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           VATANSIZ BĠREY  

     (Hülya Senday ÖZDAMAR) 

 Yazgısını Kara Toprağın İçine Sıkıştırıp 

Gömen Anadolu Bireyini Yılmaksızın 

Sürükleyen Yaşam Mücadelesidir, Bu Öykü. 

 

  Bir ülke düĢünelim, bu ülkenin 

evlerindeki kapı tokmakları sarı, panjurları 

beyaz, çatıları kırmızı olmasın, her Ģey ama 

her Ģey doğanın bizlere sunduğu renklerle 

dolup taĢarak çoğalsın. 

 

   Evlerin içerisine göz atalım Ģimdi, 

pencerelerin arasından sızan ılık nemin 

yüzümüzün Ģakaklarını okĢadığı perdesiz 

camlardan bakalım. ĠĢte, bu ülkede bireyler 

kader, yalnızlık, acınma denilen hiçlik 

duyguları içinde var olma mücadelesi 

vermektedir yazgısının yaratıcısının 

kendisinin elinde olduğunun bilincine 

varmaksızın, bağlı olduğu toplumsal 

davranıĢ biçimleri içinde ( örneğin; saplantı 

düzeyinde ön yargılı, bencil, 

vurdumduymaz, v.b. gibi) kendisini var 

etmeye çalıĢan birey, bu zincirlerinden 

kurtulmayı baĢarabilecek midir acaba? 

Toprağına sahip çıkabilecek midir ilerleyen 

zaman dilimi içinde? 

 

Tabii ki, hayır. Çünkü bireysel 

güven duygusunun eksikliği toplumsal 

davranıĢ biçiminin örüntüsünü tetikliyor ve 

birey böylece yalnızlaĢıp hiçlik duygusunun 

sarmalında yok olup gidiyor. YaĢamın 

kıyısından akıp giden suyun berraklığında, 

“Güven Duygusunun Bütünseli Olan Sevgi” 

yi duyumsamamanın davranıĢlarımızı 

olumsuz yönde etkilediği bir gerçek. 

 

Can çekişiyor doğa. Gökyüzü 

yeryüzü ile dertli. Gökyüzü düşünüyor, 

yağsam mı yoksa yağmasam mı? Yeryüzü 

düşünüyor fide versem mi yoksa vermesem 

mi? Kayıp gidiyor yaşam bu iki dertlinin 

elinde. Olan oluyor gökkuşağına. Bereketin 

dirliğin simgesi gökkuşağı kesiyor ilgisini 

doğadan, bekliyor uzlaşsınlar diye. Toprak 

bereketsiz, kurak, sanki ateşten bir gömlek 

yanıyor için için, kavuruyor dünyayı.  

 

Yeryüzü yağmur çığırtkanlığı 

yapıyor gökyüzüne, yağmur indirsin diye. 

Canını dişine katan gökyüzü indiriyor 

yeryüzüne bardaktan boşanırcasına 

yağmur. Uyanıyor herkes kış uykusundan, 

silkinip kalkıyor. İnsanların gözleri 

aydınlık, sancılar bir kenarda kilitli gömüt. 

Mutlu bir beraberlik bekliyor geleceği, 

ayaklar altına bir daha düşmesin diye bu 

pervasızlık. 

 

Can çekiĢen doğanın arasında kalan 

ve yaĢamla ölümün içinde varlığını devam 

ettiren bu ikilem, keĢmekeĢlik nedir? 

Sürekli devinim halinde doğa yaĢamımıza 

yön verip bizleri yontmaktadır her daim. 

Hiç kimsenin bunu değiĢtirmeye gücü 

yoktur, olmaz da zaten. 

 

Bu bireysel-toplumsal sürtüĢme 

arasındaki çeliĢki nedir? Niçin bu ikilemi, 

biz, bireyler birbirimize yaĢatıyoruz? Bu iki 

sorunun yanıtını “Ben Kimim” diye 

kendimize yönelterek çözebiliriz. Böyle bir 

ülkede bireyler birbirlerini aĢağılayarak, 

Ģiddet kullanarak ve ayırım yaparak hak 

elde etmeye çalıĢmaktadır. Kimi kimden 

ayırt ederek birbirimizi dıĢlıyoruz? “Bana 

dokunmayan yılan bin yıl yaĢasın” ve “hadi 

oradan, sende mi adamsın” duygusal 

düĢünceleri bireyin toplumu ile kuramadığı 

açık ve anlaĢılır olmayan iletiĢimsizlikten 

kaynaklanıyor. 

