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Merhaba
Hızla ilerleyen yaşamda çoğu zaman gelişmeleri, kişileri yakalayamıyoruz, göremiyoruz. 

Dokunamadığımız gelişmeler, insanlar filmcesine bir şerit gibi akıp gidiyor önümüzden, 
uzaktan bakıyor ve kimi zaman eksik kalıyoruz. Anılar ya da arkadaş sohbetleri ile söz 
konusu eksikliği gidermeye çalışıyoruz kendimizce. İşte birkaç heyecanlı ve hayalperest 
genç, siyasetten doğaya, kültürden edebiyata geniş bir yelpaze ile hayatlarımıza ve zihin 
dünyamıza temas etmek üzere yola çıkıyor…

Durun, onlar kim diye sormayın, çünkü hepimiz birlikteyiz, birlikte yola çıkıyoruz, 
birlikte yazacağız…

Ötekileştirmeden, gerçekten kopmadan, ideolojik tarafgirliğe kapılmadan, eğlenmeyi 
asla bırakmadan ve kimseye, hiçbir şeye küsmeden hep birlikte yazacağız…

Farklı fikirlere, düşüncelere saygının önemli olduğunu düşünen, aynı zamanda her 
bireyin geliştirilmesini en önemli adım olarak gören dergimiz; katılımcı, dinamik ve şeffaf 
duruşu ilke edinmektedir. Her alanda kendilerine yön çizebilen, kendini geliştirebilen, 
üretken ve bilinçli gençleri bir dergi etrafında toplayarak gelişimlerine katkıda bulunmayı 
ve birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

Temel düşüncemiz; okuyan, araştıran, siyaset, kültür, edebiyat ve sanat gibi 
alanlarla yakından ilgilenen, bütün gelişmelere açık, yenilikçi fikirler üreten, farklılıkları 
kucaklayan, yaşadığımız dünyanın kültürel, tarihsel, bilimsel açıdan önemini kavrayan, 
ortak akla değer veren genç arkadaşlarla beraber, uzun soluklu ama genç, eğlenceli 
ama bilgilendirici bir kültür, bir dergi inşa etmektir. Aynı zamanda, genç arkadaşlarımızın 
ve dergimize ulaşacak olan insanların kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-
yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, 
katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanaklardan faydalanarak hayatlarımıza 
dokunmak istiyoruz.

Tarafımız “insan”dır…

LENS ile her şeye yeniden bakıyor ve hayallerimizin elinden tutuyoruz… Sağlıkla 
kalın, LENS ile bakın…

“LENS”liler.
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Hayattayız ama 
yaşıyor muyuz? Ya 
da biz ne yaşıyoruz? 

Zamanın behrinden beri 
kullanılagelen klişelerle 
başlayıp önemli olduğunu 
düşündüğüm kısımlara doğru 
geleceğim. Kısa, serbest 
bir deneme olacak, belki 
de biraz fazla serbest!
Her sabah kalkınca hepimizin 
bazı rutinleri var, bazıları ise 
rutin edinmemeyi rutinleri hâline 
getirmişler. Kimileri yataktan 
çıkar çıkmaz önce çay suyunun 
altını yakıp tost makinesini fişe 
takıyor ve sonra banyoya kişisel 
temizlik için dönüyor; kimile-
ri ise yataktan çıktığı hâliyle 
banyoya gidiyor ve muhtemelen 
her insanın sabah ilk kalktığı 
anda olduğu gibi domuz yavru-
suna benzeyen aksiyle aynada 
yüzleşiyor. Bu bir cesaret işi 
midir, emin değilim; en niha-
yetinde, aynada kendi aksini, 
hele ki domuz yavrusu filtresi 
ile aksini görmek, çok zor ya 

da can sıkıcı olmasa gerek. 
Fakat bence her insan, sabah 
kalktığında domuz yavrusuna 
benzer, bunda ısrarcıyım!
Yaşça büyük bir tanıdığım, 
uzun yıllar önce, ilişkilerle ilgili 
konuşulan bir mecliste; “Ben 
sabah yanında uyanıp da en 
doğal hâlini görmediğim kadınla 
evlenmem.” demişti. O vakit çok 
kızmıştım, “ahlaka mugayir” bu 
yaklaşımın yanlışlığından bah-
setmiştim. O gülmüştü. Şimdi 
bu lafı hatırlayınca, aslında cin-
siyetçi bir söylem olarak da tep-
ki toplayabileceğini düşünüyo-
rum. Gerçi, bir kadın da “Sabah 
yanında uyanıp da en doğal hâ-
lini görmediğim erkekle evlen-
mem.” diyebilir. Diyorlar nitekim.
İnsanların sabahki hâllerinin 
domuza benzemesi ve her 
insanın tuvalet ihtiyacı olması, 
aslında, inananlar için yaratıcı-
nın, inanmayanlar için ise Uçan 
Spagetti Canavarı’nın (Flying 
Spaghetti Monster) bir lütfu 
aslında. Çünkü hepimizi eşit-

liyor, kula kulluğun komikliğini 
ve yetmiş kilo topraktan ibaret 
küçük insancıkların dünya hırs-
larının anlamsızlığını gösteriyor. 
Bu açıdan, “domuzlukta birlik” 
iyi ve adil bir şeydir bence. 
 Evdeki pijamalı hâlimize, 
evden çıkarken giydiğimiz 
savaş üniformalarımız ile veda 
ediyoruz. Hayır, bilemediniz; 
şık giyinmeyelim, doğal olalım 
filan demeyeceğim. Elbette, 
insan toplumunun da, hayvan 
toplumları gibi belli müşterekleri 
var; kılık kıyafet ve hâl tavırca 
topluma itaatin insanlığımızın 
bir parçası olduğu şüphesiz. 
Sadece, sabah giyinip evden 
çıktığımız kıyafetlerimizin, 
çoğunlukla bir savaş üniforması 
olduğunu fark edelim istiyorum. 
Bir koca cihan kavgası içine 
çeşitli rollerle karışmak için 
evden “zinde kuvvet” olarak 
çıkarken, o cihan kavgası içine 
karışacağımız savaş üniforma-
larımızı, kıyafet addediyoruz. 
Bence kıyafet, sevdiklerimizin 

Ne Yaşıyoruz?
Serhan ÜNAL
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ve sevenlerimizin yanında giydiğimiz bir 
şeydir; pijama gibi, depresyon hırkası gibi. 
Ötekiler savaş üniforması… Biraz aşırı 
bir yaklaşımım var sanırım bu konuda.
 Esasında insan, savaş üniformalarından ve 
diplomalarından sıyırdığınızda geriye kalan 
şeydir. Cihan kavgası içinde silah arkadaş-
larımızı ve hatta bazen hayat arkadaşımızı 
da, bize güçlü birer müttefik olması için 
“özenle” seçiyoruz çoğu zaman. Eğer Ulus-
lararası İlişkiler öğrencisi, teorisyeni ya da 
icracısı iseniz; Stephen Walt’un, aşk ilişki-
lerini Uluslararası İlişkiler teorileri zaviye-
sinden açıkladığı leziz yazısında bahsettiği 
çerçevede davranmak daha bile rasyonel 
görünebilir. Ancak rasyonalite, en nihaye-
tinde mahdut (bounded) olduğu için, akılla 
alakası olmayan aşk gibi bir alana akılla 
yaklaşmak, zaten baştan akıllıca olmayabilir.
 Yalnız, hayatımda gördüğüm, bir insanın 
akademik ya da mesleki başarısı ile onun 
iyi bir insan olup olmaması arasında hiçbir 
ilişkisellik olmadığı gerçeğidir. Mamafih, 
eğer hayatta, hem arkadaşlarımız hem de 
aşklarımız ile kendimize müttefikler arıyor-
sak, müttefikimizin sadık, güvenilir ve iyi 
olması kadar, bize faydalı ve güçlü olması 
da önem taşıyor olabilir. Hâlbuki mesele, 
az önceki çerçeveden bir adım dâhi öte-
ye gitmiyor bence. Neyin mücadelesi, ne 
uğrunda cihan kavgası? En nihayetinde 
yetmiş kilo toprağız. Ölüp gitmeye odak-
lanmayın sadece. Ya bizden önceki yüz 
binlerce dünya ve milyarlarca evren yılı?
 Yok oluşumuzu düşündüğümüzde genelde 
hep bizden sonraki vakitlere odaklanırız. 
Bunun kadar kibirli ve “benmerkezci” çok 
az şey vardır herhâlde. Koskoca kâinatın 
başlangıç tarihini adeta kendi doğumu-
muza ve varlığımıza indirgeyen ve sanki 
sadece bizden sonra ne olacağı önemliy-
miş gibi hissetmemiz yanılgısına sebep 
olan bu yaklaşıma feylesoflar, özellikle 
Epikür değiniyor ve “asimetrik düşünme” 
deniyor. Hâlbuki bizden önce de vardı her 
şey, ama onu aklımıza pek getirmeyiz.

Bile bile yine de sürüp gittiğimiz bu cihan 
kavgası içinde, her gece yastığıma başı-
mı koymak benim için bir durak, bir mola. 
Her soluklandığımda “bugünümü dünden 
farklı kılan neydi?’ diye sorarım kendime.

İlk bakışta mutlak ilerlemeci bir 
bakış açısı gibi görünen bu soru,

aslında “bugünden yanıma kâr kalan ney-
di” anlamında. Kilit nokta kâr…

Benim kârım, o gün sevenlerimle ve sevdikle-
rimle fazladan ne yaşadığım, açık havada ne kadar 
dolaştığım, her gün gördüğüm ağaç ve bitkilerde 
olan mevsimsel değişimler, her gün sevdiğim kom-
şunun köpeğiyle bugün de ne kadar eğlendiğim gibi 
şeyler. Elbette çalışmak ve üretmek de var. Ağaç 
durduğu yerde şeker üretiyor, oksijen üretiyor. Ya 
biz? Kendimize ya da parçası olduğumuz canlılığa 
zerrece faydamız, katkımız olmadan geçirdiğimiz 
birçok günümüz oluyor. Böyle ufak kabul edilen 
şeyler bana şunu gösterdi; gerçekten de bir şeyleri 
sevmekle başlıyor hayat. Mümkünse bir insanı, en 
azından bir hayvan veya bitkiyi sevmekle… Sonra 
bulutların şeklini, grubu, açık havada göğsümüzü 
dolduran havayı, canlılığı hissetmeyi de sevmeye 
başlıyorsunuz. İçimizi şefkatle dolduran pofuduk ko-
alaların tüylü kulakları ne kadar tatlı değil mi? Benim 
bir koalam olur umarım bir gün, çok seviyorum!

