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BAŞLANGIÇ: 

Sadece birkaç kişi hatırlar; geçen sene bir özdisiplin projesi olarak başlamıştı Huzursuz Beyin. 

Kitaplar, makaleler okuyor, altlarını çiziyordum ama asıl arzum özetlerini çıkarmaktı. 

Okuduklarım havada kalıyormuş gibi hissediyordum. Birkaç blog denemem olmuş, bir süre 

devam ettiysem de, motivasyon bulamayıp yarım bırakmıştım. 

 

Geçen sene kasım ayında farklı bir yöntem benimsedim. Kişisel Instagram hesabımdan bir 

duyuru yaptım ve ocak ayından itibaren iki günde bir yazacağımı söyledim. 

Böylelikle hem ölçülebilir bir hedef koydum ortaya, hem de çevremdeki insanları bu hedefin 

denetmeni olarak atadım.  

 

2019 Aralık ayını yeni yıl için içerik üretmeye ayırmıştım. Anketlerle en merak edilen sorunları 

araştırdım. Uzmanların listesini çıkardım. Başucu kaynaklarımı seçtim. 

 

Yazmaya başlayacaktım ki, babamın komaya girdiğini öğrendim. Apar topar İstanbul'a gittim. 

Birkaç hafta sonraki cenazesinden sonra evime döndüm. 

 

Rötarlı, epey hazırlıksız ve kırılgan başladım Huzursuz Beyin'e. İlk yazı "Eşikte beklemek" 

babamın vefatıyla ilgiliydi. 

 

Bugün, bu deli yıl biterken, iki yüzden fazla yazı yazdığımı görüyorum. 

 

Özdisiplin sınavını geçtim. Sizin sayenizde. 

 

Ben de yılbaşı hediyesi olarak sizlere bir şey sunmak istedim. Yaptığım anket sonucu, geçen 

sene yazdığım yazılar arasından altmış tanesini seçtim ve bu kitabı oluşturdum. 

İyi okumalar dilerim. 

2021’de görüşmek üzere. 

 
Emre ÖZARSLAN (Huzursuz Beyin) 
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Ben kimim? 

 
Bir efsaneye göre, Girit'ten muzaffer dönen Theseus'un gemisi, hatıra olarak uzun süre 

Atina'da sergilenir. Zamanla geminin tahtaları çürür, yenileriyle değiştirilir. Öyle ki, bir gün 

geminin değiştirilmedik hiçbir parçası kalmaz. 

  

Filozoflar bu fırsatı kaçırır mı, hemen sorarlar: Bütün parçaları farklılaşmış gemi hala 

Theseus'un gemisi midir? 

  

Yoksa ona artık başka bir gemi diyebilir miyiz? 

  

Diyelim ki, hala aynı gemi olduğunu iddia ediyoruz, peki eğer birisi eski parçaları saklamış 

olsaydı ve o parçaları birleştirip ikinci bir gemi yapsaydı, hangisi Theseus’un gemisi olurdu? 

  

Belki benliğimiz de Theseus’un gemisi gibidir; hatıralarımızdan, düşüncelerimizden, 

arzularımızdan, duygularımızdan ve fark edemediğimiz diğer parçalardan oluşan ve 

sonucunda bizi veren bir denklem. 

  

Zaman, denklemin her bir parçasını sürekli değiştirdiği için sonucunu da sürekli değiştiriyor. 

  

Mezun olduktan sonraki ben, askere gittikten sonraki ben, Dostoyevski okuduktan sonraki 

ben, terk edildikten sonraki ben, evlendikten sonraki ben, anneannem öldükten sonraki ben, 

Gezi’den sonraki ben, Ankara Garı patlamasından sonraki ben, hep farklı. 

  

Bir yıl sonraki ben de bugünkünden farklı olacak. Trajik değişimler yaşamazsam şimdiki bene 

çok yakın birisi olacak bir hafta sonraki ben. 

  

Ama şu an geçmişteki hiçbir ben’in özdeşi olmadığım gibi, gelecekteki hiçbir benin de özdeşi 

olamayacağım. 

  

Ben kimim? 
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Bunu sadece şu an için söyleyebilirim. 

  

Son nefesimi verirken oluşturduğum bütün benler toplanıp tek bir duyguya dönüşür belki, 

  

Belki Anathema’nın o beş mısrasını anımsarım sonuncu ben giderken: 

  

Bizler, yalnızca birer anız zamanın içinde; 

bir gözün kırpılması, 

bir körün rüyası, 

ölmekte olan bir beynin görüntüleri. 

Umarım anlamazsın. 

 

Yazının orijinali: Ben kimim 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3

https://www.huzursuzbeyin.com/post/ben-kimim
https://www.huzursuzbeyin.com/post/ben-kimim


Ortaya bir mektup 
 
Belki böyle yazarak kalpsizce davranıyorum. Belki dünyanın en kötü insanıyım. Öyle bile olsa, 

bu benim sorunum olurdu. Senin sorunun ise herkes gibi sevgi istediğinde, buna gerçekten 

delicesine ihtiyacın olduğuna ve sevilmenin bütün sorunlarını çözeceğine inanman. Ama 

sevgiye gereksinimin nedeni karşındaki insanın niteliklerinden kaynaklanmıyor; ihtiyaç 

duyuyorsun çünkü zayıf ve çaresizsin, kendi başının çaresine bakamayacağını varsayıyorsun. 

Evet, zayıfsın. Kesinlikle ve kesinlikle kendi düşündüğün şekilde sevilmeyi talep ediyorsun; 

çünkü sadece sevginin seni ölümden beter bu bataktan kurtarabileceğine inanıyorsun. 

 

Ama kurtaramaz. 

 

Keşke o ısrarla talep ettiğin sevgiyi, senin için önemli birisinin sana vermesini 

sağlayabilseydim. O zaman bunun işe yaramadığını kendi gözlerinle görebilirdin. O koşullar 

altında kendini yine de batmış hissederdin. Neden biliyor musun? Yaşamın boyunca kendin 

için bir şey yapmadıkça, sadece dış kaynaklardan beslenmeye çalıştıkça kendine asla yardım 

edemezsin ve sürekli başkalarının insafı altında çaresizlik içinde debelenirsin. 

 

Hoşuna gitsin ya da gitmesin kaya gibi gerçektir bu; hiç kimsenin seni talep ettiğin şekilde 

sevmesini sağlayamazsın. Diyelim bir mucize oldu ve sağladın; bu sefer de bu kişinin 

ölmesinden, seni terk etmesinden ya da eskisinden daha az sevmesinden korkar ve yine aynı 

berbat kaygıyı duyarsın. 

 

Hayatın, bu kaygı sarmalında parmaklarının arasından akmaya devam eder. 

 

Bu sorununun tek bir çözümü var: kendini mutlu olmaya layık ve değerli görmek için 

başkalarının onayını almak zorunda hissetmekten vazgeçmek. 

  

Bundan vazgeçmedikçe ilişkilerini berbat etmeye ve çok kaygılı insanların yaptıkları diğer yıkıcı 

şeyleri yapmaya devam edeceksin. 

 

Demek ki bugün burada bir seçim yapman gerekiyor. Ya talep ettiğin gibi sevilmen gerektiğini 

4



düşünmeye devam edip soylu bir şekilde kendini yok edersin, ya da başkaları tarafından 

onaylanmak ne kadar hoş olsa da, buna ihtiyacın olmadığını anlamaya başlarsın. 

 

Ancak unutma; sadece ikinci durumda, karışık hayatını yeniden kurmak için bir şansın olur. 

 

Sevgiler. 

 

Yazının orijinali: Ortaya bir mektup 
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Empati bu değil 
 
Gündelik söylemlere baktığımızda insanların empatiden anladıkları şeyin, başkasının 

ayakkabılarını giymek yerine, kendi beyinlerini; dolayısıyla zihinsel yetilerini onların bedenine 

ışınlamak olduğunu fark ederiz. 

  

Bir buluşmaya davet edilmediği için gücenen ve kendisini onlardan uzaklaştıran kişi için 

arkadaşı şunu söylüyor: 

  

“Benim de davet edilmediğim oldu ama hiç kendimi sevdiklerimden uzaklaştırmadım.” 

  

İşkolik ve girişken bir adam, daha yeni mezun olmuş ama yoğun anksiyete nedeniyle bir yere 

CV'sini gönderemeyen utangaç gençle empatiyi kendince şöyle kuruyor: 

  

“Ben onun yerinde olsaydım; yazardım hemen mükemmel bir CV, kabul edilene dek milletin 

kapısının önünde yatardım." 

  

Son günlerde en sık söylediğimiz ve duyduğumuz ise; 

  

"Madem şiddet görüyor, koyuversin canım adamı kapının önüne! Ben olsam bir dakika 

durmam, kalıyorsa demek ki hak ediyor." 

  

Psikolojik beklentilerin aksine fiziksel beklentilerimiz konusunda pek sorun yaşamayız. 

Örneğin cılız biri için “ben onun yerinde olsam şu buzdolabını tek başına taşırdım” demeyiz. 

Boyu kısa birini, “o dolabın tepesine sandalye kullanmadan da erişebilmeli” diye eleştirmeyiz. 

  

Ama insanların hangi zihinsel engellere takıldıklarını fark edebilme konusunda yetersiziz. 

Empati kurmaya kalktığımızda da çoğunlukla yaptığımız, kendi zihinsel becerilerimizi diğer 

kişinin hayatında düşlemek oluyor. 

  

Oysa herkes, bambaşka bir maceranın içinde sürükleniyor. 
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Ne hayatında tek bir gün ebeveyn sıcaklığı yaşamadığı için sevilmeyi sindiremeyen kişinin, ne 

de geçmişin bütün karanlık anılarını her gece zorlantılı bir şekilde ziyaret etmek zorunda kalan 

birinin umutsuzluğunu anlayabilmek kolay değil. Oysa bunlara benzer farklı konularda 

azınlıkta kalmanın güvercin kırılganlığıyla yaşıyoruz bir çoğumuz. 

  

Peki her birimiz farklı zihinsel engellerle mücadele ederken, nasıl hissedebileceğiz birbirimizi? 

  

Aynı ortak duyguyu anımsayarak. 

  

Deneyimlerimiz ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, duygularımız ortak çünkü. 

  

Örneğin ne kadar farklı nedenlerle olursa olsun, her birimiz çaresizliği biliriz. En çaresiz 

anımızdaki hayalimizin basitliğini hatırlarız. 

  

En büyük hayalimin, sadece on beş dakika müzik dinleye dinleye sahilde yürümek veya bir 

arabanın açık penceresinden yüzümü rüzgara üfletmek olduğu günleri anımsıyorum. 

  

En büyük hayalimin, fiziken hiçbir engelim olmadığı halde kollarımı ileriye doğru birkaç santim 

itebilmek ve bir başka canlıya dokunabilmek olduğu çaresiz günlerimi anımsıyorum. 

  

Davet edilmediği için kendisini dışarıya kapatan bir insanın muhtemelen en büyük hayali 

arkadaşlarının yanında kalabilmektir. 

  

Üniversiteden yeni mezun olmuş gencin en büyük hayali muhtemelen CV doldurup gönder 

tuşuna basabilmektir. 

  

Bunlar, kimilerine çok basit eylemler gibi görünebilir. Muhakkak öyledir, lakin zorluklarını 

yaşayanlar bilir. 

  

Kustarica'nın Arizona Rüyası'ndaki genç şöyle der, 
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"Hiç unutmam, babam demişti ki, 'eğer bir gün birinin ruhunu görmek istersen sana hayallerini 

göstermesini istemelisin.'" 

  

"Böylece senden daha beter bok içinde yüzenlere karşı merhametin olur." 

  

Başkalarının çaresizlik hissettiği konular bize yabancı veya basit geldiğinde kendi çaresizlik 

anılarımıza dönmek ve hayallerimiz basitliğini hatırlamak, karşımızdaki insana üstenci ve kibirli 

bir şekilde acımaktan ziyade merhamet duymamızı sağlayabilir. 

  

Sonuçta, Arizona Rüyası'nın açılış şarkısında dediği gibi: 

  

"Hepimiz aynı ölüm arabasının canlı yolcularıyız." 

  
Yazının orijinali: Empati bu değil 
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Ne garip şey 

 
Madagaskarlıların eski bir mitosuna göre Tanrı Driananaharri canlıları yaratmak istemiş. Oğlu 

Ataokoloynona’yı (Ne Garip Şey) i yeryüzünün koşullarını incelemesi, yeryüzünde canlıların 

yaşayıp yaşamayacağına bakması için dünyaya göndermiş. 

  

Ataokoloynona, gökten yere inmiş ama yeryüzü öyle sıcakmış ki, dayanamamış serinlik 

bulabilmek için yerin içlerine dalmış, bir daha da dönmemiş. Tanrı, oğlunu beklemiş, beklemiş, 

dönmediğini görünce, uşaklarını, oğlunu aramaları için yeryüzüne göndermiş. 

  

Tanrının uşakları, yeryüzünde binbir zorluk içinde tanrının oğlunu arayıp durmuşlar. Bu arada 

üreyip çoğalmışlar da. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Hem Ataokoloynona’yı 

bulamadıklarını bildirmek, hem de artık ne yapmaları gerektiğini öğrenmek için tanrıya ulaklar 

göndermişler, hala da ulak gönderip duruyorlar. 

  

Ama gidenlerden hiçbiri geri dönmüyor. 

  

Onlar da, ne yapacaklarını bilemediklerinden tanrının oğlunu, Ataokoloynona’yı, yani Ne Garip 

Şey’i aramaya devam ediyorlar. 

  

İoanna Kuçuradi, “Sanata Felsefeyle Bakmak” adlı eserinde bu mitosu diğerlerinden ayıran 

özelliği şöyle açıklıyor: 

  

İnsanlar rastlantı sonucu buradadırlar. Kendileriyle, varlıklarıyla hiçbir ilgisi yoktur dünyanın. 

Hiçbir şey onlar için yaratılmamıştır ve varolmaları temelde hiçbir şeyini değiştirmiyor 

dünyanın. 

  

Binlerce yıl önce, Afrika'nın küçük kabilelerinde yaşayan bir grup insanın, varoluşa, hayatın 

anlamına ve ölüme dair trajik ama bilgece açıklaması, ne zaman akılma gelse büyülüyor beni. 

  
Yazının orijinali: Ne garip şey 
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Biten bir maceranın tuhaf hüznü 
 

1. “Seul’u hiç sevmedim. Hong Kong, Singapur veya Bangkok’ta hissettiğim o özel hissi asla 

vermedi bana. Peki neden şimdi buradan ayrılırken kendimi böyle üzgün hissediyorum?” 

  

Dünyanın bütün ülkelerini gezmek amacıyla yola çıkan ve bu deneyimini kitaplaştırıp en çok 

okunan yazarlar arasına giren Chris Guillebeau, Seul’dan ayrılmak için havaalanına giderken 

böyle düşünüyordu. 

 

O güne dek 168 ülke gezen 33 yaşındaki genç maceraperestin hedefini tamamlamasına sadece 

25 ülke kalmıştı. 

 

2. Yüzüncü durak olan Sri Lanka ziyaretini dün gibi hatırlıyordu. Vardığında Jetlag yaşamış, 

akşam üstü 4’te uyuyup gecenin köründe uyandığı için sabaha kadar otelin plajında kitabını 

yazmıştı. “Bu” dedi, “68 ülke önceydi. Zaman nasıl da çabucak geçti.” 

  

Aslında bitirmeye hazırlıksız değildi. Gittiği her ülkede ona aynı soruyu sormuşlardı, “hedefini 

gerçekleştirince ne yapacaksın?” Önceleri geçiştirirken, sonunda en iyi cevabı bulmuştu: 

  

“Beğendiğim ülkeleri yeniden gezeceğim. Kaldı ki seyahat etmek benim hayatımın sadece bir 

parçası.” 

  

 3. Doğru bir cevaptı bu. Artık ülkeleri teker teker gezmek zorunda kalmayacaktı. Dilediği 

ülkeye gidebilecekti. Peki neden özgürleştirici bir ferahlık yerine bu kadar hüzünlü 

hissediyordu? 

  

Tiyatrocu bir arkadaşının sözlerini hatırladı: 

  

“Bir oyun bittiğinde, onu sevmesem, hatta o an kafamda başka bir oyunla ilgileniyor olsam bile 

perdeler son kez kapanırken hüzün kaplar içimi. Çünkü sadece oyuna değil, büyük emek 

harcadığım, hayatımın yoğun bir dönemine de elveda dediğimi bilirim." 

10



4. Durumunun bilincine varan Chris, bir sonraki durağı olan Özbekistan’dan ayrılırken 

havaalanındaki bütün havayı içine çekti ve kendi kendine şöyle dedi: “bu yeri ve bu zamanı iyi 

kaydet aklına. Bir daha asla görmeyeceksin.” 

  

Hepimiz hissetmişizdir bu hüznü; hiç bitmeyecekmiş gibi görünen üniversiteden mezun 

olurken, bizi yıpratan sevgiliyi terk ederken, büyük umutlarla başka bir ülkeye göç ederken 

veya yıllardır sürdürdüğümüz işimizi bırakıp güneye kaçarken. 

  

En sevineceğimizi düşündüğümüz anda peydahlanır derinlerden, büyük bir macerayı 

bitirmenin hüznü. 

  

Çünkü her büyük maceranın bitimi, en büyük macera olan yaşamımızın sonunu hatırlatır bize. 

  

Ve iyi kaydetmemiz lazım aklımıza her yeri ve her zamanı. 

  

Bir daha görmeyeceğiz asla. 

  
Yazının orijinali: Biten bir maceranın tuhaf hüznü 
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Otuz yaş sendromu yanılsaması 
 
Japonların büyük sanatçısı Hokusai, hayatı boyunca 30 binden fazla resim yapar, yine de bu 

üretken adam seksenlerine geldiğinde kendisinden memnun değildir: 

  

"Yetmiş yaşından önce resmini yaptığım bütün o şeyler arasında sözünü etmeye değecek bir 

tek şey yok. Yetmiş iki yaşında kuşların, hayvanların, böceklerin ve balıkların gerçek nitelikleri 

ve otlarla ağaçların canlı doğaları üzerine nihayet bir şeyler öğrendim. Yüz yaşına gelince 

mükemmel olacağım." 