 

 

      “Biz kimiz ki” ötekini dıĢta bırakmanın 

zevk olduğunu ve bunun bir iç güzelliğin 

dıĢa vurumunun yansıması olarak 
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algılayalım! ġiddet dürtüsünden 

kaynaklanan vahĢet duygusu ile birlikte 

öteki için ayırım yaparak, onun var oluĢunu 

böylece inkâr etmiyor muyuz, öncelikle 

kültürel değerlerin farklı olması 

gerçekçiliğinden? Onun var oluĢundaki 

değerleri, bireysel nitelikleri bilmeksizin 

onu yok sayan duygusal düĢüncenin bir 

“Anlamı” var mı? Tabii ki, yok. Tek 

çözüm; yanımızdaki bireyin sorununu ve 

sevincini kendimiz benimsiyormuĢuz, 

paylaĢıyormuĢuz gibi algılayıp 

duyumsarsak, özellikle onun kültürel 

değerlerine, yaĢantısına, sahip çıkarsak, 

“Birey Olmanın” erdemine ve onuruna 

ulaĢıp kendi içsel doğamıza aykırı 

davranmayız. 

 

Doğa Çatışmaların Yumağı 

 Parametrelerin Çelişkisidir. 

 Birleşimi İse: “İnsan Severliktir.” 

 

Olduğu gibi görünmenin en çarpıcı 

davranıĢ biçimi içtenlik ve doğallıktır, sıcak 

bir gülümseme ile birlikte güne “Merhaba” 

diye baĢlamak bunun ilk ifadesidir. 

Toplumsal bilincin geliĢmesi ile birlikte 

ortaya çıkan sonuç “Ġnsan Severliktir.”  

  

         “BireyselleĢmeksizin” bir toplum 

“Ġnsan Sever” olmaz, “Ġnsan Sever” olması 

için bireyin o toplumu oluĢturan kültürel 

zenginliğini ve çeĢitliliğini içine sindirmesi 

gerekir. Bireyin kiĢilik haklarına saygı 

göstererek özellikle ona düĢünme, yazma ve 

eyleme geçirme yetkisini vermek toplumsal 

bilincin yerleĢip uygulanması açısından 

üzerinde yaĢadığı toprağına sahip çıkması 

kadar önemlidir ve bu amaç doğrultusunda 

birey yurtsever “YurttaĢ”  olur. 

 

     Düşlemlerimizin uzantısı zaman, 

karanlıktan ışığı kırarak duygusal 

düşüncemize ulaşan, rüzgârın saçlarımızı 

taradığı yamaçlarda yurtsuz uykularımızın 

sabahları inlemiş. Ucu ağulu kargılarla 

birlikte bedenlerimizden çekilen renk 

cümbüşü içindeki aynaların iz düşümü, 

ağıtların okunduğu mezar taşları üzerine 

kazılarak yazılmış içi dışı boş kelimelerden 

çok yaşamla kucaklaştırıyor bizleri. 

Sanrılarımızdan arındırarak çekilmemiş bir 

namlunun sessizliğinde, şafağın kızıllığı ve 

yeni bir günün doğuşu, muştuluyor bizlere 

yaşama sevincini. Karın altında kalmış 

yeryüzüne çıkmaya çalışan özgürlüğün 

haykırışı peşinde. 
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ARKEOLOJĠ, ANTROPOLOJĠ VE 

SOSYOLOJĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

           (M. Fatih DEMĠRDAĞ) 

Özet  

Arkeoloji, Antropoloji ve Sosyolojinin 

inceleme konuları en genel anlamıyla insan 

toplumlarıdır. Bu yazımızda Arkeoloji, 

Sosyoloji ve Antropoloji disiplinlerinin 

beraber nasıl çalıĢması gerektiğine 

değinilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu sebeple 

disiplinler arası bilgi alıĢ veriĢi önem arz 

etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Arkeoloji, antropoloji, 

sosyoloji, disiplinlerarası iliĢkiler. 

 

The Relation Between Archaeology, 

Anthropology and Sociology 

 

Abstract 

Ġn the most general sense, the subjects of 

study for archeology, anthropology and 

sociology are human societies. In this 

article, we will discuss the collaboration of 

archeology, sociology and anthropology.  

For this reason, interdisciplinary 

information exchange and sharing is very 

important. 

Keywords: Archaeology, anthropology, 

sociology, interdisciplinary relations. 

                       

                        GĠRĠġ 

Bu çalıĢmada arkeolojinin kısaca 

geliĢimi, antropoloji ile etkileĢimi ve daha 

sonra antropoloji-sosyoloji iliĢkisine 

değinilmiĢtir. Arkeoloji ve Antropoloji 

birbirlerine çok yakın disiplinlerdir ve 

beraber çalıĢmaktadırlar. Bu sebeple 

arkeoloji ile sosyoloji de etkileĢim halinde 

olmalıdır. Çünkü bir arkeoloğun bulduğu 

iskelet, fauna, flora, seramik, taĢ ve kemik 

alet malzemeleri kültüre iĢaret etmektedir. 

Kültür ise sosyologlar açısından önem arz 

eden bir olgu olup birçok araĢtırmacı 

tarafından ele alınmıĢtır. Bundan mütevellit 

bu çalıĢmadaki amaç inter-disipliner 

çalıĢmaların önemine iĢaret etmektir. Zira 

günümüzde, bilimlerde yaĢanan en büyük 

problemlerden birisi, disiplinler arası 

çalıĢma, dayanıĢma ve bilgi alıĢveriĢinin 

eksikliğidir. 

