
A

P
EİRO

N
SINIRSIZ OLAN!

APEİRON 

E-DERGİ

AYLIK FELSEFE, KÜLTÜR VE SANAT  

E-DERGİSİ

ŞUBAT 2022 - SAYI 2

FELSEFE

EDEBİYAT

BİLİM

SAĞLIK

ŞİİR 

KÜLTÜR

AYIN SORUSU

DOSYA KONUSU: MARY 

 WOLLSTONECRAFT 

SORU - CEVAP KÖŞESİ



"Değ�şen dünyada, d�j�tal�n gücü yadsınamaz boyutu �le gündel�k hayatımızda oldukça yer
kaplamaktadır. Bu gücü, etk�n kullandığımızda ne kadar da yararlı olab�leceğ�n�n farkına
çoğunlukla varamıyoruz. Bazen farkındalık, b�z� öneml� kavram olan “Zaman” ımızı değerlend�rmeye
�ter. İşte bu �tk� gücü, prat�kleşerek zaman yönet�m�n�n kontrolünü sağlar. Aylık d�j�tal derg�m�z
Ape�ron, değ�şen dünyaya ayak uydurarak zamanımızla uyumludur.

“Ape�ron” (sınırsız olan) kel�mes�nden yola çıkarak, sınırsız olanı ele aldık. Herkese h�tap eden;
Felsefe, Edeb�yat, Sanat, Ş��r, Sağlık, B�l�m, Kültür g�b� köşelerden oluşan aylık d�j�tal derg�m�z
ulaşılab�l�rl�ğ� �le kolaylık sağlar n�tel�kted�r.

Çıktığımız bu yolda “Entelektüel” deney�m�m�ze ortak olmanız b�z�m �ç�n çok değerl�...

Bu sayımız �le b�rçok alanda yazılarını b�z�mle paylaşan, değerl� yazarlarımıza teşekkürler�m�
sunarım. 

D�ğer sayılarımızda Ape�ron a�les�ne katkı sağlamanız temenn�s� �le...

Sağlıkla ve z�h�n gücünüz �le kalın...

                              
     GENEL YAYIN YÖNETMENİ

                        FİGEN AKÇAYOĞLU
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AYIN SORUSU



Fransa'da ki devrim üzerine düşüncelere karşı Erkek
Haklarının Doğrulanması isimli siyasi broşürünü
yayımladı. Bu broşürde, ele aldığı düşüncelerini dikkat
çeken eseri Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesinde
daha da genileştti. 

"Kadının ufkunu genişleterek güçlendirin aklını; körü
körüne itaat sona erecektir; ancak, iktidar her zaman
körü körüne itaate ihtiyaç duyduğundandır ki zorbalar
ve şehvet düşkünleri, haklı olarak karanlıkta tutmaya
çalışırlar kadını; çünkü bunlardan birincisinin tek
istediği bir köledir, ikincisinin istediği ise elinde tutacağı
bir oyuncak."

Mary Wollstonectraft; tarihteki birçok kadının dile
getirmeye çalıştığı ya da savunarak idama mahkum olduğu,
Kadın haklarını savunan ve güçlü bir şekilde dile getiren 38
yaşında da idam edilen feminist düşünür bi yazardır. 

A

P
EİRO

N

SINIRSIZ OLAN!

FİGEN AKÇAYOĞLU

APEİRON 

E-DERGİ

BİR KADIN HAKLARI SAVUCUNUSUNUN
MÜCADELECİ HİKÂYESİ: MARY WOLLSTONECRAFT

 

Eril düşüncenin tarihinde, kadınların silik silüetlerini
parlatan adımlar yavaş yavaş atılmaya başlandı.

Antik çağdan başlayan ikinci cinsiyet konuları, artık
gözü kara kadınların isyankar tavırları ile şekillenmeye
başlayarak tarihe damga vurmaya kararlı idi. Bu
kadınlardan biri de Mary Wollstonecraft'tır.

27 Nisan 1759'da Londra'da dünyaya geldi. Ailesinin
maddi durumunun kötüleşmesi sebebi ile gençlik
yıllarında sürekli taşınmak zorunda kaldılar. Annesi,
kocasının şiddetine daha fazla dayanamayıp evi ve
çocuklarını terk ettiğinde Mary için iş başa düşmüş oldu.
Artık kardeşlerine sahip çıkma zamanı gelmişti. 

Wollstonecraft'ın, gençlik yıllarında iki arkadaşının
hayatında önemli etkileri oldu. Bu arkadaşları ile sürekli
kitap okuyan ve felsefe derslerine katılan Mary,
entelektüel atmosferden oldukça haz alan birey hâline
dönüştü. Yazarımız arkadaşı Blood’ın ölümünden sonra
diğer arkadaşlarının yardımı ile İrlanda'da mürebbiyelik
yapmak için iş buldu. Bir yıl kadar bu işi sürdüren Mary
daha sonra yazarlık yapmak için işinden ayrıldı. 1787'de
kızkardeşine yazdığı mektuptan sonra Londra'ya tekrar
geri döndü. Liberal bir yayıncının yanında işe başladı.

"Londra da bulunduğu sırada evli olmasına rağmen bir
ressam ile ilişkisi oldu. Ressamın; dehasından,
şefkatinden ve anlayışlı tavrından etkilenmişti. Bu ilişki
ressamın evli olmasından kaynaklı uzun soluklu
olmayacaktı ki, ressamın kendisini terk etmesi ile
Fransa'ya gitti.
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“...karşı cinsin her karşısına çıkan üyesine utanmazca
gözlerini dikme alışkanlığından daha tiksindirici ne
olabilir? Bu davranışı karşı cinse saygı duymakla
bağdaştırabilir miyiz? Hayır, bu lakayt davranış o denli
yerleşmiş bir yozlaşmanın, zihinde o denli bir zayıflığın
göstergesidir ki, erkekler kadın cinsine kösnül
düşkünlüklerini törpülemeden; küstahlığı bırakıp kadın
olsun, erkek olsun, başkalarına saygı göstermeden; her
iki cins de daha alçakgönüllü olmadan, bu davranışın
hâkim olduğu bir toplumda kamusal olsun, özel olsun,
herhangi bir erdemin yeşermesini beklemek
beyhudedir.” (sy:189)

“İnsanlar genel olarak akıllarını ön yargılarını söküp
atmak için değil, onları meşrulaştırmak için
kullanıyorlar" (sy:18)

“Kadınlar neden hazcıları tatmin edebilsinler diye, aşkın
dostluğa dönüşmesini engelleyen işveler öğrenmek
zorunda bırakılıyor?”

"İyi bir anne olmak için bir kadın akıllı ve bağımsız
olması gerekir; çoğu bütünüyle kocalarına bağımlı
olacak şekilde yetiştirildiğinden pek az kadın bu
özelliklere sahiptir."

“...gerçek zarafet ancak zihnin özgür olmasıyla
mümkündür.”

38 yıl süren kısa ömrüne karşın, erkek egemenliğindeki
felsefe alanında yazdıklarıyla, kendinden sonraki
yüzyılları kadın hakları konusunda derinden etkileyen bir
18.yy düşünürüdür.

YAZAR HAKKINDA

FİGEN AKÇAYOĞLU

Anadolu Ün�vers�tes� Kamu Yönet�m� Bölümü ve İstanbul Ün�vers�tes�

Felsefe bölümünden mezun oldu. Ed�törlük ve yazarlık eğ�t�mler� aldı. 2

farklı felsefe derg�ler�nde makaleler� yayınlandı. Ayrıca P4C (çocuklarla

felsefe) eğ�t�m� aldı. 1 yıl onl�ne b�r akadem�de yazarlık ve ed�törlük yaptı.

Onl�ne felsefe atölyeler� düzenled� ve şu an felsefe ek�p l�derl�ğ� yapıyor.

Özel felsefe dersler� ver�yor. D�nler tar�h� araştırmaları yapıyor.

Varoluşçuluk, d�n felsefes� özel çalışma alanıdır. Sanat �cra etmek en key�f

aldığı eylemlerdend�r. Tuval üzer�ne soyut sanat çalışıyor. Ape�ron d�j�tal

derg�n�n genel yayın yönetmen� ve ed�törüdür.

KADIN HAKLARI GEREKÇELENDİRİLMESİ KİTABINDAN ALINTILAR
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KISACA KADIN HAKLARI

TUĞBA KOP

GİRİŞ
     
Kadınlar antik dönemlerden itibaren tüm toplumlarda
dışlanmıştır. Kadınların erkeklerden daha güçsüz ve her
yönden daha aşağıda olduğu düşünceleri hakim olmuştur,
hatta Yunan filozof Aristotales kadınların “Tamamlanmamış
erkekler” olduğunu ifade etmiştir. Modern dönemle birlikte
özellikle Batı’da Fransız ihtilali ile kadın hareketleri ve
örgütlenmeleri başlamıştır. Osmanlı’da ise ikinci meşrutiyet  
(1908) ile birlikte kadınlar mevcudiyetlerini göstermeye
başlamışlardır.

BATI’DA KADIN HAREKETLERİ

Batı Avrupa’da kadınların görünür oluşu modernleşme ile
birlikte başlamıştır. Antik dönemlerden itibaren kadınlar,
erkeklerden daha aşağıda varlıklar olarak görülmüşlerdir.
Kadınların yaşamları sadece özel hayat-ev yaşamı ile
sınırlıydı. Kadınların rolleri; evde yemek yapmak, çocuk
bakmak, temizlik yapmak gibi eylemlerden ibaretti.
Demokrasinin ilk ortaya çıktığı Antik Yunan döneminde bile
oy kullanabilme hakkı ve hukuk önündeki eşitlik sadece
erkek vatandaşlar için geçerliğiydi, siyasette kadınlar,
köleler ve çocuklar söz sahibi olamamıştır. Bu durum
Avrupa’da Aydınlanma Dönemi’ne kadar sürmüştür,
dönemin aydınları, filozofları bile kadınların erkeklerden
eksik varlıklar olduğunu iddia etmişlerdir. Batı Avrupa’da
modernleşme, feodal düzenin yıkılması ile 1450’li yıllardan
itibaren başlamıştır. Kimi tarihçilere göre modern dönem,
Fatih’in İstanbul’un fethi ile kimileri için ise Yeni Çağ ile
birlikte başlamıştır. 

1789 Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan halkın
ayaklanmaları ve “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” istemleri ile
birlikte kadınlar görünür olmaya başlamıştır, bu
ayaklanmalarda kadınlarda yer almıştır. 

Özellikle “Eşitlik” söylemi etkili olmuştur. Fransız ihtilali ile
birlikte “Eşitlik” ilkesinin sadece erkeklere verilmesi,
kadınların tepkilerine yol açmıştır. Bu sebeple kadınlar
örgütlenmeye başlamış, yürüyüşler yapmışlardır.

Kadınların bu ilk ayaklanmaları 1840’larda ABD’de
1850’lerde İngiltere’de başlamıştır. Bu olaylara “Birinci
dalga feminizm” denmektedir. Kadınlar birinci dalga
hareketlerinde erkeklerle eşit siyasal haklar istemişlerdir.
Tüm bu olaylar Yeni Zelanda’da 1893 yılında kadınlara
seçme hakkının verilmesi ile son bulmuştur.Kadınlar elde
ettikleri bu hakların yeterli olmadığını düşünmüşlerdir bu
sebeple 1960’larda “İkinci dalga feminizm” hareketi
başlamıştır İkinci dalga feminizm hareketlerinin temel
amacı, “Kamusal-özel alan” ayrımının kalkmasıdır.

Toplumların ataerkil sistemden ayrılmaları ve toplumsal
olarak erkeklerle eşitlik istemleriyle yürüyüşler başlamıştır.
Siyasetin sadece kamusal alanda değil, özel yaşamda da
olması istenmiştir. Kadınlar toplumda kendilerine yüklenen
rol kalıplarına karşı çıkmışlardır. Kadınlar sadece özel
yaşamda anne, eş, ev kadını olmaktan çıkıp toplumun her
kesiminde erkeklerle eşit olmak istemişlerdir. Siyasette
elde edilen eşitlik, toplumsal alanda da olmalıdır.
“Toplumsal cinsiyetçiliğe” karşı eylemler yapılmıştır. Daha
sonra 1990 yılında “Üçüncü dalga feminizm” hareketleri
başlamıştır.

Burada amaç, kimlik farklılıklarının önlenmesi idi. Cinsel
yönelim, cinsiyet, etnik köken gibi farkların ortadan
kaldırılmaları için uğraşılmıştır. “Farklılıklara karşı eşit”
olma ilkesi hâkimdi. 
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2.Meşrutiyet ile vatandaş ve devlet arasında hukuki-siyasal
ilişkiler belirlenmiş, devlet kendi “Makbul vatandaş” ını
yetiştirmek amacıyla bir dizi çalışma başlatmıştır.
2.Meşrutiyetin “Yeni toplum-yeni insan” projesi, kadınları
modern bir toplumsal özne olarak düşünmüş ve bu
bağlamda tasarlamıştır.

Kadınların ulusal topluluğun ideolojilerinin üretiminde etkili
olduğu fark edilmiştir. Bu sebeple kadınlara yeni rollerin
benimsetilmesi için zorunlu ilköğretim dersleri seçilmiştir.
Kadınların bu başkaldırılarının çelişen noktası, kadınların
isteklerini yerine getirebilmeleri için erkek egemen
toplumun zihniyetiyle hareket etmeleridir. Bu durum ikinci
dalga feministlerine aykırı bir durumdur. Kızlar, ilk
eğitimleri, 1869 yılında zorunlu hâle getirilen “Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi” ile yasal duruma getirildi. 1871
yılında ise evliliğin resmi memur önünde yapılması
yasalaştırıldı. 1876’da ilk anayasa olan Kanun-i Esasi ile kız
ve erkekler için ilköğretim zorunlu hâle getirildi. Kadınlar iş
yaşamlarına 1897 yılında “Ücretli işçi” olarak başladılar.
1913 yılında ise kadınlar devlet memuru olarak atandı. 