  

Hokusai, hayatı boyunca ölüp dirilmesini sembolize edecek şekilde kimilerine göre otuz, 

kimilerine göre altmış farklı imza kullanır. On dört yaşında Gius imzasıyla çizimlere başlayan 

ünlü yazar Eduardo Galeano ise, bir roman denemesi sonrasında yaşadığı başarısızlıktan 

sonra nasıl "Galeano" soyadını aldığını anlatırken Hokusai'den bahseder: 

  

"Sonra pek çok kere öldüm ve yeniden doğdum. Hokusai, göz kamaştırıcı Japon sanatçı, altmış 

kez yeniden doğuşuna işaret etmek için altmış farklı isim seçmişti. Bende onun cesareti yok; 

ne de ondaki yeteneğin gölgesi." 

  

Büyük tarihçimiz Halil İnalcık'ın yüz yaşında verdiği röportajı hatırlıyorum. "Hayatınızda bir gün 

tembellik ettiniz mi?" diye sorulduğunda şu cevabı verir: 

  

"Hayır. 72 kitabım var, çoğunu 80 yaşından sonra yazdım." 

  

İnalcık Hoca, yüz yaşında bile hala hoca olarak faaldir; yedi doktora öğrencisi bulunur, daha 

yeni makaleleri yayımlanmıştır. Gülümseyerek anlatır: 

  

"Bir şeye aşık oldunuz mu her şeyi unutursunuz işte. Uykunuzu, sıhhatinizi... Ama hedefe 

varmak için ömür, onun için de iyi sıhhat lazım." 

  

Sık sık otuz yaş sendromuna girmiş, artık hayatı ıskaladığına inanan, kendisini yetersiz, 

başarısız, ezilmiş hisseden veya hayatında büyük değişiklikler yapmak istediği halde bundan 

korkan arkadaşlarımdan mesajlar alıyorum. 
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Oysa, zamanımızın aşıladığı rekabetçilik ve mutluluk zorunluluğu ne derse desin, otuzlu - kırklı 

yaşlar, bir vazgeçme durağı, bir bitiş çizgisi olmak zorunda değil. 

  

Gençliğin hormonal dalgalanmalarından kurtulan insanların daha akıllı ve olgun kararlar 

verebildiği, daha anlamlı işlere ve ilişkilere adım atabildiği bir dönem de olabilir. 

  

Hayat, sembolik olarak onlarca kez ölüp, yeniden doğduğumuz bir maratonsa, bu maratonun 

sonuna yaklaşanlar bize sıklıkla aynı öğüdü verir: "aradığınız şey çoğunlukla bir insan, bir 

meslek, bir ünvan değil; bir amaç, bir neden." 

  

Çünkü, Nietzsche'nin yazdığı gibi; yaşamak için nedeni olan, nasılına da katlanıyor. 

  

Otuzlu yaşlar bu nedeni bulmak ve peşinde koşmak için hiç de geç sayılmaz. 

  
 
Yazının orijinali: Otuz yaş sendromu yanılsaması 
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Jung'a göre mutluluğun beş maddesi 

 
Princeton Üniversitesi'nin yayımladığı C.G. Jung Speaking adlı kitapta ünlü psikanalistin elliden 

fazla röportajı bulunuyor. 1960 yılında yapılan bir röportajda Carl Jung’a insanda mutluluğu 

sağlayan temel faktörler soruluyor. Kendisi bu maddeleri şöyle sıralıyor: 

  

1. Fiziksel ve mental sağlık 

2. Samimi bireysel ilişkiler 

3. Sanattaki ve doğadaki güzelliği algılayabilme yeteneği 

4. Makul yaşam standartları ve tatmin eden bir meslek 

5. Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkabilmek için felsefi veya dini bir bakış açısı 

  

Yazması ve okuması kolay, sağlaması epey zor bir liste. Daha da sorunlu kısmı şu; mutluluk 

hemen dağılmaya yatkın, narin bir çiçek gibi. Şöyle açıklıyor Jung, 

  

“Mutsuzluğun nedenleri listesini yapsak elbette çok daha uzun olurdu. Hoşlandığımız ve 

korktuğumuz şeyler her an yanı başımızda bizi beklerken, aradığımız ve tutkuyla istediğimiz 

şeyleri hem zor elde ederiz, hem de hemen kaçar elimizden. Üstelik onlara sahip olduğumuzda 

o kadar mükemmel olmadıklarını fark ederiz.” 

  

Üstelik mutluluğu yaratan bütün koşullar, bazı durumlarda tam tersini de yaratabiliyor. 

Mevcut durumumuz ne kadar ideal olsa da mutluluğu garantileyemiyor. Biyolojik veya 

psikolojik dengemizdeki ufak bir bozulma bile mutluluğumuzu yok etmeye yeterli olabiliyor. 

Jung, buna örnek olarak “anlatılamayan ve açıklanamayan can sıkıntısını" gösteriyor. 

  

“Sağlığımız iyi olsa da, finansal durumumuz güçlü olsa da, ailesel ilişkilerimiz sorunsuz olsa da 

düşebiliriz bu can sıkıntısının pençesine." 

  

Jung, son maddedeki felsefe ve inançlar konusunda önemli olanın ahlaklı bir yaşam olduğunu 

belirtiyor, çünkü ona göre mutluluğa önyargılı fikirlerle ulaşmak imkansız. 
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"Kişiliğin Gelişimi" adlı eserinde "Manevi bir amaç, manevi sağlığının kesin gerekliliğidir." diyen 

psikanalist için felsefi veya inançlı bakış açısının mutlaka seçilen felsefeye veya inanca uygun 

ahlakla birlikte sağlanması gerekiyor. Jung, röportajında, eylemsiz bir inancın mutluluk 

üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını vurguluyor. 

  

Röportajı yapan adam "evlilikten sonra bile mutlu olabilir miyiz" diye muzipçe sorunca, Jung, 

"Manevi değerler arasında en ele geçmez olanı o!" diyor ve ekliyor: 

  

“Ancak gerçek şu ki, gündüz kadar gece de olacak hayatımızda. En mutlu hayatta bile mutlu 

günleri karanlık gecelerin varlığı olmadan ölçemeyiz." 

  

"Mutluluğu aramamız anlaşılır pek tabii, ancak akla uygun değil; çünkü ne kadar kasten 

ararsak, bulamamayı o kadar kesinleştiririz. Bu nedenle olayları olduğu gibi sabırla ve 

soğukkanlılıkla kabul etmek daha iyidir. Nasıl olsa arada bir şansın torbasından bizim için de 

eğlenceli bir şeyler çıkacaktır.” 

  

Jung, röportajın sonunda bastonunu çıkarır ve ucunda yer alan kendi kuyruğundaki çiçek 

içindeki inciyi yakalamaya çalışan ejderhayı gösterir: 

  

"Bak işte bu ejderha, şansın sembolü. Ben asayı çevirdikçe o da sürekli çiçeğin içindeki incinin 

peşinden koşuyor. Ama asla yakalayamayacak, çünkü kendi kuyruğu." 

  

"Ne kadar da demin bahsettiklerime benziyor değil mi? " 

  
Yazının orijinali: Jung'a göre mutluluğun beş maddesi 
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Ölümü düşünmek bizi koruyabilir 
 
Filozofların ölüm üzerine düşünmenin hayatımızı zenginleştirdiğine dair fikirleri ünlüdür. 

Cicero, "Felsefe yapmak ölüme hazırlanmaktır" derken, Seneca "vazgeçmeye hazır ve istekli 

olanlar dışında hiç kimse hayatın gerçek tadını alamaz" der. 

  

Heidegger ise ölümlülüğümüzün farkında olmanın bizi bir varoluş şeklinden daha yüksek 

olana geçirdiğine inanır. Ona göre dünyada iki türlü temel varoluş şekli bulunur: 

  

1. Var olmayı unutma durumu 

2. Var olmayı düşünme durumu 

  

Genellikle bulunduğumuz durum, varolmayı unutma durumudur. Heidegger’in “otantik 

olmama” dediği bu durumda, gündelik hayatın kaygılarıyla gereksinimleri arasında koşturup 

durur, alışkanlıklarımızı yineler, rutinimize devam ederiz. Kendi varoluşumuz hakkında 

sorumluluk hissetmeyiz, bir şeylerden kaçar, başka bir şeylerin içine düşer, sürüklenip 

dururuz. 

  

Var olmayı düşünme durumunda ise kişi kendi olanaklarını fark eder, sınırlarını kabul eder, 

mutlak özgürlük ve yoklukla yüzleşir ve onların karşısında endişelenir. Endişe duyduğu bu 

durum, onun hayatı daha özenli ve yoğun yaşamasına neden olur. 

  

Kişinin var olmayı unutma durumundan var olmayı düşünme durumuna geçmesi genellikle 

kritik bazı olaylardan sonra gerçekleşir. Bu listenin başında, ölümle yüzleşme bulunur. Çünkü 

ölüm bize süreksizliğimizi hatırlatır. Sonsuz olmamak ise bugünkü seçimlerimizin önemini. 

Aziz Augustine “İnsanın gerçek benliği ancak ölümün karşısında doğar” der. 

  

Irvin Yalom, Varoluşçu Psikoterapi kitabında “ölümün fizikselliği insanı tahrip etse de, ölüm 

fikri onu korur.” der. Sürüklenip durduğu boş bir hayat yaşamaktan korur. 

  

Benim deneyimim ise o kadar kritik değildi. Tarihin en büyük entelektüellerden biri sayılan 

Umberto Eco ile yapılmış bir röportajı okuyordum. “Hayat, her kitabı okumak için çok kısa. Kim 

Kitab-ı Mukaddes’i’ i başından sonuna kadar okumuştur ki? Benim okuduklarım üçte birini 
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geçmez.” demişti. Çok şaşırmıştım, yani koskocaman Umberto Eco, bugüne kadar binlerce 

kelime döktüğü, kitaplarında incelediği Kitab’ı Mukaddes’i tamamen okumamış mıydı? 

  

Ben bile – arada sıkıntıdan ağladıysam da- Tekvin'den Vahiy'e kadar hepsini okumakla 

övünüyordum ama artık aptalca geliyordu. 

  

Çünkü sanki sonsuz zamanım varmış gibi kendimi parçalaya parçalaya kitap okumanın bir 

anlamı yoktu. Ölene kadar daha kaç kitap okuyabilecektim ki, kaç film izleyebilecektim? Sonra 

bu liste sevimsizce uzadı; sevdiklerimle kaç yılbaşı daha kutlayabilecektim ve daha kötüsü, bir 

Fenerbahçeli olarak kaç şampiyonluk sevinci daha yaşayabilecektim? 

  

O gün bugündür kitaplara devam etmek için kendimi zorlamıyorum. İsterse Pulitzer ödüllü 

olsun, eğer kendimi akışına kaptıramıyorsam, bir kenara bırakıyorum. Aynısı diziler, filmler ve 

albümler için de geçerli. 

  

Muhakkak arada çok iyi eserler kaçırmışımdır ama şundan eminim; okumaya, dinlemeye, 

izlemeye devam ettiğim her şeyi bayıla bayıla yaptım. 

  

Hayat, bazı kitapları okumak, bazı dizileri izlemek, bazı işlere katlanmak ve bazı ilişkileri 

sürdürmek için çok kısa. 

  

Ve bunu fark etmek ve harekete geçmek için ölümlülüğümüz sahip olduğumuz en iyi 

rehberimiz olabilir. 

 
Yazının orijinali: Ölümü düşünmek bizi koruyabilir 
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Ölüm korkusu ve özel olma 
 
Psikoterapist Irvin Yalom'a göre ölümlülüğümüzün bilincinde olan canlılar olarak hepimiz 

ölüm anksiyetesiyle karşılaşırız. 

  

Anksiyeteyle karşılaşınca da bastırma, yer değiştirme, dinsel inançlar gibi farklı yöntemleri 

kullanarak veya bize ölümsüzlüğü sembolik olarak verecek yollara girişerek bu anksiyetenin 

üstesinden geliriz. 

  

Bu yöntemler yetersiz kaldığında ise savunmamız sertleşir. 

  

Yalom, ölüme karşı güvende hissetmek için iki temel savunma stratejisi güttüğümüzü söyler: 

ya özel olduğumuza ya da nihai kurtarıcımıza inanırız. 

  

Özel olduğumuza inanırsak, kendimizi herkesten, dolayısıyla herkesin başına gelen kaderden 

ayırırız; nihai kurtarıcıya inanırsak, onun içinde eriyip yok oluruz. 

  

Otto Rank, "kişi ya doğada sivrilerek ya da bir güçle birleşerek güvenlik arar. Ya kendi babası 

olur ya da ebedi oğul olarak kalır." der. Erich Fromm ise güvenlik arayan insanı “güç için yanıp 

tutuşan” ya da “teslimiyeti arzulayan” diye anlatır. 

  

Kendilerinin özel olduğuna inanan insanlar, bu sayede büyük riskler alabilirler. Güç kazandıkça 

da hem ölüm korkuları hafifler hem de özel olduklarına dair inançları pekişir. 

  

Ünlü yazar Kazancakis böyle biridir. Yarattığı unutulmaz Zorba karakterinin ağzından hayat 

görüşünü duyarız: 

  

”Eğer bir rahip bana günah çıkarmak ve benimle sohbet etmek için gelirse, ona ortadan 

kaybolmasını söyle ve bana beddua etsin!" 

  

"Benim gibi insanlar binlerce yıl yaşamalı!” 

  

Ancak bu tür zorlantılı kahramanlıkların en bilindik örneği kesinlikle Ernest Hemingway’dir. 
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Hayatı boyunca, bütün tehlikelerden muaf olduğunu ispatlamaya çalışırcasına en riskli 

ortamlara kendisini fırlatır. 

  

1. Dünya Savaşı’na katılmak ister, gözü bozuk diye alınmayınca bu sefer savaşta ambulans 

şoförlüğü yapar. Yanında patlayan toplardan sağ kurtulur. Savaş alanında asker arkadaşını 

kurtardığı için cesaret madalyası alır. Bu anısını mektupla bir arkadaşına anlatırken şöyle 

yazar: 

  

"Bazen savaşta ön saflarda büyük bir gürültü duyarsın, ben de aynı gürültüyü duydum; 

ardından ruhumun sanki bir mendilin cepten çekilişi gibi benden çekildiğini hissettim. Son 

olarak ise ruhumun bir bütün halinde tekrar bedenime döndüğünü fark ettim ve de o andan 

itibaren benim için ölüm yoktu." 

  

Savaştan sonra muhabirlik yapar ve en tehlikeli yerlere gider. 1922 yılında savaş sırasında 

İstanbul’dadır. 1936’da İspanya İç Savaşı’nda. 1944’te Almanya teslim olurken yasak olduğu 

halde aktif olarak savaşta yer aldığı için askeri mahkemede yargılanır. 

  

Yalom’a göre Hemingway’in bu kadar cesur olmasının sebebi hiçbir şeyden korkmaması değil, 

hiçlikten korkmasıdır. 

  

Hemingway’in seçim şansı yoktur, dürtüleriyle hareket eder. Ölüme dürüst bir şekilde bakan 

herkes içgörü ve bilgelik kazanır ama bu, Hemingway için söz konusu değildir. 

  

O bir tehlikeden diğer tehlikeye atlarken aslında durmaktan ve sıradan olduğunu fark 

etmekten kaçar. 

  

Nitekim sağlığı bozulmaya başlayınca depresyona girer ve eşinin saklamasına rağmen silah 

bulup intihar eder. 
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Bir insanın ölüm korkusu nedeniyle intihar etmesi paradoksal görünebilir ama Yalom'a göre 

bu nadir değildir. İntihar, bize, hayatın dayattığı zorbalık karşısında en azından kendi 

ölümümüzü seçebilme özgürlüğünü verir. 

  

Ölüme karşı özgürlük ihtiyacı Hemingway gibi, Nikos Kazancakis'in mezar taşında da kendisini 

gösterir: 

  

“Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum. Özgürüm.” 

 
Yazının orijinali: Ölüm korkusu ve özel olma 
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Ölmek zorunda olmam ne yazık 

 
“Tanıdığım en bilge adam ne okuma ne de yazma biliyordu.” 

  

1998 yılında Nobel kazanan Jose Saramago'nun ödül konuşması bu cümleyle başlar. 

Konuşmanın ilk bölümünü çocukken dünyada her şeyi bilen tek kişi olduğuna inandığı 

dedesine ayırır: 

  

"Sabahın dördünde yatağından kalkar, karısı ve kendisinin geçimini sağlayan yarım düzine 

domuzu otlatmaya giderdi." 

  

Küçük Jose de dedesine yardım eder, sebze bahçesinde toprak kazar, ateş için odun keser, su 

pompalayan büyük demir çarkı çevirip dururdu. 

  

Bazen dedesi, Jose'ye "bu gece incir ağacının altında uyuyoruz" derdi. O geceleri unutamazdı; 

dalların arasından sızan yıldızların görüntüsünü ve dedesinin yumuşak sesinden duyduğu 

hikayeleri. Neler dinlememişti ki uykuya dalmadan hemen önce; efsaneler, dedikodular, 

atasözleri, ölenler, bir önemi yoktu, dedesi ne anlatırsa anlatsın, hepsi ninni gibi gelirdi. 

  

Dedesinden duyduğu hikayeler nedeniyle kötü rüyalar gördüğünde ise imdadına ninesi 

yetişirdi, “kafanda büyütme onları sakın" derdi, "rüyalarda gördüğün hiçbir şey gerçek 

değildir.” 

  

Her sabah uyandığında önüne bir fincan kahve ve bir parça ekmek koyan ninesi de bilge bir 

kadındı. Ama dedesi başkaydı, çünkü o hikayeler anlatırdı: incir ağacının altında yanında 

torunu Jose ile uyuyan ve bir sözüyle dünyayı yerinden oynatan adamdı o. 

  

Birkaç yıl sonra dedesi ölür. Artık yetişkin olan Jose, büyükannesinin ziyaretine gittiğinde fark 

eder, kendisine rüyalardan korkmamasını söyleyen o yaşlı ve bilge kadın da aslında her zaman 

inanmıştır gördüğü rüyalara. 
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Bir gece, ninesi kulübenin önünde oturup, gökyüzündeki bütün büyük ve küçük yıldızları yavaş 

yavaş süzdükten sonra sessizce şöyle söyler: 

  

"Dünya ne kadar güzel bir yer. Ölmek zorunda olmam ne yazık." 

  

Ninesinin, çetin koşullarda fakirlik içinde geçirdiği hayatı bitmek üzereyken hayatın güzelliğini 

sanki ilk ve son kez görüyormuş gibi üzülmesi şaşırtır Jose'yi. Ama yılar geçtikçe anlar onu. 