 

1. Arkeoloji ve Antropoloji ĠliĢkisi  

Arkeoloji’nin ilk öncüleri eğlence 

ve heyecan arayan geçmiĢi kazmaktan zevk 

alan kiĢilerdi. Bunlardan biri olan Heinrich 

Schliemann için Homeros’un kitabında 

değindiği Ģehirleri araĢtırmak en büyük 

tutkuydu. Kırklı yaĢlarında ticareti 

bırakarak Homeros’un efsanevi Ģehri 

Troia’yı araĢtırmaya karar verdiği ifade 
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edilmektedir. Buna ilaveten Schliemann 

daima büyük boyutlarda çalıĢmıĢ ve 150 

kadar iĢçi çalıĢtırarak yüzlerce metreküp 

toprak kazmıĢtır (Fagan, 1988:8). 

Schliemann stratigrafik olarak farklı 

dönemlere ait 7 yerleĢim tabakası keĢfetmiĢ 

ve altın hazinelere ulaĢmıĢtı. Maatteessüf 

bulduğu hazineleri izinsiz olarak yurtdıĢına 

kaçırmıĢtır. Schliemann’ın Arkeoloji 

metodu bir hafriyat, bir baĢka ifadeyle 

mezar soyguncusu Ģeklindeydi. Bu amatör 

kazı ve define avcılığı 19. yüzyılın son 

çeyreğine kadar devam etmiĢtir. 

Arkeolojinin gerçek bir bilim dalı haline 

gelmesinde ise en önemli katkıyı Johann 

Joachim Winckelmann sağlamıĢ ve bu 

nedenle de arkeolojinin babası olarak kabul 

edilmiĢtir (BaĢaran, 1995:19). 

20. yüzyıla geldiğimizde sosyal 

antropolog ve sosyologlar kendi teorilerini 

çoktan oluĢturmuĢlardır. B. Malinovski’nin 

iĢlevselcilik yaklaĢımı antropoloji ve 

arkeoloji üzerinde bir etki yaratmıĢtır. 

Ayrıca C. Levi-Strauss’un yapısal 

fonksiyonalizm yaklaĢımı da bu etkiyi 

pekiĢtirmiĢtir. Buna ilaveten antropolog 

Franz Boas’ın, 1887 yılında Baffin 

Adası’nda Eskimolar üzerinde yaptığı 

gözlemler kültürel farklılıklar açısından 

önemlidir. Boas’a göre sosyal/kültürel 

sistemleri incelerken dikkatli olmak ve özen 

göstermek icap etmektedir. Keza bu tip 

araĢtırmalardan elde edilecek etnografik 

veriler evrim ya da değiĢme yasasını ortaya 

koyabilirdi. Zira Boas yöntem olarak 

“tümevarım”ı öneriyordu (Güvenç, 

1976:77). Buna binaen arkeologlar artık 

estetik ve zengin malzeme bulma peĢinde 

değil, buldukları envanterlerin nasıl ve ne 

için üretilmiĢ olabileceklerini düĢünmeye 

baĢlamıĢlardır. 

Antropoloji ise en sade biçimi ile 

“insanbilim” demektir (Tekçam, 2007:19). 

AraĢtırma konusu Ġnsanı oluĢturan kültürel 

ve biyolojik yapılardır. Ayrıca antropoloji 

doğa ve sosyal bilimler ile iç içedir. Çünkü 

antropoloji,  

“… İnsanlığın geçmişi ve bugünüyle 

ilgili her şeyi içerir. Kuşkusuz pek çok 

disiplin de şu ya da bu şekilde insanoğluyla 

ilgilidir. Anatomi ve fizyonomi gibi bilim 

dalları insanı biyolojik bir organizma 

olarak inceler. Sosyal bilimler insan 

ilişkilerinin ayırt edici türleriyle 

ilgilenirken insani bilimler insan 

kültürünün başarılarını ele alır. 

Antropologlar bu konuların tümüyle ilgili 

olmalarına rağmen, bunların hepsini, tüm 

yer ve zamanlar içerisinde birlikte ele 

almaya çalışır. İşte insan doğası denen 
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anlaşılması oldukça zor kavramı ele alma 

çabalarında antropologları donanımlı kılan 

da bu eşsiz, geniş ve bütünsel bakış 

açılarıdır” (Haviland, Priens, Waltrah, 

Mcbride, 2008: 48). 

Ġnsanın biyolojik bir canlı olarak 

evrim süreci ve yaĢayan insanlarla eski 

popülasyonları, eski türler ve insana en 

yakın tür primatlar arasındaki benzerlik ya 

da farklılıkların incelenmesi biyolojik 

yapıyı teĢkil eder. Kültürel yapı ise hem 

maddi
1
 hem de manevi

2
 kültürü bir arada 

incelemektedir. Bu sebeple antropoloji 

insanın geçmiĢine ve bugününe ıĢık tutmayı 

hedeflemektedir. Zira arkeoloji de eskiyi 

inceleyen bilim olması hasebiyle insanlığı 

tüm vasıflarıyla ile ele alan antropoloji’nin 

bir parçası ve ona en yakın bilimdir 

diyebiliriz. 