1914 yılında ise kadınlar için ilk yüksek öğretim kurumu
açıldı. Meşrutiyetten sonra oluşan bu gelişmeler özellikle
kadınların eğitim haklarıyla ilgiliydi ancak kadınların siyasi
yaşama katılmaları Cumhuriyet döneminde olmuştur. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KADIN HAKLARI

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim
laikleştirildi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Kız ve
erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı. 1926 yılında
Türk Medeni Kanunu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı
boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı. Kadınlara
boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde haklar
tanındı. 1930 yılında kadınlara belediyelerde seçme ve
seçilme hakkı tanındı. 1933 yılında kadınlara köylerde
muhtarlık yapma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları
verildi. 1934 yılında ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı
tanındı. 1936 yılında İş Kanunu yürürlüğe girdi. 

OSMANLI’DA KADIN HAKLARI

Batı’da Fransız ihtilali ile ortaya çıkan “Eşitlik, özgürlük”
kavramları tüm Dünya’da etkili olmuştur. Osmanlı
teknolojik yeniliklerde geri kalmıştı. Batı’nın coğrafi keşifler
ile modernleşmeye başlaması, teknolojik gelişmeler, sanayi
devrimi gibi gelişmeler karşısında Osmanlı yıkılma
dönemine girmiştir. Osmanlı, tekrar eski gücüne kavuşmak
için ıslahatlar yapmıştır, modernleşmelere 2.Mahmut
dönemi ile başlanmıştır. Batı tarzı ıslahatlarla her alanda
yeniliklere gidilmiştir, kadınlarda bu sebeple görünür
olmaya başlamışlardır. Tanzimat Dönemi ile birlikte kızlar
için okullar açılmaya başlanmış, miras hakkı, cariyeliğin
sona ermesi, evlenen kızlardan alınan “Gelinlik vergisi”
kaldırılmıştır. 

Asıl gelişim ise 2.Meşrutiyet Dönemi ile başlamıştır.
Osmanlı kadınlarının kendilerini ifade etmeleri ilk kez basın
yoluyla olmuştur. İlk dergi 1869’da Terakk-i Muhadderat
adıyla çıkan dergidir. Daha sonra farklı tarihlerde birçok
dergiler çıkmıştır. 1895’te Hanımlara Mahsus Gazete bu
yayınlar arasındadır. Yazarlarından ilk kadın roman yazarı
ve tarihçi Fatma Aliye kadın haklarını savunmuştur. Bu
dergilerde kadınlar, evde çocuklarına daha iyi bakım
vermek, iyi gelecek nesiller yetiştirmek adına eğitim hakkı
talep etmişlerdir. Buna karşı çıkan yazarlarda vardır. 

Fatma Aliye kadın gelişiminin önündeki en büyük engelin
erkekler olduğunu ifade etmiştir. Bu dergilerde yazılan
yazılar erkek düşüncesiyle ve erkekler için kadınlar için
bazı hak taleplerinde bulunmuşlardır. Fatma Aliye’nin
kardeşi Emine Semiye’de kadın haklarının keskin
savunucusuydu. Kadın hakları ile ilgili bu dönem dernekler
kurulmuştur. En önemlileri 1898 Şefkat-i Nisvan, 1908’de
Osmanlı Kadınları Derneği Şefkat Cemiyet-i Hayriyesi
dernekleridir. Bu dernekler yardım dernekleridir, daha
sonra 2.meşrutiyet ile birlikte kadınların iş yaşamına
atılmaları için dernekler kurulmuştur.
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Kadınlar Cumhuriyet Döneminde hem siyasi yaşamda hem
iş yaşamında hem de eğitim alanında eşit haklara sahip
olmuş oldu. Günümüzde toplumsal olarak kadınlara yönelik
algılar “eşitlik” olmadığını göstermektedir, her ne kadar
kadınlara birçok haklar, yasalar ile tanımlansa da toplumsal
ve kültürel olarak kadınlar ikinci planda görülmektedir.

SONUÇ

Geçmişten günümüze tüm toplumlarda kadınlar yok
sayılmaktadır. Kadınların “İnsan” olmadığına dair
söylemler bile olmuştur. Kadınlar hem kamusal hem özel
hayatlarında erkeklerle eşit konumda olamamışlardır. Bu
durum Aydınlanma Döneminde bile geçerli olmuştur.
Kadınlar Fransız ihtilali ile birlikte Batı’da yürüyüşler,
eylemler yapmaya başlamışlardır. Kadınlar, toplumsal
modernleşme ile paralel olarak kendi haklarını her alanda
savunmuş ve bu konuda savaş vermişlerdir. Bununla
beraber Batı’daki bu hareketler Osmanlı’daki kadın
hareketlerinin başlamasına sebep olmuştur. Kadınlar
özellikle Cumhuriyet dönemi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde birçok siyasi hakka sahip
olmuştur. Çok eşlilik, boşanma hakkına sahip olmama,
kölelik gibi durumlardan Cumhuriyet döneminde kadınlar
kurtulabilmiştir. Kadınlar, bilinçlenerek ve mücadeleyle tüm
bu haklarını elde edebilmişlerdir. Günümüzde hâlen kadın
hakları adına mücadeleler devam etmektedir. Kadınlara
psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddetler ancak eğitim ve
bilinçlenme ile aşılabilir. 

YAZAR HAKKINDA

TUĞBA KOP

Aydın Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� Sosyoloj�
mezunu. Aydın Ün�vers�tes� A�le ve Ç�ft danışmanlığında
6 ay eğ�t�m alarak uzman ünvanı aldı. İstanbul
Ün�vers�tes�nden felsefe grubu öğretmenl�ğ� �ç�n
formasyon aldı. Aydın Ün�vers�tes� A�le ve Ç�ft
danışmanlığı alanında yüksek l�sansını tamamladı.
İk�nc� Ün�vers�te olarak �se l�sans çocuk gel�ş�m�
okumaktadır.
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AŞK KAÇ KİŞİLİKTİR?

 

SERAY NARİN

Aşk oldukça karmaşık bir yapıdır. Vücudumuzda pek çok
noktayı harekete geçirir. Çünkü psikolojik olduğu kadar
fizyolojik de bir süreçtir. Aşkın fizyolojisine baktığımızda
hormonları, çeşitli beyin bölgelerini aktif olarak
görebiliyoruz. Aşık olduğumuzda ilk olarak hazzı getiren
dopamin ve mutluluğu getiren serotonin salgılanmaya
başlıyor. Aşkın vücudu ve beyni esir almaya başlaması ile
bağlılığı arttıran oksitosin hormonu dereye giriyor. Böylece
aşk zihinsel süreçlerin yanında beden kimyasını da etkisi
altına alıyor. Aşkın fizyolojik süreçleri üç aşağı beş yukarı
herkeste böyle yaşanıyor . Peki ya zihinsel süreçler, onlar
da herkeste aynı mı işliyor ? 

Aşkın zihinsel süreçleri, fizyolojik süreçleri gibi herkeste
aynı şekilde ortaya çıkmaz. Aşk  bu anlamda her çağda, her
coğrafyada, her kültürde farklı şekillerde yaşanır. Bireyci ve
toplulukçu toplumların aşka ve aileye bakış açıları çok
farklıdır. Bireyci toplumlar özsaygı ve öz değere çok daha
fazla önem verirler. Biz olmak yerine, ben olmayı ön plana
çıkarırlar. Asıl mutluluğun, gelişmenin birey olmaktan
geçtiğine inanırlar. Böyle toplumlarla çocuklar ailelerinden
erken ayrılırlar ve kendi ayakları üzerinde dururlar.
Toplulukçu toplumlar ise biz olmayı ben olmaya tercih
ederler. Bireyin mutluluğu yerine toplumun mutluluğunu
önemserler. Böyle yapılarda kimi zaman evlenen çocuklar
dâhi ailelerinin yanında yaşarlar. Kendileri ile ilgili
verecekleri kararlarda ailelerinin gölgesi oldukça baskındır. 

Farklı topluluklarda yetişen bireylerin aşka olan bakış
açıları da oldukça farklıdır. Bireyci toplumlarda aşk daha
rasyonel, daha çözüm odaklı, daha mantık çerçevesinde
yaşanmaktadır. Problemler kabul edilerek, üzerinde
çalışılmaya, çözüm yolu üretilmeye çalışılır. Çünkü onlar
için aşk olgusunun yanı sıra birey olmak da oldukça
önemlidir. Toplulukçu toplumlar için aşk, çok daha
kalabalık yaşanır. Bu aşk ilişkisinin içinde aileler, toplum
beklentileri ve sosyal çevre de yer alır. Böyle toplumlarda
ilişki içerisindeki problemeler kimi zaman görmezden
gelinir, etkin adımlar atmak çeşitli sosyolojik mitler
tarafından engellenir. Biz olma hâli artık katlanılacak bir
durum olmasa dâhi yolları ayırmak akla getirilmek
istenmez. Aşk bireyci toplumlarda iki kişilik iken toplulukçu
toplumlarda çok daha kalabalık yaşanır. 

YAZAR HAKKINDA
SERAY NARİN

Ps�koloj� bölümünden mezun olduktan sonra A�le ve Ç�ft
Terap�s� alanında yüksek l�sans yaptı. B�reysel seansların
yanında, a�le ve çocuklarla da çalışmakta. S�nema ve
edeb�yat alanlarına �lg� duymakta ve üzer�ne çalışmakta.
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TEKRAR EDEN İLİŞKİLER?

 
Etrafınızda "hep yanlış insanlara aşık oluyorum" diyen
kişiler var mı? veya siz onlardan biri misiniz? romantik
ilişkilerinizde,  fiziksel veya duygusal istismar, güvensizlik,
madde bağımlılığı, istikrarsızlık, narsisizm gibi sorunlar
çıkıyor ve hatta çoğu ilişkiniz hep aynı benzer sebeplerden
bitiyor ise bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim.

Bu durumlara tekrar eden ilişki örüntüleri deriz ve bu
durum yaşadıklarınızın birer göstergesi olabilir. Peki
gerçekten neden kendimizi sürekli tekrar eden ilişki
örüntüleri içinde bulmaya devam ediyoruz? Bu soruya tek
bir cevap vermek tabii ki zor, fakat bu örüntülere sebep
olabilecek bazı durumlardan bahsedebilirim.

Tanıdık olana yönelme durumu yani bizim için iyi
olmadığını bilsek de, bazı ilişkileri tekrarlamaya devam
ederiz, çünkü bize tanıdık gelirler ve onlardan ne
bekleyeceğimizi biliriz. Bize kötü geldiğini bilsek de bu
ilişkileri, sırf tanıdık olduğu alışkın olduğumuz bir ilişki
modeli olduğundan bu ilişkilere çekilebiliriz.

Yineleme zorlantısı, Freud’a göre bir çeşit tarihi yeniden
yazma girişiminde olduğumuzdan bunu yapıyor olabiliriz.
Yani çocukken reddedildiğinizi, sevilmediğinizi veya
güçsüz olduğunuzu hissettiyseniz, birinin kabulünü veya
sevgisini kazanarak kendinizi iyileştirmek veya kontrolü
elinizde hissetmek için böyle hissedeceğiniz ilişkilere
yönelebilirsiniz. 

Sonucu değiştirmek için, bilinçsiz bir çabayla benzer
şekilde hissettiğiniz deneyimleri ve ilişkileri yeniden
yaratabilirsiniz. Fakat bu durum genellikle, bize
ebeveynlerimizin hissettirdiği gibi davranan partnerler
seçme ve o ilişkide de kendi rolümüzü oynamaya devam
etmeyle sonuçlanır. Böylece tekrar tekrar aynı sonuca
sebep olacak farklı ilişkiler yaratmış oluruz. 

Son olarak çocukken öğrendiklerimiz. Çocuklukta
öğrendiğimiz inançlar, başa çıkma becerileri ve davranış
kalıpları, onları savunmasız olduğumuz bir dönem olan
çocukluk çağında öğrendiğimiz ve beynimiz bu dönemde
hala gelişme aşamasında olduğu için, derinlemesine
yerleşir. Bu inançları ve becerileri yıllarca kullandıktan
sonra değiştirmek zordur. 

Bu sebeple ilişkilerimizde geçmişten gelen işlevsiz başa
çıkma becerilerini ve inançları kullanmaya devam ediyor
olabiliriz. Buna ek olarak travmaya maruz kalmış çocuklar
genellikle kötü oldukları ve istismara uğramayı hak
ettiklerini ya da babalarının alkol kullanmasının, ailenin bu
kadar çok sorunu olmasının sebebinin kendileri olduğunu
düşünür. Doğrudan suçlanmasak bile, ailemizin utancını
içselleştirir ve kendimizi suçlarız. Bu sebeple de
yetişkinlikte duygusal acıyı, tacizi, başarısız ilişkileri ve
utancı hak ettiğimize inanıyor ve böyle ilişkilere yöneliyor
olabiliriz.