  

Çünkü o ev, bugünkü evlere benzemez; içinde yaşayan insanlar sanki çocuklarıymış gibi 

uyumuşlardır domuzlarıyla birlikte; Jose'nin dedesi, öleceğini hissettiğinde bahçesindeki 

ağaçlarla teker teker vedalaşmış, onları kucaklamış ve ağlamıştır bir daha onları göremeyecek 

diye. 

  

Jose Saramago'nın tanıdığı en bilge insanlar bunlardır işte; bir köyden ibaret küçük dünyalarını 

bin bir emekle dokuna dokuna, yoğun yoğun yaşamış ve bu dünyadan kızgınlıkla, pişmanlıkla, 

korkuyla değil, hayranlık dolu bir hüzünle ayrılmış insanlar. Bana Nazım Hikmet'in "Yaşamaya 

Dair" şiirinin son kıtasını hatırlatırlar: 

  

Şimdiden çekilecek acısı bunun, 

duyulacak mahzunluğu şimdiden. 

Böylesine sevilecek bu dünya 

"Yaşadım" diyebilmen için. 

  
Yazının orijinali: Ölmek zorunda olmam ne yazık 
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Benliğimiz ve cinsel fantezilerimiz 
 

Belki edebi değildi, vasattı, kurgusal sorunları vardı. Ama şu bir gerçek, Grinin Elli Tonu, birçok 

eserin yapamadığını yaptı; milyonlarca insanı, esaret altına alma / alınma ve kontrol etme / 

edilme fantezileriyle barıştırdı. 

  

Peki içeriğindeki sadomazoşist fanteziler neden bu kadar ilgi gördü? Cevabı bugüne dek 

yapılmış en geniş ölçekli cinsel fanteziler araştırmasında yatıyor; 4175 yetişkinle yapılan 

araştırmalarda çıkan sonuçlar; erkeklerin %93’ünün ve kadınların %96’sının sadomazoşist 

fanteziler kurduğunu söylüyor. Yani kabaca genellersek, herkes hayatının bir bölümünde bu 

tür hayaller kuruyor. 

  

Ünlü psikoterapist Esther Perel, kitabın kadınlar üstündeki etkisini şöyle açıklıyor: 

  

“Kitap, birçok kadının erotik benlikleri ile yeniden bağlantı kurmasına yardımcı oldu, ancak daha 

da önemlisi, erotik arzularının karmaşıklığını ve fantezilerinin paradokslarını kabul etmelerine 

yardımcı oldu, çünkü hikaye onlara fantezilerini normal olarak görme izni verdi.” 

  

Cinsel fantezilerimiz birçok paradoks barındırır. Hayatını kadına yönelik şiddete ayırmış bir 

kadının esaret altına alınma fantezileri olabildiği gibi etrafını sürekli boyun eğdirmeye alışkın 

güç delisi bir adam da geceleri bir kadın tarafından tokatlanmak isteyebilir. 

  

Bu paradoksu en iyi anlayan ve anlatan yazarlardan biri olan Alain de Botton, benliğimiz ve 

cinsel fantezilerimiz arasındaki paradokslar nedeniyle kendimizi suçlamamamız gerektiğini 

yazar: 

  

"Cinsellik temelde demokratik ya da kibar bir eylem değildir kesinlikle; zalimlikle, sınırların 

geçilmesiyle, boyun eğdirme ve aşağılama arzusuyla kökten bağları vardır." 

  

"Aslında yapmamız gereken, cinselliğin doğası gereği tuhaf olduğunu kabul etmektir; cinselliğin 

şaşırtıcı taleplerine normal tepkiler veremediğimiz için kendimizi suçlamak yerine bu gerçeği kabul 

etmek mantıklı olacaktır.” 
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Paradoksun nedeni, görünenle görünmeyen arasındaki farkta gizlidir. Örneğin sadomazoşist 

fantezilerden bahsettiğimizde aklımıza insanların birbirlerine şiddet uygulaması, acı 

çektirmesi, hakaret etmesi, aşağılaması gelir. Oysa bu tür ilişkiler fiziksel ve psikolojik acıdan 

ziyade “gerçekte ne kadar kırılgan olduğumuzu kontrol etmekle" ilgili olabilir. 

  

Günlük hayatımızın önemli bir kısmında başkalarının kötü davranışlarına o kadar sık maruz 

kalır, statü olarak üstümüzde yer alanların hakaretlerine ve kötü eylemlerine o kadar sık boyun 

eğeriz ki arada bir güç dinamiklerini tersine çevirip şovu yapan kişi olmak bizi özgürleştirebilir. 

  

Birisi bizi ittiğinde bedenimiz değil içimiz acır. Patronumuz bize laf soktuğunda ve cevap 

veremediğimizde de acıtan kelimeler değil, güçsüzlüğümüz ve çaresizliğimizdir. Bu tür 

hareketleri güvenilir bir partnerle tekrarladığımızda acının aslında "düşüncede" olduğunu fark 

ederiz. Bu bilgi psikolojik olarak bizi daha güçlü ve dayanıklı kılabilir. Şöyle yazar Alain de 

Botton: 

  

"Temelde iyi ve kibar biri olan partnerimizin önünde, tamamen kendimizin belirlediği koşullarda 

gönüllü olarak şiddet ve baskının öznesi olmak bize arada bir iyi gelir. – o kadar da narin ve kırılgan 

olmadığımızı, acıyı verenin düşüncelerimiz olduğunu ispatlar." 

  

Ama en önemlisi; cinsel arzularımız, benliğimizin parçalarından biridir. Bu parçalarımızı 

yansıtmadan yaşadığımız ilişkiler, sadece sevilebilir yanlarımızı ortaya koyup sevilmeyeceğini 

düşündüğümüz karanlık ve kirli taraflarımızı saklamak gibidir. Oysa duyduğumuz erotik haz, 

seksin gizli benliğimizi açığa çıkardığı ve o kötü benliği onayladığı zaman en yoğun noktasına 

ulaşır. Burada bir bütün olarak kabul edildiğimizi hissederiz. Alain de Botton, bu kabul edilmeyi 

de çok güzel açıklar: 

  

"Bizim erdemli biri olduğumuza hiç kuşku duymadan inanan birinin yanında varlığından endişe 

duyup utandığımız kimi olası kötü özelliklerimizi açığa çıkarmaya cesaret ederiz." 
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"Normal hayatta manyak olarak nitelenmemize yol açacak sözcükler dökülür ağzımızdan, bu sırada 

yaptığımız hareketler de manyaklığımızı kanıtlar niteliktedir. Partnerimiz bizi -ideal anne babalar 

gibi- bir bütün olarak görmeyi başarır, temelde iyi biri olduğumuzu düşünürler." 

  

İşte bundan tam dokuz sene önce e-kitap olarak yayımlanmaya başlayan Grinin Elli Tonu'nun 

başardığı buydu. Kitabın bu kadar popüler olması ve hakkında konuşulması, tartışılması, 

içeriğindeki fantezilerin de normal sayılmasına ve milyonlarca kadının benlikleriyle 

barışmasına sebep oldu. Bu da, bir kitap için, az buz bir başarı değildir. 

 

Yazının orijinali: Benliğimiz ve cinsel fantezilerimiz 
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Nevrotik duygusal yakınlık ihtiyacı 
 

Bir ağaca tırmanmak istememizin farklı nedenleri olabilir. Bunu yeteneğimizi test etmek veya 

manzarayı bir de yukarıdan izlemek için yapabiliriz. Bunu, bizi kovalayan yırtıcı bir hayvandan 

kaçmak ve kendimizi ondan korumak için de yapabiliriz. İlk durumda bizi tetikleyen hazdır, 

ikincisinde ise korku. 

  

Hepimiz duygusal yakınlık ihtiyacı hissederiz ama nevrotik kişilerde duygusal yakınlık ihtiyacını 

tetikleyen haz değil; yalnızlığa yönelik korkudur. Sevmeye ve sevilmeye değil, güvende 

hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Sevgi hiç bir zaman tacı koyamaz başına, hep güvenlik ihtiyacının 

ardından bakakalır. 

  

Nevrotik biçimde tehditkar ve düşmanca gördüğümüz bir dünyada, bir başkası tarafından 

sevilmeye, istenilmeye, onaylanmaya karşı hissettiğimiz ihtiyacın ikilemi güçlü bir gerginlik 

yaratır. 

  

Çünkü o bir başkası da, bizim değil, korktuğumuz, alışamadığımız dünyanın bir parçasıdır. 

  

Yine de yalnızlık korkumuzdan kaynaklanan yakınlık ihtiyacımız o kadar güçlüdür ki bu kişiye 

sığınır, bu sığınmaya da sevgi deriz. 

  

Ve günlerimiz sevmekle değil, kontrol etmekle geçer. 

  

Boğulan, hayatta kalmak için çırpınan bir yüzücü, yapıştığı kişinin onu taşıma istekliliğine veya 

kapasitesiyle ilgilenmez. Sadece onu taşıyıp taşımadığıyla ilgilenir. 

  

Nevrotik kişi de, sevebilmekte yetersizlik sergiler; sevdiği kişinin önceliklerini, sınırlarını, 

ihtiyaçlarını, isteklerini, gelişimini görmezden gelir, hiçe sayar, hafife alır. 

  

Sevdiği insana, yani manzaraya değil, kendi korkularına odaklanmıştır çünkü. 

  

Sadece güvende hissedip hissetmediğine bakar. 
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Sürekli olarak karşımızdaki insanın niyeti hakkında çıkarımlar yaptığımız, onu manipüle 

etmeye çabaladığımız, önceliklerini ve ihtiyaçlarını yok saydığımız bir ilişkide, içimizi kıpraştıran 

midemizdeki kelebekler değil, arkamızdan bağıran yalnız kalma korkusu olabilir. 

  

Üstelik, belki de daha fenası, çocuğunun mutluluğu adına her türlü fedakarlığı yaptığına inanan 

aşırı koruyucu bir annenin çocuğun bağımsız gelişimine verdiği hasar gibi zarar verebiliriz 

sevdiğimiz insanın benliğine. 

  

Korktuğumuz için ilk gördüğümüz ağaca tırmanıp orada kalakalmaktan bahsetmiyorum bile. 

  

 

Yazının orijinali: Nevrotik duygusal yakınlık ihtiyacı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

https://www.huzursuzbeyin.com/post/nevrotik-duygusal-yak%C4%B1nl%C4%B1k-ihtiyac%C4%B1
https://www.huzursuzbeyin.com/post/nevrotik-duygusal-yak%C4%B1nl%C4%B1k-ihtiyac%C4%B1


Cinsel sorunlarımızın iki kaynağı 
 

CİSED'in yaptığı araştırmaya göre ülkemizdeki erkeklerin %60'ında sertleşme, %70'inde erken 

boşalma, %55'inde cinsel isteksizlik sorunu varken, kadınların %65'inde cinsel isteksizlik, 

%35'inde vajinusmus, %45'inde orgazm olamama problemi bulunuyor. 

  

Doğada çoğunlukla zevkle ve kolayca yapılan bir eylemi insanlık olarak nasıl oldu bu kadar 

sorunlu hale getirebildik? 

  

Gündelik stres ve yetiştirilme tarzımız dışında cinsel sorunlarımız en çok karşımızdaki insanın 

bizim hakkımızdaki düşüncelerine yönelik duyduğumuz kaygıdan ve tekdüzelikten 

kaynaklanıyor. 

  

1. Algı sorunu 

  

Toplumsal baskıyla bireysel arzuların en sık karşı karşıya kaldığı alan olan cinselliğin, kendimizi 

kolaylıkla özgür hissedebileceğimiz yer olmaması şaşırtıcı sayılmaz. 

  

Birbirlerine açık olan çiftler bile cinsel arzuları konusunda ketumlaşabilirler. Araştırmaya göre 

çiftlerin %85'i birbirlerinin cinsel fantezilerinden habersiz görünüyor. 

  

Bedenimizi tamamen açabilsek bile, zihnimizi tamamen sunmakta direniyoruz. Cinsellikle ilgili 

arzularımızın bizi, göstermek istediğimiz kadar iyi yansıtmadığına inanıyoruz. 

  

Her ne kadar cinselliği aşkla ve sevgiyle birlikte yenilmesi gereken lezzetli bir aperatif olarak 

görmek istesek ve onu ıslah etmeye çabalasak da bunun beyhudeliğine er geç farkına 

varıyoruz. Araştırmaya göre en sık kurulan cinsel düşlere baktığımızda pek öyle sevgi ürünü 

gibi görünmüyorlar: 

  

%45 Ünlü birisiyle birlikte olma fantezisi 

%45 Fahişe - müşteri fantezisi 

%35 Yakın bir arkadaşla - komşuyla ilgili fanteziler 
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%25 Tecavüz fantezisi 

%25 İzlenme fantezisi 

%15 Grup seks fantezisi 

  

Geçtiğimiz aylarda yazdığım "Benliğimiz ve Cinsel Fantezilerimiz" adlı yazıda alıntıladığım Alain 

de Botton sözünü yeniden hatırlatmak istiyorum: 

  

“Aslında yapmamız gereken, cinselliğin doğası gereği tuhaf olduğunu kabul etmektir. 

Cinselliğin şaşırtıcı taleplerine normal tepkiler veremediğimiz için kendimizi suçlamak yerine 

bu gerçeği kabul etmek mantıklı olacaktır.” 

  

Cinsel fantezilerimizin tamamını paylaşamasak bile, en azından suçluluk yaratan 

fantezilerimizin evrenselliğini fark edebilmek ve arzularımızı, dolayısıyla kendimizi 

yadsımamak, sağlıklı bir cinsel hayat için iyi bir başlangıç olabilir. 

  

2. Tekdüzelik 

  

Çıplaklığı erotizmin ana kaynağı olarak düşünsek de salt çıplaklığın yeterli olmadığını, bir yakıcı 

maddeye ihtiyaç duyduğunu biliriz. Yaz aylarında kumsalda gördüğümüz yarı çıplak insanların 

çoğunu fark etmeyiz, oysa yalnızca bize yönelik kırpılan bir göz bile duygularımızı harekete 

geçirmeye yetebilir. 

  

İnsanın kanını kaynatan da sıklıkla salt çıplaklık değil, karşılıklı tahrik olunabileceği olasılığıdır. 

  

Uzayan ve tekdüzeleşen ilişkilerde hem çıplaklığa alışırız, hem de birlikte olma ihtimalimiz 

sıradanlaşır. 

  

Resmileşen ilişkilerde partnerimiz iş ortağımız haline gelebilir. Gündelik kararlar aldığımız, 

uyguladığımız, aşkımıza yönelik çaresiz beklentilerimizden değil de çöp bidonunun yeri 

yüzünden veya çocuğumuzun şımarıklığı nedeniyle tartıştığımız insanın kıyafetlerini 

değiştirince süper kahraman gibi birden bire arzu nesnesine dönüşmesi her geçen gün 

zorlaşabilir. 
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Alain de Botton, uzun süredir birlikte olunan partnerle sık sık seks yapmanın ve bu seksin 

sürekli doyurucu olmasının bir norm olmadığını, bu tür ilişkilerde yaşanan cinsel sorunların da 

her zaman patolojik olmadığını iddia ediyor. 

  

Araştırma sonuçlarına baktığımızda da bu durumun geçerliliğini fark ediyoruz. 

  

Sıradanlaşan ilişkilerde yaşadığımız cinsel isteksizlikler ve diğer cinsel sorunlar nedeniyle 

kendimizi suçlamak, durumumuzdan utanmak ve partnerimize olan sevgimizi sorgulamak 

yerine sorunun olağanlığına odaklanmak ve buna yönelik çare aramak faydalı olabilir. 

  

Çünkü sıklıkla gereksinim duyduğumuz yeni bir kişi veya ilişki değil, tanıdığımız kişiyi farklı 

şekilde algılamamızı sağlayacak yeni bir bakış açısıdır. 

  

Yazının orijinali: Cinsel sorunlarımızın iki kaynağı 
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Güvensiz bağlanma ve flört stratejileri 
 

Breadcrumbing (ekmek kırıntısı atmak) 

  

Flört eden kişinin, ilişkiyi daha ileri bir seviyeye taşımak istemediği halde ilgi odağı olmaktan 

hoşlandığı için partnerini ara ara yoklayarak ilgisini sürekli tutma stratejisi. 

  

Benching (yedeklemek) 

  

Flört eden kişinin, potansiyeline inandığı bir partneri hemen kabul etmek veya reddetmek 

yerine “belki” durağında bekletip, diğer seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verme 

stratejisi. 

  

Yıllar, kültürler, teknolojiler ve isimler değişiyor ancak flört döneminde oynadığımız oyunlar, 

uyguladığımız stratejiler değişmiyor. 

  

Bazılarımız elde edilmesi güç, ilgi göstermesi mucize olan sevgiliyi oynarken, bazılarımız ise 

bizi sürüncemede bırakan partnerin peşinden mazoşist bir hazla koşan aşık rolüne 

bürünüyoruz. 

  

Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan güncel bir araştırmaya göre, ebeveynlerimizle olan 

ilişkimizden edindiğimiz bağlanma stilimiz kaçan mı yoksa kovalayan mı olduğumuzu 

belirleyen önemli faktörlerden biri. 

  

Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan ve 900 kişinin katıldığı bu 

çalışmaya göre; 

  

- Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler, sıklıkla aşk ilişkilerinde elde edilmesi zor sevgiliyi, 

  

- Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler sıklıkla peşinden kovalayan aşık rolünü oynuyor. 
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Cinsiyet farklılığına gelince, evrimsel psikolojinin öngördüğü ve kültürümüzden de bildiğimiz 

gibi, kadınlar, erkeklere göre daha fazla "elde edilmesi zor" sevgiliyi oynuyor. 

  

Araştırmacılara göre bu sonuçlar sürpriz değil. Kaçıngan veya kaygılı olsun, kendilerini 

güvensiz hisseden kişiler, ilişkilerinde yalnızca kendi güncel arzularını değil, geçmişten gelen 

kırılganlıklarını da denetlemeye çalışıyorlar. 

  

Örneğin soğuk ve kendilerini sürekli reddeden ebeveynler tarafından yetiştirilmiş kişiler, daha 

sık kaçıngan bağlanma stiline sahip oluyorlar. Bu kişiler diğer insanlarla yakın ilişki kurmaktan 

kaçınıyorlar. Bu nedenle “zor elde edilen olma” stratejisi, onların bu kırılganlıklarından 

kaçınmalarına uyum sağlayan bir strateji sayılıyor. 