 

2. Antropoloji ve Sosyoloji ĠliĢkisi 

Antropolojinin inceleme alanını 

“insan” olarak belirlemesi onu bir baĢka 

disiplin ile de karĢı karĢıya getirir: o da 

sosyolojidir. Sosyoloji tanımı gereği 

toplumların yapısını, organize oluĢ 

                                                           
1
 Maddi kültür öğeleri arasında, mimari, heykel, alet, 

seramik vb. 

2
 Manevi kültür öğeleri arasında, değerler ve 

semboller, din, gelenek, görenek vb. 

Ģekillerini, insanların toplum içerisindeki 

davranıĢlarını, birey, grup, kurum gibi 

kavramlar dahilinde insanların nasıl hareket 

ettiklerini inceler. Bu tanımlamadan 

hareketle antropoloji ile benzerlik 

göstermesine rağmen ikisi de ayrı birer 

disiplindirler. Temelde sosyoloji 

endüstrileĢmiĢ toplumlarla (batı odaklı) 

ilgilenirken, antropoloji endüstrileĢmemiĢ 

toplumlara yönelir. “Sosyoloji büyük bir 

toplumda belli bir konu veya soruna 

yönelirken, antropoloji dar bir alanda 

sistemin bütününü incelemeye elverişlidir. 

Sosyoloji, tarih ve felsefe geleneğinin 

devamı olarak yazılı kaynakları ve verileri 

istatistik yöntem ve tekniklerle inceler. 

Antropoloji yazılı kaynakları olmayan 

toplumlarda geliştirdiği tekniklerle sözlü ve 

töresel kaynakları araştırır” (Güvenç, 

1979:77). 

Antropoloji ifade ettiğimiz üzere 

batı dıĢındaki ve batıdan farklı toplumları 

ele almaktadır. Bunlar, Yeni Çağ 

baĢlangıcından itibaren Batının kolonyal 

yayılma sürecinde batılı kâĢif, asker, tüccar, 

gezgin, misyonerin karĢılaĢtığı yeni 

topluluklardır. Keza 16. Yüzyılın keĢifleri 

yeryüzünde beyaz tenli, Hıristiyan 

Avrupa’ya benzemeyen (siyahi) insanlar ve 

toplumların olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu 
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KeĢifler yeni karĢılaĢmaları, karĢılaĢmalar 

bu farklılığın niçin ve nedenleri üzerinde 

yeni sorulan doğurmuĢtu (Güvenç, 1979:9). 

Bu sebeple “insanlar ve toplumlar neden 

birbirlerine benziyorlar? Ġnsanlar ve 

toplumlar neden birbirlerine 

benzemiyorlar? Ġnsanlar ve toplumlar neden 

ve nasıl değiĢiyorlar?” (Güvenç, 1979:61) 

gibi sorular önem arz etmektedir. 

Sosyoloji ise toplumdaki gerilim ve 

çatıĢma alanlarına, baĢka bir ifadeyle 

toplumsal soruna odaklanmıĢtır. Bu 

bağlamda toplumsal sorunu izah etmek ve 

üzerinde etkin olabilmek gayretindedir. 

Modern toplumlar yani batının kendisi 

baĢlangıç ve kurumlaĢma dönemi itibariyle 

sosyolojinin çalıĢma sahası olmuĢtur. 

Sosyoloji, toplumsal alanın akılcı bilgisini 

oluĢturma çabasında kendisini amaç 

çözümleme ve önerilerini, projelerini, Batı-

dıĢı toplumları bilgisini oluĢturma çaba ve 

deneyimlerinden, bu konudaki birikmiĢ 

bilginin bilimselleĢtirmesi giriĢimlerinden, 

antropolojiden ayrı tutmuĢtur (Schnapper, 

2005: 2-7). 

Sosyoloji modern toplumu, 

toplumsal kurum ve davranıĢların 

kökenlerinin açıklamada antropolojinin 

sağladığı verilerden sıklıkla yararlanmıĢtır. 

Antropoloji ise veri toplamamanın ötesine 

geçip incelediği toplumları açıklamaya 

yöneldiğinde sosyolojiye baĢvurmuĢtur 

(Pritchard, 1988:63-65). Özellikle sosyal 

antropoloji çoğu kez sosyoloji ile birlikte 

anılmakta zaman zaman sosyoloji olarak da 

tanımlanmaktadır (Güvenç, 1979:8). 