Bu tarz tekrarlayıcı ilişkiler içerisindeyseniz eğer ve toksik
ilişkilerden kurtulmak istiyorsanız bir uzmandan destek
alarak aşabilirsiniz. 
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İREM ARSOY

1996 İstanbul doğumlu. L�sans eğ�t�m�n� hemş�rel�k
üzer�ne tamamladıktan sonra, ps�k�yatr� hemş�rel�ğ�
alanında tezl� yüksek l�sans yaptı. Aynı zamanda master
yaptığı ün�vers�teden a�le danışmanlığı eğ�t�m� alarak
a�le ve ç�ft terap�st� ünvanını almıştır. Şu an özel b�r
hastanede eğ�t�m hemş�rel�ğ� yapmakla b�rl�kte a�le ve
ç�ft terap�ler�ne devam etmekted�r.
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FİLM ÖNERİSİ: REMEMBER THE TITANS
(UNUTULMAZ TİTANLAR)

 

Remember The Titans, Boaz Yakin tarafından yönetilen
dram ve spor türünde 2000 yapımı bir filmdir. 70’li yıllarda,
siyah-beyaz kavgalarının en şiddetli olduğu yıllar, siyahi
koç Herman Boone (Denzel Washington), son derece
önyargılı, tutucu bir bölgedeki lise Amerikan futbol takımını
çalıştırmakla görevlendirilir ve film o süreçte yaşananları
anlatır. Ayrıca gerçek bir hikâyeden uyarlanmıştır. 

Ben özellikle Koç Boone ve Koç Yoast (Will Patton) ile
tanışma hissini verdiği için filmi çok beğendim. İkisinin de
amaçları için gerektiği zaman kendilerinden vererek canla
başla öğrencilerini çalıştırdıklarını görmek izleyici
açısından da motive edici oluyor. Zaman zaman aralarında
anlaşmazlıklar olsa da bunların amaçlarına gölge etmesine
izin vermiyorlar. Sezon veya maç öncesi oyunculara
izlemeleri tavsiye edilebilir. Olumlu bir etki bırakacağına,
takım ruhunu destekleyeceğine inanıyorum. Denzel
Washington ve Will Patton karakterleri o kadar iyi anlayıp
yorumlamışlar ki, oyunculuklarına hayran bırakıyorlar.

Film, geçtiği yıllardan size anılar bırakacak. Film ekibi bu
konuda özenli davranmış. Yönetmen ve görüntü yönetmeni
futbol ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için futbol
sahnelerinin çekimine Amerikan Futbol Ligi eski
oyuncularından Mike Fisher yardımcı olmuştur. Yakin,
futbol sahnelerinde filmin oyuncuları haricinde karşı
takımlar için de figüranlarla çalışırken çok zorlandığını şu
cümlelerle ifade etmiş:

“Bu kadar çok insanla başa çıkmayı başarabildiğim için
akşamları kendime hayran kalıyordum. Ancak ertesi sabah
kabul yeniden başlıyor ve okul bahçesinde en az 300
figüran birden görüyordum. Filmin çekimlerinin yarısına
geldiğimizde bir ara ‘Tanrım, keşke küçük bir odada
konuşan iki insanın filmini çekiyor olsaydım’ diye dua
ettiğimi anımsıyorum.”

“Düşüncelerimiz tamamen bize mi ait yoksa çevremizden
etkileniyor muyuz ve bunun ölçütü nedir?” gibi sorular
sormaya iten bir film olduğunu düşünüyorum. Bize sadece
bizden olanlarla ortak mirasımızın paydasında kabul
ettirilen düşüncelerimizin birlik olmamız gerekirken bile
üzerimize kâbus gibi çöktüğünü çok iyi işlemiş. 

En Sevdiğim Sahne 
                                                               
Alice: Only kin's allowed in here. (Buraya yalnızca
akrabalar girebilir.)
Gerry: Alice, are you blind? Don't you see the family
resemblance? That’s my brother. (Alice, birbirimize ne
kadar benzediğimizi görmüyor musun? O benim kardeşim.)
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Ne zamandan beri benzerliklerimizi yalnızca görünür olanla
tanımlar olduk bilmiyorum ama bu 70’li yılların siyah-beyaz
tartışmalarında kalmadı ve zaten onunla da başlamamıştı.
İnsanoğlu her neredeyse orada mutlaka ırkçılık, feodalite,
sömürü faaliyetleri de vardır hem de onları meşru kılacak
bahaneler ve yeni isimler türetilerek vicdan rahatlatıcı bir
hale büründürülmüştür. Bu film de bunların konu alındığı
tek film değil elbette ama sert ve gerçekçi bir şekilde konu
edilmiş olması onu en iyileri arasında almamız için yeterli
bir sebeptir.

Ara sıra geçmişe dönüp bakmakta yarar vardır. Bu da az
evvel bahsettiğim gibi çok uzak bir geçmiş değil. Kimlik
değiştirip hâlâ aramızda dolaşan bir vampir gibi insanların
kanını emmeye devam ediyor. Bir son vermek için
hassasiyet algımızı açık tutmalı; okuyup, izleyip daha da
bilgi sahibi olmalıyız. Bazen hayatın ve onun getirdiği
sorumluluklar içinde görmezden geldiğimiz veya görmeye
vakit bulamadığımız insan yanımızı hatırlamak için bir
seçenek. Koç Boone, gerek tecrübeleri gerek karakteri ve
derin bilgisiyle sadece takımına değil bugün filmini izleyen
herkese umut oluyor. Umarım izlediğinizde siz de
beğenirsiniz.

Filmi efsane yapan şarkıyı da unutmak olmaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=ABfQuZqq8wg

ZEYNEP MİRAY ÇAKIR

YAZAR HAKKINDA

13.12.2003'te Kadıköy'de doğdum. 2017 yılında
Gebze'n�n sayılı anadolu l�seler�nden b�r� olan Gebze
An�bal Anadolu L�ses�'ne g�rd�m ve buradan başarıyla
mezun oldum. Bu yıl Kocael� Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m�
ve Kamu Yönet�m� bölümüne g�rd�m. Şu anda hazırlık
sınıfındayım. K�tap okumaktan çok hoşlanırım. B�r yıl
t�yatro eğ�t�m� aldım. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABfQuZqq8wg
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STRES YÖNETİMİ
RUMUZ: DÜŞÜNENBİRDELİ

Stres nedir? Her şeyden önce, yeni veya tehdit edici
durumlara karşı bir dizi bedensel tepkidir. Bu tepkiler, tam
olarak bu tür değişikliklerden veya tehditlerden
kurtulabilmemiz için evrim boyunca gelişti. 

Dolayısıyla stres, başlı başına zararlı olmaktan çok, aslında
çok faydalı olabilir ve atalarımızın birçok tehlikeden
kurtulmasına yardımcı olduğundan emin olabilirsiniz.
Günümüzde hayatımızda strese neden olan uyaranlar
nadiren saldırmaya hazır vahşi bir hayvan şeklini alır. Çok
daha sık olarak, okul sınavları veya diğer insanlar
tarafından sözlü tehditler gibi stresli sosyal durumları
içerirler. İnsan beyin korteksi, dili çözerek, beyni fiziksel
tehditle aynı şekilde etkileyecek bu tür durumların
görüntülerini oluşturabilir. Vahşi bir yırtıcı hayvanın. İnsan
kültürü giderek daha karmaşık hale geliyor, ancak temel
duygusal tepkilerimiz aynı kalıyor. 
Stres meydana geldiğinde, vücut sonunda bu gergin
bekleme durumuna son vermek için harekete geçmelidir,
çünkü stres uyaranlarının sempatik sinir sisteminde neden
olduğu tüm değişiklikler büyük ve ani bir enerji
harcamasına neden olur. Örneğin, stres altında kalbiniz
daha hızlı atar ve kaslarınıza daha fazla oksijenli kan
gitmesi için daha hızlı nefes alırsınız. Normalde cildinize ve
iç organlarınıza giden kan da kaslarınıza yönlendirilir.
Açıkçası, fiziksel problemler yaşamadan bu durumu çok
uzun süre koruyamazsınız. Yüksek tansiyon ve mide ülseri,
strese ve dolayısıyla eylemin inhibisyonuna atfedilen iki
semptom örneğidir. Uzun vadede, stres vücudun bağışıklık
savunmasını da azaltır. Başka bir deyişle, beynimiz ve
dolayısıyla düşüncelerimiz ve duygularımız hastalıklara
karşı direncimizi etkiler. Stresli durumlarda, harekete
geçmenin veya er ya da geç fiziksel olarak acı çekmenin
yollarını bulmalıyız. Örneğin, bastırılmış saldırganlığımızı
spor yapmaya yönlendirebiliriz. Ya da bazen bir sorun
hakkında konuşmak ya da yazmak onu rahatlatmaya
yardımcı olabilir, çünkü insanlar için dil sembolik bir eylem
biçimi hâline gelmiştir. 
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İşte stresi yönetmek için temel bir talimat seti: 

1) Hayatınızdaki stres kaynaklarını tanımayı öğrenin.
Örneğin okul, gençler tarafından en sık bildirilen akut stres
kaynağıdır. Okuldaki belirli stresörler arasında sözlü
sunum yapmak ilk sırayı alırken, bunu sınavlar yazmak, geç
gelmek, çok fazla ödev yapmak ve kötü notlar almak takip
ediyor. Gençlerde akut stresin ikinci en önemli kaynağı aşk
hayatlarıdır. İnsanlarla tanışmada zorluklar, ilk buluşmalar,
aşıkların kavgaları, ilk cinsel karşılaşmalarla ilgili korkular
vb. Diğer akut stres kaynakları, takip edilme, gasp edilme
vb. Gibi şiddetle ilişkili olayları içerir. Kronik stres ise
genellikle aile ortamından, özellikle iletişim sorunlarının bir
sonucu olarak ortaya çıkar.

2) Strese karşı tepkilerinizi anlamanız ve hangilerinin sizin
için iyi, hangilerinin zararlı olduğunu bilmeniz gerekir.
Strese karşı en yaygın üç tepki hareketsizlik, atılganlık ve
saldırganlıktır. Pek çok insanın düşündüğünün aksine, bu
üç tepkiden size en fazla zararı verebilecek olan
saldırganlıktan ziyade hareketsizliktir. Tek başına oturmak
ve kara kara düşünmek yapabileceğiniz en kötü şeydir. Bir
partide dans ederek veya spor yaparak saldırganlığınızı
yeniden yönlendirmek ve biraz stres atmak size en iyi
şekilde yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızı aramak veya
yardım aramak da kendinizi ifade etmenin olumlu yollarıdır.

3) Hayatınızda karşılaştığınız her stres kaynağı için onu
hafifletecek bir aktivite bulmaya çalışmalısınız. Örneğin,
hayatınızda stresli bir değişiklik yaşıyorsanız (ev taşımak
gibi), eski arkadaşlarınızı ziyaret etmeye ve rahatlatıcı
ritüeller ve rutinler oluşturmaya özen gösterebilirsiniz.
Stresiniz okulda veya işte aşırı çalışmaktan geliyorsa, bazı
öncelikler belirleyebilir ve bazı sorumluluklar verebilirsiniz.
İşyerinde taciz gibi sinir bozucu bir durum yaşıyorsanız,
bakış açınızı ifade etmek için bir toplantı isteyebilirsiniz.
Yalnız hissediyorsanız (örneğin, romantik bir ilişkiyi yeni
bitirdiyseniz), bazı kişisel ilgi alanlarınızı yeniden
keşfedebilir ve arkadaşlarınızdan destek isteyebilirsiniz.



Kısacası, kendinizi hareket etmekten alıkoymak
organizmanıza en fazla zararı verir, bu nedenle stresle
savaşmanın iyi bir yolu harekete geçmek, stresin sonucu
olarak oluşan gerilimi azaltmak için bir şeyler yapmaktır.
Hayal kırıklığınızı veya saldırganlığınızı fiziksel aktiviteye
yönlendirmek, stres için iyi bir çıkış noktası olabilir. Okulda
veya işte bütün bir günü masanızda oturarak geçirmek,
fiziksel aktivite ile rahatlatabileceğiniz başka bir stres
türüdür.

Egzersiz çeşitli nedenlerle faydalı olabilir. Adrenalin ve
kortizol dahil olmak üzere vücudun stres hormonlarını
düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda endorfin
seviyelerini de artırır. Endorfinler vücudun “iyi hissettiren”
kimyasallarıdır. Doğal ağrı kesiciler olarak hareket
etmelerinin yanı sıra, rahatlama duygularının uyarılmasında
ve ruh hâlinin yükseltilmesinde de rol oynarlar.

Stresi azaltmanın başka birçok yolu var. Örneğin, doğal
olarak aktif bir insan değilseniz, derin nefes alma teknikleri
ve meditasyon iyi bir stres atma yöntemi olabilir. Diğer bazı
“içgüdüsel” yöntemler arasında gülme, ağlamak sayılabilir.
Müzik, resim veya yazı yazmak gibi yaratıcı yeteneklerinizi
kullanan her şey de iyidir. Bazen sadece stresinizden
bahsetmek onu hafifletmeye yardımcı olabilir, çünkü
insanlar için dil sembolik bir eylem biçimi hâline gelmiştir.

Derin nefes alma teknikleri; beyne artan kan akışı,
parasempatik semptomları uyarır ve sakinlik duygularını
teşvik eder ve dikkati olumsuz düşüncelerden bedene ve
fiziksel duyumlara yönlendirerek strese karşı tampon
oluşturur. 
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Kısa bir meditasyon, stresli hissettiğinizde sakinlik hissini
uyandırmanın hızlı bir yolu olarak yardımcı olabilir. Düzenli
olarak uygulamak, genel stres seviyenizi düşürmenize ve
endişe duygularıyla mücadele etmenize yardımcı olabilir.
Vücudun stres tepkisi savaş ya da kaç tepkisini
tetikleyebilir ve harekete geçebilmeniz için vücudu alarm
durumuna geçirebilirken, meditasyon tam tersi şekilde
hareket eder. Vücudun stres tepkisini yatıştırır, artan
fizyolojik ve psikolojik tepkilerinizi daha rahat bir duruma
geri getirir. Meditasyon, farkındalığınıza odaklanmayı
içerdiğinden, sizi stresli veya endişeli hissettiren dikkati
dağılmış, endişeli düşüncelerden çıkarmanıza da yardımcı
olabilir. Uyum, stresi azaltmak için çok önemlidir. Kendinizi
daha uyumlu hâle getirebilirsiniz, ancak bu zaman alır.
Bunu yapmak için, uğraştığınız stres faktörlerinin
zorluklarını kademeli olarak artırın ve kendinize gerçekçi
hedefler koymayı öğrenin. Sağlıklı bir diyet yemek ve
yeterli uyku almak da stresi etkili bir şekilde yönetmek için
gerekli ön koşullardır.

