!i ele"tirilerine yine Özgürlük Deneyimi’nin sahi-
bi Nancy’nin salgın için kapanmanın gereklili!i ikazı asıl 
istisnanın hangi hallerde gerçekle"ebilece!ine dair tecrübi 
ve pratik bir itiraz.

#ngiltere ile birlikte “sürü ba!ı"ıklık” sistemi uygula-
yan Avrupa ülkeleri, mutlak özgürlük fikrini dinamitlerken 
bir bakıma hem Darwincili!i hem Hitler’in “sa!lam gen”-
lileri ya"atma sistemini de yeniden uyarlıyordu. Burada el-
bette ya"lıların psikolojisi de mühim. #ngiltere’nin sürü ba-
!ı"ıklık sistemi bir bakıma ya"lıları gözden çıkarma de-
mekti; buna #talya’da üç yüz yo!un bakım ünitesine kar"ın 
üç bin hasta arasından “seçme” tavrını da eklemek gere-
kir. E"itlik, müsavilik koronanın belirginle"tirdi!i Küresel 
Salgın Düzeni ile beraber çöktü. Herkese aynı imkanla-
rı sunamayınca “ayrımcılık” bir kurtulu" haline geldi!inde 
ister istemez Foucault’nun biyo-politikasının yeni bir ver-
siyonu devreye girer. “Kurtarılan”ların, korona tedavisinde 
tercih edilenlerin sisteme mensubiyeti eskisinden daha faz-
la olacaktır ku"kusuz; “itaatkâr bedenler”i yeniden ürete-
bilir belki Avrupa Uygarlı!ı! Bu biraz Heideggervari “saf 
tin”i arayan “disiplinli” Almanların “hazırlıksız yakalan-
ması”nı da izah edebilir!

"effaflık ulusal tehdide kar!ı
Avrupa merkezci dü"ünce gelenekselden ve öteki-

lerden farklı olarak cehaletle sava"ı öne çıkarır, e!itimde-
ki gücüyle varlı!ını devam ettirir. Korona okulları kapattı-
!ı için en azından mekan bazında modern böbürlenmele-
ri bitirdi; Küresel Salgın Düzeni bir anlamda “uzaktan e!i-
timi” dayatacak gibi görünüyor. Dijital e!itimin kitlesel et-
kisi gelecekte görülecek. Koronanın ortaya çıkardı!ı e"itlik 
ve adalet arayı"ları kendini e!itimde nasıl gösterir bu bilin-
mez fakat “herkese sa!lık” sunma idealindeki Uygarlık’ın 
en azından kendi toplumuna cömert olmadı!ı da anla"ıldı. 
Anglo Sakson toplumlarda, ABD ve #ngiltere ba"ta, #talya, 
Almanya, Fransa’da sa!lık sisteminin neredeyse “bulun-
madı!ı” gerçe!i Avrupa merkezcili!in en sert kapitaliz-
mi uyguladı!ını ortaya koydu. “Parası olanın” korona tes-
ti yaptırıp kurtulabilece!i de yine Avrupa merkezcili!in bir 
ba"ka göstergesi.

ABD’de “yalnızca ünlülere kit var” açıklaması bir 
zihniyeti yansıtırken Trump’ın çıkmazı da burada belir-
ginle"ti. Toplumun alt kesimindekilerin deste!ini alan 
Trump’ın hiçbir sa!lık güvencesi bulunmayan 25 mil-
yonu teorik olarak ölüme mahkum etmesi aynı zamanda 
Trumpizmin de sonunu getirebilir. Ho", “parası olanların” 
da kendini rahatlıkla kurtaramadı!ı Küresel Salgın Düzeni 
bu manada bir müsavat getirse de korona aynı zamanda 
Avrupa merkezci sa!lık ve bilim ütopyasını da söndürdü.

