
Prof. Dr. Nermin Baflarer Hocam›z›n
emeklilik töreninde karfl›laflt›¤›m Sevgili
Day›m, Hocam, benim KBB uzmanl›¤›n›
seçmeme neden olan Prof. Dr. Muharrem
Gerçeker flöyle diyordu; “Küçük bir çocu-
¤un kula¤›na tüp takt›m. Annesi ertesi gün
gelip ellerimden öptü. Doktor bey k›z›m
art›k duyuyor, Allah sizden raz› olsun dedi.
Ben de çocu¤un annesi kadar mutlu ol-
dum”. 

Bu sözler bu yaz›y› yazmama yol açt›. KBB
hekimli¤i bizi mutlu eder mi? Bunu nas›l
yapar? 

Mesle¤imizin, bunca s›k›nt›lar›na, giderek
artan sorunlar›na ra¤men küçük belki k›sa
ve anl›k mutluluklar sa¤lad›¤› yads›namaz.
Peki, mutluluk ö¤renilebilir mi?

Bu konudaki yaz›y› kendi gözlemlerim, psi-
kososyal ve felsefi ç›kar›mlar›m sonucunda
haz›rlad›m; eksiklerim varsa affedin...

Konumuzun bafll›¤› mutluluk paradoksu.
Biz burada Mutluluk ö¤renilebilir mi ve
KBB hekimli¤i bir insan› mutlu eder mi so-
rular›na cevap aramaya çal›flaca¤›z.

Orada içimde -  ne oldu¤unu bilmiyorum -
ama biliyorum ki içimde 
Nedir bilmem - bir ismi yok - söylenmemifl
bir söz
Hiçbir sözlükte yok, hiçbir ifadede, hiçbir
sembolde
Üzerinde sal›nd›¤›m dünyadan daha da fazla
sal›nan bir fley
Ona göre yarad›l›fl sar›l›fl›yla beni uyand›ran
dosttur
Anl›yor musunuz kardefllerim?
Kaos ya da ölüm de¤il – biçim ahenk, plan -
sonsuz yaflam o 
O “mutluluk”

Bu sat›rlar›n yazar› modern Amerikan fliiri-
nin yarat›c›s› Walt Whitman. Mutlulu¤un
tan›m›n› yaz›m›n hemen bafl›nda yapmak
isterdim ama bu o kadar zor ki, bunu mut-
lulu¤un tarihçesi içinde anlayaca¤›m›zdan
daha sonraya b›rakmaya karar verdim.

Antik dönemde mutluluk erdemli yaflam ve
ahlakl› olmakla eflde¤erdi. Platon, Aristo,
Seneca ve Epiktet gibi Stoac›lar böyle dü-
flünüyorlar ve toplumlar› bu düflüncelerle
biçimlendiriyorlard›. Ortaça¤da mutluluk
“öteki dünyaya” gönderildi. Ne kadar sevap
ifllersek öteki dünyada o kadar mutlu ola-
cakt›k. Rönesans’la birlikte Aziz Thomas
Aquinas ve Dante gibi düflünürler mutlulu-
¤u öteki dünyadan bu dünyaya geri getirdi-
ler. Uzun süre dini ve laik mutluluk tan›m-
lar› aras›ndaki tart›flmalar sürüp gitti.

17. yüzy›ldan itibaren de mutluluk konu-
sunda “iyi olmaktan” çok “ kendini “iyi his-
setme” kavram› öne ç›kt›. Frans›z devrimi,
Rousseau, ‹nsan Haklar› Bildirgesi, Hob-
bes, Locke, Humes gibi filozoflar ”özgür-
lük” kavram›n› öne ç›kard›lar. ‹ngiliz Pro-
testan düflünce de ayn› yönde ilerledi. Mut-
luluk da böylece Sokrat’›n “Ne flekilde ya-
flamam gerekir” sorusunu dikkate alan er-
demli yaflam tarz›ndan “Gerçekten ne isti-
yorum” sorusuna cevap arayan özgürlükçü
tarza yöneldi.

