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DERGİMİZ HAKKINDA
"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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Yaşamı 

S�mone de Beauvo�r, 1908 yılında Par�s’te dünyaya
geld�. Ate�st babası �le Katol�k olan annes�n�n,
Beauvo�r’ın görüşler� üzer�nde etk�s� büyüktür.
Ataerk�l b�r a�le yaşantısı �ç�nde yet�şen S�mone de
Beauvo�r �ç�n bu durum felsef� kar�yer�nde bel�rley�c�
b�r etken madde oldu. Beauvo�r, çocukluk yıllarından
�t�baren yaşıtlarından daha olgun b�r tavır serg�led� ve
kend�s�nden �k� yaş küçük olan kız kardeş�n�n eğ�t�m�
�le yakından �lg�lend�.

20. yüzyılın öneml� f�lozoflarından S�mone de
Beauvo�r’ın, felsefe tar�h�ne  katkısı varoluşçu
fem�n�zmd�r. Varoluşçuluğu, kadının varoluşu olarak
yorumlayan Beauvo�r, günlük hayatta kadının erkek
karşısında b�r ötek� olarak ele alınma durumuna
d�kkat çekt�. Kadının b�r b�rey olarak kend�
varoluşunu gerçekleşt�rmes� gerekt�ğ�n� �fade eden
Beauvo�r �ç�n toplumsal yaşam, a�leden başlayarak
erkeğ� avantajlı b�r konuma yerleşt�r�rken, kadını
kurban hâl�ne get�rmekted�r. Ataerk�l dünya
görüşünün kadını b�r nesne statüsüne �nd�rged�ğ�n�
söyleyen düşünürümüz, kadınların sosyal düzende
hak ett�kler� statüye kavuşmaları �ç�n çalıştı. Bu da
her şeyden önce kadınlar kadar erkekler�n de
b�l�nçlend�r�lmes�n� kapsadı. Kadın ve erkek g�b�
c�ns�yete dayalı kategor�ler, b�r yandan kadını erkeğe
göre bel�rleyerek �k�nc�l konuma yerleşt�rmekte, d�ğer
yandan da bunun doğal olduğu yanılsamasını
yaratarak, kadınların bu durumu �çselleşt�rmeler�n�
sağladı. Oysak� varoluş düşünces� her b�rey g�b�
kadının da önceden bel�rlenm�ş b�r özü açığa çıkardığı
düşünces�n�n karşısında yer aldı.  

Beauvo�r, Husserl ve He�degger’den yaşantı deney�m�
ve anlam �le d�l �l�şk�s� konularında oldukça etk�lend�.
Beauvo�r ve Sartre’ın b�rb�rler�ne yazdıkları
mektuplardan aynı dönemlerde aynı konuları ele
aldıkları görünür. Bu nedenle her �k� f�lozofun da
b�rb�rler� üzer�nde büyük b�r etk�ye sah�p oldukları
aş�kardır. Kend�s�nden sonra modern fem�n�zm�n
bağımsız b�r felsef� d�s�pl�n olarak gel�şmes�nde
Beauvo�r’ın katkısı oldukça büyüktür.

Eserler�

S�mone de Beauvo�r’ın serbest b�r �l�şk� ve kıskançlık
temalarına yer verd�ğ� Konuk Kız �s�ml� �lk romanı
1943 yılında yayımlandı. B�r yıl sonra yayımlanan
Pyrrhus ve C�neasadlı eser�nde Beauvo�r varoluşçu
temalara yer verd� ve özgürlük, Tanrı, ahlak g�b�
sorunları ele aldı. 1946’da yayımlanan Her Erkek
Ölümlüdür adlı eser�nde Beauvo�r beden, ötek� ve
özgürlük arasındak� �l�şk�ye d�kkat çekt�. 1947 yılında
yayımlanan Bel�rs�zl�k Ahlakı Üzer�ne adlı eser�
Sartre’ın Varlık ve H�çl�k adlı eser�ne atıfla kaleme
alındı. 1949’da yayımlanan İk�nc� C�ns adlı eser�
Beauvo�r’ın başyapıtı hâl�ne geld�. Bu eserde
kadınların gördüğü baskıyı konu alan Beauvo�r,
modern varoluşçu fem�n�zm�n temeller�n� atmış oldu.

S�mone de Beauvo�r’ın varoluşçuluğunun kadının
varolma problem� etrafında şek�llenen b�r fem�n�st
felsefeden ayrı düşünülmes� mümkün değ�ld�r. 



Beauvo�r’a göre tar�h boyunca kadının, ataerk�l b�r
söylem ve yaşam b�ç�m� tarafından �k�nc�l plana
atılarak nesne g�b� görülmes� aslında b�r özgürlük ve
�nsanlık sorunudur. İnsanlık tar�h� boyunca kadına
yapıştırılmış sıfatların h�çb�r� Beauvo�r �ç�n kadının
doğasından, hormonlarından ya da bey�n
hücreler�nden kaynaklanmadı, doğuştan get�r�lmed�.
Bunların heps� b�rer kalıp hâl�nde kadının �ç�nde
bulunduğu durum tarafından yaratıldı.

Erkek, Beauvo�r’a göre doğduğu andan �t�baren
ayrıcalıkla dünya �ç�nde konumlanır. Onun ayrıcalığı
�nsan olma eğ�l�m�n�n erkekl�k yazgısı �le
çatışmamasıdır. Erkeğ�n varlığı, kadınınk� g�b� b�rkaç
parçaya bölünmem�şt�r. Toplum �ç�nde sah�p olduğu
başarılar ona erkekl�ğ�n�n b�r ürünü olarak yansıtıldı
ve güçlü h�ssederek yet�şt�r�ld�. Oysa kadının k�ş�l�ğ�
parçalandı ve onun �nsan olma eğ�l�m�, kadınlık
yazgısı �le çatıştı. Kadın en başından �t�baren zayıflığı
�le ön plana çıkarıldı ve b�r nesne ya da b�r av hâl�ne
get�r�ld�. Kadın daha en başından ş�ddet dersler�nden
yoksun bırakıldı. Bedensel zayıflığı kadını ed�lgenl�ğe
�tt�. Oysa b�r oğlan çocuk yumruklarıyla b�r kavgayı
kazandığında, kend� sorumluluğunu yükleneb�leceğ�n�
h�ssett�. Bu duruma �t�ld�. Bu nedenle kadınlar erkeğ�n
boyunduruğundan çıkmayı başarsalar dah� hep b�r
çel�şk� yaşadı. Kadın güçlü h�ssetmek ve toplumda
saygın b�r yere gelmek �ç�n kadınlığından vazgeçmek
zorunda bırakıldı. Oysak� Beauvo�r kadınlığından
vazgeçmen�n b�r kadın �ç�n aslında �nsanlığından
vazgeçmek demek olduğunu �fade ett�. Kadın
ötek�ler�n bakışı �le bel�rlen�r ve onların düşünceler�
tarafından şek�llend�. Bu güne dek dünyayı ve
�nsanoğlunu canlandıran kadın değ�l, hep erkek oldu.
Erkekler bedenler� �le b�l�nçler� arasında b�r ayrım
yapılarak yet�şt�r�lmezken, kadının karşısına hemen
bu ayrım çıkarıldı. 

A

P
EİRO

N

SINIRSIZ OLAN!

Bu nedenle kadının beden� çok zaman erkek b�l�nc�
karşısında b�r s�laha dönüşürken, b�l�nc� �se
başarısızlıklara mahkûm ed�ld�. Kadınlar henüz
öğrenc�l�k dönemler�nde b�le erkek öğrenc�ler�n
kızlardan daha zek� oldukları önyargısıyla yet�şt�r�ld�.
Bu nedenle kadın, hayatının her anında sürekl�
kend�ne �l�şk�n güven�n� yen�den kurmak zorunda
bırakıldı.

Kadın, her zaman güven�l�r ve değerl� b�r �nsan
olduğunu kanıtlamaya çabaladı. Kadın hep aşağılık
duygusuyla savaşmak zorunda. Toplum �ç�nde
kadının rolünün ev �şler� yapmak, erkeğ�n önüne
yemek ve ütülü çamaşır koymak �le çocuk bakmak
olduğu ona öğret�ld�. Bu nedenle k�m� zaman kadının
başa çıkmak zorunda olduğu bu aşağılık duygusu b�r
savunma mekan�zmasının gel�şt�r�lmes�ne neden oldu.
Erkek doğası gereğ� sözünün d�nlenmes�ne alışkındır,
ancak kadın bu güven duygusunu vermed�ğ�nden
d�led�ğ�nce konuşma özgürlüğü yoktur.

Kadın bağımsızlığını kazandı mı?

Beauvo�r’a göre kadın bağımsızlığını kazansa da
kazanmasa da her durumda y�ne erkeğe göre
bel�rlenmekted�r. Yıkılması gereken şey de tam olarak
budur. S�mone de Beauvo�r �le b�rl�kte c�ns�yet
fenomenoloj�k �ncelemen�n nesnes� hâl�ne geld�.
Fenomenoloj�k yöntemle b�rl�kte kadına �l�şk�n tüm
kabuller askıya alındı. Her �k� c�ns�n de b�rb�r�n� kadın
veya erkek olarak değ�l, �nsan olarak ele almasıyla
karşısındak�ne ez�yet etme eğ�l�m� de azalacaktır.
Oysa kadının olanaklarının baltalanması sadece
kadınların değ�l, tüm b�r �nsanlığın pek çok şeyden
yoksun bırakılmasıdır. Bu nedenle Beauvo�r �ç�n
kadının özgürleşmes� sadece kend�s� �ç�n değ�l,
erkekler de dâh�l tüm dünya �ç�n farklı pencereler�n
açılması anlamına gel�r.



“Kadınsı”, bakın sözlük anlamına, sözlük karıştırın
b�raz. Başlıkta bu kavramı kullandım, d�ye b�le şoke
olanlar olacaktır belk� de. “Aman Allah’ım, ne d�yor
Rab�a, nasıl yazar, yazmış?” Durun, sak�n olun. Rab�a
b�r şeyler anlatmak �st�yor, der�n b�r nefes alıp oturun
lütfen. Ve okuyun… Kadınsı demek, c�nsell�kle alakalı
b�r kel�me demek değ�ld�r. C�nsell�k �ç�nde bazılarına
göre öneml� b�r kr�ter olab�l�r ancak d�rekt c�nsell�kle
�lg�l� değ�ld�r her şey, bazılarına göre en azından.

Bazılarına göre de her şey c�nsell�kt�r, s�z ne kadar
kel�meler�n�ze de davranışlarınıza da d�kkat etsen�z…
Bunun kes�n b�r durağı yoktur, “kes�nl�k” d�ye b�r şey
yoktur çünkü. Her şey değ�ş�r, �y� ya da kötü, durağan
ya da d�nam�k, �ler�c� ya da ger�c� şek�lde. Çünkü �nsan
değ�ş�r, duygusu değ�ş�r, �stekler� değ�ş�r, öğrend�kler�
değ�ş�r. Tecrübe de değ�şt�r�r.

“Kadınsı” demek, kadına yakışan, kadın özell�kler�
taşıyan, demekt�r. İst�snalar olmakla b�rl�kte
çoğunlukla kadınlar, kadına da�r özell�kler� taşır;
fem�nen, kadınımsı davranışları gerçekleşt�rmek �ster.
Erkekler de çoğunlukla maskulen, erkeks� ya da
erkeğ�ms� özell�kler taşır ve davranışları
gerçekleşt�rmek �ster. 

Kadın olmak, zordur. Güzel olmak zor. Kadınsı olmak
daha da zor. Kadınsan bakılacaksındır, �zleneceks�n.
Güzel �sen sana dokunulab�l�r, demek. Kadınsı �sen
herkes�ns�nd�r. Suçtur hem güzel hem de kadınsı
olmak. “Kadınsı”; bu kel�mey� kullanmak b�le cesaret
�ster. Müstehcen algılanır. Sen ortadak� b�r derd�
anlatmak �sters�n, b�r yanlışı düzeltmek belk� de… 
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Onlar, sırf topluluğun bastırılmış duygularına
dokunuyor d�ye körleş�r, sağırlaşır; hatta �teler,
susturur, dışlar ve süründürür belk� de.
Muhafazakârım d�yenler�n sığınakları, l�manları b�r
anda çöker, batar. Uzattıkları eller, sen� uçurumdan
çekmez, düşmene sey�rc� kalır. Yanında sen�nle b�rl�kte
düşenler �se gözyaşın, duyguların, parçalanmış
umutlarındır. 

Bazen öyle şeylere maruz kalırsın k� sırf sapığınla
beraber adın anılmasın d�ye susarsın. Zayıf halkanın
b�r parçası olmak gururuna dokunur. O an k�mse sana
o da �nsandı, onun da duyguları var demez. Sadece
nasıl göremed�, der. Nasıl kabul ett� bunca zaman,
der. Nasıl nefes aldı, nasıl yaşadı. Sonra da demek k�
o da… O da �sted�. Bu kadar bas�t b�r akıl yürütme,
asıl körlük, asıl kaçmadır. B�l�nenden, gerçekten
kaçma. Sess�z kalma budur. Gürültü yaparak
sess�zleşmed�r. B�r kadının b�r kadına ve b�r erkeğ�n
b�r kadına yaptığı şey bu. Suçlayıcı b�r gürültü var,
h�çb�r şey anlatmayan, anlam �çermeyen;
konuşmayandır, sadece sess�z kalmayı seçen b�r kuru
çığlıktır heps� b�rer b�rer.

O çok akıllıdır. Asla tac�z ed�l�yor h�ssetmezs�n �lk
başlarda. Sen� tanır. Çok �y� tanır. Zayıf yönler�n�,
�stekler�n�, arzularını, korkularını… Sen�nle empat�
yapıyormuş g�b� davranır. Oyun oynarsınız beraber,
oyun oynadığınızı b�lmeden. 

RABİA KAÇMAZ

KADINSI VE GÜZEL OLMAK
 

 



K�m daha �y� b�rb�r�n� anlar oyunu. Bazen annen�n ve
babanın cümleler� �le konuşur, bazen b�r arkadaş,
dost, bazense ya da çokça b�r eş. S�z b�r eşs�n�zd�r
artık. A�le olmaktan, yuva kurmaktan bahsetmeyen
eşler… Bazı şeyler yasaklıdır, yasaklı kel�meler�n�z
vardır. Zannett�r�r k�, o kel�meler büyülü ve sese
dönüşmemel�, yoksa büyü bozulur. Var olan ya da var
olmasını �sted�ğ�n o masal kaybolur sanırsın, öyle
zannett�r�r, �nandırır sen�. İnanırsın. 

Kokuşmuş dünyada b�r masal prenses� olacağına
�nanırsın. 

B�z� hep masallarla büyüttüler. Olmayan şeylerle,
olması muhtemel olmayan şeylerle, umutlandırarak,
özend�rerek… Beyaz atlı prensler�n var olduğuna ve
uyandırılmayı bekleyen prensesler olduğumuza
�nandırılarak… B�r zamanlar kend�s�n� de kandıran
beyaz atlı prensler�n el�nde sönmüş anneler�m�z
tarafından belk� de. 