  

Tutarsız ebeveynler tarafından yetiştirilen ve yüksek anksiyeteye sahip kişiler ise, daha sık 

kaygılı bağlanma stiline sahip oluyorlar ve henüz küçük yaşlarda ilgiye ve sevgiye sahip olmak 

için sevdiklerinin peşinden koşmak gerektiğine inanıyorlar. Bu da, flört dönemlerinde 

kovalayan olmak için duydukları meyli açıklıyor. 

  

Dolayısıyla bir ilişkide kaçan ya da kovalayan olmak dışarıdan bakıldığında bencilce veya 

aptalca gelse de, geçmişten kalan bazı ihtiyaçlarımızı gidermekle ilgili olabiliyor. Yine de, bu tür 

güvensizlikle başlayan ilişkiler çoğu kez kısa sürede ve tatminsizlikle sonlanıyorlar. 

  

Elbete bu tür kaçma kovalama stratejilerinin tek nedeni bağlanma stillerimiz değil. Bin yıl önce 

yazılmış Ahmed Gazali ve İbn Hazm'ın şiirlerinden seksenlerin arabesk furyasına kadar aşık 

olunan kişiyi tanrısal bir mertebeye oturtup altında çaresizlik, ezilmişlik, hakirlik ve teslimiyet 

arzusuyla mazoşistçe debelendiğimiz kültürün de etkisi muhakkak var. Bu güvensiz ilişkinin en 

narin biçimde özetlendiği şiirde bile Özdemir Asaf, "Sen bana bakma ben senin baktığın yönde 

olurum." diyor. 

  

Ancak kaçıngan bağlanan kişilerin kaçan, kaygılı bağlanan kişilerin kovalayan olma ihtimalleri 

daha yüksek görünüyor. 

 

Yazının orijinali: Güvensiz bağlanma ve flört stratejileri 
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Gitmesin diye kanatlarını koparmak 

 

Bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir; kendi iç sesini kaybetmek. 

  

İster ebeveynimiz olsun, ister eşimiz, otoriteye karşı çaresizliğimiz arttıkça, panik başlar; 

paniğimiz arttıkça neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda kuşkuya düşeriz. 

  

Bütün bu duygusal karmaşadan duyduğumuz acı, sorumluluğu reddetme arzusuna dönüşür. 

  

Benliğimizi bırakırız, onların istediği gibi olmaya başlarız, çünkü kendimiz gibi olmak zor gelir. 

  

Ve hem ait olduğumuz kültürümüzden, hem de kendi çocukluk günlerimizden kalma otoriter 

sesler birleşir, iç sesimize dönüşür. Vicdanımızın sesi, başkalarınındır artık. 

  

Bazılarımız, Safiye gibi, kendi iç sesini çoktan kaybetmiştir. O hala kendi annesinin sesini duyar 

gün boyunca, “aptal Safiye, pis Safiye, kirli Safiye” ve yalnızlığının sonsuzluğunda yankılanan 

emirlere itaat edercesine ovalar her yeri. Hayatta, derler filozoflar, en güç şey karanlık bir 

odada kara bir kediyi bulmaktır, özellikle odada kara bir kedi yoksa. 

  

O kara kediyi arar durur Safiye. 

  

Bazılarımız, Gülben gibi, rafa kaldırmıştır kendi istek ve arzularını. “Temizle” der otoriter figür, 

temizleriz ama neden temizlediğimizi bilmeden. Arada sırada, derinlerde kıpraşan benliğimiz 

ortaya dökülür, bir iki kelime çıkar bilincimize. Neyi arzuladığımızı hatırlarız. 

  

Belki canlı hissettiğimiz bir gün, kovuğumuzdan çıkmaya karar veririz; ama o ses bizi bırakmaz, 

“yeteneksizsin sen” der, “alay ederler seninle” der, "rezil olacaksın” der. 

  

Cesaretimizi toplayıp kendi güvenlik alanımızdan çıksak bile, dışarıda aldığımız ilk darbede 

tarumar oluruz. Çünkü yeni doğmuş bebek kırılganlığındadır benliğimiz. 
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Bizi korurmuş gibi yapan ama asıl amacı kendi konumunu sürdürmek olan kişilere "sembolik 

üvey anne" der Clarissa Estes. Psişenin içinde hayatın canlılığını sağlayan sinirlerin tıkanmasına 

yol açan sinir düğümleridir onlar. 

  

Amaçları bizi hareketsiz kılmaktır. Bu nedenle eleştirirler. Bu nedenle yasaklarlar. Bu nedenle 

yeteneklerimizden, potansiyelimizden ama en önemlisi farklılığımızdan korkarlar. Bu nedenle, 

kusurlarımıza, korkularımıza, duygusal yaralarımıza odaklanırlar. 

  

Çünkü yalnız kalmaktan korkan biri için bir insanı yanında tutmanın en kolay yoludur onun 

canlılığını öldürmek. 

  

Hepimiz, kendimizi böyle bir ilişkinin içinde bulabiliriz. 

  

Bilinçsiz bir elde tutma stratejisi olarak karşısındaki insanı değersizleştiren, küçülten, 

çirkinleştiren, özsaygısını sakatlayan, kendisine yönelik algısını kirleten, bir yandan zehirlerken, 

bir yandan da panzehire sahip olduğu için minnet duyulmasını bekleyen ve adına sevgi diyen 

çok insan var yeryüzünde. 

  

Her birimiz, adım adım bu iç seslerden birine dönüşebiliriz. Bizim kafesimizden uçup 

gitmesinler diye, sevdiğimiz insanların kanatlarını kopartan o kişi haline gelebiliriz. 

  

Kaybetme korkusu veya kıskançlıkla o hale gelebileceğimi hissettiğimde İsa'nın Korintlilere 

mektubunu okurum. Bana sevginin ne olması gerektiğini hatırlatır bu: 

  

 "Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, 

kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. 

  

Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. 

  

Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır." 

  

 Yazının orijinali: Gitmesin diye kanatlarını koparmak 
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Evrimsel elde tutma stratejileri 
 

İnsanların tek eşli olup olmadıkları sıklıkla tartışılır. Evrimsel psikoloji bu soruyu yarar – zarar 

analiziyle açıklamaya çalışır. Bu açıklamaya göre tek eşliliğin evrimsel açıdan en önemli 

avantajı ve dezavantajı şunlardır: 

  

a. Erkek için avantajı ; çocuğun başkasından olma ihtimali daha zayıftır. Dolayısıyla erkek başka 

bir erkeğin çocuğuna yatırım yapma riskini azaltmış olur. 

  

b. Kadın için avantajı; kaynaklara kolay erişimi olmayan kadın, eşinin başka bir kadına veya 

başka bir kadının çocuğuna yatırım yapma riskini azaltmış olur. 

  

Tek eşliliğin hem kadın hem de erkek için en büyük dezavantajı ise ilişki bittiğinde boşa giden 

vakit ve emek yatırımıdır. Bu büyük dezavantajı önlemek için insanlar -çoğunlukla bilinçsizce- 

bazı “elde tutma stratejileri” geliştirirler. 

  

Bu stratejilerden bazıları fayda odaklıdır. Yani hediyelerle, iltifatlarla, hastalıkta ve sağlıktaki 

bakımlarla, güvenlikle vs beraberliği karşımızdaki insan için o kadar faydalı hale getiririz ki bu 

sayede partnerimiz bizden ayrılmaz. 

  

Bazıları ise zarar odaklıdır. Tehditle, şantajla, korkutmayla, özsaygısını dibe vurarak ayrılığı 

karşımızdaki insan için o kadar maliyetli bir hale getiririz ki, bu sayede partnerimiz bizden 

ayrılmaz. 

  

Journal of Social and Personal Relationships’te yayımlanan bir makale eşleri üç ana gruba 

ayırıyor: 

  

1. Gevşekçe elde tutanlar 

  

Bu gruba giren kişiler fayda odaklı ve zarar odaklı stratejileri çok nadir seçerler. Genellikle uzun 

soluklu evliliklerde kişilerin birbirlerine ve evliliklerine duydukları güçlü güven sonrasında 

ortaya çıkabilir. Ayrıca duygusal olarak kopukluk yaşayan kişiler de bu gruba girerler; yapılan 
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araştırmalar, eşleriyle daha az fiziksel temasta bulunan kişilerin fayda odaklı ve zarar odaklı 

stratejileri daha nadir seçtiklerini göstermiştir. 

  

2. Karşılıklı faydayla elde tutanlar 

  

Bu gruba giren kişiler sıklıkla fayda sağlayan stratejiler geliştirip ilişkiyi her iki taraf için de daha 

verimli hale getirmek için çabalarlar. 

  

Genellikle yüksek özsaygıya sahip, ilişkilerinden tatmin olmuş kişiler ve ilişkisine değer veren 

ancak sadakatsizlik korkusu tarafından esir düşmemiş kişiler bu gruba girerler. 

  

3. Yorucular 

  

Bu gruba giren kişiler hem fayda odaklı hem de maliyet odaklı stratejileri yoğun olarak 

kullanırlar. Örneğin bir yandan yoğun bir ilgi gösterirken, diğer yandan tehdit ve şantaj 

taktiklerini kullanabilirler. Ayrıca genellikle fayda odaklı stratejiler yürütürlerken kendilerini -

ve ilişkilerini tehdit altında hissettiklerinde zarar odaklı taktiklere başvurabilirler. Genellikle 

samimiyet sorunları vardır ve özellikle çocuk sahibi olduktan sonra bu stratejileri kullanma 

yoğunlukları artabilir. 

  

Sonuç olarak elde tutma stratejileri kişinin özsaygısından, sahip olduğu / erişebildiği 

kaynaklara, ait olduğu kültüre ve hissettiği tehdit algısına kadar farklı unsurlara göre 

değişkenlik gösterir. 

  

Bir daha partnerinizin neden sizi toplum içinde sürekli aşağılamaya çalıştığını veya olur olmaz 

iltifatlara boğduğunu merak ederseniz, belki de yanıtın uyguladıkları elde tutma stratejisinde 

gizli olduğunu bulabilirsiniz. 

 

Yazının orijinali: Evrimsel psikolojiye göre elde tutma stratejileri 
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Cinsel fantezilerimizde kendimizi nasıl görüyoruz 
 

"Cinsel fantezilerinizde kendinizi şu an olduğunuz gibi mi hayal ediyorsunuz yoksa yaşınızı, 

bedeninizi, kişiliğinizi farklı mı hayal ediyorsunuz?" 

  

Araştırmacı Justin Lehmiller, bu konuda dört binden fazla kişinin katıldığı bir araştırma yürüttü. 

Bulgulara göre; 

  

% 44 kendisinin gelecekteki halini hayal ediyor. 

% 47 kendisini daha genç hayal ediyor. 

% 56 cinsel organını farklı hayal ediyor. 

% 58 cinsel rolünü farklı hayal ediyor. 

% 61 farklı kişilikte olduğunu hayal ediyor. 

% 74 vücudunu farklı hayal ediyor. 

  

Bedeni olduğundan farklı hayal etme 

  

Araştırmaya göre kadınlar ve eşcinsel - biseksüel erkekler, heteroseksüel erkeklere göre 

vücutlarını daha yaygın olarak farklı hayal ediyorlar. Dolayısıyla heteroseksüel erkeklerin 

vücutlarının nasıl göründüğüyle ilgili en az endişe duyan grup olduğunu anlıyoruz. 

  

Ancak burada kilolu olmanın bir rolü var; cinsel yönelimi ne olursa olsun, insanların kiloları 

arttıkça bedenlerini farklı hayal etme sıklığı da artıyor. 

  

Cinsel organı olduğundan farklı hayal etme 

  

Yönelimleri ne olursa olsun, erkekler penislerini daha sık olduğundan farklı hayal ediyor. 

Kadınların vulvalarını olduğundan farklı hayal etmesi ise çok nadir gerçekleşiyor. 

  

Toplumsal baskıya uygun olarak, kadınların bedenlerini, erkeklerin ise cinsel organlarını daha 

sık farklı hayal ettiğini görüyoruz. 
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Hem bedenlerini, hem de cinsel organlarını daha yaygın biçimde farklı hayal eden eşcinsel 

erkeklerin ise bu konuda en büyük baskıyı yaşadığını anlıyoruz. 

  

Yaşı olduğundan farklı hayal etme 

  

Beni ters köşeye yatıran yaş oldu. Kadınların erkeklere göre fantezilerinde daha sık kendilerini 

genç hayal ettiklerini düşünürken tam tersi olduğunu öğrendim. 

  

Erkekler kadınlara göre bunu daha sık yaparken, kadınlar genellikle kendilerinin daha yaşlı 

hallerini hayal ediyorlar. 

  

Lehmiller’a göre bunun nedeni “cinsel pişmanlıkta cinsiyet farklılığı” Erkekler, evrimsel 

nedenlerden ötürü, kaçan cinsel fırsatlara kadınlardan daha duyarlı oluyorlar. Bu nedenle 

geçmişe dönük fantezileri daha yaygın olabiliyor. 

  

Kişiliği olduğundan farklı hayal etme 

  

Araştırmaya göre, insanın daha farklı kişiliklere büründüğü fantezilere eşcinsel ve biseksüel 

erkekler daha sık kapılıyor. Onları, cinsel yönelimleri ne olursa olsun kadınlar ve heteroseksüel 

erkekler izliyor. 

  

Heteroseksüeller arasında kadınlar, erkeklere göre normal cinsel hayatlarında olduklarından 

dominant olmayı hayal ederken, erkekler ise daha sık normal cinsel hayatlarında 

olduklarından teslimiyetçi olmayı hayal ediyorlar. 

  

Özgüveni düşük ve içedönük insanlar daha sık kişiliklerini farklı hayal ediyorlar. 

  

Mevcut cinsel hayatlarından memnun olmayan, ilişki içerisindeki güç dağılımından 

hoşlanmayan, sık cinsel ilişki yaşayamayan kişiler de fantezilerinde kendi kişiliklerini 

farklılaştırma eğilimindeler. 

  

Kadınlar, sıklıkla kendilerini daha girişken hayal ediyorlar. 
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Şu ana dek yaşadığı en harika cinsel deneyimden pişmanlık, utanç, anksiyete veya tiksinti 

duyan insanlar da cinsel fantezilerinde kendi kişiliklerini değiştiriyorlar. 

  

Araştırma, cinsel fantezilerimizin bağlanma stilimizle de ilgisi olduğunu gösteriyor. Kaygılı ve 

çekingen bağlanma stiline sahip kişilerin fantezilerinde kendilerini daha çok değiştirdiğini 

bulguluyor. 

  

Sonuç olarak, cinsel fantezilerimizde kendimizi nasıl değiştirdiğimizi belirleyen birçok faktör 

bulunuyor. Ancak bu, kendimizi değiştirdiğimiz her fantezinin altında illa derin bir mana 

olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin hayal gücü yüksek insanlar, sadece cinsel fantezilerinde 

değil, gündelik düşüncelerinde de birçok şeyi olduğundan farklı hayal ediyorlar. 

  

Yazının orijinali: Cinsel fantezilerimizde kendimizi nasıl görüyoruz 
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Duyarlı mıyız savunmacı mı 
 

Soru: “Kadın ve hayvan haklarına aşırı duyarlı gözüken ancak bu duyarlılığı bana ve ailesine 

göstermeyen bencil bir erkek arkadaşım var, kafam karışıyor.” 

  

Diğer canlılara gösterdiğimiz hassasiyet elbette güçlü bir duyarlılık göstergesi sayılabilir. 

Ancak, nadiren de olsa, bizi bu tür hassasiyet gösterilerine iten içten duygularımız değil, 

benliğimize yönelik savunmacı etmenlerdir. 

  

Kendimizi ahlaki olarak daha güçlü bir pozisyonda, daha az eleştirilebilir bir konumda 

hissetmek, benliğimize yönelik tehditleri savurmamıza yardımcı olabilir. 

  

Farkı anlamak için üç noktaya bakabiliriz. 

  

1. Benliği şişirmek: 

  

Savunmacı kişi, farkında olmadan, kendi benliğini güçlü kılacak, dilimize geçen ifadeyle 

“egosunu şişirecek” eylemleri seçebilir. Örneğin kişi azınlık hakları konusunda aşırı duyarlı 

görünebilir ancak bunun nedeni azınlıklara yönelik geliştirdiği empati değildir de, bu konumun 

çevresindeki insanların gözünde kendisine kattığı değerdir. Kabuğu renkli olsa da içi koftur 

yani. 

  

Oysa duyarlı kişiler, dışarıdan kaynaklı değil, içeriden kaynaklı itkiler nedeniyle kendilerini bu 

konumda bulurlar. 

  

2. Yüzeysel farkındalık: 

  

Savunmacı kişiler, genellikle gösterdikleri hassasiyetlerin asıl nedenlerinin farkında olmazlar. 

  

Merkezlerindeki çatlakları koruyan büyük ve sert savunma duvarları nedeniyle kendi 

kırılganlıklarından bihaber yaşayabilirler. Oysa kendi kırılganlığımıza yönelik bilgimiz, empati 

kurmamızı sağlayan en önemli güç sayılır. 
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Duyarlı kişiler ise, sıklıkla kendi kırılganlıklarının farkındadır. Bu kırılganlığı genişletirler ve diğer 

insanları da bu kırılganlık şemsiyesi altına alırlar. 

  

3. Kahraman veya kurban olarak görülme ihtiyacı 

  

Savunmacı kişiler kahraman ve kurban rolleri arasında sallanırlar. Kahramanlık hissi güç verir; 

kazandıkları olumlu izlenimleri çevresindekileri kontrol etmek için kullanabilirler. 

  

Kurban rolü sayesinde ise savunmacı kişi, kendi yanlışlarından doğan sorumluluğu başkasına 

yıkabilir ve sorumluluklardan kaçabilir. 

  

Duyarlı insanların ise bu kadar dramatik rollere gereksinimleri olmaz. Kazandıkları sıfatlardan 

ve bu sıfatlar sayesinde ulaştıkları ayrıcalıklardan ziyade duyarlılık gösterdikleri konuya 

odaklanırlar. 

  

Sonuç olarak, bazen en özgecil, en fedakar eylemlerimizin veya söylemlerimizin ardında bile 

farkında olmadığımız bazı içsel hesaplamalar olabilir. Bu nedenle duyarlılık gösterdiğimiz 

konularda bu üç sorunun önemli olduğunu düşünüyorum: 

  

- merkeze karşımdakini mi koyuyorum, yoksa kendi yerimi mi sağlamlaştırıyorum? 