Sonuç olarak, stresli durumlara karşı olumlu ya da olumsuz
olup olmadıklarını belirleyen sizin kendi tutumunuzdur,
çünkü stresin belirli bir durumda olmayı seçip
seçmediğinizle çok ilgisi vardır. Stresi tamamen yok
edemeyiz ama stres kontrolünü sağlamak kendi elimizde. 
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Mehmet Zahit KINIK
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KARANLIKTAN AYDINLIĞA
 

Sevgili dostum Nerval’e,

Merhaba dostum Nerval. Nasılsın? İyi olduğunu umuyorum
ve her zaman da iyi olmanı diliyorum. Beni soracak olursan
ben de iyi olacağım umarım. Bu cümlemi okuyup da kötü
olduğumu sanma lütfen. Beynimin içine kara bulutlar gibi
çöken düşüncelerden bir sağanak oluşursa kağıdıma elbet
ben de rahatlayacağım. Kalem ve kağıt en büyük dostum
oldu her zaman. Kimselere anlatamadığım nice dertlerimi
taşıdılar onlar. İnsanın kendini bir dışavurum biçimi var
sevgili dostum. Kimisi sözlerle, kimisi sessizce ve de kimisi
de ben gibi yazarak. Şuna eminim ki "Yazmasam deli
olacaktım." (1) Yazmak bir nevi terapist koltuğuna uzanmak
misali içimi dökmemi sağladı hep. Karşımda dertlerime
çözüm bulacak bir terapistim yok belki. Hatta karşımda hiç
kimsecikler yok. Kalem, kağıt ve bendeniz. Yazdıklarımı
okuyanlar hep karanlık bir melankolinin hüküm sürdüğünü
söylüyorlar cümlelerimde. Bırak şu pesimist düşünce
yapısını biraz da optimist bak hayata diyorlar. Denedim
gerçekten de sevgili dostum biraz da olsa yaşamın pozitif
taraflarını anlatmaya çalışmayı. Anlatamadım uçuşan
kuşların ümidini, doğanın yeşilini ya da göğe bakmanın
verdiği huzuru.

Şunu anladım en sonunda sevgili dostum; ruhu kanayanın
kaleminden kan damlarmış sadece. Sözlerim kasvetli
biliyorum ama benim içinde olanlar bu ya da benim
zihnimin paletinde sadece koyu tonlar var. Ve çizdiğim
tablolarda da bunu resmediyorum. Soracaksın kim çekti
zihninin güneşli penceresine bu kara perdeyi diye. Ama
inan bilmiyorum sevgili dostum. Hangi esen rüzgarla
taşındı bulutlar benim gökyüzüme de içim karardı.
Yaşantılar mı? Kişiler mi? Yoksa ben mi taşıdım buraya
kendimi? Çok insan tanıdım şu hayatımda. 

Verdiğin değerin altında yıkılmayacak çok az insan gördüm
ama. Hikâyeme fazlaca insan dâhil ettim. Kimisi yoldan
geçen herhangi birisi oldu kimisi de hikayem hikâyemiz
olsun istedi. Ve hikâyemiz olsun diyenler de günün birinde
kalemi fırlatıp gitti. Yarı yolda bırakılmanın şaşkınlığı zordur
bilirsin sevgili dostum. Ortak yazılan hikâyede tek yazar
sen kalınca kalem kıpırdatamaz insan. Bazen sadece biraz
durmak gerekir. Her zaman da yazamazsın ya sevgili
dostum. Geçmiş sayfaları dönüp okuduğunda da pişman
olursun. Ben neler yazdım diye ve yakarsın tüm o sayfaları.
Demem o ki sevgili dostum çok insan gitti yanımdan.
Zihnimin darağacında kaçıncı infaz gerçekleşti sayamadım.
Kaçının makberi yok ve kaçının ismi bile yok. Hatıralar
silindikçe makberde isim bile kalmıyor sevgili dostum.
Sadece bir toz tabakası… Hayatımızın tablosunda o
insanlara vermemiz gereken değer de tam olarak bu. Biz
onları dağlar, bulutlar olarak resmettik ama onların yeri
sadece güzelliği bozan bir toz tabakasından ibaretti. Ve
üfleyip dağıttık hayatımızdan onları gökyüzünü görebilmek
için. Neyse sevgili dostum tozdan meselelerle başını daha
fazla ağrıtmayayım senin. 

"Niye tüketiyorsun yaşatmak varken canı." (2) Bizi yoran
insanları yeterince görmemize rağmen daha da kendi
içimizi yiyip bitirme derdindeyiz. Yukarıdaki laflarımla
çelişiyorum farkındayım sevgili dostum. Bilincindeyim bazı
şeylerin ama hayatıma uygulamak konusunda eksiklerim
var. Birisinin derdine merhem olmaya çalışırken öyle sözler
sarf ediyorum ki sevgili dostum. Yukarıdaki sözleri
söyleyen mi veriyor bu tavsiyeleri dersin. Mum gerçekten
de dibine ışık vermiyor sevgili dostum. 
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Başkalarının karanlığına ışık olmaya çalışırken içine de
nüfuz ediyor o ışık. İster istemez sen de aydınlanıyorsun.
"İnsan kendi karanlığında boğulurken başkalarına nasıl ışık
dağıtır." (3) diye bir cümle okumuştum bir kitapta. Bu kadar
da kasvetli düşünmeye gerek yok değil mi sevgili dostum.
Sürekli kendimle çeliştiğimin farkındayım ama yazmak
bana iyi geliyor demiştim sana. Başkalarına da olsa
elimizde aydınlığı taşıdığımız sürece bize de iyi gelecek o.
Ne kadar kasvetli havalardan konuşsam da umut benim
içinde de hep var sevgili dostum. Ruhumun odalarının
pencerelerinden elbet bir gün kara perdeler çekilecek. Gün
ışığı dolacak odama ve aydınlatacak her yanımı. Azar azar
açılıyor sevgili dostum bu perde. Kalemim akıttıkça
mürekkebini kağıda aralanıyor o perde. Yola çıkıyorum her
cümlemde güzel günlere karşı. İçimin karanlığını
akıtıyorum mürekkebime. Ve yazdıkça da tükenecek
eminim buna. Okudukça, yazdıkça her zaman bir umut var.
Yazmayı sürdürdükçe kalemim günün birinde çiçekleri,
kuşları da anlatacak. 
 
İyi insanlar da tanıyacağız sen gibi sevgili dostum. Bazen
öyle insanlar tanıyorsun ki dünyanın bunca kötülüğüne
rağmen tertemiz kalabilmiş onlar. Şaşırıyor insan haliyle.
Çürümüş dünya düzenine karşı bembeyaz bir çiçek gibi
açmışlar sanki. O güzelim çiçekler umut vadediyor
geleceğe dair. Varlıkları güzel şeylerin hâlâ gerçekleşiyor
olmasının bir nedeni sanki. Sayıları artar ve umarım solmaz
o güzel çiçekler hiçbir zaman. İşte öyle sevgili dostum.
Böyle insanları tanımış olma şerefine erişmek de içindeki
karanlığa ışık tutuyor. Umut aşılıyorlar senin hayat ağacına
ve taptaze bir dal yükseliyor bedeninin orta yerinden.
Keşke her insana dağıtsak bu güzelliği diyor insan.
Kötülüğü böyle böyle alt ederiz kim bilir? Bak işte sevgili
dostum nasıl da aralandı ruhumun bulutları. Işık girdi
gerçekten de odama. Sana yazıyor olmanın da payı var bu
iyi hissedişte. "Bir gecenin içindeyim ve aydınlığı görmek
istiyorum". (4) Bu satırları karalamadan önce gerçekten de
öyle hissediyordum sevgili dostum ve ulaştım aydınlığa.
"Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en
yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır". (5) 

 

 

Umut her zaman var bu cümlelerde geçtiği gibi. Her gece
bir sabahla neticelenecek elbette. Gündüzün aydınlığını
yaşamamız gerektiği gibi gecenin karanlığını da
yaşamalıyız. Aydınlığın özlemiyle yaşamak karanlıktan
nefret etmemize sebep olur. Her anı duyguyu dolu dolu
yaşamamız gerekli. Karanlığı bilmeden aydınlığın kıymetini
anlamamız olanaksız. İşte sevgili dostum ruhumda bir
rüzgar esti yine. Bu rüzgar da beni aydınlık bir kıyıya bıraktı
en sonunda. Kalemim küreğim oldu bu teknede ve denizi
arşınladı durdu benim için. Sen de yaz sevgili dostum bana
bol bol. Aydınlığı dağıtalım birbirimize sürekli. Gecenin
karanlığına da bir mum yakarız böylece. Birer birer dağıtırız
ışığı her zihne. Ama ışığı buldum diye de oblomovluk (6)
yapıp kalma olduğun yerde. "Bulmak bir şey ifade etmez.
Zor olan bulunanı tamamlamaktır". (7) der şair bilirsin. O
yüzden bulduktan sonra da tamamına erdir o ışığı sevgili
dostum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendine çok iyi
bak. Güzellikler hep seninle olsun.

Dipnotlar:

1 Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık
2 Sone 4, Tüm Soneler, William Shakespeare
3 Kızıl Nehirler, Jean-Christophe Grangé
4 Veba, Albert Camus
5 19 Mayıs 1919 Fatih Mitingi, Halide Edip Adıvar
6 Bilinçli bir tembellik ve atalet hali. İvan Gonçarov’ un Oblomov adlı
romanındaki aynı adlı karakterden yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
7 Monsieur Teste, Paul Valery

 

YAZAR HAKKINDA
Mehmet Zahit Kınık

 

Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık Bölümünden
mezundur. A�le ve ç�ft danışmanlığı eğ�t�m� ve alanıyla
�lg�l� çeş�tl� terap� ekoller�n�n eğ�t�mler�n� almıştır.

Felsefe, edeb�yat, m�toloj�, müz�k ve s�nemaya �lg�
duymaktadır. B�rçok farklı konu da yazdığı yazıları sanal
ortamda yayınlanmıştır. Edeb� değer� yüksek k�taplar
okumaktan hoşlanır. Müz�k d�nlemek ve yazı yazmak en
sevd�ğ� hob�ler�d�r.
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İNCELİKLERİYLE SANAT İCRA ETMEK

 

KÜBRA GÜRBÜZ

 

Sanatın her dalı birbirinden özel ve etkileyici. Hitap ettiği
kitleye, yani muhatabına bambaşka hisler yaşatması ise en
belirgin özelliği. Herhangi bir türdeki bir eserin, üreticisinin
elinden çıktıktan sonra sonsuz sayıda hâle bürünüp kişiye
göre evrilecek olması bana çok büyüleyici geliyor. Hislerin
ezelden beri biricik olması, bilimin dâhi veri toplarken bunu
göz ardı edemeyişi ise birçok açıdan çok heyecan verici. 

Ortak bir deneyimi paylaşan insanların, benzer tarifler
yapsalar dâhi birebir aynı şeyi tadıp tatmadıklarının
gizemini korumasının sanatçılara ilham olabileceğini ve
heyecanlarını katlayacağını düşünüyorum. Kişinin amaç ve
tercihlerine göre değişmekle birlikte, tek bir şeyle ucu
bucağı olmayan seçeneklerin kapısını aralamak kesinlikle
içsel doyumun en iyi yaşandığı anlardan biri olacaktır.

Günümüz dünyasının yazıdan çok resme yöneldiğini,
fotoğraf ve videoların artık hayatımızın neredeyse tamamını
kapladığını hesaba katarak düşünürsek, güzel sanatların
geleneksel altılısına meydan okurcasına rüştünü ispatlayan
ve yedinci sanat olarak anılmaya başlayan sinemayı bazı
noktalarda öncül olarak ele almak hoş olacaktır.

Türlerin birbiriyle harmanlandığı, içeriklerin keskin sınırlara
hapsedilmeden iç içe geçtikleri sonuçların varlığı elbette
çok eskilere dayanıyor. Sanatın, yani bir bakıma hayatta
kalma aşamasını atlattıktan sonra insanlığın,
başlangıcından beri sanat dalları birbirine eşlik ediyor ve
bireylerin ruhsal hazlarını zenginleştiriyor. Tam olarak aynı
şey olmasa da, müzikle dansın veya tiyatronun uyumu gibi
sinema da pek çok farklı alandan besleniyor ve derinliğini
artırmayı başarıyor.

 

Kötü örneklerini de sıkça görüyor olsak da, yalnızca
finansal tüketim kaygısıyla yapılmayan filmler,
kadrosundan dekoruna kadar kendini belli ediyor ve
diğerlerinden ayrılmayı er ya da geç muhakkak başarıyor.
Müzikal, biyografi vb. gibi görece daha niş alanları seçen
yapımlar, her detayına özenilerek yapıldığında ortaya öyle
şeyler çıkıyor ki, bazen anlatmaya yetecek kelimeler
bulmakta zorlanıyoruz. Aynı şekilde edebiyatın uzantısı
olarak değerlendirebileceğimiz uyarlamaların da gerçek
sanat ve sanatçı ayrımı yapma konusunda bize yardımcı
olan işler olduklarını düşünüyorum. Tabii ki burada sanatçı
derken yönetmenden kostüm sorumlusuna, kameramana
kadar herkesi kastediyorum. Sanatın resim veya heykelden
ibaret olmadığını bilecek kadar bilinçli olduğumuz bir
çağdayız ve herkesin kendi sanat tanımını yapmakta ve
yaymakta özgür olduğunun farkındayız.