Onlar da öğrend�ler, öğrend�kler� hâlde kandırılmayı
öğretmeler� �ron�k, değ�l m�? Değ�l. K�tle çares�zl�ğ�
d�ye b�r şey var. Öğren�lm�ş çares�zl�k, artık genlerden
aktarılıyor, sosyoloj�k kültürden, eğ�t�mden
aktarılıyor. O toplumdak� çoğu k�ş�n�n �nandığı her
şey�, doğru yanlış d�ye ayırmadan alıp anlatan b�r
eğ�t�m s�stem� var maalesef. Neym�ş, kültüre
dokunmadanmış, bozmadanmış. 

En büyük bozucu faktör, bu düşünce ve bu düşünceye
sah�p b�r eğ�t�m s�stem� belk� de. Bu masalları
anlatmak, okutmak zorunda mıyız hâlâ? Başka
masalları okumayı, yazmayı denesek, olmaz mı?
Herkes kend� masalını yazsa, olmaz mı? Kadınlar da
masal yazab�lse mesela? 
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H�çb�r erkek nasıl k� erkeks� davranıyor d�ye suçlu
bulunamazsa kadınlar da kadınsı d�ye suçlu �lan
ed�lemez. Doğaya aykırı, usa aykırı. Kadın, kadın g�b�
davranmayacaksa erkeks� m� davransın? K�m �ster
bunu? Çok çok az b�r kes�m belk�. Nasıl k�, her zaman
çoğunluk g�b� davranmak zorunda b�le değ�lsek,
azınlığa göre de davranmak zorunda değ�l�z. Kadın
olanın kadınsı davranmaya hakkı vardır, bu hak b�le
değ�ld�r oysa k� ya neyse. Sırf “yumuşak d�l kullanma”
zorunluluğu olanlara da seslenmek �sted�m. Bazen b�r
çocukla �let�ş�m kurmak �sterken göz h�zasına
eğ�lmem�zde olduğu g�b�… Varın, s�z anlayın demek
�sted�ğ�m�… 

Sırf kadınsı özell�kler taşıyor d�ye evlen�lmeyecek
kadın, b�rçok erkekle beraber olmuştur, b�rçok erkekle
de beraberd�r, ben� beğenmez, gözü yükseklerded�r,
d�ye türlü sebeplerle sevd�ğ�nden, hayaller�nden
vazgeçenler var. B�rl�ktel�ğ�n� b�t�ren, ayrılanlar var.
Sonra d�ğer köşede de eş�n� kadınsı olmamakla
suçlayan, dışarıdak� kadınsı kadınları d�k�zleyen ve
hatta rahatsız eden, aldatan eşler var. “B�raz kadın
ol, soğuyorum senden,” d�yen eşe de soruyorum: “Ne
d�yorsunuz s�z Allah aşkına?” 

Ne kadar kom�k ya da saçma d�ye okuduğunuz her
şey gerçekte olan, yaşanan şeyler. B�r erkekle m�
yoksa b�r kadınla mı evlenmek ya da b�rl�kte olmak
�sted�ğ�n�z� düşünün �lk başta. B�nanın temel�nden
çalarsanız ne kadar süslersen�z süsley�n, sonuçta, en
ufak b�r sallantıda ve en kısa sürede yıkılacak ve çöp
olacaktır. 

Bedenen İstanbul'da yaşamakta. Öğretmen, Ed�tör ve A�le
Danışmanı olup, bunlar yanında B�yoloj�, Felsefe, Sosyoloj�
d�plomalarına sah�p olmak da onun �ç�n h�çb�r şey �fade
etmed�. Türk D�l� ve Edeb�yatı �le B�lg�sayar ve Öğret�m
Teknoloj�ler� Eğ�t�m� bölümler�ne de kaydoldu. P� ve Bab�l
derg�ler�nde ed�törlük ve yazarlık alanlarında nefes almakta.

Kend� dünyasında kalarak yazdığı ş��r, deneme ve öyküler�
var. Eecstat�cc.com sayfasının 40. Sanat K�tabı olan “Güney”

projes�nde “Ko’r’ku” denemes�yle yer aldı. Emre T�mur’un
“M�mes�s” adlı ş��r k�tabının ed�törü. Bedensel �ht�yaçlarını
karşılamak ve �nsanlara da fayda sağlamak adına
öğretmenl�k yapmakta. 

 

YAZAR HAKKINDA



Merhaba Hanımlar... B�ld�ğ�n�z üzere bu hafta 8 Mart
Dünya Emekç� Kadınlar Günü kutlanıyor... B�r kadın
olarak hemc�nsler�me bu güzel günde s�zler �ç�n
karalamak durumunda h�ssett�ğ�m naç�zane satırları
paylaşmak �ster�m.

Türk�ye'de yaşanan pedof�l�, tac�zc�, ş�ddet yanlısı ve
uygulayıcısı olan b�rçok �nsanın barındırdığını
b�lmektey�z ne yazık k�... Özell�kle tac�z veya tecavüz
g�b� sapkın durumların çocuklarda oluşturduğu ağır
travmalar net�ces�nde ps�koloj�k bozulmalara yol
açtığını görmektey�z. 

"Unutmayın k� b�r babanın çocuğuna yapacağı en
büyük �y�l�k annes�ne �y� davranmaktır."

B�zler tab�� k� kız çocuklarını eğ�tt�ğ�m�z kadar erkek
çocuklarına da eğ�t�m vermel�y�z. Eğer erkek
çocuklarının sınırlarını bel�rler n�tel�kte eğ�tmez, kız
çocuklarının yaşam sınırlarını bu doğrultuda
sınırlandırırsak b�r arpa boyu yol alamayız. Erkek
hegemonyası altında kadınların sınırlarını bel�rler
n�tel�ktek� tavır gel�şm�şl�k ve �lerlem�şt�k açısından
f�ksasyon yaşatab�l�r ve hep o döneme takılı
kalab�l�r�z...

Mutsuz olan kadınlar üzer�ne b�r toplumun �nşası
mümkün değ�ld�r. Kadınların mot�ve olduğu zamanlar
gerek �ş, gerekse ev veya özel yaşamlarında başarılı
olması, ver�ml�l�kler�n�n artması mutlu olup
olmadıklarına bağlıdır. Çünkü kadınlar "Analog" yan�
estet�k zekaya sah�pt�r. 
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SEDANUR KAYA

B�rden fazla detayı �nceley�p, seçt�kler� �ç�n daha
yaratıcıdır. Ben her zaman önce kend�ne sonra
topluma karşı güçlü duran, kend� tarzını
oluşturab�len, sınırları, kıstasları ve kırmızı ç�zg�ler�
olan kadınların hayranı olmuşumdur. Çünkü bu
kadınlar b�r �nsana veya b�r nesneye "Bağımlı değ�l
bağlı olurlar." sadece kend� �stekler� doğrultusunda o
ortamda veya o �nsanın yanında kalmak �sterler.
Kend�ler�ne a�t zamanları, alanları olur ve tüm
d�kkatler�n� b�r şeye odaklayıp hayatlarının merkez�
hal�ne get�rmezler. Güçlü kadınlar, kend� özel alanını
oluşturab�len kadındır aynı zaman da... 

Bu yüzden her an g�deb�lecek b�r tavır takınır
davranışlarında. Çünkü k�mseye bağımlı olmadığı �ç�n
k�mseden b�r beklent�s� de yoktur. Tavrını veya tarzını
net b�r kararlılıkla oluşturup güzel b�r üslupla �fade
eden kadınlar kend�n� gerçekleşt�rm�şt�r. Sosyal, akt�f,
faal olan ve sürekl� hayata da�r poz�t�f bakan b�r
kadın, hem toplum hem �l�şk�ler� �ç�n b�ç�lm�ş kaftandır
en n�hayet�nde. 

Güçlü kadınlar zorluklar çekt�ğ� zaman asla bundan
gocunmazlar. Çünkü her yen� atılım, g�r�ş�m onların
mot�vasyon kaynağını oluşturduğunu b�l�rler ve
çözüm ararlar. Oturmuş b�r s�stemat�ğ� vardır. H�çb�r
zaman �l�şk�ler�nde mağdur edeb�yatı yapmazlar.
Amacı kend�n� gel�şt�rmek, yen� f�k�rler öğrenmek ve
takd�r toplamaktır. O yüzden mağdur�yet, gücüne
yapılan en büyük hakaret g�b�d�r ve öyle kabul eder. 

HER KADIN ÖZELDİR
 

 



Özgüven� yüksek �nsanları severler. Karakterler� �le
çel�şmeyen �nsanları. Bas�t ve kararsız duran
�nsanlarla uğraşmazlar. Başarıdan başarıya koşarken
maskünel veya dom�nant b�r tavra bürünmeden, d�ş�l
enerj�s�n� koruyarak, kend�ne has b�r üslûpla
kadınlığını yaşayarak, gücünü kullanarak,
fem�nenl�ğ�n� ön plana çıkarırlar.

Sarkast�k olab�len, �ron� yapab�len, kend�s� �le b�le
dalga geçeb�len k�ş�ler m�zah� olarak �ler� sev�yeye
ulaşmış, �nce b�r zekaya sah�p oldukları aş�kârdır. Bu
kadınların değ�ş�me açık oldukları ve ayak
uydurdukları �ç�n bu yolda �lerlemekten asla
çek�nmezler. 

Ve ...

Son olarak, "Özgüvenl�, cesaretl�, zek�, başarılı,
sınırlar �ç�nde uyumlu her şeyden öneml�s� karakterl�
ve güven�l�r olun. Hayatınızı değ�l b�r erkeğe k�mseye
bağlamayın. Kend�n�ze a�t, bu dünyaya da�r b�r bakış
açınız olsun, Ayaklarınızın üzer�nde durup adım
attığınızda mutlu olmayı b�l�n ve en öneml�s�
"Kal�ten�z� anlamayan b�r erkeğe hayatınızı sakın
vermey�n! "
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Araştırma alanları ontoloj� ve ep�stemoloj� üzer�ned�r.

Çağdaş Felsefe de �lg�s�n� çekmekted�r. K�ş�sel gel�ş�m,

ps�koloj� ve edeb� eserler� çok sever. Boş zamanlarında
d�ks�yon ve beden d�l� anal�z çalışmalarına g�rmekten
hoşlanır. Çünkü �nsanı anlamak onun �ç�n b�r
bulmacadır.

 

YAZAR HAKKINDA



SORU: İnsanlarla �l�şk�ler�mde genell�kle yapıcı taraf
olmaya çalışıyorum. Herkes� anlamaya çalışıyorum.
Ama bazen ben� aşan durumlar oluyor. Ve bunun ben�
yorduğunu fark ett�m. Görmezl�kten de gelem�yorum.
Bana bu konuda ne öner�rs�n�z?

CEVAP: Yapıcı olab�lme, anlama becer�s�, duygudaşlık
gücü oldukça öneml� ve kıymetl� özell�klerden b�r�d�r.
Hayat �çer�s�nde karşılaştığımız üzücü olaylar, ne
yazık k� b�ze yetenekler�m�z�n değer�n� unutturab�l�yor.
İlk olarak bu özell�kler�n ne kadar değerl� olduğunu
unutmamalıyız. Çevren�n bu özell�kler� sömürüyor
olması b�zler� bu özell�klerden uzaklaştırmamalı. 
 Öneml� olan �l�şk�ler �çer�s�nde kend�n�z� de korumayı
öğrenmekt�r. Her şey g�b� bu özell�kler de yer�nde ve
yeter� kadar kullanıldığında �l�şk�ler sağlıkla yürüyor.
Gel�şmeyen yardımseverl�k ve empat� nasıl �l�şk�ler�
çıkmaza sokuyorsa, bunların fazlası da �l�şk�lere zarar
ver�yor.
" Yardımsever, anlayışlı ve yapıcı olmak b�ze ne
ver�yor? "
Duruma �lk olarak toplumsal öğret�ler üzer�nden
bakalım. B�zler toplulukçu yapılar �çer�s�nde büyüyen
b�reyler�z. Toplulukçu yapılar‘’ B�z ‘’ olmayı ‘’ Ben ‘’
olmaya da�ma terc�h ederler. Yan� a�le �çer�s�nde
genele h�tap eden kararlar alınır fakat özel olarak
b�reylere pek söz hakkı ver�lmez. 
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B�rey olab�lmek, ben d�yeb�lmek genell�kle benc�ll�k
olarak algılanır. Ve k�ş� benc�ll�kle suçlanarak b�rey
olma arzusunda uzaklaştırılır. Ney� sev�p sevmed�ğ�ne
da�r beyan ett�ğ� f�k�rlere ve ç�zd�ğ� sınırlara önem
ver�lmez. Hatta sınır ç�zen, ‘’ Hayır ‘’ d�yeb�len b�reyler
k�b�rl� ve burnu büyük olarak adlandırılab�l�r. Böyles�
b�r yapının �ç�nde büyüyen çocuklar vermey� almaktan
çok daha değerl� görürler. Yet�şk�n b�r b�rey
olduklarında da bu şemayı devam ett�r�rler. 

Elbette k�ş�l�k oluşumu sadece toplumsal öğret�lerden
etk�lenmez. Bu yüzded�r k� toplum �çer�s�nde vermey�
çok seven b�reyler g�b� almayı çok seven b�reyler de
vardır. M�zaç, hayat deney�mler�, rol model olan
bakım veren�n tavırları da k�ş�l�k gel�ş�m�nde oldukça
etk�l�d�r. 

B�rey olgunlaştıkça k�ş�l�ğ� de deney�mler�
çerçeves�nde değ�ş�me uğrayab�l�r. İl�şk� �çer�s�nde
bulunduğu konum ve roller değ�ş�r. Sağlıklı �l�şk�ler
kurmak �ç�n yapman gereken �lk adım kend�n�z�
tanımaktır. Böylece sınırlarınızın farkına vararak,
�l�şk� �ç�nde olduğunuz k�ş�lere de durmaları gereken
yer� göstereb�l�rs�n�z. 

OKUYUCUMUZDAN GELEN SORUYU UZMAN PSİKOLOG VE 

 YAZARIMIZ SERAY NARİN KÖŞESİNDE CEVAPLIYOR...

 

 

SERAY NARİN

İLİŞKİLERDE DENGE
 

 

YAZAR HAKKINDA

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.

 



- MESLEĞE NASIL BAŞLADINIZ. SANATÇI OLMAK,
ÖZELLİKLE TİYATRO SANATÇISI OLMAK FİKRİ
NEREDEN GELDİ? 
 
- Mesleğe nasıl başladım; tab� Konservatuarı
b�t�rd�kten sonra. Ama bu t�yatro sanatı aşkınızı nasıl
fark ett�n�z dersek okullardak� müsamerelerle
d�yeb�l�r�m.   Öğrenc�yken  karşınıza yaptığı �ş�n
sevdalısı, öğrenc�ler�n�n her alanda yetenekler�n�
gel�şt�rmek, b�lg� �le donatmak �steyen b�r öğretmen
çıkar s�ze yol göster�r. Yol gösteren öğretmen�m oldu
ama a�lem 6-7 sene sonra oyuncu olmayı çok
�sted�ğ�m� kabul ett�. Uzun b�r ısrar dönem� yaşadım
yan�. Ama bu arada durmadım 9 Eylül İkt�sat
Fakültes�n� b�t�rd�m. Karşıyaka Halk Eğ�t�m Merkez�n�n
t�yatro kursuna yazılıp orada 2 oyunda çalıştım,
amatör b�r gruba katıldım, 1 sene sonra Devlet
T�yatrosunda fügüranlık yaptım. Sonunda a�lem
t�yatro tutkuma �nandı, b�r kere sınava g�rmeme �z�n
verd�. Ve tüm zorluklara rağmen Hacettepe
Ün�vers�tes� Ankara Devlet Konservatuarını kazandım.