- kendi kırılganlıklarımın farkında mıyım? karşımdakiyle hangi konularda benzeşiyorum? 

- kendimi kahraman veya kurban rollerine atıyor muyum, rolümü başkalarını manipüle etmek 

ya da sorumluluklarımdan kurtulmak için kullanıyor muyum? 

 

Yazının orijinali: Duyarlı mıyız savunmacı mı 
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Erkekler seks için para öderken aslında ne alır 

 

Seks temel bir ihtiyaç, basit bir eylem. Ama kendimizden başka en az bir kişiye daha ihtiyaç 

duymamız ve karşımızdaki insanın da bizim gibi duygulara ve düşüncelere sahip olması her 

şeyi karmaşıklaştırabiliyor. 
  

Komedyen Steve Martin, seksi paranın satın alabileceği en güzel, en doğal ve en bütünleştirici 

şey olarak gördüğünü söylediğinde belki de şaka yapmıyor. Çünkü Journal of Sex Research'te 

yayımlanan bir araştırma, erkeklerin seks karşılığında para ödediğinde aslında bu temel 

ihtiyaçtan çok daha fazlasını aradığını ortaya koyuyor. 

  

İlk cinsel deneyim: 

  

Araştırmaya katılan her dört erkekten biri, ilk defa seks için para ödediklerinde bunu 

bekaretlerini kaybetmek için yaptıklarını söylüyor. Yirmili yaşlara geldiklerinde bakir kalmak 

için çok yaşlı hissettiklerini ve bu sıfattan kurtulmak istediklerini belirtiyorlar. 

  

Gerçek hayatlarında kadınlara yaklaşırken kendilerini utangaç ve endişeli hissettiklerini 

söyleyen bu erkekler için para karşılığı seks hizmeti, kadınlara yaklaşamamaktan duydukları 

özsaygı eksikliği, güvensizlik ve beceriksizlik hislerini hissetmeden ilk defa seks yapma olanağı 

tanıyor. 

  

Reddedilme korkusu: 

  

Araştırmaya katılan bazı erkekler, flört ettikleri bir kadınla beraber yaşayacakları ilk cinsel 

deneyimi ilişkilerini ilerletecek veya bitirecek bir performans olarak gördükleri için yoğun baskı 

hissettiklerini belirtiyorlar. 

  

Olası bir kötü performansta reddedileceklerine inanan erkeklerin bu korkusu, onları kendi 

partnerlerinden ziyade seks işçisiyle deneyim yaşamaya yönlendiriyor. Para karşılığı 
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yaşadıkları cinsel deneyim onları daha güvenli hissettiriyor. Çünkü parayı ödeyen kişinin 

performansı değerlendirilmiyor. 

 

Cinsel beceri eksikliği: 

  

"Cinsel birleşme sırasında asıl zevk vermesi gereken erkektir." hakim düşüncesi ve bunun 

erkek üzerinde yarattığı baskı paralı sekste tersine dönüyor. Para karşılığı seks hizmeti alan 

erkekler, cinsellik konusunda kendilerini tecrübesiz görseler de bundan endişe duymuyorlar. 

 

Dolayısıyla bu erkekler, hem daha az baskı hissediyorlar, hem de asıl tecrübelinin 

karşılarındaki seks işçisi olması gerektiğine inanıyorlar. Hatta bazı erkekler, seks işçisinin 

tecrübelerinden bir şeyler kapıp gelecekteki partnerlerini daha mutlu etmeyi umut ediyorlar. 

  

Cinsel kırılganlık: 

  

Ereksiyon problemi gibi cinsel endişeler yaşayan erkekler için para karşılığı seks, bu tür 

endişeleri duymadan, yalnızca kendi zevklerine odaklanabilecekleri bir deneyim fırsatı 

sunuyor. Ayrıca para karşılığı seks hizmeti alan erkekler, deneyimlemek istedikleri bazı özel 

isteklerini iletirken de daha rahat hissettiklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla gerek cinsel sorunlar 

yaşarken, gerek farklı cinsel istekleri talep ederken, gündelik hayatlarında yaşayacakları utanç 

ve kırılganlığı hissetmiyorlar. 

  

Sonuç olarak para karşılığı seks, temel bir ihtiyacın giderilmesinden öte, erkeklerin, korkularını, 

endişelerini, utançlarını ve kırılganlıklarını hissetmeden yalnızca cinsel birleşmenin hazzına 

odaklanabileceği bir hizmet sunuyor. Bu da doğadaki birçok hayvan türünün rahatça yaptığı 

bu haz dolu eylemi, özbilinçli varlıklar olarak kendimiz için nasıl bir baskı ve mutsuzluk 

unsuruna çevirebildiğimizi gösteriyor. 

 

Bunun da, elbette, ataerkil kültürle ilgisi bulunuyor. 

 

Yazının orijinali: Erkekler seks için para öderken aslında ne alır 
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Aynı derin kuyudan 

 

Etrafımızdaki insanlar hakkında konuşurken bazen şöyle deriz “Şu özelliğini çok seviyorum 

ama keşke bu kadar X olmasaydı.” 

  

Genellikle de değerini fark edemediğimiz özellikler bu sevmediğimiz özellikleri olur. Çünkü 

sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikler, insanın karakterinde birbirinden bağımsız bir şekilde 

oturmazlar; karmakarışık ve derin biçimde bağlıdır birbirlerine. 

  

Biri olmadan diğeri olmaz. 

  

Çektiğimiz dertleri rahatça anlayabilecek, onlara güveneceğimiz aşırı duygusal insanlar, tam 

da bu yüzden, huysuzluğa ve depresifliğe daha yatkındır mesela. Huysuzlukları ve 

suratsızlıkları yüzünden günümüzü kararttıkları için bazen onlara kızarız. Derin sohbetleri ve 

anlayışlarıyla en karanlık günlerimizi aydınlatmış olanların onlar olduğunu unutarak. 

  

Yanlarında zamanın nasıl geçtiğini bilmediğimiz hareketli ve eğlenceli insanlar ise daha 

umursamaz görünebilirler. Derinliğe ve duraklamaya ihtiyacımız olduğu bazı özel anlarda 

onların hareketliliği ve vurdumduymazlığı bizi incitebilir ve gücendirebilir. Oysa her şeyi 

umursasalardı bizi harekete geçirecek o enerjiyi bulamaz, o eğlendiğimiz insan olamazlardı. 

  

Bu kriz günlerinde sakinliklerine ve ne kadar korksalar da duygularına mesafe koyarak 

yürüttükleri akıllarına güvendiğimiz insanlara, daha önce kim bilir kaç defa kalpsiz / duygusuz 

demişizdir acaba? Tam olarak ne istiyoruz onlardan? Beyinlerini ceplerinde taşıyıp ara sıra 

kullanmalarını mı? 

  

İnsanların davranışlarına etki eden karakter özellikleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Aynı derin kuyudan su alırlar. 

  

Kuyuyu kurutmamaya özen göstermeliyiz. 

  

 Yazının orijinali: Aynı derin kuyudan 
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Öldürüyor ama iyi biri 
 

Bu hafta, birbirine benzer iki haberle sarsıldık. Birinde bir adam, söylenenlere göre sevgilisi 

var diye lisede okuyan kızını öldürüp yolun kenarına atıyor. Diğerinde üniversite öğrencisi bir 

genç, eşi tarafından dövülen bir kadını kurtarmaya çalışırken katil oluyor. 

  

Haberlerin daha da sarsıcı tarafı; iki olayda da kadınların şiddet uygulayan erkekleri 

savunması. İlk olayda kızını kaybeden kadın, eşinin kızını öldürdüğünü ama aslında iyi birisi 

olduğunu haykırırken, diğer olayda dayak yiyen kadın, sevgilisinin 19 suç kaydı olmasına 

rağmen iyi biri olduğunu savunuyordu. 

  

Bu da sosyal medyada çoğunlukla şaşkınlık ve kızgınlıkla karşılandı. Bu iki olayın detaylarını 

bilmiyorum, farklı nedenleri olabilir. Ancak kadınların neden kendilerine şiddet gösteren 

erkeklerle kalmaya devam ettiği ve onları savunduğu zaten sıklıkla tartışılan bir konu. 

  

"Neden terk edemiyorlar? " sorusuna bugüne kadar bulunan yanıtlar ataerkil kültür, ekonomik 

özgürlüklerden, çocukların hayatlarından endişe duymaya, düşük özsaygıdan, madde 

bağımlılığına, antisosyal kişilik bozukluğundan çocukluk travmalarına kadar geniş bir 

yelpazede tanımlanıyor. 

  

Ama neden kendilerine şiddet uygulayan insanları savundukları konusunda verilen yanıtlar bu 

kadar çeşitli değil. Bu cevapların en önemlisi: kendiliğin yıkımı. 

  

Bu tip olaylarda aklımızda tutmamız gereken şey, şiddet mağduru insanların benliklerinin ve 

kendiliklerinin yoğun bir aşınmaya uğradığı gerçeği. Sürekli bir şekilde şiddet, aşağılanma, 

değersizlikle kişiliği değiştirilmiş insanlardan, kendini koruyabilme içgüdüleri tarumar edilmiş 

insanlardan bahsettiğimizi unutmamalıyız. 

  

Kurtlarla Koşan Kadınlar’da Clarissa P. Estes şöyle diyor: 
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“İçgüdüler zedelendiğinde insanlar üst üste gelen saldırıları, kendilerine, çocuklarına, 

sevdiklerine, ülkelerine, hatta tanrılarına yönelik adaletsiz ve yıkıcı eylemleri 

“normalleştirirler.” 

  

Peki bir bireyin içgüdülerini zedeleyip ondan nasıl her şeyi normalleştiren bir kurban 

yaratabiliyorlar? 

  

Bunun için ünlü psikiyatrist Robert Jay Lifton'un "beyin yıkama adımları" ve " Clarissa Estes'in 

"Kurtlarla Koşan Kadınlar"ından yararlanabileceğimize inanıyorum: 

  

  

A. KENDİLİĞİN YIKIMI 

  

Kendilik: Kendilik; kavramsal olarak bireyin deneyim ve çevresini yorumlamasıyla kendine 

yönelik kazandığı bakış açısıdır. (Çelenkoğlu, 2011). 

  

Birey içinde bulunduğu ortamda kendiyle ilgili elde ettiği bütün verileri kullanarak kendisi 

hakkında bir değer sistemi oluşturmakta bu da kendilik şemalarının oluşumuna etki 

etmektedir. (Çelik, 2010). 

  

Kendilik; kim olduğumuzun cevabıdır. Bireyin ‘ben kimim?’ sorusuna vereceği yanıtların her 

biri ve bu yanıtların yarattığı duygular kendilik şemasındaki bilgilerdir (Demir, 2017). 

  

  

1. Adım: Kimliğe Saldırı: 

  

“ Kadınlar, hayatlarının kapılarını açıp onun ücra köşelerindeki katliamı incelediklerinde, çoğu 

zaman en önemli düş, hedef ve umutlarının azar azar öldürülmesine izin verdiklerini görürler. 

Orada cansız düşünceler, duygular ve arzular bulurlar; bunlar bir zamanlar hoş ve vaat edici olsa 

da, artık kanları çekilmiştir." 

  

- Kurtlarla Koşan Kadınlar 
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Kurbanın kimliğini oluşturan, onun kendisine dair inançlarına yönelik sistematik saldırıyla 

başlıyor her şey. “Sen inandığın gibi biri değilsin.” parantezine alınabilecek bu saldırılarla 

kurbanın arkasına dayandığı değerler parçalanıyor: 

  

"Akıllı mı sanıyorsun kendini? En ufak bir şeyi bile akıl edemiyorsun sen." "İyi bir anne olduğunu 

mu düşünüyorsun? Sen berbat bir annesin." "Güzel olduğuna mı inanıyorsun? Çok çirkinsin." 

"Çalışkan olduğunu mu sanıyorsun? İşe yaramazın tekisin." "Ben olmasam kimse bakmaz 

senin yüzüne." 

  

Haftalar, aylar, yıllar süren bu iyi işlenmiş saldırılar nedeniyle kurbanın ilk savunması çöker, 

kendine yönelik inancı zayıflar, eskiden duyduğu güç hakkında artık şüphelenmeye başlar. 

Dolayısıyla temelleri sarsılır. 

 

  

2. Adım: Suçluluk Duygusu Yerleştirme 

  

" Kendinden nefret etmeye neden olan bütün ertelemelerin, itilip bastırılan ve irinleşen bütün utanç 

duygularının, şiddetle ihtiyaç duyulan tüm yeni başlangıçların ve uzun zamandır geciken tüm 

sonların bir çözüme kavuşturulmaması bundandır. Yok edicinin pusuda bekleyip iş gördüğü her 

yerde, her şey yoldan çıkar, yerle bir edilir ve boynu uçurulur. " 

  

- Kurtlarla Koşan Kadınlar 

  

  

Saldırgan hem psikolojik hem de fiziksel saldırılarında git gide ustalaşıyor, çünkü artık neyin 

daha fazla acıttığını biliyor. Bu adımın temel olgusu saldırganın bu davranışlarının suçunu 

kurbana atabilmekte yatıyor. Şöyle diyor saldırgan: 
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“Bana bunları yaptırdığına inanamıyorum.” “Senin yüzünden neye dönüşüyorum böyle.” 

“Hepsi senin suçun.” “Cevap verip sinirlendirmeseydin ben de seni dövmek zorunda 

kalmazdım.” 

  

Mental olarak güçlü bir insanın üzerinde belki de hiçbir tesiri olmayacak bu sözler, savunması 

çökmüş, psikolojik ve fiziki şiddetle benliği aşağılanmış kurbanın zihninde tohumlar bırakıyor 

ve gün be gün serpiliyor; önce suçluluk duygusu, sonra da utanca dönüşerek. 

  

  

  

3. Adım: Kendine İhanet 

  

" Kadınların garip olanı aşağılamasını, yeni ve olağan dışı olandan kuşku duymasını; ateşli, coşkulu, 

yenilikçi olandan kaçınmasını; kişisel olanı kişisellikten ayırmasını yüreklendiren herhangi bir grup, 

toplum, grup ya da örgüt, bir ölü kadınlar kültürü istemektedir. " 

  

- Kurtlarla Koşan Kadınlar 

  

Saldırganın saldırılarının nihai amacı güç kazanmaksa, en önemli görevi kurbanın 

kaçmamasını sağlamak. Bu yüzden en kritik aşama bu: kurbanın kendisine ve sevdiklerine 

ihanet etmesini sağlamak. Onu kurtaracak köprüyü sonsuza dek yıkmak. 

  

Saldırılardan örselenmiş ve utanç duyan kurban, saldırıları azaltmak adına kendine ihanet 

ediyor: “Haklısın” diyor, “sürekli kafamı karıştıran annemle görüşmemeliyim.” “Haklısın, kıyafet 

konusunda daha dikkatli olmalıyım.” “Haklısın, okumak veya çalışmak yerine çocuklarıma 

bakmalıyım.” “Haklısın, kazandığım parayı sana vermeliyim, sen daha doğru harcarsın.” 

  

  

4. Adım: Kırılma Noktası 

  

" Bir kadın fazlasıyla “iyi yetişmiş” olmaya razı olduğunda, bu itkilere yönelik içgüdüleri azar azar 

en karanlık bilinçdışına, otomatik olarak ulaşabileceği bölgenin dışına itilir. Bu durumda, 
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içgüdülerinin zedelenmiş olduğu söylenir. İçgüdüsü zedelenmiş kadının seçim gücü yoktur. Olduğu 

yere saplanır kalır. " 

  

- Kurtlarla Koşan Kadınlar 

  

 Kendine karşı sevgi ve saygı beslemeyen, içi utançla dolu, arzularından uzaklaştırılmış ve 

sevdiği şeylere ve insanlara ihanet etmiş kurban şöyle soruyor artık “ben kimim, neredeyim, 

ne yapıyorum.” Ve bir cevap bulamıyor. Çünkü cevap verecek mekanizmalar çoktan 

örselenmiş, yardım edecek insanlar uzaklaştırılmış. 

  

İçiyle dışı arasındaki çatışma sinir hastalığına yol açıyor ve kurban kendisini daha hasta, zavallı 

ve bıkkın görüyor. Bu sayede artık saldırgan gerçekleri bile değiştirebiliyor. “Hayır” diyor 

saldırgan. “Senin dediğin gibi olmadı.” “Her şeyi yanlış anladığın gibi bunu da yanlış anlıyorsun.” 

“Aslında bugüne kadar olan şey şu...” 

  

Ve ilk plan tamamlanır. Artık ortada bir “kendilik” kalmamıştır. İkinci safhaya geçer: 

  

  

  

B. UMUDUN SÜREKLİ TUTULMASI 

  

  

5. Adım: Hoşgörü ve Sevgi Kırıntıları 

  

"Hambre del alma, acıkmış bir ruh halinde olmak, merhametsizce aç bırakılmaktır. O zaman bir 

kadın kendisini tekrar canlı hissettirecek herhangi bir şeyin açlığıyla yanar. Tutsak düşen bir kadının 

aklı başında değildir ve iyi olsun olmasın, özgün hazineye benzer gibi görünen her şeyi kabul eder." 

  

- Kurtlarla Koşan Kadınlar 
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Saldırgan, ara ara verdiği sevgi kırıntılarıyla, acı çeken kurbana kurtuluş reçetesini de sunuyor. 

İlişkilerinin başlarında gayet sıradan gelebilecek bir gülümseme, kucaklama, hatta ufak bir 

yardım şimdi bu özdeğeri sıfırlanmış kurbanın içinde bir minnet duygusu yaratıyor. O kadar 

karanlık ki içi, güneş gibi doğuyor böyle kısa süren bir ısı dalgası. Büyük bir umuda dönüşüyor 

içeride. 

  

“Acaba” diyor, "doğru davranırsam... Bu ışıktan daha fazla alabilir miyim?” 