O deneyime ve bunu gerçekleştiren kişilere dönecek
olursak, benim gözümde gerçek sanatçılar, yani incelikle
icra edenler seçimlerinde hayli özenli olan ve çok çalışan
insanlar genellikle. Bunu böyle yapmadan da kayda değer
şeyler ortaya koyanlar yok mudur, elbette vardır. Ancak,
anlık mucizelerden çok kıpır kıpır zihinlerin emek dolu
süreçlerine hayran kalıyor ve onların çıkardığı sonuçlarla
coşkuyu yaşıyorum şahsım adına.
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Hâl böyle olunca aklımda ve gönlümde sınıflandırmalar da
başlıyor istemsizce ama kriterlerin bolluğu ve apayrı
deneyimlerin soyut yönleri işi içinden çıkılamaz bir hâle
getiriyor. Dolayısıyla doğru düzgün bir ayrım asla mümkün
olmuyor ve sonsuz karmaşanın içinde boğulmak
istemediğinizden kavramların, sıfatların bir kısmını
görmezden gelerek çok yormaya kıyamadığınız aklınızın
kolayca anlayıp kabul edeceği basite indirgenmiş
versiyonlarla ilerlemeye karar veriyorsunuz. Bu her zaman
tatmin edici olmasa da başımızdan alevler çıkmasını
önlemeye yardımcı olan dostane bir yöntem olarak
görülebilir.

Herkes için önemli olanın kendine iyi gelen şeyi yapma
önceliği olduğunu varsayarsak, kitlelerin çeşitli sanatsal
faaliyetlere toplu katılım sağladığı anlarda yaşadıkları
duyguların bu hayattaki en önemli ve en kıymetli şeylerden
biri olduğunu düşünüyorum. 
O kadar ki, verenle alanın arasındaki o enerji, sahnedeki
veya ekrandaki, harflerin arasındaki o kişinin, ondan geleni
gözleyenlerin beklentisiyle bir parça da olsa kesiştiği veya
büyük oranda örtüştüğü o anlar, dünyalıların konuşarak
anlatmayı beceremedikleri veya daha yoğun bir tepkiye
ihtiyaç duydukları zamanlarda vücutlarının onlar adına
açıklama yaptığını gösteren ve gözyaşı dediğimiz bir şeyle
şenleniyor. 

 

YAZAR HAKKINDA

İstanbul’da doğup büyüdü. Her zaman �lg� duyduğu yazmayı
yaklaşık beş sene önce profesyonel ortamlara taşıdı.
Hal�hazırda b�r ün�vers�tede eğ�t�m fakültes� öğrenc�s�,
İng�l�zce öğretmenl�ğ� okuyor. Çeş�tl� alanlarda �çer�k üretmeye
devam etmekte. 

H. Kübra Gürbüz

 

Uzun zamandır dilimden düşürmekte zorlandığım frekans
kelimesi ise işte tam burada devreye girip yerine kuruluyor
çünkü, bu etkileşimin yarattığı elektriği, fiziksel bir baskı
veya sağlık sorunu olmaksızın soluk kesebilme gücünün
nedenini nasılını bence çok iyi açıklıyor. Dünyada bunu
yapabilen çok az şey var ve aralarından bir tanesi de az
önce bahsettiğimiz “incelikli yapanlar.” 
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BİR DOĞUM, BİR TABUT

 

 

PINAR KUMSAL BAŞDAĞ

 

 

Yokuş aşağı, denize bir kilometre uzaklıkta, ormanın
yakasında, derme çatma tek katlı, bahçeli evlere gökkuşağı
renklerini yakıştırmayı başardı. Herkesin neredeyse akraba
çıkacağı bu küçük mahallenin iki yol ötesinde, komşu olan
inci gibi dizili lüks siteler vardı. Güneş yeni doğmaya yüz
tutmuşken, mahalle Naciye’nin beşinci çocuğunun doğum
sancıları ile uyandı. Naciye’nin yüzüne, gözüne yapışan
saçlarının arasından akan gözyaşlarının bedeli, ebenin
elinde havada ters asılı ağlayan bebekti.

Erkekti. Naciye’nin kanaması çoktu ama durduruldu.
Dikmeye başladıklarında, kadın bebeğini son kez koklayıp,
emzirdiğinin bilincindeydi. Naciye sağ tarafında bulunan
pencerenin yıllar öncesinden kalma kırık izlerine vuran kar
tanelerine baktı. Doğum yorgunluğu yüzünden kapanan
gözlerinin ardında gördüğü rüyayı hatırladı. “Beyaz yay,
esmer adamın eli, kolu arasında gergindi. Ok, yayadan
fırladığı anda ateş saçan topa dönüşüp, mahallenin üstüne
düştüğünde mahalle yangın yerine dönüyordu.”

Naciye, içeride ziyarete gelen misafirlerin seslerini
duymasına rağmen umursamadı. Kocasına seslendi.
“Halil!!! Halill!!” Adam tez canı ile kadının yanına vardı.
Karısının yanına yaklaşıp, koynunda uyuyan bebeğin başını
sevdi. “Söyle hanım. Bir şeye ihtiyacın mı var?” “Evet var.
Yarın sabah gün ağrırken bu bebeği balıkçı arkadaşına
vereceksin. Onlar bu çocuğun kıymetini bilir. Senelerdir
çocukları olmuyor. Biz daha dört çocuğa bakamıyoruz.
Ama tek şartım var.” Adam araya girdi. “ Kabul edemem.
Allah o çocuğunda rızkını verir.” Kadın yattığı yerden elini
havaya kaldırdı. “Bebeği istemiyorum. Rüyasını da az önce
gördüm bu bebek hayırsız. Sonu iyi değil bu bebeğin.
Bakmam ben bu bebeğe. Kabul etmiyorum evlat olarak. Git
balıkçı ile konuş bu akşam. Sabah el ayak uyurken alsın
bebeği. Şartım, bebekle bu mahalleden gitsinler. Bizde
bebek öldü deriz herkese.” Adam, karısının gözlerinde ki
çaresizliği, çocuğuna karşı anne olma hislerinin
gelişmediğini görünce ürktü. “Belki de karım haklıdır. En
iyisi budur.” diye içinden geçirip karısının dediğini
uygulamaya karar verdi.

 

Balıkçı bebeği el ayak uyur iken aldı. Mahallesini terk etme
fikrine en başta karşı çıktı. Eve gelene kadar fikir mantıklı
geldi. Aslında karısı ile yıllardır para biriktirip gitmek
istediği yeri planlamışlardı. Adaya yerleşmeyi
düşünüyorlardı. O yüzden karısının gitme şartına karşı
koymak istemeyeceğine emin eve vardı. Şifayı bitkilerden
bulan, çocuk hasretini insanları doğal yöntemler ile
iyileştirerek unutan iyi niyetli karısı kapıyı açtı. Balıkçı
bebeği karısına teslim etti. Bebeğin nereden? nasıl
geldiğini? karısı kısa bir sorgudan sonra tatmin oldu. Artık
duaları kabul görmüştü. Bebeğe Pars ismini verdiler.

Pars, adada balıkçı ve şifacının oğlu olarak hem sevilen
hem de herkes tarafından bilinen çocuk olarak yetişti.
Babası ile balığa çıkıp tuttukları balıkları şehirden gelenlere
ve adada bulunan restoranlara satarlardı. Kalan zamanında,
anasının şifalı otlarını adada nerede hasta varsa dağıtırdı.
Pars’a şehre gitmek yasaktı. Babasını öldürmek isteyen
kanlıları olduğu yalanı ile büyüdü. Pars, şehri her merak
ettiğinde adanın en tepesine karanlık çöktüğünde
yerleşirdi. Işıklarına aşık olduğu koca şehri gece yarısı
olana dek seyrederdi. Şehir ile anlamlandıramadığı bağ
vardı.

Ada, bahara hoşça kal, yaza merhaba dediği günlere
başladı. Ada istilaya uğramış gibiydi. Balık mevsimi
kapanalı bir ay olmuştu. Ağları kışa hazırlama vakti idi.
Pars öğlene kadar babası ile balıkçı barınaklarında
çalıştıktan sonra annesinin ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere yola çıktı. Her zamanki gibi eve arkadan dolanıp,
bahçenin içinden mutfaktan girmek üzere kapısını
açacakken annesinin misafiri olduğunu gördü.

Annesinin konuştuğu sanki peri kızıydı. Mermeri
kıskandıracak kadar pürüzsüz, beyaz tenli, kızıl saçlarının
arasını sarı lüleler süslüyordu. “Acaba yüzü nasıldı?” diye
düşünürken, annesinin içeri gir el hareketi ile mutfak
kapısını açması bir oldu. Annesi oval masanın başında
oturduğu yerden kalktı. “Oğlum, can parem hoş geldin. İşin
erken mi bitti?” Pars’ın gözleri hala kızda idi. Annesi,
Pars’ın kızın saçının telinden bile etkilendiğini
görebiliyordu. 
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Kız ayağa kalktı. Pars ile tanışmak için hamlede bulundu.
Kızın yanaklarının iki yanında bulunan oyukları, iri ela
gözleri Pars’ı daha derinden çarptı. Pars’ın bir doksan
boyuna uyumlu geniş omuzları, iri elleri, esmer teninde
dengeyi koruyan zeytin, kısık gözleri ve ciddi karakterini
simgeleyen surat hatları İrem’i derinden etkiledi. Ama
etkiden çıkmak zorunda idi. Buraya annesi iyileşsin diye
şifa otlarını almaya gelmeyi unutmamalı idi. Mahallede
yaşayan Naciye teyzesi adanın adresini verdiği gibi kendisi
tarafından adaya yollandığı hakkında tek kelime ağzından
çıkmaması için tembihlemişti. Hayatta tesadüf yoktu. Aylar
önce, mahalleden birinin şifa niyetine ot tarifi ararken
yolunun adaya düşüp, balıkçı ve ailesini bulması zor
olmamıştı. Balıkçı ve karısı mahalleliye karşılaştıklarını
söylememelerini isteseler de, dedikodu kemirgen bir kurttu.

Pars ve İrem birbirlerinin gözlerinde kenetlenip kalmış
olmaları, Pars’ın annesinin gözünden kaçmadı. İkisine
bakarak, “Ben otların tarifini yazacağım. Şifa niyetine
hazırlayıp geliyorum.” dedi. Pars ilk defa bir kıza kendi
isteği ile telefonunu fısıldayarak söyleminin akılda
kalmayacağını düşünüp yazarak eline tutuşturdu.
Balıkçının karısı mutfağa bir çırpıda geldi. Gelene kadar
çoktan iş işten geçti. Ama geldiği gibi kızın eline torbayı
tutuşturup yollamanın bir yolunu buldu.

İrem birkaç gün sonra Pars’a ilk mesajı attı. Naciye’ye
anlattıklarından sonra Pars ile irtibata ilk geçen olmasında
etkisi büyüktü. Balıkçının karısı, kızın bir iki kere daha
kendisini ziyarete geldiğinde evden çıktığı gibi takibe aldı.
İrem, evden çıktıktan hemen sonra Pars ile buluşup ele
güne karşı sevgili olduklarını resmen gösteriyorlardı.
İşkillenip kızın ayağını kesmek adına, İrem’in geldiği bir
gün tüm ciddiyeti ile, “Kızım artık gelmene gerek yok. Yeni
verdiğim şifa otlarından başka yok.” dedi.

Balıkçının karısı, İrem’in adaya gelmesine engel olsa dâhi,
oğlunun gizlice gece yarıları İstanbul’a gitmelerine engel
olamadı. Pars, İrem’i bir gece eve bırakırken mahalle sanki
tanıdık bir ruhun izlerini taşır gibiydi. Gökkuşağının
renklerini kıskanan derme, çatma, küçük bahçeli, tek katlı
evler, pencerelerin ardında perde arkası görünmediklerini
sanan dedikoducular, bunların hepsi kendisini içine çekti.

Pars’ın annesi oğlunun şehre gizlice gittiğini öğrenince
çılgına döndü. İki ay sonra veda edeceği bu dünyada
oğluna son vasiyetini söyledi. Vasiyeti gereği, istediği kızla
Pars’ı evlendirmek idi. Vasiyet gerçekleşince gönül
rahatlığı ile gözlerini yumdu.

Pars, evliliğinde yatağında, sofrasında, balığa çıktığında
bile İrem’in hayali ile hep beraberdi. Üç yıllık evliliğine
tutunmak için bir tohumu bile yoktu. Annesinin ölümünden
sonra babasını kaybetti. Evliliğini sürdürecek hatır işi
kalmayınca karısı ile ayrılma çanları çalmaya başladı.
Çanların susması, balık mevsiminin kapanması denk geldi.
Pars artık İrem’e yeniden kavuşmak için yanıp tutuşuyordu.
Yıllardır ruhunu teslim alan kadını, kısa mesaj ile terk
etmişti. Şimdi kavuşma vakti idi.

Pars, İrem’in mahallesine gitti. İrem’in evinin önünde
güneşi kendisine hayran bırakan sevgilisini düşündü.
Düşünürken, mahallenin sütçüsü tarafından sorguya
detaylı bir şekilde çekilip güven kazandı. İrem’e kavuşma
hayaline bir adım yaklaştı. İrem, ormanın karşı tarafında
lüks sitede, mahallesinin yardım kaynağı başrolü adam ile
evli idi. Tüm ailesini de yanına almıştı. Pars, sütçü aracılığı
ile birkaç gün buluşmak için mesaj gönderdi. Sonunda
Pars verdiği mücadelede neticeye vardı. Günler günleri,
aylar ayları kovaladı. Gizli kapılar ardında aşkları bıraktığı
yerden devam etti.