- ÇEVRENİZDEKİLERİN TEPKİSİ NASIL OLDU?

- İkt�sat Fakültes� arkadaşlarım yadırgadılar tekrar 4
sene İzm�r'den başka b�r şeh�rde okumamı. Çünkü
onlar o sırada okulu b�t�rmen�n, �ş bulmanın huzur ve
telaşı �ç�ndeyd�ler. Tekrar sıfırdan okumaya başlamak
cüretl� b�r karar bence de. Hele o yıllarda ve o
şartlarda. Sınavı belk� de kazanamıyacağımı düşünen
a�lem �ç�nse şaşkınlık ve g�zlenm�ş b�r eyvahhh çığlığı.
Zaten tebr�k etmed�ler. 
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FİGEN AKÇAYOĞLU

RÖPORTAJ

ASUMAN BORA

Oysa sınava o yıl 400 – 450 k�ş� g�rd� sınavlar b�r hafta
sürdü 10 k�ş� kazandık. Başarımın dereces�n�
b�lemed�ler. Ben� sahnede görene kadar mutlu da
olamadılar kuşku �ç�ndeyd�ler. Devlet T�yatrosunda
ben� seyrett�kler� �lk oyundan sonra tab� her şey
değ�şt�.
Mesleğe o sene yen� açılan D�yarbakır Devlet
T�yatrosunda başladım. T�yatro yen�, sanatçılar yen�,
şeh�r b�zlere yabancı ve halkın t�yatro �ç�n tam b�r
f�k�rler� yok, �lg�nç buluşmalar gerçekleşt�. Kısa
zamanda b�r çok sorun atlatıldı. Şehr�n atan kalb�
g�b�, b�r merkez oldu T�yatro.

- TÜRKİYEDE KADIN SANATÇI OLMANIN FARKLI
ZORLUKLARI VARDIR. SİZ BUNLARI YAŞADINIZ MI?

- Ben Devlet T�yatrosu sanatçısı olduğum �ç�n  Kadın
sanatçı olmanın zorluklarını çok yaşadım d�yemem.
Tek sorunumuz oyunlardak� roller�n ağırlıklı olarak
erkek roller� olması, o roller�nde çok etk�ley�c� olması
oldu, bundan çok yakınırdık.
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Bazen T�yatronun acı somut tanımlaması acı ver�r,
daha estet�k daha damıtılmış b�raz süslenerek acısı
alınmış, haf�flet�lm�ş gerçeğ� �ster�z, kurgusal olana
baş vururuz. Oysa satır arasına saklanmış hâlde heps�
var olmaya devam eder. T�yatro �nsanı �nsana anlatır.
İşte burada aynı anda düşünen, oyunu �rdeleyen,
sonucunu gören, b�l�nçl� sey�rc�yle b�rl�kte, oyuncular
arasında, o an orada, üret�m başlar. Kolay
unutulmayacak başka b�r sanat dalında
tadılmayacak b�r almaşık akımdır sahneden salona,
salondan sahneye akan. S�nerj�d�r yaratılan. 

- FEMİNİZM HAREKETİNİN SANATA ETKİSİ OLDU MU?

- Tab� k�, Fem�n�zm hareket� toplumsal alanda etk�l�
olduğu kadar sanat alanında da etk�l� olmuştur.
Ayrıca topluma mal ed�lmeye çalışılan f�k�rler�n sanat
yoluyla etk�s�n�n daha hızlı, kalıcı, anlaşılır olacağı
açıktır değ�l m�?

Çok uzun yıllar boyunca sanatçı olan kadınların sanat
eğ�t�m� alab�lmeler�, eserler�ne kend� adlarını
vereb�lmeler� ya da �mzalarını atab�lmeler� mümkün
olmamıştır. Üret�m�ne sah�p çıkamayan üret�c�….. bu
da gar�p değ�l m�? S�z�n olana sah�p çıkamıyorsunuz.
Tab� çağlar değ�ş�yor, toplum d�nam�kler�, anlayışlar,
bakış açıları değ�ş�yor. Günümüzde kadın sanatçılar
�sted�kler� eğ�t�mler� almakta özgürler. Gel�ş�m�
görmezden gel�r tamamı �le fem�n�st hareket
üzer�nden değerlend�r�rsek  bence eks�k kalır. Sadece
kadınların sorunları üzer�nden okursak da eks�k ve
tek yanlı olur, erkeğ�n egemenl�k alanını kurmaya
korumaya çalışmasındak� zorlamayı mutlaka
görmel�y�z. Fem�n�zm �şte bu dayatmalara karşı
çıkıyor. Ben erkek de çıkardığı ya da sebep olduğu
sorunlar kadar �ç�nde nefes alamadığı sorunlarla
bocalıyor d�yorum. Yan� �nsanın sorunları demek
�sted�ğ�m. 

- SANAT KELİMESİ TEORİDEN ÇIKIP PRATİK
HAYATTA NASIL ŞEKİL ALIYOR YA DA TİYATRO BU
PRATİKLİĞE NASIL YARDIMCI OLUYOR.

- Sanatın prat�k hayattak� şekl� dersek?

İç�nden çıktığı toplumun kültürel, pol�t�k, d�n� yapısına
göre özell�k taşıdığını b�l�yoruz.
T�yatro sanatında, yapıtın gerçekle bağlantısı çok sıkı
değ�l m�? İç�ndek� toplumun aynası t�yatro. İşte tam
burada d�kkatle bakıyoruz: Çünkü bu ayna olduğu
g�b� gösterd�ğ� g�b�, değ�şt�rerek de gösterse, gerçek
değ�şm�yor.     

RÖPORTAJ



- FEMİNİST SANAT HAREKETİ: FEMİNİSTLER
TARAFINDAN, KADINLARIN YAŞAM VE
DENEYİMLERİNİ SANAT ESERLERİ ÜRETMELERİ
DIŞINDA; ÇAĞDAŞ SANAT ÜRETİMİ VE ALGISININ
TEMELİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ULUSLARARASI
DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARI İFADE
EDER. SANAT TARİHİ VE PRATİĞİ İÇİNDE
KADINLARA DAHA FAZLA GÖRÜNÜRLÜK
KAZANDIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR. TİYATRODA BU
GÖRÜNÜRLÜK SİZCE VAR MI?

- Fem�n�st t�yatroda, alışılmışın dışında var olan,
gücünü kend�n de bulan, sorunları �le baş edeb�lecek
güce sah�p, yuvasını korumak, kocasına �y� eş olmak
�ç�n yet�şt�r�lmen�n dışında kend� var oluş mutluluğunu
tanımış kadını anlatmak gerek�yordu. Artık kadınların
tüm sorunları çırılçıplak ortadaydı. Tecavüz, kürtaj,
erkek -kadın eş�ts�zl�ğ�, çalışma hayatındak� baskılar,
ayrımcılıklar, maruz kaldığı f�z�ksel ve ps�koloj�k
ş�ddet. Bu gün b�le bunları anlatmaya çalışmamız
sorunların yeter�nce çözülemed�ğ�n�n gösterges�.

Fem�n�st t�yatro yapmak �steyen gruplar t�yatrodak�
h�yerarş�k yapıya karşı çıkıp onun yer�ne kız kardeşl�k
vurgusu �le çalışmış, öncek� çalışma şek�ller�n� ataerk�l
olarak tanımlamışlardı. Bu çok katıldığım b�r düşünce
değ�l, neden� prat�ğe uygun olmaması.

Kadın sorunlarının �şlenmes�ne yönel�rken bunun
�zley�c� kadınlarda fem�n�st b�l�nç oluşturmasını
hedeflem�şlerd�r. Bunun �ç�nde oyunlarını sadece
sahnede değ�l kadınlara ulaşab�ld�kler� her yerde
oynamaya çalışmışlardır.
Y�ne sey�rc�ler�nde yen� b�r b�l�nç oluşturmak �ç�n
t�yatroda k� 4. Duvarı kaldırmışlar oyuncu sey�rc�
�l�şk�s�n� klas�k alışılmış t�yatro anlayışından farklı b�r
boyuta taşımışlardır. Ancak böyle olduğunda
sey�rc�s�ne ulaşab�l�r onda b�l�nç uyandırab�l�rlerd�. Bu
Brecht’�n amacı olan Ep�k t�yatro düşünces�ne yakın
b�r düşünce: Yan� �zley�c�de b�l�nç uyandırmak.
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Ayrıca konuların çok sesl� olmasına d�kkat etm�şlerd�r.
Kadınların başından geçen öykülerden es�nlenerek
kes�tler oluşturulmuştur. Oyunlarındak� erkek
jargonunun terk ed�lmes� �ç�n uğraşmışlar kend�
d�ller�n� yaratmak �ç�n uğraşmışlardır.
Tüm bu çabaların etk�s�n�n olduğuna, ama tam b�r
dönüşüm ve değ�ş�m sağlamadığına �nanıyorum.
Çünkü kadın ş�ddet� son bulmadı sesl� yada sess�z
çığlıklarla devam ed�yor.·

- SHAKESPEARE’NİN ESERLERİNDEKİ KADINLARIN
TEK TİP OLMASI ASLINDA SHAKESPEARE’NİN ERKEK
EGEMENLİĞİNİ SAVUNDUĞUNU BİZE GÖSTERİR Mİ?

 
- Aslında oyunları �y�ce okuduğumuz da ve b�z
oyuncuların oyunlarda o rolü oynayab�lmek �ç�n
yaptığımız karakter anal�z�  g�b� kadın roller�n�
�nceled�ğ�m�zde h�ç de tek t�p değ�ller.

Shakespeare'n�n eserler�nden çıkarım yapıp  onun �ç�n
herhang� b�r bakış açısını bel�rlemek de zor. Çünkü
dönem� çok �y� anlamak, koşulları çok �y� b�lmek
gerek�yor. Örneğ�n El�zabeth gez�c� kumpanyaları
yasaklamış kend� aleyh�ne oyun oynamaları mümkün
d�ye. Baronlardan aşağı soylular t�yatro ham�l�ğ�
yapamıyor, ham�s� olmayan t�yatrolar yasaklanıyor.
Ham�ler sansürcü aynı zamanda ve yazılan eserler
ham�n�n malı sayılıyor. Oyuncuların g�y�m�ne b�le
karışılıyor soylular g�b� g�y�nemezler mesela.

RÖPORTAJ



K�l�se toprakları kral�yete devred�lmeye başlanmış.
Protestanlığa geç�ş dönem�, İng�ltere de �ç savaşlar
var. Rönesans’ın etk�s�yle klas�k Roma ve Yunan
eserler�ne yönel�nm�ş. Tab� başka b�rçok toplumsal
ekonom�k ve d�n� yapıda değ�ş�mler var bunları
anlamadan Shakespeare’� anlamakda çok zor. 

Ortaçağın kadına Hr�st�yanlık dogmaları üzer�nden
bakışı henüz terk ed�lmem�ş. Kadın hâlâ erkeğ�n
mallarının arasında sayılıyor. Kadın yazar yok ressam
yok d�n b�lg�n� ya da felsefec� yok. Tam bu dönemde
Shakespeare'den erkek karakterler� kadar oyunu
sürükleyen kadın karakterler yaratmasını beklemek
mümkün değ�l.
Ama b�rçok farklı karakter de yaratmış heps� tek tek
�nceleneb�l�r. Cadı olanından kral�çes�ne, güzel�nden
ç�rk�n�ne, masum olandan hırçınına ş�rret�ne,
hırslarına kapılıp c�nayet �şleyen�ne kadar. Tab� heps�
erkek dünyasında gerekt�ğ� kadar yer� olan kadınlar.
Yan� çağın özell�ğ�n� yansıtmış bence. Bu kadın
karakterler oyunda erkeklerle yüz yüze gel�p açık açık
konuşacak f�k�rler�n� değ�şt�recekse ya da oyunun
akışına etk� edeceklerse erkek kılığına g�r�yorlar,
kadın haller�yle yapmıyorlar.

Kadın roller�n� genç erkekler�n oynadığını b�l�yoruz.
Sey�rc�ler�n özell�ğ� çok farklı, kaba saba
güldürülerden hoşlanıyorlar. Ayı döğüşler�n�
seyretmeye b�le bayılıyorlar. 
Bence erkek karakterler ne kadar çeş�tl� �se ona eşl�k
eden, yanındak� kadında o kadar farklı b�r karakter
oluyor.
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- TİYATRODA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDEN
SÖZ EDEBİLİR MİYİZ?

- T�yatroda toplumsal c�ns�yet ayrımından sadece
erkek roller�n�n daha güzel yazılmasıyla
bahsed�leb�l�r. Bu durumda günden güne değ�ş�yor
g�b� yan� b�rçok kadın oyunu yazılıyor artık.
Oyuncusundan yönetmen�ne, yazarından
kreatörler�ne kadar her alanda eş�tl�k söz konusudur.
Genel Müdürlük yada bölge müdürlüğü yapan bayan
sanatçılarımız var. Tab� bunları sanatçısı olmaktan
gurur duyduğum Devlet T�yatrosunu baz alarak
söylüyorum.
Konservatuarlarda c�ns�yet ayrımı üzer�nden ders
yapılmaz, farklı b�r c�ns d�ye görmen�z veya
davranmanız yadırganırdı. T�yatronun özü de �nsana
dayanır değ�l m�?. Sanat �nsan d�ye tanımlar yapar…
kadın erkek d�ye değ�l.

- GÜZELLİK KAVRAMININ EKRANLARDA
OYUNCULUKLA İLGİLİ YARATTIĞI ALGIDAN,
TİYATRODA DA AYNI ALGIYI YARATTIĞINDAN
BAHSEDEBİLİR MİYİZ?

- Tab� k� genç ve güzel d�ye tanımlanmış b�r rol varsa,
o role uygun sanatçı olacaktır. Hayatın gerçekl�ğ�yle
paraleld�r ve normald�r. Ama güzell�k amacıyla
yüzler�n� tekt�pleşt�ren, başkalaştıran kadınlara
t�yatroda rastlanmaz. T�yatro sanatı buna �z�n
vermez. Em�n�m b�r zaman sonra ekranlarda �z�n
vermeyecek, yavaş yavaş normal yüzler görmeye
başladık. Estet�k uzmanlarnını hoşlarına g�tmeyecek
ama, sey�rc� b�r gün yeter artık d�yecek.

- SON OLARAK YENİ NESİL GENÇ KADINLARIN
SANAT DÜNYASI HAKKINDAKİ ALGISINI
DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE GİBİ ÖNERİLERİNİZ VAR?