  

6. Adım: İtirafa Zorlama 

  

" Birçok kadın, bir tutsaklık durumunda bir ölçüde kendini idame ettirebilir, ama bir yan hayat ya 

da dörtte bir hayat, hatta n’de bir hayat yaşar. İdare edebilseler de, hayatlarının sonuna doğru 

giderek çoraklaşabilirler. Kendilerini çaresiz hissedebilirler ve çoğu zaman hiçbir insanın yardıma 

gelmemesi üzerine durmadan ağlayan bir bebek gibi ölümcül bir suskunluğa gömülebilir ve 

umutsuzluğa düşebilirler. Ardından yorgunluk ve boyun eğiş gelir. Kafes kilitlenmiştir. " 

  

- Kurtlarla Koşan Kadınlar 

  

Ve kendiliğe dair son kale de böyle yıkılıyor. Bütün sorumluluk saldırgandan kurbana geçiyor 

artık: “Gerçekten, iyi bir sevgili, iyi bir eş olduğumda ilgisini ve sevgisini esirgemiyor benden" 

“Onu çıldırtan benmişim demek ki, hatalı fikirlerim ve davranışlarım." 

  

Süreç boyunca ilk kez kurban içinde yaşadığı utanç ve acıdan kurtulma şansı olduğunu 

öğreniyor ve kumar hastasıyla aynı kaderi yaşamaya başlıyor; bir avuç dopamin, ödül 

merkezindeki minik bir kıpırdanma için, her şeyi kabul edecek duruma geliyor. 

  

7. Adım: Utancın Dönüştürülmesi 

  

" Birçok kadın Mavisakal masalını harfi harfine yaşamıştır. Henüz yok ediciler konusunda safdilken 

evlenen bu kadınlar, hayatlarına yıkım getiren birini seçerler. Bu kişiyi sevgiyle “iyileştirme”ye 

kararlıdırlar. Bir şekilde evcilik oynarlar. Vakitlerinin büyük bir kısmını, “Sakalı aslında o kadar da 

mavi değil,” diyerek geçirdikleri söylenebilir." 
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- Kurtlarla Koşan Kadınlar 

  

  

Saldırganın ara ara verdiği umut kırıntılarıyla beslenen kurban, saldırıldığında hatalı olduğunu 

biliyor ama neden hatalı olduğunu anlayamıyor. Bir önemi de kalmıyor. 

  

Gerçekle arası açılmış, içsel yargılama mekanizmaları bozulmuş artık, saldırganın doğrularını 

doğru kabul ediyor ve eski kimliğine dair saldırganla arasında ne kadar fark varsa hepsinden 

kurtulmaya başlıyor. 

  

Hayatına, reddettiği ve nefret ettiği eski kimliği yerine aldığı yeni kimliği, saldırganın doğruları, 

yanlışları, dayakları, küfürleri ve ara ara aldığı sevgi ve onaylanma kırıntıları döngüsüyle devam 

ediyor. 

  

Bu nedenledir ki, şiddet mağduru kurbanların, kendilerine şiddet gösteren eşleri hakkındaki 

olumlu yorumları duyduğumuzda sıklıkla gördüğümüz şey cehalet, aptallık veya saflık değil; 

saf çaresizliktir. Karşımızda ruhu örselenmiş, kişiliği değiştirilmiş bir varlık vardır. 

  

Eğer benzer bir şekilde şiddete uğruyorsanız, Türkiye'de Mor Çatı gibi derneklerin olduğunu 

ve çok başarılı işler yaptığını unutmayın: 

  

Çünkü yine Kurtlarla Koşan Kadınlar'da yazdığı gibi: 

  

" Bir kadın, kültürün ve yeryüzünün parçalanmasını bir gecede durduramayabilir, ama kendi 

bedenine bunu yapmayı bırakabilir. " 

  

Yazının orijinali: Öldürüyor ama iyi biri 
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Ünlü bir erkek neden tecavüz etsin ki 
 

Kobe Bryant’ın öldüğünü gördüğümde bir şok dalgasıyla sarsılan bedenim bu helikopter 

kazasında kızının da öldüğünü duyunca iyice ürperdi. Kendimi onunla ve kızıyla ilgili hüzünlü 

videolar izlerken buldum. Sonra New York Times’taki bir haberde onun tecavüz ile ilgili bir 

davası olduğunu hatırladım. 

  

Dava ile ilgili detayları zaten her yerde bulabilirsiniz. Burada önemli olan, kadının verdiği 

ifadeye uyacak şekilde boynunda morluklar, vajinasında zorlama ve kanama, Kobe’nin 

kıyafetinde kadının kanı gibi delillerin bulunması. Kobe Bryant da önce reddediyor, sonra 

isteyerek yaptıklarını belirtiyor. Kadın her şey lehine olmasına rağmen davadan çekiliyor. 

  

Birçokları bunun nedeninin avukatların kadının ismini sızdırması ve yüz binlerce Lakers 

taraftarının kadını tehdit etmesi olarak görse de, bazıları da kadının para koparmak için yalan 

söylediğine inanıyor. 

  

Benim asıl ilgimi çeken ise Ekşi Sözlük’te “Kobe Bryant Tecavüz Davası” başlığında şöyle bir 

yorum görmem: 

  

“birine tecavüz etmeye hiç ihtiyacı olmayan kişilerle ilgili ortaya atılan tecavüz iddialarının 

istisnasız hepsinin arkasında yalancı ve düzenbaz bir kadın yatar.” 

  

Biraz daha devam eden bu entry, o başlığın en beğenilen entrysiydi. 

  

Burada ortaya atılan sav şu: Tecavüzlere, buna ihtiyaç duyan insanlar tarafından kalkışılır. 

  

Şöyle bir mitle ilgilidir bu: Cinsel açlık çeken ve bu açlığı dilediği gibi doyuracak gücü olmayan 

erkekler tecavüz eder. 

  

Oysa tecavüz vakalarının çok azında başrolde cinsel hayatı olmayan bir erkek vardır. 
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Başta çocuk tecavüzleri olmak üzere tecavüzcülerin çoğu evli veya cinsel hayatı aktif olan 

kişilerdir. 13 yaşında aynı köyden 28 kişi tarafından tecavüze uğrayan N.Ç. ve tecavüz edilip 

öldürülen Özgecan Aslan vakalarında olduğu gibi. 

  

Örneğin, Cinsel Şiddeti Anlamak kitabının yazarı Diana Scully’nin yaptığı araştırmalar 

neticesinde bulguladıkları şunlardır: 

 

- tecavüzden içeri girmiş erkeklerin çoğu (% 89) her hafta karşılıklı rızayla iki kere cinsel ilişkiye 

giriyordu. 

 

- tecavüzcülerin sadece % 13’ü yaşıtlarına göre daha az cinsel deneyime sahip olduklarına 

inanıyordu. 

 

Ortaya atılan sav, ayrıca şunu destekliyor: güçlü, zengin ve ünlü insanlar, zevklerini diledikleri 

gibi tatmin edebildikleri için onların tecavüz etmeye ihtiyaçları yoktur. 

  

Oysa tarihimiz, geçmişte etrafında yüzlerce cariyesi olduğu halde tecavüz eden krallarla; 

bugünse, etrafında yüzlerce olanağı olduğu halde şirket içindeki alt kademedeki çalışanlarını 

taciz / tecavüz eden yöneticilerle dolu. 

  

Suçlular üzerine birçok kitap yazmış Stanton Samenow, tecavüzcü yöneticiler hakkında şöyle 

diyor: 

  

Cinsel suçlar diyoruz ama konunun seksle pek ilgisi yok. Şirket içinde alt kademediki kadınlara 

tecavüz eden yöneticilerin çoğu cinsel açlıklarını doyuramayacak kişiler değiller. Bu 

tecavüzcüler genellikle sık sık ama sığ bir şekilde ilişkiye giren erkekler. Ne kadar güçlü 

hissederlerse kendilerini o kadar karşı konulmaz ve etkileyici görüyorlar. Kendilerinden düşük 

kademedeki her kadının kendilerini arzuladığına inanıyorlar. Karşısındaki kadınların 

gülümsemesi, kıyafetleri, makyajı onlara davetiye gibi geliyor. Zaten içten içe bu kadınların 

işlerini kaybetmemek, kariyerlerini baltalamamak ve kimsenin onlara inanmayacağından 

korktukları için susacaklarını biliyorlar. 

  

55



Sanırım Kobe Bryant‘ın olayında olan da buna benzer bir şey. Çünkü kadının davayı geriye 

çektiği gün, Kobe de kadından özür diliyor ve şöyle diyor: 

  

Bana göre aramızdaki şey tamamen karşılıklı rızayla olmuş olsa da, bugün anlıyorum ki 

karşımdaki kadın bunu asla böyle görmemiş. Onun ne hissedebileceğini şimdi anlıyorum. 

  

Sonuçta Kobe ile ilgili gerçeği öğrenemeyeceğiz. Ama tecavüzün seks ihtiyacından çok güç ve 

hakimiyetle ilgili olduğunu, bu nedenle en güçlü ve en ünlü erkeklerin de tecavüze 

kalkışabileceği gerçeğini unutmamalıyız. 

  

Yazının orijinali: Ünlü bir erkek neden tecavüz etsin ki 
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Ünlü erkeklerin şiddeti 
 

"Ne zannediyorsunuz, mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven, öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı 

var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir 

gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi." 

  

Hazal Kaya'nın Ozan Güven'le ilgili dünkü twitter iletisi, sosyal medyada epey konuşuldu. 

  

Ünlü erkeklerin, partnerlerine şiddet konusunda sıradan erkeklerden bir farkları var mı? 

Görünen o ki, güdülenme konusunda değil sahip oldukları avantajlar konusunda var. Önce 

güdülenme kısmına bakalım: 

  

Partnerlerine karşı şiddete başvurmuş ünlü kişilerle çalışan Steven Stosny, bu kişilerin sıradan 

insanlardan farkı olmadığını söylüyor: 

  

“Daha zengin, bilgili ve prestiji olabilirler ama konu karşındakine zarar vermek olunca aynı 

nedenlerden dolayı güdülenirler. Utançtan ve zarar görme korkusundan kaçınma.” 

  

Stosny’e göre partnerlerine psikolojik veya fiziksel şiddet uygulayan ünlülerin bazı ortak 

özellikleri bulunuyor. 

  

Kırılgan benlik: Çevresindeki insanlar tarafından pohpohlanmaya daha alışkın olduklarından 

kendilerine yönelik olumsuz sözlerden ve eylemlerden dolayı kolayca aşağılanmış hissederler. 

  

Zayıf öz-düzenleme: Kendi kendilerini neşelendirmede veya sakinleşmede zayıflar. Bu 

nedenle neşelenmek veya sakinleşmek için bir dış etkene, yani partnerlerine (veya 

sakinleştiricilere / uyuşturuculara) ihtiyaç duyarlar. 

  

Hakediş inancı: Sahip oldukları prestij ve ün sayesinde her zaman en iyisini hak ettiklerine 

inanırlar. Böyle hissetmediklerinde bunu birisinin suçu olarak görürler. 
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Taraflı gözlem: Normal zamanlarda olmasa da, tartışma esnasında karşısındakilerin bakış 

açısını anlama yetenekleri düşük. Kendi yapmış oldukları hataların farkına varmadan sadece 

karşısındaki insanların hatalarını görürler. Bu nedenle ne yapsalar, saldırmış gibi değil, 

misilleme yapmış gibi hissederler. 

  

Düşük empati/merhamet: Kendilerinin paylaştığı kırılganlıklar hakkında merhametli olsalar 

da, paylaşmadıkları kırılganlıklar hakkında merhamet geliştirmekte başarısızlar. Çoğunlukla, 

"benim yaptığım bana yapılsaydı ben kırılmazdım" diye düşünüp buna göre hareket ederler. 

  

Ünlülerin sıradan insanlardan farkı ise kendilerini istisna olarak görmelerinde yatıyor. Liderler 

ve etik davranışlar konusunda uzman akademisyen ve filozof Terry Price bunu "istisna 

yaratıcıları" olarak adlandırıyor: 

  

"İnsanlar, prestij kazandıkça, yanlış davranmalarına izin veren (monopoly oyunundaki gibi) ücretsiz 

bir geçiş kartı almaları gerektiğine inanmaya başlıyorlar. Yakalanmaları halinde, sahip oldukları 

güç, prestij ve servet sayesinde kurtulabileceklerine inanıyorlar. Gerçekten de aynı suçu işleyen 

sıradan insanlara göre pek azı hapse giriyor ve daha düşük cezalara çarptırılıyorlar." 

  

Tarihin upuzun bir dönemi için bu doğru olsa da, son yıllarda özellikle sosyal medyanın 

etkisiyle dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bazı prestijli erkekler de artık işledikleri suçların 

sonuçlarından kolay kolay kurtulamıyorlar. 

  

Çünkü devlet mekanizmasının cezalarından kaçsalar da, daha görülür oldukları için toplumsal 

yaptırımlardan kaçamıyorlar. 

  

Yazının orijinali: Ünlü erkeklerin şiddeti 
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Şule Çet davası ve tesadüfler 
 

Dün, Şule Çet Davası nihayet sonuçlandı; Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve Berk Akand'a 

verilen 8 yıl 9 ay hapis cezaları onandı. 

  

İki yıl süren dava, Çet ailesi avukatına komplo kurulup gizlice ses kaydının alınmasından, “o 

saatte plazada iki erkekle ne işi varmış?” algısı yaratmak için internete sızdırılan kamera 

görüntülerine kadar ülkemizdeki hukuk etiğini de gözler önüne serdi. 

  

Davanın içinde, adalet sistemimizin kemikleşmiş sorununu gösteren "tesadüfler" de vardı. 

  

1989 yılında Ulucanlar Cezaevi'nde gördüğü çarmıha gerilme işkencesinde kolu kırılan Kutay 

Meriç, adli tıpa götürülür. Doktor “sağlam” raporu verir. Oysa yapılan işkenceler daha sonra 

mahkemede tescillenir ve iki polis memuru 4.5 yıl ceza alır. 

  

Sağlam raporu veren doktor ise davada suçlu bulunmaz, ancak Ankara Tabip Odası tarafından 

9 ay meslekten men edilir. 

  

2010 yılında Siirt'te öğretmenlik yapan Esin Güneş, şiddet gördüğü iddiasıyla eşine boşanma 

davası açar. Dava sürerken cansız bedeni bir uçurumun dibinde bulunur. Eşi, “pikniğe gitmiştik, 

ayağı takıldı, düştü” der. Olayla ilgili bütün şüphelere rağmen savcı “takipsizlik” vererek dosyayı 

kapatır. 

  

Aile, çetin bir mücadeleden sonra davanın tekrar açılmasını sağlar. Yeniden açılan davada, 

ODTÜ Fizik bölümünden gelen "kendisi düşmüş olamaz" raporundan sonra Esin Güneş’in eşi 

Güven Güneş suçlu bulunup, müebbetle cezalandırılır. 

  

1989 yılında işkence gören Kutay Meriç’e sağlam raporu veren doktor, otuz yıl sonra Şule Çet 

davasında bilirkişi raporu hazırlayıp “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse 

cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” der. 
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2010 yılında Esin Güneş davasına takipsizlik verip kapatan savcı, benzer şekilde ölü bulunan 

Şule Çet davasının da savcısı olur ve “şüpheliler için önce tutuklama talebinde 

bulunulmaması" ve "dosyada istenilen hızın sağlanmaması" gibi gerekçelerle Şule Çet 

davasından alınır. 

  

Böyle, ilginç tesadüfler. 

  

Çocuk tecavüzleri, işçi cinayetleri, yolsuzluk iddiaları fark etmiyor, yargının içinde bulunduğu 

durumu iliklerimize kadar hissediyoruz. 

  

Sıradan vatandaşlar olarak, bazı dosyalar bütün ciddi delillere rağmen kapatılmasın diye güçlü 

bir kamuoyu baskısı oluşturmak zorunda kalıyoruz. 

  

Uçurumdan itilerek öldürülen öğretmen Esin Güneş'in babası Yüksel Işık'ın, yoğun uğraşlar 

sonucu yeniden açılan dava için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yazdığı mektup 

aslında birçok şeyi özetliyor 

  

“Siirt’te boşanmak istediği eşi tarafından 150 metrelik uçurumdan atılan kadın öğretmenin 

babasıyım. 2 Kasım günü gazetelerden haberi okumuş olabilirsiniz. Hukukun üstündeki bazı 

gölgeler olayı kapatmaya çalışmıştır. Birçok delile rağmen takipsizlik kararı verilmiştir. Çabalarımız 

sonucunda dava açılmış fakat büyük kamuoyu desteğine ihtiyaç duymaktayız. Son çare olarak 

sizinle iletişime geçmeyi düşündüm." 

  

Nadira Kadirova, Ayşe Karaman, Aleyna Çakır, Alara Demir ve niceleri... 

  

Bir toplum, örtbas edilmesin diye aynı anda kaç farklı davaya odaklanabilir? 

  

Ve davaların kaderini kamuoyu mu belirlemelidir? 

  

Yazının orijinali: Şule Çet Davası ve tesadüfler 
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Neden kadın bekareti bu kadar önemli oldu 
 

Kadın bekaretinin erkek bekaretine göre neden önemli olduğunu anlamamız için ataerkil 

kültürün nasıl geliştiğini irdelememiz gerekiyor. 

  

Bu nedenle bu yazıyı okurken günümüzün dünyasından ziyade Suudi Arabistan’ın bile yanında 

daha eşitlikçi sayılabileceği bir çevreyi düşünmenizi istiyorum. Yaşamak için bütün araç, gereç 

ve kaynakların erkeklerin elinde bulunduğu, herhangi bir kadının dışlandığı takdirde ölüme 

terk edildiği, kadın doğurganlığını kontrol etmenin sistemin en önemli unsuru sayıldığı, sanki 

Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü'nden çıkmış bir dünyayı düşünün. Adım adım 

ilerleyelim: 

  

1. Ataerkil kültürün bütün yaygarasına rağmen, kadınların tek eşli olmadıklarını biliyoruz. 

Kadınlar da erkekler gibi kısa dönemli ve uzun dönemli ilişkiler kuruyorlar. Ancak tek eşli gibi 

davranmak, ataerkil düzenin yoğun olduğu bir kültürde genlerini bir sonraki jenerasyona 

aktarmak isteyen kadın için en iyi strateji sayılıyor. Neden? 

  

2. Çünkü bütün kaynakların erkeklerin elinde bulunduğu bir sistemde hayatta kalmak isteyen 

kadın, yiyecek, giyecek, barınma, fiziksel korunma gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılaması için 

erkeğin ilgisine muhtaç duyuyor. Zaten sistem de bu muhtaçlık üzerine kuruluyor. 

  

3: Kadınlar da çok eşli bir strateji güdüp, farklı erkeklerin kaynaklarını kullanabilirlerdi. Ama bir 

sorun var: çocuklarına hangi erkek kaynak ayıracaktı? 