Tarih tekerrürden ibaretti. Pars, İrem tarafından bir mesaj
ile ansızın terk edildi. Pars teknesine, balıklarına geri
döndü. Dokuz ay on gün sonra İrem bir erkek çocuk
dünyaya getirdiğinde, haber kanalları ada sularının
açıklarında Pars’a ait olan balıkçı teknesinin yük gemisi ile
çarpıştığını alt yazı olarak geçti. Pars’ın tabutunun başında
ömrü boyunca sahip çıkmaktan itina ile kaçınan Naciye
hanım vardı.       

YAZAR HAKKINDA

PINAR KUMSAL BAŞDAĞ

 

 

03/10/1975 tar�h�nde İstanbul’da mühend�s b�r baba �le ev hanımı annen�n tek çocuğu olarak
dünyaya geld�. Babasının kütüphanes�nde bulunan k�taplara hayran olduğundan 5 yaşında
okumayı söktü. Yetmed�, annes�n�n yemek tar�fler� defter�n�n arkasına kısa öyküler yazmaya
başladı. Sev�nd� yazdı, üzüldü yazdı. Yazmak hayatının merkez� oldu. Uludağ Ün�vers�tes� İkt�sat
fakültes�n� ve İstanbul Ün�vers�tes� Sosyoloj� bölümünü b�t�rd�. İlk öykü k�tabı “AŞK KAPIDAN
DIŞARI”  Yalınses Yayınev�’nden çıkardı. 15 Yıl, yerel gazete olan Ataköy Gazetes�nde köşe yazarlığı
yaptı. Evl� ve b�r kız çocuğu annes�. Ed�tör, çocuk yazarı El�f Ayla �le b�r yıl atölyes�nde b�rl�kte
çalıştı. Kayıp Rıhtım derg�s�nde aralıklarla öyküler� yayımlandı. Yazdığı k�tap üzer�nde
çalışmalarını devam ett�rmekted�r. 
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Bırak çarşaflar kurusun diye elli kere söyledim, dinlemedi.
Tutup suratıma fırlattı. Yoğun, ucuz deterjan kokusu
yüzüme vurunca hapşırdım. “Zaten pislik rahatsız etmez
seni, şu hâle bak!” dedi, kapıyı çarparak çıktı. Pavyon
eskisi Nergis teyzem… Sayesinde birçok yer değiştirdik.
Cama taş atanlar bitip kapıyı yumruklayanlar başladı mı
gitme zamanı olduğunu bilirdik. Yaşlandıkça çamaşır
yıkamaya sardı teyzem, bilhassa tül perdeleri... Kirli kokular
sarıyormuş onları hemen. Öyle derdi, kirli koku... 

-   İhsan’la buluşacağım, deri pantolonum nerede teyze? 
 İçeriden ayak tırnaklarına oje süren annem atıldı:

-   Şu sümüklü entellere takılacağına adam gibi bir iş bul!
Ya da birini bul da git bu evden!

- Karışma bana! Senin gibi olmayacağım. En yakın
zamanda da def olup gideceğim anne!

Odama girip kapıyı çarparak kapattım. Gürültüsü ortada bir
leke olup kalıverdi. Aynanın karşısına geçip burnumdan
soluyarak kırmızı rujumu sürdüm. Saçlarımı ellerimle tutup
iki yanıma aldım. Hevesle yaptığım makyajımı kırık bir
camla boydan boya kestim. “Anne demeye bin şahit ister!
Erkek budalası…” diye söylenirken içeriye bir hışımla
annem girdi. Ardından odaya kirli kokusu doldu. Kolumdan
tutup sıktı, yine hatırlatmalarını yaptı.

- Bana sakın güvenme, içerdeki deliye de… Bu
saçmalıklarla uğraşmayı bırakıp adam gibi bir iş bul! Bir
aya nikahım var. Ne beni ne kendini rezil et! Bizim gibi
olmayacaksın ya nasıl olacaksın bir görelim!

-   Bir gün dönmeyeceğim anne! Bir gün hiç…

Annem benimle ilgili pişmanlıklarını sıralarken çıktım.
Çantamı omzuma atarken kapının aralığından
büyükannemin bakışlarını yakaladım. Üzülen ancak çare
bulamayan gözler… Bembeyaz saçları yanlarında. Kirli
koku yeniden başladı. Benim odamdan, bu evden…
Merdivenlerden aşağı indim.  

Muhtarın tabelasının yanındaki mahalle haritasında bizim
sokağı gördüm. Bakışlarımla boydan boya bizim evin
olduğu sokağı kestim. Yokuşa tırmanınca köşede bekleyen
İhsan’a doğru yürüyorum. Gülümseyerek kollarını açıyor.
Deri pantolonumun üzerindeki çıplaklıktan tutup kendine
çekiyor. Uzun uzun öpüyor beni.

 -  Hayırdır güzelim, soğuk muyuz?

-  Of İhsan, durumları biliyorsun. Para alamadığımız gibi
adam bir de ayaküstü götürmeye çalışıyor. Zor
durumdayım, biliyor pezevenk! 

-  Oradan ayrılırsan nerede çalışacaksın ki güzelim, iş mi
var?

-  Dayanamıyorum diyorum sana…

-  Kızım sen de ne dar kafalısın. Adam odasına çağırıp bir
iki iltifat etmiş, ne var bunda…

-  Açık açık yatalım demiyor elbette. Bana gel, diyor. İltifat
dediğin bu mu?

Sonrasını dinlemiyorum. Uzun bir nutuk atmak için açılan
ağzından kirli bir koku yükseliyor. Felsefik söylemlerini bir
yığın metaforla süsleyince dayanılmaz oluyor. Enine,
boyuna kesiliyor İhsan. Sayfalarca yırtılıyor. O parçalara
ayrılırken telefonuma bakıyorum. Akşama davet edildiğim
adrese gitmeye karar veriyorum…

- Sizinle güzel işler yapacağız… Bu kadar genç ve güzel
olup bu kadar zeki olmanız sizi diğerlerinden farklı kılıyor.

-  İltifat ediyorsunuz.

-  Gerçekler…

Yemekten sonra patronumun evine gidiyoruz. Ünlü
rezidansın bol ışıklı manzarasından dışarı bakıp içkimizi
yudumluyoruz. 

KİRLİ KOKU

 

 

FİGEN YILDIZ
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Gece dudaklarımdan dökülürken camlara vuran yansımamı
izliyorum. Elbisemi omuzlarımdan aşağı bırakan
patronumun elleri vücudumda geziniyor. Camdaki
yansımamla göz göze gelmemeliyim. Açık camlardan pis
bir koku içeriye sızıyor. Yatağın üzerine çarşaf olup
yayılıyor. Annemin kocalarıyla evlendiği günlerde çıkıp
gelen koku bu. Bu kokunun beni hapsettiği odada
buluyorum yeniden kendimi. Yanımda annemin
kocalarından biri. 

Sıçrayarak uyanıyorum. Dağılan parçalarımı toplayıp
çantama atıyorum. Hepsini yakacağım. O yüzden bir an
önce eve dönmeliyim. Elime ayakkabılarımı alıp parmak
uçlarımda çıkıyorum. Dışarıdaki koku dayanılmaz oluyor.
Taksideyken kirli kokulu, yorgun geceyi izliyorum. Geceyi
ışıksız bırakmak için tüm yıldızlarını kesiyorum. Birer birer
ayıklıyorum onu parlak ışıklarından. Onları da çantama
dolduruyorum.

Sokağın köşesini döndüğümde elinde fenerle bizim kapının
önünde dikilen bir kadın görüyorum. Bembeyaz saçları
gecede parlıyor. Önüme tuttuğu ışığa bakıp kalıyorum bir
süre. Yaklaştığımda onun büyükannem olduğunu fark
ediyorum. Yıldızlarını tek tek kestiğim bu ışıksız gecede ne
yaptığını merak ediyorum. Önüme düşüp bodrum kata
indiriyor beni. Kilitli bir kapıyı açıyor. İçeride masa üzerinde
bir sürahi ve çakmak duruyor. Çakmağı alıp avcuma
bırakıyor. Yürüyoruz. Uzun, zifiri bir koridor. Odalardan
sesler geliyor. İlk odanın önünde duruyoruz. Kapıyı açıyor,
“Babaların…” diyor. Annemin kocalarının pis pis sırıtan
suratlarına bakıyorum. Çakmağı çaktığımda alevlerin
arasında kalıyorlar. 

İkinci odada İhsan’ı ve patronumu görüyorum. Tavla
oynuyorlar. İhsan yanındaki boş sandalyeyi gösterip
oturmamı işaret ediyor. Patronum baştan aşağı beni
süzüyor. Büyükannem çakmağı gösteriyor. Dumandan göz
gözü görmez olana kadar yanmalarını seyrediyorum.

Son kapıda annem ve teyzemi görüyorum. Ellerindeki
kelepçelerle üzerime yürüyorlar. Annem hayatından
gitmemi söylüyor. Elindeki kelepçeyi işaret ediyor. Bu sefer
çakmağı büyükannem çakıyor. Alevlerin arasında
kalıyorlar. Çantamda getirdiğim kesik parçalarımı da ateşe
atıyorum. Son kapının önündeyiz. Artık hiçbir koku
duymuyorum. Kapıyı açıp çıkıyorum. Çıktığım bu yerde
artık yapayalnızım, büyükannem geride kalıyor. Yeni bir
şehre varacağım bir istasyondayım. Ardımda bıraktığım
şehir sayfa sayfa yanmaya devam ediyor.

YAZAR HAKKINDA

FİGEN YILDIZ

 

 

1988 İstanbul doğumlu. Türk D�l� ve Edeb�yatı öğretmen�. Okumayı
çok sev�yor. Yazmak, kağıda dökmeden de z�hn�nde kend�l�ğ�nden
süren b�r eylem. Yazar- Senar�st Onur Orhan’dan yazı atölyes�
alıyor. Çeş�tl� derg�lerde b�rçok öyküsü bulunmakta. Tekn�kle
değ�l, duyguyla yazılab�leceğ�ne �nanıyor. 
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NARSİST MİSİNİZ?

 

 
Narsist misiniz? Kendinize  aşık mısınız hiç? Narsisizm,
kişinin kendi bedensel  ve zihinsel benliğine karşı duyduğu
hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık
olması olarak tanımlanan bir terimidir. Kelimenin kökeni
Yunan mitolojisine kadar dayanıyor. 

Sigmund Freud bu duyguyu dış dünyadan soyutlayarak
“ego (ben)" olarak açıklamıştır. O kontrol altına alınamayan
his (libido) toplanır bu da insanın egosunu, kibrini ortaya
çıkarır.

İtalyan ressam Caravaggio’nun 1594-1596 tarihleri arasında
tamamladığı “Narcissus" (ya da “Kendine aşık olan adam “)
adlı yağlı boya tablosu Roma'daki “Galleria Nazionale
d'Arte Antica”da bulunuyor.

Doğan bir bebek dünyaya gelir gelmez bu duyguyu kendine
aşılar. Kimisi bunu içinde büyütürken kimileri bunu
yeterince bulundurur.  Toplumca şımarık, kibirli ve burnu
havada gibi klasik tabirleri kullandığımız elbet birileri var.
Ben bu tür insanların etrafında aynalar olduğunu
düşünüyorum. Sürekli her yerde kendini görme isteği
ancak bu tür insanların yapacağı bir eylem. Kusursuz
olduklarını düşünmek. Ne kadar da ilâhsal bir hediye gibi
sanki. Zaten ne açıdan kusur olup olmadığına karar
veriliyor?  Özseverlik hayat serüvenimize gereklidir tabi ki.
Dozunu kaçırmadığımız sürece. Bu duygular bazen bizi
olduğumuzdan farklı görmeye itebilir. Bu da kişiyi akıl
hastalıklarıyla karşılaştırır. Özel  psikiyatrik rahatsızlıklar 
 olan nevroz, paranoya hatta psikozda narsisizm etkileri
görülmektedir. Yukarda bahsettiğim gibi kimisi bu durumu
bebekliğinde dışarı aktarır ve azaltır, kimilerinin de  dış
dünyası gerçekliğini yitirir. 

Bazı narsisizm türleri de Roma Sezarları, Mısır firavunları,
diktatörler gibi çok güç elde etmiş kişilerdir. Bunlar adeta
yürüyen tanrılardır. Yaşam doğum gibi kararları bile
kendileri alırlar. Bu insanların korkuları ölüm, güçlerini
kaybetmek ve etraftaki bireylerin onları artık sevmediklerini
düşünmeleridir. Sevilecek yönlerinin olmama düşüncesi bir
anlık içlerine kuşku olarak düşerse vahşileşir ve can
yakmaya kalp kırmaya başlarlar. Kimse onların
şehvetleriyle yücelikleriyle kurdukları alanların yıkılmasına
izin vermezler. Kendi içlerinde savaş  vererek dış dünyaya
yansıtan bu krallar günden güne yalnızlığa yaklaşırlar ve
korkarlar. 