- Genç arkadaşlara öner�m ustalaştıkça amatör
h�ssed�yor sanatçı kend�n�, her konuda çalışın,
yen�lenmekten korkmayın. Çağınızın farkında olun. 

sevg�ler...

RÖPORTAJ
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Günümüzde de çağında da büyük tartışmalara yol
açmış olan Pablo P�casso'nun 1937 tar�hl� Guern�ca
adlı tablosu Kant'a göre sanat eser� m�d�r?
 
P�casso bu eser�nde Naz�ler tarafından bombalanan,
İspanya'nın Guern�ca şehr�nde yaşanan acıları
resmetmek �stem�ş ve özell�kle gazetedek� savaş
res�mler�ne �st�naden resm�nde yalnızca s�yah ve
beyaz renkler�n� kullanmıştır. Tablo �le �lg�l� anekdota
göre, Naz� subaylarından b�r� P�casso'ya "Bu resm� s�z
m� yaptınız?" d�ye sorduğunda P�casso "Hayır, ben
değ�l s�z yaptınız." şekl�nde yanıt verm�şt�r.
P�casso'nun bu yanıtı o dönemde çokca tartışılan
"Sanat ned�r? Sanatçı k�md�r? Sanat eser� ned�r?"
sorularına da b�r yanıt olmuştur. Pek� Kant'a göre
Guern�ca b�r sanat eser� m�d�r? Kant'a göre Guern�ca
sanat eser� değ�ld�r.

Çünkü Kant'a göre sanat, güzel b�r şey�n
tasımlanması değ�l, b�r şey�n güzel tasımlanmasıydı.
Aslında Guern�ca sanat eser� m�d�r, anlamak �ç�n önce
Kant'a göre güzel�n de ne olduğunu anlamanız
gerek�yor. 

Öncel�kle Kant şuna bakıyordu; ben b�r şeye güzel
derken neden başka b�r şeye güzel dem�yorum? Kant
bunun üzer�nde şöyle b�r mantık kuruyor: Eğer güzel
yalnızca ben�m yükled�ğ�m b�r şey olsaydı ve nesnen�n
kend�ne da�r h�çb�r ver� olmasaydı, o hâlde ben�m b�r
şeye güzel dey�p de, d�ğer�ne güzel demed�ğ�m�
bel�rleyen b�r kr�ter olmazdı. O zaman buradan b�r
ayrım doğuyor ve Kant d�yor k�; b�z�m haz
duyduğumuz hoşlanma ya da hoşlanmama �l�şk�s�ne
g�rd�ğ�m�z nesnelere da�r güzel dışında b�r takım
h�sler�m�z var. Bunlar da �y� ve hoş.

Hoş en altta olan güzel ortada olan ve �y� en üstte
olan. Güzel de, bedensel olandan soyut durumdayız.        
Yan� "güzel" ne salt duyuma h�tap eder ne de salt
aklıma h�tap eder, o zaman hem bana haz ver�r.
Fakat aynı zamanda da kend� aklımla da kattığım
yargı türüdür güzele da�r. Yan� Guern�ca, aynı
zamanda hem bana haz vermel� hem de aklıma da
h�tap etmel�.                                                                           

KANT VE GUERNİCA 

 

 

 

DİLARA DİNLEMEZ



Ayrıca Kant'ın, bahsetm�ş olduğu beğen� yargıları da
burada öneml�. Çünkü aslında Kant estet�ğ�n�
oluşturan temel unusurlar bu beğen� yargılarıdır.
Öncel�kle n�tel�k bakımından beğen� yargısı �le
başlayalım: Bu yargı öznel b�r nesnell�k �çer�r. Bu
nesnell�k hoşlanma �le hoşlanmama duygularından
çıkar. Duygulardan çıktığına göre burada b�r öznell�k
söz konusudur. Fakat bu öznell�k aynı zamanda
nesnell�k talep eden b�r öznell�k yan� burada h�çb�r
fayda güdülmez sadece b�r haz var, fakat neden�n� de
açıklayamıyoruz.

Buradan Guern�ca eser�ne baktığımızda evet, soyut
b�r yanı var ama aynı zamanda da b�r çıkarı da var
P�ccaso'nun, o da savaşın �y� b�r şey olmadığını
göstermek. N�cel�k bakımından baktığımızda burada
b�r genell�k gerek�r ama bu da öznel b�r genell�kt�r.
Yan� Guern�ca'yı başkaları da beğens�n �ster�m, fakat
şöyle b�r sorun da ortaya çıkıyor "P�casso bu eser�
beğen�lmek �ç�n m� yaptı?" Hayır. Çünkü eğer
beğen�lmek �ç�n yapsaydı ç�rk�n ve vahş� b�r savaşı
anlatmazdı. İl�şk� bakımından beğen� yargısına
baktığımızda burada b�r erek olmalı ama öznel b�r
erek d�yordu Kant. Yan� sanat eser�nde de b�r erek
görüyoruz. Ondan hoşlandığımız seyretmek �ç�n
seyrett�ğ�m�zde de erek oluyor. Ş�md� ben Guern�ca'ya
baktığımda kend�nde b�r bütünlük görüyorum. Fakat
aynı zamanda b�r başka ereğ� de olduğunu
görüyorum oda savaşın kötülüğünü göstermek.
Modal�te, bakımından baktığımda, burada da öznel
b�r zorunluluk söz konusu. 

Beğen� yargısındak� zorunluluk, nesnel zorunluluktan
farklıdır. Burada k� zorunluluk ortak duyguyu
varsayar Kant'a göre. 
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Yan� buradak� asıl konu renkler ve zevkler�n
tartışılab�l�r olduğu konusudur. Sonuç olarak
Guern�ca Kant'a göre, sanat eser� olarak
değerlend�r�lemez. Çünkü hem Kant'ın beğenme
yargılarına ters düştüğü �ç�n hem de Kant estet�k haz
yoksa sanatta yoktur ded�ğ� �ç�n ve Guern�ca'ya
baktığımızda da amacının haz vermekten z�yade
toplumsal b�r sorunu d�le get�rmek olduğunu o
sorunun vahş�l�ğ�n� ve ç�rk�nl�ğ�n� göstermek olduğunu
görüyoruz. Bütün bu sebeplerden dolayı Kant'a göre
Guern�ca sanat eser� değ�ld�r. Pek� Guern�ca k�me göre
sanat eser�d�r?

DİPNOT:

Kant'ın görüşler� farklı şek�llerde yorumlanırsa
"Guern�ca sanat eser� m�d�r?" sorusuna ver�len
cevaplarda farklılaşab�l�r.

KAYNAKÇA:

Nejat Bozkurt, Sanat ve Estet�k Kuramları, Ara
Yayıncılık 
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RABİA GÜVENÇ

 

 

Arkamdan gelen köpeğe bakayım derken ayağıma
dolanan taşla yer� boyladım. Ah dostlarım ben
alışkındım böyle düşmelere sık sık düşer,
yaralanırdım. Y�ne de yandı canım, kanayan ayağıma
baktım. Arkadak� köpek ş�md� sırtımı, oramı buramı
kokluyordu, b�raz ger� g�d�p sağlam olan ayağımla
tekme attım �t oğlu �te. Sağlam ayağım ded�ysem
topal olduğum �ç�n, kend�m� b�ld�m b�lel� böyley�m.
D�ğer �nsanlardan hep daha havalı yürürüm.
Vurduğum �t ger�s�n ger�ye y�ne yanıma geld�.
Korktuğumdan değ�l de sevm�yordum şu �t�. Uzun
zamandır ben�mleyd�, g�tm�yordu �t oğlu �t. Ben hep
böyle ağzı bozuk b�r velet değ�l�m dostlarım sadece
canım yandığında kayardı ağzımın ayarı. B�raz daha
yerde durup etrafımda dönen köpeğe baktıktan sonra
ona tutunup ayağa kalktım. Ayağımın ağrısı
önems�zd�, daha öneml� �şler� vardı bu genç
arkadaşınızın. Açtım, soğuktu ve uyumak �ç�n b�r yer
bulmalıydım, tab� b�r de şu �t vardı, ona da ben
bakıyordum ded�m ya g�tm�yordu �natçı �t. Etrafta
aylak aylak gezd�k, açlık nefes�me kadar gel�nce
gördüğüm ekmeğ� alıp kaçtım. Ekmeğ� k�mden
aldığıma, nasıl plan yaptığıma, nasıl karar verd�ğ�me
ben�m de aklım ermezd� çoğu zaman, açlık yönet�rd�
ben�. Önde ben arkada �t koştuk sokak boyu, nefes�m
tıkanınca durdum ekmeğ�n büyük kısmını hemencec�k
yed�m. Bu sokakların kuralıdır oturarak karın
doyuramasın, ne yazık k� açlık ben�m kadar d�ğer
leşler� de etk�lerd�. Karşıdan gelen kalabalık gruba
karşı el�mdek� parçayı �te attım, o açlığın verd�ğ�
vahş�l�kle y�yordu ben yürüdüm öyle...

Bu yaptığım belk� de en aptalca şeylerden b�r�yd�.
Meydan okuma sayılırdı onlarda. Ama ben s�z�n g�b�
dostlarının yanında dayak y�y�p, el�mdek� ekmeğ�
ver�p, b�r köşeye atılacak b�r� değ�l�m.  Uzun süre
yürüyüp etrafıma baktım önde ben arkada �t
sokakları arşınladık. Etrafıma bakına bakına yürüsem
de çok �nsan kalmamıştı artık b�rkaç dükkan açıktı
yalnız. Doymamış b�r m�dem, kabullenmesem de
korkan b�r hâl�m vardı. Aklıma gelen düşüncelerle
yanımdan geçen �k� kızın an�den önler�ne çıktım.
Kaşlarınızı kaldırmayın dostlarım, ben bunu hep
yapardım.
 -Çantanı bana at. Ded�m demes�ne de �k� kız önce
bana sonra b�rb�rler�ne bakıp daha sıkı tuttular
çantalarını. Onlarda hak ver�yordum benden b�rkaç
yaş büyüklerd�, ya on altı ya on yed�yd� yaşları. Arka
ceb�mdek� gözümün nuru bıçağı çıkardım. Çok
severd�m �şlemel� bıçağımı, b�r gece sokak arasında
b�rkaç ab�m�z b�rb�rler�ne g�rerken düşmüştü önüme,
koynuma saklayıp vermem�şt�m ger�. O gün bu gündür
ben�mleyd� can dostum. İk� genç kız ufak ufak ger�
adım attılar hemen büyük adımlarla etraflarında
dolanmaya başladım, açtım dostlarım ve ben açken
�nsanlara zarar vermen�n b�r zararının olacağına
�nancım kaybolurdu. Konuyu çok uzattım y�ne, çenem
çok çalışır açken. Neyse o �k� naz�k kızın ve sonradan
b�r bunağın paralarını alıp güzelce karnımı doyurdum,
varlığına b�r süred�r �nandığım Tanrıya şükrett�m ve
etrafı sıkıca kontrol ed�p yarı yıkık ev�n �zbe odasında
�t�n yanına sokuldum. 

      AFİLİ ARABA
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Bacağımın çek�ld�ğ�, ben�m homurdandığım b�r
sıradan güne daha uyandım. Ben�m z�l ses�m şu mav�l�
adamların düdüğüydü, pek melod�k değ�ld� ama ben
severd�m o ses�. Yen� gün açlık, yorgunluk, �nsanlar
demekt� ama sabahları daha b�r severd�m �nsanları
ben hakkım olanı alırken peş�me düşmezlerd� aptallar
g�b�.  Ah  dostlarım ben aptal �nsanlara h�ç
katlanamazdım . Şu 14 yıllık hayatımda ömür kısaltıcı
olarak, açlıktan sonra aptallar gel�rd� gözüme. Sabah
b�r s�m�t düştü bana, �t�m de açtı hâlâ. Çoktan akşam
olmak üzereyd�, y�ne açtım. Etrafa bakınmaya
başladım yaşlı b�r amca el�nde b�r k�tap, boynunda
gözlük çatık kaşlarıyla yürüyordu. Yanına yaklaştım.
Bu kez ayaklarımın değ�l eller�m�n hüner�n� kullandım.
Bu �k� gün üst üste tok. Tanrı sev�yordu canım ben�.
Ne var k� erken konuşmuşum, bu yaşlı bunak ne çok
para taşıyormuş yanında. Bana gerekt�ğ� kadarını
alıp köpeğ�n sağ b�leğ�ndek� bez�n arasına sıkıca
yerleşt�rd�m. D�ğer�n� b�r saksının altına �tekled�m.
S�ze söylemey� unuttum dostlarım sokakta çok
paranız varsa canınızdan olursunuz. Etrafıma bakına
bakına g�derken gar�p b�r melod� duydum �nsanı
heyecanlandıran, bakışlarını, duygularını çek�şt�ren
b�r ses dayanamadım yöneld�m sese. Işıklar yanıp
sönüyordu �t�n de ben�m de gözler�m�zde. Yerde az
öncek� yaşlı bunak, yanında b�rkaç adam önler�nde
gar�p ve aynı g�y�ml� b�rkaç �nsan ve ben� en çok
büyüleyen hem ses�n hem ışıkların geld�ğ� araba. Ne
güzle şeyd� bu böyle. Pek rastlanmazdı bu şeh�rde
böyle güzel şeylere. Dayanamadım yaklaşmaya
yeltend�m daha ben yolu yarılamamışken g�d�verd�
güzel şey. Boş verd�m hemencec�k, karnım tok
olacaktı bu gece, h�çb�r şey�n önem� yoktu o kadar. 
 Yaşamak, uyumak, çalmak, dolaşmak, para  bu
söyled�ğ�m her şey öyles�ne d�b� boş şeylerd� k�.
Öneml� olan ağladığında,  gözyaşının ruhuna değ�p,
kızgın b�r ateşte yok oluşunu �zlemek. 

Had� ama kend�n� �nsan sanan en zeng�n züppe b�le
açlıktan, korkudan, gecen�n o ser�n ayazından
nas�b�ne düşen� aldığı zaman, �şte tam o zaman,
göster�r �nsanlığın ne demek olduğunu. O �nsanlar k�
çekmed�kler� acılar hakkında d�llere destan h�kâyeler
anlatırlar. Acıları çekenlerden çok çekm�ş g�b�
yapanların ses� çıkar. Dünya koca b�r boş m�de g�b�
ses çıkaranlara doluyken, ç�ğnenmek uğruna, para
namına hep�m�z düşünmeden atlarız leş korkulu o
koca ağza. K�mse yolun sonunun bokta b�tt�ğ�yle
�lg�lenmez.  S�z söyley�n küçük dostlarım s�z�n de
aklınızdan aynı cümleler geçmed� m� h�ç?...

