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İnsanın deneyimlediği
en kuvvetli, en sarsıcı,
en derinden etkileyen
duygusal deneyim nedir
diye sorsak, herhalde aşk,
rahatlıkla ilk üçe girmeye
hak kazanacaktır. Hatta
çoğu insan ilk sırada bu
“feleği şaşırtıcı” duyguyu
rahatlıkla birinci sıraya layık
görecektir. Hem zihnimizi
hem bedenimizi hem...
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HALİDİR

Bütün hikayenin başı “üreme” dediğimiz
ve biyolojinin en temelinde yatan
mekanizmaya dayanıyor aslında. Biyolojik
canlıların en temel görevi, üreme
dediğimiz işlev aracılığıyla, genetik...

Büyük aşkların uğruna yazılan şiirlerin,
bestelenen şarkıların, çizilen resimlerin
sadece “o dünyada” olduğunu sanırız.
Oysa bu aşklar, özneleri isteyerek veya
istemeyerek görünür oldukları için...
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Koku, daha doğrusu vücut kokusu,
evrimsel sürecin başından beri en önemli
yaşamsal parametrelerinden biri. Bunu
söylerken günlük hayatımızı çevreleyen
ve “hep varmış” gibi kabul...
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Her türlü engeli aşıp bilime olan
tutkusunun peşinden koşan Matematikçi
Sophie Germain’in hikayesi, bir insana
çizilen sınırları yıkmanın imkanlılığını
gözler önüne seriyor. Anlamaya ve...
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EROS VE ANTEROS
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Mitosa bakılırsa, önce aşk varmış; Dünya
ile birlikte doğmuş. Eski Yunan’ın evren
doğum (kozmogoni) anlatılarından
birinde, Aşk ya da Eros, kara kanatlı
Nyks’in, Erebos’un göğsüne bıraktığı...

Bİ’ TUHAF
FOTOĞRAF TARİHİ
Küçücük bir delikten geçen ışık
demetinin karanlık bir kutu içerisinde
dış dünyayı tepe taklak yansıtan
camera obscura denen basit cihazın
icadının ardından fotoğrafın keşfi için
yüzyıllar geçmesi gerekecekti. Optik
prensipleri milattan önce 5. yüzyıldan
beri bilinen camera obscura’nın
içindeki geçici dünyanın kalıcı olarak
bir yüzeye kaydedilebilmesi optik
ve kimya alanındaki gelişmeler
sonucunda mümkün olabildi...
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Sevdiğimiz birinin ölümü, sahip
olduğumuz mülkümüzün kaybedilmesi
ya da yaşlanmayla birlikte gençliğimizin
mazide kalması… Bütün bu yaşantılar
kaybedilenin geri gelmediği evrensel...

İnsanlığın Yeni Tehdidi: Zika Virüsü
İlk olarak 1947 yılında Uganda’nın Zika
ormanlarında yaşayan maymunlarda
tespit edilen zika virüsü insanlara
“Aedes” cinsi sivrisineklerden bulaşıyor...
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“İnsanın ifade
edemediği şeyin
gücü paylayıcı,
hasar verici, kendi
kendini yıkıcı
bir güçtür. İfade
etmek kurtulmanın
başlangıcıdır.”
Meksikalı Ressam Magdela
Carmen Frida Kahlo Calderon’un,
kendine özgü bir üslupla yaptığı
resimleri uzun yıllar ressam kocası
Diego Rivera’nın ressamlığının
gölgesinde kalır. Sıradışı evlilikleri
içerisinde Frida, Diego’dan hiçbir
zaman sadakat beklemez. Sadakat
ona göre insanların arasında
yaptığı sahte bir pazarlıktır. Onun
tek beklediği vefadır. Diego,
Frida’nın kız kardeşiyle yaşadığı
ilişkiyle Frida’nın vefa adını verdiği
her şeyi yıkmıştır. Frida için,
kendi deyimiyle yaşam tarafından
öldürülmüş hissetse de kendini, o
vazgeçmez yaşamdan, kendinden
ve Diego’yu sevmekten. Alır eline
makası ve Diego’nun da çok sevdiği
uzun saçlarını keser.
Acıyı doğrudan kendi deneyimiyle
değil de başka kadının başına
gelen felaketle yansıtarak,
kocası tarafından yirmi yedi kez
bıçaklanan bir kadının cinayet
fotoğrafını tasvir ederek anlatır.
“İnsanın iradesini aşan şeyler,
hayatın insana attığı çiziklerdir” der.
Saçları uzarken ve Frida iradesini
aşan şeyleri yaşamayı öğrenirken,
artık onun yaşama yeniden tutunan
ve ölüme gülmeyi bilen bir mizahı
olur. Kaderine boyun eğen pasif dişi

Magdela Carmen Frida Kahlo Calderon
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değildir artık. Bunun yerine dimdik
oturarak seyircilerine bakan,
onların kendi acısının farkında
olacağının bilincinde ve ısrarlı bir
kadındır. Omuzlarını silkip ruhunu
katılaştırır ve derin bulaşıcı bir
kahkaha atar.
Yirminci yüzyılın en önemli Kadın
Ressamı Frida Kahlo. Kocası
Diego’nun gördüğünü resmeden
çalışmalarının yanında Frida,
ruhundaki karmaşaları mizahi ve
rahatsız edici bir dille resmeder.
Ünlü Ressam Picasso “Biz
onun gibi insan yüzleri çizmeyi
bilmiyoruz”der.
Birçok ülkede ve kendi ülkesinde
sergiler açmış olan Frida
Kahlo’nun son eseri ” Yaşasın
Yaşam” adlı tablosudur. Eski
çağlardan bu yana kadına yüklenen
roller, kadın bedenine uygulanan
her türlü biçimler aslında ona
vurulan bir yumruktan daha sessiz
ve ince bir şiddettir.
Her şey makası eline almakla
başlar belki, kırparsın bir bir sana
verilen rolleri, sıfatları, şişirilmiş
tüm moda biçimleri ve bedenini
sen olmaktan öteye götürenleri.
Cinsiyetten öte birey olabilmeyi
göze alarak omuzlarını silkip
ruhunu katılaştırır ve derin bulaşıcı
bir kahkaha atarak “yaşasın
yaşam” diyebilirsin.
Günümüz sanat tarihçilerinin
çerçevelemesiyle, “sürrealist
ressam” olarak tanımlansa
da Frida, sürrealizm için:
“Gerçeküstücülükten nefret
ediyorum. Burjuva sanatının çöküş
halindeki bir tezahürüdür o” der.
Frida Kahlo’nun 143 resminden
55 tanesi otoportredir. “Ben hiç

rüyalarımı resmetmedim. Kendi
gerçeğimin resmini yaptım” diyerek
anlatır resimlerini. Otoportrelerinde
bedenindeki acıları, ruhundaki
karmaşaları ve kalbindeki
Diego’yu resmeder. Üçüncü göz
olarak kırmızı bir leke gibi alnına
bulaşmış görürüz Diego’nun
siluetini onun alnında. Onun dili,
rengi hakikatin kışkırtıcı gücünden
gelir, Frida için sanat hayvansılığın
bir başka biçimidir, düşünmeden
gerçekleşen, doğal bir nabız
atıştır.” Yaşamını, geçirdiği trafik
kazasından ona kalan bedensel
sancılarla geçiren Frida, kendini
parçalanma olarak tanımlar. Her
bir parçasında Frida’nın ayrı bir
sancısı ve karmaşası vardır. Her
bir parçasında onu bütünleyen
tutkular... Frida’dan kulağımıza
çalınan bir fısıltı: “Günün sonunda
sandığımızdan çok daha fazla
inciniriz.”
[n]Beyin Dergimizin ikinci sayısında
dosya konumuz AŞK.

İlk sayımızda
“Bağımlılık” konusunu
ele alarak özellikle
ilişkilerde, ‘aşk’ta
bağımlılık konusuna
da kısaca değinmiştik.
Aşk bağlılık mı,
bağımlılık mı soruları
üzerine durmuştuk.
Bu sayımızın
hazırlık aşamasında
toplantılarımızda aşkın

‘her’ halini
tartıştık,
düşündük,
yazdık, çizdik,
tekrar sildik…
Ve felsefeden
mitolojiye,
bizim çok
içimize sinen
bir dosya
oluşturduk.
“Aşk” konu olunca
Frida Kahlo’ya kulak
vermeden olmazdı
elbet. Kimilerine
göre Kocası Diego’ya
olan bağlılığı onun
bağımlılığı, geçirdiği
kazayla bedeninde
yaşam boyu çektiği
sancıların ruhundaki
yansımasıydı.
Kimine göreyse
Diego’ya karşı bir
mücadeleydi. Bana
göre ise Frida’yı
“Frida” yapan bir
parçasıydı, onun aşk
hali. Günün sonunda
sandığımızdan çok
daha fazla incinsek
bile, bizi inciten
yükleri atmanın tek
yolu bizi biz yapan
tüm duygulara
sarılmaktır belki
aşkın en “kurtarıcı”
hali…
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İTHAKİ YAYINEVİ SÖYLEŞİSİ
BUSE KAYNARKAYA

BUSE
KAYNARKAYA

“BİLİMİN GELİŞMEDİĞİ BİR ÜLKEDE
HAYAL GÜCÜNÜN GELİŞMESİNİ
BEKLEMEK ÜTOPİKTİR.”
BİLİMKURGU KİTAPLARI
ÇOK SEVİLMESİNE VE ÇOK
OKUNMASINA RAĞMEN
ESERLERİN DAYANDIĞI SORULAR/
FELSEFE OKUYUCULAR
TARAFINDAN ANLAŞILIYOR MU?
BU KONUDA GERİ DÖNÜŞLER
ALIYOR MUSUNUZ?

Dünya hallerinden
uzaklaşıp beynin
derinliklerine doğru
yapılan yolculukların
varış noktası olan
bilimkurgu hakkında
Ray Bradbury,
“Bilimkurgu edebiyat
tarihindeki en önemli
türdür. Çünkü fikirlerin
ve medeniyetimizin
kendi kendini
doğurmasının tarihidir”
der. Hayal gücünün
en yaratıcı haliyle
kurgulandığı bilimkurgu
edebiyatını İthaki
Yayınevi’nden Ömer
Ezer ve Alican Saygı
Ortanca’yla konuştuk.

Bu durum, bilimkurguyu
nasıl ele aldığınıza göre
değişkenlik gösterir. Pek
çok klasik bilimkurgu
romanının başka
ekollerden de etkilendiği
ve bunu harmanlayarak
başka eserleri ortaya
çıkardığı bir gerçek,
ancak son birkaç yılda
hızla yükselen yeni
dönem genç-yetişkin
bilimkurgu ve distopya
romanları da bu türe dahil
olduğundan tür yalnızca
didaktik yanlarıyla ön
plana çıkmıyor. Kaldı
ki, klasik bilimkurgu
romanlarını da ders almak
ya da esinlenmek için
okumamıza gerek yok.
Keyif almak için okumak ve
herhangi bir kitaptan ne bekliyorsak
onu beklemek son derece normal.
Zaten pek çok bilimkurgu eseri,
olması gerekenden daha fazla
ciddiye alınmasından ötürü
ulaşması gereken genel okur
kitlesine ulaşmakta zorlanıyor ki bu
da bilimkurgunun yararına olan bir
durum değil.
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ORWELL’İN 1984, HUXLEY’NİN
CESUR YENİ DÜNYA GİBİ
KİTAPLARI BİRER DİSTOPYA
ÖRNEĞİDİR. DİSTOPYALARDAKİ
BİLİMKURGU ÖĞELERİNDEN VE
BUNLARIN NASIL İŞLENDİĞİNDEN
BİRAZ BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?
Zevkle. Distopya bir bilimkurgu
alt türü olmasına rağmen
bilimkurgusal öğeler taşımak
zorunda değil. Aslında bu tabii
ki bir sınıflandırma problemi.
Farklı bir gerçeklik sunduğu
için, distopya eserlerini de
bilimkurgu kategorisine sokma
konusunda hemfikiriz. Cesur Yeni
Dünya, başından sonuna kadar
bilimkurgusal öğeler taşısa da –
insanların tüplerde yetiştirilmesi,
genom mühendisliği, zevk verici
uyuşturucu ilaçlar- George Orwell’ın
1984’ü buna benzer icatlar ve
gelecek kehanetleri konusunda
bilimkurgusal öğeler açısından pek
de zengin değildir. Diğer yandan,
başka bir distopya klasiği olan
Fahrenheit 451, mekanik tazılar,
interaktif televizyonlar gibi geleceği
gören icatlarıyla bu anlamda daha
doğru adımlar atmıştır. Altın çağ
bilimkurgu dönemi Amerikan
distopyaları, bilimkurgusal öğeler
açısından çok daha zengindir.
Örneğin, J. M. Kornbluth ve Frederik
Pohl’a ait Uzay Tacirleri’nin yanı sıra
Hukuk Gladyatörü bunlara birer
örnektir. Bu iki distopyada yazarlar
uzay çağında diktatörlüğün ve
kapitalizmin nasıl gelişebileceğini
oldukça iyi öngörmüşlerdir.
Hukuk Gladyatörü’nde toplum
standartlarını hukuk büroları
belirlerken Uzay Tacirleri’nde bu
görevi reklam ajansları üstlenir.
BİR ESERİN BİLİMKURGU
EDEBİYATI MI FANTASTİK

EDEBİYAT KATEGORİSİNE Mİ
GİRMESİ GEREKTİĞİ SIK SIK
TARTIŞILIYOR. FANTASTİK
EDEBİYAT, BİLİMKURGUDAN
HANGİ YÖNÜYLE AYRILIYOR?
Fantastik edebiyat “bilimsel”
olmaması ile bilimkurgudan ayrılır
en başta. Bilimkurguda, dönemin
şartlarına uygun biçimde yapılan
bilimsel varsayımlar, o dönemde
hâlâ kanıtlanabilir olduğu düşünülen
teoriler üzerinden kurulan kurgular
kullanılır. Bilimkurgu, yarattığı
evrenle tutarlı olmak zorundadır
ancak fantastik edebiyatın böyle
bir derdi yoktur. Size büyünün nasıl
yapıldığını açıklamak zorunda
değildir. Kadim güçler, gerçekten
kadim güçlerdir ancak bilimkurguda
bu kadim güçler daha üst bir uzaylı
uygarlığı olabilir. Örneğin Arthur
C. Clarke’ın Çocukluğun Sonu
romanında bu güçler dünya dışı bir
uygarlık tarafından temsil edilir.
İnsanlar tarafından Hükümdarlar
olarak adlandırılan bu güçler de
kendilerinden daha büyük ve daha
sonsuz bir gücün etkisi altındalardır.
Clarke, bu uygarlık dışı güçleri
okura adeta gelecekten gelen bir
bilgiymişçesine sunar.
WILLIAM MORRIS GİBİ
İNSANLARIN DÜŞÜNME YETİSİNİ
MAKİNELERİN HAKİMİYETİNİN
ALACAĞINI DÜŞÜNEREK BİLİMİ
VE TEKNOLOJİYİ, DOLAYISIYLA
DA BİLİMKURGUYU BİR ÖLÇÜDE
REDDEDEN DÜŞÜNÜRLER
OLMUŞ VE BU DÜŞÜNCEYLE
DAHA ÇOK SOSYAL BİLİMLERDEN

KAYNAK ALAN “SOFT SCIENCE
FICTION” İSİMLİ BİR KATEGORİ
DE OLUŞMUŞ. BUNU NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
William Morris, yaşadığı dönem
ve çevresel faktörler etkisiyle
daha romantik bir anda daha
fantastik bir kültüre maruz kalmış
bir yazar. Gelişen ve değişen
dünyanın ilk adımlarına şahit olsa
da ulaşabileceği geleceği tahmin
etmek konusunda ise biraz geri
kalmış. Soft bilimkurgu, bilinenin
aksine bilimi az olan değil, sizin
de belirttiğiniz gibi pozitif bilimler
yerine sosyal bilimler üzerinden
ilerleyen bir alt türdür. Ancak
bu alt tür için, daha çok insan
temelli olması sebebiyle, rahat
kurgulanıyor ya da amiyane tabirle
“uydurularak” yazılıyor diyemeyiz.
Çünkü bilimin tarihsel gidişatı da bu
şekilde ilerlemekte. Pozitif bilimler
kronolojik anlamda da sosyal
bilimlerden her zaman daha önde
olagelmiştir. İnsan doğası kendisini
tanımaya başladıktan sonra psikoloji
ve sosyolojide de yeni teoriler
üzerinde düşünmeye başlayarak bu
anlamda farklı bir yere ulaşmıştır.
Philip K. Dick, J. G. Ballard, Ursula
K. Le Guin gibi yeni dalga bilimkurgu
akımını şekillendiren yazarlar bu
değişkenliği çok iyi bir biçimde ele
almıştır. Le Guin bunu, cinsiyetsiz
uzaylı yaratıklarla ortaya koyarken
Philip K. Dick, saptırılmış gerçeklik
ile açıklamaya çalışır. Ballard ise
bunu insan ve çevre ilişkisini ele
alarak anlatır.

TÜRKÇE EDEBİYATTA BİLİMKURGU
KİTAPLARI OLDUKÇA AZ
ÇIKIYOR. MÜFİT ÖZDEŞ, MEHMET
AÇAR GİBİ TÜRKÇE ESER
VEREN ÇOK AZ BİLİMKURGU
YAZARI SAYABİLİYORUZ. SİZCE
TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU
YAZARININ AZ OLMASININ SEBEBİ
NEDİR?
Sizin de dediğiniz gibi, ülkemizde
bilimkurgu eserleri ortaya koyan
yazarlar açısından az olsa da
nitelikli isimlere de sahibiz. Müfit
Özdeş bir örnek, bunun yanında
Doğu Yücel, Dost Körpe, Sadık
Yemini, Cem Akaş, Seran Demiral
gibi nitelikli bilimkurgu yazarlarımız
da var. Bence asıl sorun, eğer sorun
olarak görüyorsak, ülkemizde
bilimkurgu yazarlarının noksanlığı
değil onlara ilgi göstermeyen
okurların noksanlığı olabilir. Yalnız
sorun sadece buna bağlanamaz,
bilimin gelişmediği bir ülkede
hayal gücünün ve bilimkurgunun
gelişmesini beklemek de ütopiktir.
Bu sorunu sadece edebiyatta
değil filmlerde ve dizilerde de
görmek mümkün. Bilimkurgu
son zamanlarda sinemada ve
televizyonda en çok etkili olan tür,
fakat değil teknik altyapısı, düşünsel
altyapısı bile çağı yakalayamayan
bir ülkede yaşıyoruz. Sonuç
olarak, “bilimkurgu yazarlarının
eksikliği” gibi bir yorumdan ziyade
topyekûn bu faktörleri göz önünde
bulundurarak yorum yapmanın daha
doğru olacağını düşünüyorum.
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SOPHIE GERMAIN
BUSE KAYNARKAYA

SOPHIE GERMAIN

18. VE 19. YÜZYILDA BİLİM KADINI OLMAK
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Her türlü engeli aşıp bilime olan
tutkusunun peşinden koşan
Matematikçi Sophie Germain’in
hikayesi, bir insana çizilen sınırları
yıkmanın imkanlılığını gözler
önüne seriyor. Anlamaya ve
anlamlandırmaya merakı olan
herkesin kendine örnek alabileceği
bir yaşam Sophie Germain’in görüp
geçirdikleri…
1 Nisan 1776’da Paris’te dünyaya
gelen Sophie Germain’in gençliği
Fransız Devrimi’nin en kanlı
çatışmalarının yaşandığı döneme
denk geliyor. İpek tüccarlığı yapan
varlıklı bir ailenin çocuğu olarak
maddi sıkıntılar yaşamamış olsa da
kadın olduğu için hem ailesi bilimle
veya siyasetle ilgilenmesini uygun
bulmuyor hem de akademik eğitim
alamıyor.

Çatışmalardan dolayı
dışarı çıkması yasak
olan Sophie’nin bilimle
tanışması da evde
geçirdiği günlere denk
geliyor. Babasının
kütüphanesinde çokça
zaman geçiren Sophie,
13 yaşında Montoucla’nın
Matematiğin Tarihi
isimli kitabını okurken
Archimedes’in
hikayesinden
etkileniyor. Hikayeye
göre, Archimedes,
bir gün kumsalda bir
geometri problemine
yoğunlaşmışken kumsala
çıkarma yapan Romalı
bir askerin söylediklerini
dinlemediği, hatta
“Çemberimi sakın
bozma,” dediği için,
asker sinirlenerek onu
öldürüyor.

Ailesi onun bilime olan ilgisini
desteklemediği için geceleri gizli
gizli ders çalışan Sophie, Isaac
Newton ve Leonard Euler’nin
eserlerini okuyabilmek için Yunanca
ve Latince öğreniyor. Böylece
pek çok eseri okuyabilen Sophie
1794’te 18 yaşındayken daha sonra
çok önemli bir okul olacak Ecole
Polytechnique açılıyor. O dönemde
kadın öğrencilerin eğitim almasına
olanak olmadığı için Sophie ders
notlarını temin ederek çalışmalarını
sürdürüyor. Fakülte üyesi Joseph
Louis Langrange’a mektuplar
yazarak çalışmalarını gönderen
Sophie, okulun eski öğrencilerinden
Monsieur Antonie-August le
Bianc adını kullanıyor. Legendere
ile de mektuplaşan Sophie’nin
sayılar teorisi üzerine olan fikirleri
Legendere’ın Supplement isimli
kitabının ikinci baskısında yer alıyor.
Matematikçi Carl Friedrich Gauss
ile mektuplaşan Sophie, Gauss’un
yaşadığı Brunswick’te savaş
olduğunu duyunca Archimedes’in
hikayesini hatırlayarak aile dostu
olan Fransız bir generalden Gauss’u
koruması için yardım istiyor. General,
Gauss’un yanına hemen bir görevli
gönderiyor ve Gauss, erkek sandığı
mektup arkadaşının kadın olduğunu
öğrenerek ona şu sözleri yazıyor: “…
Mektuplaştığım M. Le Blanc’in -hiç
tahayyül edemeyeceğim bazı şeyler
hakkında bu mükemmel örneği
vererek- birdenbire şu ünlü kişiliğe
dönüşmesini görmekle duyduğum
hayreti size nasıl açıklayabilirim.
Genellikle soyut bilimlere ve özellikle
sayıların bütün gizemine karşı
duyulan bu zevk pek ender olmakla
beraber şaşılacak bir şey değildir.
Bu bilimin sihirli çekiciliği, ancak
onun derinliklerine kadar inmek
cesaretini gösteren kimselere
kendini gösterir. Fakat bir kadın çetin
araştırmalara girişince örflerimize
ve düşüncelerimize göre erkeklerin
karşısına çıkan güçlüklerden çok
daha fazlasıyla karşılaşırsa, buna

karşın önüne çıkan engelleri
aşmaya ve en karanlık noktalara
kadar sokulabilmeyi başarırsa,
bu kadında hiç şüphe yok ki
en asil bir cesaret, tamamıyla
olağanüstü bir kabiliyet ve
yüksek bir dehanın olduğu
kanısına varmalıyız. Gerçekten,
yaşamımda bana o kadar neşe
ve zevk vermiş olan bilimin bu
çekiciliğinin olduğu kadar, bilime
onur vererek gösterdiğiniz ilginin
imkansız hülyalar olmadığını
hiçbir şey bu kadar çekici, şüpheye
meydan vermeyen bir şekilde
kanıtlayamazdı.”
Sophie Germain’in matematikteki
ünlü Fermat Teoremi’nin
çözümüne yaptığı katkılar bilim
çevrelerince çok önemli kabul
ediliyor. Bu çalışmalar, sayılar
teorisinde kendisinden sonraki
100 yıllık gelişmelere ışık tuttu.
Ayrıca Germain’in adı

matematikte bazı asallara
verildi: p asal olmak
üzere 2p+1’in de asal
olması durumunda bu
asallara “Sophie Germain
Asalı” deniyor.
Metal plakaların titreşimiyle ilgili
olan Elastisite Teorisi üzerinde
yaptığı çalışmalarla Paris Academy
of Sciences ödülünü kazanan ilk
kadın oldu. Bu teori, 1889’da biten
Eiffel Kulesi’nin yapımına büyük
katkı sağladı ancak Sophie, katkı
sağlayan 100 kişiden biri olarak
görülmedi.
1829’da meme kanseri teşhisi
konulan Sophie, çalışmalarına
27 Temmuz 1831’de ölene kadar
devam etti. Bilime katkılarının
değeri ancak ölümünden 6
yıl sonra anlaşılan Sophie’ye
Göttingen Üniversitesi tarafından
fahri doktorluk unvanı verildi.
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DOSYA AŞK
İNSAN OLMA MÜCADELESİ
SİNAN CANAN
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ÖLÜM BİZİ
BİRLEŞTİRİNCEYE
DEK…
MURAT
MENTEŞ

“Gerçek aşk ile tacizden
hüküm giymek arasında
ince bir çizgi vardır.”
BUZZ NUTLEY

KEMİK
BUKETİ
Grimaldi
Mağarası’ndaki
delikanlı ile
genç kız… 45
bin yıldır, kuğu
kanatlarından bir
şiltenin üstünde
yatıyorlardı.
Deri giysilerine
iliştirilmiş deniz
kabukları,
deri eriyince,
kemiklere
yapışmış. 45 bin
yıl, paleontolojik
yatak odasında
uyuyorlar. “İlk
aşk” denince
aklıma bu gelen
cro-magnon
[erken dönem
Homo sapiens]
çifti gelir.
Kemiğe işlemiş
sevda. Mağarayı
mesken tutmuş
romantizm.
Pırlanta
muadili istiridye
kabuğu, şeytan
minaresi…
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BİR YANAĞA İLK
ÖPÜCÜK, DİĞERİNE
VEDA BUSESİ!
Ortega y Gasset, “Aşk, dikkatin
yoğunlaşmasının bir sonucudur”
der. Dikkat dağıtan iletilerin
çoğalmasına bağlı olarak, dikkat
süresi kısalınca, aşkın ömrü de
kısaldı işte.
Zaping yapar gibi yaşıyoruz artık.
Youtube videosunun ideal süresi
1,5 dakika! En yüce fikirler, en
derin duygular 140 karakterle
ifade ediliyor. Vine esprisi yapmak
için 6 saniyen var!
Romantik dikkat çekme çabası;
tedavi görünümünde bir hastalığa
benziyor. Aşırılığın baskısı altında
biçimleniyor ilişkiler. Liste
çağındayız artık, “kendini şanslı
hissetme” döneminde. İlk öpücük
ile veda busesi aynı pakette. Ne
kadar şanslıysan, aşkının süresi o
kadar kısalıyor.

AŞKIN KÖR EDİCİ
MERCEĞİ
Evrimi filan bir kenara bırakıp,
yaradılışa odaklanırsak… İlk görüşte
aşk, hiç kuşkusuz, Hz. Adem’in
biz erkeklere yadigarıdır. Hem
zamandan tasarruf sağlar. Diyelim
bir düğüne veya partiye katıldınız.
O kalabalığın içinde gözünüze
çarpan kızın, sizi ekonomik olarak
iflasa sürüklemesini zerre kadar
umursamayacağınız hissiyle
doluyorsanız, işte bu aşktır. Özel
efekt mesabesinde bir izlenimin
benliğinizi istila etmesi. Ebola
virüsünden Andromeda galaksisine,
tüm evrenin size tezahürat yaması.
Bir gözü teleskoba, bir gözü
mikroskoba dayamak, lakin “nazlı
yar”dan gayrısını görememek. Aşkın
gözü kör olmak. Romeo formatı,
Tarzan tarzı.
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PARFÜMLÜ
PARADOKS
Jean Coucteau,
“Tüm aşklar
karşılıksızdır” der.
Sezai Karakoç ise
“Yağmur karşılıklı
yağar” diyor.
Anladığıma göre,
aşk literatürü
birbiriyle çelişen
şiirsel önermelerin
toplamından
oluşuyor. Duygusal
yatırımların karşılığını
alamadığımız,
ahenk ve parfümle
ehlileştirilen
bir paradoks
müsveddesi.

BİR YASTIKTA		
TAM 45 GÜN!
Şaka bir yana, Erich Fromm
Sevme Sanatı adlı klasik eserinde,
ilk görüşte aşkı öteler. Çiftlerin
birbirini tanıması, aşkın bilgi
ve bilinç üzerine kurulması
gerektiğini söyler. Bu makul
teklif, bana öyle geliyor ki,
mevcudiyetimizin irrasyonel
karakteriyle çelişiyor. Sahi,
insanların birbirini ‘sahiden’
sevecek denli tanıması için
gereken süre nedir? Sizi mesela,
3 ayda tanımak mümkün
mü? Diyelim mümkün. İyi de,
uzmanlara göre günümüzde aşk
zaten 45 gün sürüyor?!
1990’ların magazin basını
“Aşkın ömrü 3 yıl” cümlesini
binlerce kez yazmıştı. Yani artık
ölünceye dek sevmek diye bir
şey kalmamıştı. Hatta, Frederic
Beigbeder “Aşkın Ömrü Üç Yıldır”
[L’Amourduretroisans, 1997]
adlı bir roman yazdı. 2000’lerde
aşkın süresi 6 aya kadar düştü.
Şimdilerde ise 45 gün!
Aşkın ömrü, tanışmak için
gereken süreden kısa. Bu, tüketim
kültürünün farz kıldığı “hız”la
ilgili bir durum. Hazzın reklamı,
hazdan daha cazip. Fragmanlar,
filmlerden daha güzel. Özet,
metinden daha makbul.

GENETİK VAFTİZ
Aslında, Katolik Kilisesi’yle
jinekolojinin uyum sağladığı
hususlar da yok değil. Aşkı, türün
devamını sağlamaya yönelik
bir duygu yoğunluğu olarak
görüyorlar. Gür saçlı, geniş
kalçalı, dolgun göğüslü kadınlara
duyulan ilgiyi; sağlıklı bir bebek
dünyaya getirme potansiyeline
bağlıyorlar. Benzer şekilde, atletik,
uzun boylu, zengin erkeğin tercih

edilmesini de, sperm kalitesiyle
ve bebeğin sağlığını güvenceye
alacak teçhizatla açıklıyorlar. Aşk
kulvarının çizgilerini, genetik vaftiz
ile kilise hipotezi teşkil ediyor.

HASTASI OLDUĞUNUZ
KİŞİ SİZİ GERÇEKTEN
HASTA EDER
Aşkın cinsellikle münasebetini
inkar etmek için, komik duruma
düşmeyi göze almak gerek
sanırım.
Bir porno yıldızına duyduğu
platonik aşktan bahseden
insanların hüznüne şahit oluyoruz.
“Yakında, Humans dizisindeki
gibi, insan görünümlü robotlar
çıkacak, onlarla yatabileceğiz”
diyen kimselerin ütopya gazellerini
dinliyoruz. Cinsel yolla bulaşan
hastalıklarda yaşanan patlama,
romantizmi bir semptom, sevgiliyi
virüslerin Truva Atı konumuna
taşıdı.

LABORATUARDA
YAZILAN AŞK ŞİİRİ
Aşkı beyindeki elektrik akımı veya
vücuttaki kimyasal med-cezirle
açıklayan bilimsel yaklaşım, ikna
edici olduğu nispette can sıkıcı.
Laboratuar sonuçlarını gösteren
raporu, bir Attilâ İlhan şiiri veya Jane
Austen romanına kim tercih eder?
Yooo, sanırım insanlar ikisini
de istiyorlar. Yani hem aşkımız
bilimsel olarak onaylansın, hatta
mümkünse Eros’un okuna muadil
bir aşk aşısı olalım, hem de şiirler,
mum ışığı, danstan filan mahrum
kalmayalım. Erkeğin beynine
serenat programı upload edilsin.
Kadına da somurtmayı önleyici
hap verilsin. Aşk, rutin paniğin
şiddetlenmesinden ibaret.

AŞKSIZ MUTLULUK
Ünlü Şair Louis Aragon “Mutlu
aşk yoktur” yazmış. Eh, aşksız
da mutluluk yoktur. Çünkü aşk,
iktidar hırsının son bulduğu yerde
başlar. İşin sırrı, önceliği ötekine
vermektir. “Gerçek aşk” hiçbir
zaman, şu kliplerde tantanası
yapılan ve sahtelikle ağılanmış
“aşk” kadar benimsenmemiştir.
Piyasa için üretilen aşka yoğun
talep var. Gerçi emin değilim,
sadece fikir yürütüyorum. Yazık ki,
aşk hakkında yazarken bile insan
duygu yürütemiyor.

KIRIK ‘HAYALET
HEYKELİNİN’
YARATTIĞI HAYAL
KIRIKLIĞI
Afrodit’in heykeli var. Fakat
Mecnun’un Leyla’sına ait bir fresk
filan yok. Biz Doğulular, hayale
âşık oluyoruz. Dolayısıyla, hayal
kırıklığına uğruyoruz. Bu da
heykelin kırılmasına benzemiyor.
Ziya Paşa “Âşık maşuka
kavuşunca aşk biter” yazmış.
Büyüleyici leydinin aslında pisi
balığına benzediğini fark edene
kadar romantik asayiş berkemal.
Nefret ile aşkı bir madalyonun iki
yüzü olarak görenlerden daima
ürkmüşümdür. Aşk ile nefreti aynı
terazide tartanlardan. Kalbindeki
fesadı, en mukaddes mabette
tescilleyenlerden.
Belki de zeval rotasındaki aksak
yürüyüşümüz boyunca… Faniliğin
hararetini dindirir umuduyla
içtiğimiz bir turşu suyudur aşk.
Çin malı ihtişamı, ebedi saadet
mavalıyla taçlanan, kamufle
edilmiş bir çaresizliğin tesellisidir?

45 GÜNÜN 45 BİN
YILLIK HATIRI
Woody Allen
“Karımla birbirimize
ilk görüşte âşık
olduğumuzu
zannetmiştik,
meğerse aşk
değil acımaymış”
derken doğruyu
söylüyordur.
Acınacak haldeysek,
birbirimize
acımaktan
daha münasip
muamelede
bulunabilir miyiz?
Elverir ki acımamız,
acımasızlığı
tümüyle dışarıda
bırakan ve şefkat
ihtiva eden bir
mahiyet kazansın.
Ne olur yani, 45 bin
yıl önce mağarada
ölen âşıklara
duyduğumuz
şefkati, 45
gün önce âşık
olduğumuz kişiye
de sunsak? “Ölüm
bizi ayırıncaya
dek” sevemiyoruz
madem, ölümün
bizi birleştireceğini
akılda tutsak?
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ilişki
VEDAT
OZAN

Koku, daha doğrusu vücut
kokusu, evrimsel sürecin
başından beri en önemli yaşamsal
parametrelerinden biri. Bunu
söylerken günlük hayatımızı
çevreleyen ve “hep varmış”
gibi kabul ettiğimiz sosyal
kabuğumuzdan öte, o sosyal
kabuğun etrafında şekillendiği
biyolojik çekirdeğimizden
bahsediyorum. O biyolojik
çekirdek ki, içindeki unsurlar
bizim için yaşamsal. Yani
mesela beslenemezsek
yaşayamıyoruz, nefes alamıyorsak
yaşayamıyoruz, dış etkilerden
korunamıyorsak yaşayamıyoruz.
Dolayısıyla yaşamsal derken
hayatta olabilmeyi veya hayatta
kalabilmeyi kastediyorum. Gene
bu biyolojik çekirdek içinde
gen mirasını aktarabilmemiz
için gerekli bir unsur var ki o
gerçekleşmediği zaman da türün
devamı mümkün olamıyor. Kişisel
ölçeğin dışına taşan bu unsura da
“üreme” diyoruz.

Türün devamının
mümkün olabilmesi
için yeni gelen
her neslin bir
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öncekinden daha
güçlü ve çevre
koşullarına uyumlu
olması gerekiyor.
Bunu belirleyen önemli bir
kaynak da elbette genetik
yapımız. Kısaca bizim verdiğimiz
üreme kararları aslında genetik
yapımızın kendisine uygun üreme
eşini seçmesiyle tetikleniyor.
Bütün canlılar gibi bizim de
gözlenebilir özelliklerimizin
temelinde genetik özelliklerimiz
var. Genetik özelliklerimize
“genotip”, genotipimizin dışarıdan
gözlenebilir özelliklerine ise
“fenotip” diyoruz. Saçımızın
kıvırcık olması nasıl bir
gözlenebilir özellikse, vücut
kokumuz da böylesine bir özellik
ve bu özelliklerin hepsi farklı
genotiplerden kaynaklanıyor. Vücut
kokusu fenotipimizin temelinde
yatan ise bağışıklık sistemimizi
düzenleyen gen grubumuz. Bu
gen grubuna insanlar özelinde
HLA (Human Leucosyte Antigen),
canlılar genelinde ise MHC (Major
Histocompatibility Complex)
diyoruz.