20. yüzy›l›n bafllar›nda konuyla sosyoloji il-
gilenirken 20. yüzy›l›n geri kalan k›sm›nda
psikoloji mutlulukla ilgili araflt›rmalara bafl-
lad›. Bir önceki yüzy›lda bu konuda 16 tane
araflt›rma varken 20. yüzy›lda binlerce arafl-
t›rma yay›nland›. Acaba bu kadar araflt›rma
mutlulu¤un ne oldu¤unu anlamam›za yar-
d›m etti mi? Bu tart›fl›l›r. Larkin’e göre
“mutluluk “ 1963’de icat edildi.

Ahlaki alandan uzaklafl›p bireysel ihtiyaçla-
ra yönelen e¤ilim o günden beridir de¤ifl-
ken bir seyirle günümüze kadar gelmifl ve
belirgin bir z›tl›k ortaya ç›km›flt›r. Mutlu-
luk kavram›n›n bugünkü kullan›m› yeni bir
geliflmedir ve tarihin di¤er dönemlerine uy-
gulanamaz.

Bugünkü mutluluk anlay›fl›n›n temelinde
Amerikan anayasas›na bunu madde olarak
koyduran Thomas Jefferson vard›r. Bu
maddeye göre;

“‹nsanlar eflit yarat›lm›fllard›r. Tanr› tara-
f›ndan devredilemez haklarla donat›lm›fllar-
d›r. Bu haklar aras›nda yaflama, özgürlük ve
mutluluk aray›fl› vard›r”.

Kanser ko¤uflu adl› eserinde Soljenitsin ko-
nuya flöyle yaklafl›r: “Mutluluk bir serapt›r.
‹flte o mutluluk için ben, içinde gerçekleri
bar›nd›ran tüm kitaplar› yakt›m. Son lok-
mam›z› paylaflabilirsek e¤er, iflte o zaman
mutlu olabiliriz. E¤er sadece “mutluluk” ve
“bolluk” fikirlerine tak›l›p kal›rsak yeryüzü-
nü duyars›zca t›ka basa doldurarak tarihin
en dehflet verici toplumunu yarataca¤›z.
Soljenitsin çok da haks›z gibi durmuyor.
Amin Maalouf da son eseri “Çivisi Ç›km›fl
Dünya” da benzeri konulara de¤iniyor.

Erdemi “mutluluk” kavram›n›n bir parças›
haline getirdi¤imizde; ahlaki ve toplumsal
nasihatler al›p bafl›n› giderken, erdemin ye-
rine “kendini iyi hissetme” unsurunu koy-
du¤umuzda her fleyin mubah oldu¤u bir
“mutluluk” kavram› ortaya ç›kmaktad›r. 

Kitapç›lara girdi¤imizde diyet kitaplar› ile
mutluluk üzerine yaz›lm›fl kitaplar›n raflar
doldurdu¤unu görüyoruz. Mutluluk bu ka-
dar bilinmez ve herkes mutluluk üzerine
yaz›yor. Mutluluk gurular›n›n kitaplar›n›
inceledi¤imizde temel olarak flunlar› görü-
yoruz:

“Mutluluk, kovalad›¤›m›z için hep son anda
elimizden kaç›rd›¤›m›z oysa sakince dursak
üzerimize konacak bir kelebek gibidir”.
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25sAy› 7 • ARALIK 2010 trENT

“E¤er bilinçli bir flekilde mutlulu¤u seçerse-
niz hedefinize çok daha rahat ulaflabilirsiniz”.  

“Mutluluk için harekete geçmeniz gereken
do¤ru zaman flu and›r. Mutlulu¤u bir al›fl-
kanl›¤a çevirebilirsiniz. Kelebe¤i kovalay›n”.

“Azmederek mutlulu¤u yaratabilirsiniz. Bu-
nun için iyilik yap›n, övgü ve minnet kazan›n,
ama bunlar› talep etmeyin”.

“Kendini tan›, baflkalar›n›n isteklerinden çok
kendi gerçek ihtiyaçlar›n› karfl›la”.

“De¤iflmek için yeterince cesur ol ve en az
yürünen yolu seç”.

“Elindekiyle yetinmeyi bil ve erkeklerin
Mars’tan, kad›nlar›n Venüs’ten geldiklerini
unutma”.