Kafama yed�ğ�m tekme ve ardından b�r dolu küfür.
K�m? Ne? Noluyor? D�ye düşünmeden gözümü açtığım
g�b� kaçtım. Arkamda b�r�ler� vardı, koşarken y�ne
ahmak olan ben arkama bakıp düştüm ama en
azından peş�ndek�ler�n k�m olduğunu anladım.
Bunlarda dostlarımdı geçm�ş b�r zamandan. Hızla
koşuyordum ama yakalanacağımdan em�nd�m dün o
af�l� arabayı gördüğüm sokağa saptım. Aklımdan
geçen senaryo b�reb�r oldu dostlarım, an�den
karnımda bacağımda kesk�n b�r ağrı, ardından hızla
uzaklaşan leş her�fler, yere yığılan beden�m. Ş�md� bu
küçük dostunuzun tek �steğ� o arabayı tekrar
görmekt� ama b�r şey� unutmuştum!  Ne başıma
toplanan �nsanlar vardı ne de ölüp ölmed�ğ�m�
umursayan b�r�. B�r tek �t�m yanımdaydı g�tm�yordu
y�ne, gökyüzü vardı çek�k gözler�m�n önünde. Han�
hep derlerd� ya son anlarda akar hayatın b�r su g�b�,
akmadı dostlarım sadece ufak tefek ağrılar, uykuyla
uyanıklık arası b�r hâl ve �t�m�n bana bakan gözler�.
Bu ufak dostunuzun belk� de son cümleler�, ölmek
sanıldığı g�b� değ�ld�, güzel şeyd�...
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Bu gece hang� B�r�c�k �le yüzleşecekt�m? Gerç� ş�md�
yatağının �ç�nde ana rahm� poz�syonunda yatan
B�r�c�k hang� hâl�md�? Aşk, hüzün, hayal kırıklığı,
mutluluk, fedakarlık. İç�mde yaşayanlara sordum. “En
kısa çubuğu çeken ben�m �le gel�r.” H�çb�r�nden ses
yok. “Ben b�r�n�z� çeker çıkarırım nasıl olsa.” ded�m,
heps�ne �nt�kamın besled�ğ� öfkem �le. Öfkem�n yen�k
düştüğü gözyaşlarım yuvarlak, �r� omuzlarımı süsled�.
Yargılamaya başlayacağım ruhumu, düşünceler�m�,
duygularımı ceb�mden çıkardığım g�b� sess�zl�ğ�n
hâk�m olduğu ruhumun başucuna koydum. S�yah
kılıfının �ç�nde ben�m tam ters� duygularıma sah�p
huzurlu yorganımın �ç�nde, yorganımın reng�n�n hâk�m
olduğu çarşafıma sırt üstü uzandım.
Aşkın bas�t hâl�nden uzak yaşamak �stemed�ğ�m
kadar abartısını ruhuma s�nd�remed�m. Aşkın
ortasında yaşamak mı aşk dolu B�r�c�k’e yetmem�şt�?
“Tık, tık; Hey orada mısın aşık B�r�c�k?” Aşık B�r�c�k’�n
cevabını bekl�yorum. Bekled�ğ�m an çattı geld�. “Offf!!!
Çok can sıkıcısın. Ömür’den sonra �y�ce salak oldun,
afalladın.” “Aşığım ben aşık. G�del� günler, aylar oldu.
Her yerden engelled� ben�. Hesabına g�zl� olarak b�le
bakamıyorum.” Aşık B�r�c�k s�n�rlend� ve ses�n�
yükseltt�. “Bakma ya!!!Bakma!!! Sana ne başkasını
seçt� ve g�tt�. Sen�n de Ömür’e hoşça kal dey�p,
önünde k� maçlara bakman gerek. Ben sen�n �le üç
aydır uğraşıyorum. Daha fazla yanında kalmak
�sterd�m ama çok uykum var. Aşk hakkımı kullanarak
kalb�ne gömülmey� terc�h ed�yorum.” Kalb�m�n üstüne
el�m� koydum. Aşık B�r�c�k g�tt�. Yorganın altında
boğulacak g�b� oldum. Sank� nefes alamıyordum.
Suyun d�b�nden, üstüne doğru pan�k hâl�nde çıkmaya
çalışan b�r� g�b� kalp hız sayıma yet�şem�yordum.   

Kalp hızıma yakışır b�ç�mde yorganı üstümden attım.
Gözler�m tavanda z�hn�m acı �ç�nde üç ay önces�ne
g�tt�. N�hal ve Ömür el ele ver�p aşkın adını, c�sm�n�
k�rlet�p hayatımdan, ev�mden çıktılar. Artlarında kısa
b�r mektuba �l�şt�r�lm�ş anlaşmalı boşanma kağıdı
el�mde kalanlardı. El�mde kalanlar �le dört katlı
yüzyıllık, ahşap evde üç aydır yarı kapalı cezaev�
yaşamaktı kader�m. Tek yaptığım b�lg�sayar başında
serbest yürüttüğüm �şler� yapmak ve �şler�m�n
arasında a�lem, can yoldaşım kız kardeş�m N�hal �le
anıları s�lmekt�. S�lme �şlem� �ç�n önce ev�n reng�nden
başlamıştım. Yıllar önce beyaza boyadığımız ev�n
duvarlarını s�yah renge boyadım. Duvarları boyamak
yetmed�. O hışımla mob�lyalardan, beyaz eşyalara
kadar her şey artık s�ms�yahtı.
İnsana en çok acı veren canım ded�ğ�n�n canı çıksın
d�yenler olduğunu N�hal sayes�nde anladım. Ömür
kocamdı ama N�hal canımdı. Onlar g�tt�ğ�nden ber�
sadece yaşam alanımı değ�l aynı zamanda
gündüzümü de geceye bağlamaya başladım. Yen�den
s�yah yorganımı başıma kadar çekt�m. Aşık B�r�c�k
g�tt�ğ�ne göre mutlu B�r�c�k’e seslend�m. “Had� gelsene
mutlu B�r�c�k. Beraber çocukluğuma seyahat edel�m.”
Ses yok. Ne kadar süre bekled�m b�lm�yorum ama
sonunda geld�. “Y�ne başıma mı kaldın? Bıktım ama
üç aydır aşık B�r�c�k’ten sonra ben� çağırıyor
olmandan.” “Hemen alınganlığın tutuyor mutlu
B�r�c�k. Hem mutlu hem alıngan. Ne kadar çel�şk�l�
yapın var.” Mutlu B�r�c�k dudağını aşağıya doğru
sarkıttı. “Sen moral�m� bozuyorsun. Ağlamak
�st�yorum.” Gözyaşlarım s�ns�ce çıkık elmacık
kem�kler�mden aşağıya süzüldü. Mutlu B�r�c�k, aşık
B�r�c�k’�n yanına kend� kend�n� gömdü.
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Doğumu �ç�n yıllarca beklenen, beklenen sona
yaklaşırken rah�mde yed� ay anca sabred�p el kadar
doğan ben hep kıymetl� �d�m. Sırtımın ter� soğumadan
üstü değ�şt�r�len, sadece baktığım nokta atışı olan ne
varsa anında satın alınan, ağzımdan çıkan her
kel�men�n dua sayıldığı ama asla şımarıklığın
adımlarımdan önce gelmed�ğ� neşel�, mutlu ve huzurlu
b�r çocukluk. Beş kuşaktır, damatlarını, gel�nler�n� ve
torunlarını ağırlayan dört katlı, �ç� tahta, dışı taş olan
b�nayı hâlâ terk etmeden duruyorsam, a�leme olan
bağlılığımdan �d�. Yen�den başıma kadar çekt�ğ�m
s�yah yorganın altında hayal kırıklığı B�r�c�k bana
resmen acıyordu. “Sen derd�ne yan. N�hal sen� nasıl en
zayıf anında yakalamıştı? Annen ve baban ölel� altı ay
olmuştu. İk�n�zde ün�vers�te �k�de �d�n�z. O a�le sevg�s�
görmed�ğ� �ç�n hırslı, kıskanç hep aslında kuyunu
kazmak �sted�. Ama sen safsın �şte. A�len sen� kötülük
�ç�nde büyütmed�ğ� �ç�n sen böyle salak kalmışsın. Kız
resmen kardeş ayağına kend�n� sana yamadı. Önce
verd� sonra el�ndek�n� almayı s�ns�ce b�ld�.” Hayal
kırıklığı B�r�c�k’e d�yecek tek lafım yoktu. Ded�kler�
doğru �d�. Doğru söze ne den�rd�?  Ün�vers�te de �k�nc�
yılımda �d�m. Duvarlara yansıyan nefes�m�
d�nlemekten artık yorulduğum ayların �ç�nde �d�m.
Kant�nde çay kuyruğunda kavgaya �stems�zce karışan
beden�m�n kurtarıcısı N�hal �le tanışmıştım. Üç gün
�ç�nde ev arkadaşım olmuştu. N�hal aynadak� ters
aks�m �d�. Ben�m küt, pırasa saçlarımın aks�ne onun
kabarık, lahana saçları bel�ne kadar uzanıyordu.
Ben�m kahvereng� gözler�m ne kadar buz etk�s�
yaratıyorsa, N�hal’�n gözler� cam mav�s� �ç�nde güneş
g�b� parlıyordu. Ben ne kadar �ç�me doğru konuşan
�sem, N�hal o kadar dışarıya vurgun ve kavruk �d�. Ben
rüzgar esse dert ed�n�p mızıkçı olurdum, N�hal �se
rüzgarın get�rd�ğ� yağmurun altında ne ıslanmayı, ne
de damlalarını ruhunda h�ssetmekten gocunur �d�. 

Gocunmak b�r yana anın zevk�ne bakardı. Ben bodur
tavuk her da�m p�l�ç felsefes�n�n önde g�den bayrak
sallayanı, balık et�ne en yatkın olanı �ken N�hal selv�
boyuna yakışan nar�n endamın sah�b� �d�.
Kara yorgan, yastık, �ç�mde yaşayan kadınlar �le
boğuşurken N�hal’�n karanlığında boğulmak üzere
�d�m. Ölü toprağını üstümden atmaya karar verd�m.
Dışarıda esen lodos yüzünden tar�h� panjurlar
sarsılıyordu. Panjurun arasından baktığımda
mahallen�n köşes�nde sokak lambasının aydınlattığı
ağaca baktım. Üstünde bulunan sonbahar yaprakları
serser� mayın m�sal� yalpalayarak süzülüyorlardı. Aynı
ben�m g�b�. Orta katta bulunan yemek odasını
ayaklarım seçt�.
Günler önce s�yaha boyadığım d�kdörtgen, masanın
ten�ne dokunarak etrafında dört döndüm. Sonunda
masanın başında bulunan sandalyeye oturdum Etrafa
alıcı gözlerle bakındım. Saatlerce yatmaktan ağzımın,
burnumun kuruduğunu fark ett�m. Oturduğum yerden
cam v�tr�n�n �ç�nde bulunan v�sk�ye gözüm takıldı.
Ömür’ün kal�tel� v�sk�ler�nden b�r� olab�l�rd�. Ağız
dolusu kahkaha �le �ç�mdek� hayal kırıklığına yol
verd�m.

Kr�stal bardağıma v�sk�y� naz�kçe koydum. İlk yudum
ruhum g�b� acı ve yakıcıydı. D�ğer yudumlar esk�s�
kadar yakmamaya başladı. Ben�m de acımın böyle
yudum yudum geçeceğ�n� söyled�ler. Ps�k�yatrım acımı
hapların �y�leşt�receğ�n� söylüyordu. Haplar yüzünden,
yarı zamanlı uyutan ve uyandığında gerçekler�n
değ�şmed�ğ� serseml�k yaşıyordum. İç�mde yaşayan
b�r çok B�r�c�k uyumak �stemed�ğ�n� kulağıma fısıldadı.
Halbuk� ben �hanet�n acısı �le sonsuza dek uyumak
�st�yordum.
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Fedakar B�r�c�k apansız karşıma çıktı. En son
bekled�ğ�m �d�. “Şu hâl�ne bak. Yaptıklarını
düşündükçe del�r�yorum. Sen o adamdan çocuğum
olsun d�ye yıllarca tedav� gördün. Her an durumun
r�skl� olur d�ye kar�yer�n� durdurdun. O hang� yemeğ�
severse onu yaptın. Ömür nasıl g�y�nmen� �sterse öyle
g�y�nd�n? Ömür tat�ller�n�ze karar verd�, eve k�m
g�recek, k�m çıkacak hep O’nun onayından geçt�.
Daha sayayım mı kend�nden vazgeçmek uğruna
yaptığın fedakarlıkları?” El�m �le durdurdum fedakar
B�r�c�k’� “Tamam yeter ya!!! Aylardır kafama vura
vura sayma şunları.” Devam edecek �ken sözümü
kest�. “Ay!! Pardon tab� tüp bebek tedav�s�nde �k� kere
düşük yaptın. Ömür neredeyd�? Yanında mı? Bunu
demeden duramam.” Ses�m yüksek tondan çıkarak,
“Duracak mısın ş�md�?” Ne kadar beraber sess�z
kaldık b�lm�yorum. Kend�s� muhabbet sırasında sağ,
sol demeden yer değ�şt�rd�ğ�nden �ş�m� sağlama
aldım. Sağıma ve soluma baktığımda yoktu.

P�jamamın ceb�nden ps�k�yatrımın verd�ğ�
ant�depresan ş�şes�n� çıkardım. Ş�şey� açtım b�r
nefeste v�sk� bardağının eşl�ğ�nde d�b�n� görene kadar
yuttum. Sonsuzluğa uzandım. Bana artık h�çb�r şey
merhem olamazdı. Ölüm fermanımı el yazım �le
kader�me az önce yazdım. Aşk, hüzün, hayal kırıklığı,
mutluluk, fedakarlık ne varsa B�r�c�k’e a�t koynumda
öylece yatıyordum. Görüntü yoktu. Duyuyordum. Ama
çok uzaklardan....

YAZAR HAKKINDA

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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Zamanlardan öyle b�r zamandı, uzun zamandır
gelmed�ğ� şehre tekrar gelmen�n gar�p ruh hâl�n�
yaşayarak önceden b�ld�ğ� yerler�n hâlâ aynımı
olduğunu da merak ed�yordu. El�nde b�r tekerleğ�
bozuk bavulunu, k�raladığı küçük ve ucuz eve doğru
sürüklerken, k�msen�n yüzüne bakmıyor, etrafındak�
h�çb�r şeye d�kkat etm�yor, b�r an önce eve ulaşmak
�st�yordu Ach�lles.
Bu şeh�rle �lg�l� aklında kalan ve zamanında çok
eleşt�rd�ğ� şey� kend�s�n�n yapıyor olduğunun farkında
değ�ld�. “Burada �nsanlar b�rb�rler�n�n yüzüne b�le
bakmıyor, b�r yerlere yet�şmeye çalışıyorlar, herkes
koşuyor d�ye düşünürdü.” Ach�lles, aldığı eğ�t�m�n
sonucu olarak, yıllarca aynı t�p �şlerde çalışmış plaza
yaşamını en �nce ayrıntılarına kadar b�len bununla
b�rl�kte; küçük çıkar çatışmalarından büyük hesaplar
çıkartan �nsanlardan, çok öneml� d�ye sürekl�
d�nlemek zorunda olduğu ‘performans artırmanın
yolları, �y� yönet�c� nasıl olunur,’ g�b� konulardan
m�des� bulanmıştı. İş�n� ve şehr� b�r gün gelen an� h�s
ve kararla bırakmış, düşüneb�leceğ�, zaman problem�
olmadan k�tap okuyab�leceğ�, res�m yapab�leceğ�
başka b�r şeh�re taşınmıştı. Gene gelen an� h�s ve
kararla çalışma hayatına ger� dönme seç�m� �lk nüves�
olarak ona bu evde yaşama fırsatını sunuyordu.
Kend�s� zaten, mutfakta tezgâh olmaması, ev�n sobalı
olması, evdek� oda kapılarının olmaması g�b�
konulara pek takılmazdı. Modern döşenm�ş b�r evde
yaşamak, lüks b�r araba almak, �nsanların, sah�p
olduğu makamdan dolayı kend�s�ne saygı duyması
g�b� hayaller� h�ç olmamıştı. ‘Ev’ ded� ‘tam oturup
varoluşu sorgulayıp karara varılacak b�r ev.’
Bavulunu boşalttı �lk �ş gününde g�yeceğ� elb�seler�
ayarlayıp hazırladı, eve b�raz çek� düzen verd�. ‘Ben
burada ne yapıyorum d�ye düşündü, bütün bunlar ne
�ç�n, bu çalışmanın ve maruz kalınan bu yaşam
b�ç�m�n� �fa etmem�n sonucu bana ne kazandıracak ya
da onlara ne kadar �ht�yacım var ? 

