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İnsan ilgi duyduğu şeyleri duyar, görür, hisseder. Bundan keyif alır veya tehlike görür. 

Herkesin de kendisi gibi aynı keyfi almasını veya aynı tehlikeyi görmesini ister. Bu, insanın 

doğasında vardır. Tabii ki insanın ilgisini çeken çok şey vardır. Fakat ilginin düzeyi farklıdır. 

Eğer aynı anda aynı şeylere aynı ölçüde ilgi duyuyorsak, ama bunlardan sadece biri ile 

ilgilenmek, diğerlerinden vazgeçmek zorundaysak, o zaman bu güçlü bir baskı yaratabilir. 

Gönül, hepsini ister. Fakat devamlı uzayan hayatımızda zorunlu seçim durumlarıyla sık sık 

karşılaşırız. Seçenekler çoğaldıkça seçim yapmak zorlaşır.  

Demografik dönüşüm sürecindeki ülkemizde yaşlanma ve yaşlılık ile ilişkili seçeneklerimiz 

baş döndürücü hızla çoğalmaktadır. Fakat bunun farkında olanların sayısındaki azlık, hayal 

kırıklığı yaratıyor veya ben öyle zannediyorum. Belki de ilgilendiğim bir konu olduğu için 

herkesin ilgilendiğine inanmak istiyorum. Maruz görünüz.  

Nüfusumuzun yaşlandığını herhalde duydunuz. Belki günlük yaşamınızda da 

görebiliyorsunuz. Belki çevrenizde yaşlılar çoğalıyor. Belki gazetelerde, sosyal medyada, 

internet sitelerinde bu konuyla ilişkin bir şeyler okudunuz. Ama Corona bir hamleyle onları 

bize unutamayacağımız bir tarz ve şekilde hatırlattı. Gençler şimdi 60 yaş üstü 

vatandaşlarımız gibi evde zorunlu izolasyondalar. Onların ellerine geçirdikleri her şeyi 

okumalarını bekliyoruz. Bu zor süreci fırsata çevirmelerini arzu ediyoruz.  

Okumaktan ziyade bakmaktan hoşlanan bir genç kuşak var. Kimse darılmasın. Sadece bir 

teşhis ortaya koyuyorum. Seçeneğim de yok. Tıklamaya alışan gençliğe, sayfa çevirmek zor 

geliyor. Kitap karıştırmak yerine Google’ı karıştırıyor. Bilgisini sosyal medyadan elde etme 

alışkanlığı, okuma alışkanlığını, köreltiyor.  

Oysa okumaya bol vakti olan gençler çoğalıyor. İşsiz gençlik! İşi yok, ama gücü var. 

Bedensel ve zihinsel gücü harika, ancak kullanmıyor. Elektrikten ve elektronikten anlamıyor, 

ama E-mail, E-devlet, E-kitap var. Yakında E-üniversitesi de olursa şaşırmam. Hayatını E’lere 

adayan gençlik gitgide, yaşlandığını hiç fark edemiyor. Yerine gelmemiş olan hayallerine 

yerine gelmeyecek olan yenileri ekleniyor.  

Umutlarında mutsuzluk, mutsuzluğunda umut olan gençliğin yaşam süresi uzadıkça 

hayallerini erteleme süresi uzuyor. Bir şarkıcının otomobilinde otomobil zevkini tadıyor, bir 

futbolcunun milyonlarında delik cebine yama atıyor.  
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Bütün anlamsızlıklar onu kendine getirecektir. Çünkü insan saçmalıklara bir süre katlanabilir. 

Başka türlü olamaz. Çünkü özünde insanlık vardır.  Corona’nın bize bunu nasıl da 

hatırlattığını biliyoruz. Doğasına karşı gelemez insan. Seçenekleri bollaştıkça, aralarından 

insana özgü olanlar öne çıkacaktır. Özgürlüğün, son model bir telefonu cepte taşımakta son 

bulmadığını görecektir. Doğuştan gelen insanlığını keşfedecektir. Bu yüzden gençlikten 

umutluyum. 

O zaman eğitimin bir sınavda alınan puan olmadığını, zenginliğin bir otomobil sahibi olmakta 

noktalanmadığını, aklın cebindeki telefonda değil, kendisinde olduğunu görünce, her 

elbisenin içinde bir adam olmadığını ama elbisesi olmayan adamların bolluğuna hayret 

edecektir. Ülke bu umutlara yeni ufuklara açılacaktır. O zaman yaşlısını da, yaşlanan toplumu 

da, yaşlanmayı da daha iyi değerlendirecek, daha iyi yönlendirecek ve yaşlı toplumun 

yaratabileceği, şimdiye kadar göremediği yeni fırsatları da görebilecektir. Gençlik bunu 

görünce, politikacı da görmek mecburiyetinde kalacaktır. Yaşlılara yönelik sosyal politikaları 

dillendirecek, sadece yaşlısına sahip çıkan gençleri değil, aynı zamanda kendisine sahip 

yaşlıları da görüp, onların gönlünü kazanmaya çalışacaktır. Gelecekte iktidara gelmek isteyen 

her kim ise, yaşlıyı ve yaşlanan toplumu görmezlikten gelemeyecektir. Benden yazması… 

 