Türün devamı
için gerekli
ve genetik
olarak uygun
eşleşmede
üreme
partnerimizin
bize mümkün
olduğunca uzak
bir bağışıklık
sistemine
sahip olması ilk
koşul. Ancak
bu mümkün
olabildiği zaman
doğan çocuk
birbirinden
uzak iki genetik
yapının olumlu
özelliklerini
kalıtarak daha
dayanıklı/
uyumlu bir
birey olarak
yaşayabiliyor
ve kendisinden
sonraki nesle
kapı açabiliyor.
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Uzak değil, yakın gen gruplarına
sahip bireylerin üremesindeyse
pek çok sorun yaşıyoruz ve çekinik
genlerin yol açtığı problemlerle
karşılaşabiliyoruz. Buna en
önemli örnek yakın akraba
evliliklerinde, yani birbirine çok
yakın gen gruplarından bireylerin
eşleşmesinden doğan çocuklarda
yaşanan sorunlar.
Vücut kokumuzun eş seçiminde/
üremede evrimsel süreçteki
önemi, eğer ilk kez duyuyorsanız
şaşırtıcı ve inanması güç
gelebilir. Başka bir örnek daha
vereyim:
Kokumuzun en yoğun taşındığı
ortam, terimiz. Ter’e hep ter
deyip geçiyoruz ama her ter
aynı değil. Mesela, endişe veya
stres halindeyken alnımızın
veya avuç içimizin terlemesiyle
fiziksel aktivite sonucu üreyen
terlerimiz farklı terler ve farklı
bezelerce üretiliyorlar. İşin ilginci
ter aslında kokusuz bir sıvı ve
kokunun oluşabilmesi için o terin
bakterilerle bir araya gelmesi
lazım. Kokulu olma potansiyeli
en yüksek terimiz koltukaltı ve
jenital bölgelerde yoğunlaşan
apokrin bezelerimizin ürettiği ter.
Bu bölgeler aynı zamanda bakteri
üretimimizin de yoğunlaştığı
alanlar, zira bakterinin üremesi
ve yaşaması için gerekli
koşulları sağlayan tüylenme bu
bölgelerimizde gerçekleşiyor. Yani
koltukaltı ve jenital bölgelerimiz
kokunun üremesi için gerekli
iki elemanın, ter ve bakterinin
oluştuğu alanlar olarak öne
çıkıyorlar.
Gerek bu kokulu olma
potansiyeli taşıyan teri üreten
apokrin bezelerimizin, gerekse
kokuyu oluşturmaya sebep

olan bakterilerin üreyebileceği
vücut tüylenmesinin bireyde ne
zaman oluşmaya başladığına
baktığımızda “ergenlik dönemi”
olarak isimlendirdiğimiz yaş
dönemini görüyoruz. Yani, vücut
kokumuz biz dölleyebilir veya
döllenebilir olmaya başladığımız
andan itibaren ortamda kendini
hissettirmeye başlıyor. Kısacası
doğa bu dönemin öncesinde
biyolojik çekirdeğimizde yer alan
“uygun eş” sinyallerinin iletişimine
izin vermiyor.

hiyerarşik olarak biyolojinin
üzerine çıkmış durumda.

Evrimsel sürecin mihenk
taşlarından biri olan bu eş
seçimi parametresinin bugün
hayatımızın içinde aynı önemle
yer aldığından bahsetmemiz çok
mümkün değil. Neden? Çünkü
o fazlaca mekanik bir anlam
taşıyan biyolojik çekirdeğimizin
etrafına geniş bir sosyal kabuk
örmüş durumdayız artık ve
o sosyal kabuk da bizi insan
yaparak diğer canlılardan
ayırıyor. Uzun süreli ilişki -veya
evlilik- de o sosyal kabuğun
unsurlarından biri. Artık eş
seçerken karşımızdakinin vücut
kokusunun verdiği sinyalleri bilinç
dışımızda değerlendirerek seçim
yapmıyoruz, zira beraberliklerimiz
artık salt üreme temelli
beraberlikler değil. İlişkilerimizi
üreme eyleminin ötesine
taşıyarak zamana yayıyoruz ve
ilişkiyi başlatırken de zamana
yayılacağını bilerek seçime
gidiyoruz. Kısaca müstakbel
partnerimizin beğenileri,
nefretleri, eksiklerimizi ne kadar
tamamlayabileceği, sosyal statüsü
gibi birtakım değişkenler sert
biyolojik belirtilerin yerini almış
durumda. Bu değişkenlerin
değerlendirilmesindeyse artık
psikolojik ve sosyal faktörler

Bütün bu söylediklerim elbette
parfüm veya kokulu kişisel
bakım ürünlerinden bağımsız
şeyler. En basitinden bir kalıp
sabun da dahil olmak üzere
herhangi bir kokulu ürünün
uygulanmadığı ve bazal vücut
kokusu diyebileceğimiz temel
kokumuzdan bahsediyorum. Zaten
farkındaysanız artık bu kokusal
maskelemenin ardındakini
duyumsayabilmemiz de oldukça
zorlaşmış durumda. Hepimiz
parfüm, olmadı losyon, olmadı
şampuan, sabun vs birtakım
ürünler kullanıyoruz. Bunları
kullanmasak dahi ortamda bizim
algımızı saptırabilecek bir yerleşim
ve yaşam kokusu var. Bu kokusal
kalabalık içinde karşımızdakiyle
çok mahrem bir mesafeye
gelmediğimiz sürece bazal vücut
kokusunu duyabilmemiz de
neredeyse imkansız.
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Her ne kadar böyle olmuş olsa
da şunu biliyoruz ki vücut kokusu
itici gelen birisiyle uzun süreli
ilişki sürdürmemiz imkansız.
Dolayısıyla başrolü başka
faktörlere devretmiş olsa da vücut
kokusunun ilişkilerin kaderi içinde
hala izini sürdürdüğü bir gerçek.
Belki bize “bunu seç” demiyor
ama “şunu seçme” demeye devam
ediyor.

“Burnumu boynuna gömdüm,
kokusunu derin derin içime
çektim” diye romantik bir tanımla
açıklayabileceğimiz o mahrem
mesafeye geldiğimizdeyse acaba
üzerine bol laf ettiğimiz bu
değerlendirmelerin bir önemi
kalıyor mudur?
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SİNAN
CANAN
PROF. DR.
İnsanın
deneyimlediği
en kuvvetli, en
sarsıcı, en derinden
etkileyen duygusal
deneyim nedir diye
sorsak, herhalde
aşk, rahatlıkla ilk
üçe girmeye hak
kazanacaktır. Hatta
çoğu insan ilk sırada
bu “feleği şaşırtıcı”
duyguyu rahatlıkla
birinci sıraya
layık görecektir.
Hem zihnimizi
hem bedenimizi
hem de bütün
davranışlarımızı
kökten etkileyen bu
duygu, yani aşk, nasıl
bir şey?

HAYVANLARDAN
İNSANLARA
DUYGULARDAN
HORMONLARA
“AŞK”IN KISA
ÖYKüSü
AŞKIN
KÖKENİ

B

Bütün hikayenin başı
“üreme” dediğimiz
ve biyolojinin en
temelinde yatan
mekanizmaya
dayanıyor aslında. Biyolojik
canlıların en temel görevi, üreme
dediğimiz işlev aracılığıyla, genetik
planlarını ve tür özelliklerini
bir sonraki nesle aktarmaktır.
Zürafa, insan, yılan yahut bakteri,
fark etmez, bu temel görev her
zaman öncelikler listesinin en üst
sırasındadır. Dünyamız bir buçuk
milyar yıl kadar önce, nispeten
gelişmiş organizmalarla birlikte
“eşeyli üreme” dediğimiz ilginç
meseleyle karşılaşınca, aşkın
temelleri de aslında atılmış oldu.
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Canlılık, 3,5 milyar yıldır dünyada
mevcut gibi görünüyor. Bunun çok
uzun bir döneminde dünyaya tek
hücreli canlılar hakimdi. Bulgulara
göre yaklaşık 1.2 milyar yıl kadar
önce, “mayoz bölünme” dediğimiz
özel bir bölünme ile “erkek ve
dişi” arasında “gamet” denen eşey
hücrelerinin birleşmesine dayalı
eşeyli üreme ortaya çıkmış gibi
görünüyor. Nasıl diye sormayın,
zira cinselliğin ve eşeyli üremenin
nasıl ve tam olarak ne zaman
ortaya çıktığına dair pek bir bilgimiz
yok. Fakat eşeyli üreme denen
şeyin dünyadaki canlı çeşitliliğinde
patlamaya sebep olan en önemli
faktör olduğu da ortada. Çünkü bir
“anne ve baba”dan gelen hücrelerin

birleşmesi ile oluşan yavrular,
müthiş bir genetik çeşitliliği de
sağlaması açısından, ortama uyum
ve yeni türlerin ortaya çıkışı için çok
önemli bir altyapı sağlamış olmalı.
Kökenini tam olarak bilemesek
de günümüzdeki örneklerine ve
dünyadaki bizim gibi olan 1-2 milyon
türe bakarak, eşeyli üremenin
ilginç doğasına dair birçok bilgi
edinebiliyoruz. Bunlardan en ilginci
ise “cinsel farklılık” dediğimiz,
erkek ve dişiler arasındaki
davranış ve görünüm farklılıkları.
Derecesi ve sonuçları ne olursa
olsun, canlılar alemindeki erkek
ve dişiler arasındaki en önemli
hadise “cazibe” yahut “çekim”
diyebileceğimiz yakınlaşma
arzusu. Kuşlardan memelilere,
sürüngenlerden iki-yaşamlılara tüm
canlılar, çiftleşmek, genlerini bir
sonraki nesle geçirebilmek için çok
çetrefilli davranışlar sergiliyorlar.
Biyolojinin bu alanı, yani üreme
biyolojisi, tam bir panayır yeri gibi!
Hayvanlar ve bitkiler aleminde en
fazla masrafın üreme ve üremeyle
ilişkili süreçler için yapıldığını
açıkça görebiliriz. Hayvanların
özellikle erkek fertleri, son derece
süslü, marifetli ve kendilerini
beğendirmek için diğer hemcinsleri
ile kıyasıya bir yarış içerisindeler.
Tavus kuşunun görkemli kuyruğu,
aslanın yeleleri, kuşların güzel
şarkıları, sineklerin ve arıların
havada dansa benzeyen karmaşık
uçuş rotaları ve daha niceleri,
özellikle erkeklerin “seçilmek” için
sergiledikleri marifetlerin en bilinen
örnekleri. Bitkilerde gördüğümüz o
göz alıcı renkli çiçekler ve albenili,
lezzetli meyveler de aslında hep
tohumları veya polenleri daha
uzaklara ulaştırabilmek ve nesilleri
devam ettirebilmek amacına yönelik
cezbedici (tabiri caizse) “rüşvet”ler.
Fakat hayvanlar alemi, bu açıdan
müthiş bir davranış zenginliği

içeriyor ve bizler de canlılar aleminin
en karmaşık parçaları olarak, bu
özelliklerden kendimize yakışan bir
repertuarı miras almış görünüyoruz.

DİŞİ VE
ERKEK
ARASINDAKİ
ÇEKİM
Neslin devamı, erkek
ve dişi bedenlerinde
üretilen gametlere,
yani sperm ve
yumurtaya ve tabii
ki bunların uygun
şartlar altında
buluşabilmelerine
bağlı. Ayrıca insanlarda
ve hayvanlar
aleminin büyük
bir çoğunluğunda,
erkekler çok sayıda
ve devamlı sperm
üretebilirken dişiler,
ancak sınırlı sayıda
ve belli periyotlarla
yumurta oluşturabilir.
Ayrıca yumurtlama,
hamilelik, doğum ve
bebek bakımı gibi
neslin devamı için kritik
öneme sahip görevler
de ağırlıklı olarak
dişilerin sırtında.
Bu durumda aslında doğal
süreç daha anlaşılır hale geliyor:
Erkekler, çiftleşmeye ve genlerini
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yeni bireylere aktarabilme hakkı
kazanabilmek için marifetlerini
sergilemeye programlıyken
dişiler, erkekler arasından
en uygun eşi seçme görevini
yüklenmiş durumdalar. Özellikle
omurgalı canlılar ve bizim de
dahil olduğumuz primatlar denen
canlılar gurubunda bu özellikler
oldukça belirgin. Peki, erkekleri
marifetlerini sergilemek için
çılgına çevirmeyi ve dişileri de
onları dikkatle izleyip en uygununu
seçecek yetenekli birer jüri
üyesine dönüştürmeyi başaracak
zihinsel bir program yazmanız
gerekseydi, ne yapardınız? İşte
adına aşk dediğimiz o karmaşık
duygulanımın temeli, biyolojik
olarak böyle bir cazibe hikayesine
dayanıyor.

AŞK İÇİN
YARATILMIŞ		
BİR BEYİN
Canlılar aleminin milyonlarca yıldır
en temel meselesi olan cinsellik
ve üreme, elbette biz insanların
beyninde de en önemli davranış
devreleri ile kontrol edilen, ileri
derecede öncelikli ve karmaşık
bir süreç. Hatta, beynimizin
işleme sistemini anlamanın en iyi
yollarından birisi, onun cinsellik ve
üreme ile ilgili davranış devrelerini
anlamakla sağlanabileceğine
dair kuvvetli bir inanç da var. Zira
biyolojik olarak bu kadar önemli
ve çetrefilli bir görev, elbette ki
davranışlarımızın kontrol merkezi
olan beynimizde de çok önemli bir
gündem maddesi olmalı.
Diğer canlıların kur yapma ve
çiftleşme davranışlarını şimdilik
bir kenara bırakarak, aşık beyinde
olan bitenlere ve aşkın temel
aşamalarına kısaca bir bakalım:
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İLK SAFHA:
TUTKU VE
CİNSEL
CAZİBE
Meseleye ne kadar
şiirsel yaklaşırsanız
yaklaşın, aşkın ilk
giriş kapısı genellikle
“üreme” itkilerine
dayanır. Erkek ve
kadının birbirlerine
yakınlaşması için
buna ihtiyaç vardır,
zira gereken yakınlık,
normal toplumsal
temasın çok daha
ilerisine gitmek
durumundadır. Bu
nedenle, erkek ve
kadın birbirlerine
tutulduklarında,
davranışlarını kökten
değiştirecek bir
şeyler olmalıdır.
Birbirlerine henüz
aşık olmuş insanların
beyinlerine
dair yapılan
çalışmalardan
bildiklerimiz, aşkın
bu ilk safhasının ne
kadar “normal” ve
ne kadar “biyolojik”
olduğunu tekrar
hatırlatıyor bizlere.

Karşıdaki insana
dair hissedilen
tutkulu yakınlaşma
hissi, beyinde
birçok kimyasalın
miktarlarının alt üst
eden değişimlerle
birlikte ortaya çıkar.
Mesela:
DOPAMİN: Aşk duygusunun beyinde
meydana getirdiği biyokimyasal
değişiklikler hakkında oldukça fazla
bilgimiz var. En iyi bildiklerimizin
başında dopamin maddesinin
artışı geliyor. Dopamin, beynimizin
“ödüllendirilme” merkezlerinin
kullandığı bir kimyasal iletişim
aracıdır ve bu sistemi uyaran
her türlü hissi durum gibi aşk da
dopamin düzeylerini artırır. Aynen
madde bağımlılarında olduğu gibi
dopaminin artışı insanın zihnini
gittikçe şiddetlenen bir şekilde aşık
olduğu kişiye bağlar ve ona bağımlı
hale getirir.
SEROTONİN: Bir diğer madde,
tokluk, ruh durumunun düzenliliği
ve mutluluk düzeyimizle yakından
ilgili olan serotonin (5-hidroksi
triptamin) adlı kimyasal maddedir.
Serotonin, aşkın ilk safhalarında
seviyesi belirgin şekilde azalan bir
maddedir. Normalde serotonin azlığı
insanlarda depresyona eğilimi artırır
ve depresyonun en yaygın tedavi
yöntemlerinde biri de serotonin
seviyesini artıran ilaçlardır. Aşık
bir beyinde genellikle hakim olan
“bulutlu hava” hissi de muhtemelen
bu serotonin eksikliğinden
kaynaklanır ve bu “eksiklik” aşık
olunan kişiyle bir araya gelerek
tamamlanmak üzere kişinin bütün
zihinsel ve fiziksel mesaisini
maşukuna yöneltmesini sağlar.
NGF: Özellikle taze aşıklarda
miktarının arttığını bildiğimiz bir
başka madde ise sinir gelişim

ngf
serotonin

dopamin

oksitosin

vazopressin

faktörü olarak bilinen NGF (Neuro
Growth Factor) adlı maddedir. Bu
maddenin romantik duyguların
ortaya çıkmasında çok önemli bir
aracı olduğu konusunda geniş bir
görüş birliği mevcut. NGF normal
bir beyinde sinir gelişimini uyaran
ve sinir sisteminin arızalarının
giderilmesini kolaylaştıran etkilere
de sahiptir. Dolayısıyla “aşkın insana
iyi geldiğini” en azından NGF artışı
bağlamında biyolojik bir nedene
bağlamak mümkün. Bu arada,
aşksız cinsel dürtülerin hakim
olduğu durumlarda NGF artışı
gözlenmiyor, onu da belirtelim.
OKSİTOSİN: Bir insan aşık
olduğunda onu maşukuna bağlayan
çok kuvvetli hisler yaşadığını, ondan
bir an bile ayrı kalmak istemediğini
biliriz. İnsanlar arasında bağlılığı
sağlayan en önemli hormonlardan
biri beynimizin hipotalamus
bölgesinden salgılanan oksitosin
adlı hormondur. Oksitosinin en
bilinen özelliği cinsel birleşme

sonrasında, doğumda ve doğum
sonrası annenin süt salgılamasında
çok önemli fizyolojik roller
üstlendiğidir. Ama oksitosinin
etkileri sadece bununla sınırlı değil.
Birbirlerine sarılarak selamlaşan,
hatta sadece tokalaşan insanlarda
bile oksitosin düzeylerinin
arttığını biliyoruz. Yani oksitosin
sadece cinsel duygular açısından
değil insanların diğer iletişim
yolları açısından da birbirlerine
bağlanmasını sağlayan bir kimyasal
olarak iş görüyor. Annenin bebeğine
olan düşkünlüğünün büyük oranda
oksitosine bağlı olduğunu, oksitosin
eksikliğinde bu duyguların doğru
dürüst yaşanamadığını da biliyoruz.
İşte aşk söz konusu olduğunda
oksitosin hormonunun salgılanma
miktarının artışı da o yüzden bizi
şaşırtmamalı. Gerçekten de aşık
beyinde oksitosin normal bir
beyinden katbekat fazla salınarak
kişinin maşukuna bağlanmasını
sağlayan en önemli kimyasal
altyapıyı oluşturuyor.

VAZOPRESSİN: Yaygın olarak
bilinen fizyolojik işlevi açısından
“vücuttan idrarla atılacak olan su
miktarını kontrol eden” vazopressin
(diğer adıyla Anti-diüretik Hormon
- ADH) hormonu, aşık beyinden
fazla salgılanan bir diğer madde.
Vazopressin sadece idrarla ilgili
işler görmüyor, özellikle erkeklerde
saldırganlık davranışıyla doğrudan
bir ilişkisi var. Saldırganlık
sergileyen hayvanlarda vazopressin
miktarının arttığını biliyoruz.
Muhtemelen aşık bir beyinden
fazlaca salgılanan vazopressin
“aşkı için her şeyi yapmayı göze
alan” aşıkları ortaya çıkaran
önemli kimyasal sinyallerden biri.
Vazopressin hormonu genelde
erkeklerde böyle bir etkiye sahipken,
kadınlarda ise neredeyse tam
tersi bir etki yapıyor: Vazopressin
arttığında şefkat ve anaç davranışlar
artış gösteriyor.
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AŞIK BEYNİN
DEVRELERİ
Aşk hissi bir zihni işgal ettiğinde
beynin çalışma sistemi hem beyin
görüntüleme yöntemleri ile kolayca
tespit edilebilecek hem de ortaya
konan davranışlardan kolayca fark
edilebilecek şekilde değişikliğe
uğrar. Öncelikle, insan beyni
“romantik aşkın” etkisi altında iken
aktif hale gelen beyin bölgelerinin
listesine bakmakta fayda var. Beyin
tarama (işlevsel manyetik rezonans
görüntülemesi -fMRI) sırasında
deneklerin aşık oldukları kişilerin
fotoğraflarını gördükleri yahut
onlarla ilgili düşündükleri sırada
hareketi artan beyin bölgeleri
şunlar:

•INSULA BÖLGESİNİN İÇ
KISIMLARI (MEDİAL INSULA)
•SİNGÜLER KORTEKSİN ÖN
BÖLÜMÜ (ANTERIOR CINGULATE
CORTEX)
•HIPPOKAMPUS
•BAZAL GANGLİYONLARA AİT
STIRATUM BÖLGESİNİN BAZI
BÖLÜMLERİ
•AKKUMBENS ÇEKİRDEĞİ (NUC.
ACCUMBENCE)
Bu bölgelerden ilk üç tanesi
beynimizin “korteks” dediğimiz
kabuk bölümüne aittir ve aşkın
istemli davranışlarımız üzerine olan
etkilerinden bu bölgeler sorumludur.
Aşık olunan kişiden başka bir şey
düşünememe, her olay ve düşünceyi
olabildiğince mantıksız bir şekilde
maşukla ilişkilendirme, yemeden
içmeden kesilme, sürekli bir
heyecan ve içi içine sığmama hali
(öfori) ve aşka dair diğer bildiğimiz
hallerden işte bu bölgelerin aşırı
faaliyetleri sorumludur. Listede adı
geçen son iki bölge, yani stiratum

ve akkumbens çekirdeği ise beyin
yarım kürelerimizin iç kısmında
yer alan bilinçdışı (korteks altı)
sistemlere aittir. Bu bölgeler, aynı
zamanda madde bağımlılığı gibi
kişinin kontrolünü ele geçiren
diğer durumlarda da aktifleşen
ve aktif hale geldiklerinde kişiye
“ödüllendirilmişlik” duygusu
veren “ödül sistemi”nin en önemli
parçalarıdır. Aşık olma durumunda,
aşık olunan kişi ve o kişiyle ilgili
hemen her şeyin sürekli zihni
işgal etmesi ve zihnin her vesile
ile aşık olunan kişi ile uğraşması,
maşuku düşünme sırasında bu
merkezler tarafından sağlanan
“ödüllendirilme” hissi ile doğrudan
ilişkilidir. İnsan aşkını düşündükçe
kendisini ödüllendirilmiş hisseder,
daha mutlu olur ve gittikçe onu daha
fazla düşünmeye başlar. Dünyanın
en tatlı kısır döngülerinden biri
herhalde budur!

AKLI ALIP
GÖTÜREN AŞK!
Aşık insanların beyinleri üzerinde
yapılan görüntüleme çalışmalarının
ortaya koyduğu en ilginç
sonuçlardan biri beynin ön (frontal)
bölgelerinde yer alan “akıl yürütme”
ve “planlama” ile ilişkili bölgelerde
izlenebilen baskılanma. Gerçekten
de aşık bir beyinde akılcı ve eleştirel
düşünmeyle ilgili ön beyin bölgeleri
büyük oranda devreden çıkmakta.
Bu bölgelerin baskılanması aşık
bir insanda bize çok tanıdık gelen
birkaç olayın açıklanmasını da
kolaylaştırıyor aslında. Aşık olan
insan, hepimizin gayet iyi bildiği
gibi, maşukunun kusurlarını
görmeme, iyilik ve güzelliklerini ise
alabildiğine abartma eğilimindedir.
Kritik düşünme yetisi zihnini çoktan
terk etmiş olduğu için aslında gayet
normal bir insan olan maşukunun
her hareketinde bir hikmet aramaya,
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her halinden güzellikler devşirmeye
başlar. Aşık zihin böylece adeta
maşukunu güzellemeye adanmış
bir çalışma sistemine döner.
Ayrıca sakar aşık kalıbını bilirsiniz;
aşık olan kişi, özellikle aşık
olduğu insanla karşılaştığında
kimi zaman eli ayağı birbirine
dolanır, normalde yapmayacağı
bir sürü saçma hareketi ardı
ardına sergilemeye başlar. İşte bu
“hareket koordinasyonsuzluğu”
da muhtemelen bazı aşıklarda
beynin ön kısmındaki baskılamanın
çok geniş olması nedeniyle vücut
hareketlerini planlayan frontal
bölgeleri de etkisi altına almasından
kaynaklanıyor olabilir.
Aşık bir beynin mantıklı düşünme
bölgelerinin baskılanmasıyla ilgili
ilginç bir bulgu daha var. Aşık
insanlardaki bu akıl tutulması,
sadece aşık olunan kişi söz
konusu olduğunda geçerli. Aşık
kişiler, meslekleri veya hayatın
diğer alanlarıyla ilgili kararlar
alırken akılcılıklarından pek bir şey
kaybetmiyor. Yani aşık insanın aklını
başından sadece maşuku alabiliyor!

CESUR
AŞIKLAR!
Aşık beyinde faaliyetlerinin
baskılandığını bildiğimiz bir
başka bölge de “amigdala” adlı
korteks altı bir bölgedir. Amigdala,
hislerimize yön veren “limbik
sistem” adlı sistemin önemli
bir parçasıdır. Latince “badem”
anlamına gelen ismini beynin şakak
(temporal) lobların içine gömülmüş
badem biçimli yuvarlak bir bölge
olmasından alır. Amigdala, özellikle
korku, öfke ve fobiler gibi şiddetli
duyguların hafızalarını depolayan
ve bu duygularla ilişkili davranış
kalıplarını yöneten en önemli
bölgelerden biridir. Aşık beyinde
amigdala bölgesinin faaliyetinin

baskılanması, özellikle korku
duygusunun azalmasını, kişinin
normalde girmeyeceği risklere
girmesini sağlar. Bu sayede “gözü
pek aşık” modeli, aşkın bir yan etkisi
olarak, beyinde kendiliğinden ortaya
çıkıverir. Amigdalanın faaliyetini
baskılayan bir diğer bilindik durum
ise cinsel birleşmenin orgazm
safhasında erkeklerde meydana
gelen boşalma (ejekülasyon) anıdır.

İKİNCİ SAYFA:
ROMANTİK AŞK
VE ARKADAŞLIK
Yukarıda da gördüğümüz gibi, aşk
duygusunun alevlendiği ilk dönemler
dopamin, NGF ve vazopressin gibi
kimyasalların arttığı, serotoninin
azaldığı ve beyin kimyasının köklü
bir biçimde değiştiği garip bir
duruma neden oluyor. Gerçekten de
taze aşıkların halleri, ömürlerinde
aşkı tatmış insanlara dahi garip
gelecek kadar sıradışı olabiliyor.
Artık bunun neden böyle olduğunu
biliyoruz.
Peki, yıllar süren birlikteliklerden
sonra bu duygular nasıl normale
dönüyor yahut zaman geçtikçe aşk
ölüyor mu?
Aşkın ilk başta gözlenen ateşli
safhaları, aradaki muhtelif
engellerin aşılarak maşukla bir
olunmasını sağlayacak gücü
insana vermesi bakımından elbette
önemli. Fakat şu da bir gerçek ki
bu tip kuvvetli duyguların bir ömür
boyu insanları etki altına alması,
biyolojimiz açısından pek faydalı
bir durum olmayacaktır. Aşık olan
insan, aşık olduğu kişi ile kalıcı
bir birliktelik sağlamaya ve cinsel
itkilerden kaynaklanan arzularını
tatmin etmeye başladıktan sonra
aşkın dönüşmeye başladığını
görüyoruz. Uzun süre devam eden
birlikteliklerde yukarıda saydığımız

“aşık beyin” bulgularından
birçoğunu bulamıyoruz. Ama
görebildiğimiz bir şey var: bu
insanlar, birbirleri olmadan
yaşamaya dair bir hareket tarzı
ortaya koyamıyorlar. Erkek ve
kadın, uzun süreli ve başarılı bir
birlikteliğin ardından tek bir bütünün
parçaları olarak davranmaya
başlıyorlar. Kısacası aşk ölmüyor
ama “dönüşüyor”. İlk dönemlerde
hislerin ve duyguların etkisi, yani
limbik sistemin komutları altında
gerçekleşen “aşkın bacayı sardığı”
dönemler, yıllar içinde beynin daha
üst merkezleri tarafından yönetilen
akılcı, insani, üst seviyeli bir
birlikteliğe dönüşüyor.
Bu uzun dönem sakin ve derinlikli
birlikteliğin hormonal sorumluları
ise oksitosin ve NGF gibi görünüyor
(en azından şimdilik). Oksitosin,
düzenli bir cinsel yaşamla birlikte,
hedef ve amaç birliği, hayata
birlikte göğüs germe, ortak ilgi
alanları gibi temel sosyal bağlardan
besleniyor ve salgılanmaya
devam ettiği müddetçe insanları
birbirlerine daha bağlı hale getirdiği
düşünülüyor. NGF ise yine aynı
şekilde, salgılandığı müddetçe
beynin “maşukla” olan irtabını
kuvvetlendiren özel bir haberci.
Fakat her iki maddenin de
yürüttükleri bu görevler dışında
çok önemli bir yan etkisi var. Hem
oksitosin hem de NGF, resmen
“ömür uzatan” maddeler. Oksitosin
bedeninizdeki iltihabi olaylar ve
kanser oluşumu gibi istenmeyen
reaksiyonları engelleme açısından
oldukça etkiliyken NGF ise, adı
üstünde, sinir hücrelerinizin
yenilenmesi ve zihinsel sağlığınızın
ileri yaşlara kadar sürdürülebilmesi
için önemli bir kimyasal haberci.
Uzun sözün kısası, uzun ve hayvani
tutkuları aşmış bir aşk ve birliktelik
duygusu, yanında uzun ve sağlıklı bir
yaşam ödülüyle birlikte geliyor gibi
görünüyor.
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AŞKLARI
BİTENLER,
ALDATANLAR VE
DİĞERLERİ…

Yukarıdaki kısa biyolojik
tarifnameden anlayacağımız üzere,
aşkın ilk safhaları, yani o kalbi
yerinden hoplatan heyecan, tutku
ve birlik olma arzusu, diğer birçok
canlıyla ortak paylaştığımız üreme
reflekslerimizin dışavurumundan
ibaret. Fakat bu hislerin süresi
oldukça kısa. Kadınlarda biraz
daha uzun sürse de genellikle 2 yıl
içinde bu tutku ortadan kalkmaya
başlıyor. Eğer yukarıda bahsettiğimiz
“oksitosinli ve NGF’li” dönüşüm
sağlanamazsa, yani romantik ve
uzun süreli bir birlikteliğe evrilme
konusunda bir sıkıntı varsa, o zaman
ayrılık kaçınılmaz. Fakat bu durum
her zaman doğal yollardan olmuyor.
Beynimizdeki kimyasal maddelerin
etkilerini gösterebilmeleri,
hücrelerin üzerinde bulunan
“reseptör”lere yahut kimyasal
alıcılara bağlı. Bu alıcıların miktarı
ne kadar fazlaysa, kimyasalların
beyin ve davranış üzerindeki etkileri
de o kadar belirgin olabiliyor.
Reseptörlerin sayısını yahut
etkinliğini azaltan durumlar ise
maddelerin etki göstermesini
engelliyor. Oksitosin de bir protein
molekülü ve hücreler üzerinde
etkisini gösterebilmesi için bu
tip reseptörlere ihtiyacı var. Eğer
bir bireyin beyninde oksitosin
reseptörlerinin sayısı fazlaysa, az
miktarda oksitosin salgısı belirgin
bir davranış değişikliğine neden
olabiliyor. Son araştırmalara
göre, sadakatsizlik ve eşler arası
bağlanma bozukluklarından en
azından bir kısmının doğuştan
veya sonradan meydana gelen
bu tip reseptör yetmezliklerine
bağlı olduğu düşünülüyor. Zira çok
eşli ve tek eşli yaşayan farklı fare
türlerinin beyinlerinde gözlenebilen
en önemli fark da bu: Tek eşlilerde
oksitosin reseptörleri oldukça
bolken sık sık eş değiştirenlerde bu
reseptörlerin miktarları az ve bu
canlılar (özellikle erkekleri) ciddi
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bir bağlanma sorunu yaşıyorlar.
Neticede sosyal ve ahlaki olarak çok
kabul edilebilir bir bahane olmasa
da aklı sürekli taze aşklarda gezinen
tiplerin temel sorunu bu oksitosin
yetmezliği olabilir. Eğer bu kesin
olarak gösterilebilirse, mesela
burun spreyleri yoluyla uygulanan
oksitosinin bu tip durumlarda tedavi
veya destek amaçlı kullanılabilmesi
de söz konusu olabilir.
Neticede, aşk, hayatımızın
vazgeçilmez süsü. Ne kadar
aklımızı kaybettirip ne kadar
savaşlara ve huzursuzluklara
sebep olsa da onsuz yapamıyoruz.
İnsan (en azından bizim
bilebildiğimiz kadarıyla) sadece
beynindeki kimyasallardan yahut
biyolojisinden ibaret değil. Fakat
biyolojimizi ne kadar çok iyi
bilirsek davranışlarımızı anlamaya
o kadar çok yaklaşacağımız da
açık. Mesela erkek maymunların
büyük bir çoğunluğu çok eşli
bir yaşam sürüyor. Kabaca,
maymun türlerinin üçte bir
kadarında tek eşlilik görülüyor.
Araştırmacılara göre, bunun en
büyük nedenlerinden birisi, mesela
şempanzelerin, emzirme ve bebek
bakım dönemindeki eşleriyle cinsel
ilişki kurabilmek için yavruları
öldürmeye yeltenmesi. Yani, sırf
bebekler ölmesin diye maymunların
birçoğu çok eşli bir hayat yaşıyor
gibi görünüyor. Elbette bu sadece
bir teori; fakat “olabilirliği”ni
düşününce, insan olarak ne kadar
farklı bir konumda durduğumuz bir
kez daha dikkatimizi çekiyor.
Ve diğer canlılarla aramızdaki
farklar üzerine ne kadar fazla
düşünürsek, kendimizi o kadar iyi
tanıyabileceğiz…

‘Aşk kaç büyümden,
Aşk dön ölümden,
Aşk bir sebepten,
Gel gir dünyama...’
BAHAR TUĞBA
Dedik ve gördük HanyayıGonya’yı... İşte tüm mesele de
burada başladı. O minicik gözler
o’nu görünce çipil çipil oldu, eller
hafifçe değince bir iç gıcıklanma,
gece uykudan önce bir o’nu
düşünüp, sabah onu düşünerek
uyanmalar... Hormonların o’nu
görünce horon tepmesi, kokusunu
alınca libidonun yükselmesi,
ufacık şeylerde bile nerdeyse
salya akıtacak kadar basan
endorfin. Bu semptomların en
az üçünü taşıyorsanız hayırlı
olsun, nur topu gibi bir aşkınız
var. Bir şarkınız da olursa sizi
size anlatan, duyduğunuzda o’nu
hatırlatan, yandınız. Herşey iyi
giderken tadından yenmeyen bu
durum ilişki bitince, bir hançer
halini alıp, ufak ufak sızı yapar
zira. Kalp acısı budur işte, “kalbim
ağrıyor” diyenin kalbi anılardan
ağrıyordur ve tecrübeyle sabittir.
Hiçbir tıbbi ilacın, bitki çayının,
anne çorbasının fayda etmediği bir
ağrıdır.
En güzel anılarımı düşünüyorum
da birçoğunun fon müziği var.
Sezen, Müzeyyen, Ortaçgil...
Sanki o an oradalarmış, bir
durup bakmış, üstüme şal
örtmüş, mumu yakmışlar gibi...
Zamanla bir şeylere yenik

düşen ilişkiler olsa da kabul
etmeliyim ki hepsinde güzel
anılar muhakkak vardı. Ve
adamlar değişti, yıllar ilerledi, iş
telaşı, sağlık problemleri, şehir
koşturması arasında bir minicik
üç-dört dakikalık şarkıyla, zamana
yolculuklar başladı. Beynimiz o
anı kodlarken o şarkıyı da fona
atıyordu çünkü.
Ama ne güzel yakışıyor aşk’a
şarkı, şarkıya aşk. Zaten birçok
şarkı aşktan beslenmiyor muydu?
Kaç tür aşk, kaç tür sevgi, kaç
ilişki çeşidi var kimbilir... İki farklı
insan, yeniden yorumlanan, bazen
eskiyi aratan, bazen yeniyi lütuf
kabul eden, bazen kavgadan
boğulan, ve bazen sonsuz olsun
istenilen...
Herkes mesut olsun tamam
da şahsen ben eski sevgilimin
arkasından “Bir tek dileğim var
mutlu ol yeter” falan demem
ne yalan söyleyim. “Allah belanı
versin”de demem. Mesela şöyle
diyebilirim: “Sen ben değirmenlere
karşı, bile bile birer yitik savaşçı...”
O şarkılar var ya o şarkılar, tam
yerinde çalındığında, filmleri bile
yükselten, başroldeki kadına/
adama aşık ettiren... O şarkıyı
dinlerken o anı hemen hatırlatan,

çoğu zaman iç çekmemize neden
olan... Hatta “Bizim şarkımız
olsuuuun” tadında varsa hali
hazırda bir münasebet, hemen
modifiye edilen...
Şimdi benden bir kahve yap
kendine ve o şarkıyı aç, yakın
geçmişse azıcık kalbin sızlar
söyleyim. Uzak geçmişse, nasıl
biterse bitsin gözün bir uzağa
dalar. Olsun, o da güzel, o senin
anın, dinlediğinde o döneminin
özeti. Hadi çekinme, aç o şarkıyı,
geçmişle barış, şarkıyla yad et,
ama mümkünse gece dinleme
o şarkıyı. Hayır, tecrübeyle sabit,
çok iyi olmuyor. Bir pazar sabahı
kahvaltıdan sonra mesela; küçük
bir doz şahane gelecektir.
Aşk şarkılara, şarkılar aşk’a ne
güzel yakışıyor... Eski sevgilinin
cüzdanına bırakılmış, henüz
görmediği küçük birnot gibi...