İşte bunlar hep sevgi…

Bir kez bu yola girince, ertesi gün, hayattan bir 
şeyler kâr kalsın istiyorsunuz. Ailenizle, yârinizle, 
köpeğiniz ya da bitkinizle bir şeyler yanınıza kâr 
kalsın istiyorsunuz. 80 yaşımıza kadar 29.200 gün 
yaşıyoruz toplamda. Uykuyu düşünce yaklaşık 
20.000 gün kalıyor. İş hayatı, yemek, işler, temiz-
lik vesaire detayları da düşünce, en çok 5000 gün 
kalıyor bu hayatta gönlümüzce doya doya yaşaya-
bileceğimiz. Kıymetini bilelim; ağaç dikelim. Her yıl 
büyüdükçe, bir yılımızın daha gittiğini ibretle izleye-
lim. Biz ona 2 yıl bakacağız, o bize 300 yıl. Bu dün-
yada kalıcı olmak istiyorsak, tek yol ağaç dikmek…
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AFET VE KRİZ      
DÖNEMLERİ İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
SOSYAL POLİTİKALAR
 2021 yılının Temmuz ayında başlayan yangınlar yaz mevsiminde 
Türkiye gündeminin alışık olduğu bir haberdi. Ancak bu kez geçen 
yıllardakinden farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Belirlenen orman 
yangını sayısı 299, bu yangınların 49 ilde olduğu dikkate alındığında 
kapsadığı alan ve etki düzeyinin ne kadar yüksek olduğunun resmi daha 
belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yangının yanı sıra Doğu Karadeniz 
ve Batı Karadeniz’deki sel felaketleri, afetler canımızı yakarken, 
günlük yaşamın bir anda değişebileceği ve mevcut durumda sahip 
olduklarımızın pamuk ipliğine bağlı olduğunu hatırlattı. Afet öncesine 
dair çarpık yapılaşma, yangınların çıkarılma amacı vb. birçok konu 
tartışılabilir, tartışılmalıdır da. Ancak bu yazının konusu afet veya 
kriz dönemleri sonrasında insanların yeniden hayata tutunabilmeleri 
için izlenecek yol haritasına dair değerlendirmelere odaklanıyor. 

Dr.Öğr.Üyesi Nergis DAMA
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Bu yol haritasının en önemli 
göstergelerinden birisi sosyal politikalar. Afet 
sürecinde ve sonrasında alınan önlemlere 
ve iyileştirici uygulamalara bakıldığında, 
sosyal politikaların nasıl bir çare ve çözüm 
aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yangın 
ve sel felaketi sonrasında evsiz kalan, 
kalacak yer ve günlük temel gıda ihtiyaçlarını 
karşılayamayan, yeniden başlayabilmek için 
ev, eşya, gıda desteğine ihtiyaç duyan, eğitim 
hayatı sekteye uğrayan, sosyal yaşamdan 
bir anda kopan kişilerin bütüncül bir şekilde 
korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Bu 
gerekliliğin Türkiye’de kurumsal kapasite 
bakımından karşılandığını görmek, ülkedeki 
sosyal politikaların uygulanması bakımından 
sevindirici ve aynı zamanda takdiri hak ediyor. 
Kısa sürede afet bölgesine görevlilerin ulaşımı 
ve koordinasyonunun sağlanması, özellikle 
AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
Kızılay’ın kriz sürecinin başarıyla yönetmesi, 
ortaya çıkabilecek ve kargaşanın önüne 
geçti. Bu noktada öncelikle gıda ve barınma 
gibi temel ihtiyaçlar karşılanırken, yapılan 

kişisel ve firma/şirket/kuruluş yardımlarının 
tek çatı altında toplanarak tasnif edilmesi 
ve dağıtımının yapılması, afet sonrasında 
uygulanacak sosyal politikalar açısından olumlu 
bir örnek oluşturdu. Acil durum müdahalesi 
olarak kullanılan sosyal yardımlar kısa vadeli 
ve anlık çözüm aracı olarak görülebilir. Ancak 
bu yardımların olmaması veya belirli bir 
sisteme göre sunulmaması, uzun süren çok 
daha büyük zararlara yol açabilir. Bu nedenle, 
ilk aşamada sosyal yardımlara başvurulması 
hem rasyonel hem de olması gereken bir 
karar oldu. Zira bu yaklaşım yani sosyal 
yardımlara afet ve kriz dönemlerinde öncelik 
verilmesi Türkiye’ye özgü bir durum değil, 
sosyal politika uygulamalarının tüm ülkelerde 
ortak özelliği. Ancak burada risk oluşturma 
potansiyeli olan husus, sosyal yardımların 
uzun süreli olarak kurgulanamayacağı veya 
herhangi bir şart olmadan, yalnızca afetten 
etkilenme noktası üzerinden belirlenecek 
bir kıstasla sosyal politikaların sürekliliğinin 
sağlanamayacağının unutulması. 

Ayrıca, “insan” odaklı ve “adalet” amacını taşıyan sosyal politikaları bir “hak” 
olarak değil, kısa vadeli bir çözüm olarak görmeye devam edebileceğiz.
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Sosyal yardımların sürekli olarak devam 
etmesi finansal yükümlülükler ve toplumsal 
yaşam açısından zaten mümkün değil. 
Dolayısıyla afet bölgesinin yeniden inşasında 
orta ve uzun vadeli sosyal politikaların 
tasarlanması gerekiyor. Sel, deprem, heyelan 
veya yangın felâketlerinden sonra bölgenin 
yeniden yaşam alanı olarak inşa edilmesi 
süreci başlıyor. Ancak bu “yaşam alanı” 
terimini sadece “insanın yaşam alanı” olarak 
düşünmemeliyiz. Bölgenin yerleşim alanı 
olarak kullanılması veya yeniden yapılanması 
doğa şartlarına uygun değilse, bu noktada 
“sürdürülebilir sosyal politika” uygulamalarının 
tasarlanması gerekiyor. Yani barınma, eğitim, 
sağlık, istihdam, ulaşım ve sosyal koruma 
hizmetlerinin çevresel şartlara uyumlu, 
coğrafi ve fiziksel özelliklerle mücadele 
etmekten ziyade bu özelliklerle barışarak 
refah hizmetlerinin sunumu önemli. Her 
toprak parçasının “insanın yaşayabileceği yer” 
olarak düşünülmesinden ziyade doğaya zarar 
vermeden, yaradılışla kavga etmeden insana 
hizmet edecek bir yaklaşımla değerlendirilmesi 
gerekiyor. Bu nedenle Türkiye için çok 
yeni olan “sürdürülebilir sosyal politikalar” 
yaklaşımının daha fazla tartışılması, gündemde 
olması ve bu yaklaşıma göre diğer politikaların 
kurgulanmasını önemsemek zorundayız.        
Birçok siyasi, ekonomik ve sosyal meselenin 
gündemi esir aldığını düşündüğümüzde 
sürdürülebilir sosyal politikalar yaklaşımı 

Türkiye için çok lüks gibi görünebilir. Özellikle 
de ana akımda sosyal politika uygulamalarının 
barınma, eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam 
politikalarının tamamlayıcısı olarak görüldüğü 
dikkate alındığında hâlihazırda yerini 
sağlamlaştırmamış sosyal politikalarda 
yeni bir yaklaşımdan üstelik birçok alanda 
görmezden gelinen bir yaklaşımdan söz 
ediyoruz. Ancak tamamlayıcı olmasından 
ziyade, bireyin refahını sağlayan diğer 
politikaların sosyal politikaları takip etmesi 
ve kendi uygulamalarını sosyal kodlara göre 
tasarlaması gerek. Barınma, eğitim, sağlık, 
ulaşım, istihdam olarak saydığımız başlıca 
refah hizmetleri sosyal politikalara göre 
belirlense, afetlerin veya krizlerin yıkıcı etkisini 
hafifletecek ve bireyler arasında herhangi bir 
sosyoekonomik eşitsizlikten bahsetmeyeceğiz. 

Çok ütopik bir değerlendirme gibi görünse 
de sosyal politikalar tüm politikaların 
merkezinde olmak zorunda. Sürdürülebilir 
sosyal politika yaklaşımı ise afet ve krizler 
sonrasında karşılaşılan ve asla telafisi mümkün 
olmayan can kayıplarını önlemek için başlıca 
reçeteye karşılık geliyor. Eğer bu yaklaşımı 
benimsemek yerine yaradılışla kavga etmeyi 
seçersek sosyoekonomik eşitsizlikleri daha 
da derinleştirmiş oluruz. Ayrıca, “insan” odaklı 
ve “adalet” amacını taşıyan sosyal politikaları 
bir “hak” olarak değil, kısa vadeli bir çözüm 
olarak görmeye devam edebileceğiz.



Ayten CEBECİ

KHAOS’TAN 
KOZMOS’A 

UZANAN 
YOLCULUK





Yunan Mitolojisinin Doğuşu
 Her milletin kendisine göre bir mitolojisi vardır. 

Örneğin Türk mitolojisi, Mısır mitolojisi, Yunan 
mitolojisi, Hint mitolojisi, İran mitolojisi bunlardan 
bazılarıdır.

Bunların içerisinde belki de en çok araştırılan 
ve incelenen Yunan mitolojisidir. Bunun nedeni 
ise Avrupa edebiyat ve sanatında Yunan mitolojisi 
etkisinin çok büyük olmasıdır. Çoğu kişi fark etmese 
de Yunan etkisi, günümüzde dünyanın her yerinde 
görülür. Hatta Yunan mitolojisini anlamadan güzel 
sanatlar, edebiyat, şiir ve diğer sanat dallarının 
temelini anlamak bir hayli zordur. Yunan mitolojisinin 
özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinde yaşayan 
insanların sanat, kültür, din ve ahlak anlayışları 
üzerinde derin etkileri vardır hatta tarih kitaplarında 
önemli yer işgal eden Roma İmparatorluğu’nda 
Yunan mitolojisinden çokça etkiler görülür.

 Yunan mitolojisi; tanrı ve tanrıçaların, sadece 
dünyayı gezip tozan, eğlence ve sefa düşkünü ya 
da acımasız ve korkutucu olan özelliklerine bakarak 
yorumlanmamalı. Mitlerde anlatılan tanrılar ya da 
tanrıçalar arkasındaki gizli düşünceleri, saklanmış 
olan gizemleri anlamaya çalışmak, mitolojinin 
anlamlandırılması için önemlidir.
Yunan mitolojisiyle ilgili bir yazı yazma düşüncesiyle 
birlikte araştırma yapmaya başladığımda konuya 
ait çok fazla veri olduğunu sevinerek gördüm fakat 
hemen arkasından karmaşıklığını görünce sevincin 
yerini tedirginlik ve kafa karışıklığı aldı. Lakin o 
kadar çok tanrı var ki Yunan mitolojisinde, kim 
kimden ortaya çıkmış, kim kimi doğurmuş çözmek 
biraz zor. Tabii bu konuda en güvenilir bilgilerin 
M.Ö. 8. yy. de yaşamış ünlü Yunan didaktik şiirinin 
temsilcisi Hesedios un “Tanrıların Doğuşu” ve “İşler 
ve Günler” kitapları olacağını öğrenince ben de bu 
kaynakları temel alarak konuya giriş yapmaya karar 

verdim. Hesedios, Tanrıların Doğuşu ya da daha 
çok bilinen adıyla Theogonia kitabında “her şeyin” 
öncesinden başlayarak tanrıların, dünyanın ve 
insanların oluşunu anlatıyor. Ve her şeyin başlangıcı 
olarak Khaos’u gösteriyor…

(KHAOS) KAOS: Her şeyin Başlangıcı mı?
 Khaos Yunancada “khasko” fiilinden türemiştir ve 

esnemek, yarılmak, açılmak ya da bir şeyi doğurmak 
üzere genişlemek anlamına gelir. Khaos‘un karşılığı 
en geniş anlamıyla “düzen” olarak ifade edilen 
kozmostur. Kozmos bu anlamda “Düzenlenmiş 
Evren” anlamına gelir. Yunan mitolojisine göre 
dünya her şeyden önce bir karmaşa yani kaos 
içerisindeydi. Ne denizler ne dağlar ne de gökyüzü 
yerli yerinde değildi. Her şey bir kaostan ibaretti. İşte 
bu nedenle KHAOS ilk tanrı olarak geçer ve Yunan 
mitolojisinin başlangıcı olarak kabul edilir.