 

SONUÇ 

Özetle bu üç disiplinin ayrı açıklama 

dili ve yöntemleri geliĢtirdiğini, fakat 

birbiriyle bir etkileĢim ve alıĢveriĢ 

içerisinde olduklarını ifade edebiliriz. Keza 

çalıĢmaları belirli disiplinler içerisinde 

sınırlamak yerine, sorunlara daha global ve 

bütüncül yaklaĢmak daha faydalı olacaktır. 

Bir baĢka ifadeyle sosyal bilimler her 

zaman birbirleri ile iliĢki/etkileĢim 

halindedir. Bu çok geniĢ sosyal alanlar 

içerisinde birbirinden kopuk bir Ģekilde değil, 

ortak genel amaçlar doğrultusunda 

araĢtırmalar sürdürmelidir.  Bu sebeple 

uzmanlık alanı ne olursa olsun bu temel 

amaç bilimsel hizmettir. 
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            Sıradanlık ve Bilinç 

            (Pervin KARAKOÇ) 

 Sıradanlık ve hazıra konmuĢluk belki de 

toplumumuzun en büyük sorunu durumda. 

Sorgulamaya bile üĢenen bir toplumda 

pasifleĢen bir beyin soruları algılamada ve 

ya çözüm üretmekte sorunlu bir pozisyonda 

olur. Belki de bu yüzden felsefe insanı 

delirtir cümlesini çoğu insandan duyuyoruz. 

Felsefenin dili denildiği zaman beni nelerin 

bekleyeceğini merak ettim desem de olaya 

bir açıdan tedirginlikle yaklaĢtım. 

Veremeyecek bir cevap kendimi sorgulama 

aĢamasına getirdiği anda tonlarca sorunun 

ardı ardına kesilmeyeceğinin 

bilincindeydim belki de. Felsefede sorulan 

her bir soruya din açısından yorumlar 

vermekte sorun yaĢamasak da bilim 

acısından cevaplar bulmakta sıkıntılı bir 

durum olduğunun da bilincindeyiz. Bir 

tartıĢma konusu olan insanı hayvandan 

ayıran özellik nedir sorusuna, “düĢünce” 

dediğimiz zaman toplumun çoğu tarafından 

kabul görüldüğü gibi bazıları bu duruma 

tepki verebilir. Beni çok tatmin etmese de 

bu görüĢe katıldığım noktalarda var. Ġnsanı 

hayvanlardan ayıran en önemli özellik 

düĢünebilmesidir. Bir toplumdan baĢka bir 

topluma katılmak isteyen aynı türdeki 

hayvan dıĢlandığı zaman bunun fiziksel 

görünüĢle bir ilgisi olduğunu düĢünüyorum. 

Veya Ģu noktada insan geliĢirken diğer 

türlerde bir geliĢim söz konusu olmadığında 

düĢüncenin olmadığını gözler önüne 

seriyor. Bir arı düĢünebiliyorsa sürekli 

neden bal üretebilir. Ġnsanoğlunun 

geliĢimindeki en önemli etken icatlar değil 

mi? Ama zihnimi yoran baĢka bir durum ise 

http://olur.belkide/
http://olur.belkide/
http://olur.belkide/
http://duyuyoruz.felsefenin/
http://duyuyoruz.felsefenin/
http://duyuyoruz.felsefenin/
http://verebilir.beni/
http://düşünebilmesidir.bir/
http://üretebilir.i̇nsanoğlunun/
http://üretebilir.i̇nsanoğlunun/
http://üretebilir.i̇nsanoğlunun/
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düĢünemeyen bir hayvan yuvasını nasıl 

kurabiliyor? Hayvanlarda da insanlar gibi 

içgüdülere sahiptirler. Bunun en iyi örneği 

annelik içgüdüsüdür. Güney Hindistan’da 

terk edilmiĢ bir köpek yavrusu bir maymun 

tarafından korunup sahipleniliyor. Bu 

duruma benzer baĢka örnekleri de internet 

dergi，gazete vs. görebilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Size Bir Sır Vereyim Mi? 

            (Tuba BĠNGÖL) 

Bence dünya gerçekten yaĢanmaya değer, 

fakat yaĢadığımız bu hayatı kastetmiyorum, 

yapabileceklerimizle elde edeceğimiz yeni 

dünyadan  bahsediyorum. ġöyle  bir 

düĢünelim: yoksulluk neden var? 

Yoksulluğun kurucuları  olarak biz insanlar 

neden üzerimize düĢen görevleri yerine 

getirmiyoruz? Ne zamana kadar sokaklarda 

dilenen insanlara 3-5 kuruĢ vererek 

vicdanımızı rahatlatmaya çalıĢacağız. 

Bunun bir sonu olmalı. 

  Peki ya savaĢlar, onlara da bir son verme 

zamanı gelmedi mi? Ġnsanlar ne zamana 

kadar dinleri yüzünden dıĢlanıp, ölecek. 