#lk etapta ve aylar geçmi"ken a"ının, ilacının bulun-
maması bilimin ve tıbbın sorunları kısa sürede giderebile-
cek düzeyde olmadı!ını ortaya koydu. Zaten kapitalizmin 
de her versiyonuyla “açı!a dü"tü!ü” bu süreçte görüldü; 
zaten rekabetçili!i bitiren kapitalizm, a"ırı kâr psikozuy-
la 2008 krizinden sonra toplumlarla, ulus devletlerle kar"ı 
kar"ı gelmi"ti. Verimlili!i zirveye çıkarsa da korona düze-
niyle anında tedarik zincirinde çatlaklar belirmeye ba"ladı. 
Yeni Küresel Salgın Düzeni’nde, yeni makinelerin, yeni 
teknoloji, bilgi, bilim ve emek biçimlerinin do!aca!ı "im-
diden kendini gösterdi.

Sürecin kapitalizme mi küreselle"meye mi darbe vur-
du!u tartı"ılır, fakat adeta kapitalizmin ütopyası olan küre-
sel iktisadın bu süreçte aynen devam edece!ini fakat bu-
na kar"ın yeni bir ulus devlet mantı!ına geçece!ini, yeni 
bir Westfalia düzeni tesis edece!ini, sınırların daha katı sa-
vunulaca!ını ortaya koyuyor. #talya’nın, Sırbistan’ın AB 
yardımını alamamasına devlet ba"kanları düzeyinde getiri-
len ele"tiri, siyasal dönü"ümün i"aret fi"e!i mahiyetinde… 
Avrupa merkezcili!in en güçlü burçları "effaflık, küresel 
entegrasyon, dijital vatanda"lık, dünya vatanda"lı!ı, AB 
içinde erime, liberal demokrasi, mutlak özgürlük bu süreç-
te bir bir yıkıldı. Devleti küçültme, neoliberal dünyanın te-
ziydi, "imdi 2008’de ba"layan güçlü devlet retori!i neo fa-
"izme evrilecek dozda.

Yeni anlam yaratan kazanır
“Umut vermek dinin görevi bilimin de!il” diyen 

Paul Feyerabend’e kar"ın insanlar belki biraz daha sekü-
lerle"tikleri için yine bilime, tıbba umutlarını ba!lamı" du-
rumda. Pagan ve teolojik, metafizik her tür etkiyi korona 
salgınında göz ardı etmeye meyyal bir “dünya vatanda"lı-
!ı”, Müslüman aleminde de etkinlik gösterdi. Avrupa mer-
kezcili!in rasyonalitesi, pozitivizmi, hukuk ve adaletin her 
"artta ikamesi, mutlak özgürlük, etik tutumun vazgeçil-
mezli!i pek çok katliamda, fiili köleli!in yanında kapitalist 
kölele"tirici emek anlayı"ında, sava"larda oldu!u gibi bu 
koronaya ba!lı Küresel Salgın Düzeni’nde de çöktü.

Protestan ahlakının “Bu dünyada kazanan öteki dün-
yada da kazanır” felsefesi kapitalizmi Batı için me"rula"-
tırmı"tı; artık Avrupa merkezci söylem yeni bir anlam, ye-
ni de!er yargıları üretemiyor.

Küresel salgınların farklı versiyonlarda yeniden tek-
rarlanaca!ı dü"ünülürse insanlı!ın yeni bir felsefeye geçe-
ce!i de muhakkak. Sadece “hayatta kalma”nın anlamlı ha-
le gelebilece!i bu salgın düzeninde Avrupa merkezci iler-
leme ilkesi de yeniden Ortaça! salgın psikolojisine dönü"-
le etkisini yitirdi. #nsanlık terakki ettikçe, teknik, teknoloji, 
bilim yenilendikçe hastalıkları bitirmiyor, kendi dönemi-
ne özgü yeni hastalık türleri “icat ediyor.” Kanserden, ko-
leradan, sıtmadan, hiv’den ölenlerin sayısındaki yüksek-
lik ilerledikçe aynı kalmanın felsefesini anlatıyor yalnızca. 
Kapitalizmin yeryüzü cenneti ütopyasının distopyala"mı" 
halini ya"ıyoruz; Avrupa merkezci dünya insana ontolojik 
güvenlik alanı sa!lamıyor artık…

Varolu"u dinginle"tirmiyor, dalgalı huzuru da sürek-
li kaygıya, endi"eye, korkuya evriltti, travma, depresyon, 
stres bozuklukları insanlı!ın normaline geldi.