“Khaos” evrenin kurucu ögelerinin henüz ayırt 
edilmemiş karışımıdır; düzeni olmayan, biçimi 
olmayan ve henüz tek tek şeylerin (varlıkların) 
farklılaşmamış başlangıcıdır. Hesedios  Khaos’un  
Kozmos’a nasıl evrildiğini şöyle anlatır:
“Khaos’tu hepsinden önce var olan,
Sonra geniş göğüslü Gaia, Ana Toprak,
Sürekli, sağlam tabanı bütün ölümsüzlerin,
Onlar ki tepelerinde otururlar karlı Olympos’un
Ve yol yol toprağın dibindeki karanlık Tartaros’ta,
Ve sonra Eros, en güzeli ölümsüz tanrıların,
O Eros ki elini ayağını çözer canlıların,
Ve insanların da tanrıların da ellerinden alır
Yüreklerini, akıl ve istem güçlerini.”
Khaos’un sonsuz boşluğundan evreni oluşturan 
Öncül Tanrı ve Tanrıçalar sahneye çıkar ve 
“Kaos’dan Kozmos’a Yolculuk” başlar…

Ve Sahnede İlk Tanrı ve Tanrıçalar…
 Evrenin oluşumunda en etkili olan ve “Başlangıç 

Tanrıları” olarak bilinen 7 tanrıyı tanıyalım.

KHAOS’TAN KOZMOS’A UZANAN YOLCULUK
Bu uzun ve karışık yolculuğa ve her şeyin başlangıcı olarak kabul edilen Khaos’u anlatmaya başlamadan 

önce “mitoloji” ve “mit” kelimelerinin anlam ve içeriğine değinmek gerekir. Zira Yunan mitolojisi de dâhil 
bütün mitolojiler, zamanımıza kadar ulaşmış olan bu mitlerin araştırılması ve incelenmesi neticesinde 
ortaya çıkmıştır.

Mitler yoksa mitoloji de yoktur.
Dilimize Yunancadan gelmiş olan mitoloji, A
ntik Yunan’dan bu yana kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan mit sözcüğü bu kelimenin kısaltmasıdır. 

Mit hem bilinmeyen hem de gizli sır anlamına gelir.
Mitler ilkel insanın dünyayı ve kendisini anlamlandırmak için “Neden? Nasıl?” sorularına dönemin şartları 

içerisinde vermeye çalıştığı cevaplardır. Sadece ilkel zamanın bilim dalı değil günümüzde de yaşayan 
mitler vardır. Mitlerle ilgili 19. yy. da ciddi çalışmalar yapılmıştır.

Mitlerin en önemli özelliği eski zamanlarda akıl ile açıklanamayan doğa olaylarının olağanüstü bir varlık 
olarak kabul edilip bunların tanrılaştırılmasıdır. Mitlerin konusu her zaman için yaratılıştır. Herhangi bir şeyin 
hayata nasıl geldiği, başlangıcı, oluşumu, ortaya çıkışını konu aldığı için benzer olaylarla ilgili örnek teşkil 
ederler. Mitler genellikle kutsaldır, ayin ve törenlerle ilişkilidirler.

Şu zamanda bizim için basit görünen doğa olayları ilk insanlar için hep şaşırtıcı ve korkutucu olmuştur. 
Karşılaştığı ve başa çıkamadığı doğa olayları karşısında çaresiz ve aciz kalan antik çağ insanı, bunları 
tanrılaştırarak anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu yüzden bir değil birden çok tanrı yaratmıştır kendisine. 
Dağların, ovaların, denizlerin, gökyüzünün, yeryüzünün, çiçeklerin, havanın, sesin… Her şeyin tanrısı vardır 
bu anlatılan mitlerde. Antik Çağ insanı yarattığı bu tanrıları insansı özelliklerle betimlemiştir, öyle ki bu 
tanrıların yetenekleri ve kusurları vardır. Hatta kızgınlıkları, öfkeleri, kendi aralarında kavgaları, entrikaları 
bile vardır. Fakat bu tanrılar ne kadar insansı özellikler taşısalar da insan gibi ölümlü bir varlık olmamalıydı 
antik çağ insanına göre. Bu yüzden mitlerde tanrı ve tanrıçaların kendilerine özgü olağanüstü yetenek ve 
becerilere sahip olduklarından sıklıkla söz edilir.

Mitoloji ise; mitleri inceleyen Efsaneler Bilimi olarak tanımlanır. Mitoloji, olayları değil, olayların ortaya 
çıkma sebeplerini açıklamaya çalışır.

Günümüzde mitolojik düşünme biçimine pek iyi bakılmaz, akıldışı olarak görülür. Tamamen hayal ürünü 
olduğu ve gerçekliğinin olmadığı konusunda yaygın bir inanç vardır. Fakat hayal dünyası olan her şey gün 
gelir gerçek olur derler. Bir zamanlar sadece hayal olan ve sadece mitlerde yaşanabileceği düşünülen 
“uzaya yolculuk etmek” ya da “aya gitmek” bilim insanlarının hayalinden ibaretti. Hatta bazı düşünürler/
filozoflar bu mitler üzerinden araştırma yaparken tarihsel ve gerçek olayların izlerine rastlamıştır. Onlardan 
birisi Evhemeros adında bir Yunan filozoftur. Daha sonra 19. yy. da bir İngiliz filozofu olan Herbert Spencer 
tarafından da bu olaylar desteklenmiştir.  Bu açıdan hayal dünyası insanın ve insanlığın gelişmesi açısından 
önemlidir. Öyle ki bazı mitolojik hikâyeler ya da olaylar insanoğlunun ufkunu genişletebilir. Zamanla 
mitolojide bilim ve teknoloji gibi geçmişi, geleceği ve şu zamanı daha iyi anlamlandırabilmek için insanlığın 
yararlandığı, faydalandığı bir bilim dalı olabilir… Neden olmasın?



Gaia (Yeryüzü)
Yeryüzünü simgeleyen, arzın cisimleşmiş hâli 

olan tanrıçadır. Bir ana tanrıça, doğa ana olan ve diğer 
tanrıların kendisinden türediği ve ilk zamanlarda tüm 
Yunanistan’da tapınılsa da, zaman içinde tanrıçanın 
konumu değişmiş, ona olan ilgi azalmıştır. Gaia, 
tüm tanrıların ve Titanların annesidir. Yeryüzündeki 
bitkiler, ağaçlar, otlar, meyveler, çiçekler hepsi 
Gaia’nın sayesinde oluşur.

Aether (Gökyüzü)
Yazılı kaynaklarda kendisi hakkında fazla 

açıklama bulunmamakta. Aether, yüksek gökyüzü 
veya uzay tanrısı olarak isimlendirilmiştir. Yani 
yeryüzü ve gökyüzü arasındaki tüm hava Aether 
olarak kabul edilmiştir. Gökyüzü ve Cennetin Tanrısı 
olarak söylenir. Hakkında söylenen en büyük 
mitolojik hikâye Zeus’un onu yok etmesidir. Zeus 
ile savaştığı ve bu savaşı kaybettiği, sonucunda 
da Zeus’un Aether’i zamansız diyarlara hapsettiği 
anlatılır. Fakat Yunanlılar cenneti temsil ettiklerine 
inandıkları Mavi Gökyüzünde, Aether’in varlığını 
sürdürdüğüne inanırlar.

Tartaros (Yer altı)
  Hem bir tanrı hem de yer altında bir yer adıdır. 

Üç kat geceyle kaplı bir bronz duvarın içinde olduğu 
söylenir. Yunan mitolojisine göre cehennemdir. 
Katiller, günahkârlar, tanrılara karşı çıkmış olanlar 
ve bunun gibileri yer altının en dipteki katmanı olan 
Tartaros’a mahkûm edilir. Hades’te yer altı tanrısı 
olarak bilinir fakat Tartaros ondan daha derinde ve 
daha korkunç bir karanlığa sahiptir. Hatta Hades ile 
Tartaros arasındaki mesafenin yeryüzü ile gökyüzü 
arasındaki mesafe kadar olduğu söylenir. Başka bir 
antik Yunan tarihçisi de “Bir insanın yeryüzünden 
Tartaros’a ulaşılması 9 gün sürer.” diye söyler.

Erebos (Karanlık) 
Karanlığın temsilcisidir. Yeraltı dünyasında 

ruhların ölür ölmez geçtikleri bölüm olarak tasvir 
edilir. Bir anlamda karanlığın kişiselleştirilmiş hâlidir 
denilebilir. Yer altındaki mağaralar ve tüm karanlıklar 
Erebus’un sorumluluğundadır.

 Eros (Aşk)
 Beyaz kanatları ve elinde okuyla tasvir edilen 

bu aşk tanrısını bilmeyenimiz yoktur galiba. Eros 
sonsuza kadar sürecek olan yaratıcı üreme 
eyleminin sembolüdür. Aşkın, şehvetin sembolüdür. 

Genellikle Khaos’un ortaya çıkardığı 3. tanrı olarak 
bahsedilse de bazı kaynaklarda Eros’un Afrodit’in 
oğlu olduğu yazılıdır.

Dilimize yerleşmiş Erotik sözcüğünün kökeni 
de odur. Bir söylentiye göre attığı okla insanları 
birbirine âşık eden Eros’un kendisine hiçbir zaman 
faydası olmamıştır. Bir efsaneye göre Eros annesi 
Afrodit’e tutkuyla bağlıdır. Aşkın güzellikle olan 
ilgisi de buradan gelir… Eros küçük bir çocukken 
bir arı tarafından sokulur ve canı çok yanar hemen 
annesine koşar ve “Nasıl oluyor da bu kadar küçük 
bir iğne böyle büyük bir acıya sebep oluyor?’’ diye 
sorar. Afrodit ise “Sen de küçüksün oğlum fakat 
sen de okunla bir arı gibi herkesin canını yakmıyor 
musun?’’ diye cevaplar.

Nyx (Gece)
Gece tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki ilk 

tanrıçalardandır. Yüksek gökyüzünü ve tanrıların 
nefes aldığı havayı temsil eder. Sembolü Ay ve 
Yıldızdır. Nyx’in çok güzel olduğu söylenir. İnsanlığı 
hem iyi hem kötü olarak etkileyebilmektedir. İnsan 
ırkına ölüm ve uyku getirme yeteneğine sahiptir. 
Çok güçlü olan Nyx’ten baş tanrı olan Zeus bile 
korkmaktadır.

Hemera (Gün)
Hemera’nin mitolojiye göre Nyx ile yakından 

ilişkisi olmuş. Hemera şafak ve gün tanrıçasıydı, 
Nyx ise gecenin tanrıçası. Bahsedilenlere göre aynı 
evde yaşayan Nyx ve Gün Tanrıçası Hemera hiçbir 
zaman birbirini görmezdi. Birisi evden çıktığında 
diğeri eve girer ve böylece dünya üzerinde gece-
gündüz döngüsü oluşurdu.