  

Burada cinsiyetler arasındaki ebeveynlik yatırımı farkı önplana çıkıyor. Erkeklerin ve kadınların 

çocuk sahibi olmak için yaptıkları yatırımlar farklı. Bir kadının hayatı boyunca sahip olacağı 

çocuk sayısına bir erkek bir gün içinde farklı farklı kadınları dölleyerek ulaşabiliyor. Üstelik 

kadının aksine 15 yaşında da yapabiliyor 80 yaşında da. Bir de üzerine hamilelik sırasında 

kadınların yaşadıkları sıkıntıyı eklersek, ataerkil bir kültürde kadın için her çocuğun ne kadar 

önemli olduğunu anlıyoruz. 
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4. Dolayısıyla sınırlı zamanda sınırlı sayıda çocuk yapacak kadın, hem hamileliğinde kendisine, 

hem de doğurduktan sonra çocuklarına kaynak ayırması için uygun erkek yatırımcıyı ikna 

etmek zorunda. 

  

Bu da şöyle bir sıkıntıyı doğuruyor: ikna etmek istediği adam, çocuğun babası olduğundan nasıl 

emin olacak? 

  

Öyle ya, eğer kadın çok eşli bir strateji güdüyorsa, çocuğun babası herhangi bir adam olabilir. 

  

Erkeğin kaynağını başka bir erkeğin çocuğuna aktarması ise, kendi jenerasyonunun sonu 

demek. 

  

5. Kadın, bebek kendi bedeninden çıktığı için çocuğun annesi olduğundan emin. Yani yanlış 

çocuğa yatırım yapamaz. DNA testlerinin olmadığı bir dünyada erkek nasıl bu yatırım için emin 

olacak? Tabii ki geçmişte döllenmediği kesin olan, bakire bir kadınla birlikte olup, sonra da bu 

kadının diğer bütün erkeklerle ilişkisini kesmeyi sağlayarak. Yani, kendisinden olduğuna emin 

olduğu çocukları doğurması için onu evin içine hapsederek. 

  

Ataerkil kültürün yapıtaşları olan gelenekler, görenekler dinler, adalet sistemleri işte bu "kadın 

bekareti / masumiyeti / saflığı" temelleri üzerine inşa ediliyor. Yazılı tarihin ilk dönemlerinden 

iki örnek vereyim: 

  

Asurlularda bakire bir gelin almak, kocası için güç göstergesiydi ve onu evlilik öncesinde 

bozulmamış halde korumak, babalar ve erkek kardeşler için bir kontrol testiydi. 

Kızı nişanlıyken tecavüze uğrayan Asurlu babaya kızını bakireler için öngörülen yüksek fiyata 

evlendirme şansını yitirdiği için kefaret ödenirdi. Adam, canı isterse tecavüzcünün annesini 

kendisine köle olarak alabilirdi. 

  

Bu sistem Tevrat'la da değişmedi; kızlar tecavüzcüleriyle evlendirilmeye başladılar, çünkü artık 

kimse onlarla evlenmezdi. Yani tecavüzcünün cezası, ailesine para vermek ve tecavüz ettiği 

kadınla evlenmekti. 
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İbrani geleneğinde kızının bekaretini ispatlamak babaya düşerdi. Ortada gelinin bakire 

olmadığına dair bir suçlama varsa, baba genellikle ilk geceden çıkan kanlı çarşafı şehrin ileri 

gelenlerine sunardı. Eğer delil yetersiz gelirse gelin evinin önünde taşlanarak öldürülürdü. 

  

Dikkat edin, kocası tarafından değil, şehrin bütün erkekleri tarafından. Çünkü yalnızca tek bir 

erkeğe değil, bütün erkekliğe karşı işlenmiş bir suç olarak görülürdü bu. 

  

Peki bunlar çok mu eskide kaldı? Bugün kızlar hala babalarından isteniyor ve evlerinden 

çıkarken babaları bellerine bekaret simgesi kırmızı bir kurdele bağlıyor. 

  

1998 yılında bu ülkenin Kadın ve Aile'den sorumlu bakanı Işılay Saygın, bekaret muayenesi 

yaptırmamak için intihar eden kızlara “Bekaret kontrolü önemli bir önleyici konudur. Eğer bir 

genç kız kendisini bekaret kontrolü yüzünden öldürüyorsa, kendisini öldürmüş olur, o kadar 

da önemli değil, sadece birkaç tane kız. Erkeklerle böyle bir diyaloga girmelerine izin 

vermeyin." diyordu. 

  

Benim bu yazıyı yazdığım sıralarda ise eski erkek arkadaşı tarafından ailesine ifşalanan 24 

yaşındaki Melek Arslan, ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle kardeşi tarafından sokak 

ortasında kurşunlanarak öldürüldü. 

  

Yazının orijinali: Neden kadın bekareti bu kadar önemli oldu 
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Adet kanı korkusunun tarihi 
 

“Adet gören kadının hazırlayacağı yemeği yemektense, aç karnına yatmak daha iyidir.” 

- Fildişi Bauleler'de bir atasözü 

  

"Adetliyken turşuya dokunulmaz." 

- Anneanne sözü 

  

"Yaklaşma sakın! Git içeriye, içeride bekle beni. Hiçbir yere de dokunma ha! Hiçbir yere 

oturma!" 

- Safiye'nin Annesi, Masumlar Apartmanı 1. bölüm 

  

  

Masumlar Apartmanı dizisinin ilk bölümünde kardeşinin flört ettiğini düşünen Safiye, 

durumdan tiksinir. Sonra geçmişten anısı canlanır ve adet görmeye başladığını annesine haber 

verdiği günü anımsar. Annesi duyunca sinirlenmiştir, “Yaklaşma sakın! Git içeriye, içeride bekle 

beni. Hiçbir yere de dokunma ha! Hiçbir yere oturma.” diye bağırır. Safiye, salonun ortasında 

öyle durur bekler. 

  

İçimizde anneye karşı kızgınlık yaratan bu düşüncenin ardında aslında kökleri çok eskilere, ilk 

kabilelere dayanan ve adet kanının çok tehlikeli ve bulaşıcı olduğunu kabul eden bir inanç 

sistemi ve bu inanç sisteminin oluşturduğu devasa kültürler yer alır. 

  

Antropologlar, tarihteki ilk cinsel yasakların adet dönemlerinde kadınlarla ilişki kurmaya karşı 

gelişmiş olduğuna inanıyor. Ancak, bu yasaklar hijyenik tedbirlerden ziyade daha derin bir 

temele dayanıyor gibi: Kadına yönelik korkuya ve nefrete. 

  

Eric Berkowitz, kitabında bu durumu şöyle özetliyor: 

  

“Adet kanının birden akması, erkeklere, üstün fiziksel güçlerine rağmen kendi başlarına insan 

yaşamını meydana getiremediklerini hatırlatıyordu. Zaman geçtikçe erkeklerin kadın korkusu, 
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düpedüz düşmanlığa dönüştü ve adet gören kadına hem tehlikeli hem de pis gözüyle 

bakılmaya başlandı.” 

  

Tarihteki örneklere bakacak olursak bu düşmanlığın sıklıkla tek bir örüntünün çeşitli 

varyasyonlarında sergilendiğini görüyoruz: pisliğin bulaşma korkusu. 

  

- Brahmanlar’da adet gören bir genç kızla karşılaşmak yedi günahtan biri sayılıyordu. Adet 

günlerinde bir erkekle temas etmiş kadınların kırbaçla dövüldükleri oluyordu. Regl olmuş bir 

kadını görenlerin yemek yemesi yasaktı. 

  

- Babil’de kadınların özel günlerinde dokunduğu her şeyin – ister eşya, ister insan olsun, 

kirlendiğine inanılıyordu. 

  

- Asurlularda “adet” sözcüğü “yaklaşılmaz” sözcüğüyle eş anlamlıydı. 

  

- İbranilerde ise sadece adet gören kadının dokunduğu şeyler değil, adet gören kadının 

dokunduğu erkeğin dokunduğu şeyler de pis sayılıyordu. Muayyen günlerin sonunda arınma 

için yedi gün beklenmesi ve iki güvercin kurban edilmesi gerekiyordu: 

  

“... ama kanama durursa, kadın yedi gün bekleyecek, sonra temiz sayılacaktır. Sekizinci gün iki 

güvercin alıp Buluşma Çadırı’nın giriş bölümüne getirecek ve bunları kahine verecek. Kahin birini 

günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece kadını kanamasından doğan 

kirlilikten RAB’bin huzurunda arıtacak." 

  

- Güney Amerika’nın Macusis Kızılderilileri, ilk kez adet gören genç kızları yüksek bir hamak 

içine yatırıp kırbaçla dövüyordu. 

  

- Carrier Kızılderililerinde ise adet gören genç kızlar, üç dört yıllık bir inzivaya giriyor, 

köylerinden uzakta, dallardan yapılan bir kulübede tek başlarına yaşıyorlardı. Uzun ve bol bir 

elbise giyen genç kızlar, kollarında ve bacaklarında içlerindeki kötü ruhtan onları koruyacak 

bantlar taşıyorlardı. 
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- Lelelerde, adet dönemindeki kadın eşini hasta edebiliyor, ormana gittiği takdirde avları bir 

süre verimsiz kılıyordu. 

  

1875 yılına geldiğimizde ise bugünün saygın bilimsel dergilerinden British Medical Journal’da 

"adet gören bir kadının elinin değmesiyle bir salam diliminin bozulup bozulmayacağı" 

tartışması altı ay sürüyordu. 

  

Türkiye'de konu hakkında yapılmış güncel bir araştırma, adet dönemiyle ilgili son üç 

jenerasyonun inandıkları bazı inançları şöyle sıralıyor: 

  

Adetliyken turşu kurulmaz, turşuya yaklaşılmaz. Sirkenin ağzı açılmaz. Erişte yapılmaz. Mayaya 

ellenirse hamur kabarmaz. Ekmek yapılmaz. Peynire tuz dökülmez. Saç boya tutmaz. Tırnak 

kesilmez. Çocuk bakmaya gidilmez. Namaz kılınmaz, oruç tutulmaz, Kuran okunmaz. 

  

Dünya değişiyor. Artık adet kanının nedenini bilmediği için ona kendince olumsuz anlamlar 

yükleyen ve bulaşmasından korkan büyüsel kabilelerde yaşamıyoruz. 

  

Ancak nasıl ki bugün saçma olduğunu bildiğimiz halde etkisinden kurtulamadığımız çocukluk 

inançlarımız biz fark etmeden beyinlerimizin kıyılarında yaşıyorsa, görünen o ki, insanlık 

tarihinin derinliklerinde kalması gereken birçok inanç da benzer bir şekilde bizimle yaşamaya 

ve mantığın bıraktığı boşluklardan sızmaya devam ediyor. 

 

Yazının orijinali: Adet kanı korkusunun tarihi 
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Kadın cinayetleri ve erkek bilgiçliği 
 

Pınar Gültekin’in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce Habertürk’te kadınları 

yakından ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir yayın yapıldı. Konukların tamamı erkekti. 

  

Yıllar yılı böyledir bu; kürtaj, doğum, tecavüz hakkında programlar yapılır ama tartışanlar hep 

erkektir. 

  

Sadece erkeklerden oluşan "Başörtüsüne Özgürlük" mitingi bile gördük bu ülkede. 

  

Her kadın cinayetinden sonra da birçoğu çıkar ve her gün aynı cehennemi yaşayan kadınlara 

ateş hakkında akıl vermeye kalkar. 

  

Kadınların her gün yaşadığı, çok daha iyi bileceği, anlayacağı ve açıklayacağı, onları çok daha 

fazla ilgilendiren önemli konularda bile sadece erkeklere söz verilmesi ve onların mikrofonu 

kapma konusundaki hevesleri asıl sorunu da özetliyor: 

  

"Bu dünya erkek dünyasıdır." 

  

Yazar Rebecca Solnit, "Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar" adlı kitabında, uzman olduğu 

konularda bile sözünü kesip ona işini öğreten bazı erkekleri anlatırken küstahlıklarının 

kaynağının bu bilgi olduğunu söylüyor: 

  

"Bu dünya senin dünyan değil. Ben daha iyi bilirim." 

 

“Hangi alanda olursa olsun her kadının ağzını açmasını zorlaştıran, konuşmaya cesaret etse bile 

sesini duyurabilmekten alıkoyan bu küstahlıktır insanın zoruna giden; sokaktaki taciz gibi bu da 

dünyanın kadınların dünyası olmadığını işaret ederek genç kadınları sessizliğe mahkum eder. Bu 

bize kendimizden şüphe duymayı ve kendimizi kısıtlamayı öğretirken erkeğin dayanaksız aşırı 

özgüvenini pekiştirir.” 
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Solnit'e göre, bu tür erkekler, içten içe, kadınların özgür olması durumunda kendilerinin güç 

kaybedeceklerine inanıyor: 

  

"Kadın özgürlüğü nedense, erkeklerin elindeki ayrıcalıkları ve iktidarı sinsice ele geçirmek isteyen bir 

hareket gibi algılanıyor; sanki bir tarafın kaybetmeye mahkum olduğu, taraflardan sadece birinin 

özgür ve güçlü olabileceği bir savaş var ortada. 

  

Oysa birlikte özgürleşir ya da birlikte köleleşiriz. 

  

Kazanmayı, karşısındakine diz çöktürmeyi, ceza vermeyi ve üstünlüğünü sürdürmeyi planlayan bir 

zihniyet, özgürlükten çok uzaktır. Bu hedefin peşini bırakmak insanı özgürleştirecektir. " 

  

Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. 

  

Bazen bütün içtenliğimizle ve iyi niyetimizle eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı çıkmak isteyebilir ve 

dünyayı düzeltmek için yoğun bir arzu duyabiliriz. 

  

Ama bu kibirli dünyada, eşitsizliğin asıl mağdurlarına akıl vermek yerine, onları dinlemeye ve 

bu mücadele nasıl destek olabileceğimizi onlardan öğrenmeye alışmamız ve kendi sesimizden 

ziyade, onların seslerinin duyulmasını sağlayabilmenin önemini kavrayabilmemiz gerekiyor. 

  

Bazen sessizce yan yana yürüyebilmek, desteklerin en güçlüsü olabiliyor: 

  

"İşte önümüzde upuzun bir yol, belki de binlerce kilometre. Yola çıkmış olan kadın henüz bir 

kilometreyi bile katetmemiş. Daha ne kadar yürümesi gerektiğini bilmiyorum ama biliyorum ki tüm 

engellere rağmen geri dönmeyecek. Üstelik bu yolda yalnız yürümüyor. Yanında sayısız erkek ve 

kadın var, daha farklı cinsiyetlerden insanlar var." 

 

Yazının orijinali: Kadın cinayetleri ve erkek bilgiçliği 
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Tecavüz kültürü 
 

Geçen gün sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan 12 yaşındaki kız çocuğu, annesiyle birlikte 

parka gitti. Annesi otururken bisikletiyle dolaşan kız 3 erkeğin sözlü tacizine uğradı. 

Tacizcilerden biri kız çocuğunu kolundan tutarak kendi evine götürmek istedi. Daha sonra 

yakalandılar ve işlemlerin ardından serbest bırakıldılar. 

  

Belki de karar hukukidir. O zaman şunu sorabiliriz; bu ülkede kimler tutuklu yargılanıyorlar? 

  

Devlet bir seçim yapıyor ve bu seçime göre tecavüzcüler pek üst sıralarda değil, en azından 

yazarlar, çizerler, gazeteciler kadar büyük tehdit oluşturmuyorlar. 

  

3 gün önce Fatih Tezcan “Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, 

çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?” diyerek içindeki savaş ganimetçisi tecavüz özlemini 

yansıttı. 

  

Dün de Nevşin Mengü, Berna Laçin, Feyza Altun ve Canan Kaftancıoğlu hakkında atılmış benzer 

tweetler ortaya çıktı. 

  

Elmeru_baba adında (Kadir Gözoğlu) bir hesap: “darbeye yeltenirlerse Nevşin benim, Berna 

benim, Feyza Altun benim. Canan’ı ben almam, aklınızdan bile geçirmeyin.” diye yazınca, 

takipçilerinden epey destek aldı: 

  

Mustafa: “Alıp da avrat edecek halimiz Allah korusun yok elbette herkesin bi bildiği vardır, kimi 

domuz avına çıkar kimi ıslak saçlarla oynar ne bileyim işte fantezi meselesi. 

  

Kübra: Sıkıntı yok abi Kanas Canan’ı ben alırım. Hakkında çok güzel planlarım var. 

  

Selim: Canan için bizim arkadaşta bir tane kangal köpeği var, ben onu düşünmüştüm. 

  

Meltem: Canan’ı bana versinler tek başıma yeterim ben ona. 
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Ferhat: Benim için fark etmez bulduğumun kafasına poşeti geçiririm hepsi Nevşin, Canan olur. 

  

Davut: Olaya savaş ganimeti cariyeler gibi bakıyoruz 15 Temmuz’da vatanın aziz evlatları 

canlarını verdi tabi ki de goy goy da var. 

  

Murad: Abiciğim maşallah biz bir tane bulamıyoruz sende 4 Grup Fantezisi ama ağzının tadını 

bilmiyormuşsun Canan diğer 3’üne eşdeğer. 

 

Sonra ne oldu. Tepkiler gelmeye başladı. Ve Kadir Gözoğlu şunu yazdı: 

  

“Tweetmdeki espri için Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü beni hedef göstermiş. Linç 

edilecekmişim! Ne hesabıma dokunurum, ne tweetlerimi korumaya alırım. Ne de geri vites 

yaparım.. Burdayım kaçmıyorum. Ev röntgenleme emri veren bir ahlaksızda ahlak dersi alacak 

değilim." 

  

Sonuç, hesabını kapattı. CHP İl başkanlığını arayıp Canan Kaftancıoğlu’ndan özür dilemek 

istediğini belirtti. 

  

Neden? 

  

Çünkü karşı kesimden, kendisinin “linç” dediği toplumsal baskıya maruz kaldı. Ama en önemlisi 

kendi grubundaki, yani yaranmak istediği insanlar tarafından da tepkiyle karşılandı. 