Mutluluk gurular›n›n nasihatleri benzer fle-
killerde sürüp gider.  Biz de mutluluk kav-
ram› hakk›nda tek bir tan›m bulamasak da
onun nas›l bir fley oldu¤unu biraz olsun an-
lar›z.

Psikolojik araflt›rmalar›n ço¤u da popüler
mutluluk kitaplar› gibi çok karmafl›kt›r.
Sosyal psikolog Michael Argyle yüzlerce
psikolojik araflt›rmay› tarad›ktan sonra flöy-
le bir sonuca var›r:

“Mutluluk k›sa vadede olumlu bir ruh hali-
ne geçifltir. Geçmiflteki hofl olaylar› hat›rla-
ma, e¤lenceli filmler seyretme, nefleli mü-
zikler dinleme, gülümsemeler, flakalar,
oyunlar, hediyeler bunu sa¤layabilir. Ama
etkileri k›sa sürelidir”.

Afl›r›ya kaçmamak koflulu ile alkolü de tek
tedavi arac› olarak göstermektedir Michael
Argyle. Yüzlerce araflt›rmay› inceleyip so-
nuçta bize mutlu olmam›z için e¤lenceli
filmleri, TV seyretmeyi ve alkolü önermesi
düflündürücüdür.

Bugün mutluluk eriflilmez bir kavram çün-
kü ikilem içeriyor. Günümüz bizi ahlaki
geçmiflimizi bir kenara b›rak›p arzular›m›-
z›n pefline düflmeye zorluyor. Siyah› b›rak,
beyaza geç. fiaflk›nl›k içinde bocal›yoruz

Özgürlük tek bafl›na her fleye yetmiyor, di-
¤er taraftan eski ahlaki otorite de yetersiz
kal›yor. 

Demek ki mutluluk aray›fl›, “gerçekten ne
istiyorum” sorusuna onun eski ça¤lardaki
karfl›l›¤› olan “Ne flekilde yaflamam gerekir”
sorusu ›fl›¤›nda yan›t vermemizi gerektirir.

Psikolojik olarak birinci soru özgürlük his-
sine duyulan ihtiyac›n ifadesiyken ikinci so-
ru onaylanma hissine duyulan ihtiyac› gös-
terir. Benli¤imizin z›tl›klar›nda bütün mis-
tik ve birbirleri ile çat›flan ihtiyaçlar insan
olma durumunun özünü oluflturur.

Freud meflhur kuram›nda id (ego) ile süper
egoyu karfl› kutuplar olarak karfl› karfl›ya
getirir. ‹d veya ego “Gerçekten ne istiyo-
rum”a karfl› gelirken süper ego da bize
“Nas›l yaflamam›z gerekti¤i”ne dair ahlaki
komutlar verir.

Abraham Maslow ihtiyaçlar hiyerarflisinde
insanlar› ikiye ay›r›r. Kendini gerçeklefltir-
meye çal›flanlarla (iç güdümlüler), toplum-
sal ve statü kazanmaya çal›flan insanlar› (d›fl
güdümlüler) iki grupta toplar. 

Her toplumun çekirde¤ini oluflturan ahlaki
alanlar› özerklik ve ortakl›k olarak tan›mla-
yan antropologlar vard›r.

Bu karmafl›k ve çeliflkili kavramlar› bir süz-
geçten geçirelim;  ça¤›m›zda kendini özgür
hissetme ihtiyac› ile kendini onaylanm›fl
hissetme ihtiyac› aras›nda çat›flma vard›r.
Kiflinin onaylanmaya duydu¤u ihtiyac›n›n
özgürlük ihtiyac›ndan farkl› olarak ahlaki
bir boyutu vard›r. Bu durum özgürlükten
vazgeçmeyi de beraberinde getirir. Bu
onaylanma ihtiyac› her zaman tanr› ve gele-
nekler taraf›ndan karfl›lanam›yor.  Modern
bat› toplumlar›nda onaylanman›n di¤er in-
sanlar ve toplum taraf›ndan da yap›lmas›
gerekiyor. Yani ahlak bir yerde özellefltiril-
mifl oluyor. Özgürlük di¤er insanlar›n gitti-
¤i yollardan ayr›lma, kulland›¤› dilden kaç-
ma ve kurallar› çi¤neme ihtiyac›n› temsil
ederken onaylanma ise kurallara boyun e¤-
me ve alk›fl arama ihtiyac›n› anlat›yor.