İşte bu tanrı ve tanrıçalar evrenin, Dünya’nın 
ve insanın oluşumu için, bazen tartışmalar ve 
kavgalarla, bazen birbirlerini tutkuyla severek 
bazen de tek başlarına, kendi güçlerini kanıtlamak 
ve dünyaya hâkim olma hırsları yüzünden, çok farklı 
özelliklerde ve sayıda tanrı ve tanrıça yaratmaya 
devam ederler... Fakat bu yedi tanrının içinde bulunan 
Gaia kendisinden öyle bir tanrı ortaya çıkarır ki bu 
yaratılan tanrı ile birlikte egemenlik savaşları başlar 
ve ikinci dönem tanrılar ortaya çıkar ve artık Yunan 
mitolojisinde yeni bir dönem başlamıştır… Titanların 
Dönemi…





80/20 Kuralı: 
Zaman ve Enerjiyi 
Verimli Kullanma

Hayatınızın büyük bir kısmını önemsiz 
şeylere fazla vakit harcayarak geçiririz. Bir 
işe başlarken aklımızda o işe ait birçok soru 
belirir, bu sorulardan en önemlisi de işin ne 
kadar zamanımızı ve enerjimizi alacağıdır. 
İşte tam da bu noktada karşımıza 80/20 
kuralı çıkar. “Nedir 80/20 kuralı” dediğinizi 
duyar gibiyim, öyleyse hemen başlayalım...

Hatice AŞKOL
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Danimarka’da Mutlu Yaşamın Sırrı: 
Hygge                                                                                                

Aleyna ÇELİK
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Güç ve Aidiyet: 
Stanford Hapishane 

Deneyi
Berkan YAYLA
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Deneyin altıncı gününe gelindiğinde 
gardiyanlar tamamen hırslı bir şekilde haklı 
veyahut haksız sebepler ile mahkûmlara 
birer cansız varlıkmış gibi davranmaya, onları 
aşağılayıp onlara şiddet uygulamaya devam 
etmiştir. Hatta en sadistçe davranış sergileyen 
gardiyana John Wayne lakabı takılmıştır. 
(John Wayne, kovboy filmleri ile tanınan bir 
aktördür.) Mahkûmlar ise durumdan hiç şikâyet 
etmeden tıpkı gerçek bir mahkûm gibi rollerinin 
Nirvana’sına ulaşmışlardır. Mahkûmlar ve 
gardiyanlar arasındaki iletişimin tamamen 
sadistçe bir hal aldığını fark eden Zimbardo ve 
ekibi deneyi sona erdirmiştir.  Deneyin amacı; 
insanların mevcut konumlarına ne düzeyde 
uyum sağladıkları, ne kadar benimsedikleri 

üzerinedir. Kısacası insanların kendilerine 
biçilen rollere ne kadar aidiyet duygusu 
hissettikleri ölçülmek istenmiştir. Deney her 
ne kadar altıncı gün durdurulmuş olsa dahi 
amacına ulaşmıştır diyebiliriz. İnsanlara otorite 
uygulama hakkı verildiğinde bunun sınırlarını 
ne kadar zorlayacağı, mevcut “yöneten’’ 
konumuna ne kadar uyum sağlayacağı 
belirlenmiştir. Veyahut “yönetilen’’ konumunda 
bulunan kişilerin sistemi sorgulamadan, 
kendi kabuklarından sıyrılmadan durumlarını 
kabullenmesi, birer otorite tarafından boyun 
eğmeyi yeğlemesi deneyin haklılığını gözler 
önüne sermiştir. 

Hayat da Stanford Hapishane Deneyi gibi 
değil midir zaten?

Lens Dergisi
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Deney Gerçek Mi?
Günümüz modern dünyasında da birer 

hapishane deneyinin çarkı altında veya üstünde 
bulunmaktayız. Toplum tarafından ezilen ve 
dışlanan bireylerin bu durumdan sıyrılmayı 
tercih etmemesi, başkaldırıda bulunmaması 
onların mevcut konumlarına aidiyet duyguları 
ile bağlanmalarına yol açmaktadır. Özellikle 
dikkat çekmek isterim ki deneyde de iki 
kişi hariç, kimse, hakkı olmasına rağmen 
deneyden ayrılmak istememiştir. Bazıları 
maddi gelir için olsa dahi çoğu mahkûm 
deneyi tamamen unutup mevcut konumlarına 
körü körüne bağlanmıştır. Kısacası kendilerini 
gerçek birer mahkûm yerine koymuş, ellerini 
kollarını sallayarak gitme haklarının olduğunu 
dahi unutmuşlardır. 

Aynı şekilde toplumda ezen ve dışlayan 
bireyler de mevcuttur, bu bireyler yönetme 
arzularının kurbanı olmuş ve insaniyetlerinden 
sapmışlardır. Mevcut konumlarından ve 
özgürlüklerinden de memnun oldukları için 
kendilerine biçilen bu role adapte olmaları 
daha da kolay olmaktadır. Altlarında bulunan 
insanlara karşı bir üstünlük kurmaları 
söylendiğinde en başta ılımlı olsalar dahi bir 
zamandan sonra kontrolsüz güç kullanmaya 
başlarlar ve bir süre sonra bundan keyif alırlar. 
Deneyde de görüldüğü üzere yukarıdan emir 
verildiğinde gardiyanlar mahkûmları zorlamaya 
başlıyor, mahkûmların kendilerini güçsüz 
hissetmelerini sağlıyor ve ardından da kontrolü 
kaybedip tamamen vahşileşiyorlar. Hayat da 
Stanford Hapishane Deneyi gibi değil midir 
zaten? Hepimiz birer role sahibiz, hepimiz 
birer yöneten veya yönetileniz. Sorgulamamız 
gereken şey bu rollerimize ne kadar adapte 
olduğumuz ve karşı tarafa nasıl etkiler 
bıraktığımızdır. Eğer psikolojik, ekonomik veya 
sosyal üstünlüğü elimizde bulunduruyorsak 
ve bu üstünlüğü başkalarının zararı üzerine 
uyguluyorsak Stanford Hapishane Deneyindeki 
“Gardiyanlardan’’ bir farkımız yoktur. Lakin 
başkaları bizim üzerimizde otorite kuruyor 
ise ve biz çıkış yolu aramadan durumumuzu 
kabullenmiş isek deneydeki “Mahkûmlardan’’ 
çok da farksız değilizdir.  

Deneyde gardiyanlara boyun eğmeyen, 
onların sadist davranışlarına yenik düşmeyen 
ve en sonunda psikolojik sorunlar yaşayarak

deneyden ayrılan iki mahkûmu da unutma-
mak gerek. Az önce bahsettiğimiz gibi yö-
neten veya yönetilen konumunun herhan-
gi birisine adapte olunamaz ise sistem bu 
bireyi dışarı atarak onun hiçbir yere ait ol-
masına izin vermez veya bu şahıslar ken-
di iradeleri kapsamında sistemden ayrılırlar. 

 Deneye yönelik birtakım eleştiriler de mevcut-
tur; mesela öğrencilerin karakteristik özellik-
lerine göre seçildikleri, zaten deneyde alınan 
sonuçların deneklerden beklendiği öne sürül-
müştür. Benzer bir şekilde deneklere deneyin 
belgesel formatında olacağının önceden ha-
ber verildiği ve deneklerin de bu sebeple de-
neyde abartılı rol yaptığı üzerine de eleştiriler 
mevcuttur. Ayrıca John Wayne lakaplı gardi-
yan, deneyi gerçekçi yapmak babında hususi 
olarak o kadar vahşi davrandığını açıklamış-
tır. Bunun yanı sıra daha ahlaki bir bakış açı-
sı ile yapılan eleştiriler de vardır, bunlardan 
en önemlisi; deneklerin deney esnasında 
yaşadıkları psikolojik gerilimin onların hayat-
larına ne gibi etki ettiği hususundadır. Ayrıca 
durduk yere bir zorbalığın ortaya çıkmayaca-
ğı bunun için bir itici gücün olması gerektiği 
yani Zimbardo ve ekibinin gardiyanları zorba-
lık yapmaları için teşvik ettiği söylenmektedir. 

 Tek bir deney üzerinden bu düşüncelerimiz 
kanıt niteliği taşıyamaz. Zimbardo’nun da ar-
kadaşı olan Milgram’in 1961 senesinde yaptığı 
deney Stanford Hapishane Deneyi ile benzer-
lik gösterse dahi insanlara otorite verildiğin-
de bunu sadistçe uygulamaya koyacağı veya 
sadizm karşısında insanların boyun eğeceği 
muammadır. Bu konuyu netleştirmek için daha 
fazla deney yapılması gerektiği aşikârdır. Stan-
ford Hapishane Deneyi, ilginç olması ve insa-
ni unsurları hiçe sayması ile tarihe fazlasıyla 
işlemiş bir deneydir. Yapıldığı tarihten günü-
müze kadar çok ilgi görmüş hatta kendisinden 
esinlenerek çekilen filmler de olmuştur; İlk film 
2001’de “Das Experiment” isimli Alman yapımı 
filmdir. 2010 tarihinde Adrien Brody ve Forest 
Whitaker gibi yıldız aktörlerin başını çektiği 
“The Experiment” filmi çekilmiştir. Son olarak 
2015 senesinde “The Stanford Prison Expe-
riment” filmi sinemaseverler ile buluşmuştur.



Gürsel AYAYDIN

Küresel politikada adı oldukça sık duyulan ve ülkedeki hemen hemen tüm gelişmelerin 
dünya kamuoyuna mal olduğu, siyasi istikrarsızlığın daimî merkezi ve etnik-dini unsur-
ları-ekonomisi ile dış ilgiye her zaman açık bir coğrafya; Afganistan…