“Bu aşk burada biter
ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk
cebimde bir Revolver
Bu aşk burada biter
iyi günler sevgilim ve
ben çekip giderim
Bir nehir akıp gider.”
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BUSE
KAYNARKAYA
Büyük aşkların uğruna yazılan
şiirlerin, bestelenen şarkıların,
çizilen resimlerin sadece “o
dünyada” olduğunu sanırız. Oysa
bu aşklar, özneleri isteyerek veya
istemeyerek görünür oldukları
için bu kadar efsaneleştiriliyor.
Etrafımızdaki herhangi birine
sorsak ne aşk hikâyeleri
biriktirmiştir belki de günlüğünde.
Köyde patates tarlası sulayan
anneannemizin uzaktan uzağa
bakıştığı, zaman zaman bir
ağacın gölgesinde buluştuğu
ilk aşkı büyük aşk değil midir?
Bir insanı alıştığı düzeni bırakıp
başka bir şehre yerleştiren birine
duyulan aşk küçük müdür? Ne
yaşanırsa yaşansın, aşk kişi
açısından verimli bir duygudur.
Hafızanın derinliklerinde biriken
anıların romanı yazılsaydı belki
de kitaplardan döşerdik kaldırım
taşlarını.
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Savaşları, yıkımları,
ölümleri, türlü türlü
felaketleri görmüş
insanlığın tarihinde,
Fikret Kızılok’un
“Tenimde canımın
sıcaklığı/ Başımda
sevda yelleri/
Zamanı durdururum
sanırdım böylece”
diyerek sığındığı
“egoist kumsal”da
hepimize yer var
sanıyorum..

Kitaplarını okuduğumuz, sanat
eserleriyle tanıdığımız, şiirlerine
vurulduğumuz, tek bir cümlesinde
tüm hayatımızı bulduğumuz ama
en çok aşklarına meraklandığımız
tanıdığımız aşklar, aşıklar ve
onların hikayelerine kulak
verelim. Her birinde kendi
aşkımızdan izler gördük belki,
her okuduğumuzda içimizdeki
özlem biraz daha sancıdı. Aşık
olmayı kendi deneyimlerimizin
ötesinde onların mısralarında,
tablolarında öğrendik. Nazım,
Piraye’sine “Kalbimin kızıl saçlı
bacısı” dediğinde kalbimiz onun
aşkıyla ısındı, Frida’nın Diego’ya
bitmek bilmeyen, yorulmayan,
dinmeyen aşkıyla vazgeçmemeyi
öğrendik belki de… Şimdi bir kez
daha yüreğimizi sarıp sarmalayan
bu aşkları, aşıkları hatırlayalım.

Frida Kahlo		
ve Diego Rivera

Nazım Hikmet
ve Piraye

Hayatında iki kaza olduğunu söyler
Frida; biri yaşamını mücadeleyle
sürdürmesine sebep olan otobüs
kazası, biri de Diego. Kendisinden 21
yaş büyük olan Diego ile evlenmesine
annesi dahil Diego’nun çapkınlıklarını
bilen herkes karşı çıkar. Evlenirler,
bir dönem boşanırlar ancak bir
türlü ayrı kalmayı başaramazlar. Bir
mektubunda Diego’dan vazgeçmek
için pek çok neden sıralayan Kahlo,
şu cümlelerle bitirir mektubunu:
“Bunlardan sadece bir tanesi senden
vazgeçmem için yeterli değildi,
çünkü sevgim yüceydi. Ama hepsini
düşündüğümde senin benden çoktan
vazgeçtiğini anladım. Bu yüzden ben
de senden vazgeçtim.” Ancak yine
de çalkantılı, hatta saplantılı bir aşk
yaşayan Frida, her seferinde geri
dönmüştür Diego’ya. Çünkü onların
ilişkisi aşktan öte dostluk, annelik,
babalık, çocukluk, meslektaşlıktır da
aynı zamanda. “Hep ve daima. Şimdi
1944’te. Yaşanan tüm saatlerden
sonra. Vektörler asıl yönlerinde devam
ediyor. Hiçbir şey onları durdurmuyor.
Canlı histen başka bir bilgileri yok.
Tek istedikleri bir yerde buluşana
kadar devam etmekti. Yavaşça...
Büyük bir huzursuzlukla, ama ‘altın
parçanın’ her şeye kılavuzluk ettiğine
dair güven duyarak. Hücresel bir
diziliş var. Hareket var. Işık var. Tüm
merkezler aynı. Budalalık diye bir
şey yok. Her zaman olduğumuz ve
olacağımız gibiyiz. Aptal kadere bel
bağlamıyorum.”

Piraye, Nazım Hikmet’in kız kardeşinin
arkadaşıdır. “Kalbimin kızıl saçlı
bacısı” dediği Piraye’yi Nazım Hikmet
senede birkaç kez görebilir ancak. Bir
süre sonra Münevver ile görüşmeye
başlar Nazım Hikmet. Piraye’yi
Münevver ile aldattığı için çok pişman
olur ve Piraye’den özür diler. Piraye
dayanamaz bu duruma ve geçirdiği
bir rahatsızlık sonucu hastanede
yatan Nazım Hikmet’i ziyarete gider.
Orada Münevver’i görünce bir daha
asla Nazım Hikmet’le görüşmez.
Boşandıktan sonra onu artık
sevmediğine karar verene kadar çok
mutsuz günler geçiren Piraye, bir
daha evlenmemiş, oğlu Memet’in
anlattığına göre “Ben Nâzım’ın üstüne
bir başkasıyla yaşayamam!” demiştir.
Birlikteliklerinden sayfalarca şiir ve
mektup kalmıştır geriye. Belki de en
güzel betimlemeleri de barındırır bu
dizeler:

Yaman Okay 		
ve Meral Okay
Meral Okay Ankara’da öğrenciyken
Ankara Sanat Tiyatrosu’nda
oyunculuk yapan Yaman Okay’la
tanışır. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri
zamanla aşka dönüşür ve Meral Okay
verdiği bir röportajda bu dönüşümü
şu şekilde ifade eder: “Biz, başımıza
aşkın taşının düştüğünü bir mevsim
geçtikten sonra fark ettik. Bir gün evi
düzenlerken fark ettim. Bir de baktım
ki benden çok Yaman’ın eşyaları var.
Küçük küçük poşetlerle sızmıştı.
Aşk bir sızma hâlidir.“ Yaman ve
Meral Okay çifti hayatı çok güzel bir
biçimde paylaşıyor. İlişkilerinin ne
kadar sağlam olduğunu Meral Okay’ın
şu sözlerinde görebiliriz: “Yaman’la
her günümüz Sevgililer Günü’ydü...
Eşine bu kadar çok çiçek getiren bir
adamı daha analar doğurmamıştır.
Biz birçok defa sabah uyanıp birlikte
gün doğumunu seyreder; ne bileyim,
çingene vapuruna binip sabah erken
Boğaz’ı turlardık.”

10 Ekim 1945
Gözlerine bakarken
güneşli bir toprak kokusu vuruyor başıma,
bir buğday tarlasında, ekinlerin içinde
kayboluyorum...
Yeşil pırıltılarla uçsuz bucaksız bir uçurum,
durup dinlenmeden değişen ebedî madde
gibi gözlerin:
sırrını her gün bir parça veren
fakat hiçbir zaman
büsbütün teslim olmayacak olan...
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Tomris Uyar ve
Turgut Uyar

Tomris Uyar ile Turgut Uyar’ın
birbirlerini daha yakından tanımaları
şiir üzerine uzun uzun konuştukları
mektuplarla gerçekleşir. Eşinden yeni
ayrılmış ve çocuklarıyla İstanbul’a
yerleşmiş Turgut Uyar bir süredir yazı
yazmakta zorluk çekiyordur. Yeniden
yazmaya başlamasını, ona ilham
vermek anlamında ifade etmeyen
Tomris, “…evlilik hayatında bir süredir
yaşadığı tedirginlik ve uyumsuzluk
şiirini de etkilemişti, yedi yıldır şiir
yazmıyordu. Esin periliği olarak ifade
etmek istemiyorum ama herhalde
çok konuştuğum, çok dürttüğüm,
yazmasını çok rica ettiğim için diyeyim,
yavaş yavaş şiir yazma isteği yeniden
doğdu” demiştir. Cemal Süreya ve Edip
Cansever gibi İkinci Yeni şairlerinin
de hakkında şiirler yazdığı Tomris
için Turgut Uyar da şiirler yazmıştır
şüphesiz:
Tomris uyar için bir şiir kurma
çalışması
“…denizi ve ormanı, açlığı ve
başkaldırmayı ayırmadın

Franz Kafka ve
Milena Jesenská
Tanışmaları, Milena’nın Kafka’nın
Almanca yazdığı kitaplarını Çekçe’ye
çevirmesiyle başlar. Milena, genellikle
Kafka’nın büyük aşkı olarak bilinse
de gazeteci, yazar ve çevirmen
kimliğinin yanı sıra toplumsal kalıp
ve baskılara boyun eğmemiş bir
kadın olarak da bilinir. Hastalıklarla
ve varoluş sorunsallarıyla uğraşırken
Kafka için her daim umut olmuştur
aralarındaki aşk. Milena’ya yazdığı
mektuplarda sadece aşkından değil,
pek çok şeyden bahseder Kafka. Ona
ne kadar bağlı olduğunu şu sözlerinde
görebiliyoruz: “Size nasıl geldiğimi de
hesaba katın Milena. Geride bıraktığım
o 38 senelik yolculuğu; karşılaşmayı,
hele bu kadar geç karşılaşmayı hiç
ummadığım halde beklenmedik bir
dönemeçte sizi görünce, işte o zaman
Milena, haykıramam, içimde bir şey
de haykırmaz, bin türlü delice laf da
etmem, o laflar içimde değil ki... Ve diz
çöktüğümü belki ancak, gözlerimin
hemen önünde ayaklarınızı görüp
onları okşayınca anlarım.”

bırakılmış bir köşe başının en güzel
tanımıdır adın
seversin diye söylerim her şeyi, sana
uygun olsun
çünkü her şeyin birbirine uygununu
sen bulursun
gel ellerini ver en güzel ellerini öyle
ruhum, ateş yüreğim, kokum, birlikte
öyle” (Divan, 1970)
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Orhan Veli ve
Nahit Gelenbevi
Cemal Süreya’nın “Rönesans
gibi kadın” yakıştırmasını yaptığı,
Ankara’daki edebiyat çevresinin
yakından tanıdığı, Orhan Veli içinse
pek çok şey ifade eden biri Nahit
Gelenbevi... Öldükten sonra diş
fırçasına sarılı halde bulunan “Aşkın
Resmigeçidi” şiirinde, “Hiçbirine
bağlanmadım/ Ona bağlandığım
kadar” der Nahit’i kastederek.
Kimi zaman kâğıt ve mürekkep
alacak parası olmaz, İstanbul’dan
Ankara’ya mektup yazamadığı için
üzülür; kimi zaman başkalarının eski
pardösülerini giyer ama yine de ilk
fırsatta Ankara’da, Nahit’in yanında
alır soluğu. Ona yazdığı mektuplardan
birinde şunları dilemiştir: “Hayatımda
birçok sevinçli günlerim olmuştur.
Fakat hepsinden güzel, hepsinden
sevinçli olabileceğini umduğum
bir tek gün daha olabilir. O gün
seninle ve hiç ayrılmamacasına
yaşayacağıma inanacağım gündür.
Sen böyle bir günün gelebileceğini
pek tahmin etmezsin. Doğrusu ben
de edemiyorum. Ama hayattan da
başka bir beklediğim yok. Bugün için
sana da bana da bu kadar imkânsız
görünen bir saadet günün birinde
gerçek olabilirse, bütün ömrüm
içindeki kayıplarımdan hiçbirine
üzülmeyeceğim. Yalnız o sevinç bana
kâfi derecede yaşamış olmak için
yetecek.”

John Lennon ve
Yoko Ono
John Lennon, Yoko Ono’yla tanıştıktan sonra müzikal anlamda ve hayat görüşü anlamında tamamen değişir. Çift,
yaptıkları savaş karşıtı açıklamalarla oldukça göz önündedir. Birlikteliklerinin pek hoş karşılanmaması ve bununla
bağlantılı olarak da Beatles’ın dağılmasını bile umursamayan John Lennon’ın aşkını şu sözlerinden anlayabiliyoruz:
“Yoko olmadan yaşayabilirim ama böyle bir isteğim yok. Yoko olmadan yaşamam için bir sebep yok. Bizim ilişkimizden
daha önemli hiçbir şey yok, hiçbir şey. Her zaman da birlikte olacağız. Hiçbir kadın, hiçbir arkadaşım veya hiçbir iş
için aşkımdan vazgeçmeyeceğim. Çünkü sonunda geceleri yalnız yatan ben olacağım ve bunu kimse istemez. Bir
sürü insanla bir yatağı dolduramazsın. Bu hiçbir işe yaramaz. Ben zampara olmak istemiyorum. Öyle zamanlar da
geçirdim ama hiçbir şey sevdiğin birinin sana sarılması kadar iyi hissettirmiyor.”
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Stephen Zweig ve
Charlotte Altmann
Hayatı savaşlardan dolayı göçebe olarak geçmiş Zweig’ın içine düştüğü umutsuzluğu Dünün Dünyası isimli
biyografik kitabında görebiliriz. Bu umutsuzluk sonucu yolunu Londra’ya çeviren yazar, oturma vizesi alamadığı
gibi pasaportuna “yabancı düşman” damgası yazılır. Daha sonra, savaştan kaçmak ve rüyalarını yaşamak için
Lotte ile birlikte Amerika’ya giderler. Amerika’nın havasının Lotte’nin astım hastalığına iyi gelmemesinden dolayı
tekrar yollara düşerek soluğu Brezilya’da alırlar. Geçmişlerinin yok edilişi ve dünyanın durumuna dayanamayan
ikili intihar ederek hayatlarına son verir. Lotte’nin Zweig ile birlikte ölümü kabullenişini şu cümlelerinden
anlayabiliriz: “Hayat beni acınası, güçsüz ve de hor görülen bir varlık haline getirdi, ben susan kadınım, böyle
mi diyorlar benim için? Bahtsız günlerin hepsini yaşadım. Burukluğu, yalnızlığı ve gözden düşmeyi tattım. Hiç
sevilmedim. Karanlığın ortasında onunla yol alacağım. Ormanların derinliklerinde her şey buz gibi olsa da, beni
eritip bitiren ateş ikimiz için yanacak. Duygularımın sınırsız yakıcılığı onun ruhunu ısıtacak. Gözyaşlarım ıstırabını
ve sızısını dindirecek. Bu fani dünyada onun yüreği ulaşılmaz, ama benim sevgim sonsuzluktan daha büyük,
sevgim yüreğine erişecek, sevgim o kadar güçlü olacak ki onun cansız bedenini taşıyacak.”
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Abelard ve
Héloise
Felsefeci olan Abelard, 11. yüzyılın
sonları, 12. yüzyılın başlarında ahlak
üzerine tartışmalar yapar. Fransa’da
Rönesans’ın doğmasında öncülük eden
filozoflardan olan Abelard, Héloise’le
verdiği özel derslerde tanışır. Kendisinden
yaşça çok küçük olan Heloise ile
Abelard’ın düşüncesel birliktelikleri
zaman içinde aşka dönüşür. Héloise’in
dayısı Flubert, bu aşkı fark ettiğinde onları
ayırmaya çalışır. Héloise hamile kalınca
Abelard onu da alıp Bretonya’ya, ailesinin
yanına yerleşir. Abelard ve Héloise
evlenirler ancak Flubert’in gazabından
bir türlü kurtulamadıkları için Heloise
bir manastıra yerleşir. Héloise kurtulur
kurtulmasına ama Abelard, Flubert
tarafından hadım ettirildikten sonra
Sığınak isimli bir manastır kurup kendini
dine adamaya karar verir. Daha sonra
Aziz Gildas manastırına gider Abelard.
Héloise, birkaç rahibeyle birlikte kaldığı
manastırdan kovulunca Sığınak’a yerleşir
ve Héloise ile Abelard’ın mektuplaşmaları
da burada başlar. Yaşadıkları kötülükler
ve ayrılıklarına rağmen sevgilerinden
asla vazgeçmediklerini Héloise’in
mektubunda görebiliriz: “Öldün diye sana
olan sevgimin azalacağını düşünecek
kadar saf mısın? Ölümlü bir erkek
olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
Solucanlar göz çukurlarında yuvalansa
da, dilin dişlerinin arasından çıkıp
sallansa da, tiksinmeyeceğim senden,
vazgeçmeyeceğim! Etin kemiğin ne
ilgisi var bizimle? Bir parçanı kesip alan
o kasap, sana olan aşkımı biraz olsun
azaltabildi mi?”

Simone de
Beauvoir ve
Jean Paul
Sartre

Varoluşçuluk felsefesinin
kurucularından Sartre ve modern
dönem feminist hareketin önde gelen
isimlerinden Beuvoir, Sorbonne’da
felsefe okurken tanışırlar. Okulu
Sartre birinci, Beauvoir ikinci olarak
bitirir. Söylenene göre, bunun
sebebi Beauvoir’nın kadın olmasıdır.
Onların ilişkisi savundukları dünya
görüşünün sağlaması haline gelir
ve ilişkilerindeki paylaşım, ortaya
koydukları fikirlerin koşulu gibi bir
şey olur. Bunu destekleyecek biçimde
şunu söylüyor Simone de Beauvoir:
”İkimizin de ne kadar kuvvetli
insanlar olduğumuzu düşünmek
hoşuma gidiyor. Burada bizim değer
yargılarımızın ve yaşam biçimimizin
zaferini görüyorum.”

Salvador Dali
ve Gala (Elena
Dmitrievna
Diakonova)
Gala ile Dali, arkadaşlarını sürekli
davet ettiği İber Yarımadası’nda
İspanya-Fransa sınırına birkaç
kilometre uzaklıkta Pireneler’in
eteğindeki Cadaquès (Kadakez) sahil
kentindeki evinde tanışırlar. Eşi şair
Paul Eluard ve çocuklarıyla bir otele
yerleşen Gala’ya Dali ilk görüşte aşık
olur. Yazı hep birlikte geçirirler ve yaz
sonunda Paul Eluard ve çocukları
Fransa’ya geri dönerken Gala Dali’yle
birlikte kalır ve ilişkileri hayatlarının
sonuna kadar sürer.
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Eros
Anteros
Aşk
ve
‘Karşısı’…

Mitosa bakılırsa, önce aşk varmış; Dünya ile birlikte
doğmuş. Eski Yunan’ın evren doğum (kozmogoni)
anlatılarından birinde, Aşk ya da Eros, kara kanatlı Nyks’in,
Erebos’un göğsüne bıraktığı ‘ilk’ yumurtadan doğar.
Hani ‘önce söz vardı’ denir ya, öyle değilmiş demek. Yine
bu anlatıya göre aşk karanlıktan doğmuş… Aşkın hep
karanlık bir yanının olması bundan mıdır? Hayal, entrika
ve ıstırap dolu; tekinsiz, bencil, tutkulu, hain, kıskanç,
zalim… Mezopotamyalı tanrıçalardan İştar (İnanna) Uruk
kralı Gılgamış’a âşık olur; kralın onu reddi, tanrıça için
aşağılayıcıdır. Ve İştar, Gılgamış’ı ağır biçimde cezalandırır:
Can dostu Enkidu, onulmaz bir hastalığa tutulur ve ölür.
Arkadaşının ölümüyle perişan olmuş ‘Uruk Aslanı’nın
ölümsüzlük ardındaki serüveni de buradan başlar…
Şairlerin atası sayılan Orpheus’un öyküsü, aşk ve sadakat
motifleriyle olduğu kadar, ‘ardına bakmayı’, şair ve
diğer sanatçılar için, neredeyse bir ilkörnek (arketip)
haline getiren bir öyküdür: O, liriyle yalnız Ege kıyılarını
değil ‘Ölüm Ülkesi’ni bile büyülemiş bir kişidir. Sevgili
Eurydike’si, arıcı Ariastos’tan kaçarken bir yılan sokması
sonucu ölmüştür. Liriyle dağı taşı canlandıran ‘ata-şair’,
yer altına inip tanrıça Persephone’den merhamet diler.
Karısının kendisiyle dönmesine bir şartla izin verilir: ‘Ölüm
Ülkesi’nden yeryüzüne çıkana dek ardına bakmayacaktır.
Hades’in korkunç karanlığı boyunca dayanan Orpheus,
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AYDIN AFACAN

tam yeryüzüne çıkacağı sırada
merakına yenilir ve karısının
gelip gelmediğini görmek için
‘ardına bakar’: Şair yenilmiştir,
sevgili Eurydike’si sonsuza kadar
‘Ölüm Ülkesi’nde tutulacaktır.
Yas içinde Thrakia’yı dolaşırken,

bir gün ormandaki ‘vahşiler’
tarafından parçalanarak Meriç’e
atılır. Rivayete göre, kesik başının
şarkıları nehrin çağıltısı içinde
akar dururmuş hâlâ…
Zorba âşıkların marifetleri
ünlüdür. Güç ve iktidar kanlı bir
sicile sahiptir zaten. Örneğin
tanrılar yurdu Olympos’un
efendisi Zeus, son derece güçlü
bir muktedir olan büyük aşkı
Hera’ya rağmen, çapkınlığıyla
ünlüdür. Aşkla, ihtirasla dolu
bu çapkınlığı nasıl yaptığı
bilinir: Kılık değiştirerek! Boğa
kılığına girerek Europe’yi kaçırır;
kocası kılığında Alkmene’yle;
‘altın yağmuru’ biçiminde
bacadan girerek, tunçtan bir
odaya kapatılmış Danae’yle;
kuğu kılığına girerek Leda’yla
sevişir. Bunlar onun çapkın
serüvenlerinden birkaçı sadece.
(İstanbul Boğazı -Bosphoros- bile
onun çapkınlığıyla ilgili bir öyküye
sahiptir)…

Zorba her zaman
‘murada ermez’.
Bazı mitoslar bu
işi dönüşümle
(metamorphos)
çözmüş. Örneğin
Tanrı Apollon’dan
kaçan Daphne,
defne ağacına;
ırmak tanrısı
Alpheios’tan kaçan
Arethusa ise,
Ortyga’da (Sicilya),
kökleri yeraltının
derinliklerinde olan
bir pınara dönüşür.
Ne var ki, ‘dönüşüm’
her zaman bir
dileğin sonucu
gerçekleşmez,
‘Nergis’in ünlü
öyküsündeki gibi:
Ekho’nun aşkına
karşılık vermeyip
onu aşağılayan
Narkissos, su içmek
üzere eğildiği pınarın
berrak suyunda
kendi yüzünü
gördüğünde
onulmaz bir aşka
tutulur. Oracıkta
eriyerek bir çiçeğe
dönüşür…

Başlangıçta bahar gibidir aşk;
yeniden doğuştur, canlanmadır.
Gelincikler gibi, zarif, gösterişli
ve nazenindir. Güzel tanrıça
Aphrodite, bir bahar zamanı
gördüğü genç Adonis’e âşık
olmuştur. Maşuk genç tanrıçadan
kaçarken bir yaban domuzunun
saldırısına uğrar ve kan kaybından
ölür. Kanının döküldüğü yerde
gelincikler açar. Aphrodite de
onun ardından gelirken, diken
batması sonucu akan kanı,
o zamanlar beyaz olan gülü
kırmızıya boyar. Tanrıça, Adonis’i
ölüm ülkesinden geri almak için
Zeus’a yalvarır. Bu arada yer altı
tanrıçası da güzel delikanlıya
göz koymuştur. Uzlaşma şöyle
olur: Adonis, yılın bir bölümünü
yer altında bir bölümünü
yeryüzünde geçirecektir. Onun
yeryüzünde göründüğü ilk anda
dünya gelinciklerle dolarmış. (Bu
arada ‘Adonis’ mitosunun komşu
Mezopotamya’nın ‘Tammuz’
mitosundan kaynaklı olduğuna
ilişkin bilgiyi de not olarak
ekleyelim)… Ay tanrıça Selene
ile çoban Endymion’un aşkı da
ilginçtir: Genç çoban Beşparmak
Dağı eteklerinde Bafa Gölü
kıyısında sürülerini otlatırken, her
gece Selene gelir ışıklarını onun
üzerine döker, Endymion da ona
tatlı ezgiler üfler. Saatlerce süren
sevişmelerini bir gün Olympos’un
efendisi Zeus da görür. Selene’nin
görünmediği ve zamanın uzun
ve kapkaranlık bir işkenceye
dönüştüğü gecelerden birinde
Zeus delikanlıya yaklaşır ve bir
dilekte bulunması ister. Endymion
da o durumda ‘sonsuz uyku’ diler
ve dileği gerçekleşir. O gün bu
gündür, geceleyin gelip sevdiğini
orada bulamayan Ay tanrıça
Selene, yamaçlara ve göle ışıklar
serperek gün doğana dek bekler
sonra kaybolur…
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Naples
Arkeoloji
Müzesi

A

Aşk bir esrime,
kendinden geçme,
aşkınlık durumudur.
Acı da esrimenin
içindedir. Aşkın
simgelerinden biri haline gelmiş
Arap efsanelerinden ‘Leyla ve
Mecnun’un öyküsünde olduğu gibi;
Fuzûlî’den Nizami’ye birçok kişinin
yeniden yeniden yazdığı o efsane…
Arzu ile Kamber, Ferhad ile Şirin,

Mem û Zîn, Hüsn ü Aşk ve daha
birçok edebiyat yapıtının ardında
geçmişin birikimi, efsaneleri
yatar. İsfahanlı Kerem’in öyküsü
de bunlardan biri: Aşkı (Aslı)
uğruna, İran’da, Anadolu’da
Suriye’de gezilmedik yer, başına
gelmedik belâ kalmaz. Türkülerin
de yoldaşlık ettiği serüveni çok
acı biçimde noktalanır. Artık
ondan kaçamayacaklarını anlayan
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Keşiş (Aslı’nın babası), razı olmuş
görünür ve düğün gecesi giymesi
için ona bir gömlek armağan
eder. Sihirli gömlek, her düğmesi
çözüldüğünde yeniden iliklenir. Bu
‘sonsuz işkence’ye dayanma gücü
kalmayan Kerem, ağzından çıkan
‘ah’ ile yanar kül olur; Aslı da
külden saçlarına sıçrayan ateşle
yanar… Sihir ürünü bir elbiseyle
yanan tek kişi Kerem değildir.

Thebaili prenses Kreusa (Glauke)
da bu tür bir sihirli armağanın
kurbanıdır. Argonautlar’ın ‘Altın
Post’ seferinin devamı olan bu
öykü, serüvenlerle, korkunç
oyunlarla, ihanetlerle doludur:
Argonautlar’dan İason’a gönlünü
kaptıran Karadenizli prenses
Medeia, aşkı uğruna, ailesine
ihanet eder ve ‘Altın Post’un
çalınmasında Yunanlara yardımcı
olur. Dönüşte, onca fedakârlığına
rağmen İason’un bazı hilelerini
sezdiği için çeşitli büyülere
başvurur. Son olarak da İason’un
Kreusa ile evlenmesine razı olmuş
görünür ve geline zehirli bir taç ile
tülden bir elbise armağan eder.
Zavallı gelin elbiseyi giyer giymez
yanarak can verir…
Diğer yandan Kerem’in çektiği
işkence, Hades’te, her keresinde
aşağı yuvarlanan kayayı yeniden
tepeye çıkarmaya mahkûm
olan Sisyphos’un ve Ay’da her
kesilişinde dalları yeniden büyüyen
bir akasya ağacını kesmeye
mahkûm edilmiş Çinli Vu Kang’ın
çektiği ‘ebedi ceza’ya benzer. Aşk,
yeryüzünün çeşitli efsanelerini
birbirine benzetir. Deli Dumrul’un
‘sadık zevcesi’ ile Admetos’un
Alkestis’i gibi; Çanakkale
Boğazı’nın (Hellespontos) ‘Hero
ile Leandros’, Van Gölü’nün
‘Tamara’, Darayêni’nin ‘Keynê
Kralî’, Harput’un ‘Çayda Çıra’
efsanelerindeki benzerlikler
gibi… Öykülerdeki kahramanların
ortak özellikleri, âşık kahramanın
çeşitli serüvenlere atılışı, geçtiği
aşamalar, sınanmalar, çeşitli
motifler, halkların ortak zenginliği,
ortak mirası olan efsaneleri
birbirine benzetir. Efsanelerin
çoğunda ‘erkek egemen’ zihniyetin
baskın olduğu da belirtilmelidir.
Bu açıdan biraz daha farklı
sayılabilecek efsaneler de vardır:

İran ve Anadolu topraklarında
çeşitli şekillerde anlatılan
‘Şahmeran’ gibi. Bilindiği
üzere, Şahmeran da hayatını
kurtardığı Camasb’ın (efsanenin
bazı tradisyonlarında Hasib
Kerameddin) ihanetine uğrayarak
katledilir. Bu noktada, geçmeden
‘Hezar Efsane’ ve ‘Elf Leyle ve
Leyle’ adlarıyla da geçen Binbir
Gece Masalları’nın Şehrazat’ını
da anmak gerekir. Zalim muktedir
(Şehriyar) karşısında bellek ve
hayal gücü ile var olmanın simgesi
sayılır Şehrazat.
Aşk, toplumun koyduğu kimi
sınırları aştığı gibi, ‘doğa’
açısından da olağandışı sonuçlar
da doğurmuştur efsanelerde.
Salmakis efsanesindeki
Hermaphroditos gibi; kendisiyle
kuğu kılığında sevişen Zeus’un
çocuklarını yumurta olarak
doğuran Leda gibi; kadınlardan
kaçarken, kendi elleriyle yaptığı
heykel kadına âşık olan Pygmalion
gibi… Efsaneler denizinden
birkaç damla aktaran ve anlatılan
efsaneleri iyice kısaltarak veren bu
yazıyı Kafkasya’dan da bir efsane
aktararak bitirelim: Güzeller güzeli
Seteney, Kafkasya’nın berrak
derelerinden birinde bir taşın
üzerinde otururken, kendisine
vurulan tanrısal bir çobanla göz
göze gelir. Çoban Seteney’in
oturduğu taşa bir ok fırlatmıştır.
Aşkın okudur bu. Çoban Seteney’e,
taşı alıp evine götürmesini söyler.
Bu taş giderek büyüyen bir ateş
parçasına dönüşecek ve Tlepş’in
yardımıyla, bu ateşten Nart
kahramanı Sosrıko doğacaktır…

Evet, aşk
insanı tuhaf
kılandır.
Fuzûlî gibi,
bir yandan
aşka ‘afet-i
cân’ derken
diğer
yandan ‘bu
beladan
bir dem
bile ayrı
kalmamayı’
dileyen
insanlar az
değildir. Belki
de insanın
‘ebedi
cezasıdır’
aşk, kim
bilir?
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Ruhun En Uzun
Kışına Hazırlık
SENEM
KURTAR
YRD. DOÇ.
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Ruhumun tinsel
duvarlarına çarptı yine aşk
Ete ve kana büründü
Bir adla çağırdı varlığını
Bir de bitip tükenmez bir
acıyla taçlandırdı resmini
Aşk, Ölüm gibi, Ölümü
kıskandırırcasına
Bir yabancı, bir hırsız...
Söylemedi bana adını
Yürekte kurulmuş bir pusu
Karanlığın yüzsüz yüzü
Aşk, Ölüm gibi, Ölümü
kıskandırırcasına...

A

Aşk. Bir yalnızlığın
bir diğer yalnızlığı
sevmesi. Rilke,
Genç Bir Şaire
Mektup’unda
yaşamın en zor uğraklarından
biri olarak betimler bu sevgiyi.
İki insanın birbirinin hakikatini
ölçüsüzce ve incelikle arzulaması.
Tüm sınırların bozulduğu başkası
olmanın ya da biri için olmanın
bile anlamını kolayca yitirdiği
“bir olma”nın teslimiyeti. Tam da
bu nedenle, burada kimin sevip
kimin sevildiğinin de bir önemi

yoktur. Sevilen, seven ilişkisinde
bazen seven sevilen; bazen de
sevilen seven olur diyor Platon
Lysis’te. Belki de bu yönüyle
varoluşun en gizemli yanıdır aşk.
Tüm ilişki biçimleri içerisinde en
anlaşılamaz, en belirsiz, zor ve
karanlık olanıdır. Çünkü başka
hiçbir ilişki, biriyle dolu olmak
ve onun bizdeki bolluğunda
zenginleşmenin zorluğuna aşk
kadar hazır ve açık değildir. Aşkın
pathos’u yani onun tutkulu ateşidir
yürekleri ve bedenleri bir kılan.
Onu güzel sözlerle anlatamıyorsak
onun karşısında susmayı ve hatta
sessiz kalmayı da bilmeliyiz. Bu
nedenle, Greklerin kalos logoi
yani güzel sözleri aşkın poetik
uyanışında köklenir. Birinin,
aşkıyla geriye çekilerek kendi
derinliklerinden yükselen sesi
duyabilmesini, daha doğrusu,
dinlemenin azizliğine erişmesini
bekler bu uyanış. Pek çoğu onu
ilkbahara benzetir. Taze, saf,
capcanlı, heyecan veren ama bir
o kadar da çabucak gelip geçen
bir duygu seli gibi. Rilke ise onun
oldukça uzun, şiddetli ve bitmek
bilmeyen bir kış hazırlığı olduğunu
söyler. Yaşamın kışına yani ölüme
hazırlanmaktır, aşk. Ölümü
gözeten gözleridir ruhların. Bir o
kadar da çelişkilerin geriliminde
var olmaktır. Tüm bunlarla
birlikte o, kışın ölümü andıran
mavi beyaz derinliğinde kızıl bir
karanlığı da yaşatır. Coşkuların
genişleyen alabildiğince açılan
kollarında yaşamın da sonuna
kadar kucaklanışıdır aşk. Şair,
mezar taşını da süslemekte olan
dizelerinde, aşkı ölüm ve yaşamla
birleştiren bu çelişkili varoluşu
anımsatmaktadır bize:

Gül, ey saf çelişki binlerce
göz kapağının altında
hiç kimsenin uykusu
olmamanın sevinci
Rainer Maria Rilke,		
Duino Ağıtları
Rilke, yaşam ve ölüm birlikteliğini
yüceltmektedir; Mektupları’nda.
Yaşam ve ölüm, aşkın yalnızlığında
aniden beliren kavuşumların
oyuncaklarıdır onlar. Biri bu
kutsal yalnızlığında aşkının iman
şövalyesi olabilir ancak.

Teslimiyetin
arı çelişkisinde
kök salmıştır
her uzvu.
Yaratmanın yıkıp
yerle bir eden
tiniyle doludur
yüreği. Yürek ki
bu saflığında,
Kierkegaard’ın
sözleriyle
dillendirirsek,
tek bir şey
ister: Sevginin
sevilenle bir
olup erimesini.
Aşkın kendi
ateşiyle yanıp kül
olmasını.