Kapitalizm "imdiye kadar “daha iyi bir dünya”, “yer-
yüzü cenneti” kurmadı, sadece, “insanlara istedikleri tat-
mini”, “arzularının kar"ılı!ını” vererek var kalabildi. Fakat 
artık o tatmini de kar"ılayamıyor; bir tatmine kar"ı üç ha-
yal kırıklı!ı çökü"ün göstergelerinden.

Korona ve yeni Küresel Salgın Düzeni, Avrupa mer-
kezci ideallerin, söylemin sürdürülemeyece!ini, tatmine 
ba!lı yarattı!ı anlamların da manasızla"tı!ını if"a etti; fa-
kat ba"ta #slam ve Müslümanlar olmak üzere dünyada hiç-
bir din, medeniyet kalıntısı, millet yeni bir anlam ve de!er 
üretebilecek iradeyi gösteremiyor!

Müslümanlar, Türkler #slam’ı, bilkuvve tecrübeyi, 
Asr-ı Saadet ve Kerim Devlet pratiklerini bilfiile çevirebi-
lirlerse dünyayı yeniden anlamlandırabilirler!

@Ercnyldrm1

Avrupa merkezci tezlerin çökü!ü
Ercan Yıldırım / Birinci sayfadan devam

SERENCAMI 
HAKKINDADIR

K end"m" b"ld"m b"lel" 
ç"kolatayı pek sever"m. 
Evvelden Türk"yem"zde 
ç"kolata "#" pek zayıf 
"d". Ben"m g"b" tutkulu 

olanlara yerl" ç"kolatalar yetmez-
d" ve Almancı akrabalarımızın 
gelmes" beklerd"k.

B"r sefer"nde teyzem 
Almanya’dan gelm"#. Ho#geld"ne 
g"d"lecek. Herkes"n aklında b"r 
#eyler vardır ben"m aklımdak" 
de ç"kolataydı. Ne get"rm"#lerd" 
acaba d"ye merak "ç"ndeyken 
b"rader a$lamaya ba#ladı. Hayd" 
artık vers"nler ç"kolataları d"yordu. 
Ayıp oluyor o$lum yapma d"yen 
annem"n "t"razlarına ra$men 
b"rader varlı$ının bütün kuvvet"yle 
a$ladı. Öyle çok ve ısrarla a$ladı k" 
sonunda teyzem henüz açmadık-
ları val"zler" açtı ve b"z" ç"kolata "le 
bulu#turdu. Annem rahmetl" ne 
çok mahcup olmu#tu.  

Ama b"rader"m ç"kolata tut-
kumuzda ben" yarı yolda bıraktı. 
Sa$lam b"r "radeyle ç"kolata tut-
kunlu$unu yend" d"yece$"m ama o 
kadar b"r az"m göstermed" h"ç. Ama 
nasıl olduysa oldu ve b"rader"m 
ben"m kadar ç"kolata dü#künü 
olmadı artık.

Her ya!ın çikolatası ayrı
Ben her ya#ın ayrı ç"kolatası 

vardır d"ye dü#ünerek, her ya#ımda 
ç"kolata arzuladım. B"l"yor musu-
nuz b"r o$lan çocu$u "ç"n ç"kolatayı 
sevmek h"ç terc"h ed"lecek b"r #ey 
de$"l. Arkada#larım da Almancı-
ların yolunu gözlerd" ama de$"#"k 
ve ne b"ley"m güya erkeklere 
daha yara#ır #eyler "sterlerd". Spor 
ayakkabısı, top, e#ofman takımı 
falan. Ç"kolata "stemek b"raz 
hanım evladı, b"raz muhalleb" 
çocu$u olmak demekt". Ama ben 
terc"hler"m"n sonuçlarına katlana-
cak kadar b"l"nçl" b"r çocuk oldum 
hep. Ç"kolata sevd"$"m "ç"n adım 
ç"kolata bebes" olacaksa olsundu 
ve zaten de öyle oldu.