Son düşünces�nden sonra ne kadar pragmat�st�m d�ye
geç�rd� �ç�nden ya da ne kaybett�recek sorusu daha mı
doğru? Hayır ded� bu da pragmat�st b�r yaklaşım.
Belk� de bütün bu düşünceler kend�me fazla anlam
yüklememden kaynaklı, kes�nl�kle anlamlı şeyler
yapmalıyım düşünces�nden �ler� gelen kend�me yüksek
değer b�çmem.’
Ach�lles otobüsten �nd�ğ�nde �ş yer�n�n bulunduğu
plazaya yürüme mesafes� yaklaşık 5 dak�kaydı.
Sabah herkes�n �şe g�tmek �ç�n tıkış tıkış b�nd�ğ�
otobüsten �ner �nmez daha önce kend�s�ne, �ş yer�ne
geld�ğ�nde �rt�bata geçmes� gerekt�ğ� söylen�len;
ş�rket�n �k�nc� adamı, yürüyen aksamı, majör personel�
F�yodor Pavlov�ç’� aradı. Pavlov�ç yolda olduğunu,
plazanın kapısında bekleyeb�leceğ�n� �lett�. Ach�lles
plazanın kapısının olduğu yere gel�p beklemeye
başladı, çalışmak �ç�n gelen �nsanlara gözü takıldı.
İnsanlar yürümüyor ama koşmuyordu da b�rb�r�n�
tak�p eden hızlı adımlar atıyorlardı. Yüzler�nde neden
burada olduklarını b�lmemen�n �fades�zl�ğ� nobran b�r
görüntü ver�yordu plaza çalışanlarına. Kullandıkları
parfümün kokusuna ve ell� beş taks�tle aldıkları
marka ayakkabının görüntüsüne �nat. Omuzlarında
yaşayab�lmek �ç�n para kazanmak gerekl�l�ğ�n�n
zorunluluğunu taşıdıklarını, çevreler�nde ve toplumda
kend�ler�ne yüklen�len, statü sorumluluğunu bu şek�lde
de olsa yer�ne get�rmen�n �ç rahatlatıcı es�nt�ler�n� ara
ara h�ssed�p, omuzlarındak� yük b�razcık olsun
azaldığından böyle b�r hab�tata zamanla uyum
sağlayıp, �çer�s�nde bulundukları duruma duyarsızlaşa
b�ld�kler�n� düşündü.
F�yodor Pavlov�ç uzaktan göründü ve haf�f b�r el
�şaret� yaptı, Ach�lles’te karşılık verd�. Pavlov�ç,
muhtemelen �şte g�y�lmek �ç�n alınmış ya esk�y�p
kend�n� saldığı �ç�n ya da modaya uygun olduğu �ç�n
ütüsüz ve dar takım elb�ses� �le kend�s�ne eşl�k eden
kadınla b�rl�kte yaklaşıyordu. 

YENİ BİR BAŞLANGIÇ ESKİ BİR SON
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Kadının, Pavlov�ç’�n yaptığı h�ç kom�k olmayan
espr�ler�n�n hemen heps�ne zorlama b�r gülmeyle
karşılık vermes� ve Pavlov�ç’�n bütün f�k�rler�ne
�st�snasız katılması kend�s�nden daha alt b�r
makamda olduğunun kanıtı g�b�yd�. Pavlov�ç soğuk
b�r tavırla selam verd�. Ya makamsal olarak
otor�tes�n� korumak ya da yanında bulunan ütüsüz
dar kumaş pantolonlu her espr�s�ne gülen kadına
kar�zmat�k görünmek �ç�n, Ach�lles bunu h�ç
düşünmed�. 
Pavlov�ç �le b�rl�kte çalışacağı of�se g�rd�kler�nde,
Pavlov�ç Arch�lles’� çalışanlarla tanıştırmaya
başlamadan hemen önce, of�ste bulunan gereks�z
sam�m�yets�zl�ğ� fark ett� �lk olarak. Bu t�p b�r çalışma
ortamında yıllarca çalışmasına rağmen �lk defa
karşılaşıyormuş g�b� şaşırdı. İnsanlarla konuşurken
sam�m� g�b� görünen, konuşmayıp masada otururken
sank� daha önce h�ç karşılaşmamış, h�çb�r espr�ye
beraber gülmem�ş, an� sürpr�zle gelen bugün erken
çıkab�l�rs�n�z kararına beraber sev�nmem�ş g�b�
davranan �nsanların varlığını; tekrar hatırlamakla
kalmadı, hatırlamanın verd�ğ� huzursuzluğu m�des�n�n
der�nl�kler�nde h�ssett�. 
Arch�lles, F�yodor Pavlov�ç tarafından of�s�n ortasında
çalışanlara üstün körü tanıtıldıktan sonra, asıl
sorumlu olacağı ve b�reb�r beraber çalışacağı
departmandak� personelle daha ayrıntılı tanıştırılmak
üzere, Eugen�e’�n oturduğu masaya doğru �lerlemeler�
�ç�n bell� bel�rs�z �şaret yaptı. Arch�lles, Eugen�e’�n
oturduğu masanın konumundan departmanda yetk�l�
k�ş� olduğunu anladı. Eugen�e �k� kolunu göğsünde
b�rleşt�rm�ş, daha �y� duymak ya da görmek �ç�n
kollarını masaya yaslamış, yükü kollarına vererek öne
doğru eğ�lm�ş muhtemelen sandalyen�n de tam
ucunda oturarak, Arch�llese bakıyordu...

Arch�lles �lk olarak bakışlarından net b�r anlam
çıkaramadı. Merakla da bakmıyordu, meraklı
bakışları az çok tanırdı, b�r ev hanımının yen� aldığı
robot süpürgen�n kutusunu açarken k� bakışlarına
şah�t olmuştu çünkü. Korku �le de bakmıyordu.
Ün�vers�tey� yen� kazanmış, şehr�nden ve a�les�nden �lk
defa ayrılmış, hayaller�n� gerçekleşt�rmek �ç�n �lk defa
geld�ğ� şeh�rde okuldak� kaydını tamamlayıp,
�nternetten bulduğu apartın sah�b� �le görüşmeye
g�tt�ğ�nde apartı k�ralayamamanın, yabancısı olduğu
bu şeh�rde gece evs�z barksız kalmanın �ht�mal�n�
yoğun b�r şek�lde h�sseden kız öğrenc�n�n bakışlarını
da görmüştü. Nefretle de bakmıyordu. Çocuğunun
yanında patronu tarafından azarlanan �şç�n�n
bakışlarını da görmüştü. Eugen�e’�n bakışı bu durumu
daha önce yüzlerce kez yaşamış tecrübel� ve �fades�z
b�r bakıştı. Pavlov�ç departmanda bulunan ek�b�
topladı kısaca �nsanlar kend�ler�nden ve daha önce
beraber çalışmış olduklarından b�rb�rler�nden
bahsett�ler. Tanışma faslı b�tt�kten sonra Pavlov�ç
kısaca �şten bahsett� ve yanlarından ayrıldı. Eugen�e
personel�n� planlı �şler�n� yürütmeler� �ç�n gönderd�.
Yapılması gereken �şlerden, yapılan �şlerden,
yapılmakta olan �şlerden ve yapılacak olan �şlerden
bahsett�. İşler�n nasıl yapıldığı ve nasıl �lerled�ğ� �le
�lg�l� hummalı b�r anlatıma g�r�şt�. Bu arada, Arch�lles
f�z�ksel olarak orada Eugen�e’�n tam yanında
olmasına rağmen bazen kafası dalıyor başka yere
g�d�yordu. Bazen de yan masada oturan, oturduğu
masanın konumundan dolayı, onun da yetk�l� b�r
personel olduğu bell� olan �sm�n�n L�l�th olduğunu
öğrend�ğ� kadının; gözlüğünü �nd�r�p üsten
departmanında k� personel�n� �zlemes�ne, arada b�r
eller� �le masadan �terek sandalyes�n�n arkaya
g�tmes�n� sağlayarak kollarını yukarı �k� yana açıp
esneme �le karışık “Ayyyyhhh” ded�kten sonra saçları
�le oynamasına anlam vermeye çalışıyordu. 
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Eugen�e çay �çeb�l�r�z �stersen ded�... L�l�ty �le Eugen�e
�şe başladıklarının �lk ayından �t�baren tek gündemler�
olan �şle alakalı konuşmaya başlamışlardı b�le
çaylarını �çerken. Ve muhtemelen de başka ortak
gündemler� h�ç olmayacaktı. 
Arch�lles f�z�ksel olarak orada olmasına rağmen gene
z�hn�n�n der�nl�kler�nde dolaşıyordu. “Ben�m ne �ş�m
var burada” d�ye düşündü. Masaya baktı “Bunun adı
n�ye masa, k�m karar verm�ş, ya da bunun adı n�ye
kağıt ya da bu n�ye rapt�ye d�ye anılıyor. Bu rapt�ye
d�ye anılan şey pek âlâ sürah� d�ye de anılab�l�rd�.”
D�ye düşündü. “ ya da b�r n�ye ‘1’ böyle ya da beş n�ye
‘5’ böyle. Mesela ben ‘2’ buna �k� değ�l yed� demek
�st�yorum ya da 3-2 = �şlem�n�n sonucu olan ‘1’ bu
sembolle �fade ed�len m�ktar b�r�m�ne ‘B�r’ değ�l
Mahmut demek �st�yorum.” D�ye düşündü.
Zamanlardan öyle b�r zamandı Arch�lles “Ben çok
düşünüyorum.” D�ye düşündü. Eugen�e ve L�l�th beş
b�n�nc� kez konuştukları konuları �lk defa
konuşuyorlarmış g�b� �ştahla konuşmaya devam
ederken. 
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Öfke yönet�m�n�n amacı, hem duygusal duygularınızı
hem de öfken�n neden olduğu f�zyoloj�k uyarılmayı
azaltmaktır. S�z� ç�leden çıkaran şeylerden ya da
�nsanlardan kurtulamaz, onlardan kaçamazsınız,
onları değ�şt�remezs�n�z ama tepk�ler�n�z� kontrol
etmey� öğreneb�l�rs�n�z. Öfken�z� ney�n tet�kled�ğ�n�
bulmak ve ardından bu tet�kley�c�ler�n s�z� aşırıya
kaçmasını önlemek �ç�n stratej�ler gel�şt�rmek en
�y�s�d�r.

Öfkenle baş etmek asla s�n�rlenmemek anlamına
gelmez. Bunun yer�ne, öfken�z� sağlıklı ve üretken
yollarla nasıl tanıyacağınızı, başa çıkacağınızı ve
�fade edeceğ�n�z� öğrenmey� �çer�r. Öfke yönet�m�
herkes�n öğreneb�leceğ� b�r becer�d�r. Öfken�z� kontrol
altında tuttuğunuzu düşünsen�z b�le, her zaman
�y�leşt�rme �ç�n yer vardır.

Duyguları bastırmak �şe yaramaz ve s�ze ger�
tepeb�l�r. Uyarılmayı azaltmak �ç�n, b�r duyguyu
tanımlamak �ç�n sadece b�rkaç kel�me kullanmanız ve
�deal olarak sembol�k b�r d�l kullanmanız gerek�r
duyguları adlandırmak gerek�r. Başka b�r dey�şle,
duyguların b�l�nçl� olarak tanınması etk�ler�n� azaltır. 

Öfkel� olduğunuzda kalb�n�z, kalp atış hızınızı artıran
adrenal�n üret�r. Der�n nefes almak kalp atış hızınızı
sak�nleşt�r�r ve adrenal�n sev�yen�z� düşürür.
Bulunduğunuz durumdan ger� adım atın. Öfken�n
yükseld�ğ�n� düşünüyorsanız, uzaklaşın ve kend�n�ze
kend�n�z� kontrol etme fırsatı ver�n. B�r�yle
çatışıyorsanız, düşünmen�z ve ger� çekmen�z
gerekt�ğ�n� söyley�n. Spor, soğuk b�r duş �le problemle
yüzleşmek �ç�n fazla enerj�n�z� dışa çıkarmanıza
yardımcı olacaktır. 
           

MUSTAFA DURNA

 

 

 

Ama b�r şeye vurmayın ya da bağırmayın: İç�n�zde
ş�ddetl� b�r karakter gel�şt�recekt�r. 

Acınızın kökler�n� �nceley�n. Öfke b�ze h�zmet etmel�.
Buna köle olmak zorunda değ�l�z. B�z� �şley�ş�m�z
hakkında uyarır. Bu nedenle, �ç�m�zde neler olup
b�tt�ğ�n� görmek, kend�m�zle daha uyumlu olab�lmek
�ç�n kend�m�z�n daha fazla farkında olab�lmek �ç�n
zaman ayırmalıyız. Kend�n�ze şunları sorun: “Hedef�m
makul mü? Ulaşab�l�r m�y�m yoksa b�raz yüksek değ�l
m�? Başkalarına mı taşındım yoksa öfkem temelde
benc�l değ�l m�?

Düşünceler�n�z� Yönet�n

Kızgın düşünceler öfken�ze katkıda bulunur. G�b�
şeyler düşünme, "artık dayanamıyorum. Bu traf�k
sıkışıklığı her şey� mahvedecek," hayal kırıklığınızı
artıracak. Kend�n�z� öfken�z� körükleyen şeyler�
düşünürken bulduğunuzda, düşünceler�n�z� yen�den
gözden geç�r�n.

Bunun yer�ne, "Her gün yolda m�lyonlarca araba var "
g�b� b�r şey söyleyerek gerçekler� düşünün. Bazen
traf�k sıkışıklığı olur. Gerçeklere odaklanmak felaket
tahm�nler� veya çarpık abartmalar eklemeden daha
sak�n olmanıza yardımcı olab�l�r. 

           

ÖFKE KONTROLÜ TEKNİKLERİ
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Ve yazımı stoacı f�lozof Marcus Aurel�us’un sözler�yle
b�t�r�yorum; B�z� rahatsız eden, �nsanların eylemler�
değ�ld�r, çünkü bu kend�ler�n� �lg�lend�r�r; b�z� rahatsız
eden, b�z�m bu eylemler� nasıl gördüğümüzdür.
Öyleyse olayları aşağılayıcı olarak düşünmekten
vazgeç k� öfkeden kurtulab�les�n. Pek� bu
düşüncelerden nasıl kurtulacaksın? 