[ n ] B E Y İ N D E R G İ S İ MART | NİSAN 2016 [ 3 7 ]

DOSYA
AŞK

Rilke ise Duino Ağıtları’nda
yüreğin açıklığı diyecektir buna.
Hiç kapanmayan derin ve merkezi
bir açıklık. Her şey bu merkeze
doğru akmakla ona karşı koyma
direnci arasındadır. Bu öyle bir
merkezdir ki yürekte parlayan
bir ışık, her yanı sarmakta ve
sonsuz, bütünlüklü, dolgun bir
güç vermekte olan bir ışık gibidir.
Tüm ışıkları, tüm aydınlıkları
kıskandırırcasına ışıtır her yanı
ve her şeyi kendine dönüştürür.
Öyle bir ışık ki bu titrek değil hiç;
parlıyor ölçüsüzce gözleri kör
edercesine.
Rilke, yine Genç Bir Şaire
Mektup’unda aşk ve ölüm
arasındaki yakınlığı, insan
varoluşunun yitimliliğinde
köklendirir. Ölüm, yaşamın ve
her şeyin tümüyle, dopdolu
yaşanabilmesinin aşılamaz
olanağı olarak göstermektedir
kendini aşkta böylece. Aşk ve
ölüm yakınlığında varoluş, tüm
gizemli anlamların, poetik sözlerin
kıyısında ya da başlangıcında
durmaktadır. Buna ilişkin olarak,
Rilke, Aşk Üzerine Mektuplar’ında
aşk ve başlangıç arasında derin
olduğu kadar zor ve karmaşık
olduğunu da vurguladığı bir
ilişkiden söz eder: Başlangıç
benim kendi önüme, kendimle
karşılaşmaya yol almamdır
ancak bu çok uzun bir yoldur.
Ona göre, birinin sevgiliye
söyleyebileceği en arzulu söz bu
olabilir. Biz, birini severken ya
da sevgiye tümüyle batmışken
başlangıcı, kendimiz olmanın o
en arı halini severiz. Tutkumuz
ya da arzumuz yüreğimizde
bizi başlangıca uzanan yola
götürecek yanıtsız, çözümsüz
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soruların sevgisidir. Burada aşk
diyor Rilke yine Aşk Üzerine
Mektuplar’ında, yakınlaşma,
arzu ve şaşkınlık duygularımızın
dayanılmaz karışımı gibi
duyurur kendini. Ancak tüm
bu duyguların ortasında iki
insanın en yüce, en görkemli bir
aradalığı yalnızca birbirlerinin
yalnızlığını mutlaklaştırmalarıyla
gerçekleşebilir. Yalnızlıkların
kutsanması, adeta bir yalnızlığın
diğeri için, diğerine kalkan olması
gibidir. Aslında Rilke aşk, dostluk
türünden birlikteliklerin yalnızlığı
mutlaklaştırma olanakları
olduğuna inanmaktadır. Başlıkta
imlenen ruhun en uzun kışına
yani ölüme hazırlık yalnızlığın
aşk ve dostlukta korunup
sürdürülmesidir. Burada iki
varoluşun asil paylaşımları, onlar
arasındaki derin ayrımın ritmik
olarak kesintiye uğramasıyla
gerçekleşmektedir.
İki komşu yalnızlık… Bu her
tür çelişkinin, karmaşanın ya
da belirsizliğin içinde tek bir
şeye işaret etmektir: Biri her
daim yalnızdır. Belki de bu biri
olmanın, tek başınalığın asli
kaynağı ve kökenidir. Aşkın böyle
bir hakikatteki anlamı farklı
yalnızlıkları yaklaştırabilmesi,
onları ritmik olarak seyreden
paylaşımlara, yalnızlığın
paylaşılmasına davet etmesidir.
Ne zaman ki iki yalnızlık bir
araya gelir, artık onlar adeta
bir boşlukta salınır ya da asılı
kalırcasına temellerin varlığından
ve olanaklılığından yoksun kalırlar.
Rilke için bu yoksunluk, aşkın
başarısızlığının içini hem doldurur
hem de inatla oyar. Bu nedenle,
aşktaki komşu yalnızlıklar

süregitmekte olan bir düşüşte
var olmaktadırlar. Bu, yaşam
süresince günbegün uğruna
emek harcanan, çaba verilen ve
ulaşılması ya da doyumu olanaksız
olandır. En zordur… Çünkü en
son gelir; diyecektir Rilke onun
(sevgi/aşk) için Genç Bir Şaire
Mektup’ta. Birinin bir diğerini
sevmesi, en başta da belirttiğimiz
gibi, birinin bir diğerinin yalnızlığını
sevmesi kadar kendi yalnızlığını
da onun sevgisine açması
demektir. Sevginin zorluğu
yalnızlığın sürdürülmesindedir.
Ancak Rilke genç insanların aşk
ya da sevginin henüz bu zorlu
varoluşuna hazır olmadıklarını
vurgular. Ona göre aşk ya da aşkın
çok daha derin ifadesi olarak
sevgi mevcut ya da olası tüm
zorluklar içinde en zorudur. Çünkü
diğerlerinde insan gücünü toplar
kendine gelir ve sıkı bir biçimde
ciddiyetle onlarla mücadele eder.
Aşk ya da sevginin içinde insan
tümüyle onun tarafından teslim
alınmış, tüm varlığıyla batmıştır.
Kendinden uzakta kendine
bırakılmış gibidir. Bu durumun
en güzel yanı kendinden uzakta
ve kendine bırakılmış olanın
bütünlüklü ve düzenli bir şey değil
de rastgele ağır ağır gelmekte
olan bir şey olmasıdır. Güzel ve
zor olan kendine özgü en temel
niteliğini bu uzun ve belirsiz
açıklıkta üstlenir. Genç insanların
en temel yanılgısı bu uzun ve
belirsiz açıklığa katlanacak
sabırdan yoksun olmalarıdır. Onlar
bir anda bedenleri ve ruhlarıyla
sevgilileriyle dolmak, onları
sahiplenmek ve kendilerinin
kılmak isterler. Oysa ki sevginin
ya da tutkulu bir aşkın en derin
yanı sabırdır. Burada baştan

belirlenmiş amaçlar, doyurulmayı
bekleyen aç arzular, neşe ya da
mutluluğa ilişkin boş vaatler, ucuz
korkular, umut yanılsamaları
usulca terk eder ruhları. Geriye
tutkunun ateşinde ağır ağır
yanmakta olan ruhun sabırlı
ve ağırbaşlı asil yüzü kalır.
Yalnızlığında sonsuzca gerilen
ruhun sabırla körüklenişi en
uzun ve şiddetli kışa korkusuzca
açılan bir yürek gibi ihtişamla
atmayı sürdürür. Burada kolay
ve hızlı hiçbir şeye yer yoktur.
İki derin ve geniş yalnızlığın
birbirine yaklaşma ve uzaklaşma
gerilimi hızlı ve kolay olan her
şeyi ortadan kaldıracaktır zaten.
Rilke genç insanların yaşamlarını
asli, kökensel bir biçimde
anlayabilmeleri yoluyla bu türden
ağır ve görkemli bir mutlulukta
yavaş yavaş serpilebileceğini
söyler. Ancak bu sırada şunu
hiç akıllarından çıkarmamaları
gerekir: Sevgide onlar, henüz
yeni başlayanlar, en beceriksizler
ya da çıraklardır. Diğer yandan
böylesi derin ve tutkulu bir sevgi
ya da aşk en zor olduğu kadar
en iyiyi de çağırır onlar için.
Yaşayıp görebilecekleri, duyup
hissedebilecekleri içinde en zengin
olanaklar, en görkemli varoluşlara
yalnızca burada ulaşabilirler.
Yaşam ve ölümün en son, en asil,
en muhteşem uğrağıdır böyle bir
sevgi ya da aşk. Biri onda çıkılmaz
labirentler arasında, zorlu dağ
yamaçlarında, uçurumlarda,
şiddetli fırtınaların orta yerinde
gibidir. Onu kurtaracak ya da
teslim alıp yüceltecek tek şey
yüreğidir. Bu, sonuna kadar bir
öğrenme sürecidir. Derin sevgi,
tutkulu aşk öğrenilir. Ancak

biri onu sadece yalnızlığında
öğrenebilir. Burada öğreten
ise derin sevginin, tutkulu
aşkın sabırla üstlenilmeyi ve
katlanılmayı isteyen varoluşudur.
Saint Paul’ün ilahi sözlerinde
vurgulandığı gibi o (sevgi/aşk)
ne kibirlidir ne de kendiyle
övünmeyi sever. O, korur, daima
korur. Onun içine düşeni, ona asil
korkularla atılanı, onunla yanıp
tutuşanı, soğuğunda titreyeni,
acıyla parçalananı ama daima
yolda olanı, gelmekte olanı sabırla
bekleyeni korur; yüceltir. Aşk ya
da sevgi, ruhun en uzun ve zorlu
kışı için her daim yolda olmaktır.
Sonsuzun yumuşak karanlığının
ağırlığında çocuklar gibi şen
olmak... Sevgilinin ışıklarıyla
yakmak ruhta tüm yıldızları. Ve
tüm mevsimlere inat ruhun en
uzun kışına hazırlanmak...
Çiçekler gibi tek bir mevsimle
değil; biz sevdik mi, düşlerin
bile ötesinde, eski bir can suyu
coşuverir damarlarımızda. Sevince
birinin yalnızlığını sevmeli. Sadece
gelecektekini değil; sayısız sevgi
olanaklarını sevmeli yürekte...
Rilke, Duino Ağıtları.
Kaynakça

Kierkegaard, Soren (1998). Works of
Love, (çeviri: Howard & Edna Hong),
UK: Princeton University Press. - Platon
(1997). Lysis, Complete Works of Plato
içinde, (çeviri: John M. Cooper), Hackett
Publishing Co. Rilke, Rainer Maria
- (1947). Letters of Rainer Maria Rilke,
Cilt II, (Translated by J.B.Greene &
M.D. Herter Norton), NY: W.W.Norton
& Company INC. - (1994). Rilke on Love
and Other Difficulties, (çeviri: John J.L.
Mood), USA: W.W. Norton & Company.
- (2001). Duino Elegies: A Bilingual
Edition, (çeviri: Edward Snow), USA:
North Point Press. - (2002). Letters to A
Young Poet, (çeviri: Franz Xaver Kappus
ve R.Snell), USA: Dover Publications.

[ n ] B E Y İ N D E R G İ S İ MART | NİSAN 2016 [ 3 9 ]

DOSYA
AŞK

AŞKIN

DAYANILMAZ

KAÇINILMAZLIĞI
L

MEHMET
SUNGUR

Leyla ile Mecnun, Romeo ve Juliet, Paris ve Helen gibi
popüler olan aşklardan, 4 bin yıl öncesinde eski bir
Sümer kraliçesinin bir çobana âşık oluşuna kadar
giden bir dizi benzer öykü, aşkın her dönemde
insanla birlikte var oluşunun en somut kanıtıdır.
Bir yanda aşk şarkıları, aşk şiirleri, aşk büyüleri, aşk iksirleri,
aşk falları, aşk efsaneleri; diğer yanda aşk acıları, karşılıksız
aşklar, aşk intiharları, aşk cinayetleri... Çocukluk aşkı,
okul aşkı, komşu çocuğunun aşkı, iş yeri aşkı, tatil
aşkı… Bütün bunlar aşkın, insan dokusuna işlenmiş
evrensel bir gerçek olduğunu söylüyor. Aşkı böylesine
kaçınılmaz kılan ne?
Aşkı kaçınılmaz yapan nedenleri anlamaya
çalışırken tüm aşkların ortak özelliklerini
gözden geçirmek yararlı olur. Biri diğerine
âşık olduğunda, âşık olunan kişinin
algılanması değişir. Artık onda hangi
özellikleri görmek isterseniz onları
görürsünüz. Bu nedenle aşk,
bir görme kusuru olarak da
tanımlanabilir. Bu bağlamda aşk,
hayal edilenle gerçek arasındaki
fark anlaşılıncaya kadar geçen
süredir. Aşk ilişkisinde
partnerler birbirlerinin
temel mutluluk
kaynağı olduklarını ve
neredeyse birbirleri
için doğduklarını
düşündüklerinden
âşık olma dönemi,
aynı zamanda
hayali bir
birlikteliği de
temsil eder.
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Aşk, âşık olunan
kişiye atfedilen özel
bir anlamdır. Romeo,
Juliet için “O benim
güneşim,” der. Ancak
aşkın hayali özellikler
taşıyor olması, her
zaman gerçekçi
olduğunu iddia
eden insanların bile
âşık olma arzusunu
köreltmemektedir.

B

Birçok insan aşkın
abartılı yaşandığını
bilmekte,
hatta aşkı
“Çıkmaz,” olarak
tanımladıklarında bile, “Ama
içinden çıkmak istemediğim
bir çıkmaz” diye ekleme
yapmaktadırlar. Duyguların
mantığa meydan okuduğu ve
kazandığı bu süreci böylesine
çekici hale getiren nedir? Aşkın,
çoğu insanın derinde kendisine
sakladığı iyi ve sevecen yönlerini
ortaya çıkaran yanı mı? Sayısız
sahteliklerin yaşandığı dünyada
emsalsiz bir içtenliği geçici bir
süre için de olsa simgeliyor
olması mı? Tüketici dünyasında
baş döndürücü olduğu söylenen
bir duyguyu tatma ve tüketme
isteği mi? Bir ihtiyaç olarak
algılandığı için yokluğunun
derinden hissedilmesi mi?
Varlığında tüm mutsuzlukların
ortadan kalkacağına yönelik bir
beklenti mi? Yoksa elmanın diğer
yarısını bularak ancak böylelikle
bir bütün olunacağını düşünmek
mi?

AŞKIN
TANIMI NEYE
DAYANILARAK
YAPILIR?
Bitmiş ya da devam eden çoğu
ilişkinin bir âşık olma dönemiyle
başlıyor olması aşka atfedilen
anlamları gözden geçirmeyi
zorunlu kılar. Aşk ile ilgili
tanımlamaların temaları gözden
geçirilirse, çoğu kez birbirleriyle
çelişen hatta kutuplaşan
tanımlamalar ortaya çıkar:

İnanılmaz bir mutluluk – tarifsiz
bir acı,
Güç – güçsüzlük,
İrade – iradesizlik,
Sağlıklılık hali – hastalık hatta
delilik hali,
Var olmanın anlamı – yok
olmanın romantik yolu,
Her sorunun çaresi –
çaresizliğin ta kendisi,
Gerçek – rüya,
Umut – umutsuzluk,
İki kişilik – tek kişilik gibi…
Bu çelişkili gibi görünen
tanımlamalar aslında pek
de şaşırtıcı değildir, çünkü
her şey karşıtıyla birlikte var
olur. Önemli olan kavramları
iki aşırı uç bağlamında
düşünmekten sıyrılıp, uçlar
arasındaki anlamların varlığını
görebilmektir. İnsanlar çoğu
kez kendileri ya da başkalarıyla
ilgili tanımlar yaparken iyi-kötü,
güzel-çirkin, başarılı-başarısız,
seven-sevmeyen, mutlu-mutsuz
gibi iki kutuplu sıfatlar kullanır.
Mutluluk 100, mutsuzluk 0 ise,
0 ile 100 arasında 99 sayı daha
vardır. Bu bağlamda mutlak bir
mutluluk ya da mutsuzluktan
değil ancak ne kadar mutlu
veya mutsuz olduğundan söz
edebilirsiniz. Yani, aşk bazen
mutluluk, bazen mutsuzluk,
bazen de hem mutluluk hem
de hayal kırıklıklarının birlikte
yaşanabileceği bir zemin olabilir.
Aşk, tek kişilik de olabilir çift
kişilik de. Ya da çift kişilik
başlayan bir aşk tek kişilik bir
aşka dönüşürken, tek kişilik
bir aşk da çift kişilik olana
dönüşebilir.

Çeşitli ilaç ve
en iyi şekilde
yapılmış
terapilere rağmen
iyileşmeyen
kronik bir
mutsuzluk halinin
aniden gelişen bir
aşk sonucunda
tamamen ortadan
kalkması biz
terapistlerin az
gördüğü bir
durum değildir.
O halde bazen
aşk (olumlu
yaşam olayları),
biz terapistlerden
çok daha etkili
olabilmektedir.
Ne var ki aşk acısı
sonunda mutsuz
olan insanların
sayısı da en az
aşk yaşantısı
sonucu mutlu
olanlar kadardır.
Aşkın bazen
tüm umutların
tükenebildiği bir
yer olduğu da
unutulmamalıdır.
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Aşk umut da olabilir, umutsuzluk
da. Sonuç olarak aşka atfedilen
anlam, bireylerin bu yaşantı
sonundaki öznel deneyimlerini
yansıtır. Yapılan her genelleme
aslında öznelliği saklama
çabasının bir ürünüdür.
Bu nedenle aşk hakkında
genellemeler yaparken çoğu
kez kendi öznel deneyimlerimizi
yansıtırız.
Yaşadığınız aşka anlam
verirken, bunu yaşanan
sürece değil de sonuca göre
veriyorsanız, doğal olarak
aşkı iki aşırı uç bağlamında
(iyi-kötü,mutluluk-mutsuzluk
vb.) değerlendiriyorsunuzdur.
Sonuçlar kendi istediğiniz
gibi gelişmişse aşk sizi
mutlu etmiştir, istemediğiniz
şekilde gelişmişse mutsuz. Ve
sonuçlarına göre değerlendirilen

aşk yargılanan, karalanan,
suçlanan bir aşktır. Oysa
aşk yalnızca bir yaşantıdır.
Yargılamadan da yaşanabilir.

a

b

AŞKIN FARKLI
TANIMLARI
Aşk, normal
insanlardaki anormal
ilgi daralmasıdır.
Birine âşık olduğunuzda tüm
ilgi ve dikkat âşık olunan kişiye
odaklanır. Başka bir deyişle aşk,
normal insanlardaki anormal
ilgi daralmasıdır. Söylenen
bütün aşk şarkıları, yazılmış
tüm aşk şiirleri, seyredilen tüm
aşk filmleri, okunan tüm aşk
romanları kişiye kendi aşkını
anlatmakta, her şey sevdiğini
çağrıştırmaktadır.
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Aşk, seçici bir
odaklanma halidir.
Birine âşık olduğunuzda onun
olumlu yönlerini abartırken,
olumsuz yönlerini küçültür,
görmezden gelir ya da görseniz
de aldırmazsınız. Çünkü nasıl
olsa aşk her şeyin üstesinden
gelecektir. Eğer aşk bir görme
kusuru ise kim böyle bir görme
kusurunun düzelmesini ister
ki? Aşkın hayali özellikler
taşıyor olması en gerçekçi
olduğunu iddia eden insanların
bile aşklarından yakınmalarına
neden olmamaktadır.

Aşk, takıntılı bir
düşünce biçimine sahip
olmaktır.
Birine âşık olduğunuzda
aklınızdan çıkaramadığınız

d

e

tek şey âşık olduğunuz kişi
olur. Her yerde ve her koşulda
âşık olunan kişi düşünülür.
Tekrarlayıcı bir biçimde yineleyen
bu düşünceler takıntılı bir
hal alır. Yaptığınız her iş, âşık
olduğunuz kişiyi düşünerek
sonlanır. Uyanır uyanmaz ilk
akla gelen yine âşık olunan
kişidir. Aşkı takıntıdan (obsesyon)
ayıran tek fark, takıntıda kişinin
istemediği bir şeyi düşünüyor
olmasıdır. Örneğin çocuğuna
zarar vereceğinden endişe
eden bir anne, bu düşüncenin
aklına gelmesinden rahatsız
olmakta ve bu düşünceden
kurtulmaya çalışmaktadır. Ancak
düşünceden kaçma çabası,
aynı düşüncenin daha da çok
artmasına neden olur. Âşık olan
kişi ise aşkını düşünmekten
kaçınmaz, aksine bu düşünceler
ona inanılmaz bir keyif
vermektedir.

f

Aşk, coşkulu bir
yükselme (mani) halidir.
Birine âşık olduğunuzda
enerjinizde belirgin bir artış
olur. Enerji artışıyla birlikte
uyku ihtiyacı azalabilir. Uykusuz
gecelere rağmen ayaktasınızdır.
Kendinize güveninizin arttığını,
daha cömertleştiğinizi, daha
konuşkan olduğunuzu fark
edersiniz. Bu haliyle aşk,
psikiyatrların “hipomanik”
olarak tanımladıkları bir duygu
durumuna doğru ilerleyen
coşkulu bir yükselme halidir.

Aşk, duygusal bir
dalgalanma halidir.
Âşık olmak, duygusal
dalgalanmalar yaşamak

g

anlamına gelir. Sevgiliniz ilgiliyse
coşar, mutlu olursunuz. Sevgiliniz
kayıtsız kalır, sizi aramaz ya da
ihmal ederse çöküntü yaşarsınız.
Yani ruhsal durumunuz sevgi
nesnesinin davranışlarına bağlı
olarak belirgin iniş ve çıkışlar
gösterebilir.

Aşk, yaşamın
sıradanlığına
başkaldırıştır.
Birine âşık olduğunuzda,
yaşamınızdaki öncelikler
ve tercihler değişikliğe
uğrar. İşiniz, arkadaşlarınız,
hobileriniz artık eskisi kadar
önemli değildir ya da sevgiliniz
gündeme geldiğinde her şey
ikinci plana düşebilir. Sevgiliyi
memnun/mutlu edebilmek
pahasına alışkanlıklarınızdan,
hobilerinizden özveride
bulunur, hatta yaşam biçiminizi
değiştirilebilirsiniz. Sevgilinizin
hoşlandığı şeyler sizin
hoşlandıklarınızdan daha da
önemli bir hale gelebilir. Bu
haliyle aşk, günlük yaşamın
rutinlerinden vazgeçmek
ve sıradan bir yaşama tepki
vermeyi simgeliyor olabilir.
Çünkü âşık olunduğunda
yaşamının monotonluğu
kaybolur ve sıradan olaylar bile
özel anlamlar kazanır. Hele aşk
karşılık bulduğunda dış dünyada
hiçbir şey değişmemiş olsa bile
sevenin gözünde dış dünyanın
keyfi gelmiştir yerine.

Aşk, varlığında soyut,
kaybedildiğinde somut
bir kavramdır.
Birine âşık olduğunuzda bazen

h

ona öylesine bağımlı olursunuz
ki, değil ayrılık, ayrılık kaygısı
bile asla tolere edilemez. Kısa
süreli ayrılıklar katlanılamaz
hale gelebilir. Onun olmadığı
zamanlar, yaşanmamış zamanlar
gibidir. Giderek artan bu
duygusal bağımlılığınız ayrılık
düşüncesine bile dayanamaz
hale getirebilir sizi. Aşkın en çok
somutlaştığı ve belki de tarifinin
en iyi yapıldığı dönem ise onu
kaybettiğiniz zamandır. Bu
kayıpla birlikte somutlaşan aşk
acısı pek çok şiir, şarkı ve edebi
eserlerin konusu olmuştur.

Aşk empati ve
sempatiden öteye bir
kaynaşma halidir.
Âşık olduğunuzda onun
mutluluğundan mutlu,
mutsuzluğundan mutsuz
olursunuz. Âşık olunan kişi için
kendini feda etmek, ölümü göze
almak pek çok romanın konusu
olmuştur. Âdem’in yasak elmayı
yiyerek kendisini Havva için
feda edip cennetin bahçesinden
uzaklaştırılması buna en güzel
örnektir. Âdem’in Havva’ya,
“Seninle ben etle tırnak gibiyiz,
senin yok olman benim yok
olmam olur,” demesi kaynaşmayı
simgeleyecek düzeyde bir
bağlanma halinin varlığını
göstermez mi?

Bu yazı, yazar tarafından “Aşk,
Evlilik ve Sadakatsizlik” adlı
kitabından yararlanılarak
oluşturulmuştur.
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ALDATMANIN
YARALARINI
SARMAK
MÜMKÜN MÜ?
ESİN
ERGİN
KLİNİK
PSİKOLOG
Sevdiğimiz birinin
ölümü, sahip olduğumuz
mülkümüzün kaybedilmesi
ya da yaşlanmayla birlikte
gençliğimizin mazide
kalması… Bütün bu
yaşantılar kaybedilenin
geri gelmediği evrensel
kayıp yaşantılarıdır.
Peki, ya güven kaybı?
İhanete uğramış bir
kişinin eşine duyduğu
güvenin, ilişkisindeki
bağa yönelik inancının ve
hatta geleceğe yönelik
hayallerinin kökünden
sarsıldığı bu yaşantı diğer
kayıp yaşantılarından farklı
mıdır? Diğer kayıplar gibi
bu kayıpta da kaybedilen
geri gelmez mi?
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Aldatma bir ilişkiye belki de en
çok zarar veren yaşantılardan
biridir. Yapılan çalışmalar, evli
çiftlerin ilişkilerinin bitmesinin
başlıca nedeninin aldatma
olduğunu gösteriyor. Aldatmanın
yaşandığı bir ilişkide çiftin
ayrılmasının mı yoksa aldatmaya
rağmen ilişkilerini sürdürmeye
çalışmasının mı uygun olacağına
yönelik tartışmalar genellikle
kişisel görüşlerden ileriye
gidemiyor.
Çiftlerin birbirlerine sadık olmaları
bazı araştırmacılar tarafından
ilişkiyi tanımlayan en önemli ilke
olarak değerlendiriliyor. Romantik
bir ilişkiye başladığımızda eşimizle
yazılı olmayan bir sadakat kontratı
yapmış oluruz. Bu kontrat, temel
bağımızın ilişki yaşadığımız kişiyle
birbirimize yönelik olacağına
dair bir anlaşmadır. Aldatma ise
ilişki içinde bulunduğumuz kişiyle
yapmış olduğumuz bu sadakat
anlaşmasının bozulmasıdır.
Aldatma fiziksel yakınlık ve/
veya duygusal yakınlık ilişkisi
içinde meydana gelebilir. Fiziksel
aldatmada eşlerden biri var olan
ilişkisinin dışında başka bir kişiyle
fiziksel bir yakınlık yaşarken,
duygusal aldatmada eşlerden biri
var olan ilişkisinin dışında başka
bir insanla duygusal yakınlık kurar.
Duygusal aldatma durumunda
kişi, sevgisini, ilgisini, zamanını
ve dikkatini, yani duygusal
kaynaklarını, bir başkasına
yöneltmiş durumdadır. Birçok
kişi eşinin bedenini bir başkasına
vermiş olmasını affedebilirken
kalbini bir başkasına vermiş
olmasını affetmekte zorlanır.
İlişkiye en fazla zarar veren
aldatma ise fiziksel aldatmanın
yoğun duygusal bağlılık ile birlikte
yaşandığı uzun süreli ilişkileri
içeren aldatmalardır.
Erkekler eşlerinin fiziksel aldatma
durumlarını daha zor kabul
ederken, birçok kadınsa eşlerinin
duygusal bağ içermeyen öylesine
bir ilişki yaşamış olma ihtimalini
daha yüksek bir olasılıkla

affedebiliyor. Aynı zamanda,
kadınlar aldatma durumu
sonrasında ilişkileriyle ilgili olarak
alacakları kararın eşleri, çocukları
ve aileleri üzerindeki etkilerini
daha çok düşünme eğiliminde
oldukları için eşlerini affedebilme
ihtimalleri daha yüksek olabiliyor.

ALDATMA SONRASINDA
İLİŞKİ DÜZELEBİLİR Mİ?
Aldatma bireyin kendi kararı ile
gerçekleşmiş olsa da aslında
problemin kendisi değil, ilişkide
yaşanan zorluğun bir belirtisidir.
Yani aldatma, ilişkide bir şeylerin
yolunda gitmediğine yönelik bir
işarettir. Genelde, kişi ihtiyaçlarını
ilişkisi içinde karşılayabildiği
takdirde dışarıya yönelmeye
ihtiyaç duymaz. Fakat aldatma
durumunda, kişi ilişkisindeki
sorunları eşiyle çözmek ve
karşılanmayan ihtiyaçlarını
eşiyle karşılamak yerine dışarıya
yönelmeyi seçer.
Aldatma, ilişkiye dair bir sorunun
göstergesi olduğuna göre, iki eş de
istediği ve çaba sarf ettiği takdirde,
aldatmaya yol açan eski sistemden
daha iyi yeni bir sistemin
kurulması mümkün olabilir. Yani
her iki taraf da ilişkiyi onarmak
istedikten sonra, kişiyi aldatma
davranışına yönelten sorunlar
çözülürse ve her iki eşin de
ilişkileri içinde kendi özlemlerini
giderebilmesine olanak
sağlanırsa, ilişkinin kurtarılması
mümkündür. Hatta her iki tarafın
da ihtiyaçlarını karşılayabildiği
ve tatmin olabildiği bu yeni ilişki,
eskisinden daha sağlam ve daha
büyük bir yakınlığın kurulabildiği
bir ilişki olabilir.

ALDATMA SONRASINDA
NE YAPILABİLİR?
Aldatmanın ortaya çıkmasının
hemen ardından yaşanan yoğun
duygular, kişiyi direk ayrılığa
götürebilir. Yaşanılan acı, aldatılan
eşin hemen oradan uzaklaşmasına
yol açabilmektedir. Kişinin canının
bu kadar yandığı bir durumda

karşısındaki kişinin sevgisini
hissedebilmesi ve onunla tekrar
güvenli bir bağ kurmayı düşünmesi
kolay olmaz. Bu noktada eşlerin
çift terapistlerinden yardım
alması, terapi seansının güvenli
ortamında bu acı veren deneyimi
irdelemelerini mümkün kılar ve
çiftlere fayda sağlar. Seanslar
sonrasında ilişkiye devam etme
kararı da alınsa ayrılma kararı
da alınsa, bu kararın çiftlerin
içlerine sinerek ve düşünülerek
alınması, sonraki dönemde ortaya
çıkabilecek soru işaretlerini ve
pişmanlıkları ortadan kaldırmaya
yardımcı olmaktadır.
Çift terapisinde, aldatmanın
her iki çift üzerindeki etkileri ve
aldatmaya yol açmış olabilecek
tamamlanmamış ihtiyaç ve
özlemler ele alınır. Bu süreç,
çiftlerin kendilerini ve eşlerini
daha yakından tanımaya ve
anlamaya başladıkları bir süreçtir.
Çiftler ilişkilerini devam ettirme
kararı alırlarsa da hem kişilerin
kendileriyle olan ilişkileri hem de
birbirleriyle kuracakları yeni ilişki
üzerinde çalışılır.
Sonuç olarak, aldatma yaşantısı
sonrasında ilişkiye dair sağlıklı
bir karar alınabilmesi için bu
konunun sağlıklı bir şekilde
konuşulması gerekmektedir. Acı
vermesine rağmen bu konunun
üzerinde durulması ve etkili bir
iletişim kurarak sorunların dile
getirilmesi, ilişkinin onarılabilmesi
için mutlaka gereklidir. Konunun
görmezden gelinmesi ya da
yok sayılması, kişide ve ilişkide
bu yaşantının yarattığı yaraları
iyileştirmeyeceği gibi ileri
dönemlerde yine aynı yaşantının
deneyimlenmesine de yol açabilir.
Terapi ortamı, bu konunun sağlıklı
bir şekilde ele alınabilmesi ve var
olan sorunların çözülebilmesi için
eşlere güvenli bir ortam sağlar.
Bu sebeple, aldatma sonrasında
ayrılma ya da ilişkiye devam
etme kararının sağlıklı olması
için profesyonel yardım, en doğru
seçenektir.
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İREM
ÖZCAN

BEBEKLİKTEKi
BAĞLANMANIN
YETişKiN
DÖNEMDEKi AşK
HAYATINA ETKiSi

PSİKOLOG

Eşinizin size
güvenmemesi,
sevgilinizin kendi
hayatı ve tercihleri
yokmuşçasına sürekli
sizin istediğiniz
gibi davranmaya
çalışması ve
her an sizinle
olmak istemesi,
yine sevgilinizin
“hiç kimseye
bağlanamıyorum”
diyerek sizi terk
etmesi bebeklik
dönemleriyle ilgili
olabilir mi? Bağlanma
kuramına göre,
evet. Peki, nedir bu
bağlanma kuramı?
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Bağlanma kuramı,
John Bowlby ve
arkadaşlarının
ortaya attığı,
bebeklik döneminde
bebeğin ilk bakımını
üstlenen kişiye, (bu
da çoğunlukla anne)
bağlanmasının,
kişinin kendine ve
diğerlerine bakışını
etkileyeceğini savunan
bir kuramdır. Bebekler,
kendi ihtiyaçlarını
karşılayamayacak
şekilde doğarlar ve
doğdukları andan
itibaren düzenli bakıma
gereksinim duyarlar.
Genelde çocuğa
temel bakım veren
kişi annedir. Anneler,
bebekleri besleyip sıcak
tutarlar, tensel temas
sağlayarak onlarla
konuşurlar. Bu da
doğal olarak bebek ve
anne arasında bir bağ
kurulmasını sağlar.

Bağlanma kuramına göre,
0-2 yaş arasında annenin
bebeğin ihtiyaçlarını karşılama
durumu, bebeğe gösterdiği ilgi,
davranışlarının tutarlılığı anne ve
bebek arasındaki bağlanmanın
güvenli ya da güvensiz olmasını
belirler. Bebeklikteki bağlanmanın
üç çeşidi vardır: güvenli, güvensizkaçıngan, güvensiz-kararsız
bağlanma.

ANNENİN DAVRANIŞI
İLE BAĞLANMA TÜRÜ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
İnsanlar, hayatları boyunca iki
temel psikolojik ihtiyaçları olan
birey olma ve ait olma arasında
denge kurmaya çalışırlar. Birey
olma ihtiyacı, insanın biricik olması,
özgür olması, kendine güvenmesi,
kendi ilgilerinin, yeteneklerinin
olması ve kendi başına bir şeyler
başarabilmesi ile ilişkilidir. Ait olma
ihtiyacı ise duygusal olarak birine
bağlanma, korunma gereksinimi,
paylaşma, bir topluluğun parçası
olma ile ilişkilidir.

Bebeklerde ilk
zamanlarda
anne tarafından
bakılma, korunma,
ilgi gösterilme,
yani ait olma
ihtiyacı baskınken,
aylar geçtikçe
bağımsız bir
benlik geliştirme
içgüdüsüyle birey
olma ihtiyacı da
ortaya çıkar. Bu
süreçte annenin
hangi tutum
ve davranışları
bebeklerin
bağlanmasını
belirler?
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Güvenli bağlanma: Güvenli
bağlanmayı sağlayan anne,
genelde sıcak, sevecen, tutarlı
ve bebeğin ihtiyaçlarına cevap
veren annedir. Hem bebeğinin
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını
karşılar hem de ona kendi
başına bir şeyler yapabilmesi
için şans tanır. Bu süreçte
bebekle sevecen şekilde
konuşma, kucağa alma, sarılma,
gülümseme, göz teması kurma,
besleme, onun yalnız yapmaya
çalıştığı şeyleri engellemeyip
destek olma çok önemlidir. Her
ihtiyaç duyduğunda annesinin
yanında olması, bebeğe güven
verir, rahatlatır ve dış dünyanın
da güvenli olduğu hissi uyandırır.
Destekleyici davranışları,
bebeğin kendine olan güvenini
artırır.
Güvensiz – kaçıngan bağlanma:
Bu bağlanma modelindeki anne
figürü soğuk, uzak, reddedici
ve bebeğin ihtiyaçlarına tam
cevap vermeyen annelerdir.
Bazıları bebeğin sadece temel
fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar
ve duygusal ihtiyaçlarına önem
vermez. İhtiyaçlarının her zaman
karşılanmaması bebeğin çevreye
olan güveninin azalmasına
neden olur.
Güvensiz – kararsız bağlanma:
Buradaki anne figürü tutarsızdır.
Bazen ilgi gösterir ve sıcaktır
bazen soğuk ve uzaktır. Bebeğin
ihtiyaçlarına bazen cevap verir,
bazen vermez. Bebek, sevilip
sevilmediğinden, güvenli bir
ortamda olup olmadığından
emin olamaz. Bu nedenle ya
anneye ve çevreye karşı güvensiz
olur ya da ilgili davranışı devam
ettirmek için anneye bağımlı
kişilik geliştirir.

BEBEKLERDE
BAĞLANMA TÜRÜNÜN
TESPİT EDİLMESİ
Bebeklerin, annelerine olan
bağlanmalarını tespit etmek için
Mary Ainsworth, gözlemlerinin
yanı sıra, garip durum (strange
situation) adında bir deney
tasarlamıştır. Ainsworth’e
göre, bağlanmanın ayrılma
ile ilişkisi vardır. Deneyde 1017 ay arasındaki bebeklerle
çalışılarak bebeğin annesinden
ayrılması ve annesiyle tekrar
buluşması sırasındaki tepkileri
gözlemlenmiştir.
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Güvenli bağlanan
çocuklar, anne
giderken normal
seviyede bir üzüntü ve
gerilim yaşarlar. Anne
geldiğinde ise mutlu
şekilde annelerini
karşılarlar. Kararsız
bağlanan çocuklar,
anne giderken
aşırı bir üzüntü ve
ayrılamama davranışı
sergilerken, anne
geri döndüğünde
anneye karşı tepkili ve
öfkelidirler. Kaçıngan
bağlanan çocuklar
anneleri gittiğinde
sakin ve tepkisizdirler
ama anne geldiğinde
uzak ve reddedicidirler.

YETİŞKİNLERDE
BAĞLANMA
Bağlanma kuramına göre,
bebeklik döneminde anne ile
kurulan bağ kişinin kendine ve
başkalarına bakış açısını etkiler
ve bu etki yetişkinlik döneminde
de devam eder. Küçük yaşta anne
ile yaşanan deneyimler ve bu
deneyimlerin sonucundaki hisler,
kişide benlik modeli ve başkaları
modeli gelişmesine neden olur.
Benlik modeli, kişinin kendini
ne ölçüde sevgiye layık gördüğü,
kendine ne kadar güvendiği,
kendini ne kadar değerli
algıladığıyla ilgilidir. Başkaları
modeli, kişinin diğer insanları ne
derece güvenilir, sevilmeye layık
ve bağlanılabilir algıladığıyla
ilgilidir. Kişi bebeklik döneminde
ne kadar sevgi gördüyse, tutarlı
ve ihtiyacına cevap veren içten
davranışlarla karşılaştıysa, ne
kadar desteklendiyse ve kendini
değerli hissettiyse büyüdüğünde
kendine güvenli, kendini sevgiye
layık gören, başkalarına güvenen
ve duygularını başkalarına
açmaktan kaçınmayan biri olur.
Bebeklikteki bağlanma,
yetişkinlikteki depresyon,
anksiyete gibi birçok psikiyatrik
hastalığa, uyuşturucu
kullanımına yatkınlık, aşk
hayatındaki tutumlar, eşe
karşı davranışlar gibi birçok
şeyi etkiler. Bağlanma türü,
son zamanlarda psikologların,
aile danışmanlarının ve çift
terapistlerinin en çok üstünde
durdukları konulardan biri haline
gelmiştir. Çünkü bebeklikte
kişinin anneye bağlanma şekli,
ilerde eşine bağlanma şekline
çok benzer. Yetişkinlerde
bağlanma 4 şekilde incelenir:

güvenli, kaçıngan, kaygılı,
korkulu bağlanma. (Bebeklikteki
kararsız bağlanma, yetişkinlikte
kendini kaygılı ve korkulu olarak
iki ayrı biçimde gösterir.)