Dil, din, ırk  bunları o kadar da sorun haline 

getirmiĢiz ki... Kimsenin gözü hiç bir Ģey 

görmüyor. Sadece bu çerçevede hareket 

ediliyor. Aynı dine sahip değilsen 

dıĢlanıyorsun, aynı dil, aynı ırka  sahip 

değilsen yine seni dıĢlıyorlar. Hatta aynı 

dinde ki insanlar bile birbirlerini dıĢlıyorlar. 

Hep bir üstünlük kurma çabası. Oysa ki hiç 

kimse kimseden üstün değildir. Durmak 

bilmeyen kadına Ģiddet... Hep bir ölüm, 

ölüm, ölüm... nereye baksak ölüm 

haberleri… O kadar boĢ sebeplerden ötürü 

birbirlerini öldüren insanlar var ki... nedir 

http://içgüdüsüdür.güney/
http://içgüdüsüdür.güney/
http://içgüdüsüdür.güney/
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bu öfkeniz, ne bu kızgınlığınız, neden bu 

nefret? Artık bunları geride bırakma 

zamanı. Bu alıĢkanlıklarımızla elde 

ettiğimiz dünya yaĢanılacak bir yer değil. 

Çocuklar böyle bir dünyada yaĢamayı hak 

etmiyor. Onlara temiz bir gelecek 

sunmalıyız. Bunu da edindiğimiz tüm kötü 

alıĢkanlıkları sonsuza dek yerin altına 

gömüp, insanlık ve merhamet duygularını  

gün yüzüne çıkararak çözebiliriz. 

  Hep beraber temeli merhamet duygusuyla 

kurulmuĢ yeni bir dünya inĢa edelim. 

Dünya iĢte o zaman gerçek anlamda 

yaĢanmaya değer bir yer olacak ve bunu 

yapmak bizim elimizde…          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen Misin Yoksa Ben mi? 

(Gülay ERÇIKTI) 

Ben miyim bu suskunluğun nedeni, 

Sen misin gölgesi? 

Bir çınarın altında yatarken herĢeyi geride 

bırakarak, 

Son bir çaba ile konuĢma arzusunda adeta. 

Sırılsıklam bir yaz yağmurunda, 

Bu suskunluğun arasına sıkıĢmıĢ damlaların 

içinde, 

Akıp gidiyorum. 

 

Ben miyim bu suskunluğun nedeni, 

Ardından getirdiklerinin yansıması mı? 

Sanki bir hükümsüzlüğün içinde hüküm 

bulmuĢçasına, 

Sebepsiz biriken yaĢların ardında. 

KarmaĢıklığın tam ortasında, orada, 

Suskunluğun sesini duyuyorum. 

Geri gelen her bir an gibi sınırsız, 

DillenmemiĢ yoksunluğunda dile gelenler. 

 

Ben miyim bu suskunluğun nedeni, 

Sen misin gölgesi…. 
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             PĠġMANLIKLAR… 

         (Ahmet KIZILBULUT) 

Ölüm döĢeğinde olsanız en çok neden 

piĢmanlık duyardınız? 

Yok, korkmayın ölüm üzerine bir yazı 

yazmayacağım. Tersine hayatın gerçek 

manası üzerine bir yazı bu... 

  

Ölüm döĢeğindekilere kulak veren 

hemĢire 

Bronnie Ware ölüm döĢeğindeki hastaların 

son 12 haftasını geçirdiği palyatif ünitede 

8 yıl hastalarla tek tek sohbet etmiĢ bir 

hemĢire. Onların ölmeden önce en çok 

neden piĢman olduklarını anlamaya 

çalıĢmıĢ. Bulduklarını büyük bir titizlikle 

tasnif edip kiĢisel blogunda  paylaĢmıĢ. Ġlk 

sene 3 milyondan fazla kiĢinin okuduğu 

bu listeyi sonradan “Ölüm 

DöĢeğindekilerin En Büyük 5 

PiĢmanlığı” adlı kitaba aktarmıĢ. Bu 

konunun yoğun ilgi görmesinin anlaĢılır 

bir nedeni listedeki her piĢmanlığın hayata 

dair sarsıcı bir ders olması. 

  

En büyük 5 piĢmanlık 

 Peki neydi ölmeden önce itiraf edilen en 

büyük piĢmanlıklar? Özetle geçeyim. 

KeĢke hayallerimden vazgeçmeseydim, 

aĢırı yoğun çalıĢmasaydım, duygularımı 

paylaĢsaydım, dostlarımla bağımı 

korusaydım ve mutlu olmayı seçseydim. 

Ġsterseniz tek tek açalım bu hayat bilgisi 

dersini. 

1. KeĢke hayallerimden vazgeçmeseydim! 

En yaygın piĢmanlık ne biliyor musunuz? 

Neredeyse ölüm döĢeğindeki her hasta 

Ģunu söylüyor: “Şimdiki aklım olsaydı 

kendi hayallerimin peşine daha ısrarla 

düşerdim!” Hepimizin yaĢayacak bir 

hayatı var. Kimimiz bu hayatı baĢkalarının 

bize biçtiği hedefler için yaĢıyoruz. 