Narsist kişilik bozukluğu yaşayan insanlar hiçbir insanın
yaşamındaki kararlara isteklere göre hareket etmez.
Ukalalık onlar için vazgeçilmezdir. Aşırı egolu olan bu
arkadaşlar dünyanın en güzeli, en zekisi, en iyisi ve en
başarılısı gibi birçok unvan ile anarlar. Eleştirilmekten çok
eleştirmeyi severler asla bir suç kabul etmezler aksine suç
atar aşağılarlar. Umursamaz davranırlar. Başkalarının
haklarını gasp edebilir, has etmedikleri şeyleri hak etmiş
gibi gösterip eşsiz olmak tek olmak isterler . Bir şey sadece
onlar için oluyordur sanki. Hayatlarında düşündükleri
şeyler olmadığı, gereken alakayı görmediklerinde ve
başarısızlıkla karşılaştıklarında mental olarak çökerler.
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Yine bu konuyla bağlantılı olarak megolamani
kuruntusundan bahsetmek istiyorum. Yukarıda bu
insanların etrafında sürekli aynalar olduğunu söylemiştim.
Olduklarından farklı görme gibi huyları vardır.
Yeteneklerini, niteliklerini, kişinin karakterini ve yaşantısını
yüceltmesi ve abartılı bir şekilde önemli görmesi de başka
bir psikolojik rahatsızlıktır. 

Nasıl bir kadının kendini aslan olarak görmesi ve öyle
davranması absürt ve dengesiz bir durumsa bunu da böyle
anlayabiliriz. 

Ne kadar böyle olmadığımızı parçanın başından beri kendi
içimizde tekrarlayarak söylesek de aslında ben her bireyde
bunların olduğunu düşünüyorum. Bazen kendi hislerimiz,
isteklerimiz başka insanların önüne geçiyor. Yaparken bile
fark etmiyoruz. Arkadaşımızla sohbet ederken sürekli kendi
sorun ve sıkıntılarımızdan bahsetmek, plân yapıldığında
kendi arzularımızı gerçekleştirmek bu vahim olaya
verilecek en küçük örneklerdir. Tabi ki özgürüz bir
lokantada fikrimizi söyleyebiliriz fakat başkalarına kendi
isteklerimizi diretmek bu onun hayatını saygısızca ihlal
etmekten başka hiç bir şey değildir. Empati eksikliğinin
belirtisidir. Oysa bunu yapabilsek aslında yaptığımızın ne
kadar rahatsız edici olduğunu anlayacağız. 

YAZAR HAKKINDA
EYLÜL YAŞAR

 

 

Narsisizm ve psikopati beraberinde Makyavelizm akımını
da getiriyor. Manipülasyon ile başka bireylerin hayatlarını
sömürmek herkesi kontrol altına alma arzusu. Ben bu
duruma kendi lisanımda kral hastalığı olarak
adlandırıyorum. Büyük bir ilahi olup diğer rakipleri ortadan
kaldırma sanatı. Çok severek ama fark etmeden yaptığımız
bir sanat. Kabul etmiyoruz ama bunu. Özgüvenlikle
karıştıran kesime sesleniyorum. Özgüven ve ukalalık
arasında ince bir çizgi vardır ve ne yazık ki sevgisiz
insanlar bu çizgiyi her defasında aşıyor. İyileşmek için
öncelikle kendimizi gerçekten severek başlamalıyız. Eğer
bir gün o kimseye gösteremediğimiz olmuş gibi
davrandığımız kusurlarımızı seversek herkesi severiz
aynalar yok olur ve biz çeşitlilikten memnun bir şekilde
yaşarız.

 SEV,SEVİL VE YAŞA......

Fotoğrafçılık ve Res�m eğ�t�m� alıp her �k� alanda da serg� açmıştır.

Sanat Tar�h� konusunda derg�ler �lg�s�n� çeker. Romant�zm , İng�l�z
Edeb�yatı' ndan Thomas Hardy, Jane Austen ,Oscar W�lde , W�ll�am
Shakespeare ve Tolstoy g�b� yazarlar baya d�kkat�n� çeker. F�lmler
ve onların romanlarını okumak, plak d�nlemek sevd�ğ� şeylerd�r.

Nostalj� tutkunu. Keman çalıyor. 
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SANDALYE

 

 

RABİA GÜVENÇ

 

 

Çarpan pencere masanın üstündeki karman çorman duran
kağıt parçalarını odanın her köşesine saçtı, bir kağıt
parçası da onun sağ konunda rüzgarın etkisiyle durdu bir
zaman. İki sandalyesi bir masası, zar zor sığdığı yatağı ve
odaya ait değilmiş gibi duran kocaman süslü bir avizesi
vardı kendinin sandığı bu dört duvar arasında. Kapıya
uzanıp kapattı kapıyı kolundaki kağıt usulca yere düştü. İki
adım atarak pencereyi kapattı. Dönüp etrafa bakınca
yerdeki kağıtlar ona dağınıklık gibi gelmedi, ait oldukları
yer olduğunu varsaymak kimseye zarar vermeyecek bir
düşünceydi. 

Duvarların beyaz ve gri arasındaki kararsız kalmış rengi
yerdeki soğuk, soluk , dayanıksız parkeler, bu oda tam ona
aitti. Yatağı hep düzenliydi yatağının üstündeki dört yastık
hep olması gereken yerdelermiş gibi duruyorlardı derin bir
nefes almaktan vazgeçip ayağı kırık olmayan sandalyeye
oturdu. Oturur oturmaz düştü, yanlış sandalyeye
oturmuştu, ayağı kırık olandı bu. Kalkıp üstündeki
kırmızının en koyu tonu olan ceketi çıkardı ardından siyah
ince gömleğini çıkartıp yatağının üstüne bıraktı. 

Ayağı kırık olan sandalyeyi elinde evirdi çevirdi, odasının
boş olan duvarına şöyle bir baktı, boş kalmasın diye asılan
kırmızı gül tablosundan da hoşlanmadığını fark etti o an, 
 olağan gücüyle fırlattı sandalyeyi, ince cam sesiyle kalın
eski tahta sesleri birbiriyle dans eder biçimde yer çekimine
ayak uydurup buluştular. Olduğu yerden görüyordu, kırık
olan ayak olduğu gibi duruyordu, tekrar eline aldı
sandalyeyi ve kırık dökük olan tabloyu da yerine astı tekrar
fırlattı sandalyeyi bu kez ayak kırılsa da kırılmamış gibi
ayağıyla da tekmeledi birkaç kez.

Diğer sandalyeyi de eline aldı onu da kırdı, ardından
masayı, köşe duvarı yığılmış eski tahta parçalarıyla
dolmuştu, bir an bunları yakacak bir sobasının olmamasına
içerlenecek gibi oldu sonra aklına bir fikir gelmiş gibi
duraksadı, elini pantolonunun cebine attı sigara alacak
parası olmasa da kibriti vardı.
 
Eline kırmızı ceketini ve siyah gömleğini aldı iki adım
uzaktaki tahtaların üstüne büyük bir özenle indirdi, bu iş
çok önemliymiş gibi dikkatle inceledi uzun süre sonra
kibriti çıkartıp ince gömleğini tutuşturdu ardından alevin
yayılma politikasını izlemek için yatağın ucuna oturdu.
Alevler köşeye yığdığı tahta parçalarını yakmaktansa yere
düşen kağıt parçalarını yakıyordu, ona doğru yaklaşan
sıcak ateş arkasındaki yığınla duran tahta parçalarını
gizleyen bir duman oluşturdu, tahtalardan gözünü
ayırmadı, tahtalar ona bakıp gülüyorlar gibi duruyorlardı,
kaşları çattı.

Yerdeki kâğıtlar kül olmuşlardı, şimdi ince eski parkeler
yanıyorlardı. Dışardan sesler gelmeye başlamıştı, kapıya
gitmeyi düşündü ama çatık kaşlarını ve sorgulayıcı
gözlerini o tahta parçalarından alamıyordu. Alevlerin
arkasındaki dumanlar arasındaki o şey ona gülüyordu,
onunla alay ediyordu. Para kazanmak için gazetelere
satacağı makalelerdi yerdeki kağıtlar, üstünde yemek
yediği masa da yoktu artık, yan komşusu gelirse ona
oturması için vereceği sandalyeyi de kaybetmişti ve ona
alayla bakan onu öfkelendiren o yüz gözünün önünde daha
çok güler gibiydi, öfkeyle ayağa kalktı odanın kapısı kırılıp
içeri girenlerle beraber duraksadı bakışları artık kapıdaydı...



A

P
EİRO

N

SINIRSIZ OLAN!

APEİRON 

E-DERGİ

Derin bir soluk daha çekti içine pencere sonuna kadar
açıktı birkaç kağıt parçası oynadı masanın üstünde, hızla
tüm kağıtları toplayıp cebine tıktı gördüğü kabus ona
gerçek zamanı sorgulatmıştı. Gözleri istemsiz kırık
sandalyeye gidiyordu. Biraz kafasını toplamak için ceketini
giyip odadan çıkmak için ilerledi, daha aşağı inen
merdivenleri yarılamadan hızla geri döndü kırık sandalyeyi
alıp hızla aşağı attı. 

İnsanların bağırışları hemen ardından duyuldu, eğilip aşağı
baktı, gözleri sandalyede oyaladı önce, kırık ayak
duruyordu hâlâ.  Ardından yerdeki kırmızı kana baktı
hemen gözlerini kapattı çünkü eğer bakarsa onu iki ayda
bir ziyaret eden tek arkadaşının yerde öylece yaptığını
görecekti. Bakmadı. Görmedi. 

Gözlerinin ona sunduğu karanlığın içinde ona gülen bir
surat vardı ve farkında olmasa da gözlerinden yaşlar
akıyordu ama o bakmadı. Gözlerini açmadı açtığında artık
önünde soğuk demirler, dört duvar vardı ve en köşede eski
püskü bir sandalye...

RABİA GÜVENÇ
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İnsanlık tarihinden bu yana, birey yazarak kalıcı olmak
istemiştir. Edebiyat, yaşam doğrultusunda ortaya çıkmıştır.
Edebiyat ve yaşam –düzlemsel doğrultuda olmasa bile-
paralel ilerlediğinden, ortaya belli edebi türler çıkmıştır;
çünkü yazar/şair/birey farklı biçimlerde kendini daha iyi
ifade edebildiğini düşünmüştür. Deneyerek, görerek ve en
önemlisi de yaşayarak onlarca farklı yazınsal tür meydana
gelmiştir. Örneğin; kimi duygularını nesneler aracılığıyla
ama kısa bir biçimde ifade etmeyi tercih ederken kimi uzun
uzadıya betimlemelerle dolu bir anlatım türü seçmeyi tercih
etmiş olabilir. Ya da sadece denemek ister. Sadece
geçmişte yaşanan bir hatıra gibi anlatmayı deneyerek
kendisindeki izleri silmek de isteyebilir. Tam aksine
kalıcılığı artırma isteği de kişide yazma isteği
uyandırabilmektedir. Her birey ne kadar farklılık
gösteriyorsa her yazınsal tür de birbirinden o kadar farklı
veyahut bir o kadar da birbiriyle ilintili olabilir. Bu yazınsal
türlerden biri de şiirdir.

1.Bir şiir nasıl çözümlenir?

Bir şiirin çözümlenmesi, o şiiri daha iyi anlamamızı sağlar.
Şiiri tahlil etmeden önce belli araştırmalar yapılması
gerekmektedir. Örneğin; şairin hayatı, yaşadığı dönem, o
dönemin kültürel, sosyal ve toplumsal yapısı/değerleri o
şiiri anlamlandırılabilmek açısından oldukça önemlidir.
Şairin içinden çıktığı, kümülatif değerler toplamı olan kültür
ve gelenek o şiirin yapısını ve tutumunu dâhi etkiler. Şairin
içinde yaşadığı toplumu, tarihi ve kültürünü öğrendiğimiz
takdirde, o şiirin kaynak aldığı birçok imgeyi de görebiliriz.
Bunun dışında araştırmalarımızı bir de şairin hayatını temel
alarak yapmalıyız ki, şair yaşamının hangi döneminde ve ne
tür duygular içerisinde o eseri yaratmış, görebilmek
mümkün olsun.

Gerekli veriler toplandıktan sonra şiirin içerik incelemesine
geçilmelidir. Biçim ve içerik incelemesinin sıralaması bazen
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı
araştırmacılar biçim ve içeriğin birbirinden bağımsız iki
unsur olarak düşünülemeyeceğini, onların birbirini
destekleyen unsurlar olduğunu düşünürken, bazı
araştırmacılar ise bu iki unsurun birbirinden bağımsız
düşünülmesi gerektiğini savunmaktadır. Fikrimce bu
tartışma şiire göre yanıtlanmalıdır. Şiirin içeriği; konu,
anlam ve tematik tutum bakımından incelenmelidir. Şiirdeki
imgelemlerin, söz sanatlarının ve görsel unsurların anlam
bağlamında ne tür etkisi olduğu incelenmelidir. Sözlerin
sıralanışının anlama etkisi tartışılmalıdır. Berna Moran
içerik incelemesinde yapılması gereken ve gerekmeyenleri
İçeriğin Değeri başlıklı yazısının bir bölümünde şu şekilde
ifade etmiştir: “Biraz yukarıda biçim değerlerini ikiye
ayırmıştık: duyumsal ve yapısal değerler. Gerçi yapının
malzemesi içine içerik de girmektedir ama bu içerik, yapısal
değer olarak, organik bir bütünü meydana getiren bir
parçadır. Kendi taşıdığı değerin oynadığı rolden henüz söz
etmedik. Konu ile içeriği ayırırken demiştik ki konu eserin
dışında olduğu için hesaba katılması saçmadır. 