YETİŞKİNLERDE
BAĞLANMA VE AŞK
HAYATINA ETKİSİ
Yetişkinlerde bağlanma (adult
attachment), üzerine en çok
araştırma yapılan konulardan
biridir. Araştırmaların
sonuçlarına göre:
Güvenli bağlanan kişilerin,
hem benlik hem de başkaları
modelleri yüksektir.
Hareketlerinde tutarlı, samimi,
kendine güvenen, öz saygısı
yüksek, başkalarına güvenen
ve duygularını karşısındakine
rahatlıkla açabilen bu insanlar
ait olma ve birey olma ihtiyacını
dengede tutabilirler. Hayata
bakış açıları pozitiftir, rahat ve
dışadönüktürler. Psikiyatrik
hastalıklara en az yatkın olan
gruptur. Aşk hayatlarında,
hem kendilerine hem eşlerine
güvenirler, bencillikten uzak,
romantik bir ilişki yürütürler.
Takıntılı, aşk oyunları oynayan
ilişkiler, güvenli bağlanan
kişilere göre değildir. Uzun
ve tek eşli ilişkileri tercih
ederler ama bir şeyler düzgün
gitmiyorsa ayrılmayı da
bilirler. Bağlı ama bağımsız
ilişkiler yürütmeye yatkındırlar.
Kendilerine güvenleri yüksek
olduğu için fiziksel olarak da
kendilerini çekici bulurlar. Cinsel
hayatlarında, genelde duygusal
bağ kurdukları tek eşi tercih
ederler ve sadıktırlar.
Kaçıngan bağlanan kişiler,
benlik modelleri yüksek,

başkaları modeli düşük kişilerdir.
Yani kendilerine güvenleri,
öz-değerleri yüksektir ama
çevrelerindeki insanlara
güvenmezler. Genelde soğuk,
rekabetçi, hırslı karakterde
olan bu kişiler, başkalarına
kendi duygularını yansıtmaz,
kendilerini kimseye açmazlar.
Anksiyete, sosyal davranış
problemleri, düşünce
bozuklukları, madde kullanımı
bu kişilerde sık görülür.
Aşk hayatlarında, eşlerine
güvensizdir ve bunu her zaman
yansıtırlar. İlişkilerinde romantik
değillerdir, aşık olma oranları
çok düşüktür. Yakın ilişkilerinde
duygularından bahsetmezler ve
ne hissettiklerini genelde karşı
tarafa yansıtmazlar. Genelde
eşlerinin üzerinde baskı kurarlar,
güvensizliklerini belli ederler,
yakınlıktan kaçınırlar. “Ben
bağlanamıyorum” diyen kişiler
bu gruptandır. Cinsel ilişkilerinde
farklı kişilerle olmaya yatkın ve
genelde sadakatsizdirler.
Kaygılı bağlanan kişiler,
kaçıngan bağlanmanın tam
aksine benlik modelleri düşük,
başkaları modelleri yüksektir.
Yani özgüvenleri, özsaygıları
düşüktür. Kendilerini sevilmeye
layık görmezler. Başkalarını ise
kendinden çok yukarda, güven
kaynağı olarak görürler. Böylece,
başkalarına bağımlı bir kişilik
geliştirip, terk edilmekten ve
yalnız kalmaktan korkarlar. Bu
nedenle kendi isteklerinden
sürekli feragat edebilirler.
Başkalarına duygularını açıkça
gösterebilen bu kişiler, genelde
bunu uygunsuz ve abartılı
şekilde yaparlar. Bu davranış aşk
hayatlarına karşısındakinin “Beni
bunaltıyorsun” demesi şeklinde

yansır. Sevgililerine aşırı bağlı
– hatta bağımlı, karşısındakini
idealize eden, aşırı kıskanç,
tutkulu, takıntılı, kendini feda
eden, nevrotik ilişkiler yürütürler.
Ayrılığı kabul etmeleri çok zordur
çünkü karşısındakine takıntılı
derecede bağlıdırlar. Cinsel
hayatlarında, özgüvenleri az
olduğu için kendilerini çekici
bulmazlar.
Korkulu bağlanan kişilerin,
hem benlik hem de başkaları
modeli düşüktür. Ne kendilerine
ne de başkasına güvenirler. Öz
saygıları düşüktür, kendilerini ve
duygularını başkasına açmazlar.
İlişkilerde romantik ve yakın
değildirler. Kendi hayatlarının
kontrolü ellerinde değildir,
genelde itaat ederler. Takıntılı ve
bağımlıdırlar.

Özetle, bağlanma kuramına
göre size güvenmeyen
eşiniz de, kendini hiçe
sayıp size bağımlı halde
yaşayan ya da sizi
“bağlanamama sorunu”
yüzünden terk eden
sevgiliniz de bebeklikte
annesiyle güvenli bir bağ
oluşturamamış ve bunu
sizinle kurduğu ilişkiye
taşıyor olabilir.
Bebeklikten gelen bağlanmalar
her ne kadar yetişkinlikteki aşk
ilişkileri başta olmak üzere birçok
şeyi etkilese de, unutulmaması
gereken şey, insan sürekli değişen
ve yeni bağlantılar kuran bir beyne
sahiptir. Kendinizi tanıyarak,
adımlarınızı düzenlemek ve iyi
yönde değişmek her zaman
mümkün.
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Pazarlama
açısından
baktığımızda
toplumların
geçirdiği
sosyolojik değişimler,
teknolojinin gelişmesi,
küreselleşen dünyanın
temellerini atan birçok
paradigma ve bunun gibi
beraberinde köklü değişiklikleri
getiren kavram ve durumlar,
markalarla etkileşimimizi
farklı bir boyuta taşıdı. Eskiden
pahalı markaları tercih edenler
için kullandığımız “Eh marka
giyiniyor tabi!” benzeri ifadeler
çoktan tarih oldu. Çünkü artık
biliyoruz ki marka kavramı;
prestijli, karizmatik markaları
tanımlamak için kullandığımız
bir ifadeden çok daha fazlası.
Yeri gelmişken Amerikan
Pazarlama Birliği’nin tanımına
bakacak olursak: “Marka, bir
ürün ya da bir grup satıcının
ürünlerini ya da hizmetlerini
belirlemeye, tanımlamaya
ve rakiplerinin ürünlerinden
ya da hizmetlerinden
farklılaştırmaya, ayırt etmeye
yarayan isim, terim, işaret,
sembol, dizayn, şekil ya da tüm
bunların bileşimidir.”
Arabayla işe giderken yanından
belki de hızla geçtiğimiz ilan
panolarından tutun, akşam
yorgun bir şekilde eve gelip
televizyonu açınca karşımıza
çıkan reklamlara kadar her
şey, markalar tarafından bir
pazarlama iletişimi aracı olarak
kullanılıp bize sunuluyor.
Dolayısıyla farkında olsak
da olmasak da markalar ve

yaptıkları iletişim faaliyetleriyle
fazlaca muhatabız.
Bir de marka aşkı mevzusu var.
Dünyaca ünlü markalar tabii ki
böylesine önemli konuyu ihmal
etmediler ve bu konuyla ilgili
araştırmalar için milyarlarca
dolar harcadılar. Marka ve
aşk arasındaki bağlantıyı
araştırmak için yapılan bir
çalışmaya göre, insanların
beyinlerindeki aktiviteler
Apple ve Harley Davidson gibi
markalara baktıklarında ve aşk
sembolleri taşıyan resimleri
gördüklerinde oldukça benzer
özellikler gösteriyor. Bir başka
deneyde ise kadınların bir cep
telefonundan gelen seslere
verdikleri tepkinin, sevdikleri
birinin sesine verdikleri tepkiyle
çok benzer olduğu tespit edildi.

BU REKLAMLARI
SUBLİMİNALLESEK
DE Mİ YAYINLASAK?
Peki, subliminal reklamcılığın
markalara duyduğumuz
aşkla bir ilgisi olabilir
mi? Cevap için 1950’lere
gitmemiz gerek. Yıllar, yıllar
önce, New Jersey’deki bir
sinemada çok sayıda kişinin
katılımıyla Amerikalı bir pazar
araştırmacısı olan James
Vicary tarafından bir deney
yapıldı. Bu deneyde film
izledikleri sırada izleyicilere,
fark edilemeyecek kadar hızlı
bir şekilde “Coca Cola iç,
patlamış mısır ye” mesajları
gösterildi ve deney sonunda
Coca Cola ve patlamış mısır
satışlarının sırayla %18.5

ve %57.5 arttığı iddia edildi.
Fakat sinema yöneticileri daha
sonradan kayda değer bir
değişiklik gözlemlenmediğini
söyleyerek bu iddiayı
yalanladılar. Ayrıca deneyi
yapan Vicary de yıllar sonra
deney sonuçlarının gerçeği
yansıtmadığını ifade ettiyse de
bu iddiaların hızla yayılmasına
engel olamadı. Neden mi?
Çünkü subliminal reklam
gibi bir konunun varlığı daha
enteresandı ve de efsanelere
inanmaya hiçbir zaman
doyamadık.

Subliminal reklamın
hiçbir etkisi
yok diyemeyiz,
fakat davranış
değişikliğine yol
açabilmesi için
milyonlarca kez
tekrarlanması
gerekiyor. Ki,
pazarlama ya da
herhangi bir konu
için, insanları
farkında bile
olmadan bir fikre
maruz bırakmak
ve davranışlarını
yönlendirmeye
çalışmak nereden
bakarsanız bakın,
hem oldukça zor
hem de etik değil.
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PARALAR
STARBUCKS’A!

Ünlü kahve firması Starbucks,
2010 yılında fiyat politikasını
değerlendirmek amacıyla
Münih Üniversitesi’yle bir
nöropazarlama araştırması
yaptı. Araştırmada katılımcılara
Starbucks ve başka bir
kahve firmasına ait olan
kahvelerin fotoğrafları ve
bu kahveler için ödenmesi
gereken fiyatlar gösterildi.
Bu sırada da beyin aktiviteleri
gözlendi. Okuduklarınıza
inanamayacaksınız! Yapılan
analizlere göre katılımcılar, çok
ilginç bir şekilde Starbucks
kahveleri için düşük ücret
ödemek istemiyorlardı.
İşte aşkın gücü! Fakat aynı
durum diğer kahve firması
için geçerli değildi. Beyin
aktivitelerine göre en küçük

boy Starbucks kahveleri için
optimal fiyat 2.40 Euro olarak
saptandı. Araştırma sonuçları
Starbucks’ın pazarlama
uzmanlarıyla paylaşıldı ve fiyat
politikası yeniden düzenlendi.
Bu araştırma Starbucks’ın
kahve satışlarının %33
artmasını sağladı.
1975 yılında Pepsi, Amerikan
meşrubat sektöründe Coca
Cola’nın hakimiyetine son
verebilme umuduyla bir deney
tasarladı. “Pepsi’nin Meydan
Okuması” diye de bilinen
deneye göre, dünyanın çeşitli
yerlerindeki süpermarketlerde
bankolar kuruldu. Kadın-erkek,
genç-yaşlı fark etmeksizin
insanlara 2 ayrı bardakta
kola verildi ve hangisini daha
çok beğendikleri soruldu. Bu
bardaklardan birinde Coca Cola
diğerinde Pepsi bulunuyordu
ve insanlar hangi bardakta
hangi markanın olduğunu
bilmiyorlardı. Araştırmanın
sonucuna göre deney
katılımcılarının yarısından çoğu
Pepsi’yi beğendiğini söylemişti.
Pepsi açısından her şey çok
güzel görünüyordu ama
gerçekten öyle miydi?
Deney, 2003 yılında Baylor
Tıp Okulu’nda 67 gönüllü
katılımcıyla fMRI cihazı
kullanılarak tekrar yapıldı.
Katılımcılara hangi markayı
tercih ettikleri soruldu.
Cevaplar 28 yıl önceki
araştırmanın bulgularıyla
tutarlılık gösteriyordu.
Araştırmaya katılanların
yarısından çoğu Pepsi’yi
tercih ediyordu. Daha
sonra katılımcılara bu kez
içtikleri markalar söylenerek
tekrar tadım yaptırıldı.
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Bu deney sonrasında ise
katılımcıların %75’i Coca
Cola’yı beğendiklerini söyledi.
Duygular duyuların önüne
geçmişti. Bir isim resmen her
şeyi değiştirmişti. Coca Cola
insanlarla kurduğu bağ ile
Pepsi’nin lezzetini sollamıştı.

Apple,
Starbucks,
Coca Cola gibi
hedef kitlesiyle
duygusal
bağ kurmayı
başaran
markalar,
yaptıkları
pazarlama
iletişimi
çalışmalarıyla
beynimizde
bulunan ödül
sistemini
uyarıyor.
İnsanlar ilgilerini çeken
bir reklam izlediklerinde
ya da bir başka pazarlama
iletişimi uyaranıyla
karşılaştıklarında beyin ödül
sisteminin merkezi olan
“akkumbens çekirdeği”nde
(NAcc) aktifleşme ve buna

bağlı olarak dopamin
(ödül sisteminde
iletişimi sağlayan
nörotransmitter)
salınımı oluyor.
Dopamin, özellikle
beynin ön devrelerinde
salgılandığında
beynimizin o
deneyimden haz
almasını ve tekrar
etmek için gerekli
devreleri oluşturmasını
sağlıyor ki bunlar da
duygusal bağ kurma
konusuyla doğrudan
bağlantılı.
Dolayısıyla hedef kitlenin
“kalbine” giden yol
“dopaminden” geçiyor
gibi görünmekte...
Kevin Roberts’a göre
markalara aşkla
bağlanmamızın en
önemli nedenlerinden
biri insanların
yalnızlaşması. İnsanlar
arasındaki duygusal
bağlar zayıfladıkça, bu
boşluğu doldurmak için
markalar hayatımızda
daha çok yer almaya
başlıyor. Çünkü insanlar
sosyal varlıklar ve
buna bağlı olarak yeni
duygusal arayışlar içine
giriyorlar. Sonuç olarak,
markalarla kurduğumuz
ilişkiyi patolojik
boyutlara vardırmadan,
artıları ve eksileriyle
yeniden gözden
geçirmemiz gerekiyor,
çünkü evren denge
üzerine kurulmuştur.
Her şeyin fazlası zarar…

Aşkla kalın.
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Bİ’ TUHAF FOTOĞRAF TARİHİ
SERDAR BİLİCİ

bi’ tuhaf

fotoğraf
tarihi
SERDAR BİLİCİ

Küçücük bir delikten geçen
ışık demetinin karanlık bir kutu
içerisinde dış dünyayı tepetaklak
yansıtan camera obscura denen
basit cihazın icadının ardından
fotoğrafın keşfi için yüzyıllar
geçmesi gerekecekti. Optik
prensipleri milattan önce 5.
yüzyıldan beri bilinen camera
obscura’nın içindeki geçici
dünyanın kalıcı olarak bir yüzeye
kaydedilebilmesi optik ve kimya
alanındaki gelişmeler sonucunda
mümkün olabildi.
Alışılagelen fotoğraf tarihi
1839’da Louis Daguerre ilk fotografik görüntü üretme yöntemini
buldu diye başlar. Aslında olan
şey ise Louis Daguerre’in ilk
ticari başarılı fotoğraf yöntemini
bulmasıdır. Her ne kadar ilk

başarılı yöntem olsa da Daguerre
ile aynı yıllarda farklı bir fotoğraf
yöntemi geliştiren William Henry
Fox Talbot’ın buluşu, bugün
kullandığımız modern fotoğrafın
temellerini oluşturmuştur.
Şüphesiz ki Daguerre ve Talbot’ın
buluşları bir anda gelen bir
ilham ile gerçekleşmemiştir.
Hatta her ikisi de uzun süre elde
ettikleri görüntüleri sabitlemek
konusunda başarısız olmuşlardır.
Bu keşiflerinde kendilerinden
önce gelen birçok kişinin
deneyimlerinden faydalanmışlar
ve belki de en önemli sorunlarını
tesadüf sonucu kendileri ile
aynı zamanda yaşayan hayatını
astronomi ve botaniğe adamış
bir bilim insanının katkıları ile
çözebilmişlerdir.
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1829’da Daguerre ile
Nicéphore Niépce,
foto-grafik bir
yöntem bulmak için
güçlerini birleştirdiler.
Niépce yıllardır farklı
yöntemlerle ışığı
kaydetmeyi denemişti.
1826-27 yılında
evinin penceresinden
gördüğü manzarayı
kayıt ettiği yöntem ise
ilk kalıcı fotoğraf olarak
bilinmektedir. Tabii ki
o dönemde fotoğraf
diye bir kavram yoktu,
Niépce bu görüntüye
Héliographie (güneş
baskı) demişti.

Niépce’in 1833’teki ölümünden
sonra oğlu Isidore ile Daguerre
çalışmaya devam etmiş ve daha
farklı malzemeler ile fotoğraf
bulmacasını çözmeye çalışmışlardı.
Ve sonunda Louis Daguerre’in
kendi adını verdiği Daguerrotip
yöntemi, 1839 yılında Fransız Bilim
Akademisi tarafından dünyaya
duyurulmuş ve Fransız hükümeti
bu buluşu insanlığa, tabii ki eski
hasım Büyük Britanya hariç,
ücretsiz olarak armağan etmişti.

Sağlam kalan ilk
Daguerrotip’lerden biri

Daguerrotip yönteminde ince
bakır plaka yüzeyi gümüş ile
kaplanıyor, ardından bu gümüş
kaplı yüzü ayna gibi yansıtıcı olacak
şekilde parlatılıyordu. Daha sonra
bu parlak yüzey iyot buharına
maruz bırakılıyordu. Bu aşamada
gümüş yüzeyde artık ışığa hassas
gümüş tuzları oluşuyor ve fotoğraf
çekmeye müsait bir malzemeye
dönüşüyordu. Neredeyse bir ayna
kadar yansıtıcı olan parlak gümüş
yüzeyinden ötürü ilerleyen yıllarda
bu fotoğraflar “hafızalı ayna” olarak
anılacaktı. Daguerrotip fotoğrafın
çoğaltılabilmesi mümkün değildi.
Bütün gümüş nesneler gibi hava
ile temas ederek kararmasınlar
diye kendilerine has özel kutuları
içinde saklanan biricik foto-grafik
nesnelerdi.

1839’da Daguerrotip’in
duyurulması ile aynı zamanda
William Henry Fox Talbot da
İngiltere’de kendi foto-grafik
görüntüleme yöntemini duyurdu.
Başardığı şeyi yaratıcı ve artistik
potansiyelini fark etmiş olacak
ki bu tekniğe “fotojenik çizimler”
adını verdi. Talbot 1830’lardan beri
fotojenik çizimler ile çalışıyordu
ve başarılı sonuçlar elde etmişti.
Fransa’da bir rakibi olduğunu
öğrendiğinde elinden geldiğince
hızlı bir şekilde bilimsel otoritelere
kendi keşfinin ilk olduğunu
duyurmaya çalıştı.
Talbot, içinde sofra tuzu olan bir
karışım ile yıkanan bir kâğıda
kuruduktan sonra belli oranda
gümüş nitrat sürüyordu. Tuz ve
gümüş nitratın birleşiminden

oluşan yeni gümüş tuzu ışığa
hassastı. Güneş ışığı altında çeşitli
nesnelerin siluetlerini kaydetmeye
başlamıştı. Bu baskıları daha
sonra tuzlu suda yıkayarak bir
derece kalıcı görüntüler elde
etmişti. İlerleyen yıllarda Talbot,
Daguerrotip’lerde kullanılan
gümüş iyodür tuzlarını da kendi
yöntemine dâhil ederek kamera
içinde pozlanabilen ilk negatifpozitif yöntemi geliştirerek,
Daguerrotip’in aksine çoğaltılabilir
fotoğrafın temelini atmış oldu.
1816’da Niépce, aynı Talbot gibi
tuz ve gümüş nitrat ile kaplanmış
kâğıtlarla denemeler yapmış ve
pozlama sonucunda bir görüntü
de elde etmişti. Fakat görüntü
zayıftı ve negatifti, ayrıca görüntüyü
kalıcı olacak şekilde sabitlemeyi
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SERDAR BİLİCİ

başaramamıştı. Talbot’ın fotojenik
çizimlerini deneyen Fransızlar da
bu tekniğin verdiği sonuçlardan
pek memnun olmamışlardı.
Baskılar bulanık ve tonları zayıftı.
Ama Talbot’ın sonuçları ortadaydı,
Britanya’da yapılan fotoğraflarda
böyle bir problem yoktu.
Bu farklılığa yol açan şey ise
tuhaf bir tesadüftü. Fransızlar
geleneksel olarak kâğıt tutkalı
ve kâğıt yüzeyinde ahar olarak
nişasta, İngilizler ise sığır jelatini
kullanıyorlardı. Aharlama, kâğıt
yüzeyinde gözenekleri doldurmaya

Wedgwood
Vazo
ve daha pürüzsüz bir yüzey
elde etmeye yarıyordu. Nişasta
kullanılan kâğıtlarda gümüş nitrat,
kâğıt elyafının içine batıyor ve daha
az ışık görüyordu. Ama jelatinli
kâğıtlarda gümüş elyaf yüzeyinde
dibe batmadan kalıyordu. Sonuç
olarak daha keskin ve doygun
tonlarda baskılar alınabiliyordu.
Bütün bu yöntemlerde ortak
olan şey gümüş tuzlarının
kullanılmasıydı. Daguerre,
Niépce ve Talbot, kendilerinden
önce benzer gümüş tuzları
ile denemeler yapan Thomas
Wedgwood’dan haberdardılar.
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Thomas Wedgwood aile mesleği olan
çömlekçilik ile uğraşıyordu. Wedgwood
yapımı objelerin hepsinin ortak bir özelliği
vardı: siluetler. Wedgwood objelerin
siluetlerini vazolar ve tabaklar üzerine onların
gölgesiymiş gibi ışık ve kimyasallar yoluyla
oluşturabileceğini düşünmüştü ve bu konuda
araştırmalar yapmayı başladı.

T

Thomas
Wedgwood
gerilmiş bir
parça beyaz deri
üzerine gümüş
nitrat sürüyordu. Gümüş, deri
içerisindeki farklı maddeler ile
reaksiyona giriyor ve ışığa hassas
gümüş tuzlarından bir yüzey
oluşturuyordu. Bu deri parçası
üzerine koyduğu nesnelerin
siluetleri güneş ışığı altında ortaya
çıkıyordu. Nesnelerin altında ışık
görmeyen yerleri beyaz, diğer
kısımları ise siyaha dönüyordu.
Sonuçlar Wedgwood’un imzasına
uygundu. Fakat bu görüntüler
ışığa maruz kaldıkça kararmaya
devam ediyordu. Wedgwood
bunu durdurmanın bir yolunu
bulamamıştı. Wedgwood buluşu,
ünlü kimyager arkadaşı Humphry
Davy aracılığı ile 1802’de bilimsel
bir dergide yayımlanmıştı.
Modern anlamda bildiğimiz
fotoğrafı belki de ilk kez Thomas
Wedgwood deneyimlemişti.
Fotoğrafın keşfinde
katkıda bulunan,
bir şekilde ışığı
kullanarak
görüntüler elde
eden herkesin ortak bir derdi
vardı: görüntüleri sabitleyebilmek.
Bu problemi çok yönlü bir bilim
insanı olan Sir John Herschel
1819’da çözmüştü. Hatta bu işe
el atmışken fotoğraf, negatif,
pozitif ve şipşak resim gibi
kavramları da o önermişti.
İlerleyen yıllarda düzinelerce
farklı fotoğraf tekniği bulmuştu,
kendisinden sonra bulunacak
birçok foto-grafik yöntem için de
yol haritasını bırakmıştı. Belki de
dert edinse, fotoğrafı tek başına
herkesten önce bütün yönleriyle
keşfedebilirdi de.

F

K

Kendisini ziyarete
geldiğinde
Talbot’ın fotojenik
çizimlerinden
birini sodyum
hiposülfit içinde yıkayarak
fotoğrafı kalıcı hale getirdiğini
Talbot ve Herschel’in eşlerinin
yazışmalarından biliyoruz. 1840
yılında bu bilgiyi hem Daguerre
hem de Talbot ile paylaşmış ve her
ikisi de yöntemlerine görüntüleri
sabitlemek için Herschel’in
önerdiği sodyum hiposülfit
maddesini eklemişlerdi.

F

Fotoğrafın keşfi
için sadece gümüş
tuzlarının ışığa
hassas olduğu
bilgisi yetmemişti.
Bu tuzları foto-grafik görüntün
oluşacağı yüzeyde taşıyacak
maddelere de ihtiyaç vardı.
Zamanla sadece gümüş değil, ışığa
hassas demir tuzları ve bunlarla
beraber altın, platin, paladyum ve
rodyum gibi kıymetli metallerde
fotoğrafçılıkta kullanılmaya
başlandı. Jelatin, yumurta akı, eter
ve alkol içinde eritilmiş pamuk
(kolodyum) gibi birçok farklı madde
içinde ışığa hassas maddeler
ilk zamanlarda kâğıt daha
sonra cam ve saydam polyester
zeminler üzerinde kullanıldı.
Daha da önemlisi bu ışığa hassas
maddelerin görüntü oluştuktan
sonra sabitlenmesi ve ışığa olan
hassasiyetlerinin durdurulması
sorunu çözülmüştü. Günümüzde
kullanılan siyah-beyaz filmler
de kabaca polyester bir zemin
üzerinde sığır jelatini ve içerisinde
ışığa hassas gümüş tuzlarından
oluşuyor. Tabii ki teknik anlamda
19. yüzyıldaki yöntemlere göre
çok daha karmaşık, ama temel
prensipleri hala aynı.

Fotoğrafın
bulunuşunu
mümkün kılan
gelişmelere
baktığımızda
sadece bir
keşif ve
ardı sıra
gelen teknik
gelişmelerden
ibaret olmadığı
ortada. Sadece
bir mucide,
ülkeye ve
döneme mal
edebilmek
de mümkün
değil.

H

Her dönemde
farklı alanlardan
çevresindeki
dünyayı
anlamaya
çalışan meraklı birçok
insanın bilimsel birikimini
ve başarısızlıklarını da
barındırıyor. Bu yüzden
fotoğrafın keşfinin insanlığın
kolektif bir başarısı olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Bu
keşif, yaşadığımız dünyaya
olan bakışımızı değiştirdiği
gibi fotoğrafların yarattığı yeni
görme ve düşünsel pratikler
de dünyamızı değiştirdiler.
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GERÇEKLİĞİN ÇARPIŞMASI:

BUSE KAYNARKAYA

Cehennem
“#Cehennem, düşüncelerimizi kodlayan, yaşamı
gerçeklikten koparan ve şiddet dürtüsünü tetikleyen
sanal dünyanın gelecekte duygularımızı da ele geçirme
boyutlarını bilimkurgu atmosferinde tartışıyor.”
(İstanbul Devlet Tiyatroları tanıtım metni)
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Amerikalı oyun yazarı Jennifer
Haley’nin oyunu #Cehennem,
İstanbul Devlet Tiyatroları
tarafından sahneleniyor ve
şimdiye kadar Devlet Tiyatroları
tarafından sahnelenmiş oyunlar
arasında en “farklı” olanlardan
biri.
2012’de Susan Smith Blackburn
Ödülü alan oyun, pek çok ödüle
de aday olarak gösterilmiş.
Eserlerinde etik değerlerin
sanal gerçeklikle çarpışmasını,
teknolojinin insan ilişkileri
üzerindeki etkisini konu alan
Haley, bu oyununda oldukça
rahatsız edici noktalara
değiniyor: pedofili ve şiddet.
Oyun, Iris karakterinin Victoria
dönemi bir malikanenin
yemyeşil ve güneşli bahçesinde
oyun oynadığı bir epilog ile
başlıyor. Birinci sahnede bu
atmosferin tam tersi karanlık
bir sorgu odasında sorguyu
yürüten dedektif Morris ve
kurduğu sosyal ağın yöneticisi
olan, kendini Papa olarak
adlandıran Sims’i görüyoruz.
Papa’nın, İngilizce’de hem
baba hem de dini lidere verilen
isim olduğunu düşünürsek, bu
ismin seçilmesinde iki yönlü
bir eleştiri görebiliyoruz. Aynı
zamanda tanrısal bir tavrı da
simgeliyor bu isim.
Oyunda, zıtlıklar ışıkla
sağlanıyor. Sorgu odasının
karanlık atmosferinin aksine
Kuytu, bahçesinde kavak
ağaçları ve sebzeler yetişen,
güneş içinde, Victoria dönemi
tarzında bir malikane. Her şey
çok aydınlık, çok gerçek (ışık
huzmelerinde görünen tozlar

dahil), insanı dinginleştiren ve
mutlu eden bir kurgu içinde
sürüp gidiyor bu malikanede.
Ancak kullanıcıların Iris’le
buluştukları oda oldukça loş. Bu
da bize oyunun vermek istediği
mesajı vurguluyor: sanal da olsa
suç kabul edilebilir mi?
Morris, bilişim suçları
biriminden bir dedektif ve
Sims’in kurduğu sanal gerçeklik
sağlayan sosyal ağ Kuytu
hakkında bilgi almaya çalışıyor.
Oyun, ikilinin konuşmaları ve
bu sanal gerçeklik ortamında
yer aldığı bilinen, üniversitede
bilim alanında dersler vermiş
olan Doyle’un sorgulanması
esnasında aktarılanların
canlandırmalarıyla, yani bir nevi
geçmişe dönüşlerle sürüyor. Bu
geçmişe dönüşlerde, Kuytu’ya
ajan olarak gönderilmiş
Woodnut ve epilogda karşımıza
çıkan, her daim 9 yaşında olan
Iris karakterlerini de görüyoruz.

Sanal ortamdaki
takma isimlerle,
dolayısıyla
takma kimliklerle
kurulan hayali
karakterlerin sınır
tanımazlığını suç
ve insani değerler
çerçevesinde
ele alan oyun,
kişilerin internetten
cehenneme
dönüşmüş olan
bu sanal ortamda
insani kimliklerini
kaybettiklerini,
zamanla sanal
insanlar haline
geldiklerinin altını
çiziyor.
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Dedektif Morris’in “güzel”
olan şeyler yapılabileceğini
söylemesi üzerine Doyle’un
verdiği cevap dikkat çekici:
“Çünkü cehennemde bile bir
şeyleri yoluna sokan, kaybetme
ihtimali.”
Kuytu’nun kullanıcılarına
sağladığı Iris’le her istediklerini
yapma olanağı, hatta
kullanıcılar onu bir baltayla
öldürebiliyorlar. Sorgu
esnasında Sims, insanlara
yaptıklarından dolayı hiçbir

şekilde hesap vermeyecekleri,
suçluluk hissetmeyecekleri
bir sanal gerçeklik kurduğunu
söyleyerek bunun gerçek
hayatta olmasındansa sanal bir
ortamda olmasını savunuyor.
Bunu da çocuklara karşı yapılan
cinsel istismarların son 30 yılda
azaldığını söyleyerek destekliyor.
Ancak Morris, yapılan
şikâyetlerden durumun daha
sadistçe bir hale büründüğünü
söylüyor.
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Pedofili,
doğuştan
dürtülerle
gelen bir cinsel
yönelim olarak
kabul ediliyor.
Pedofili
belirtilerinin
ortaya çıktığı
dönemde
denenecek
çeşitli terapi
yöntemleri
ve ilaç
tedavilerinin
bu dürtüleri
yok
edebileceği
yönünde
görüşler
olsa da bu
durumun
tedavi
edilemez
olduğunu
savunan
uzmanlar da
var.

İnternetteki porno içeriklerin
yüzde 40’ını çocuk pornoları
oluşturuyor. Haley, Doyle
üzerinden teknolojiyi pornonun
yönettiğini söyleyerek bu
durumu eleştiriyor: “İlk
fotoğraflar? Porno. İlk filmler?
Porno. Cehennem internet
olarak bilinirken en çok erişimi
olan içerik? Porno. Porno ve
şiddet. Dürtü, dedektif, dürtü.
Hayal gücümüz olduğu sürece
bunu ortadan kaldıramazsınız.”
Oyunun başlarında Sims,
her türlü tedaviyi denediğini
ancak bu eğilimden bir türlü
kurtulamadığını ve Kuytu’da bu
özgürlüğü olduğunu söylüyor.
Kuytu’dan çok büyük paralar
kazanan Sims’in savunmasında
aslında insanı değil kendi
menfaatini düşündüğünü
gösteren, pragmatist ve
kapitalist bir algı anlaşılıyor.
Iris’e “başka şeylerin” yanı
sıra, para kazanmak için de
Kuytu’daki kurallara uymanın
gerektiğini anlattığı sahne bu
çıkarımı destekliyor. Pedofiliyi
sanal gerçeklikle vaat ettiğini
söyleyerek, gayet içi rahat bir
şekilde, etik değerlere ve insan
haklarına uymayan bu durumu,
böyle eğilimleri olan insanlara
özgürlük sağladığını iddia
ederek haklı kılmaya çalışıyor.
Morris, sanal da olsa böyle bir
şeyin meşru kılınamayacağını,
bunun özgürlük değil, cinsel
bir sapma olduğunu düşünerek
Iris’in gerçek bir insan olup
olmadığını anlamanın peşine
düşüyor. Sorgu esnasında
Doyle’dan daha önce başka
bir kız çocuğu olduğunu ancak
içinde bulunduğu durumu

sorgulamaya başladığı zaman
Kuytu’dan atıldığını öğreniyor.
Ancak kızın kim olduğu veya
nereye gittiği bilinmiyor.
Duygusal olarak takıntılı bir
şekilde Kuytu’ya bağımlı olan
ve hayatını sonsuza dek orada
geçirmek isteyen Doyle’un
sorgu esnasında çektiği acılara
tanık oluyoruz oyun boyunca.

Oyunun son sahnelerine
doğru, sorgu odasında Sims’in
tanrısal bir tavra büründüğünü
destekleyen diyaloglar
görüyoruz. Bu diyaloglarda
Sims, kendisinin genel bir
çerçeve tasarladığını, ancak o
çerçeve içerisinde kullanıcıların
nasıl davrandıklarının kendi
sorumlulukları olduğunu
söylüyor. Kullanıcıların hepsinin
Iris’le cinsel ilişkiye girmek
veya onu öldürmek zorunda
olmadıklarını savunuyor.

Oyun, Iris olduğu anlaşılan
Doyle’un intiharı ve Kuytu’yu
yöneten ana bilgisayarın olduğu
adresin bulunmasıyla son
buluyor. Yani, adalet kazanıyor.
Oyunun alt metninde didaktik
bir anlam olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Karakterler
arasında geçen
konuşmalarda
düşündürücü ögeler,
bir mesaj verme
amacı olsa ve oyunun
sonunda pek çok şey
açığa çıksa da Sims’in
düşüncelerinde bir
değişiklik olduğunu
görmüyoruz. Ancak
izleyici açısından
baktığımızda,
oyunun insanları
sorgulamaya ittiği,
fikirlerini tartmaya
sevk ettiği, hatta kimi
anlayış tarzlarını
değiştirebilecek/
dönüştürebilecek
oranda güçlü bir
kurgusu olduğu
şüphesiz.