Kimimiz de kendi yolunu bulmak için 

sürüden ayrılıyor. AnlaĢılan o ki 

baĢkalarının hikayesinde figüran olmak en 

büyük piĢmanlık. Saadet kiĢinin kendi 

hikayesinin kahramanı olmasında…  

2. KeĢke aĢırı yoğun çalıĢmasaydım! 

Ölüm döĢeğindeki her erkeğin neredeyse 

altını çizdiği bir nokta var: Çok çalıĢmak: 

iĢ için aile ve dostları ihmâl etmek. 

Çocuklarının nasıl yetiĢtiğine Ģahit 

olmayan, aileyle geçirilen tatilleri 

parmakları ile sayan erkekler. AnlaĢılan o 

ki hayatın sonuna gelindiğinde iĢte elde 

edilen baĢarılar, para, prestij pek bir anlam 

ifade etmiyor. Geriye iĢ için 

vazgeçilenlerin piĢmanlığı kalıyor. 

3. KeĢke duygularımı ifade etme cesaretini 

gösterseydim! 

Gündelik hayatın dayattığı gelenekler ve 

kurallar içinde çoğu zaman gerçek 

duygularımızı saklıyoruz. Sonra da piĢman 

oluyoruz, gerçek duygularımızı ifade 

etmediğimiz için. Bu piĢmanlığın bizde 

daha yoğun olduğunu tahmin ediyorum. 

Çünkü çok duygusal bir toplumuz- erkeği 

en çok ağlayan ülkelerden biriyiz!- ama 

aynı zamanda duygularımızı ifade etme 

konusunda son derece tutuk bir halimiz 

var. Mesela çok ağlıyoruz ama halâ içten 

bir “Seni seviyoruz” demekte 

zorlanıyoruz. Siz siz olun sevdiklerinize 

duygularınızı söylemeyi ertelemeyin. 
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4. KeĢke dostlarımla bağımı korusaydım! 

Çocukluk arkadaĢları, ilk gençlik 

arkadaĢları, okul, askerlik, iĢ arkadaĢları... 

Mahalleden, apartmandan komĢular… 

Hikayemizin kahramanları. Onlar olmadan 

bizim de hikayemiz yok. Hayat telaĢına 

kapılıp dostlarını ihmal etmenin 

piĢmanlığı ölüm döĢeğindeki en büyük 

keder. 

5. KeĢke kendime mutlu olmak için daha 

fazla fırsat verseydim! 

Ġncir çekirdeğini doldurmayacak Ģeylere 

takarak hayatı kendine zehir edenlerin 

piĢmanlığı. Hep baĢkalarını mutlu etmek 

için kendi mutluluğundan feragat etmek. 

DeğiĢimden korkarak alıĢkanlıkların sıkıcı 

dünyasına kendini hapsetmek. Ölüm 

döĢeğinde hepsi piĢmanlık nedeni. “Keşke 

biraz daha çok gülseydim, keşke biraz 

daha çok komiklik yapsaydım” diyen o 

kadar çok ki. 

 

Hayat bir seçimdir! 

ġimdi diyeceksiniz ki hocam bize son 

piĢmanlığı anlatmak için ta 

Avustralya’daki hemĢireye gitmeye ne 

gerek vardı. Haklısınız zira bütün bu hayat 

dersini muhteĢem dizeleriyle Necatigil 

anlatır. ġiiri bayram hediyesi olarak kabul 

edin. BaĢkalarına ipotekli bir hayat sizin 

değildir. Kendi hayatınız seçin. 

SEVGĠLERDE 
Sevgileri yarınlara bıraktınız 

Çekingen, tutuk, saygılı. 

Bütün yakınlarınız 

Sizi yanlıĢ tanıdı. 

  

Bitmeyen iĢler yüzünden 

(Siz böyle olsun istemezdiniz) 

Bir bakıĢ bile yeterken anlatmaya her Ģeyi 

Kalbinizi dolduran duygular 

Kalbinizde kaldı. 

  

Siz geniĢ zamanlar umuyordunuz 

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi 

söylemek. 

Yılların telâĢlarda bu kadar çabuk 

Geçeceği aklınıza gelmezdi. 

  

Gizli bahçenizde 

Açan çiçekler vardı, 

Gecelerde ve yalnız. 