İSTİKRARLI
İSTİKRARSIZLIK:
AFGANİSTAN VE TALİBAN
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ABD’nin Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının 
faili ve uluslararası terörün en büyük kaynakların-
dan biri olarak ilan etmesi üzerine 2001 yılının Ekim 
ayında başlayan savaş, uluslararası terörizme 
darbe vurmak amacıyla George W. Bush tarafın-
dan “war on terror” ilkesi üzerinden şekillenmiştir. 
Harekât, 11 Eylül saldırısının elebaşı Usame Bin 
Ladin’in yakalanmasına kadar sürmüş, iki aşamalı 
bir savaş halinde devam etmiştir. İlk aşama 2001-
2014 yılları arasında gerçekleşmiş, ABD ve mütte-
fikleri ilk aşamayı kazanmıştır. İlk aşamanın sonucu 
olarak Taliban rejimi yenilgiye uğratılmış, El- Kaide 
ve Taliban kampları yok edilmiş ve Peştun kökenli 
Hamid Karzai liderliğinde demokratik bir rejim ku-
rulmuştur. Bir yandan Taliban etkisizleştirilerek de-
mokratik bir ortam sağlanmaya çalışılırken diğer 
yandan da Taliban güçleri insan haklarını ihlalle-
re devam ederek ve yoğun bir şekilde uyuşturucu 
üretimine yönelerek siyasi, ekonomik ve askeri 
varlığını devam ettirmeye çalışmış ve yeni rejimin 
en ciddi tehdidi olma niteliğini korumuştur. İkinci 
aşama ise 2015-2021 yılları arasında yaşanmış ve 
2021 yılına gelindiğinde ABD başta olmak üzere 
NATO kuvvetleri 29 Şubat 2020 Doha Andlaşması 
gereği Afganistan’dan çekilmiştir. ABD’nin Afganis-
tan’dan çekilmesinin hemen ardından Taliban sal-
dırıya geçmiş, ülke genelinde kontrolü sağlamış ve 
Afganistan hükümetini lağvetmiştir. Taliban, yöneti-
mi tekrar ele geçirdiği ilk dönemde uluslararası ka-
muoyuna ılımlı mesajlar vermiş ve yine ilk safhada 
halka yönelik herhangi bir açık baskı, yıldırma veya 
zorlama uygulamamıştır. Halk, yine ilk safhada ken-
dilerine karışılmadığını dile getirse de Taliban’ın ne 
zaman ne yapacağı konusunda derin endişe duy-
maya devam etmiştir. Nitekim söz konusu endişe-
ler boşa çıkmamış, çok kısa bir süre sonra Taliban 
kaldığı yerden devam ederek dini radikalizm temalı 
katı bir rejim inşa etmeye başlamış; insan haklarını 
ihlallerine, özgürlükleri kısıtlamaya devam etmiştir. 
Önümüzdeki süreçte ise Taliban’ın nasıl bir yol izle-
yeceği, yerel halk ve uluslararası kamuoyunda bü-
yük bir endişe ve merak ile beklense de zaman bu 
endişenin haklı/haksız olduğunu kanıtlayacaktır. 
Zaman zaman kendi açısından ılımlı açıklamalar 
yapan Taliban, şimdiden yerel halkın bir kısmından 
ve birçok ülkeden tepki çekmeye başladı bile. Eğer 
süreç bu şekilde devam ederse Afganistan’daki Tali-
ban yönetiminin dış dünyadan ve genel insani norm-
lardan izole bir radikal rejim olarak varlığından söz 
etmek hiç de gerçek dışı olmayacaktır. Ki geçmişte 
izlediği yöntemler bu durumun en güçlü kanıtıdır.
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Pencere - Dışarı
İnsan - İçeri

Berlin Üzerindeki 
Gökyüzü
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Artık film siyah beyaz değil renkli bir 
film olur. Tabii ki intihar eden bir gencin 
omuzlarına başına koyan Cassiel, her şeyi 
belki daha derinlemesine hissetmişti. “İntihar, 
geride kalanlara yönelik ağır bir suçlamadır.” 
diyen Özel’in dizeleri onu izleyen kalabalık 
insanların kulaklarında yankılanıyordu 
sanki. Yine Cansever’in dizeleri o sahne için 
söylenmişe benziyordu: “Bu kimin duruşu, bu 
sizin en gülmediğiniz saatlerde…” İnsanın en 
gülmediği saatler hangi saatler bilinmez ama 
bu sahnede insanların en gülmediği saatler 
resmedilmiş gibiydi.

Sonuca gelecek olursak:

Ben iki melekten biri olsaydım; insan 
olup âşık olan Damiel değil, Cassiel gibi 
melek olarak kalıp insanların iç dünyalarını 
okumaya devam ederdim. Ne diyordu 
yine Cansever “Umutsuzlar Parkı” isimli 
şiirinin üçüncü bölümünde: “Binlerce ama 
binlerce yıldır yaşıyorum. Bunu göklerden 
anlıyorum. Kendimden anlıyorum biraz...” 
Ama kendimden anlamam için yaşadığımı, 
insanın basit aşk dünyası yerine melek 
olarak kalmaya çalışırım. Tanpınar’ın “Ben 
zamanı gördüm. İçimde ve dışımda sesli 
çalışıyordu.” dizesini içselleştirmek için melek 
olarak kalmaya devam ederdim... Zaten insan 
olmayı tercih eden Damiel isimli melekten söz 
ediyoruz. Eğer Melih Cevdet Anday okumuş 
olsaydı muhtemelen pişmanlığını “İnsanlar 
içlerini döktükçe uzaklaşıyorlar birbirlerinden. 
Deminki yabancılığımız daha güzeldi.” diyerek 
ifade ederdi. Çünkü Canetti’nin “İnsan birini 
benimser benimsemez içindeki öteki canlanır.” 
dizeleri o melek şahsında canlanmamıştı.

Yetmiş yaşında kanser olduğunu öğrenip 
zaten öleceğini bildiği için yazgısına boyun 
eğmeyerek ve özgür iradesini etkin kılarak 
evinin dördüncü katından atlayıp intihar eden 
Filozof Gilles Deleuze kendini “pencere-dışarı” 
etmişti. Bu melekler ise kendini “insan-içeri” 
etmişlerdi. Zaten ikisi de aynı şey (intihar) 
değil mi? 
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Bu da Bazgiret’ten bir kare. Sonbaharın bütün 
güzelliklerini barındırıyor. Dağda kar, şelale 
akıyor gürül gürül, ağaçlar rengârenk, etrafta 
hayvanlar geziyor, huzur kokuyor.

Şavşat- Karagöl’de işler çok da beklenilen gibi 
ilerlemiyor çünkü burada çam ağaçları ağırlıkta 
bu yüzden de sararma yok hâlâ yeşil. Sonbahar 
tonları için Borçka-Karagöl’e gitmek gerekiyor 
diye düşünüp oraya da gittik ama bu yılki erken 
kar yağışı oradaki yaprakları da dökmüştü 
maalesef.

Bu da Borçka-Karagöl’ün bu yılki sonbaharı.

Ama Rize-Çayeli’nde sonbahar hurma ağaçları 
ile sürüyor.
Yazımın başında da söylediğim gibi Karadeniz 
dört mevsim de görülmesi gereken bir yer. 
Ben sonbaharda Şavşat’a odaklandım ve hava 
şartları da gösterdi ki bunda çok doğru yaptım. 

Peki, sizin sonbahar Peki, sizin sonbahar 
mekânınız neresi? mekânınız neresi? 
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İstanbul… Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürlerin birleştiği, 
dinlerin anlam kazandığı, dünden bugüne yaşayan bir efsane…
Uğruna çok satır karalanmış İstanbul’a 
Gelin bu sefer aşk ile bakalım kısaca…

Aşk-ı İstanbul

Niçin böylesine önemli İstanbul? Coğrafi konumu, birçok imparatorluğun başkentliğini 
yapmış olması, dinler için önemi, hissedip hissettirmesi ve daha da fazlası... Bu konuda 
hemfikiriz; anlam ve çeşitlilik yüklü bir organizmadır İstanbul. Tarih serüveninde birçok 
aktöre ev sahipliği yapmış ve ilham olmuştur. Roma İmparatorluğundan, Bizans, Osmanlı 
ve günümüzde Türkiye’ye kadar yaşamına devam eden, canlılığını hep korumuş ve gittikçe 

                                                                                                      
Ayşenur ÖZDEMİR
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daha da popüler hale gelen bir şehir…

İstanbul’un etkileyici ve popüler bir 
şehir olmasının öncelikli sebeplerinden 
biri şüphesiz coğrafi konumu. Napolyon 
Bonapart’ın “Bir gün dünya tek bir ülke 
olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü ile 
Joseph Heler’ın “İstanbul dünyanın gerçek 
başkentidir. Coğrafya konumu bakımından 
dünyada rakibi yoktur.” ifadesi gerçeği ortaya 
koyuyor. Boğazı ile Asya ve Avrupa kıtasını 
birbirine bağlayan, Karadeniz ile Marmara 
Denizini birleştiren, yedi tepe üzerine 
kurulmuş bir şehir... Gerard De Nerval’in 
“İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı 
birleştiren büyülü (tılsımlı) ve adeta kutsal 
bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın 
en güzel yeridir.” beyanı da cabası…

İstanbul, coğrafi konumunun yanında 
üç semavi dini içinde barındıran dokusu ile 
adeta bir manevi köprüdür de. Musevilik, 
Hristiyanlık ve İslamiyet’i hâlâ bir arada 
yaşatmaya devam eden, gerek kültürel 
dokusu gerekse de ev sahipliği yaptığı üç 
dinin ibadethaneleri (sinagoglar, kiliseler 
ve camiler) ile etkileyici bir mozaiktir. 
Ayasofya Camii gibi… Ayasofya iki semavi 
din için önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 
bir buçuk asır önce Hristiyanlar tarafından 
ibadethane olarak inşa edilen Ayasofya; 
Müslümanların 1453 yılında İstanbul’u fethi 
ile camiye çevrilmiştir. Bir asır Hristiyanlık 
için kutsal bir mekân iken, yaklaşık altı 
yüz yıldır da Müslümanlık için kutsal bir 
mekân… İlahi Hikmet’ten Camii Kebir’e…

İstanbul’da küçük bir gezi aracılığıyla 
yeni bir köprü ile de karşılaşıyorsunuz; 
dünden bugüne tarihi ve duygusal bir 
köprü… Adım adım; Süleymaniye Camii, 
Çemberlitaş, İmparator Theodosisus’un 
Mısır’dan getirttiği Dikilitaş, Sultanahmet 
Camii ve Topkapı Sarayı… Diğer yanda; 
Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan 
yürüttüğü Tophane-Kasımpaşa hattı, 
Kasımpaşa’nın karşı kıyısındaki Balat’ta 
Fener Rum Patrikhanesi, oradan Eyüp 
Sultan Camii ve biraz yukarıda Haliç’i süzen 

Piyer Loti…  Peki, ya Roma delikanlısı 
Galata Kulesinin Yunan Kız Kulesine 
aşkı… Müslüman-Türk Hezârfan Ahmet 
Çelebi değil miydi Galata’dan Üsküdar’a 
bu aşk mektuplarını uçarak ileten… 
İstanbul, sen eşsiz bir hikâyesin…

Alphonse De Lamartine “Dünyanın 
başkenti… Beldeler Kraliçesi… Dünyaya 
son kere bakacaksın deseler bu bakışı 
İstanbul’un Çamlıca’sından isterdim.” derken 
Pierre Loti’nin “Ah İstanbul! Beni büyüleyen 
isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin” 
haykırışı ile Orhan Veli Kanık’ın gözleri 
kapalı İstanbul’u dinleyen mısraları…

Belki uzun, belki de kısa satırlar 
ile anlatılabilir İstanbul’un varlığı. 
Fakat hissi hiç de ölçülemez; satırlar 
biter ruhu damakta kalır…