Ne var ki mesele bununla bitmiyor. Konu ancak içerik
hâline geldikten sonra bir sanat ögesi olur ama bu
aşamaya gelmeden önce de, hiç değilse ham içerik
durumundadır. Bundan ötürü Bradley, değerlendirmede
konu kâle alınamaz demenin, konu hiç bir surette önemli
değildir anlamına gelmediği kanısındadır. Konu önemlidir
çünkü bazı konular işlenmeğe daha elverişlidir. Kibrit
kutusu hakkında güzel bir şiir yaratabilmek diyelim İstanbul
hakkında güzel bir şiir yaratmaktan daha zordur. Ama işte o
kadar. Bu iki konu üzerinde iki şiir kabul edelim ki şiirsellik
bakımından eşit değerlerde olsunlar o zaman bunların ikisi
de aynı değerde mi sayılacaklar?”(Moran,1978: 204)

YAZINSAL TÜRLERDEN ŞİİR, ROMAN VE HİKÂYE TÜRLERİNİN
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Şiirin biçim incelemesine gelindiğinde bazen şiirde biçimin
içeriği ses yinelemeleri, söz, cümle yahut hece tekrarları
aracılığıyla desteklediği görülmektedir. Bu bağlamda
bakıldığında belli bir sistematik tutumda biçim incelemesi
yapılamayacağı görülmektedir. Bu yüzden Berna Moran
biçim incelemesini şöyle anlatmıştır: “…Vardığımız sonuç
şu: biçim, eserde yer alan bütün ögelerin birbirine bağlanıp
örülerek meydana getirdikleri düzendir. Bu anlamda Leyla
ve Mecnun’daki kişilerin, olayların, fikirlerin, duygu
atmosferlerinin, benzetmelerin, veznin ve bunların hepsinin
arasında kurulan bağların oluşturduğu bütündür biçim.
Görülüyor ki artık içerikle biçim kaynak olmuş gibi
birleşiyor. Her eserin biçimi o eserdeki içerik unsurlarına,
fikre vb. bağlandığı gibi, içerik de ancak o biçimle
belirleniyor. Artık ne eserin dışındaki ‘konu’ ne de eserin
dışında eserden önce hazır bulunan kalıp veya tür (dram,
epik, lirik) anlamındaki biçimden söz etmiş oluyoruz. İçerik
olsun biçim olsun yalnız bir tek eserin ona özgü içeriği ve
biçimidir. Ne içeriği aynı olan iki eser vardır ne de biçimi.
Zira konunun sanatçı tarafından işlenerek içerik hâline
sokulması aynı zamanda biçime yoğrulması demektir.
“(Moran, 1978: 198-199)  Dolayısıyla içerik de biçim de
birbirini yukarıda sayılan herhangi unsurdan biriyle yahut
birden fazlasıyla desteklemelidir, fakat birbirinin aynıdır
kanısına düşülmemelidir. Bir şiir belli bir sistematik
üzerinde, genellikle bu sıralamayla incelenmektedir.

2. Bir roman nasıl çözümlenir?

Roman çözümlemede de diğer türlerin çözümlemesinde
olduğu gibi bir ön çalışma yapmak gerekmektedir. İlkin
romanın yazarı hakkında bilgi toplanmalıdır. Romanın
yazarının hayatı hakkında bilgi toplamak, eserin
çözümlemesinin daha iyi yapılabilmesi adına oldukça
önemlidir. 

Berna Moran Sanatçının Psikolojisi ve Kişiliği başlıklı
yazısında anlatımcılık kuramından da yararlanarak sanatçı
hakkında bilgi edinmenin neden gerekli olduğunu iki
madde ile açıklamıştır: “1. Eserleri aydınlatmak için
sanatçının hayatını, kişiliğini incelemek. 2. Sanatçının
psikolojisini, kişiliğini aydınlatmak için eserlerini bir belge
gibi kullanmak. Hemen ilȃve edelim ki eleştirici bu iki
yoldan birini veya ikisini birden kullanabilir.”(Moran, 1978:
131)

Yazar hakkında gerekli bilgiler edinildikten sonra romana
bu adın neden verildiği, romanla ilgisinin ya da konuyla
ilgisinin olup olmadığı tespit edilmelidir. Daha sonra
romanın konusu belirlenmelidir. Konu belirlenirken yan
konuların değil, kitabın bütününün ne anlatmak istediği
düşünülürse daha yararlı olacaktır. “Romanın odağı
nedir?” sorusu da özellikle sorulması gereken sorulardan
biridir. Romandaki sosyal, toplumsal ve kişisel mesajlar da
tek tek belirlenmeli ve olaylar tespit edilmelidir. Yazar,
romanda bu olayları anlatırken hangi anlatım tekniğini
kullanmış(örneğin montaj: kesit, sinemada da olduğu gibi
geriye dönüş tekniği ya da monolog, diyalog), hangi
akımların etkisi görülmekte vd. belirlenmelidir. Daha sonra
kişi kadrosu oluşturulmalı ve tahlilleri yapılmalıdır. Mesela
kişinin hangi özelliği vurgulanmış, (giyinişi, konuşma
bozuklukları gibi…) kişi üzerinden (kişinin kıyafeti) hangi
dönem anlatılmaktadır, belirlenmelidir. Romanın mekân
tespiti de yapıldıktan sonra zaman tespiti de yapılmalı ve
anlatıcı kişi belirlenmelidir. Örneğin; bilinç akımı tekniğiyle
yazılan bir roman çok zamanlı ve mekânlı olabilir ve
bunların gerçek zaman ve mekân anlayışından çıktıkları
görülebilir. Böyle durumlarda basit bir şema hazırlayarak
roman incelenebilir. Son olarak, tüm bu tespitler göz
önünde bulundurularak roman bir bütün hâlinde
incelenmelidir.
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3. Bir öykü nasıl çözümlenir?

Öncelikle öykü ile roman arasındaki ayrımı iyi yapmak
gerekmektedir. Bazen uzun öyküler de roman ile
karıştırılabilir niteliklere sahip olabilir. Hikâye türünün
roman türünden farkı belli sınırlamalara sahip olmasıdır.
Örneğin; hikâyedeki kişi sayısı, romandaki kişi sayısına
kıyasla oldukça azdır. 

İncelediğimiz hikâyenin ne hikâyesi olduğunu belirlemek
için önce serim, düğüm ve çözüm noktalarını tespit etmek
gerekmektedir. Bu sıralama hikâyede yoksa, bu hikâye
durum hikâyesidir. Bunu tespit ettikten sonra elimizdeki
metnin adı incelenmeli, özel bir anlam içerip içermediğine
bakılmalıdır. Bu adın metinle ilişkisi de belirlendikten sonra
konu belirlenmeli ve konunun nasıl bir zamanda işlendiği
bulunmalıdır. Daha sonra mekân tasvirleri incelenerek kişi
kadrosu belirlenmeli ve verilmek istenen mesaj kişi
üzerinden mi yoksa mekân üzerinden mi veriliyor tespit
edilmelidir. Hikâyede anlatılmak istenen genellikle kişi
üzerinden verilir. Sonrasında yazar, monolog, diyalog gibi
hangi anlatım tekniklerinden birini kullanmış bulunmalı ve
hikâyeyi nasıl bir dil malzemesiyle yazmış belirlenmelidir.
Hikâyede metin içindeki merak unsurları oldukça önemlidir.
Merak unsurları da metnin dizilişine göre nerelerde
bulunuyor, titizlikle tespit edilmelidir. 

Bu birbirinden farklı üç yazınsal türün nasıl incelenmesi
gerektiğine dair, kısa ve sade bilgiler verildi. Bu yazınsal
türlerin çözümlenmesi ne kadar iyi yapılırsa, metinlerin
anlaşılırlığı ve okurda bıraktığı etki o kadar artacaktır. Her
yazar/şair okurda belli duygular uyandırmak, ya da var olan
duyguyu diriltmek ister. İnsanda anlatma ve okuma isteği
ortak coşku, sevinç ve kaygılardan doğmuştur. 

Berna Moran Aktarım Olarak Anlatımcılık başlıklı yazısında
bu konuyu şu cümlelerle özetlemiştir: “Sanatçının
duygularını dile getirmesi ile sanat meydana gelmez; sanat
bu duyguların okura da duyurulması, aynı heyecanların,
yaşantıların onda da uyandırılması ile meydana gelir.
Böylece aktarımcılar sanatçının dile çevirdiği duyguyu
(yaşantıyı) okura da duyurabilmesini sanatın koşulu olarak
ortaya sürerler. “İnsanın” diyor Tolstoy, “bir zaman
duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan
sonra bu duyguyu başkalarının da aynen duyabilmesi için
hareket, çizgi, renk, ses ya da sözcükler aracılığı ile onlara
aktarması—sanat eylemi budur işte.” Bu aktarımın yer
alabilmesi için sanatçının kendi duygusunu dile çevirmesi
gerekir; duyguları hakkında bilgi verir yani onları tarif
ederse biz bunları zihnî bir yoldan anlarız ama duygular
bizde uyanmış olmaz. Sanatçı işte bu aktarımı yapabilen
adamdır.” (Moran,1978: 114-115)

KAYNAKÇA

Moran, Berna (1978), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
(İstanbul, Cem Yay.)

YAZAR HAKKINDA

BUKET KILIÇ

 

 

Zonguldak Bülent Ecev�t Ün�vers�tes�, Türk D�l� ve Edeb�yatı
bölümünden mezun oldu. İstanbul Ün�vers�tes�, Tar�h bölümü
okumakta, aynı zamanda b�r l�sede Türk d�l� ve edeb�yatı
öğretmenl�ğ� yapıyor. Boş vak�tler�n� okuyarak, res�m yaparak ve
yazarak kısacası “üreterek” değerlend�rmey� sev�yor.



tüketiyorum kafası güzel günleri
mülteci hisler meyhanesinde...
içiyorum ölü uyandıran içkisini
yas tutar gibi düğün evinde...

günde üç öğün seni düşlüyorum
aç geleceğim ve tok geçmişimle...
tüm rezil sırlarımı mühürlüyorum
kasıntı cümlelerimin eşliğinde...

yaşanmışlıklarım dağımda iz sürüyor
seni buluyorum ceylan sürüsünde...
avcıların en soysuzu bana gülüyor
güneşim, savaşsız zamanın derdinde...

masumdu tablosunu çizen ressam
kafesteki tutsak ağacı çizdiğinde...
yüreğinde gördükleri hep tastamam
ağacını terk etmeyen kuşu görünce...

okuduğum kitaplarda isyan çıkıyor
yıkılıyor sözcüklerin binası şafakta...
varlığın sayfalarca dizemi kaplıyor
diriliyorum başıboş şiirlerin yalnızlığında...

seviyorum seni utangaç ayazda
kutuplarımı ısıtıyor yaşlı eskimo...
tutuyorum elini sessiz karanlıkta
vuslat kuyusundan çıkan benim o...

içimde uzanır sevgiden köprü
bir yolcu gider, bir yolcu kıy(a)met bilir...
taşır üstünde nice narsist ömrü
yolun anlamını çözemeyen incinir...

uyandım yine anlamsızlıklar ülkesinde
sadece sen olan anılara sarılarak...
bayrağın dalgalanıyor başkentimde
işgal ordunun sevdasına inanarak...
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BAŞIBOŞ ŞİİRLERİN YALNIZLIĞI

 

 

KÜSURATSIZ Pİ 

(SUAT GÜRBÜZ)

 

 



SORU:  Cinsel veya psikolojik/duygusal istismara maruz
kalan bir kişi hayatı  boyunca her türlü ilişkisinde bunun
izini taşır mı? İyileştirmek mümkün mü? Nasıl
iyileştirilebilir?

CEVAP: Merhabalar, istimara maruz kalmak kişiler
üzerinde büyük bir travma yaratabilir. Fakat bu çok
kişisel bir durum. Çünkü herkesin karakteri ve olaylara
bakış açısı farklıdır. Ama, evet bu travmalar kişilerde
bazı izler bırakır;  güvensizlik, şüphecilik, öz güven
eksikliği gibi. Bu da kişinin romantik ilişkilerde daha
fazla olmakla birlikte yaşamındaki çoğu ilişkilerinde
zorluk çıkaran bir durumdur. Bu gibi travmalarla başa
çıkmak çeşitli terapi destekleriyle mümkündür. Burada
kişi olayla yüzleşir ve yaşadığı travmanın yükünü
kendine, diğer insanlara veya hayatına yeni giren
kişilere atfetmek durumundan sıyrılır. İnsan öyle bir
sisteme sahip ki en dayanılamayacak acılardan bile
dimdik kalkabiliyor. Bunlar mümkün ve canlı canlı şahit
olduğumuz durumlar. Eski ile yüzleşip çözümlemeden
ileriye gidebilmek çok daha zor olur. Bu yüzden eskiyle
yüzleşebilmen ve yoluna dimdik yürüyebilmen dileğiyle.. 

Teşekkürler.
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OKUYUCUMUZDAN GELEN SORUYU AİLE VE İLİŞKİ UZMANI

YAZARIMIZ İREM ARSOY KÖŞESİNDE CEVAPLIYOR.....

 

 

İREM ARSOY



AYIN SORUSU

Kitaptan alıntı.....
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Bu kadın
yazar-

düşünür
kimdir ve

alıntı yapılan
kitabı

hangisidir?
 

APEİRON 

E-DERGİ

İsterseniz kitaplıklarınıza kilit vurun; ama zihnimin özgürlüğüne
vurabileceğiniz ne bir kilit var ne de sürgü, ne de kapatabileceğiniz bir
kapı!

................. Yazar, modernist hareketin en
önemli kişilerinden biri olarak tarihe
geçmiştir ve roman türünün gelişimine
büyük katkıda bulunmuştur.

Sorunun cevabı için, 15 Şubatta instagram
hesabımızda yayınlanacak olan postun
altındaki yorumlarda buluşalım
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AYLIK FELSEFE, KÜLTÜR VE SANAT  

E-DERGİSİ

SOSYAL MEDYADA

ape�ronederg�

Sizleri Bekliyor

MART SAYISINDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİ İLE....

APEİRON 
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