Kaynaklar:
http://www.playsandplayers.org/
wp-content/uploads/2014/03/THENETHER-8.9.11.pdf
http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2015/11/151124_pedofili
http://www.ntv.com.tr/saglik/
en-onemli-cinsel-sucpedofili,MXKj5S9HeUq0mrBzBAUTmQ
Düzeltme:
Önceki sayıda Henrik Ibsen’in
“İnsanların Düşmanı” olarak çevirdiğim
oyununun adı “Bir Halk Düşmanı”dır.
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SİNİRBİLİMİN
GÖZÜNDEN

ERDİNÇ POLAT

İllüstrasyon: Flore Maquin
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Tüketim toplumunun çarpıklığı
ve kapitalizm dayatmaları
üzerine inşa edilmiş, çağımızın
en büyük eleştirilerinden biri
Dövüş Kulübü(Fight Club).
1996 yılında Chuck Palahniuk
tarafından kaleme alınan
eser, yalnızca üç sene sonra
yönetmen David Fincher’ın
imzasıyla beyaz perdede yerini
aldı. Üzerinden neredeyse 17
sene geçmiş olmasına rağmen

Dövüş Kulübü yolculuğuna
çıktığımız ilk durağın anlatıcınınJack (Edward Norton)- nöronal
ağları olması tesadüften fazlasını
temsil ediyor. (Filmde net
olarak anlatıcının isminin Jack
olduğu belirtilmese dahi bazı
ipuçları ve hem okurların hem
de izleyicilerin vardığı genel kanı
böyle kabul etmemizin yanlış
olmadığını gösteriyor) Durmadan
“ben” veya “benlik” denilen

eserin aktarmaya çalıştığı 21.
yüzyıl modern insanının profili
pek bir değişiklik göstermedi.
Hatta daha ağır eleştirilere
gebe hale geldiğini söylemek
mümkün. Makinist ilk kez
makarayı oynattığından beri
film sosyoloji, psikoloji, felsefe
vb. çerçevesinde birçok kez
yorumlandı. Bu kez, sinirbilim
köşesindeki sandalyemize
kurulup Edward Norton, Brad
Pitt ve Helena Bonham Carter’ı
başrollerde gördüğümüz bu kült
esere bir göz atacağız. Filmde,
birinci tekil şahıs olarak Jack’in
organları tarafından kaleme
alınmış olan yazı sinir bilimle
kurduğu bağa ufak bir gönderme
belki de: “ Ben Jack’in omurilik
soğanıyım (medulla oblongata).
Ben olmadan Jack kalp atışını,
kan basıncını veya nefesini
düzenleyemez.”

kavramın ne olduğunu bulmanın
peşinde sonsuz çaba harcayan
insanın vardığı noktada, sinirbilim
ve felsefenin yorumuyla;
algıladığımız milyonlarca
duyunun, beyin tarafından
toplanan elektrik sinyallerinin
tek bir potada eritilmesiyle
oluşturulan anlık öznel yorumdan
ibaret olduğunu kabul ediyoruz.
“Benlik” değişmeye mahkum
tek bir andır; her an yıkılıpkurulan yeni sinir bağlantılarına
eşlik eder, sabit kalamaz. Film
boyunca Jack ve farklı benlikleri
üzerinde gidip geliyoruz. Jack’in
sinirsel patolojileri veya sinirsel
gerçekliği bizlere farklı bir evren
sunuyor.
İplerin koptuğu yer, anlatıcının
bitmek bilmeyen uyku
problemlerinin başladığı yer ile
çakışmakta. Başta insomnia gibi
görünen daha sonra narkolepsi

olduğunu öğrendiğimiz
uykusuzluk sorunları, modern
yaşamın canlı olduğu zaman
dilimlerinde Jack’in derin uykuya
dalmasına, uyanık olduğu süre
zarfında ise bilinçaltında yer
edinmiş olan farklı bir karakterin,
Tyler Durden (Brad Pitt)’ın, yavaş
yavaş hayat bulmasına neden
olurken, şizofreni ve dissosiyatif
kimlik bozukluğuna giden
yolda da taşları bir bir diziyor.
Narkolepsi kas zayıflığının da
eşlik ettiği, gündüz vakti karşı
koyulamayan derin uykuya dalma
durumudur. Kişi çok kısa bir
süre içerisinde REM uykusuna
geçebilir. Kesin olmamakla
birlikte, narkolepsinin genetik
temelli olduğu düşünülmekte.
Uzun süreli uykusuzluk
çekenlerde psikotik semptomlar
görülebildiği ise bilinen bir
gerçek.
Film, Tyler Durden’ın doğuş
aşamasından markalara yapılan
atıflara, film şeridi içerisine
yerleştirilmiş ana hikayeden
kopuk karelere kadar başlı
başına bir subliminal mesaj
yığını aslında. Günümüz yalnız
modern insanının freni boşalmış
tüketim arzusuna derin vurgular
yapıyor. Jack’in ihtiyaç duymadığı
halde buzdolabında bulunan
ürünlerden, mobilyalarına
kadar bitmek bilmeyen marka
esirliği bizlere hiç yabancı
değil. Bilinçli, sağlıklı olduğunu
kabul ettiğimiz anlatıcının
altbenliği açığa çıktığında ise
amigdalayla dost ilkel insanın
anlamsız, aciz modernliğe ilişkin
tiratlarına tanıklık ediyoruz.
Film, bir açıdan nöropazarlama
sömürüsünü ve bilinçaltı
mesajları tenkit ederken, kendisi
de bu yöntemlerden faydalanmayı
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SİNİR BİLİMİN GÖZÜNDEN: FIGHT CLUB
ERDİNÇ POLAT

oldukça başarılı bir şekilde
gerçekleştiriyor. Bilinçli biz farkına
varamasak dahi, yönetmen Fincher
hemen her sahnede en az 1 adet
Starbucks bardağı olduğunu
sonradan itiraf etti.
Anlatıcı, sorunları baş gösterdiği
zaman doktorun iğnelemeli
tavsiyesi doğrultusunda kendisiyle
alakasız hasta gruplarına katılmaya
başlıyor. Bu gruplarda farklı kanser
türleri, enfeksiyonal hastalıklar
ve sinir sistemi patolojilerinden
mustarip insanlarla günden
güne daha yakın bir ilişki kuruyor.
Kendisinin uykusuzluk dışında bir
problemi olmamasına rağmen,
bu kişilerin acısını anlayabilmesi,
paylaşabilmesi ve gerekli tepkiyi
oluşturabilmesi, son birkaç yıldır
üzerinde yoğun olarak durulan
“ayna nöronlara” atfedilebilir.
Primatlar, insanlar ve bazı kuşlarda
bulunan ayna nöronların esas
görevi, tahminen canlıları daha
önce karşılaşmadıkları durumlar
için eğitmek ve hazır hale
getirmektir. Enstrüman çalan bir
müzisyeni izlerken bu bölgelerin
ateşlendiği ve müzisyenle ortak bir
frekansa ulaşarak, adeta kendimiz
enstrüman çalıyormuşuz gibi
beynin tepki verdiği söyleniyor.
Bu sinir hücresi tipinin empati
kurmada da büyük rol oynadığı
düşünülüyor.

TYLER DURDEN NEREDE?
Jack’in Tyler’la diyalog (aslında
monolog) içerisinde olduğu
kısımlarda ondan birçok şey
öğrendiğine şahit oluyoruz; sabun
yapımı, patlayıcılar, kimyasallar
hakkında bilgiler… Hatta Jack,
nasıl bu kadar fazla bilgiye
sahip olabildiğine şaşırmaktan
kendini alamıyor. Peki, Jack ve
Tyler’ın esasında aynı kişiler

olduğunu düşündüğümüzde
bu durum oldukça saçma değil
mi? Jonah Lehrer’in Karar Anı
adlı kitabında bahsettiği “dahi”
yangın savaşçısı Wag Dodge
kontrol altına alamadıkları bir
arazi yangınında saatte elli
kilometre hızla ilerleyen alevler

kurtardı. Dodge ilkel dürtülerinden
sıyrılıp, gizemli ve üst düzey
birleştirici işlevlerinin kontrolü
altında planlı ve yaratıcı düşünmeye
başlamıştı. Jack için ilkel
dürtülerinden sıyrıldığını söylemek
mümkün değil, zira Tyler kontrollü
yaşamın sonuna dek karşısında

karşısında mucize yaratarak, o ana
dek kimsenin aklına gelmemiş
olan bir yöntemi keşfetmişti.
Devasa yangın karşısında ekibi
durmadan koşarken, yangını
atlatamayacaklarını anlayan
deneyimli itfaiyeci Dodge
koşmayı bıraktı. Arkadaşlarını da
uyarmasına rağmen kimse onu
duymadı veya durmak istemedi.
Bu ümitsizlik anı, daha önce
karşılaşmadığı bu olağanüstü
durum, Dodge’un aslında beyninde
bir yerlerde gizlenmiş olan
bazı verilerin bir araya gelerek
muhteşem bir çözüm üretmesine
neden oldu. Dodge hızla üzerine
doğru ilerleyen yangının karşısında
bir kibrit çakarak önündeki
toprağı tutuşturdu, etrafını yanmış
topraktan oluşan bir hatla çevirdi,
bir yandan da matarasındaki suyla
ıslattığı mendille ağzını kapadı,
birkaç dakika sonra küllerin
içerisinden burnu dahi kanamadan
çıkmayı başardı. O günden sonra
Dodge’un bu tekniği standart bir
yangından korunma tekniği haline
gelerek sayısız itfaiyecinin hayatını

yer alıyor, bu anlamsız çabalardan
kurtulduğu zaman özgürleşeceğine
inanıyor. Ancak Jack günlük
yaşamın dayattığı stres, panik ve
her şeyi kontrol etme dürtüsünden
sıyrıldığı anda bambaşka bilgilerle
dolu olan bir beyin vuku bulmuştu.
Herhangi bir anda 11 milyon bit
veriyi alma kapasitesine sahip olan
beyin, Jack’ten gizli, bir yerlerde
sinapslar oluşturmuş ve doğru an
için bunları saklamıştı; tıpkı Dodge
gibi.
Bir noktada Phineas Gage’i de
anmakta fayda var. 13 Eylül 1848
günü yaşanan talihsiz bir iş kazası
sonucu, demiryolu işçisi olan
Gage’in ve sinirbilimin kaderi
değişti. Dergimizin bir önceki
sayısında da detaylarıyla anlatıldığı
gibi, yanlış geçekleştirilen bir
patlamada demir bir çubuk Gage’in
sol yanağından girerek beyninin ön
tarafını delip dışarı fırladı. Gage,
kazayı sadece yarayla atlatarak
hayatta kalmayı başardı; ancak
o günden sonra tüm hayatını
etkileyecek olan, karakterine ilişkin
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radikal değişiklikler meydana geldi.
Kazadan önce sorumluluk sahibi,
çevresiyle iyi ilişkiler içerisinde
bulunan, saygılı bir adam olan
Gage, kaza sonrası verdiği sözleri
tutmayan, kararlar alamayan,
umursamaz, değer yargıları
kaybolmuş, küfür etmekten
ve ahlak dışı davranışlarda
bulunmaktan çekinmeyen bir
adam haline geldi. İnsana dair bu
nitelikler frontal korteksin bir etkisi
olarak ortaya çıkıyor. Gage kazada
sol frontal lobunun büyük kısmını
kaybetmiş, içgüdülerini bastıran
fren sistemi yok olmuş, sosyal
toplumun bir parçası olmasını
sağlayan davranışları kontrolden
çıkmış, kişiliği değişmişti. Dövüş
Kulübü’ne dönecek olursak, Jack
kontrolünü kaybettiği anda hayat
bulan Tyler boşvermiş, şiddetten
sakınmayan, engelleri ve ahlak
yargıları olmayan, adeta anlatıcının
limbik sisteminin vücut bulmuş bir
yansımasını temsil ediyor. Yeterince
zayıf düştüğünde, o ana dek sosyal
etmenlerle dizginlediği, fiziği ve
davranışlarıyla esasında olmak
istediği kişiye dönüşüyor.
Filmi izlemiş olanlar Robert
Paulsen (Bob) karakterini
hatırlayacaktır. Dövüş Kulübü
üyelerinin Bob’un ölümü karşısında
verdikleri akıl almaz tepkiyi de bir
görev esnasında hayatını kaybeden
Bob’u daha önce Tyler’dan aldıkları
emirler doğrultusunda insan
olarak göremez hale gelirler, onun
bir değeri yoktur artık. O sırada
aklı başına gelmiş olan anlatıcının
söylediği mantıklı cümleleri
önceden beyinlerinde oluşturmuş
oldukları kalıplar dahilinde
yorumlayarak algılayabiliyorlardır.
Beynimiz temelinde beklentiler
ve kıyaslamalarla çalışır. Benzer
koşullar, kişiler, maruz kalınan

duyu girdileri karşısında önceden
edinilmiş deneyimlerden
oluşturulan kalıpları kullanarak
yorumda bulunur. Bob’un ölümü
sonrasında Jack’ in onun bir
insan olduğunu, bir kişiliği ve ismi
olduğunu vurgulamasına rağmen,
önceden Tyler kimliği altında
vermiş olduğu emirlerle kıyaslayan
dövüş kulübü üyeleri söylenenleri
kendi kalıplarına oturtmaya çalışır
ve gerçeği ısrarla göremezler.
Jack’in uykusuzluk çekmesinin
nedeni, yani tüm bu olayların
doğmasına yol açan süreç,
gerçek hayata yansıtamadığı
bastırılmış kişiliği, toplumun
dayatmalarından sıyrılmak için
kafasının içerisinde çırpınıp duran
nöronlar, uymak zorunda olduğu
kurallar, basmakalıp bir yaşam,

asla tatmin olamayan, doymayan
ve neticesinde durmadan anlık
dopamin kaynakları peşinde koşan
modern insan ile alakalı idi. Tyler
Durden’ın ağır tiradında dediği gibi:

“Bütün bir nesil; benzin
pompalayan, masa
bekleyen, beyaz yakalı
esirler. Reklamlar, bizi araba
ve giysi peşinde koşturuyor.
İhtiyacımız olmayan şeyleri
almak için nefret ettiğimiz
işlerde çalışıyoruz. Bizler
tarihin ortanca evlatlarıyız.
Bir amacımız ya da yerimiz

yok. Ne büyük savaşı yaşadık
ne de büyük buhranı.
Bizim büyük savaşımız
kendi ruhlarımızla. Büyük
buhranımız ise hayatlarımız.
Hepimiz televizyonlarda bir
gün milyoner olacağımıza,
film ilahları ve rock
yıldızları olacağımıza
inanarak büyütüldük. Fakat
olmayacağız. Bu gerçeği
yavaş yavaş öğreniyoruz. Ve
çok ama çok kızgınız.”
Modern hayatın keşmekeşi
içerisinde tüm bu etkiler bizim için
de geçerli. Sağlıklı kalabilmek için
frontal korteks ile limbik sistem
arasındaki dengeyi iyi kurmamız
gerekiyor. Gerçeklik dediğimiz

algının daimi doğrular değil, kişiye
özgü yaşayan yorumlar bütünü
olduğunu unutmamak daha
ferah bir nefes almamıza katkı
sağlayacaktır. Jill Bolte Taylor’ın
kişisel deneyiminden edindiği ve
tüm insanlıkla paylaşmaya değer
gördüğü öğretisine kulak vermek,
karmaşadan sıyrılmak adına ilk
adımı atmak olabilir:

“…Biz evrenin kudreti,
yaşam gücüyüz. Anbean bu
dünyada kim olmak, nasıl
bir insan olmak istediğimizi
seçebilme gücüne sahibiz…”
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SANATIN DİJİTALİ OLUR MU?
DR. ELİF AVCI

SANATIN
DİJİTALİ
OLUR MU? *
ELİF
AVCI
DR.

“Bu size garip
gelebilir ama
bence robotlar,
bize daha iyi bir
insan olmamız
için ilham
verebilir.”
Ken Goldberg, 2012
*Bu makale, yazarın “Dijital Sanat
Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel
Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir
Eylem Araştırması” başlıklı doktora
tezinden oluşturulmuştur.

TED Talks konferansları
kapsamındaki yaklaşık 17 dakikalık
konuşmasına bu sözlerle başlayan
Goldberg, Telegarden isimli dijital
sanat çalışmasından da bahseder:

“…1993’de USC’de genç bir
profesördüm ve kendi robotik
laboratuvarımı kuruyordum ve o
sene World Wide Web çıktı. Hatta
hatırlıyorum, beni bundan haberdar
eden öğrencilerimdi ve şaşkınlık
içindeydik. Bununla oynamaya
başladık ve o akşam, bu yeni
globalara yüzü dünyadaki herhangi
bir kişinin laboratuvarımızdaki
robotu kullanmasını sağlamak
için kullanabileceğimizi fark ettik.
Dövüştürmek veya endüstriyel işler
yaptırmak yerine bitki eken bir robot
yapıp bu robotu en ortaya koymaya
ve adını Telegarden koymaya karar
verdik. Ve robotun elindeki tutacak
bölümüne bir kamera koyup özel
komutlar ve yazılımlar yazdık ki
dünyanın her yerinden insanlar
içeri girebilsin ve ekrana tıklayarak
robotu hareket ettirebilsin ve
bahçeyi ziyaret edebilsin. Ayrıca sizin
katılıp, uzaktan bahçeyi sulamamıza
yardım etmenizi sağlayan başka bir
yazılım kurduk ve eğer birkaç kez
sularsanız, size ekmeniz için kendi
tohumunuzu veriyorduk. Bu bir
projeydi, bir mühendislik projesiydi
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ve tasarımı, sistem tasarımı üzerine
makaleler yayımladık ama ayrıca biz
bunu bir sanat eseri olarak gördük.
İlk senesinden sonra, Avusturya’daki
ArsElectronica Müzesi tarafından
lobilerine kurulmak için davet edildi.
Yaklaşık 9 yıl boyunca günün 24 saati
orada online olduğunu söylemekten
mutluluk duyuyorum. O robot,
tarihteki tüm robotlardan daha fazla
insan tarafından kullanıldı… (TED,
2012, 3.15- 4.55)”.
Goldberg’in konuşmasından alınan
yukarıdaki paragraf dijital sanat
ile ilgili birçok sorunun cevabını
barındırmaktadır. Çeşitli sanat
kitaplarında ve hatta derslerde hâlâ
görülebilen, köşelerini sanatçı,
sanat eseri, sanat izleyicisinin
belirlediği ve üçünün kesişimindeki
alanın sanat olarak belirlendiği
bir üçgen söz konusudur. Bu
üçgenin artık geçerliğini yitirmiş
olduğu söylenebilir; bugünün
sanat alanı sınırları birbiri içinde
erimiş haldedir. Sınırları erimiş
bir alanda dijital sanatın çerçevesi
ve temel karakteristiklerinin ne
olduğunu Goldberg’in çalışması
üzerinden açıklamak yerinde
olacaktır. İlk olarak Goldberg,
robotik üzerine çalışan akademisyen
bir mühendistir ve Telegarden
adındaki çalışma öğrencileriyle

Resim 1: TheTelegarden, KenGoldberg, 1995-2004, Ağ-tabanlı robot enstalasyon.
ArsElectronica Müzesi, Linz (Kaynak: http://24.media.tumblr.com/tumblr_
m266rfAvt91qgw718o1_1280.jpg)

beraber, internet ile ilgili deneyimleri
sonucunda oluşmuştur. Klasik
anlamda sanatçı modeli disiplinlerarasılık ve işbirliği unsurlarıyla
değişime uğramıştır.
1995 yılına tarihlenen Telegarden,
internet ve gerçek enstalasyonları
birleştiren dijital çalışmaların
en eski tarihli ve en alışılmadık
örneklerinden biridir (Lieser,
2010, ss.122-123). Bu noktada
sanat eserinin dönüşümünden
de bahsetmek gereklidir. Sanat
eseri artık yalnızca izlenebilir
nitelikte değil, internet üzerinden
maddesizleşebildiği gibi bir
müzenin lobisinde sergilenirken
bile dünyanın farklı yerlerinden
insanların verdiği komutlarla
sürekli değişebilir nitelikte bir
çalışmadır. Tüm dünyadan sanat
katılımcılarına, internet üzerinden
kullandıkları bir robot kol aracılığıyla
beslemek ve sulamak suretiyle
canlı bitkiler yetiştirebilme şansını
vermiştir (Jana ve Tribe, 2009, s.46).
Telegarden, internet üzerinden
dünyanın her yanındaki insanların
kullanımına açılmış hatta bu amaç
için oluşturulmuş bir arayüzdür.
Burada da, klasik anlamda
sanat izleyicisinin dönüşümünü
görmekteyiz; çalışma bu insanların
katılımlarıyla şekillenmekte,

Resim 2:Augmented City 3D/Film,KeiichiMatsuda, 2010,
Artırılmış gerçeklik (Kaynak: http://km.cx/wp-content/
uploads/2014/04/05_z021.png)

değişmekte ve gelişmektedir ki artık
izleyiciden değil ancak katılımcıdan
söz edilebilir. Telegarden, üstün
yetenekli sanatçı bireyden,
disiplinler arası işbirliklerine ve
kolektiflere dönüşümün etkili bir
örneğidir.
Dijital sanatın geleneksel formları
arasında baskılar, fotoğraflar,
heykeller, enstalasyonlar, video,
animasyon, müzik ve performans
sayılırken, kendisine özgü yeni
formları olarak da sanal gerçeklik
(VR), artırılmış gerçeklik (AR),
yazılım sanatı ve net sanatı
sayılabilir. Ancak “dijital” sıfatı
genellikle anlaşılması güç bir
çağrışım uyandırdığından ve
eserin son formunu açıkça
tanımlamadığından, sanatçıların
bilgisayara bir araç veya ortam
olarak başvurdukları sanat eserleri
için kullanılmaktadır (Wands, 2006,
s.11).
Farklı kaynaklarda birçok farklı
tanımıyla karşılaşılabilen dijital
sanat, Paul (2008)’ün anlatımından
yola çıkılarak “üretilişinde
veya sergilenmesinde, dijital
teknolojilerden araç ve/veya ortam
olarak yararlanılan sanatsal
anlayış” olarak ifade edilebilir
(Avcı, 2015, s.867). Dijital sanat
ve estetik anlayışı, sanatçıyı,

sanat izleyicisini ve sanat eserini
değiştiren yapısı ile karmaşık bir
süreci ifade eder. Yirmi birinci yüzyıl
toplumları, teknoloji alanındaki
hızlı gelişimlerin de etkisiyle “dijital
imge ve görsel kültürün” egemen
olduğu bir yaşam sürmektedir.
Günlük yaşamın her alanından
bireysel ve toplumsal algılar ile
beslenen sanat değişmekte; yeni
bir dil geliştirmektedir. Bireyler bu
yeni dili öğrenmek için çok katmanlı,
birbiri içine geçmiş, sınırları
erimiş durumları çözmek zorunda
kalmaktadır. Birbiri içine geçmiş
teknoloji ve kavramlardan oluşan,
sanatın konuştuğu bu yeni dilde
dinleme, anlama konuşma pratikleri
yapılarak hâkimiyet kazandıkça
daha akıcı bir düşünce sistemi
geliştirilebilecektir.
Kaynakça: Avcı, E. (2015). Dijital Sanat Bağlamında
Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine
Entegrasyonu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 8(41), 866-882.
Jana, R., Tribe, M. (2009). New Media Art. Taschen.
Lieser, W. (2010). The World of Digital Art. H.F.
Ullmann.
Paul, C. (2008). Digital Art.London: Thames&
Hudson.
TED. (2012). Ken Goldberg: İnsan Olmak Üzerine
Robotlardan 4 Ders. (P. Tunçay, Çev.) 4 Mart
2013 tarihinde TED: http://www.ted.com/talks/
ken_goldberg_4_lessons_from_robots_about_
being_human.html adresinden alındı.
Wands, B. (2006). Dijital Çağın Sanatı.
İstanbul:Akbank.
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KÜLTÜR FELSEFESİNE GİRİŞ
NECDET ERSÖZ

Kültür
Felsefesine

Giriş
Toplum içerisinde yaşayan ve
toplumla olan ilişkisi sürecinde
uygarlığın inşa ürünlerini
meydana getiren, onları
dönüştüren ve yer yer yok
eden bireyler olarak insanın,
tarihi gelişim ve değişiminde
ayrı ayrı her bir olay ve olgu,
birer kültür nesnesi olarak
değerlendirilebilir. Bu kültürün
felsefesi, insanın içerisinde
bulunduğu tüm durum ve
koşulların genel bir sorgulama
ya da eleştirme özellikleriyle bu
tip bir sürecin konu alabileceği
her türlü kavramı birlikte ele
alır; farklı felsefî disiplinleri de
kucaklayarak, bilhassa insana
dair özel bir konuma sahip
olur. “Kültür” ortak kavramı
etrafında düşünülebilecek

ahlâk, din, sanat, bilim,
uygarlık, siyaset, ekonomi,
diplomasi gibi alt-kavramlar,
“kültür felsefesi” bünyesinde,
fakat kendi içlerinde sahip
olduğu bağımsız felsefelerden
tümüyle kopmaksızın
araştırılır, sorgulanır. Bu
açıdan “insanın doğaya kattığı“
nesnelerin felsefesi şeklinde
yorumlanabilecek olan kültür
felsefesi, tarihimizin ve
biyopsikososyal bünyemizin
toplum düzeyinde evrimiyle de
paralellik arz etmek zorundadır.
Bu yazıda kültür felsefesinin
temel kavramları, tarih felsefesi
ve kültür sosyolojisinden
farklılıkları, dinamikleri ve
işleyişi hakkında bilgiler
verilecektir.
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NECDET ERSÖZ

Kültür felsefesi, incelediği
konu itibariyle, en başta
bir “insan felsefesi” olarak
görülebilir. Ürünleriyle
var olan ve onlardan
hiçbir surette izole
edilemeyen bir varlık
olarak insan, kültür
felsefesinin merkezinde
yerini alır. Dolayısıyla
insan, tanımlanması
problemler doğuran,
kültür felsefesinin başat
ve en karmaşık öğesidir.

Tanımlanması çoğunlukla zor
olmakla beraber, çok farklı
disiplinlerde insanı değerlendiriş
biçimleri farklılaşır. İnsan
varlığının doğaya eklediği,
onu dönüştürdüğü; biyolojik,
sosyoekonomik, bireylerüstü ürünler, eserler bütünü
olarak bir giriş seviyesinde
tanımladığımız kültür kavramı
ve onun topluluklar nezdindeki
değeri, ifadesi, anlamı da kültür
felsefesinin, uzun yıllardır
tartışılagelen sorunlarındandır.
Kültür felsefesinin temel
araştırma sahası, insan ve
kültürün doğası ile ilgili temel
problemleri içerir.(1) Bu öğelerin
genişliği ve açıklamalardaki
zorluklar, kültür felsefesini
tartışmaya en açık felsefi
disiplinlerden biri yapmıştır. Öyle
ki, hemen her felsefe disiplininde
mevcut olduğu gibi, “kültür
felsefesi” tanımları arasında da
uyuşmazlıklar söz konusudur.
Fakat kültür felsefesinin, diğer
disiplinlerden ayrılan bir ya da
birkaç noktası vardır. Bunların
başında saymamız gereken en
temel nokta, kültür felsefesinin
geçmişiyle ilgili sorunlardır.
Asırlardır farklı coğrafyalarda
süregelen metafizik, epistemoloji
ve ontoloji gibi felsefenin
başat öğelerinin aksine kültür
felsefesi, doğanın araştırılma
sürecindeki yöntembilimsel
farklılıklara paralel olarak insan
doğasının deney, gözlem ve
olgusal metotlarla incelenmesi
ve pozitivist-tarihselci ekollerin
özellikle tin bilimlerinde
devrim yapması sebebiyle
son birkaç yüzyılda şiddetle
tartışılır olmuştur. Ancak kültür
felsefesinin günümüz felsefesi
olarak düşünülmesi ya da
birkaç asırlık felsefi gelenekler
içerisinde yer bulamaması,

bu disiplinde tartışılagelen
problemlerin uygarlık ve
düşünce tarihimizde çok daha
eski dönemlere gidemeyeceğini
kanıtlamaz. “Kültür” sorgusu
olarak kültür felsefesinde,
kültür öğelerinin Sokrates’ten
Hegel’e, Hegel’den günümüz,
çağdaş düşünürlerine uzanan bir
geçmişi söz konusudur.

Kültür felsefesi,
antropoloji, kültür
bilimleri, kültür
sosyolojisi, tin
bilimleri veya
tarih felsefesinden
hangi noktalarda
ayrılır? Kuşkusuz
söyleyebileceğimiz
ilk şey, kültür
felsefesinin,
bu alanların
bilgisinden
yararlandığı ve bu
alanları eleştirel
olarak etkilediğidir.
Farklılıklar da işte
bu noktadan
hareketle ortaya
konulmalıdır.
“Bilimler” olarak adlandırdığımız
kültürle iç içe olan bazı
disiplinlerin, sosyal bilimler ya da
doğa bilimleri araştırmalarında
kullanılan metodolojiden
yararlandıkları ortada iken,
“felsefe” olarak adlandırdığımız
genel bir sorgulama, düşünme
süreci içerisinde kendine yer
bulan kültür felsefesi için böyle

bir durum söz konusu değildir.
Kültür felsefesi, böyle bir
metodoloji kullanmaz, aksine
metodolojilerin üstünde kabul
edilebilecek, gerektiğinde
kendine dönük felsefi bir
bilgidir. “Bilim” ve “felsefi
bilgi” arasındaki ayrımın kültür
felsefesinde de geçerli olduğu
görülmektedir. Peki, “tarih
felsefesi” ve “kültür felsefesi”
için - felsefi bilgi türündenne tür farklılıklar söz konusu
olabilir? Kültürün tarihten
soyutlanamaz niteliği ve tarihin
kültürel yansımaları sebebiyle
çoğu kez tarih felsefesiyle
özdeş ya da onun bir alt-felsefi
disiplini olarak düşünülen kültür
felsefesi, aslında insanın kültür
ürünlerinin tarihsel olarak
sorgulanması şeklinde değil, bu
kültürün kendisinin eleştirilmesi
olarak 18. yüzyılda İtalya,
Almanya ve Fransa aydınlarının
fikirlerinde vücut bulmuştur.
Aydınlanma Dönemi’nin kültür
felsefesini meydana getiren
önemli entelektüelleri olarak
Herder, Diltey, Vico, Voltaire ve
Rousseau sayılabilir. Başta da
belirttiğimiz gibi, son birkaç
asırda ortaya çıkmış gibi görünen
kültür felsefesini, aslında İlk Çağ
düşün temellerinde aramak da
olanaklıdır.
Kültür felsefesi hakkında şu
ana dek aktardıklarımızla
birlikte, bu felsefenin iki temel
dinamiğinden de bahsetmek
yararlı olur. Kültür felsefesinin
odağı olan “kültürün”, bir insan
ürünü olarak ancak insandan
ayrı biçimde anlamı, fonksiyonu
ve işleyişi hakkındaki genel
sorgulama ve bu kültürün özü,
fonksiyonu ve anlamının insan
zihnindeki proto ya da ilkel,
biçimlendirilmemiş hâli bu
dinamikleri oluşturmaktadır.
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KÜLTÜR FELSEFESİNE GİRİŞ
NECDET ERSÖZ

Acaba kültür adı altındaki
ürünlerimiz kültür felsefesi
içerisinde yer bulurken kültürü
ortaya koyan zihin kültür
felsefesi içerisinde hangi
konumdadır? Bu dinamikler,
kültür felsefesinde farklı
yaklaşımların belirmesine sebep
olmuştur.(2) Ernst Cassier, F.
Nietzsche, çeşitli analitikler
ve kültür eleştirmenlerinin
ayrıldığı noktalar; kültürün hangi
noktadan ve nasıl eleştirileceği,
insan zihninin kültüre
“dokunduğu” yerlerin sayısı,
konumu, kültürün devamlılığı ve
yeni kültür arayışları gibi kültür
ve zihin düzlemi üzerinedir.
Kültür eleştirisi kuramları ve
gelişen dünyaya yönelik yeni
kültür arayışları, teknolojiyi ve
yeniliği benimsemiş, modern ve
aydınlanmacı dünya görüşünün
kültüre yönelik düşünce tarzını
son derece güzel yansıtmaktadır.
1800’lü yıllarla birlikte
Avrupa’da Sanayi Devrimi,
teknoloji, bilimsel yöntemdeki
yenilikler ve dolayısıyla modern
sekülerizmin vücut bulması,
mantık ve çeşitli felsefe
alanlarında da kıta ekolünün
sarsılıp yerine analitikçi
düşüncenin çeşitli bilimlerde
işlerlik kazanması, kültür
kuramlarını da etkilemiştir.
“Sarsılmaz, yüce insan aklının
ya da varoluşunun dokunulamaz
ürünleri” olan din, ahlâk, sanat
ve medeniyete ve birçok farklı
insan etkinliğine dair kültür
ürünlerine bazı filozoflarca
“dokunulmuştur”. Bu anlayış
sonraki yıllarda modernizmin
eleştirisine dek gitmiş,
kültür tanımlarının içerisinde
barındırdığı, sabit normlar ve
çelişkili yargılar, postmodern
ekollerin kültür felsefesinde o
ana dek görülmemiş bir kültür

yıkımı gerçekleştirmesine
zemin hazırlamıştır. Bu işleyiş
günümüze dek sürmüş,
postmodern akımın kültür
felsefesinde gerçekleştirdiği
yıkımsal etki; edebiyat ve
mimarîde de kendini yazınsal
ve görsel-teknik açılardan
göstermiştir.
Son olarak, kültür felsefesinin
barındırdığı “kültürü anlamak”
hususunda ortaya atılan teoriler
üzerinden birkaç açıklama yapıp
yazıyı bitirmeyi planlıyorum.
Kültürü anlamakta Holistik
Kültür Kuramları, Felsefi
Antropoloji, Kültür Öğeleri
Kuramları ve Hermeneutik
Kuramlar olarak dört temel
kuram ailesi geliştirilmiştir.
Holistik Kültür Kuramı için en iyi
örnek, Kıta felsefesi içerisinde
yer bulan Hegel’in kültür
idealizmidir. Hegel’in kültür
kavrayışları, kültür felsefesinin
“aydınlanmacı” başlangıcını
temsil eder. Fakat bu başlangıç,
kesinlikle İlk Çağ idealizminden
bağımsız değil, onun üzerinedir.
Hegel idealizminde kültürün
kavranışı, Tin (Geist) vasıtasıyla
olur.(3) Hegel, kendi idealizminde
en önemli rolü verdiği Geist
kavramına, kültür felsefesinde
de fazlaca yer ayırır. Felsefî
antropoloji ise, insan yaşamının
somut yansımalarının,
antropolojik bulguların
kuramsal, felsefî incelemesi
olarak kültürü anlamada
etkilidir. Felsefî antropoloji
denince akla ilk olarak E.
Rothacker, Kant, von Herder,
Max Scheler ve pragmatik
ekolün, enstrümantalizmin
temsilcileri James ve Dewey
gelir. Kültür Öğeleri Kuramının
başlıca temsilcisi de Ernst
Cassirer’dir. Cassirer, kültür
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felsefesine “İnsan nedir?”
sorusunu sorarak giriş yapar.
Ardından bu sorgulama
etrafında kültürün insanla olan
ilişkisine göz gezdirir. İnsan
Üstüne Bir Deneme adlı yapıtı,
insan ve kültür felsefesi için
yararlanılabilecek son derece
başarılı bir eserdir. Son olarak
Felsefi Hermeneutik kuramında
Gadamer’in ön plana çıktığını
görüyoruz. Hermeneutik,
terim anlamı olarak yazılı
eserlerin anlaşılması ve kritik
edilmesi olarak düşünülebilir.
Kültürün taşıyıcısı olarak
dilin görünür, somut ürünleri
olan metinler, yazılı eserler,
felsefi hermenuetik içerisinde
Gadamer gibi filozoflarca
eleştiriye ve refleksiyona
(yeniden değerlendirme,
sorgulama) tabi tutulur.
Kültürün anlaşılmasında kilit
nokta, kültürün yazılı mirasının
araştırılmasıdır. Gadamer’e
göre bu yazılı ürünlerin tarihsel
olarak incelenmesi, kültürün
neliği hakkında bize doğru veriler
sağlayacaktır. Ancak bu şekilde
geçmişin ürünleri ile bugünün ve
yarının varlığı arasında bir köprü
kurulabilir. Kültür felsefesinin
var olma koşulu da bu tip bir
yazılı metin sorgulamasından
geçer.
Kültür felsefesine giriş için
altını çizmemiz gereken temel
kavramlar ve teoriler yukarıda
anlatıldığı gibidir. Kültür, insan
eliyle ortaya konan ve doğrudan
insan yaşamını etkileyen,
uygarlığın kökenini oluşturan her
türlü üründür.
Kaynaklar: 1. Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri
ve Kültür Felsefesi, Notos Kitap, İstanbul, 2012
2. Yıldız, Esra, Kültürün Felsefî Temelleri,
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi,
Cilt 1, Sayı 1, 2012
3.Cassirer, Ernst, İnsan Üstüne Bir Deneme
(Çeviri: Necla Arat), Remzi Kitabevi, İstanbul
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[n] TERESAN ŞEYLER
KİTAP SEÇKİSİ

terEsan
şeyler
kitap
seçkisi

Beyindeki
Hayaletler

1

Hem ismi hem de kapak tasarımı
ile dikkatleri üzerine toplayan bu
kitap sunduğu ilginç vaka ve sıradışı
araştırma örnekleri ile sizi sinirbilimin
derinliklerine doğru eğlenceli bir
gezintiye çıkaracak. İnsan zihninin
sıradışı yanlarını gün yüzüne çıkaran
bu kitabı okudukça kitabın isminin
ne kadar isabetli bir seçim olduğunu
anlayacaksınız. Çünkü ünlü sinirbilimci
V. Ramachandran bu kitabında hayalet
uzuv sendromu ile ilgili yaptığı vaka
çalışmalarına ve bu sendromun şaşırtıcı
gerçeklerine ayrıntılarıyla yer vermiş.
Kitapta hayalet uzuv sendromu ağırlıklı
olmak üzere yürüyen ceset sendromu ve
binbir surat sendromu gibi insan zihninin
gizemli yönlerini biraz olsun anlamamızı
sağlayacak başka birçok sendromu da
bulabilirsiniz. Tüm bunların yanında
yazar son sayfalara doğru insanların
neden sarışınları daha çekici bulduğunu,
erkeklerin kadınlara oranla neden daha
fazla yalan söylediğini evrimsel bir bakış
açısı ile ele almış. V. Ramachandran bu
soruları ele alırken güzellik algımızın
sanılanın aksine tamamen bilincimizin
ürünü olmadığını, evrimsel sürecin
de güzellik algımızın belirlenmesinde
önemli bir rol oynadığını vurgulamış.
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2

Descartes’ın
Yanılgısı

İsmi ile felsefeyi çağrıştıran ancak
içeriğinde buram buram sinirbilimin yer
aldığı bu kitap “Duygularımız ile mi yoksa
mantığımız ile mi hareket etmeliyiz?”
sorusuna cevap niteliğindedir. A. Damasio
temelde bu soru üzerinden giden bir
anlatım ile beyinlerinin belli bir bölgesi
hasar gören kişilerin duygularında
meydana gelen değişiklikler, insan
iradesinde genlerin oynadığı roller
gibi birçok çarpıcı konuyu ele almış.
Aslında kitap hiç de yabancı olmadığımız
“Kalbinin sesini dinlemelisin” yahut
“Mantığın ile hareket etmelisin” gibi
düşüncelerin aksine davranışlarımızın
belirlenmesinde duygu ve mantığın eşit
derecede önemli olduğunu vurgulamak
için yazılmış. Kitapta duyguların akılcı
insan davranışları üzerindeki rolü ile
mantığın duygusal insan davranışları
üzerindeki rolü karşılıklı olarak
incelenmiş. A. Damasıo var olmak için
sadece düşünmenin yetmeyeceğini,
duyguların da var olmak için kaçınılmaz
bir gereklilik olduğunu düşündüğü için
ve Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse
varım” sözündeki eksikliği belirtmek için
kitabının ismini “Descartes’in Yanılgısı”
olarak belirlemiş.