Öyle görünüyor ki; İstanbul kendinden 
söz ettirmeye çağlarca devam edecek. 
Ruhu ile İstanbul’u hissettiğinizde o an 
orada olsanız bile yine özlüyorsunuz 
O’nu… İstanbul; hisleri olan, yaşayan, 
güzelliklerinin yanında karmaşası ile de 
yaşamaya çalışan bir şehirdir.  Yolunuz 
bir gün mutlaka ruh-i İstanbul’a düşmeli… 
Hatta, İstanbul’da bir aşk yaşamalı…
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Kapıyı açınca evden yansıyan huzuru ondan 
başkası duymuyordu. Ne de olsa kalemle 
çizilmişçesine düzenli evin hâkimiydi kendisi. 
Onun dışındaki evin diğer iki üyesi diktatörün 
kurallar listesinden çıkmadan nefes alabilmek 
için canlarını dişlerine takarak uğraşıyorlardı. 
Meral’in listesinde yazanlar ne artıyor ne 
de eksiliyordu. Bütün bu kurallar bütünü 
Meral’i iliklerine kadar yoruyordu. Temizlik 
ve düzene dayalı belirledikleri o kadar çoktu 
ki, askeriyedeki yasaklar bile daha insaflı 
kalırdı. Evin en küçük üyesi Aden dünyaya 
geleli üç yıl olmuştu. Eş dost, çocukla beraber 
evin düzenini değişeceğini, eskisi kadar evi 
kırklayamayacağını söylüyordu ama tabii Meral 
hepsini alt etmeyi üç yıllık performansıyla 
başarmıştı. Evin babası Murat’a ait bir çöp 
tanesi yoktu evde. Zavallı Meral evdeki bütün 
eşyalara hükmettiği gibi kimin kıçını nereye, ne 
zaman, nasıl koyacağına dayalı da talimatlar 
verebiliyordu. Kimse istediğini yapabilecek kadar 
özgür değildi bu evde. Evin salonu buzdan iglo 
evlerini andırıyordu. Beyaz koltuklara dışarıdan 
gelen birinin oturması yasaktı. Ortalıkta sehpa, 
salon masası, kendince gereksiz bulduğu 
objelere yer yoktu. Duvarda sadece siyah bir 

saat, onun dışında beyaz duvarlar boydan 
boya kaymak gibi pürüzsüz ve lekesizdi. İnce 
uzun televizyon ünitesi şaşırılmayacak şekilde 
beyaz mermerden ve tek bir raftan oluşuyordu. 
Camdan ince uzun avizenin o kadar çok ampulü 
vardı ki evde akşam olamıyordu yanan ışıklar 
sayesinde. Televizyonun yanında gümüş tek 
bir aile fotoğrafı çerçevesi vardı ama bu aralar 
o da gözüne batmıyor değildi. Evin salon ve 
mutfağı birlikteydi. Bütün mutfak dolapları ve 
mutfak masası diğer detaylarda olduğu gibi 
renk barındıramıyordu. Evdeki beyaz hâkimiyeti 
adeta insanın içini ürpertiyordu. Mutfağın 
köşesinde beş raflı bir sebzelik görevini temizlik 
ekipmanlarını ve deterjanları taşıyarak yerine 
getirebiliyordu. 

Murat mutfaktan sadece su alabilir ama 
elmas gibi parlayan ocakta veya tezgâhta 
canının çektiği yemeği yapamazdı. Bütün 
tabaklar, bardaklar ve Meral’in gözbebeği 
kahve makinesi camlı dolapların içinde inci 
gibi sıralanıyorlardı. Bu ev ve Aden, Meral’i 
bankadaki işinden etmişti. Bu cümle Murat’ın 
kulaklarında sıklıkla yankılanıyor ama Murat 
çok istese de “Aden ve evimiz seni bu hale 
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getirmedi” diye haykıramıyordu. Çalışma hayatı 
toplasan iki yıl bile sürmedi üniversiteden 
mezun olduktan sonra. Tabii kimsenin elini 
sıkamayan, günde sayısız kez elini yıkayan, 
yıkayamadığında sıvı dezenfektan kullanan 
birinin aktif iş hayatında barınması imkânsızdı. 
Bu yıl Aden okula başlayacaktı ve Meral için yeni 
bir dönem başlıyordu. Okul hayatı demek yeni 
insanlar tanımak demekti ve her gün fazladan 
kirlenen kıyafetler. Aden’in okula başlaması 
Murat’ı mutlu etmişti. Murat akşamları Meral’i 
sinirlendirmek için; “Meral çocuğumuz istediği 
gibi boyama yapacak, hamur oynayacak.” 
dediğinde Meral’in tiz sesi anında yükseliyor: 
“Nankörler, sizin için o kadar uğraşıyorum. 
Pisliğinizde boğulun.” diye haykırıyordu. 

Bir gün çalan telefonla hayatındaki bütün 
listeler alt üst olacaktı Meral’in. Gelen telefon 
anaokulunun psikoloğundandı. Acilen “Sizi 
ve eşinizi okula bekliyoruz.” diyen kadının 
sesi acımaklı, öfkeli ve netti. Elindeki temizlik 
bezini fırlattı ve hayatta yapmadığı bir şekilde 
ev eşofmanı ile arabaya koştu. Murat’ı aramak 
ancak biraz yol gittikten sonra aklına gelebildi. 

Murat: “Acaba düştü mü? Başına bir şey mi 
geldi? Doktoru aramalı mıyız?” diye soruları 
peşi sıra sıralarken Meral: “Bilmiyorum Allah’ın 
cezası, sanki sen okulun yerini mi biliyorsun. 
Al işte iyi araştıramadık. Demek ki düzgün bir 
yer değilmiş. Onun başına bir şey gelirse seni 
öldürürüm.” diye çığırıyordu.

Okulun kapısına hemen hemen aynı anda 
geldiler. Deli akan bir nehir gibi psikoloğun 
odasına daldılar. 

Meral: “Aden iyi değil mi? Ne oldu?” diye 
söze başladı. Murat’ın yüzü kar gibi olmuştu. 

Elleri yaprak gibi titriyordu. 

Psikolog ilk olarak sağlığı iyi ve başına 
bir şey gelmedi diye söze başladı ama ikinci 
cümle Meral’in omuzlarını yere düşürmeye 
yetmişti. “Aden’in çok ciddi sorunları var. Oyun 
oynayamıyor, kimseyle arkadaşlık kuramıyor. 
Okul başlayalı üç ay oldu ama pis diyerek 
oyun hamurunu eline alamıyor. Bahçede yere 
oturup oynanan hiçbir oyuna katılamıyor. En 
vahimi bunu yapan arkadaşlarına pislik diyor. 
Siz ne yaptınız ona böyle?” diye üçüncü ve 
her ikisinin de kalbine kılıç gibi saplanan 
cümleyi kurdu. Murat sadece Meral’in yüzüne 
baktı, baktı tekrar baktı ve eliyle “buyur Meral” 
diye açıklama yapması için itekledi. Meral’in 
söyleyecek sözü yoktu. Evde olsa haykırırdı 
ama bütün gardı düşmüş, gözlerinden damlalar 
süzülmeye başlamıştı. Zar zor sendeleyerek 
ayağa kalktı, açıklama yapmadan kapıyı açıp 
çıktı. Odada kalan Murat’ın yaptığı açıklamaları 
duymuyordu. Hatta kulaklarındaki uğultu, bütün 
vücudunu saran sızı, şuurunu yitirmiş gibi onu 
arabaya itiyordu. Eve vardığında inmeden 
öylece oturdu bir süre. Yol boyu kızı için 
söylenenler, yaşantısı, kocasından yıllar içinde 
nasıl uzaklaştığı geçti zihninden. Öyle ne kadar 
kaldığını ve utanç içinde vızıldayarak ağladığını 
bilmiyordu. Ne yapacağını da. Sözde o olmadan 
pisliklerinde boğulacaklarını söyledikleri ile 
hayatlarını çöplüğe çeviren biri olmaktan başka 
bir şey değildi. Nice sonra eve girdi. Beyaz 
koltuğa oturdu. Murat ve Aden gelmeden beyaz 
koltukları Aden’in hiç kullanılmamış pastel 
boyalarıyla rengârenk boyadı. Dışarıdan gelip 
üstünü değiştirmeden bu koltuklarda oturduğu 
ilk günün sonunda koltuklar soğuk karları 
andıran havasından sonunda kurtulmuştu…
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Margaret Mitchell’in yazdığı ve o da 
yeni yayımlanan “Gone with the Wind” 
(Rüzgâr Gibi Geçti) romanı, onun hemen 
yanında Agâh dedem...Düşünceli ve 
bitkin görünüyordu, bir şeyler söylemek 
istiyor ama söyleyemiyor, avazı çıktığı 
kadar bağırmak isteyen ama ağzına kadar 
suyla dolduğu için sesini çıkaramayan, 
denizde boğulmasına ramak kalmış 
insan gibiydi, içindeki imdatlar, feryatlar, 
figanlar yüzünden okunuyordu... 

-Dedeciğim?
-Efendim evladım!
-İyi misin?
-Gel bakalım buraya Atilla’nın torunu, 

Agâh dedenin sana söyleyecekleri var...
-Evlat, ben artık bir değil, iki ayağı 

da çukurda olan Agâh’ım, biliyorsun 
ablan darülfünunda okuyor, istediği 
ve hak ettiği hayatı yaşıyor, senin için 
çok güzel bir şey düşünüyorum...

-Düşündüğün nedir Agâh dede?
-Büyük Gök Okulu...
 Nuri Demirağ 17 Eylül 1936 tarihinde bir 

etüt atölyesini ve aynı yıl Divriği’de “Büyük 
Gök Okulu” adını verdiği ortaokulun temelini 
attı. İstanbul’da da yeni bir “Gök Okulu” 
açtı, bu okulda teknik eleman yetiştiriyor 
ve uçuş dersleri veriyordu. Atölyesinde 
beş Alman mühendis çalıştırıyordu.Nuri 
Demirağ kallavi bir insandı.Türkiye’de ilk 
uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kâğıdı 
üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri 
gerçekleştiren vatansever bir iş adamıydı...

 Artık dedemin enerjime ortak 
olamadığının farkındaydım ve önümde 
gerçekten çok önemli bir yol ayrımı vardı; 
ya burada kalıp hayallerimin bana gelmesini 
bekleyecektim ya da ben hayallerime 
gidecektim. “Biliyor musunuz, bir dakika, 
hatta bir saniyede verilen veya verilmeyen 
bir karar, bir tereddüt anı, insanın hayatı 
üzerinde ne uçsuz bucaksız neticeler 
doğurabiliyor. ”(Sabahattin Ali-Kağnı)

-İsterim dedeciğim...
 Dedemle birbirimize iyi geceler deyip 

yatağıma doğru yol aldım, kafamı yastığa 
koyar koymaz gelecek hakkında düşünmeye 
başladım... Kaygının markajından sıyrılıyor, 
heyecana yakalanıyordum, heyecandan 
kaçıp korkulara yem oluyordum ve en son 
vardığım yer uykusuzluk oluyordu... Tarifi 
olmayan duygular içerisindeydim, belki 
radyo bu hâletiruhiyemin toparlanmasına 
yardım edebilirdi ve en sevdiğim şeyi, 
radyo frekanslarının değiştiği ufak yuvarlağı 
sağa sola çevirip hâletiruhiyeme ilaç 
aramaya başladım...Seyyan Hanım... 
Seyyan Oskay’ın nihavent makamından 
söylediği musikiye denk gelmiştim:

“Felekten saadet çalınmaz cicim, 
Gönüller alınır satılmaz cicim, Kokunuz 
renginiz ipek cildiniz, Sevilir okşanır 
kanılmaz cicim” (Seyyan Oskay-
Felekten saadet çalınmaz cicim)

 Temelleri, yükü zoraki kaldıran binama 
bir yenisini daha eklemiş, aklıma Vera’yı 
da koyup kendi evimi, kendi ellerimle 
havaya uçurmak üzereydim... Patlamaya 
son üç-iki-bir ve uyumuştum... Sabah 
uyandım dedemle birlikte hüzünlü 
kahvaltımızı yapıp buruk evimle vedalaşıp 
çift Silahşorlar olarak yola çıktık. Uzun 
bir yolculuğun ardından Sivas’ta bulunan 
Gök Okul’a varmıştık, okula kaydoldum, 
Agâh dedemden ayrılacak olmak beni 
inanılmaz derecede üzüyordu ama saat 
beşi ayrılık geçiyordu... Gözlerim sağanak 
yağışlı, iç kesimlerim çok bulutlu ve tüm 
vücudumda yıldırım tehlikesi vardı, hava 
durumum gerçekten hiç iyi değildi... Agâh 
dedeme sıkı sıkı sarıldım, bir paratoner 
edasıyla başıma dokunan Agâh dedem:

“Unutma her gidiş bir ayrılık 
değildir evladım çünkü bazen ne 
kadar uzağa gidersen git yüreğin 
hep bıraktığın yerdedir” dedi...