Başkalarının eylemler�nden aslında zarar görmed�ğ�n�
fark ederek. Dahası, sen� asıl end�şelend�ren şey,
ruhuna gerçek b�r zarar gelmes� �se, sen de d�ğer
�nsanlara karşı her türlü saldırıdan suçlu tutulurdun.

Z�h�nsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı huzurlu
öfkes�z günlere ...

           

1983 Muğla doğumluyum. Mugla ün�vers�tes� 2005 �ç
tasarım bölümü mezunuyum. Stoa  Felsef� �lkeler�
yaşam tarzım olup, yaşadığım rahatsızlık neden�yle
bey�n b�l�m�, b�l�şsel süreçler ve davranışlardak� rolü,

ps�koloj�k rahatsızlıkların bey�n bölgeler�ndek�
akt�v�tele�n� ve  değ�ş�mler�n� yaklaşık 10 yıldır
araştıran ve okuyan  b�r�y�m. Ve ps�koloj�k
rahatsızlıkların �laçsız önlenmes�nde Uludağ
ün�vers�tes�nde ps�koloj� bölümü müdürü akadem�syen
arkadaşıma gönderd�ğ�m tez yazıları mevcuttur.

Hedef�m felsefe, ps�koloj� ve bey�n b�l�m�n�n�n b�lg�ler�
�le deney�mler�m arasında koord�nasyon sağlayarak
z�h�n olarak güçlü yapıya sah�p olmak ve b�reyler�n
gel�ş�m�ne katkıda bulunmak.

YAZAR HAKKINDA
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KİTAP ÖNERİSİ: ATEŞBÖCEĞİ YOLU – KRISTIN HANNAH

 

 

 

Kr�st�n Hannah “F�refly Lane” or�j�nal adıyla �ç�m�z�
ısıtan -aynı zamanda da kahırlı kahırlı ağlatab�len-
b�r k�tap yazdı ve 2008 yılında St. Mart�n's Press
tarafından bu k�tap yayınlandı. Okurken b�nb�r çeş�t
duyguyu b�rl�kte yaşadım. B�r sayfayı okurken
karakterle b�rl�kte ben de ağladım, b�r sonrak�
sayfada gözümü kan bürüdü… S�z de böyle yapıyor
musunuz b�lm�yorum ama b�r k�taba başlamadan
önce der�n b�r hazırlık �çer�s�ne g�r�yorum. Alıntılara,
�ncelemelere bakıyorum. Doğal olarak bu k�tapla �lg�l�
b�r takım düşünceler�m de oluşmuştu, duygusal b�r
roman olduğunu anlamıştım ama bu kadarını da
beklem�yordum doğrusu.
K�tap okurken kend�m�z� bell� karakterle
özdeşleşt�r�r�z, b�r nev� takım tutar g�b� o hayatları
tutarız. Ateşböceğ� Yolu’nda d�ğerler�nden farklı
olarak her karakterde kend�mden b�r şey bulmayı
başardım d�yeb�l�r�m. F�lmlerde, d�z�lerde veya
k�taplarda karakterler�n nasıl yansıtıldığına d�kkat
etmek gerek�yor. Net�cede gerçek hayatta olduğu g�b�
k�mse tam anlamıyla �y� ya da kötü değ�l. Romant�zm
akımını kend� �ç�nde değerlend�r�rsek bunlara
rastlamamız normal ama bütün edeb�yat b�r�k�m�yle
ve gerçeklerle ele alındığında herkes�n, hayatında �y�
veya kötü olmak zorunda kaldığı sıradan veya hayat�
anlar olab�l�r. Bunları son derece normal karşılamak
öneml� ama ne yazık k� tak�p ett�ğ�m kadarıyla
�nsanlar genell�kle b�r karakter�n üzer�ne g�tmeye
mey�ll�. Aslında yaptıklarımız b�z� ne kadar yansıtıyor
sorusunu kend�m�ze sormalıyız ve d�ğer �nsanların
yaptıklarına karşı yorum yaparken de ona göre
konuşmalıyız. 

           

Bu noktada Ateşböceğ� Yolu karakterler� ve dolaylı
olarak �nsanları tanımanız ve anlamanız �ç�n b�r
başucu k�tabı olmaya aday, hatta böyle
değerlend�r�ld�ğ�nde ben�m gönlümün b�r�nc�s� b�r
k�tap. Tully ve Kate gençl�k yıllarında tanışmış, kar�yer
hedefler�n� b�le her zaman beraber olacakları şek�lde
oluşturmaya çalışmış �k� arkadaştır. Unuttukları
b�rçok şey var bu heyecanlar �çer�s�nde. İster evren
d�yel�m �ster düzen, belk� kader… Adına ne koyulursa
koyulsun fark etm�yor. Mutlaka planlarımızın,
�stekler�m�z�n yeterl� olmadığı durumlar var.
Karşımızda b�rçok seçenek var ve her zaman sevg�
bunlara karşı gal�p gelem�yor. İnsan sadece �nsan
�l�şk�ler�nde değ�l, hayatında tutunduğu ne varsa – k�
bu ç�çek böcek de olab�l�r- onlara �ht�rasla bağlanıyor
ve bazen yapmak �stemed�ğ� şeyler� de yapab�l�yor.
Hayatta tek b�r doğru yok. Herkes�n yet�şt�ğ� a�leden,
oturduğu mahalleden, okuldak� öğretmenler�nden,
bakkal amcasından aldığı ve olaylar, durumlar
karşısında pek de düşünmes�n� gerekt�rmeyecek hazır
kalıpta sunulmuş bell� yargıları var. Ama tüm
bunların dışında, herkes�n doğrusunun ya da
düşünceler�n�n herkes�n “doğrusu” olmayı hak eden
�nsanların ortak paydada buluşab�lecekler� mutlak
ahlak yargıları, doğruya en yakın karar
mekan�zmaları olmak zorunda. Bu b�rl�ğ� tüm
bunlarla beraber düşündürecek b�r k�tap. Kend�
arkadaşlık h�kayeler�n�zden, hayata bakış açınızdan
veya en nefret ett�ğ�n�z şeylerden b�le b�r parça
karşınıza çıkacak bu k�tapta. Kr�st�n Hannah
gerçekten bu anlamda da müth�ş b�r roman yazmış.

ZEYNEP MİRAY ÇAKIR
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Eğer bu k�tabı okursanız ben�mle düşünceler�n�z�
paylaşmanızı çok �ster�m. Netfl�x’te Ateşböceğ�
Yolu’ndan uyarlanmış ve onunla aynı adı paylaşan b�r
d�z� var. Belk� sonrak� yazılarda d�z�ye da�r
görüşler�m�z� d�le get�r�r�z. Ayrıca “Ateşböceğ�n�n
Şarkısı” da devam n�tel�ğ�nde. Umarım beğen�rs�n�z.
Sevg�ler…

YAZAR HAKKINDA
2003 Kadıköy doğumlu. Gebze An�bal Anadolu
L�ses�'nden 2021 yılında mezun oldu. L�se hayatı boyunca
müz�k ve oyunculukla �lg�l� çalışmalar yaptı. Kocael�
Ün�vers�tes�'nde S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�
bölümünde okuyor.

 



A

P
EİRO

N

SINIRSIZ OLAN!

Doğa ve doğaya �l�şk�n hususlar 19. Ve 20. yüzyıl
felsefes�nden hatırı sayılır b�r yer teşk�l ed�yor
olmasına rağmen, çağdaş anlamda çevre et�ğ�
tartışmaları ancak 1970’ l� yılların başında akadem�k
b�r d�s�pl�n olarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel
antroposantr�zme karşı b�r meydan okuma şekl�nde
1970’ ler�n başlarında yen� b�r felsefe alt d�s�pl�n�
olarak ortaya çıkan çevre et�ğ� �lk olarak, �nsanın
yeryüzündek� d�ğer türler�n üyeler�ne yönel�k herhang�
b�r manev� üstünlüğünün olup olmadığını
sorgulamıştır. 

Doğanın anlaşılab�lmes� ve sınırlarının tasavvur
ed�leb�lmes� �ç�n tekn�k, teknoloj� ve b�lg� düzey�
bakımından yeters�z olan ortaçağ dönem�nde �nsanlar
doğayı kontrol ed�lemeyecek düzeyde güçlü, yen�lmez
ve güven�lmez olarak kabul etm�şlerd�r.(1)  Bunun
net�ces�nde �se doğa �nsanların hükmedeb�leceğ� b�r
şey olmaktan z�yade korku duyulması gereken b�r
şeye dönüşmüştür.(2)  

Çevre et�ğ�n�n gel�ş�m�  başlangıçta her ne kadar da
doğanın güçlü, yen�lmez olduğunu kabul ederek
gel�ş�m  gösterm�ş olsa da zaman �çer�s�nde farklı
düşünce sınırları �çer�s�ne g�rm�şt�r. Avrupada da
aydınlanma çağının başlaması �le b�rl�kte doğaya
karşı olan bu karamsar tutum yavaş yavaş yer�n�
�y�mserl�ğe bırakmaya başlamıştır.

Aydınlanma çağı �le b�rl�kte �nsanlar doğaya
korkulacak b�r güç olarak bakmaktan vazgeçm�ş;
�ç�nde yaşadıkları ortamlara a�d�yet duygusu
gel�şt�rerek doğaya karşı sevg�, saygı ve güven
duymaya başlamışlardır. 

           

Bunun başlıca sebeb�n�, dönem�n �nsanların
kend�ler�n� doğadan ayrıksı olarak görmey�p; doğanın
ayrılmaz b�r parçası olduklarını kabul etmeler�
oluşturmuştur. 

Ancak bu durum çok uzun sürmem�şt�r. İlerleyen
dönemlerde doğaya karşı özgüven� yükselen
�nsanoğlu, doğayı kontrol etme ve doğaya sah�p olma
çabasına g�rm�şt�r. Franc�s Bacon 16 . Yy' ın sonu 17.
Yy' ın  başlarında yazmış olduğu eserlerde �nsanı
doğaya egemen kılacak b�r yöntem�n var olduğunu
kanıtlamaya çalışmıştır. 

Bacon'a göre,  doğaya egemen olab�lmek ancak gereç
toplamakla mümkündür. Uygun gereçler�n toplanması
durumunda �se aklımız kend�l�ğ�nden onları �şlemek
�ç�n harekete geçecekt�r. (1) Böylece �nsan hayatı 
 daha düzenl� hâle geleb�lecek ve refah sev�yes� 
 yükseleb�lecekt�r. Daha önce de bahsett�ğ�m�z g�b�
�lkçağlardan ortaçağa kadar uzanan çevre et�ğ�ne
s�stemat�ze ed�len düşünceler�n gel�ş�m�n� açıkladık.
Pek� günümüzdek� çağdaş çevre et�ğ�n�n gel�ş�m� nasıl
olmuştur? 

Günümüzdek� çağdaş çevre et�ğ� yaklaşımlarının
ortaya çıkmasında bu zamana kadar süregelm�ş et�k
yaklaşımların, doğanın korunmasına ve
�y�leşt�rmes�ne yeter�nce yer vermed�ğ� düşünces� etk�l�
olmuştur.(3) Başka b�r dey�şle �çsel – gerçek değer �le
“araçsal değer” arasındak� farklılık, çağdaş çevre
et�ğ� yaklaşımlarının ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. 
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Çevre et�ğ�n�n gel�ş�m� böyle b�r süreç �çer�s�nde
�lerleme göster�rken �nsanlar nasıl b�r et�k tutumunun
daha yararlı daha çevrec� olduğu konusunda pek çok
yaklaşım �çer�s�nde bulunmuştur. Çevre dostu
yönel�mler�, uygulamaları et�k açıdan doğru bulmak
adına düzeltmek gel�şt�rmek �stem�şlerd�r.

Bu nedenle b�reysel, toplumsal ve evrensel çevre
(doğa) et�ğ� değerler� oluşturarak yaşadıkları doğayı
korumak �stem�şlerd�r. Bu yönel�mler �çer�s�nde �lk
olarak İnsan Merkezc� (Antroposentr�k) Et�k
yaklaşımını �nceleyeceğ�z. Batı kültürünün etk�s�
altında ortaya çıkan b�r et�k anlayışıdır. İnsanın
kend�n� "doğanın efend�s�" olarak görmes� temel�ne
dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre �nsan dışındak�
canlı - cansız varlıklar kend�l�ğ�nden b�r değere sah�p
değ�ld�r. 

Et�k �lkeler ancak �nsanlar �ç�n b�r anlam �fade ett�ğ�
sürece karşılık bulab�l�r. Bu durumda �nsanların
canlılara ve çevreye karşı saygı göstermek g�b� b�r
sorumluluğu da yoktur. (4) Genel olarak �nsan
merkezc� anlayışta, �nsanın menfaat� ve �ht�yaçları
doğadak� d�ğer her şeyden üstün tutulmaktadır. Bu
görüşe göre �nsan dışındak� varlıkların �çsel b�r değer�
yoktur. Doğada yer alan d�ğer varlıklar �nsanların
kend� çıkarları ve �ht�yaçları �ç�n kullanab�lecekler�
şeylerden �barett�r. (5) İnsan merkezc� et�k anlayış
doğaya, canlı – cansız varlıklara hükmetme yararlı
yararsız faydalanmak �stemekted�r. 

Doğaya karşı tutum ve davranışlar �nsanların
�ht�yaçları doğrultusunda �lerleme göstermekted�r.
İnsan merkezc� et�k anlayışın en öneml�
savunucularından b�r� olarak kabul ed�len Ar�stoteles,
oluşturduğu canlılar p�ram�d�nde �nsanı en üst
basamağa koyarak b�tk�ler�n hayvanlar; hayvanların
�se �nsanlar �ç�n var olduğunu söyler. 
           