IncogNIto

3

Yaptığı sıradışı araştırmalar ve TED
konuşmaları ile ilgimizi çeken günümüz
sinirbilimcilerinden David Eagleman bu
kitabında eş seçimi ve sır tutup tutmamak
gibi tamamen bilincimizin ürünü olarak
gördüğümüz tercihlerimizde gözden
kaçırdığımız biyolojik etkileri tekrar
gözler önüne seriyor. Aynı zamanda bu
kitapta yalan söylemenin ve hırsızlık
yapmanın beynin belli bir bölgesinin
hasarından ya da genetik yatkınlıktan
kaynaklanabileceğinin vaka sunumları
ile birlikte belirtilmesi okurlarda
sinirbilimine yönelik bir ilgi uyandırıyor.
David Eagleman gün içindeki birçok
işimizi bilinçsizce gerçekleştirmemizin
(örneğin, kapı kolunu tutup kapıyı açmak
yahut araba kullanmak gibi) beynimizin o
işlerde ustalaşmasından kaynaklandığını
böylelikle beyin işleyişimizde enerji
tasarrufunun sağlandığını farklı bir bakış
açısı ile ele almış. Kitabı okuduktan
sonra beynimizi anlamaya çalışırken
yine beynimizi kullandığımız için onu
anlamanın ancak yine onun çizdiği sınırlar
içerisinde mümkün olduğunu daha iyi
anlıyorsunuz. Kısacası yazarın kitabın
ismini Incognito (kendini gizleyen) olarak
belirlemesinden de anlaşılacağı gibi kitabı
bitirdiğinizde yazarın size vermek istediği
mesajı almış oluyorsunuz.

Divan

4

Irvin D. Yalom Psikiyatri
görüşmelerindeki etik kuralların önemini
bir kahraman üzerinden anlatmayı
hedeflediği bu kitabında hasta-doktor
ilişkisini yapılmaması gerekenler
üzerinden anlatıyor okuyucularına. Kitabı
okumaya başladığınız andan itibaren
Ernest isimli başkahramanın kati
kuralcı kişiliğine bürünüyorsunuz adeta.
Ancak sayfalar ilerledikçe kahramanın
hasta-doktor ilişkilerindeki kuralları
uygulamakta yaşadığı bilişsel çelişkiyi
bizzat kendinizde de görebiliyorsunuz.
Yazar kitapta ağırlıklı olarak tüm
mahrem sırlarımızı anlattığımız
psikiyatristlerin bu mahrem sırların
yükünü nasıl taşımaları gerektiğini
kendine özgü bir dil ile açıklıyor. Kitapta
olay akışı içerisinde psikiyatristlerin ne
ölçüde gerçekçi ve samimi oldukları,
hastaları ile aralarındaki mahremiyetin
sınırlılıkları çarpıcı bir şekilde belirtiliyor.
Kitabın içeriğinde yer alan varoluşçu
terapinin izleri kitabı bitirdiğinizde insan
psikolojisinin sadece genel geçer kurallar
ile anlaşmasının mümkün olmadığını
kavramanızı sağlıyor.

5

İnsanın
Anlam Arayışı

Bu kitap varoluşçu terapinin en önemli
isimlerinden biri olan Victor E. Frankl’ın
2. Dünya savaşı sırasında Nazi birlikleri
tarafından esir alınıp kapatıldığı bir toplama
kampında yaşadığı zorlu deneyimlerini
anlatıyor. Yazarın deneyimlerini kendi
kalemi ile ele alması kitaba otobiyografik bir
nitelik kazandırıyor. Kitap temel olarak uzun
süre aşırı baskı altında kalmış insanların
psikolojik durumlarında ve davranışlarında
meydana gelen değişiklikleri bir
psikiyatristin bakış açısı ile açıklama
çabasında. Yazar, insanların gaz odalarına
kapatılıp zehirlenerek öldürüldüğü, diri
diri yakıldığı bu toplama kamplarında
hayatta kalan kişilerin bu yürek burkan
cinayetleri nasıl normal karşılayabildiğini
psikolojik açıdan ele almış. Kitabın bekli
de en çarpıcı yanı uzun süre baskı altında
kalan kişilerin bu baskıdan kurtulduktan
sonra kavuştukları özgürlüklerine
alışmak durumunda kalmalarını
deneyimler ile birlikte belirtmesidir.
Kitapta, gerçekleşeceğine aşırı derece
inanılan beklentilerin gerçekleşmemesi
durumunda ölüm gibi ağır sonuçların
doğduğu örneklerin yer alması, zihnimizin
bedenimizin üzerindeki etkisini gözler
önüne seriyor. Yazar kitabın sonlarında
kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini
yine deneyimleri eşliğinde açıklayarak,
insanın anlam arayışına anlam kazandırıyor.
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İÇİNDE AŞK GEÇEN
KİTAPLAR

İÇİNDE
AŞK
GEÇEN
KİTAPLAR

Anna
Karenina

1

Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus
toplumunun ruhsal dalgalanmalarına
çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışık
tutan bir başyapıt.
Güzelliği ve nezaketiyle çevresinde
hayranlık uyandıran Anna Karenina’nın
mutsuz ve monoton bir evliliği vardır. Üst
düzey bir devlet memuru olan Aleksey
Aleksandroviç ile evliliğinde tek tesellisi
oğludur. Ağabeyi ile yengesinin aralarını
düzeltmek için gittiği Moskova’da
yakışıklı ve genç kont Vronski ile
tanışması, Anna’nın hayatında dönüm
noktası olur. Tolstoy, Anna Karenina’da
sıradışı bir gözlem gücü ile aşk, evlilik,
ihanet gibi temaların izini sürerken
roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu
bir boyut katar.
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Madame
Bovary

2

“Yazın tarihinde Madame Bovary
ölçüsünde ilgi uyandırmış, Madame
Bovary ölçüsünde tartışmalara, değişik
yorumlara konu olmuş bir roman daha
göstermek zordur… [Madame Bovary’nin]
hiç kuşkusuz, roman sanatının belli başlı
doruklarından biri olduğu söylenebilir…
Roman denildi mi usumuza ilk gelen
yapıtlardan biri Madame Bovary’dir,
Flaubert denilince de önce Madame
Bovary’yi düşünürüz.” (Tahsin Yücel)

Büyük
Umutlar

3

4

5

Notre
Dame’ın
Kamburu

Kürk
Mantolu
Madonna

Büyük Umutlar, 19. yüzyıl İngilteresi’nde
taşra ortamından büyük kente uzanan tam
bir Victoria dönemi romanıdır. Charles
Dickens, bu olgunluk dönemi eserinde,
köyünde acılı bir çocukluk yaşadıktan
sonra esrarengiz bir mirasa konan Pip’in
maceralarını anlatır. Gönlü karasevdayla,
gözü yükselme hırsıyla perdelenmiş genç
Pip’in serüvenleri, sanayileşen toplumdaki
sevgisizlik, ikiyüzlülük ve para hırsını
gözler önüne serer. Büyük Umutlar,
Londra’da beyefendi konumuna yükselen
Pip’in başından geçenleri anlatmakla
kalmaz, birbirinden ilginç karakterlerle
tanıştırır okuru.

“Quasimodo”, Paskalya’dan sonraki ilk
pazara verilen addır aslında. 20. yüzyıl
Parisi’nde Notre-Dame Kilisesi’nin ön
avlusundaki kerevete, kimsesiz bebekler
bırakılırdı. Başrahip Frollo, böyle bir
günde bulduğu sakat bebeği himayesine
aldı ve ona Quasimodo adını verdi. Onu
büyüttü ve zangoçluk işini verdi; ancak
çanın sesi altın kalpli Quasimodo’nun
giderek sağır olmasına yol açacaktı.
Quasimodo, koruyucusu kabul ettiği
Frollo’ya büyük bir sevgi ve bağlılık
duyarak büyür. Oysa başrahip karanlık iç
dünyasına hapsolmuş, dizginleyemediği
nefretinin pençesinde kıvranan biridir.

“Her gün, daima öğleden sonra oraya
gidiyor, koridorlardaki resimlere
bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir
sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen
adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor,
rastgele gözüme çarpmış gibi önünde
durduğum ‘Kürk Mantolu Madonna’yı seyre
dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada
bekliyordum.”

Dickens, romanın kahramanı Pip’in
düşünce yapısını büyük bir incelikle
ele alır. Gerek bireylerin düşkünlük ve
başarısızlıkları, gerek çağın değerleri
üstünde durur ve “büyük umutlar”ın boşa
çıkışını gösterir.

Hayatı, çanlar ve Notre-Dame
Kilisesi’nden ibaret olan Quasimodo,
güzeller güzeli çingene kızı
Esmeralda’ya, ilk görüşte büyük bir
aşkla vurulur. Ne var ki başrahibin gözü
de Esmeralda’dadır. Esmeralda’nın
dünyasındaysa Yüzbaşı Phœbus’ten
başka hiç kimseye yer yoktur. Artık sevgi
ile nefretin, iyilik ile kötülüğün kıyasıya
mücadelesidir yaşanan.

Kimi tutkular rehberimiz olur
yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar.
Sorgulamadan peşlerinden gideriz ve hiç
pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında
insanların görünmeyen yüzlerini ortaya
çıkaran Sabahattin Ali, bu kitabında güçlü
bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği
kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın
olanaksızlığına (?) dair, yanıtlanması zor
sorular soruyor.
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İÇİNDE AŞK GEÇEN
FİLMLER

İÇİNDE
AŞK
GEÇEN
FİLMLER

Sevmek
Zamanı

1

Aşk
Zamanı

2

Yönetmen: Metin Erksan
Yapım Yılı: 1965 Oyuncular:
Müşfik Kenter, Sema Özcan, Fadıl
Garan Ülke: Türkiye

Yönetmen: Wong Kar-Wai Yapım
Yılı: 2000 Oyuncular: Tony Leung
ChiuWai, Maggie Cheung, Rebecca
Pan Ülke: Fransa, Hong Kong

Adada ustasıyla birlikte boyacılık
yapan Halil, çeşitli evlerde
çalışmaktadır. Bir gün çalışmaya
gittiği bir köşkün duvarında asılı
halde gördüğü bir kadın resmine
aşıkolur. Uzun bir süre boyunca
resme bakmak için sık sık evi
ziyaret eden Halil, bu güzel kadının
suretine tarifi zor bir biçimde aşık
olmuştur. Yine bu ziyaretlerden
birinde, fotoğrafını gördüğü kadın,
Meral, ansızın çıkagelir. Halil’in
suretine aşık olduğunu öğrenen
Meral, bu durumdan fazlasıyla
etkilenir. Aralarında bir şeyler
olacağını, Halil’in çok özel bir
adam olduğunu düşünen genç
kadın Halil’le aralarında özel bir
şeyler olacağını düşünür. Ancak
Halil yalnızca Meral’in resmine
aşık olmuştur, kendisine değil...

Hong Kong, 1960’lı yılların
başlarını yaşamaktadır. Chau
yerel bir gazetenin yazı işleri
müdürüdür. Karısıyla birlikte
büyük oranda Şangaylıların
hayatlarını sürdürdükleri bir
apartmana taşınırlar. Chau bir
gün kapı komşusu Li-Chun ile
karşılaşır. İkisi de eşlerinden
bağımsız bir şekilde eşya
taşımaktadırlar. Günden güne
birbirleriyle yakınlaşmaya
başlayan ikili bir süre sonra
tuhaf bir gerçekle karşı karşıya
kalacaktır. Bu da eşlerinin de
birlikte oldukları gerçeğidir. Artık
onların da kendilerini ve ilişkilerini
yeniden gözden geçirebilecekleri
bir ortam oluşmuştur.
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AnnIe
Hall

3

Şehir
Işıkları

4

AmelIe

5

Yönetmen: Woody Allen Yapım
Yılı: 1977 Oyuncular: Woody Allen,
Diane Keaton, Tony Roberts
Ülke: ABD

Yönetmen: Charles Chaplin
Yapım Yılı: 1931 Oyuncular:
Charles Chaplin, Harry Myers, Al
Ernest Garcia Ülke: ABD

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet
Yapım Yılı: 2001 Oyuncular:Audrey
Tautou, Jean-Poe Brissart, Clotilde
Mollet, Frankie Pain Ülke: Fransa

New York’un tanınan
komedyenlerinden Alvy Singer’ın
anlatıcılığı eşliğinde işlenen film,
komedyenin Annie Hall isimli ünlü
şarkıcıyla olan ilişkisinin neden
sonlandığını sorgulamasıyla
başlar. Alvy, uzunca bir süre
aşk hayatında başarısız
olmuş, aradığı kadını sahte
entelektüel ortamlarda bulmanın
imkânsızlığına kanaat getirmiştir.
Ancak Annie ile tanışması adamın
talihini bir anda döndürecek, garip
bir ilişkinin başlamasına neden
olacaktır.

Kör bir çiçekçiye aşık olan ve
sokaklarda yaşayan iyi niyetli bir
serseri, kıza kendisini varlıklı
biri olarak tanıtır. Bir milyonerin
hayatını kurtarmıştır ve onun
kendisine yardım edeceğine
güvenmektedir. Adamı ziyaret edip
sevdiği kızın gözlerini ameliyat
ettirebilecek kadar para ödünç
alabileceğini düşünür. Ama zengin
insanlar aslında ikiyüzlü bir yaşam
sürmektedirler.

Ünlü Fransız yönetmen JeanPierre Jeunet’nin beş dalda
Oscar’a aday gösterilen filmi
son on yılın en çok ses getiren
yapımları arasında. Bu Fransız
komedisi bizi genç ve özel bir
kadınla tanışmaya davet ediyor:
her daim hayat dolu, yaşama
sevgi dolu gözlerle tanıklık eden
ve sahip olduğu özel ışıltıyı her
anında yanında taşıyan Amelie.
Anne ve babasını kaybetmiş olan
Amelie, kendini başkalarının
hayatlarını tamir etmeye, onları
mutlu kılmaya adamıştır. Bu
adanmışlığı fark ettirmeden, bu
durumdan bihaber olan insanların
hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik
yapmaktadır. Peki, başkalarının
mutluluğu için çabalayan Amelie,
yalnızlığının farkına vardığı
an kendi mutluluğu için de
çabalamaya başlayacak mıdır?
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[n] TERESAN ŞEYLER

İNSANLIĞIN
YENI TEHDIDI:

ZIKA
VIRÜSÜ

Ülkelerin
Gelişmişlik
Düzeyi Arttıkça
Ergenlik Yaşı
Düşüyor
Yaşadığınız ülkenin gelişmişlik düzeyi
çocuklarınızın ergenliğe girme yaşını
değiştirebiliyor. Yapılan araştırmalar gelişmiş
ülkelerdeki çocukların besinlere kolay
ulaşmasından ve buna bağlı olarak vücutlarının
daha erken yağ depolamasından dolayı
gelişmemiş ülkelerdeki çocuklara oranla daha
erken yaşlarda ergenliğe girdiklerini ortaya
çıkardı. Gelişmemiş ülkelerdeki çocukların
ergenliğe daha geç yaşlarda girmelerinin
besinlere zor ulaşmalarından ve yine buna
bağlı olarak vücutlarının daha yavaş yağ
depolamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İlk olarak 1947 yılında
Uganda’nın Zika ormanlarında
yaşayan maymunlarda tespit
edilen zika virüsü, insanlara
“Aedes” cinsi sivrisineklerden
bulaşıyor. Bu sineklere de Zika
ormanlarındaki maymunlardan
geçtiği tahmin ediliyor. Zika
virüsü erkeklerde ve hamile
olmayan kadınlarda güçsüzlük,
ateş ve göz kızarması gibi
daha masum belirtilere yol
açarken hamile olan kadınlarda
bebeklerin beyin gelişiminin
engellenmesi ve mikrosefali
(küçük kafa) ile doğması gibi
daha çarpıcı belirtilere yol
açıyor. Bugüne kadar bu virüsün
insanlarda ölüme yol açtığı bir
vaka kayıtlara geçmemiş.

Hareket
Değişiklikleri
Ruh Halinizle
Alakalı
Bir şeyler okurken oturuşunuzda
ufak değişiklikler yaparak ve bir
kalemden yararlanarak daha
neşeli olmanızı sağlayabilirsiniz.
Psikologlar yaptıkları araştırmalarla
insanların bir şey okurken bir yandan
da bir kalemi dişlerinin arasında
tuttuklarında okudukları şeyi
daha komik bulduklarını, bununla
birlikte kambur durmak yerine dik
oturduklarında kendilerini daha mutlu
hissettiklerini keşfettiler. Fizyologlar bu
durumun beynin, ağız ve omurgadaki
bu hareket değişikliklerini kişinin
neşesinden kaynaklandığını varsayıp
bu yönde hormon salgılamasından
kaynaklandığını belirtiyor.
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Einstein’ın
KütleÇekim
Teorisinin
Doğruluğu
Kanıtlandı

Yapay
Organ
Üretiminde
Son Gelişme

LIGO Bilimsel Çalışma Grubu’ndaki bilim insanları,
evreni anlama üzerine müthiş bir şey keşfettiler. Bu
keşif, Alman fizikçi Albert Einstein’ın 100 yıl önce
ortaya attığı Kütleçekim Teorisindeki kütleçekim
dalgalarının varlığını kanıtladı. Bilim insanları
milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki iki karadeliğin
çarpışması sonucu oluşan dalgaların seslerini
kaydettiklerini açıkladılar. Bu dalgaların varlığının
önemi ise hem ışık hızında ilerlemeleri hem de
ışık gibi başka cisimlerce yansıma ve emilmeye
uğramamaları. Bozulmadan ilerleyen bu dalgalar
sayesinde teleskoplar ile ulaşamadığımız evrenin
bilinmeyenlerini öğrenme imkânına sahip olacağız.

ITOP (IntegratedTissue-Organ) isimli entegre
doku-organ yazıcısı sistemiyle bilim insanları
artık canlı hücreleri kullanarak yapay vücut
organı geliştirebiliyorlar. Son geliştirilen organ
ise kulak oldu. Araştırmacılar, daha önce yazıcı
ile vücut parçaları üretmeyi denemişler ancak
bu kadar karmaşık bir yapıyı üretememişlerdi.
ITOP ile üretilen kemik, kas ve kıkırdak dokuyu
farelere ve sıçanlara naklettiklerinde, yazıcı
ürünü bu materyallerin içyapılarının doğal dokuya
benzemeye başladığını gözlemlediler. Sonuç
olarak, bu teknik sayesinde fiziksel engeli olan
insanlar gereken organlarına kavuşabilecek.

[ n ] B E Y İ N D E R G İ S İ MART | NİSAN 2016 [ 7 9 ]

HABERLER

Depresyon
Tedavisinde
Plasebo ve Sanal
Yöntemler
Psikoterapi ve antidepresan ilaç
kullanımının depresyon tedavisindeki
etkileri konusunda pek çok farklı
görüş olduğundan, ilaç tedavisine
alternatif olabilecek tedavi yöntemleri
üzerinde araştırmalar yapılıyor.
Bunlardan en çok öne çıkanı da
plasebo, yani “etken maddesiz” veya
“yalancı” ilaçlar.
Pozitron emisyon tomografisi
(positron emission tomography – PET)
görüntüleme yöntemiyle yapılan
araştırmalar, depresyon tedavisi
söz konusu olduğunda, insanların
niyetin tedaviden daha önemli
olduğunu düşündüklerini gösteriyor.
Araştırmanın sonuçları, plasebo
alan bazı insanların beyinlerinin
kimyasal tepkilerinin antidepresan
ilaçların etkileriyle neredeyse aynı
olduğunu gösterirken bazılarında ise
plasebonun etkisi ilaçlardan farklı.

İLAÇ KULLANIMI ETKİLİ Mİ?
İlaç kullanımı, bilim insanları ve
psikiyatrlar arasında tartışma konusu
olduğu gibi, aslında kamuoyu da bu
konuda şüphe duyuyor. Çalışmalara
göre, antidepresanlarla tedavi ve
psikoterapinin sırasıyla 0.30 ve 0.25
gibi oldukça düşük bir etkinliği
söz konusu. Bir başka deyişle,
tedavilerden kaynaklanan etki %15
civarında. Bu oran piyasada etkin
kabul edilen birçok ilaç için de geçerli.
Dr. Montgomery, bu çalışmaların
bütün önyargıları ortadan
kaldıracağını söylüyor ancak hala
bazı önyargılar yıkılabilmiş değil. Özel

olarak “yan etki” oluşturacak şekilde
tasarlanmış plasebolar ve depresyon
tedavisinde kullanılan antidepresanlar
üzerinde yapılan araştırmaları
anlatan bir makaleyi örnek veren
Dr. Montgomery, belirgin yan etkileri
olmayan plasebo uygulamalarının,
deneklerin gerçekten plasebo aldığını
fark etmelerini ve bundan dolayı
tedaviden beklentilerini azaltmalarını
sağlayabileceğini söylüyor. Bu
önyargılar da incelenen kimyasalların
lehine bir sonuç ortaya çıkma şansını
artırıyor. Önyargıları yok etmek
için yapılan yeni çalışmalar, gerçek
tedavinin neredeyse hiçbir etkisi
olmadığını gösterebilir.
Dr. Marta Pecina, plasebo etkilerini
artırarak daha etkili antidepresanlar
geliştirebileceklerini söylüyor. Aynı
durum psikoterapi için de geçerli;
şu anki tedavi yöntemlerinin etkisini
artıracak çalışmalar da yapılabilir.

SANAL YÖNTEMLER DEPRESYON
TEDAVİSİNDE ETKİLİ Mİ?
Depresyon tedavisi görmekte olan
23 ile 61 yaş aralığındaki 15 katılımcı
üzerinde yapılan bir araştırmaya göre,
sanal yöntemler de depresyon tedavisi
için umut veriyor.
10’u kadın olan hastaların başına
projeksiyon cihazı takılarak kendi
boyutlarında yetişkin olarak gösteren
ve her hareketlerini aynen tekrar eden
temsili görüntüleri, bir başka deyişle
avatarları bu cihaza yansıtıldı. Bir
köşede de ağlayan bir çocuk avatarı
gösterilerek hastalardan bu çocuğu
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teselli etmeleri istendi. Hastaların
teselli sırasında söyledikleri sözler
de kaydedildi. Bundan sonra roller
değiştirilerek bu kez çocuk avatar,
hastaların hareketlerini tekrar etmeye
başladı ve yetişkinler, avatara önceden
teselli amaçlı söyledikleri sözleri, bu
kez kendileri avatardan dinlediler.

ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN
DEPRESYON DÜZEYİNDE
AZALMA GÖRÜLDÜ
Araştırmaya 45’er dakikalık 3 seansa
katılan 15 hastadan 9’unda depresyon
düzeyinin azaldığı belirlendi. Araştırma
sonuçlarını kaleme alanlardan Prof.
Chris Brewin, bu deneyimin etkisinin
bir ay kadar sürdüğünü belirtiyor
ve araştırmaya ilişkin “Anksiyete ve
depresyonla boğuşanlar, hayatlarında
bir şey yolunda gitmeyince, kendilerini
çok suçluyor. Bu araştırmada çocuğu
teselli ederken gösterdikleri şefkat,
dolaylı olarak kendilerine yöneliyor.
Amaç, kendilerine daha şefkatle
yaklaşmaları ve kendilerini çok fazla
eleştirmemeleri” diyor.
Prof. Brewin ile birlikte raporu
yazan Prof. Mel Slater da bu tekniği
geliştirip daha büyük ve kontrollü bir
grup üzerinde denemek istediklerini
söyledi.
Kaynaklar:
http://brainblogger.com/2015/11/07/is-placebomore-powerful-than-antidepressants-andpsychotherapy/
http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/02/160215_sanal_depresyon_
tedavisi

Müziğin
İyileştirici
Etkisi
Müzikle tedavi yeni bir yöntem değil.
Müzik hastaların iyileştirilmesinde Antik
dönem öncesinden bu yana kullanılıyor.
Lancet dergisinde yayımlanan bir
makaleye göre, ameliyat sırasında ve
sonrasında hastaların müzik dinlemesi
tedaviyi olumlu yönde etkiliyor.
Antik döneme kadar hastalıkları
tedavi etmek veya kötülükleri
kovmak amacıyla kullanılan çeşitli
ritimler müzikle tedavinin temelini
oluşturuyordu. Antik Yunan’da Homera
ve Aesculape, müziği çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullandılar. Platon, Antik
Roma döneminde yaşamış Celsus,
düşünürler müziğin insanın doğasını
iyileştirici etkisinden söz ediyorlardı.
Eski Mısırlılar müziği hastalara güç
vermek için ve doğum sırasındaki acıyı
yatıştırmak için kullanırken Orta Asya’da
Baksı adı verilen Şaman müzisyenler,
ritm, müzik ve dansın etkisiyle insanları
bir çeşit hipnotize yoluyla tedavi
etmeye çalışıyorlardı. Zekeriya er-Razi
(854-932), Farabi (870-970), İbn-i Sina
müzikologlardı ve müzikle tedaviyi
destekliyorlardı. Ortaçağ Avrupa’sında
müzik tanrının bir hediyesi olarak kabul
ediliyordu.

MODERN DÖNEMDE MÜZİĞİN
KULLANILMASI
bulması ve 1886’da disk kayıt cihazını
geliştirmesi müziğin tedavide kullanımı
üzerinde araştırma yapılmasını mümkün
kıldı. On dokuzuncu yüzyılda psikiyatri
gelişti ve yirmi birinci yüzyılda bilim
insanları, hastalara ilaçla tedavinin yanı

sıra psikoterapi yöntemleri kullanmak
için arayışa girdiler. Böylece müzikle
tedavi yeniden gündeme geldi. İlk
olarak II. Dünya Savaşı’nda yaralanan
askerlerin tedavisi için müzik kullanıldı
ve 1960’larda bu konuda eğitimli
kişiler yetiştirilmeye başlandı. Müzikle
tedavinin alternatif bir yöntem mi yoksa
rehabilitasyon yöntemi mi olduğu
konusunda tartışmalar sürdüyse de
sonunda müzikle tedavi bir uzmanlık dalı
olarak kabul edildi.
Yapılan araştırmalarda, müziğin
ruhsal hastalıkların oluşumunda etkisi
olan ve insanın duygusal durumunu
düzenleyen serotonin, dopamin,
adrenalin, testosteron gibi hormonları
olumlu etkilediği; kan basıncı, solunum

ve beyindeki oksijen ve kanlanmanın
dengesini sağladığı gözlenmiştir. (1)
Selçuklu ve Osmanlı döneminde,
özellikle akıl hastaları için, müzikle
tedavi uygulanan hastaneler vardı.
Eski Türk hekimleri, korku, heyecan,
kuşku ve ruhi bunalım gösterenlerin
nabızlarındaki değişim ve bu değişimin
neden olduğu huzursuzluk için
hastalarına çeşitli melodileri dinletirler,
bu sırada nabızlarını kontrol ederek
hastaya en uygun melodiyi bulurlar,
hatta aynı hastalığı olan hastaları bir
araya getirerek tedavi ederlerdi. Akıl
hastalıklarının tedavisi için yaptırılan
hastaneler darüşşifalarda müzikle
tedavi amacıyla, belirli gün ve saatlerde
mehterhane-i hakani çalınırdı. Bundan
başka ayrıca musiki takımları da vardı.
Kullanılan müzik aletleri; zurna, davul,
trampet, nakkare, zil, kös vb idi. (2)

Müzikle terapi, ağrılar, AIDS, alerjiler,
Alzheimer, Artrit, baş ağrısı, beyin
felci, cinsel taciz, depresyon, dikkat
yetersizliği, dişle ilgili sorunlar,
Down sendromu, epilepsi, erken
doğum, felç, hamilelik ve doğum,
kalp hastalığı, kanser, kronik bitkinlik
sendromu, tinnitus, madde bağımlılığı,
menopoz, kaygı, keder, kilo, öğrenme
yetersizliği, sırt ağrısı, nörokasla
ve iskelet sistemi ile ilgili sorunlar,
otizm, Parkinson, astım, psikososyal
gelişim, rehabilitasyon, şeker hastalığı,
şizofreni, travma, uykusuzluk, yanıklar,
yaralanmalar, yüksek tansiyon, geç
gelişim, ön yargı, paranoya, rahim
muayenesi, saldırgan davranış gibi
hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.
New York Katonah’tan bir sosyal
hizmet görevlisi ve klasik müzik
eğitimi almış olan Linda Rodgers,
yaptıkları araştırmalarda, işitmenin
anesteziden etkilenmediğini ve böylece
hastaların bilinçleri kapalıyken bile
müziği duyduklarını ortaya koydular. Bu
nedenle ameliyathanede müzikle terapi
uygulandığında hastaları rahatlatacak
parçalar seçiliyor.
(1) Karamızrak, Neslihan. Ses ve Müziğin
Organları İyileştirici Etkisi. İstanbul: Koşuyolu
Heart Journal, 2014.
(2) Erer, Sezer. ve Atıcı, Elif. Selçuklu ve Osmanlılarda
Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler. Bursa: Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010.
Kaynaklar:
http://www.bbc.com/news/uk-33902900
http://uludagtipdergisi.org/pdf/pdf_UTF_267.pdf
http://www.journalagent.com/khj/pdfs/
KHJ_17_1_54_57.pdf
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KAVANOZDA YILDIZ VAR!
MELİH R. ÇALIKOĞLU

DAHA FAZLA
YENİLENEBİLİR
ENERJİ, DAHA AZ
FOSİL YAKIT!

MELİH R.
ÇALIKOĞLU

Petrol, kömür ve doğalgaz
gibi fosil yakıtlara olan
bağımlılığımız giderek artıyor.
Giderek kalabalıklaşan,
giderek zenginleşen ve giderek
doğal yaşamdan uzaklaşan
insanlığın bu modern ve lüks
yaşam tarzını sürdürebilmesi
için daha fazla enerjiye
ihtiyacı var. Kitlesel tüketimin
dünya genelinde yaygınlaştığı
bu günlerde enerjiye olan
açlığımız da aynı oranda artıyor.
Enerji ihtiyacımız ise bizi temel
enerji kaynağımız olan fosil
yakıtlara daha da bağımlı
hale getiriyor. Kim kavuştuğu
modern yaşam koşullarından
vazgeçmek ister ki?
Sorun şu ki fosil yakıtları
tükettikçe üzerinde yaşadığımız
dünyanın yaşamsal sistemlerini
bozuyoruz. Küresel ısınma
ve onunla birlikte gelen iklim
değişikliği pek çok bilim insanı
tarafından artık kabul edilmiş
gerçek bir tehdit.
Bu enerji ve tüketim döngüsü
içerisinde yenilenebilir enerji

kaynakları sürdürülebilir ve
çevreyle barışık kalkınma
için bir çözüm olarak ortaya
çıktı. Neredeyse yarım
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yüzyıldır yapılan
çalışmalar sonucunda
uzun bir süredir
güneşin ve rüzgarın
enerjisini yararımıza
kullanabiliyoruz.
Ancak bunca zamandır
yürütülen çabalara
ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının tüketici
seviyesinde de yaygın
hale gelmesine
rağmen, 2013 yılı
rakamlarına göre
dünyada üretilen
tüm enerjinin ancak
%13’ü çevre dostu
kaynaklardan elde
ediliyor. Giderek
hızlanan ve dönülmez
noktayı geçmesinden
endişe edilen küresel
ısınmayı durdurabilmek
için atmosfere karbon
salınımını acilen
azaltmamız gerekiyor.
Sanayi Devrimi öncesi
küresel ortalama
sıcaklığı çoktan
1 derece artırmış
durumdayız. Böyle
devam ederse kısa
süre içerisinde geri
dönülmez nokta olarak
tanımlanan 2 derece
sınırını hızla aşmamıza
kesin gözüyle bakılıyor.
İngiltere’deki Culham
Füzyon Enerjisi
Merkezi’nin Müdürü
Steve Cowley’nin dediği
gibi “Dünya, doğaya
yaptığımız salımlarla
giderek ısınıyor ve
kötüyken daha da

berbat bir hal alıyor.
Füzyon teknolojisi
gibi alternatif enerji
kaynaklarının bu
yüzyılın ortalarına
kadar dünya çapında
elektrik üretmeye
başlama ihtimali ise
ümidimizi artırıyor.” (1)
Fosil yakıtlara olan
bağımlılığımızı bitirme
yolunda bilim insanları
uzun yıllardır çabalıyor.
Hepimizin bildiği
ve artık gündelik
yaşamımızda sık sık
rastladığımız güneş
ve rüzgar enerjisinden
çok daha etkili
yöntemler üzerinde
çalışıyorlar. Alternatif
çözümlerden birisi yine
Güneşle ilgili. Ancak
bu sefer bizi aydınlatan
sevgili güneşimizin
bize ulaşan ısı ve
ışığını toplamaktan
bahsetmiyoruz.
Çok daha güçlü
bir şeye, bizzat bir
yıldızı kontrol altına
almaya ihtiyacımız
var. Dünyada
kendi güneşimizi
yaratmaktan
bahsediyoruz!
¹Dixit, A. (2015, September
15). The Energy of the Future:
The Status of Nuclear Fusion
Research and the Role of
the IAEA. Retrieved February
10, 2016, from https://
www.iaea.org/newscenter/
news/energy-future-statusnuclear-fusion-researchand-role-iaea

ATOMLARLA
OYNAMAK
İlk atom bombası
bundan 70 yıl önce
yapıldı. İnsanlık o
tarihten beri kitlesel
imha gibi kötü
amaçlarla olsun,
enerji üretmek gibi
iyi amaçlarla olsun
atomu yönetme
becerisine sahip.
Nükleer enerji pek
çok ülkenin enerji
üretiminde önemli bir
rol oynuyor. Örneğin
Fransa tüm enerji
ihtiyacının %39’unu
nükleer enerjiden
karşılıyor. Ancak
radyoaktif serpinti
tehlikesi sebebiyle
nükleer santraller
pek de arzu edilen
çözümler değil.
Japonya’da 2011
yılında meydana
gelen deprem ve
Tsunami felaketleri
sonrası zarar
Fukuşima Nükleer
Santrali’nin yaydığı
radyasyon bunun
en yeni ve somut
örnekleri arasında.

Atomu
kullanarak
enerji elde
etmenin
iki yolu var.
Bunlardan
birincisi olan
“nükleer
genelinde tüm
nükleer enerji
santrallerinde
kullanılan
yöntem.
Nükleer
atomun
daha küçük
parçalarına
ayrılması
olarak
tanımlanabilir.
Fizyon yüksek
verimlilikte
enerji
üretebiliyor
olsa da
radyoaktif
serpinti riski
ve on binlerce
yıl doğada
çözülmeyen
nükleer
atıkların
oluşturduğu
kirlenme riski
sebebiyle
aslında
insanlığın
artık geride
bırakmak
istediği bir
yöntem.
Nükleer
tepkime
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KAVANOZDA YILDIZ VAR!
MELİH R. ÇALIKOĞLU

denilince asıl “kızıl elma”
atomun ayrıştırılması değil
birleştirilmesi yöntemi ile
yapılıyor. Bizleri aydınlığı ve
sıcaklığı ile hayatta tutan
“Güneş”imiz de aslında
dev bir nükleer füzyon
makinesi. Güneşimiz
hidrojen atomlarını aşırı
basınç ve sıcaklıkta bir
araya getirerek daha
büyük bir atomik çekirdek
oluşturuyor. Bu sürecin
sonunda Hidrojen (H) atomu,
bambaşka bir maddeye
Helyum (He) atomunu ve
benzersiz miktarda bir
enerji ortaya çıkması ile
sonuçlanıyor. Birim kitle
başına üretilen enerji olarak
hesaplandığında nükleer
füzyon (6.7MeV), nükleer

KENDİ GÜNEŞİNİ
YAPMAK
Füzyon enerjisinin potansiyeli
uzun yıllardır bilindiğinden
bilim insanları maddeyi
plazma haline dönüştürerek,
yüksek ısı ve enerji üretmeyi
mümkün kılacak teknolojiler
üzerinde çalışıyorlar. Füzyon
reaksiyonu için gereken aşırı
ısı şartlarına dayanacak
herhangi bir cisim bulunmuyor.
Bu sebeple reaksiyonu
kontrol altına almanın yolu
kuvvetli bir manyetik alan
oluşturmaktır. Bu konuda ilk
çözümü Rus bilim insanları
Andrei Sakharov ve Igor
Tamm 1950 yılında ortaya
attılar. Cihaza Rusça “halka
şeklinde odaya sahip eksensel
manyetik alan” tanımını
kısaltarak TOKAMAK adını

yaklaşık 9 kat daha fazla
enerji üretme potansiyeline
sahip.
Bu bilimsel gerçek yarım
yüzyıldan fazla bir süredir
biliniyor. Ancak füzyon
enerjisi 14 milyon derece
sıcaklık ve sürekli kontrol
altında bir ortam olmadan
üretilemiyor. Dünyanın
merkezinin bile sadece 6.000
santigrat derece sıcaklıkta
olduğunu düşündüğünüzde,
füzyon enerjisinin neden
sadece güneşin ve tüm
yıldızların aşırı sıcaklığında
ve basıncında üretilebildiğini
anlayabiliriz. Maddenin
dördüncü hali olan plazma
güneşi kalbinde işte bu aşırı
şartlarda ortaya çıkıyor.
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verdiler. Füzyon için gereken
ham madde deuteryum.
Dünyamızda özellikle su
formatında neredeyse sınırsız
miktarda bulunan Hidrojenin
izotoplarından birisi olan
deuteryum için kaynak sıkıntısı
çekilmeyecek.