Mutlulu¤un en önemli di¤er bileflkesi de
sevgidir. Sevgi olmayan yerde mutluluktan
bahsetmenin olas›l›¤› yoktur.

fiimdi mutlulu¤a bir de materyalist aç›dan
bakal›m. ‹ktisatç›lar›n mutlulu¤u ölçebil-
diklerini görüyoruz. Ortalama kifli bafl›na
düflen gelir, sa¤l›k, ortalama yaflama süresi,
e¤itim, çevremizdeki su ve havan›n temizli-
¤i. Güvenlik, eflitlik, çal›flma imkânlar› ikti-
satç›lar›n mutluluk kriterleri olarak karfl›-
m›za ç›k›yorlar. 

Ama onlara göre bile belirli bir kazanc›n
üzerindeki para da mutluluk getirmiyor.
Buna Eastalin paradoksu ad› veriliyor. ‹n-
sanlara kazançlar›n›n seviyesinden çok ayn›
yafllardaki kiflilerle kendilerini k›yaslamalar›
mutluluk getiriyor. Eriflkin dönemlerde ka-
d›nlar erkeklerden daha mutlu ama yaflla-
n›nca erkekler kad›nlardan daha mutlu olu-
yorlar. Din, aile ve dostlar kendini iyi his-
setme duygular›n› besliyor. E¤itim seviye-
sinin de insan› daha mutlu etmedi¤i araflt›r-
malarla gösterilmifl. Mutlu olmak ö¤renile-
bilir. Mutlu olmak için kiflisel geliflim
önemlidir. Mutlulu¤un içimizden geldi¤ini
de biliyoruz. Mutlulukta d›fl etkenlerin sa-
dece %10-15 rol oynad›¤› gösterilmifl. Oy-
sa %50’si genetik özelliklerimiz ile belirle-
niyor. Mutlu bir beyin çocukluktan itibaren
flekilleniyor. Çocuklukta mutsuzlu¤u ö¤-
renmifl bir kifli tüm yaflam›nda bunu üzerin-
de tafl›maktad›r. Mutluluk beynimizin sol
ön k›sm› ile ilgili. Mutlulukla ilgili en
önemli madde de beynimizde salg›lanan
dopamindir. Prozac ve serotonin dopamini
harekete geçirerek etki ediyor. Bütün uyufl-
turucular›n dopamini aktive etti¤i biliniyor.
Biz KBB hekimleri de dopaminlerimizi
kongrelerde, mesleki toplant›larda, dergi-
lerde, sohbetlerde aktive etmeyi tercih edi-
yoruz. Mutlu insanlar kardiyovasküler has-
tal›klara, kansere, ast›ma, romatizmaya hat-
ta nezleye daha az yakalan›yorlar. Mutlu ol-
mak için an› yaflamak, meditasyon veya yo-
ga yapmak ve psikoterapi faydal›. ‹liflkileri
artt›rmak yerine derinlefltirmek de mutlu-
luk veriyor. Vücuduna önem vermek, sa¤-
l›kl› beslenmek ve spor yapmak mutlulu¤u
artt›r›c› faktörler. 

Yaz›m› özetlemem gerekirse mutluluk kar-
mafl›k bir kavram ve daha çok bizim içimiz-
de Sevgili KBB hekimi meslekdafllar›m!
De¤iflimlere uyum sa¤larsak ve kendi ken-
dimizi kand›rmazsak, yani Mevlana’n›n da
dedi¤i gibi “Göründü¤ümüz gibi olur ya da
oldu¤umuz gibi görünürsek” mutlu oluruz.
Bu zorlu bir çal›flmad›r. Ama çal›flmadan da
mutlu olunmayaca¤›n› biliyoruz.

Ça¤›m›zda kendini

özgür hissetme

ihtiyac› ile kendini

onaylanm›fl hissetme

ihtiyac› aras›nda

çat›flma vard›r.




