Sayın ziyaretçilerimiz , sevgili okuyucularımız,
Sayfamıza hoş geldiniz
Bilindiği üzere “Bireysel Bellek” tekildir ve bireyler tarafından münferit olayların
akılda tutulması ile oluşur ve bir çeşit bireysel birikimlerin arşivdir ve birey
hayatta kaldığı sürece varlığını sürdürür. “Toplumsal Bellek” ise aynı olaylara
tanık olan bireylerin bir olay veya durum karşısında yaşadıkları anılarını birlikte
anımsaması ile oluşan, kültürel bir arşiv olarak nitelendirilir, varlığı devam eder,
toplumları güçlendirerek birleştirir.
Bilindiği üzere 2020 yılının ilk ayında dünya yeni Coronavirüs (COVID 19) salgını
ile karşılaştı. Salgın dört ay içinde dünya genelinde insani, sosyal ve ekonomik ve
kültürel yıkımlara neden oldu. En sıradan davranışlarımız bile değişti. Topluca
ibadet yapamadık. Cenazelerimizde acılarımızı, düğünlerimizde sevinçlerimizi
paylaşamadık. Yüz yüze görüşmek yerine “Sanal Misafir olduk veya sanal
konuklar ağırladık.
Salgının ne zaman sona ereceği daha ne kadar yıkıma neden olacağı henüz ön
görülemiyor . Yöneticiler “dünyanın asla eskisi gibi olamayacağını” tekrarlıyorlar.
COVID 19 salgını kültür-sanat ve kültür mirasımızın korunmasına da büyük darbe
vurdu.
Uluslararası ulusal kurumlar, sivil toplum kuruluşları (STK) darbenin ilk şokunu
atlattıktan sonra bu değerlerimizi korumak için hızla harekete geçti. Kültürel
Mirasın Dostları Derneği (KUMID) Türkiye’de harekete geçen STK’lardan biri
oldu.
Derneğimiz COVİD 19 ile mücadele ve «Evde Kal» günlerinde» kültür varlıklarını
korumak, araştırmak, diyalog oluşturmak, toplumdaki koruma bilincini

sürdürmek amacıyla üyelerinin gönüllü ve değerli katkılarıyla çevirimiçi WEB
SEMİNERLERİ (WEBINAR) ve E-ÖĞRENME seminerleri düzenledi.
Videoları sosyal medya hesaplarında ve KUMID Web Sayfasında yayınladı.
Salgınla ilgili tarihçe, bilgiler, kayıtlar, yapılan tüm çalışmalar, bireysel ve
toplumsal bellekte hatırlanmaya devam etse de devletin, kurumların, medyanın
arşivlerinde, internet linklerinde saklanıp kalacak. Bunlara ulaşmak zaman
alabilir.
İşte bu nedenle bu bilgilere kolayca ulaşmak toplumsal belleğimize yazılı bir not
bırakmak için basındaki haberlerden yararlanarak “CORONAVIRUS (COVİD 19) İLE
MÜCADELE ve “EVDE KAL” GÜNLERİNİN KÜLTÜR-SANAT-KÜLTÜREL MİRASA
ETKİLERİ ve KUMID’: TOPLUMSAL BELLEĞİMİZE BIRAKTIĞIMIZ NOT” başlıklı
çalışmayı kaleme aldık.
Bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğunun tarihi ve olayları vakanüvisler (Vak'aNüvis) tarafından kayda geçirmekteki özeni, Osmanlı döneminin tarihsel
olaylarının ayrıntılı olarak belgelenerek saklanmasını sağlamıştır. Biz de aynı
özenle bu çalışmamızı hazırladık.
Uzun bir metin olmasına karşın; okurken beş aylık anılar, olaylar, bilgiler ,
faaliyetler arasında gezintiye çıkacağınız ve bilgi ile besleneceğiniz için mutlu
olacağınıza inanıyoruz.
İyi okumalar diler, teşekkür ederiz.
KUMID Yönetim Kurulu
KUMID Üyeleri
20 Mayıs 2020 , İstanbul