Almanyadan ç"kolata 
get"renler" "k" sınıfa ayırab"l"rd"m. 
B"r tanes", laf olsun d"ye özen-
s"z b"r #ek"lde terc"h yapanlar. 
Onlar hang" ç"kolata "y"d"r, ya da 
ye$en"m"z memlekette en çok 
hang" ç"kolatanın yolunu gözler 
d"ye dü#ünmeden alırlar.  Onlar 
ç"kolatayı seçmeden ne gel"rse 
eller"ne atarlar val"ze. Ve yolda 
ç"kolatalar er"r. Er"yen ç"kolata 
artık düzen tutmaz. %ekl", reng" 
bozuldu$u g"b" tadı da b"r zaman 
sonra bozulur. Böyles" rastgele 
ç"kolata get"ren akrabalarımdan 
umudum pek yoktu ama teyzem 
öyle de$"ld". O b"z"m sevd"kler"m"z" 

b"l"r. Sevd"$"m"z markadan bolca 
get"r"rd". “Bolca” d"yorum çünkü 
ben"m g"b" s"stemat"k ve b"l"nçl" 
tüket"c" senen"n yarısını geç"reb"l"r-
d" o ç"kolata "le.

Almanya’dan gelenler 
b"t"nce. Yerl" ç"kolata "le nefs"m" 
körlerd"m. B"l"yor musunuz o za-
mank" b"r markayı hala sever"m. O 
zamandan bu güne geçen yıllarım 
"ç"nde bence hala yerl" ç"kolatada 
vazgeç"lmez olan odur. Yazımı 
yazarken marka "sm" vereb"l"yor 
muyum b"lm"yorum. Ama mesela 
marka "sm" z"kredeb"lseyd"m o 
markayı burada anmak ve hakkını 
tesl"m etmek "sterd"m.

Ulusal bir yarı!
Yıllar geçt". Artık Almancıların 

ç"kolatasına olan "ht"yacım azaldı. 
Ya da "kt"sat ter"m"yle söylersem 
Almancı ç"kolatasının marj"nal 
faydası azaldı ben"m "ç"n. Çünkü 
yerl" markalar ç"kolataya gerekl" 
önem" verd"ler. Ç"kolataya önem 
vermek nasıl oluyormu# dersen"z. 
Bence bakkal ürünler" ded"$"m"z 
b"sküv", sakız, gofret ç"kolata "le 
kıyaslanamaz. !y" b"r ç"kolatadan 
ett"$"n"z karı d"$er ürünlerden 
edemezs"n"z ve en öneml"s" 
ç"kolata b"r çe#"t ba$ımlılık yapar. 
Her zaman "sters"n"z. Bu durumu 
ke#feden yerl" f"rmalar anladılar 
k" ç"kolataya ver"len emek zay" 
olmaz. Muhakkak mü#ter"s" olur ve 
de "y" ç"kolatadan anlayan mü#ter" 
kessen yolundan dönmez.

Türk"yem her konuda oldu$u 
g"b" ç"kolata konusunda da çok 
uluslu #"rketler"n ve tekeller"n 
arasından kend"ne yol buldu ve 
yerl" ç"kolata artık ulusal manada 
yarı#a katılacak kadar "y" oldu. 
Bular b"z"m g"b" "y" ç"kolata "ç"n 
türkü yakan a#ıklar "ç"n çok olumlu 
gel"#melerd"r.

Aradan geçen zamanda #öyle 
b"r gel"#me daha oldu k" ben çok 
mutluydum bu "#ten. Çalı#maya 
ba#ladı$ım devlet kurumunda özel 
kalem bürosuna ba$lı çalı#ıyor-
dum. Özel kaleme gelen ç"kola-
taları yakından tak"p etmekle 
kalmayıp her b"r"ne gereken özen" 
verd"m ve yed"m. Yıllarca ç"kolata 
konusunda ne kadar az #ey b"ld"-
$"m" özel kalemdeyken ö$rend"m. 
Memleket ve m"llet"m"n ç"kolata 
konusunda aldı$ı yol gözümü 
ya#arttı. Ben artık kend" markasıy-
la doyan b"r ülken"n evladı olarak 
duda$ımda ç"kolata lekes"yle 
pozlar vereb"l"yordum.