 Bunun gerçek bir ayrılık olduğunu iki 
yıl sonra Agâh dedemin cenazesinde 
anlayacaktım, bu dünyadan bir Agâh 
Efendi geçti, ona son kez bir şey söyleme 
fırsatım olsaydı şunu söylemek isterdim:

“Gone with the Wind”
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Kendimize yabancılaşmamızın romanı, 
kişisel tarihimizin en çarpıcı örneklerinden bir 
başyapıt olarak ifade edebileceğimiz “Yabancı” 
eserine Albert Camus şu sözlerle başlar: “Bugün 
annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum.” Bizi bu 
denli kendimize, varlığımıza yabancılaştıran 
neydi? İnsanlığın gözleri önünde yavaş yavaş 
ruhumuzun silinmesi, bizden geriye kalacak 
olanın biz daha varken, yaşıyorken, nefes 
alıyorken, umudun da hâlâ olduğu bir zaman 
diliminde yok olmaya başlamasının nedeni 
neydi? Kendimizden, sevdiklerimizden, 
toplumdan her gün biraz daha kopuyoruz, 
tellerine ayrılıyor o ip. Dünya gelişiyor, köklü 
değişiklikler yaşanıyor ama biz 1996’da kaleme 
alınmış Yabancı’dan bir adım uzaklaşamıyoruz, 
Meursault ile yan yana oturuyoruz, insanlığa 
eşit mesafelerde kalışımızı sürdürüyoruz. 
Meursault, romanımızın ana karakteri,  bizi 
olanca çıplaklığıyla yaşayan, belki de bizi bizden 
daha iyi gözler önüne serebilen, içimizden bir 
karakter. Eseri okurken Meursault’un varlığını 
sorgulamıyoruz, nasıl olur demiyoruz, satırların 
arasında bir yolculuğa çıkıyoruz, insan 
benliğinin gizemli dünyasına doğru... Peki, bizi 
bu kadar ortaya koyabilen bir karakter nasıl 
ortaya çıktı, şimdi gelin birlikte eserin yazıldığı 
dönemi soluyalım.

19.yüzyılın başlarında Avrupa topraklarında 
yeni bir felsefi akım ortaya çıkıyor: Varoluşçuluk. 
Sartre’ın tanımıyla insanın önce var olduğu, 
var olduktan sonra özünü (onu o yapan şeyi) 
kendisinin oluşturduğuna inanılan bir düşünce 
biçimidir. Yine temelleri 19.yüzyıl filozoflarından 
Danimarkalı Soren Kierkegaard’a dayanan 
Absürdizm akımı: İnsanların yaşamları boyunca 
bir anlam arayışı içinde olduğundan ve bunun 
sonucunda da iki yol seçtiklerinden bahseder. 
Bu iki yolun: Ya hayatın anlamsız olduğu ya da 
Tanrı’ya inanmak, bir dine bağlanmak olduğunu 
ifade ederler. Absürdizm varoluşçulukla 
bağlantılı bir felsefi düşünce akımıdır. Bu 
iki düşünce akımının da izlerini Camus’nun 
eserlerinden özellikle Yabancı’da görüyoruz. 
Hayatı sorgulayan, kendi kimliğinin peşinde 
olan bir karakter Meursault. Hepimiz kendi 
hayatlarımızın başrolüyüz. Olmak istediğimiz 
‘ben’e ulaşmamızın önündeki tek engel yine 

bizden başkası değil. Kendimizi ararken yine 
en çok kendimizde kayboluyoruz. Karanlık 
dehlizlerden varoluş yolculuğumuz başlıyor, o 
yolda aydınlatmalar yok, gideceğimiz yol bile 
belli değil... Derinlerde kendi izlerimizi bulmaya, 
hayat gayemizin sesini duymaya başlıyoruz ve 
ışıklar bir bir yanıyor. Lambalar yanıyor, yön 
veriyoruz kendimize, bir an oluyor hayatımızın 
kırılma noktası olan dönüm noktalarını 
yaşıyoruz ve bu sefer hayata hiç bakmadığımız 
bir pencereyi açarken buluyoruz kendimizi. 
Kitabın ilk sayfalarında karakterimiz bir dönüm 
noktasıyla kendi benliğini, hayatın varoluş 
amacını ortaya koyabilme yolculuğuna başlıyor. 
Bizler Meursault’u değil kendimizi okuyoruz 
her satırda. Meursault ile birlikte hayatımızı 
sorguluyoruz, kendimize yer bulamadığımız, 
yardımcı rolleri bile başkalarına dağıtıp izleyici 
rolünde kaldığımız hayatı… Hepimiz kendi 
oyunumuzu sergiliyoruz, bu hayat bizim ve 
bir kere geçeceğimiz bu dünya için kendimizi 
fazla değersizleştirmedik mi sizce? Bu eseri 
okuduktan sonra ruhunuzda fırtınalar kopacak 
ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Albert 
Camus’yu tanımak, anlayabilmek yaşadığımız 
yüzyıl için de çok önemli bir paya sahip. Eserden 
şu satırlarla yazımı sonlandırmak istiyorum: “Ne 
olursa olsun, her şeyin anlamsız olduğu, her 
şeyden umut kesmek gerektiği düşüncesiyle 
nasıl kalır insan? Her şeyin anlamsız olduğunu 
söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş 
oluyoruz.”

Eseri okuyacak olanlar için keyifli okumalar 
diliyorum.

“Yabancı” Üzerine 
Ayşe Rümeysa KÜRTÜNLÜ
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gitmişti ve o an karar verip kimseye ku-
lak asmamam gerektiğini, hayalsiz insa-
nın ölüden farksız olduğunu idrak ettim.
Bir insana hayallerini sorduğunuzda, al-
dığınız cevap o insanın yaşam kalitesini, 
kişiliğini ve başarısını hatta kapasitesini, 
vizyonunu da yansıttığını göreceksiniz. 
Hayaller, gerçeğin yaratılmasında etkili 
bir role sahip değiller mi? Kurduğunuz 
hayaller kadar varsınız. Düşünün, araş-
tırın, güzel mertebelere ulaşmış ya da 
hayatı dolu dolu yaşamış, mutlu olmuş 
tüm insanlara bakın. Hayalleri vardı ve 
gerçekleştirmek için uğraştılar. O uğra-
şı bile onların sabah yataktan neşeyle, 
istekle kalkmalarını sağladı. Böyle bir 
uğraşı, bir hayaliniz olsun istemez misi-
niz? Siz yataktan istekle heyecanla, sa-
bırsızlıkla kalkabiliyor musunuz? En son 
ne zaman öyle kalktınız? Hatırlıyor mu-
sunuz? Ve niçin? Bunu bir düşünün ve o 
heyecanı her gün yaşadığınızı varsayın, 
hayat daha güzel daha çekici olmaz mıy-
dı? Kimi insanlara göre, hayat zor ve cid-
diye alınması gerekiyor. Evet hayat cid-
diye alınmalı ama kendin için ciddiye al, 
senin hayatın çünkü. Seni mutlu etmesi 
için ciddiye al, seni heyecanlandırması 
için ciddiye al çünkü bir tane hayatın var, 
başka yok ve onu en güzel şekilde yaşa.
Hayat bize kimi hayallerin var olamaya-
cağını gösterdiğinden mi daha mütevazı 
hayaller kurarız acaba? Büyüdükçe ken-
dimizi tanıdığımız, sınırlarımızı öğrendi-
ğiniz için mi? Ya da bunları biz kendi ken-
dimize koyduğumuz kalıplarla, verdiğimiz 
ödünlerle, çizdiğimiz sınırlarla, kendi ya-
rattığımız çaresizlik safsatasıyla aslında 
olmayan ama inandığımız sınırlarımızla 
var olmayacağına inanmış olabilir miyiz? 
Büyümek bu mudur? Zannetmiyorum. 
Niçin hayalleri küçültmek yerine fark-

lı açılardan bakmaya çalışmıyoruz diye 
düşündüğümde “insan doğası” cevabı 
geliyor. Çünkü insan yarattığı rahat alan-
dan çıkmaya her zaman korkar. Aslında 
hayal kuramayan insanlara baktığımız-
da değişimden korkan insanlar oldu-
ğunu görürüz. Ama heyecansız, hayal-
siz bir ömür yerine; heyecanla geçen, 
içinde yaşadığını hissettiren o kıvılcımı 
hissettiğimiz anlar tüm ömre bedeldir. 
Yaşanmış ve yaşanması istenilen an-
lar değerli kılar ömrü. Daha keyiflisini 
yaşamak istemez misiniz heyecanla?
Hem öz zincirlerinizden hem de çev-
renizdeki bastırıcı negatiflikten sıyrılıp 
“kendinizi” yaşamak istemez misiniz?

Büyürken gerçekten büyümek 
istemez misiniz?
Değmez mi hayal kurmaya?
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Bilincimizin Oyunu
“Düşüncelerimiz bizi hasta ediyorsa düşüncelerimiz neden bizi iyi etmesin…” 

Bana yeni bir dünyanın kapılarını açan bu cümle oldu. Her canlı 
kendi yolunu kendi düşünceleriyle çizer, evren de buna destek olur. 

Onun içindir ki etrafımızda söylenen birçok cümle bunun kanıtı 
gibidir; “aklıma gelen başıma gelir, ben sana söylemiştim...”

Bilinçaltı öyle bir yer ki sürekli olumsuzluğa yöneliyor, bunun için 
öncelikle hayatımızdan olumsuz cümleleri çıkarmalıyız. Yeni bir araba 
alan kişiye “kazasız belasız kullan” değil “sevgiyle, mutlulukla kullan” 
gibi olumlu cümleler kullanmakla başlayalım ilk önce. Güzel olan bir 

şeye niçin kaza bela gibi olumsuzluğu karıştırıyoruz ki zaten…

Düşüncelerimizi ne kadar temizlersek, olumlu cümlelerle doldurursak o 
kadar sağlıklı, o kadar pozitif, o kadar başarılı oluruz. Çünkü bizim hayatımız 

düşüncelerimizle sınırlıdır. Sınırlarımızı aşmak için ise devamlı olumlu cümleleri 
tekrarlamak, olumlama yapmak gerekir. Unutmayın ki başarısız olacağına 

inanan biri asla başarılı olamaz, önce zihninde inanacaksın başarılı olacağına.

Asla niçin sorusunu sormayın kendinize; niçin oldu değil, 
nasıl yaparım, nasıl başarırım sorusunu sorun...