Vermeye az buldunuz 

Yahut vaktiniz olmadı. 
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  DOSTUM VĠNKA 

  (Ġpek AYDOĞDU) 

Ġnsanlar neden kötülüğü severler Vinka 

Bak kuĢlar var, çimenler ve bulutlar… 

Onları sevmek aslında daha cazip geliyor bana 

Ġstediğim zaman sarılabiliyorum çimenlere 

Yahut ona sarılıp uyuyabiliyorum güneĢin 

altında 

 

Canım sıkılınca elime bir külah çekirdek alıp 

kuĢlarla gökyüzüne çıkıyorum 

Gök, yüzüme bakıp anlat diyor niye sıkıldın 

Yeryüzünden sıkıldım derken gözümden yaĢlar 

akmadan duramıyor 

Ġnsanlar gözyaĢlarımdan kaçıyor  

Kimi Ģemsiye açıyor kimi bir kuytu bulup oraya 

saklanıyor 

Ah Vinka, insanlar benim gözyaĢlarımdan 

kaçıyor 

 

Vinka söylesene onlara çiçekleri sevsinler  

Bak köpekler var köĢede, bir dirhem Ģefkat 

bekleyen  

ġu gri binanın önünde kâğıt toplayan çocuk var 

ya adı Saffet, onu sevsinler 

Aç olmadığı halde yemek yiyenlere söylesene, 

yarısını Saffet’ e versinler 

 

ġu üstünde milyonluk kürkle gezen sözde 

hanımefendiye söyler misin 

O çok sevdiği bedeninden o kürkü çıkartıp 

çıplak gezsin 

Belki kürkünü giydiği hayvanın hissettiğini 

hisseder, ne dersin?  

 

Ama bak Ģurada bir teyze var, kedileri seviyor 

O teyzeyi sevsinler  Vinka 

Kedileri, çocukları, maviyi, bulutları… 

ġiirleri ve yağmurları sevsinler, ben öyle 

yapıyorum 

 

Siyahın içindeki o küçücük noktayı aramaya 

çıksınlar toplanıp  

Ben ordayım Vinka söylesene çayımı içmeye 

gelsinler 

O küçük beyaz noktada bekliyorum  

(I.Ulusal Şenay Aybüke Yalçın Şiir 

Yarışması 3.lük ödülü alan şiir)                                                                                         
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              BAKIġINDA… 

      (Tuğba BĠNGÖL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADIN SONSUZ BĠR GB GĠBĠDĠR… 

(ġilan UĞUR, Merve ÇAPAN, Pervin 

KARAKOÇ) 

Röportaj Tarihi: 19.12.2017                                                                                                                  

Röportaj Yeri: Batman Grand Hasankeyf 

Otel 

Nar Çiçekleri Gazeteci Grubu Dönem 

BaĢkanları: ġilan UĞUR, Merve ÇAPAN, 

Pervin KARAKOÇ. 

                      ***** 

Nar Çiçekleri: Mustafa Altun kimdir? 

Mustafa Altun: Adanalıyım. 47 

yaĢındayım. Evli, iki çocuk babasıyım. Lise 

mezunuyum 20 yıldır turizm sektöründe 

çalıĢıyorum. 12 yıldır yöneticiyim. 4 yıl 

Urfa, 6 yıldır Batman’dayım. Toplam 10 

yıldır bu bölgede turizm sektöründeyim.                                                                                                                        

Nar Çiçekleri: Kadın kavramı size neler 

çağrıĢtırıyor?          

Mustafa Altun: Kadın annedir, kadın eĢtir, 

kadın sabır demektir. Limitsiz, sonsuz bir 

GB hafızaya sahiptir. Hiçbir Ģeyi unutmaz 

ve her Ģey de noktayı koyan kadındır. 

Nar Çiçekleri:  Bir erkeğin kadından farkı 

nedir?      
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Mustafa Altun: Bir Ģeye bakmak ve 

görmek arasında fark vardır. Bakmak 

yüzeyseldir, görmek ise derinlemesine 

incelemek anlamaktır. Erkekler bakar. 

Kadınlar ise görür. Kadın erkeğe göre daha 

istikrarlı ve dayanıklıdır. Kadın daha sonsuz 

düĢünür. 

Nar Çiçekleri: Erkeğin ailede lider olması 

ile ilgili görüĢleriniz nelerdir?   

Mustafa Altun: Evet doğrudur. Ama o 

liderliği o gücü erkeğe veren kadındır. Her 

güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır. 

Nar Çiçekleri: Kadın Ģiddetini nasıl 

tanımlıyorsunuz?     

Mustafa Altun: Geleneksel hale getirilmiĢ 

akıl almaz bir olaydır. Böyle olaylar 

genellikle babadan görmedir. Erkeğin 

gücünü Ģiddetle göstermeye çalıĢması güç 

değil acizliktir.  

Nar Çiçekleri: Sizce hangi kadınlar mutlu?  

Mustafa Altun: Mutlu olan erkeğin mutlu 

olması gibi, mutlu eden kadın mutlu olur, 

her kadın mutlu edilmeli sevilip sayılmalı, 

değer görmeli, incitilmemelidir. 

Nar Çiçekleri: Türkiye’de kadın hakları 

sizce yeterli midir?    

Mustafa Altun: Türkiye’de neyin hakkı 

tam ki. Bu açıdan kadına yönelik haklar 

olsa da bunları yeterli değil, artırılıp ve 

mutlaka uygulanması gerekir. 

Nar Çiçekleri: Bize vakit ayırdığınız için 

teĢekkür eder, iyi çalıĢmalar dileriz. 

     

 

 

 