Gün geld", devran döndü, 
"nternetten alı# ver"# yapmak 
"mkanımız ortaya çıktı. Bülbülün 
üç türküsü varmı# üçü de gül üstü-

neym"# derler ya. Ben"m türküm 
de ç"kolata üstüne oldu$undan ve 
özel kalemde yed"$"m ç"kolata-
ların gül hatrına aklımda epeyce 
marka vardı.

O markaların s"teler"ne bak-
tırdım. Kend"m "ncelersem e#e$"n 
aklına karpuz kabu$u dü#ürmek 
g"b" oluyor ve h"ç yoktan "#tahımı 
kabartıyorum. O sebepten h"zmet 
alımı yapan devlet da"res" g"b" 
ben de ç"kolata satan s"tler"n 
dola#ılması "#"n" hanıma havale 
ett"m. O ben"m neler" sevd"$"m" 
b"l"r. Mesela b"tter ç"kolataya 
fazla ehemm"yet vermed"$" 
b"lerek hareket eder. B"tter ç"ko-
lata göster"#l" ama performansı 
zayıf arabalar g"b"d"r. Ben süt ne 
kadar artarsa o kadar çok sever"m 
ç"kolatayı. Hanım da sütü bol olan 
b"r f"rmayı tavs"ye ett". Ben"m sev-
d"$"m ç"kolatayı üreten f"rmanın 
maalesef "nternet satı#ı yokmu#. 
Hanım f"rmayı aramı#. Çok hürmet 
etm"#ler. Ve b"z" m"saf"r etmek "s-
ted"kler"n" söylem"#ler. %u asalete 
bakar mısınız? Demek k" ç"kolata 
"le u$ra#mak adamların görü#ünü 
"nceltm"#, nezaketler" artmı#.

Ben"m "sted"$"m f"rma "nter-
net satı#ı yapmama sebepler"n" 
#öyle "zah etm"#; Efend"m kargoya 
ver"l"rse ç"kolataya zarar geleb"-
lece$"nden end"#e ed"yoruz. %u 
"ncel"$e bakar mısınız? Kend"ler"n" 
hassas"yetler"nden ötürü tebr"k 
ett"m ve haklısınız ded"m vah#" 
kargolama "le çalı#an f"rmalar 
neler ederler o ç"kolatalara, ben de 
kıyamam do$rusu ded"m.

El yapımı çikolata
!nternette yaptı$ı ke#"f 

gez"ler" sırasında hanım b"r 
f"rmayla daha ba$lantıya geçm"#. 
El yapımıyla ve Belç"ka ç"kolatası 
yaptıklarını "dd"a eden f"rmanın 
s"tes"n" ben de gezd"m. Farklı 
yönler" nelerm"# d"ye baktım. 
F"yatları hak"katen p"yasadan 
oldukça farklıydı. B"r deneyel"m 
bakalım ded"m. Ç"kolataları s"par"# 
verd"k. Ve beklemeye ba#ladık. Na-
sıl ürünler gelecekt"? Ben"m damak 
tadımda kalıcı b"r yerler" olacak 
mıydı? Kargolama sürec" ç"kolataya 
zarar verecek m"yd"? Ve daha türlü 
çe#"t sorular "ç"nde yolunu gözle-
d"k. Sonunda ç"kolatalar geld".

Sorularımıza cevap bulab"ld"k 
m"? Ç"kolatanın ray"hası, ambalajı, 
süt oranı, fındık fıstık kal"tes" nasıl-
dı? Bütün bu soruların cevaplarını, 
detaylıca yazmak "ster"m. Ama 
ba#ka b"r yazı da ancak yapab"le-
ce$"m. Bu haftalık bu kadar olsun, 
kalın sa$lıcakla.

mustafatoros@gma!l.com

Benim sevdi#im çikolatayı üreten firmanın 
maalesef internet satı!ı yokmu!. Hanım 
firmayı aramı!. Çok hürmet etmi!ler. Ve 

bizi misafir etmek istediklerini söylemi!ler. 
"u asalete bakar mısınız? Demek ki 

çikolata ile u#ra!mak adamların görü!ünü 
inceltmi!, nezaketleri artmı!.

ÇiKOLATA TUTKUMUN

Mustafa Çiftçi
Yazar
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