Zihninizin size oynadığı oyuna kanmayın, her daim 
olumlu cümlelerle güne başlayın değişimi görün.

Örneğin “Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı, erkek 
fareleri kiraz çiçeği kokusuyla küçük elektrik şoku etkisini eşleştirerek 

eğittiler. Zaman içinde bu fareler ne zaman kiraz çiçeği kokusu alsa elektrik 
şoku almış gibi titrer oldular. Bu farelerden doğan yavrular ise daha önce 
hiçbir zaman kiraz çiçeği koklamadıkları hâlde bir süre sonra bu kokuyu 

aldıklarında kokuyla tepki verdiler. Bu şekilde eğitilmemiş farelerden doğan 
yavrularda ise bu tepki görülmedi. Bu durumda, bu eğitimi almış farelerin 

genleri yavrularına aktarılarak daha duyarlı olmasını sağladığı anlaşılıyor.”

Bu da oluyor ki bilinçaltı atalardan gelen olumsuz 
korkulardan da besleniyor olabilir.

Onun için önceliğiniz kendiniz olsun, önce sizin düşünceleriniz 
temizlensin ki yeni nesillere güzellikler kalsın...

Fatma SERT



Senin sessizliğin bile bir şey söylerdi, bunu ben anlardım.

Benim yaralı ceylanım artık yanımda değil ama hâlâ kalbimin en derininde. Hangi güzel 
söz babama duyduğum sevgiyi anlatır bilemiyorum. Herhâlde bunu hiç bilemediğimden 

babama bu sevgiyi sözel ifade etmek yerine hayatı boyunca hissettirmeyi tercih etmiştim. 
Aslında bu hâl bir tercihin ötesinde kalbimin babama özel otomatik bir eylemiydi. O yanımda 

olsun, hiç konuşmayalım; susalım, işte bu sessizlik benim için huzurun adıydı. Şimdi ise 
yokluğunun sessizliği öyle derin uğulduyor ki huzurumu kaçırıyor ama bu sessizliğin öznesi 

sen olduğun için bunu da seviyorum, hâlâ seni hissedebilmek çok güzel babam.

Baba kelimesinin en genel tanımı için “çocuğu olmuş erkek” tamlaması örnek 
verilebilir. Kelime olarak tanımını yapmak çok basit ancak “varlık” olarak yani 

baba varlığının tanımı için hangi tamlamalar örnek verilebilir, bilemiyorum. Koca 
çınar mı desek, evin direği mi desek, hasta dahi olsa “nefestir” mi desek… 

Baba kelimesini şimdi biraz derinleştirelim. Babam yapalım. 

Babam ne demek? Sondaki iyelik eki olan “m” harfi baba kelimesine 
neyi katar?  Bu ne demektir? Özce bundan bahsedeceğim.

Babam demek Rahmet demek, Merhamet demek, Şefkat demek, Cömertlik demek, 
Sabır demek, Affetmek demek, Güven ve Cesaret demek. Bayramda öpülecek el demekti. 

Gidin babanızın yanına elinizi babanızın omzuna koyun. Koyun ki cesaretiniz gelsin, 
özgüveniniz artsın, kalbiniz yumuşasın ve içiniz ferahlasın. Bir şeye mi üzüldünüz, o şeyi 
paylaşın babanızla, sonra o şeyin ne kadar da basit olduğunu anlayıp içiniz rahatlasın. 

Son zamanlarda artık elimi babamın yüreğine koyar olmuştum. Benim yaralı ceylanım o 
kadar sık ameliyat olur hâle gelmişti ki sedyedeyken ameliyathaneye girmek üzereyken elimi 
kalbine koyup sadece “Allah yardımcın olsun baba.” diyebilmiştim. İyelik ekini ekleyemedim; 

“babam” diyemedim. Boğazım öylesine düğümlenmişti ki… O ek gözyaşı olarak akıp gitmişti. 
Artık elime değen şey senin toprağın ama o bile yumuşak, aynı senin kalbin gibi…

Bu kadar…

Babam

Melek KAYA
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Herkes acı çekiyormuş meğerse

Yakın zamanda öğrendim.

Kimi aşk acısı çekiyormuş

Kimi çok yakınını kaybetmiş

Kimi canından çok sevdiğini bir 
daha asla göremeyecekmiş.

Kimi kaybettiği için ağlamış

Kimi ulaşamadığı için.

Kimi ağlarken kazanmış

Diğeri kazandığına ağlamış.

Kısacası her insanın acısı farklıymış

Ama herkes acısına alışmaya çalışmış.

Her acı bir şey katar insana,

Her seferinde üzülecektir ama dayanacaktır,

Dayanmalıdır da insan

Ve en azından alışmaya çalışmalıdır;

Ondandır ki; ayırt etmemeli

Buna mı üzülüyorsun dememeli

Hiçbir acı küçümsenmemelidir.

Kimi içinde yaşar derdini

Kimileri de dışa vurur,

Zaten bitkin olan bir yüreği yorgundur insanın

Daha da intihara sürüklememeli…

ACI

Çağla ÖZYEŞİL
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Seni kırk kez sordular 
Kırkına da bilmiyorum dedim.
Bilmiyordum da.

Kırk kez seni sevmek istemiyorum dedim kendime
Kırkına da gram inanmadım.
“Bir gün seni sevmeyi 
Ve göğsümde taşımayı bırakacağım” dedim
 Bunu da yapamadım. 

Şimdi senin hasretin
Benim belimi de bükse, 
Nefes almama müsaade de etmese
Ben yine örselenmiş sevgimin üzerini
Seninle kapatırım.

Yedi Eylül İki Bin Yirmi Bir

Betül ACAR
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DİLEK ELVAN ÇOKİŞLER
Merhaba Hocam. 
Öncelikle bize kendinizden 
bahseder misiniz, Dilek 
Elvan Öz kimdir?
Bir Merhaba, ben Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde Doktor Öğretim 
Üyesiyim. Bölümün Uluslararası 
Hukuk Anabilim dalındaki 
derslerini veriyorum. 
Akademik kariyerinizin 
başlangıcında model 
aldığınız kişi, teorik 
yaklaşım veya edindiğiniz 
bir felsefe var mıydı? 
Şimdiki deneyimlerinizle 
birlikte bunlar değişime 
uğradı mı?
Aslında pek böyle bir rol 
modelim veya benimsediğim 
teorik ya da felsefi bir duruş 
olmadı, hâlâ da yok. İlla kendimi 
bir teori çerçevesinde ifade 
etmem gerekirse “Sosyal 
İnşacılık” diyebilirim.
Peki, niçin akademi? 
Akademisyenlik sizin için ne 
ifade ediyor? Bu konuda “iyi 
ki” ve “keşke” listenizden 
bahsedebilir misiniz? 
Neden akademi, aslında 
öğrenciyken ya da mezun 
olduğumda aklımda hiç yoktu 
akademi. Akademiye geçmeden 
önce farklı işlerde çalıştım. 
Mezun olur olmaz işe başlayacak 
kadar şanslıydım ama o işin pek 
bana göre olmadığını gördüm. 
O sene ilk defa kamu personeli 
alımında sınav uygulamasına 
başlanmıştı. Ben de sınava 
hazırlanmak için işimden 
istifa ettim. Sınavı kazandım 

ama atamamın yapılması bir 
yıl sürdü. O süre boyunca da 
aileme daha fazla yük olmamak 
için bir ilkokulda sözleşmeli 
İngilizce öğretmenliği yapmaya 
başladım. Öğretmenlik yaparken 
öğretmekten, anlatmaktan 
çok keyif aldığımı fark ettim. 
Yaşları çok küçüktü elbette 
ama öğrenmekten mutlu olan, 
yeni şeyler öğrendikçe gözleri 
pırıldayan, merak edip soru 
soran öğrencileri gördükçe 
öğretme hevesim daha çok arttı. 
Memurluk sınavı sonucunda 
bir yere atandım ama bir ofiste 
tek başıma ve her gün aynı, 
rutin bir iş yapmanın bana göre 
olmadığını çok kısa sürede 
anladım. O dönemde de şu an 
çalıştığım üniversite kuruluş 
sürecindeydi, personel alımı 
yapıyordu. İçimdeki öğretme 
keyfi ve yeni şeyler öğrenme 
merakı ağır bastı ve üniversiteye 
başvurdum ve atandım. İyi 
ki üniversiteye başvurarak 
şansımı denemişim. İyi ki 
farklı işlerde de çalışmışım ve 
tecrübe kazanmışım, o süreç 
nasıl bir iş yapmak istediğimi 
daha iyi anlamamı, kendimi 
daha iyi tanımamı sağladı. 
Keşkelerim ise keşke 
bir yabancı dil daha iyi 
öğrenseymişim, keşke 
öğrenciliğimde hocalarımı daha 
iyi gözlemleseymişim ve daha 
fazla araştırma yapsaymışım. 
Akademisyenlik benim için 
bitmeyen bir öğrencilik demek;  
doyumsuz bir okuma, araştırma, 
yazma, anlatma merakı demek, 
geleceğin büyükelçilerinin, 
akademisyenlerinin, 
yöneticilerinin hayatlarına ufak 

da olsa dokunabilmek demek. 
 O halde biraz alanınız ü 
zerinden devam edelim. 
Uluslararası Hukuk 
nedir, ne değildir?
Uluslararası Hukuk dışarıdan 
bakıldığında pek de sağlam 
kuralları olmayan, olan kuralları 
da büyük güçlerin kolayca 
ihlal ettiği ve başlarına da bir 
şey gelmediği, sadece küçük 
devletlerin bu kurallara uymak 
zorunda olduğu düşünülen 
birtakım düzenlemeler gibi 
görülüyor. Ama aslında 
Uluslararası Hukuk, devletlerin 
ya da genel olarak uluslararası 
toplumun üyelerinin uluslararası 
ilişkilerini yürütürken uyması 
gereken kuralları belirleyen 
bir hukuk sistemi. Nasıl ki 
ulusal hukuk sistemlerinin bazı 
kusurları olabiliyorsa Uluslararası 
Hukukun da bazı kusurları var, 
belki de biraz daha fazla. Elbette 
ulusal hukuk sistemlerinde 
olduğu gibi bir kanun koyucunun 
ya da devletlerin üstünde onları 
cezalandıracak bir güç olmaması 
Uluslararası Hukukun en önemli 
kusurları. Bu da uluslararası 
hukukun kendisinden 
değil, uluslararası sistemin 
doğasından kaynaklanıyor.
Ve nasıl ki çok büyük cezalar 
olmasına rağmen bazen 
ulusal hukuk kuralları ihlal 
edilebiliyorsa, uluslararası 
hukuk kuralları da benzer 
şekilde ihlal edilebiliyor. Biz 
gazetelerde, haberlerde uyulan 
kuralları değil de uyulmayanları 
görüp duyduğumuz için bize 
sanki Uluslararası Hukuk 
çok zayıfmış ve sürekli ihlal 
ediliyormuş gibi geliyor. Oysa 
devletler, hemen hemen her 
zaman kurallara uyuyorlar. Yani 
dışarıdan görüldüğü kadar zayıf 

Yolunuz bazen farklı başlasa da içinizdeki okuma, öğrenme ve öğretme aşkı sizi 
nihayetinde istediğiniz yerde konumlandıracaktır; tıpkı Dilek Elvan ÖZ Hoca gibi…
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Mutlu Yıllar
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