Nükleer füzyonu
gerçekleştirebilmek
hiç kolay değil. Bu
sebeple neredeyse 60
yıl önce soğuk savaşın
en gerilimli günlerinde
politik olarak birbirini
düşman kabul eden
devletler farklılıklarını
bir kenara koyarak
bu teknolojinin
geliştirilmesi için bir
bilimsel işbirliğini
başlattı.

Şu anda Fransa’da inşa
edilmekte olan ITER Füzyon
Enerjisi santralinin yasal
temelleri 1985 yılında ABD
Başkanı Ronald Reagan ve
Sovyelter Birliği Genel Sekreteri
Mikhail Gorbaçov arasında
yapılan anlaşma ile atıldı. Bu
işbirliği anlaşmasına daha
sonra Avrupa Birliği, Çin, Kore,
Japonya ve Hindistan gibi ülkeler
de ortak olarak katıldı. 7 asil
üyenin dışında projeye 34 farklı
ülke de destek sağlıyor.
2013 yılında inşaatı başlanan
ITER füzyon enerjisi santralinin
2020 yılında ilk deneysel
üretime başlaması, 2027 yılında
ise tam deuteryum-trityum
füzyon deneylerinin başlaması
planlanıyor. 35 yıllık bir süre
içerisinde santralin inşası
için 5 milyar Avro, bakım ve
işletme için 5 milyar Avro bütçe
öngörülmüşken, daha şimdiden
inşaat maliyetleri 15 milyar
Avro’ya ulaşmış bulunuyor.
Her biri neredeyse onar yıl
süren politik hazırlık, teknik
planlama ve tasarım, inşaat ve
deneysel üretim aşamalarından
sonra santral tam olarak
devreye girdiğinde 1 birimlik
enerji tüketimine karşılık 10
birim temiz enerji üretmesi
bekleniyor. Santralin tam
kapasitesi 500 megavat olarak
planlanıyor. Sadece Türkiye’nin
bile yıllık enerji tüketiminin
170 milyon megavat olduğu
düşünüldüğünde bu rakam
küçük görülebilir. Ama ITER’in
aslında yarım yüzyıl sürecek bir
deney olduğunu unutmamak
gerekiyor.
Uluslararası ortaklıkla yürütülen
bu dev projeye ek olarak kendi
projelerini yürüten ülkeler de
var. Özellikle Almanya ve Çin son
bir hafta içinde projelerindeki
önemli gelişmelerle gündeme

geldiler. Bu alanda farklı
ülkelerde devam eden projeleri
şöyle listeleyebiliriz.
Amerika Birleşik Devletleri
HSX (Helically Symmetric
Experiment)
Japonya LHD (Large Helical
Device)
Almanya Wendelstein-7-X
Çin EAST (Experimental
Advanced Superconducting
Tokamak)
Rusya Hybrid Fussion-Fission
Reactor
Bu projeler arasında Alman
Wendelstein-7-X, Tokamak
tasarımı yerine Stellator
adı verilen alternatif bir
tasarım kullanıyor olması ile
dikkat çekiyor. Geçen hafta
Wendelstein-7-X’de Alman
alanında doktora sahibi olan
Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in başlattığı deneyde
hidrojen plazması elde etmeyi
başardılar. Saniyenin dörtte
biri süresince oluşturdukları
Hidrojen plazmasında oluşan
sıcaklık 80 milyon santigrat
dereceyi aştı. Bundan birkaç ay
önce de helyumu plazma haline
dönüştürmeyi başarmışlardı.
Her iki aşama da sürdürülebilir
füzyon tepkimesinin sağlanması
için önemli aşamalar olarak
görülüyor.
Ancak bu alanda asıl gelişme
yine aynı hafta içinde Çin’in
EAST projesinde yaşandı.
Çinli bilim insanları EAST’i
çalıştırarak 102 saniye boyunca
90 milyon santigrat derece
sıcaklığı sürdürmeyi başardılar.
İkisi arasında süre ve sıcaklık
bakımından devasa farlılıklar
bulunsa da iki projeyi birebir
yarıştırmamak lazım. Zira Alman
Westelstein’ı ilk plazmasını
henüz 2015’te oluşturmuş yeni

bir proje ve gelişmeye devam
ediyor. Oysa Çinlilerin EAST’i ilk
plazmasını bundan 10 yıl önce
üretmişti.
Sonuç olarak, insanlığın fosil
yakıtlardan kurtulma çabası
bir yandan ortak uluslararası
çalışmalarla devam ederken,
bir yandan da ilk füzyon
reaktörünü devreye alabilmek
için kıyasıya bir yarışa da
sahne oluyor. Rekabetin
bilimin gelişmesindeki rolü
düşünüldüğünde durumun ümit
verici olduğu söylenebilir. Ancak
Alman Karlsruhe Teknoloji
Üniversitesi bilim insanlarından
ve Westelstein-7-X projesinde
de görev alan John Jelonnek’in
de söylediği gibi “Bu çalışmaları
kendimiz için yapmıyoruz ama
çocuklarımız ve torunlarımız için
yapıyoruz”. Füzyon enerjisinin
yaygın bir şekilde kullanımı için
21. yüzyılın ortalarını beklemek
gerekiyor gibi görünüyor.
Son bir not olarak bu bilim
yarışında ülkemizin yeri
bilinmiyor. Birkaç yıl önce ITER
projesine ortak olarak dahil
olma konusunda medyaya
yansıyan bazı haberler
bulunmakla beraber, bu alanda
ne tür gelişmeler sağlandığı
kamuoyuna yansımış değil.
Yine de çocuklarımız için
temiz enerjinin verdiği ümitle
füzyon enerjisini dört gözle
beklediğimizi söyleyebiliriz.
Kaynaklar
physics/germanys-fusion-reactor-creates2. http://www.popsci.com/chinasexperimental-fusion-reactor-hits-majormilestone
3. https://www.iaea.org/newscenter/news/
energy-future-status-nuclear-fusionresearch-and-role-iaea
4. http://www.sciencemag.org/
news/2015/11/iter-fusion-project-takeleast-6-years-longer-planned
5. https://en.wikipedia.org/wiki/ITER
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KENDİNİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NELER
YAPABİLİRSİNİZ? BUSE KAYNARKAYA

Kendinizi
Değiştirmek
İçin Neler
Yapabilirsiniz?
BUSE KAYNARKAYA
Yapılan araştırmalara göre,
dünyanın yüzde sekseni işinde
mutlu değil. Bunun tam aksinin
olması gerektiğini düşleyen
Scott Dinsmore, 2012’de yaptığı
TEDx konuşmasında sevdiğimiz
işi nasıl bulacağımızı anlatıyor.
Dinsmore, annesi, babası ve
eşinden oluşan 3 kişilik bir
takipçi kitlesiyle yola çıktığı ve
artık birçok ülkeden binlerce
insana ulaşan “Kendi Çizgini
Yaşa” adındaki hareketini
anlatırken aslında sevdiğimiz
işi bulmaktan ziyade sevdiğimiz
şekilde yaşamanın altını çiziyor.
Bir insanın öncelikle kendini
tanıması ve anlaması
gerektiğini söyleyen Dismore,
“Neyi aradığımızı bilmezsek
aradığımızı bulamayız” diyor.
Aynı zamanda bunu kendimizin
bulmamızın gerektiğini çünkü
kimsenin bunu bizim için
yapmayacağını söylüyor.
Kendimize ait imkânsızı

zorlamak ve öğrenmek için
sürdürülebilirliğin 3 ilkesi var
Dinsmore’a göre:

BAŞARININ
PUSULASI

Güçlü yönlerimizi bulmak:
Bunun yolu da ne olursa olsun
her gün sevgiyle uyanabildiğiniz
şeyler, karşılığında para alsanız
da almasanız da sonucunda
takdir gördüğünüz şeylerden
geçiyor.

Bu üç ilke Dinsmore’a göre
başarının tanımını yapmak için
önemli olan bir pusula. Eğer
bu ilkeleri belirlersek “bizi
canlandıran şeyleri anlamaya
başlarız, güçlerimizle
uyumlu bir şeyler olacağını,
değerlerimizi, insan olarak
kim olduğumuzu görürüz ve
böylece bunlarla bir şeyler
yapabiliriz.” Bu pusulaya sahip
olursak sonrası için harekete
geçeceğimizi ve sınırlarımızı
zorlayacağımızı söyleyen
Dinsmore, insanların bir şeyi
yapmamalarının iki sebebi
olduğunun altını çiziyor:
bir insanın kendi kendine
yapamayacağını söylemesi
ve etrafındaki insanların ona
yapamayacağını söylemesi.
Bunun sonucunda da
başaramayacağımıza dair bir
inanç geliştiriyoruz.

Karar verirken yol ve
önceliklerimizi belirlemek:
İnsanları, ailemizi, sağlığımızı
mı önemsiyoruz yoksa başarı
ve kazanım gibi şeyleri mi
önemsiyoruz sorusunda
aldığımız karar ruhumuzun
yapıtaşlarını anlamamıza
yardımcı oluyor.
Deneyimlerimiz: Eğer
deneyimlerimize önem
vermezsek bütün
öğrendiklerimiz boşa gider.
Gerekirse bize ilham veren her
şeyi not ettiğimiz bir günlük
tutmalıyız.
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Birileri bir şeyleri yapana
kadar herkesin onun imkânsız
olduğunu düşündüğünü
söyleyen Dinsmore, bunu
desteklemek için kâşifleri
ve yeni olan şeyleri bulan/
düşünen kişilerin ilk etapta deli
olarak adlandırıldıkalrını örnek
veriyor. Bununla ilgili olarak
Dinsmore, “Kafanızda imkânsız
olarak düşündüğünüz şeyler
genelde başarılmayı bekleyen
kilometre taşlarıdır” diyor.

KENDİ
İMKÂNSIZLIKLARINI
GERÇEKLEŞTİRMEK
Eğer bir şeyi
yapabildiğimizi
kendimize gösterirsek
bunun devamının
geleceğini söyleyen
Dinsmore, buna ek
olarak “İnsanlara
yanıldıklarını kanıtla,
bunu kendine kanıtla.
Mümkün olduğuna
inandığın şeylerden
kendine itici güçler
yapabilirsin. Dünyanın
en hızlı maraton
koşucusu olmana
gerek yok, sadece
kendi imkânsızlıklarını
aş. Bu da bebek
adımlarıyla başlar”
diyor.

Dinsmore’a göre bunun yolu
çevremizi hevesli ve daha
önce kendi imkânsızlıklarını
başarmış insanlardan
oluşturmak. Konuşmasında
Jim Rohn’un “İnsan en çok
zaman harcadığı beş kişinin
ortalamasıdır” sözünü
alıntılayan Dinsmore, şu
an olduğumuz yerden
olmak istediğimiz yere
ulaşabilmemizin tek
yolunun çevremizi bu amacı
destekleyecek insanlarla
doldurmamız gerektiğini
savunuyor.

elimizde olduğunu söylüyor.
“Amaçlarınızı değiştirmeye
ihtiyacınız yok, sadece çevrenizi
değiştirin” diyen Dinsmore, bir
ihtimali gerçeğe dönüştürenin
bir insan topluluğu olduğunu
vurguluyor.

Bir ihtimali
gerçeğe
dönüştüren
bir insan
topluluğudur.

Dinsmore, meselenin aslında
dünyayı değiştirmek olmadığını,
kendimiz için önemli bir şey
yapmak ve kendi etkimizi
yaratmak olduğunu söylüyor ve
Gandhi’den bir alıntı yapıyor:
“Önce sizi görmezden gelirler

1898’de Norman Tripplet’in
bisikletçilerden oluşan bir
grupla yaptığı araştırmayı
aktaran Dinsmore,
araştırmanın sonucunda grup
olarak bisiklet sürenlerin
bireysel olarak bisiklet
sürenlerden daha hızlı
olduğunun ortaya çıktığını
söylüyor. Bu nedenle,
Dinsmore, çevremizin çok
önemli olduğunu, insanların
her şeyi değiştirebileceklerini
ve çevremizi iyi veya kötü
yönde yönetmenin bizim

Sonra size gülerler
Sonra sizinle kavga ederler
Ve siz kazanırsınız.”
Önce bize ilham veren şeyleri
yapalım ki sonra diğer
insanların ilham kaynaklarını
bulmalarına yardımcı
olabilelim diyen Dinsmore,
konuşmasını bir soruyla
bitiriyor:

“Yapmadan
duramayacağınız iş
nedir?”
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KİM KORKUSUZ OLMAK İSTEMEZ Kİ!
TUĞBA BECER

Kim

KORKUSUZ
Olmak İstemez Ki!

Özellikle ataerkil ve toplulukçu
kültürlerde erkeğin korkusuz, güçlü,
öfkeli ve saldırgan olması onun
toplum içindeki yeri ve otoritesi
açısından son derece önemlidir.
Anadolu’ya baktığımızda bunun
örneklerini çok açık bir şekilde
görebiliriz. Bir babanın eşini ve
çocuklarını başkalarının önünde
sevmesi, öpmesi ayıp olarak kabul
edilirken, onlara bağırması, kızması
normal karşılanır. Öfke ve otorite
ön plandayken sevgi ve şefkat gibi
olumlu duygular gizlenmeye çalışılır.
Bu durum doğada da aynı şekildedir,
saldırgan ve güçlü olan erkek
diğerlerini bastırarak lider olur. Yani,
öfkeli davranmak, korkusuz olmak
yüksek statü getirir. Çoğu kabul etmek

istemese de istisnasız tüm insanlar
bir şeylerden korkarlar; bu insan
olmanın en temel özelliklerindendir.
Bu büyük reddedişin altında belki de
korkusuzluk ile cesaretin karıştırılıyor
olması vardır. Korkusuzluk ve
cesurluk farklı şeylerdir. Korkusuzluk
sadece hayali bir düşünceden
ibarettir, yani imkansızdır. Doğru
olan terim ise cesurluktur. Cesur
insanların korkuları vardır, ancak
onlar korkularını yönetebilme ve
çeşitli tehditlere karşı kendilerini
koruyabilme özelliklerine sahiptirler.

SAVAŞ YA DA KAÇ
Korku en temel, en ilkel
duygularımız arasındadır.

Hatta öyle güçlüdür ki
korku anında bedensel
sistemlerimizde ani ve
büyük değişimler olur.
Korktuğumuzda kalp
atışlarımız hızlanır,
kaslarımız gerilir, terlemeye
başlarız. Yine korku anında,
beynimizde başta korku
olmak üzere duyguların
denetiminden sorumlu
bölge olan amigdalamız
aktif hale gelir, bu sayede
korktuğumuz şeylere karşı
refleksif tepkiler verebiliriz.

Peki, korktuğumuzda ne yaparız,
hemen kaçmaya mı başlarız yoksa

TUĞBA BECER
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korku kaynağına karşı savaş mı
başlatırız? İnsan beyni korku anında
“savaş ya da kaç” mekanizmasını
kullanır. Bazı insanlar tehlikeyle
savaşmayı, bazıları ise ondan kaçmayı
tercih eder. Las Vegas Caesars
Palace önünde yapılan bir deneyde
insanların sadece %10 kadarının
kaçmak yerine savaşmayı tercih
ettiği gözlemlenmiştir. Muhtemelen
testosteron hormonu seviyeleri
daha yüksek olan bu “savaşan”
kesim, galiba biraz önce bahsettiğim
“cesurlar” sınıfını oluşturuyor.

NESİLDEN NESİLE KORKU
Korkunun en eski duygularımızdan
olduğundan bahsetmiştim- korku
çok temel bir duygudur ve beynin
alt katmanları tarafından yönetilir.
Korku bize memeli öncesi atalarımızın
mirasıdır. Bugün sahip olduğumuz
hiçbir duygu tesadüfen ya da gereksiz
yere oluşmamıştır. Günümüze kadar
ulaşan duygular belirli işlevlere sahip
oldukları için varlıklarını sürdürmüştür.
Korku da bu duyguların en önemlileri
arasındadır çünkü korkan canlı av
olma korkusuyla kendini ortaya
çıkarmaz, çevreden gelecek tehlikelere
karşı her zaman tetikte olur. Yani,
korku duygusu evrimsel süreçte
canlıların hayatta kalmalarına ve bu
sayede türlerini devam ettirmelerine
olanak sağlamıştır.
Psikolog Martin Seligman, insanda
korku uyandıran uyarımları 3 farklı
gruba ayırır. Bunlardan ilki çürümüş
et, bozulmuş yiyecekler gibi hastalığa
neden olabilecek her türlü şeyi içerir.
İkinci grupta yılanlar, örümcekler gibi
tehlikeli hayvanlar yer alır. Üçüncü
grupta ise bizim için tehlike oluşturan
diğer insanlar vardır.
Bozulmuş yiyecekleri koku alma
duyumuz sayesinde çok rahat
bir şekilde ve çok kısa sürede
algılayabiliriz. Kokulara hızlı tepki
vermenin türümüzün hayatta kalması
bakımından ne kadar önemli olduğunu
anlamak zor değildir. Koku duyusu
bizlere sürüngen atalarımızdan
kalan, belki de kullandığımız en eski

duyumuzdur. Diğer tüm duyusal
veriler değerlendirilmek üzere
beynimizde uzun bir yol izlerken koku
limbik sisteme doğrudan bağlıdır
ve bu sayede kokuya karşı hızlı yanıt
verebiliriz.
Yüzlerce korku ve fobi çeşidi olmasına
rağmen en sık duyduğumuz
ve çoğumuzda ortak olan bazı
korkularımız atalarımız için hayati
önem taşıyordu. Yüksek ses karşısında
hepimiz irkiliriz, yılan, örümcek
ve böcekleri çoğumuz sevimli
bulmayız, çevremizde yükseklikten ve
karanlıktan korkan insanlar mutlaka
vardır. Örümcekler ve böcekler
evrimsel süreçte atalarımız için
büyük risk oluşturuyordu. Bugün
insanlığın Afrika’da evrimleştiği
ve buradan dünyaya yayıldığı tezi
kabul edilmektedir ve yüksek zehirli
örümcekler Afrika sınırlarında oldukça
fazla nüfusa sahiplerdi. Karadul gibi
zehirli örümcekler dikkat edilmediği
takdirde atalarımızın hayatlarına mal
olabilirdi. Bu nedenle onlardan çok
korkmuş ve bu korkularını genler
yoluyla günümüze kadar taşımışlardır.

KARANLIK KORKUSU
GENLERİMDE VAR
Hayatta kalmak ve soyunu devam
ettirmek isteyen insan elbette ki
karşısına çıkacak olan tehlikelerden
kendini korumak isteyecektir. Ancak
bunu gece yapmak oldukça zordur
çünkü anatomik ve fizyolojik yapımız
buna imkan tanımıyor. Bazı canlılar
gibi gece görüşüne sahip değiliz, bu da
olası risk durumlarına karşı hazırlıksız
yakalanmamıza neden olur. Ayrıca
insanın geceleri uyuyan gündüzleri
uyanık kalan bir canlı olması geceleri
gündüzlerden daha tehlikeli olan
doğal hayatta yaşama şanslarını
azaltıyordu.
Yüksek ses bize tehlikenin yaklaştığını
haber verir. Bugün araba kornalarının
bu kadar yüksek sesli olmasının
verdiği mesaj yine aynı: tehlike
çok yakın hemen kaç! Yükseklik
korkusu ise belki de vahşi doğadan
korunmak isteyen, bu nedenle de

ağaçlarda yaşayan atalarımızın
düşme korkusuyla oluşmuştur ve
genlerimize işleyen bir dürtü olarak
değerlendirilmektedir.

YALNIZLIK HER
DEVİRDE ZOR
İnsanlar her zaman bir gruba dahil
olmak, diğerleriyle ilişki kurmak
isterler. Hatta psikologlar kaygının
tarihsel nedeninin toplumsal dışlanma
olduğunu öne sürerler. Küçük gruplar
halinde yaşamış olan ilkel insanların
yalnız yaşayanlara göre hayatta
kalma şansları daha yüksekti. Ortak
sorun ve gereksinimler karşısında
birlikte hareket etme yaşama
şanslarını arttırıyordu. İnsanların
çoğu tanımadıkları insanlara karşı
içten içe bir korku duyarlar. Evrimsel
kişilik psikologları bu korkunun gruba
ait olmayan kişilerden gelecek olası
saldırılara karşı çözüm üretmek
için evrildiğini öne sürmektedir.
İlk paragrafta bahsettiğim öfke
ve saldırganlığın toplumda
yüksek statü getirmesi evrimsel
kişilik psikolojisinde atalarımızın
düşmanlarına egemenliklerini kabul
ettirmek ve onlardan gelecek olan
olası tehlikeleri ortadan kaldırmak
istemeleri olarak açıklanmaktadır.
Evrim, hayatta kalma ve türünü devam
ettirme hususunda bize büyük fayda
sağlamıştır. Evrim sayesinde ölümcül
sonuçlara yol açabilecek denemeler
yapmak zorunda kalmıyoruz, çünkü
beynimiz genlerimizden aldığı bilgiyle
olası tehlikelere karşı bize korku
hissettiriyor ve bizi onlara karşı uyarır.
William James’in söylediği gibi: “Zihin
ve dünya birlikte evrim geçirdiler ve
bunun sonucu bir tür karşılıklı uyum.”
Kaynakça:
-Dökmen, Üstün. Varolmak Gelişmek
Uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2004
-Winston, Robert. İnsan Beyni. Ankara: Say
Yayınları, 2014
http://www.evrimagaci.org/
fotograf/54/7361
http://www.evrimagaci.org/makale/48
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ASTROLOJİ NEDEN BİLİM DEĞİLDİR
ODTÜ AMATÖR ASTRONOMİ TOPLULUĞU

Astroloji
Neden Bilim
Değildir?

ODTÜ AMATÖR ASTRONOMİ TOPLULUĞU
DAMLA ŞAHİNBAŞ | ÖZGÜR CAN ÖZÜDOĞRU
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Mağara çağlarından bu
yana, insanların ilgisini
çeken bir yer olmuştur
gökyüzü. Gökyüzünü
aydınlatan o hayat kaynağı
sarı ışık huzmesi ve bu
büyük ışık huzmesinin
yokluğunda ortaya çıkan
ufak ateş parçaları…
İnsanların bu cisimlerin
belirli bir kurallar dizisi
dâhilinde hareket ettiğini
fark etmeleri uzun
sürmedi. Bundan dolayı da
eski zamanlarda insanlar
için gökyüzünü okumak,
hayatta kalabilmeleri
için oldukça gerekli
bir hale geldi çünkü
gökyüzündeki hareketlilik,
atalarımız için bir nevi
takvim niteliğindeydi.
Tarımın icat edilmesinden
sonra ekimin ve hasatın
ne zaman yapılması
gerektiğini bu gökyüzü
haritası söylüyordu. Güneş
ve yıldızlar mevsimleri
belirliyor, Ay ise gelgitleri,
birçok hayvanın yaşam
evrelerini belirliyordu.
Güneş, yıldızlar ve Ay ‘ın
insan yaşamı üzeride etkisi
olduğuna göre atalarımızın
aklına şu soru gelmiş
olmalı: “Gökteki öteki
cisimler insan yaşamını
etkiliyorsa, gezegenlerin
etkisi ne olabilir?”
Astrolojiye girmeden önce
takımyıldız kavramını
anlatmamız gerekir.
Takımyıldızlar, antik
çağlarda tanrılar, savaşçılar
gibi karakterlerin
sahip olduğu mitolojik
hikâyelerin adeta tuvalleri
idi. İnanılmaz bir hayal
günüce sahip bu insanlar,
yarattıkları eşsiz mitolojik
kültürlerini ve destanlarını
gökyüzüne dökmüşlerdi.

Öyle ki, bu hikâyelere göre
avcı avını hedef alıyor,
Pegasus, kanatlanıp
gökyüzüne uçuyor ve
prenses Andromeda ise
hapis düştüğü zindandan
kaçıyordu. O zamanlardaki
insanlar için gökyüzündeki
yıldızlar adeta “noktaları
birleştir” oyunu gibiydi.
Bu birleştirilmiş noktalar
arasında önemli olan
birkaç takımyıldız vardır.
Bu takımyıldızların özelliği
Güneş’in bulunduğu
yörünge içinde olmuş
olmalarıdır ve bu özellik,
Güneş’in hangi mevsimde
hangi takımyıldız üzerinde
olduğunu belirtmeye
olanak sağlar. Antik
çağlarda bu yapının yardımı
ile “Zodyak Çemberi” adı
verilen takvim benzeri
bir cetvel yapılmıştı.
Bu cetvel, tutulmaları
ve gündönümlerini
(ekinoks) tahmin etmeye
olanak veriyordu.
Astrolojinin ortaya çıkışı,
bu takımyıldızların
insan hayatını etkileyip
etkilemediğinin
sorgulanması ile ortaya
çıkmaya başladı.

Astrolojinin
kökenleri
Batlamyus adıyla
bilinen Claudius
Ptolemaus’a
kadar iner.
Babilliler,
gökyüzünü
12’ye ayırmış
ve bugün aşina
olduğumuz

burçları ortaya
çıkarmışlardır. Carl
Sagan Cosmos
adlı kitabında
Batlamyus’un
Tetrabiblos adlı
astoloji kitabından
bir kaydı aktarır.
Kitapta yazanlara
göre, Batlamyus
gezegenlerin
sadece insanların
huylarını etkilediğine
inanmakla kalmıyor
aynı zamanda
bedensel özelliklerini
de etkilediğinden
bahseder. Bir teoriye
bilimsel diyebilmemiz
için deneysel verilerle
desteklenebilmesi
gerekir. Ancak
astrolojinin ve yıldız
fallarının birçok
mantıksal soruya
cevap veremediği
ortada. Mesela,
İkizlerin yaşamı...
İkizlerin doğumu aynı gezegenin
belirli bir yerde oluşuna rastlar.
Fakat yaşadıkları hayatlar birbirinden
farklıdır.
Burçların belirlenmesinde ana
rahmine düşme zamanı değil de
doğum saati ve günü göz önüne alınır.
Çoğu astrolojik terim, Dünyanın

merkezde olduğuna inanıldığı
zamandan kalmadır. Güneş merkezli
modellerde anlamlarını yitirirler.

astrolojinin sözde bilim olduğuna
işaret eden bir diğer neden olarak
gösterilebilir.

Peki ya, Uranüs, Neptün ve
Plüton... Antik çağda bu gezegenler
gözlemlenemiyordu. Gezegenlerin
konumunun, insan davranışı ve
olaylar üzerine bir etkisi varsa, o
zaman bu gök cisimleri olmadan
kurulmuş olan astrolojik denklemler
nasıl olur da doğru olabilir?

Yıldızlar ve gezegenler bizleri elbette
etkilerler, ancak aramızdaki bağ
astrologların önerdiğinden çok
daha muhteşemdir. Bizler şu anda
gökyüzünde gördüğünüz milyarlarca
ve milyarlarca yıldıza, etrafımızı
saran bir Higgs alanıyla, kütleçekimi
alanlarıyla bağlıyız ve yaptığımız
her ufak hareket, bu cisimlere etki
etmekte. Bu açıdan burcunuz size 3
vakte kadar ne olacağını söyleyemez,
ancak gezegenimizin sonraki
zamanlardaki konumu hakkında fikir
verebilir.

Bahsedilen Güneş yörüngesinde
Aralık-Ocak ayları içerisinde Yılancı
adı verilen bir takımyıldız bulunmakta,
bu takımyıldız astrologlar tarafından
yok sayılmaktadır.
Astrologlar tarafından bir burcun etki
süresi, Güneş’in arkasında kaldığı
süreye göre belirlenmekte, ancak tüm
burç takımyıldızları aynı büyüklükte
değildir. Mesela akrep burcunun
Güneş arkasında kalma süresi iki ay
iken Terazinin yarım aydır. Dolayısıyla
her burcun etki süresinin bir ay
olması anlamsızdır.
Astrolojiye ve yıldız fallarına olan
inancı tersine çevirmek için girişimde
bulunan Bart Bok, Lawrence Jerome
ve Paul Kurtz 1975 yılında 19‘u Nobel
ödülü alan 192 bilim insanı tarafından
imzalanan bir bildiri yayımladılar.
Bildiride verilen tepki, biraz da
günümüz basın kuruşlarınadır, zira
günlük gazetelerde hep fallar ve burç
yorumları görebilirken nadiren bilim
haberleri görebilirsiniz. Tamamen
Antik Çağlara ait uydurma fikirler
üzerinden insanlar günümüzde para
kazanmaktadır.
Astrolojiye olan inanışta “Forer
(Barnum) Etkisi” de oldukça etkilidir,
çünkü genel topluma hitap eden
şeyler kişisel de algılanabilmektedir.
Aslında bu söylenenler tahmin değil
öneri niteliğindedir. Dünyada terazi
burcuna sahip milyonlarca insan
vardır. Astrologlar genel yorumlar
yapıyorlar ki birçok insana uysun.
Bu belirsizlik, bilimin çürütülebilirlik
özelliğini de ortadan kaldırıp,

Kaynaklar: Cosmos – Carl Sagan
https://www.academia.edu/2813746/Why_
astrology_is_a_pseudoscience

ODTÜ AMATÖR
ASTRONOMİ
TOPLULUĞU
ODTÜ AAT, 1986 yılında kurulmuş
bir üniversite öğrenci topluluğudur.
Türkiye’de oluşan en eski amatör
gökbilim oluşumlarından olan
ODTÜ AAT’nin eski üyeleri arasında
sayısız akademisyen, fotoğrafçı
ve öğretmen mevcuttur. Topluluk,
Türkiye’nin ilk astronomi ile ilgili
web sitelerinden biri olan gökyüzü.
org’u yıllardır güncel bir şekilde
kullanmaktadır. Ayrıca şu anda
Türk Astronomi Derneği’nin
resmi yayın organı olan Gökyüzü
Bülteni’nin hem isim babası,
hem de ilk çıkaran topluluktur.
Günümüzde hala ODTÜ bünyesinde
çalışmalarını yürüten topluluk,
halk etkinlikleri, seminerler ve
kongreler düzenlemektedir. 2016
yılında kuruluşunun 30. Yılını
kutlayan topluluk, 12 Mart günü
düzenleyeceği büyük bir etkinlikle
30. Yılını şereflendirecektir.
Bilgi ve İletişim için:
www.gokyuzu.org
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2001: BİR UZAY MACERASI
TAMER ERTANGİL

2001: Bir Uzay Macerası
Stanley KubrIck
Stanley Kubrick’in 2001: A
Space Odyssey adlı 1968
tarihli bilimkurgu filmi uzun
zamandır arşivimde izlenmeyi
bekliyordu. İki buçuk saatlik
süresinden ötürü bir türlü
heveslenemesem de nihayet
izledim. 1968 yapımı bir filmi
yüksek ses kalitesiyle ve
yüksek çözünürlükle izlemenin
tadı ise bir başkaydı. Tabi ben
her zaman ki gibi filmin görsel
efektlerinden, oyuncularından
vb. değil, düşünsel arka
planından söz etmek istiyorum.
Özellikle, çoğu kısmında hiçbir
diyalogun yaşanmadığı 2001
gibi bir filmin yoruma daha da
açık olduğu apaçık.
Evrenin oluşumuna
göndermede bulunduğuna
inandığım uzun süren bir
karanlığın ve atonal ezgilerin
ardından dört milyon yıl
öncesine, Homo sapiens’in
evrimini tamamlamamış
olduğu zamanlara geçiliyordu.
İnsannın bir primattan Homo
erectus haline evrilmesi,
yani alet kullanmaya
başlaması bundan daha güzel
anlatılamazdı. Bu sahneler
gerçekten büyüleyiciydi. İnsan
otçulken, çevresel şartlardan
ötürü zamanla hem otçul hem
de etçil oldu. Avlanmayı ve et
yemeyi öğrendi. Alet kullanmayı

ve maalesef kendi türünün
diğer üyelerini öldürmeyi
öğrendi. Homo erectus, Homo
sapiens haline dönüşürken
aradan yüz binlerce yıl geçti
ve nihayet insan alet kullanma
konusunda o kadar ilerledi ki,
artık uzay gemileri yapabiliyor.
Doğaya karşı verdiği
mücadeleden galibiyetle ayrılan
insan, bu dünyanın gerçekten
de efendisi olmuştur. Ama
görünen o ki bu dünyadan
dışarı çıktığında, başka bir
gezegene ya da daha genel
olarak uzaya çıktığında insan
için yeni bir süreç başlayacak
demektir. Artık insan alete
değil, alet insana egemen
olmuştur. Yapay zeka “HAL
9000” için insan yalnızca bir
tamirciden ibarettir. Sorunları
saptayan ve çözümler öneren
HAL iken insanlar yalnızca
bilgisayarın yapamadığı bazı
tamirat işlerini yaparlar. Hata
yapmadığını iddia eder HAL,
insan ise hata yapmasıyla
bilinir. Satrançta yapay zekayla
insan zekası baş edemez artık.
Tam da burada bir ayrıma
dikkat etmek gerekir. Zeka
ve akıl aynı şey değildir. Bir
yapay zeka ne kadar zeki
olursa olsun akılsızlık edebilir.
İnsanlar yapay zekanın
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TAMER ERTANGİL

yanıldığını fark ettiklerinde HAL
bunu kabul etmez. İşin daha
da kötüsü gemi personelinin
dudaklarını okur ve onu
“kapatacaklarını” öngörerek
personeli öldürmeyi planlar.
Sonuçta IQ’su daha düşük olsa
da insan aklı ile alt edecektir
yapay zekayı. Zekanın mantık
ve matematikteki yüksek
beceri, aklınsa doğru karar
verip en kısa sürede bunu
uygulayabilme becerisi olduğu
düşünülürse en nihayetinde
insanın galip gelmesi şaşırtıcı
da değildir bana kalırsa.
Dakikalarca süren nefes alıp
verme sesleri esnasında
kendimizi gerçekten de uzayda
hissederiz. Mesele bunun uzay
ya da sualtı olması değildir.
Mesele insanın evriminin en
ileri aşamasına geldiğinde
bile yeni bir ortamda bir
bebek gibi aciz olmasıdır.
Uzayda, yerçekimsiz ortamda

tuvaletini yapmak için bile
eğitim görmesi gerekir gemi
personelinin. Bebek maması
kıvamında yiyeceklerle
beslenirler. Hatta yürümeyi bile
yeniden öğrenmeleri gerekir.
Filmde düzenli olarak ve
farklı ortamlarda karşılaşılan
bir şekil vardır: Monolith. Bu
dikdörtgen ve siyah cismin
filmde yoruma en açık
unsur olduğu söylenebilir.
Bana kalırsa tarihin, uzayın
ve evrimin birbirinden çok
uzak aşamalarında bile hep
aynı şekilde görünmesi,
insanın değişmeyen özüne
göndermede bulunuyor
olsa gerek. Ama bu özün
ne olduğu tartışılır. Belki
hangi devirde olursa olsun
insanın hep merak içerisinde
olmasına, belki hep sorun
çözme ve ilerleme arzusuna,
belki de bilinmezlikten nefret
edişine, her şeyi bilinir kılmak
istemesine göndermede
bulunuyordur. Ya da hepsi
ve daha fazlası, bilmiyorum.
Monolith’in Tanrı’yı temsil
ettiğini söyleyenler bile var.
Dediğim gibi, bence değişen
koşullarda insanın değişmeyen
özüne göndermede bulunuyor,
ama bu özün ne olduğuna dair
en fazla spekülasyon yapılabilir,
o kadar.
Filmin sonunda yenen “son
akşam yemeği” ile birlikte
ölüm kapıyı çalıyor. Bedenden
bağımsızlaşan bilinç, artık
en temel alet olan bedene
ihtiyaç duymaksızın yaşamaya
devam ediyor. Burada bir küre
içerisinde uzayda süzülen bir

bebek görüyoruz; zira evrimin
bu son aşamasında insan yine
yeni durumuna adapte olmak
zorundadır, tıpkı yürümeyi,
yemek yemeyi ve tuvaletini
yapmayı öğrenecek olan aciz
bir bebek gibi. Belki bir gün
bilincimiz dijitalleştirilerek
bir belleğe kaydedilebilir ve
bedenimizden bağımsız olarak
varlığını sürdürebilir, kim bilir?

Bu film için
söylenecek çok
söz var. İnternette
biraz araştırma
yaptığımda
filmdeki
heykellerin,
tabloların, hatta
mobilyaların ve
her bir jestin dahi
bir göndermesi
olduğunu
okudum.
Burada bu denli
ayrıntıya girmek
gereksizdir.
Sadece şunu
söyleyebilirim
ki Kubrick bir
yönetmen
olmasının yanı
sıra bir filozofmuş,
ona emin oldum.
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Ne gösterdiğiniz, ne söylediğinizden daha önemlidir.
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