Ar�stotelese göre, doğada h�çb�r şey amaçsız
meydana gelmem�şt�r ve doğada her şey özel olarak
�nsanın h�zmet�ne sunulmuştur. Ar�stoteles �le aynı
doğrultuda düşünen ve �nsan her şey�n ölçüsüdür
d�yen Protagoras da b�r bakıma �nsan merkezc�
yaklaşımı bu tümces�yle özetlem�şt�r.(6) Protagorasa
göre; �nsan her şey�n ölçüsü olmakla yaratılışın
merkez� ve amacıdır da. Her şey �nsanın amaçlarına
h�zmet eder. Ve her şey �nsan �ç�n sadece b�r araçtan
�barett�r.(7)

İnsan merkezc� et�k anlayışına farklı b�r bakış açısı
get�ren Kant'a göre amaç �nsandır. Bu yüzden
hayvanlara ve cansız varlıklara karşı �nsanların
doğrudan b�r sorumluluğundan söz etmek mümkün
değ�ld�r. Hayvanlar öz b�l�nçten yoksun oldukları �ç�n
sadece b�r araç vaz�fes� göreb�l�r. Kant, cansız
nesneler�n, �nsanlara fayda sağladığı sürece, yan�
sah�p oldukları araçsal değerler karşılığında,
korunmayı hak ett�kler�n� �ler� sürmüştür.(8) 

İnsan merkezc� yaklaşımlarda doğaya hükmetme
düşünces� hâk�md�r, �zler�ne rastlamak mümkündür.
İzler�n� batı kültürler�n�n sosyal, ekonom�k ve d�n�
gelenekler�nde bulmak mümkündür. Çünkü katı �nsan
merkezc� yaklaşımın temel�n�n batı meden�yet�n�n
tüket�m� ve üret�m� teşv�k eden sürekl� kalkınma
anlayışı olduğu savunulmaktadır.(9)

N�tek�m batı meden�yetler�n�n tüket�m� ve üret�m�
teşv�k eden sürekl� kalkınma anlayışı, �nsan merkezc�
düşüncen�n o dönemlerde gen�ş k�tlelerce kabul
görmes�ne ve güçlenmes�n� sağlamıştır.(10) Sıkı �nsan
merkezc� görüşte anlattığımız g�b� ne pahasına olursa
olsun doğadan sınırsızca ve sorumsuzca, b�l�nçs�zce
yararlanmak olmuştur. Geçm�ş dönemlerde de bu
anlayışla hareket ed�lmes� neden�yle doğa
tüket�lm�şt�r. 
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Sanay� Devr�m�n�n sonrasında doğada meydana gelen
büyük yıkımların sorumlusu konumunda olan batı
meden�yetler�, sorumlusu oldukları, çevre sorunları,
karşısında doğaya karşı daha anlayışlı yaklaşımlar
gel�şt�rm�şlerd�r. İnsan merkezc� et�k anlayışın
k�rleten, bozan ve tahr�p eden �nsandan; koruyan,
kollayan ve onaran �nsana geç�ş�n�n sağlaması da
�nsanın, �y�l�ğ�n� ve yararının gözet�lmes�yle �n�lt�l�d�r.
(11) Yan� �nsanlar yeryüzündek� konforunun devam
edeb�lmes� �ç�n katı �nsan merkezc�l�kten tav�z vermek
zorunda kalmıştır. 

Bu gel�şmeler net�ces�nde de sıkı �nsan merkezc� et�k
yaklaşımın, en azından teor�k düzeyde, geçerl�l�ğ�
ortadan kalkmıştır.  İnsan merkezc� yaklaşım, kutsal
d�nler tarafından �nsana yüklenen değerler neden�yle
�nsanların d�ğer canlılardan daha üstün olduğunu
savunurken,  Canlı Merkezc� (B�osentr�k) et�k anlayış 
 bunun tam ters�n� söylemekted�r. (7) Yan� canlı
merkezc� et�k anlayış, �nsanın doğadak� d�ğer
canlılardan daha üstün ve ayrıcalıklı olduğunu kabul
etmez. Bu yüzden canlı merkezc� et�k yaklaşımı �lg�
alanını �nsan dışındak� canlılara, hayvanlara, b�tk�lere
ve d�ğer b�ot�k varlıklara yöneltm�şt�r. 

Canlı merkezc� et�k, �nsan merkezl� yaklaşıma b�r tepk�
olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüşe �nsanın, d�ğer
canlılara karşı üstünlüğü söz konusu olamaz. D�ğer
canlıların da canlı olmalarından kaynaklanan b�r �çsel
değer� vardır. İnsanlar ancak d�ğer canlılara karşı
saygı duymakla yükümlüdür.(4)

Canlı merkezc� et�k yaklaşımda, canlı varlıkların
değer�n�n ve önem�n�n olması onlarda sadece saygı,
duyulması gerekt�ğ� anlamını taşımaz. Tab�attak� her
canlı bundan fazlasını hak eder. N�tek�m canlı
merkezc� et�k anlayışına  göre doğadak� her canlının
haklarının da olması gerek�r. (12) 
           

Canlı hakları düşünces�n� ben�mseyen yazarlardan
bazıları, d�ğer canlı varlıkların haklarının olmasının
ötes�ne geçerek her canlı formunun eş�t haklara sah�p
olması gerekt�g�n� �ler� sürer. Bu düşünceye göre
canlılar, canlı olmaları neden�yle başlı başına b�r
değer�n �fades�d�r. Onların bu değerler�, �nsan
merkezc� et�k anlayış modeller�nde �ler� sürüldüğü
g�b�, sah�p oldukları ekonom�k değerler�nden
kaynaklanmaz. Canlı olmaları değer atfed�lmeler� �ç�n
başlı başına b�r gösterged�r.

Dolayısıyla çevreye ve çevre pol�t�kalarına da bu bakış
hâk�m olmalıdır. Bu doğrultuda b�yoloj�k çeş�tl�l�k
�nsan çıkarları gözetmeks�z�n korunmalı ve
gel�şt�r�lmel�d�r. (9) Canlımerkezc� et�k anlayışta  da
değ�nd�ğ�m�z bazı hayvanlara �çsel değer atfed�p
d�ğer canlıların değers�z olduğunu söylemek kabul
ed�leb�lecek b�r durum değ�ld�r. Tab�atta k� her canlı
değerl�d�r, üstünlük ve ayrıcalık söz konusu
olmamalıdır. 

İnsan merkezc� yaklaşımın kapsamını gen�şleten ve
d�ğer canlılara da değer atfeden canlı merkezc�
yaklaşımda cansız çevre varlıklarının değer� ve önem�
göz ardı ed�lmekted�r. Çevre merkezc� (Bütüncül Çevre
Et�ğ�) yaklaşım bu boşluğu ekoloj�k bütünlüge
ulaşmak uğruna tüm çevre unsurlarını kapsama
alarak doldurmaya çalışmaktadır. Çevre merkezc� et�k
anlayışa göre ab�yot�k çevre unsurlarının et�k
yaklaşım dışında bırakılması çevresel bütünlük
bakımından büyük b�r eks�kl�kt�r. N�tek�m çevre
merkezc� yaklaşım tüm çevresel unsurları bünyes�ne
alarak daha kapsayıcı b�r et�k yaklaşım
oluşturmuştur. İnsan  merkezc� yaklaşım �se; tüm
doğayı et�k �lg� alanına almıştır. Bu yüzden çevre
merkezc� et�k yaklaşımın  çevre et�ğ� yaklaşımları
�çer�s�nde olduğunu söylemek yanlış olmaz. (11) 
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Çevre merkezc� et�k anlayışı b�r bakımdan �nsan
merkezc� et�k anlayışın sebep olduğu çevre kr�zler�n�n
olumsuz etk�ler�n�, g�dereb�lmek adına ortaya çıktığı
da söyleneb�l�r. 

D�ğer et�k yaklaşımlara kıyasla çevre merkezc� et�k
anlayışta canlı – cansız ayrımı yapılmadan doğada k�
tüm varlıklara �çsel b�r değer yükler. 
 

Bu görüşe göre �nsanlar kend�ler�n� doğanın hak�m�
değ�l de onun b�r parçası olarak görürler. Doğanın b�r
parçası olduğunu düşünen �nsan �se doğayı koruma
duyguları harekete geçerek güçlen�r.  Böylece �nsanlar
doğaya karşı daha duyarlı ve saygılı olab�l�rler. Yok
olma tehl�kes�yle karşı karşıya olan b�tk� ve hayvan
türler�n�n değer� anlaşıldıkça bunların yaşam alanları
olan ormanlık, dağlık ve sulak alanların korunması
gerekt�ğ� b�l�nc�n�n daha da gel�şeb�leceğ�
düşünülmekted�r.  (9) Çevre merkezc� et�k
bahsett�ğ�m�z g�b� canlı merkezc� et�k anlayışını b�r
adım öteye taşıyarak; cansız varlıkları da et�ğ�n
konusu hal�ne get�rm�şt�r.  

Evrendek� her b�r varlık (b�tk�ler, hayvanlar ve d�ğer
ekos�stem üyeler�) yaşam döngüsünün b�r parçasıdır.
Doğadak� her varlığın ekos�steme farklı �şlevler�
bulunmaktadır. 

Çevre merkezc� düşünceler�n günümüz toplumlarında
tam olarak hayata geç�r�lmemes�n�n çeş�tl� sebepler�
vardır. Çünkü çevre merkezl� et�k anlayışın günümüz
toplumlarında günlük prat�kler�ne tam olarak adapte
ed�lmes�; b�rçok toplumsal, ekonom�k, eğ�t�msel ve
yönetsel zorlukları beraber�nde get�reb�lmekted�r.
Çevre merkezc� et�k düşünceler� günümüz gerçekler�
karşısında en büyük sorunu; ülkeler�n, toplumların ve
yönet�c�ler�n çevre koruma b�l�nc�n� tam manasıyla
kavrayamamalarından kaynaklanmaktadır.
 

Çevre sorunlarına, yalnızca kend� çıkarlarına
doğrudan tehd�t olması durumunda ve yararcı b�r
bakış açısıyla �lg� gösteren yönet�c�ler�n çevre
merkezc� b�r et�k b�l�nçlenmes�yle sah�p olması
oldukça güçtür. Dolayısıyla büyük k�tlelerce kabul
gören çevre merkezc� et�k anlayışın kısa vadede
hayata geç�r�leb�lmes� mümkün görünmemekted�r. (7) 

Hacettepe Ün�vers�tes� Felsefe bölümü 3. sınıf öğrenc�s�.
İnsan hakları, et�k (çevre et�ğ�), b�yoet�k �lg� duyduğu
alanlardır.
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I do not know  
I lost  
My dreams 
My memor�es 
and you 
I can not hear 
Sounds 
The�r sm�le 
Everyth�ng faded at once I can not f�nd
I can't f�nd the sun and the n�ght 
The stars don't sh�ne anymore 
Why  
I can not see  
The green, the blue Everyth�ng �s gray 
My flesh �s rotten
 My bones are weak
 My heart �s dead 
I'm not l�v�ng anymore
 I'm just stand�ng 
l�ke t�me

           

EYLÜL YAŞAR

 

 

 

B�lm�yorum 
Kaybett�m  
Hayaller�m

Hatıralarım 
Ve sen 

Ben duyamıyorum 
Sesler 

Onların gülümsemes�
Her şey b�r anda soldu

Bulamıyorum güneş� ve gecey� 
Yıldızlar artık parlamıyor

N�ye  
Görem�yorum 

Yeş�l, mav� her şey gr� et�m 
Çürümüş kem�kler�m

Zayıf kalb�m
Öldü 

Artık yaşamıyorum
Sadece duruyorum 

Zaman g�b�

           

I DO NOT KNOW

 

 

 



YAKARIŞ 
 

Kayıplara karışıyorum g�t g�de
Geçm�şe çaktığım ç�v� durmuyor yer�nde

Düşündükçe adımlarım ters yönde 
İlerl�yor yokluğumun der�nl�kler�ne 

S�ms�yah gözler�m görem�yor belk� de 
Geleceğ�m�n olmadığı b�r yerde 

Durmadan sürüklen�yorum
Fısıldıyor bana vazgeç d�ye 
Vazgeç k� açılsın gözler�n 

Yen� b�r sayfa açmak �ç�n ne gerek 
Tem�z b�r kağıt belk� de boş b�r duvar

Yazacak b�r malzemem olsa 
Kolay olurdu ben�m �ç�n de 

Alın yazısını s�lecek b�r mend�l�m b�le yok
Eller�mde sadece geçm�ş�n �zler� 

Dokunduğum yer� karartıyor
Kanatlarımda açılacak güç kalmadı

Z�ndanımda eller�mdek� acıları tem�zl�yorum
Başımda süratle �lerleyen yelkovan 

Yok oluşumu bekl�yor
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FATMAGÜL YAVAŞ
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1-     kes�k
gözler�m� açıyorum dağ başında

yüzlerce kollarım var
               kır ç�çekler�n� sarmaya
b�r yalnız gövdeye yüklem�ş�m

                                hayata da�r ne varsa
taşıyorum �şte taşımaksa…

 
cıvıltıların ulağını görüyorum

uzak da olsa anlıyorum
buranın kuşları değ�l bunlar

kafes ned�r b�lmezler
konuyorlar dert yüklü dallarıma

ha b�re anlatıyorlar
             gördükler� güzel yerler�

sonra uçup g�d�yorlar
bırakıp b�r başıma ben�

kes�k dallarım kucağımda
ak bulutlar g�b� akarak

                   uçmak �st�yorum
sen de haklısın toprak kardeş
sana tutundukça anlıyorum

uzun zamandır
         d�ğer yarımı arıyorum…

 

 
 

2-     eks�k
gözler�m� kapatıyorum kent ortasında

düşüm bana yeter d�yorum
katıksız çıktım ne de olsa bu yola

yavan da olsa bana yeter
ben hazırım aç olanları doyurmaya…

 
sam�m�yet ağacını arıyorum

betonlaşan sohbetler�n arasında
kesk�n b�r cümleye vurulmaya hazırım

k�tabından f�rar etm�ş sözcüklerle
                            saldırsa yaralarıma…

 
yalnızlık �nsana mahsus

anladım onca yıldan sonra
              �ç ses�m� d�nled�ğ�mde

v�cdan tahtıma kılıcını saplamış 
                           gerçekler�n serdengeçt�s�n� anlayınca…

 
eks�ğ�m

dallarımdan b�r� yok
adı özgür 

soyadı dünya
kend�m� buldukça arıyorum

uzun zamandır
        d�ğer yarımı sarıyorum

 

DİĞER YARIMI (S)ARIYORUM

 

 

 

SUAT GÜRBÜZ

 

 

 



KARİKATÜR
KÖŞESİ

SEDANUR
KAYA

Bu gök 
gürlemes�n�n

 yağmura döneceğ�
 bell�yd�!

Efend�m �y�
m�s�n�z?



KARİKATÜR

AÇIKLAMA
YAZISI

Ne pahasına olursa olsun evlen�n gençler! İy� b�r 
eş bulursanız mutlu olursunuz. Şayet bulamazsanız
f�lozof olursunuz... Bu �ron�k yaklaşım aslında kend� 
karısının çok konuşkan ve bu yüzden her şeye söylenecek b�r şeyler
bulması sonucu ortaya çıkmış
b�r durumdur. Erdem olarak çok konuşkan değ�l, az
ve öz konuşmanın önem�n� vurgulayan Sokrat, 
felsefes�n� erdem yan� et�k anlayışı üzer�ne kurmuştur. F�lozofların
düşünüş  tarzları �le yaşamları paralell�k göster�r. Tab�� k� Sokrates,
yüzümüzü güldürmek  maksayla böyle b�r �ron� yapmış. Hem
güldürmek hem de b�lg�n�n önem�n� bu 
şek�lde göstermek... Çünkü �nsan ne kadar b�l�rse o kadar az konuşur
ve her  b�lme olayı aslında ne kadar b�lmed�ğ�n�n kanıtı olarak yen�
f�k�rlere yer  açması gerekt�ğ�n� b�zlere bu şek�lde göstermekted�r....
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AYLIK FELSEFE, KÜLTÜR VE SANAT  
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SOSYAL MEDYADA

ape�rond�j�talçözümler

Sizleri Bekliyor

NİSAN SAYISINDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİ İLE....