  

Bir süredir “sosyal medyaya TC kimlik numarasıyla girilmesini" sağlamaya çalışan AKP ve MHP, 

Twitter’da Etik Kurul diye bir hesap açmıştı. %99 muhaliflerin tweetlerini “etik dışı” olarak 

damgalayan bu hesap da, rüzgarı kendi tarafına çekmek için Kadir Gözoğlu'nun tweetlerini etik 

dışı olarak damgalayınca şahsın tutunacak dalı kalmadı. 

 

Çünkü bu insanların, kadınları ve çocukları tecavüz etmekle ilgili bu kadar rahat tehditler 

savurabilmelerinin asıl nedeni milyonlarca insanın yanında "güçlü kişilerin" de kendilerini 

destekleyeceklerini bilmeleri. 
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Kimisi sırtlarına vurarak, kimisi sessiz kalarak, kimisi de tutuksuz yargılayıp beyefendilikten 

minimum yatar vererek. 

  

Sadece bu nedenden değil ama en çok bu nedenden ötürü, bu 'güçlü tanıdıklara' sahip tecavüz 

kültürüne karşı durabilmek ve onu değiştirebilmek için kadın örgütlenmelerini desteklememiz 

gerektiğine inanıyorum. 

  

Not: tam ben bu yazıyı paylaşıyorken, bu tecavüz tweetlerinden birini atmış ve Etik Kurul 

hesabı tarafından damgalanmış bir kişi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a "sizleri ve 

davamızı zor durumda bıraktıysam özür dilerim" diye tweet attı. Tecavüz tehdidinden değil 

yani. Davada zor durumda bırakmaktan. Benden daha iyi özetledi durumu. 

  

Yazının orijinali: Tecavüz kültürü 
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Sosyal medyada aktivizm mi olur 
 

Instagram’da başlayan ve kadınların, siyah beyaz fotoğraflarını, "kadınlarkadınlarıdestekliyor" 

ve "istanbulsözleşmesiyaşatır" gibi hashtaglerle paylaşma akımı hızla yayıldı. 

  

Bununla birlikte, cılız da olsa, bazı eleştiriler de geldi. Eleştiriler çoğunlukla iki ayrı grupta 

toplanıyor. 

  

Birinci gruptakiler işlevsel odaklı; "sosyal medyada aktivizm mi olur?" diye soruyorlar. 

  

Diğer grup ise yapısal; paylaşılan bazı fotoğraflar içerikle uyuşmadığı için eylemin içinin boş 

olduğunu söylüyorlar. 

 

Sosyal medya aktivizmini geçenlerde Ece Temelkuran da eleştirmiş ve 21 Temmuz'da şöyle bir 

tweet atmıştı: 

  

"Kızlarımız büyüyüp de bize “Peki siz kadınlar öldürülürken ne yaptınız?” diye sorarlarsa biz de “Bol 

bol tweet attık hashtagli” deriz. #pinargultekin #istanbulsözleşmesi #örgütlenmekyaşatır" 

  

Aynı saatlerde iki yıldır bir kadını taciz eden fakat tutuklanmayan Nurettin Şeyhmusoğlu, sosyal 

medya baskısı sayesinde tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayı böyle duyurdu: 

  

"Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde ... yapılan paylaşıma ilişkin 

görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma 

başlatılmış .... ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs 

tutuklanmıştır." 

  

Yardım çığlığı atan Şule Çelik, sevincini yine sosyal medyadan paylaştı: 

  

"Şu an tutuklandı destek için teşekkürler. Olmasanız başaramazdım. Herkesin karşısına iyi insanlar 

çıkması dileğiyle." 
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Sosyal medyada gösterilen benzer tepkiler, şu ana dek yüzlerce kadının hayatını kurtarmakla 

kalmadı, Şule Çet Davası gibi davaların üstünün örtülmesini de önledi. 

  

Tabii daha iyi olabilirdi; insanlar örgütlenip, haklarını meydanda arayabilir, daha kalıcı 

kazanımlara imza atabilirlerdi. Ama mükemmel eylemi öne çıkarmak için, şu an işleyen en iyi 

eylemi yermek akılcı bir yaklaşım değil. 

  

Kaldı ki eğer mükemmel eyleme yönelik bir fikriniz varsa, insanları harekete geçirmek için 

onlara bunun nasıl yapılacağını da göstermeniz gerekir. 

  

Örneğin örgütlenmek harika bir fikir olsa da, hangi çatı altında, hangi belirli amaçlarla, nasıl, 

ne zaman gibi soruları yanıtlamadan yalnızca “hadi örgütlenelim” demek; boş slogan atmaktan 

öteye geçmiyor. 

  

Hem bireysel hem de toplumsal bazda etkileri olan sosyal medya hareketlerinin bu etkilerini 

ölçmek o kadar kolay olmayabilir. Yine de elimizde somut veriler var: 

  

Instagram'daki İstanbulSözleşmesiYaşatır hashtaginde daha şimdiden 480 bin paylaşım 

yapıldı ve bu sayı her geçen dakika artıyor. Paylaşımları incelediğimizde ise eyleme birbirinden 

farklı kadınların katıldığını görüyoruz. 

 

Bu da bizi ikinci eleştiriye getiriyor; yani paylaşılan bazı fotoğrafların içerikle uyumsuz olduğu 

eleştirisine. 

  

Mükemmel fotoğraf nasıl olurdu bilmiyorum; ama yarım milyon fotoğraftan bazıları böyle 

diyelim; bu kadar geniş bir eylemi buna indirgemek de büyük bir hata. 

  

Aynı "örgütlenelim" demek gibi, “Kadın Cinayetleri Dursun” gibi dilek dilemekle “İstanbul 

Sözleşmesi Yaşatır” demek bambaşka şeyler. Birbirinden farklı yaşam stillerine sahip kadınlara 

soyut sloganlar attırmak yerine somut bir sözleşmeyi desteklemeye yönlendirebilmek, bu 

kutuplaşmış ortamda hiç de yabana atılabilecek başarı değil. 
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Bir de bu tür sosyal medya eylemlerinde asıl kazanımlar genellikle ölçülemiyor: kamuoyu 

oluşturmak, farkındalık yaratmak gibi. 

  

Kişisel bir örnek olsa da, benzerlerinin çok olduğunu düşünüyorum; son beş günde, 

birbirinden farklı erkeklerin oluşturduğu gruplarda “İstanbul Sözleşmesi neyi kapsıyor?” “Bir 

anlık cinnet diye bir şey gerçekten var mı?” "Varsa neden kadınlarınki ölümcül olmuyor?" “Erkek 

ve kadınların fiziksel saldırganlıkları arasındaki fark biyolojiyle açıklanabilir mi?” gibi soruları 

tartıştığımızı fark ettim. 

  

Bu sorulara hatalı, hatta saçma sapan yanıtlar vermiş olabiliriz. Ama Başakşehir’in 

şampiyonluğu yerine bu konuları konuşmamızın; daha doğrusu "konuşturulmamızın" önemli 

olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültür, böyle oluşuyor. 

  

Sosyal medya aktivizmi eksik, yetersiz ve hayalimizdeki eylemden uzak olabilir. Ama ulaştığı 

insan sayısı ve kamuoyu oluşturma gücüyle bireysel ve toplumsal bazda büyük değişimlere yol 

açma potansiyeli taşıyor. 

  

Bu potansiyeli doğru kullanmak ve yönlendirmek içinse doğru akıl yürütmeler gerekiyor. 

 

Yazının orijinali: Sosyal medyada aktivizm mi olur 
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İstemsiz sinsilik 
 

" Bir kadın, hayatını güzel, temiz ve küçük bir pakete tıkıştırırmış gibi yaptığı zaman, aslında sadece 

bütün hayati enerjisini gölgeye sokarak yay gibi germektedir. Böyle bir kadın, “İyiyim, ben iyiyim,” 

der. Odanın diğer köşesinden ya da aynada ona bakarız. Biliriz ki, iyi değildir. Sonra bir gün bir 

zurnacıyla tanışıp bilardo salonu güzeli olmak için Tippicanoe’ye kaçtığını duyarız. Ve ne oldu diye 

şaşırırız, çünkü biliriz ki, zurnacılardan nefret etmektedir ve her zaman Tippicanoe’de değil, Orcas 

Adası’nda yaşamak istemiştir. Üstelik, daha önce bilardo salonlarından hiç söz etmemiştir. 

  

İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz, ama gerçek hayatta gelişip serpilmelerine izin verecek kadar yer 

bulamadıkları için hayata sinsice sokulmak zorunda kalmak, kadınların yaşam güçlerine karşı 

yapılan bir insafsızlıktır. 

  

Tutsak düşen ve aç kalan kadın, her tür şeye sinsice sokulur ve her şeyden sinsice bir şeyler çalar. 

  

Onaylanmayan kitaplara ve müziğe sokulur; dostluklara, cinsel duygulara, dinsel bağlılıklara 

sokulur. Kaçamak düşünüşlere, devrim düşlerine sokulur. Akranlarına ve ailesine sinsice sokularak 

onların zamanını çalar. Bir hazine aşırıp sinsice eve sokar. Yazma zamanlarından, düşünme 

zamanlarından, ruhsal-zamanlarından sinsice çalar. Bir tin aşırıp sinsice yatak odasına getirir, 

çalışmaya başlamadan önce sinsice bir şiir okur, kimse bakmadığında araya bir zıplama ya da 

kucaklama sıkıştırır. 

  

Fazlasıyla zıt kutuplara ayrılmış bu yoldan kurtulmak için, kadının yapmacıklıktan vazgeçmesi 

gerekir. Sahte bir ruhsal-hayata sokulmak asla işe yaramaz. Her zaman en ummadığınız anda yan 

duvarları çöküverir. Bu durumda mutsuzluk her yeri sarar. 

  

Platformunuz ne kadar ev yapımı olursa olsun, uyanmak, ayağa kalkmak ve yaşayabileceğinizin en 

çoğunu yaşamak, yapabileceğinizin en iyisini yapmak ve sahteliklerin içeri sokulmasından 

vazgeçmek daha iyidir. 

  

Gerçek bir anlam taşıyan ve sizin için sağlıklı olan şeylere tutunmakla yetinmeyi bilmelisiniz. " 
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Kabullenmem o kadar kolay olmasa da hayatımda ikiyüzlü tavır takındığım veya sinsice 

davrandığım dönemlerim oluyor. Bunu kabullenmemin zor olmasının nedeni de ahlaki olarak 

bana yakışmayacağını düşünmem filan değil, böyle eylemlerde isteyerek bulunmak için fazla 

gururlu olmam. 

  

Ama buna “istemsiz sinsilik” diyorum, çünkü dönüp baktığımda bu tür ikiyüzlü davranışlarımın 

asıl nedeni bir şeyi elde etmek için stratejiler geliştirmek olmuyor pek. 

 

Bu sinsiliğin nedeni çok daha pasif çünkü eylemde bulunmaktan ziyade kendimi ortaya 

koyamamakla ilgili. Kendimi olduğum gibi ortaya koyamayınca; yani asıl istediklerimi 

açıklayamayınca, asıl korkularımdan bahsedemeyince, ortaya gösterdiğim şey ile içimde 

kopan fırtınalar arasında epey bir mesafe oluşuyor. Bir şeyi istiyorum, ama bunu açıklamak 

benim için çok utanç verici olduğu için kesinlikle istemiyormuş gibi davranıyorum; ama bir 

yandan inkar mekanizmalarım çalışıyor ve bilinçsizce onu elde etmek için türlü türlü yan 

yollara sapıyorum. 

  

Şimdi planlar kurarak, bu yan yollara bilinçli şekilde sapan samimi sinsi kardeşlerime, ikiyüzlü 

vatandaşlarıma lafım yok. Ama böyle olmak istemediği halde kendisini bu durumda bulan 

birisi için Clarissa Estes’in Kurtlarla Koşan Kadınlar’dan kopardığım bu alıntı imdadıma 

yetişiyor. 

  

Çünkü her ne kadar kadın olmasam da, kendisinin yazdığı “gerçek hayatta gelişip 

serpilmelerine izin verecek kadar yer bulamadıkları için hayata sinsice sokulmak zorunda 

kalmak” ne demek hissediyorum. Bir noktada belki kimse zorlamadı beni buna ama ben hep 

o oyuncakçıya götürüldüğünde en çok istediği oyuncağı değil de en uygun fiyatlı oyuncağı 

seçtiği için “akıllı olmakla” ödüllendirilen çocuk olmaya devam ettim. 

  

Yazının orijinali: İstemsiz sinsilik 
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Jung hayatımı nasıl kurtardı 
 

Jung, mistisizme bulanmış, ölçülemez bazı teorileri ve yoğun kuramsal diliyle benim bilimsel 

amaçlarla okumayı tercih edebileceğim bir yazar hiç olmadı. Ama onun çok katmanlı ve 

sembolik felsefesi birçok konuyu sezgisel olarak anlamamda en az anneannemin anlattığı 

masallar kadar başarılı oldu. 

  

Onun psikolojik tipleri ve daha sonra nörobilim tarafından da desteklenen içedönük – 

dışadönük ayrımı, toplum gözünde kendimi en hastalıklı hissettiğim günlerde nefes almamı 

sağladı. 

  

Gençliğin ilk yıllarında beni umutsuzlukla kıvrandıran bazı özelliklerim vardı. 

  

- En basit öneriler bile duraksamama neden oluyordu. Oysa hayat bu kadar duraksamayla 

yaşanmıyordu. 

  

- Bu duraksamalar bana etraflıca düşünme şansı verdiği için daha sık olumsuz yön 

buluyordum, bu da beni, en ufak konuda bile, kötümser ve eleştirel yapıyordu. 

  

- Yakından tanımadığım insanlara karşı komiklik derecesinde çekingendim. Adres sormak veya 

bir garsona sipariş vermek gibi çok basit nedenlerden dolayı iletişime geçmek bile bana 

muazzam ağırlık ve stres veriyordu. 

  

- Bir sorun yaşadığımda, hemen uzaklaşmak, kendi başıma kalmak istiyordum. O an yanımda 

en sevdiğim insanlar olsa bile konuşmalarına katlanamıyordum. 

  

- İster düşünmek olsun ister bir şeyi izlemek; bir eyleme odaklandığımda dikkatimin 

dağıtılmasından, çok kısa sürse de, yoğun öfke duyuyordum. 

  

- Alkol almadıkça gürültülü ortamları dayanılmaz buluyor, insanların buna neden 

katlandıklarını anlayamıyordum. 
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- Tanımadığım insanların ortasında konuşmak, dolu bir odanın kapısını dışarıdan açmak, bir 

cafede tek başına oturmak gibi basit eylemleri yapmakta zorlanıyordum. 

  

Jung'un "psikolojik tipleri"yle karşılaştığımda savunması dağıtılmış, her türlü saldırıya açık bir 

devlet gibiydim. Birkaç paragraftan oluşan metnin, kendimi toparlamak konusunda beni nasıl 

bu kadar etkileyebildiğine hala şaşırıyorum. Oysa yaptığı basitti: benim hastalık semptomları 

olarak nitelendirdiğim şeylerin aslında karakterimin özellikleri olduğunu belirtiyordu. Şöyle 

yazıyordu Jung: 

  

"Bir sınıf insan vardır ki önlerine çıkan bir duruma tepki gösterme anında ilkin sessizce ‘Hayır' 

dercesine biraz geri çekilirler ve ancak ondan sonra tepki gösterebilirler. Bunlar içedönük 

davranış biçimini temsil ederler.” 

  

"İçedönük tip, insanlara ve nesnelere karşı güvensizdir, sosyal değildir ve düşünmeyi harekete 

geçmeye yeğler." 

  

"Toplumdan hoşlanmazlar ve büyük topluluklar içinde kendilerini yalnız ve kaybolmuş 

hissederler. Duyguludurlar, aptalca görünmekten korkarlar, fakat genellikle toplum içinde 

nasıl davranılacağını öğrenemedikleri görülür. Savrukturlar ya da çok fazla dürüsttürler ve çok 

titiz bir biçimde, daha çok komiklik derecesinde naziktirler. Aşırı vicdan sahibi, kötümser ve 

eleştirici olma eğilimindedirler. Hep en iyi niteliklerini kendilerine sakladıklarından doğal 

olarak kolaylıkla yanlış anlaşılırlar." 

  

"Üstün yönlerini ancak içten çevrelerde ortaya koyabildiklerinden dolayı dışadönük çalışma 

arkadaşlarından daha az başarılı olurlar. Buna karşın enerjilerini başkalarını etkilemek için 

harcamadıkları ve sosyal etkinliklerde kullanmadıkları için genellikle olağanüstü bilgi sahibi 

oldukları veya ortalamanın üzerinde olan bazı yetenekler geliştirdikleri görülür." 

  

"İçedönükler yalnız olduklarında ya da küçük bir dost grubu içinde bulunduklarında çok 

etkindirler. Kendi düşüncelerini, sohbet ve kitaplara, sakin uğraşıları gürültülü etkinliklere yeğ 

tutarlar. Onlar için kendi yargıları genel olarak kabul edilen bir görüşten daha önemlidir. Bir 

içedönük çok popüler bir kitabı okumayı reddeder ve herkesin övdüğü bir şeyi değersiz sayar." 
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"Bu kararlarındaki bağımsızlık ve günün koşullarına uymadaki başarısızlık doğru olarak ele 

alınır ve kullanılırsa değerli olabilir. Ayrıca sosyal niteliklerinin eksikliğine karşın içedönükler 

bağlı ve içten birer dostturlar." 

  

Bu metni okuduktan sonra elbette kişiliğim değişmedi. Bugün benzer sorunları, aynı sıklık ve 

şiddette olmasa da, hala yaşıyorum. Ancak bu metin önemli bir başlangıç noktası oldu; 

sonrasında özellikle Eagleman'ın, Pinker'ın ve Haidt'in kitaplarındaki ispatlar sayesinde bu 

özelliklerin çoğunun kalıtımsal olduğunu öğrendim. 

  

Bugün, buna göre inşa edilmiş bir hayatım ve beklentilerim var. Evden çıkmadan ve sıkılmadan 

bin saat yaşayabilmeyi sevsem de, arada bir "daha dışadönük olsaydım her şey nasıl olurdu" 

diye düşünmeden edemiyorum. 

  

Ama kendimi hastalıklı olarak görmüyorum. 

  

Yazının orijinali: Jung hayatımı nasıl kurtardı 
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Toksik olumluluk ve empati 
 

"Empatik bir cevap neredeyse hiçbir zaman 'en azından...' gibi bir kelimeyle başlamaz." 

  

Brene Brown'ın aklıma kazınan bu cümlesi her olumsuz durumda etrafına illa pozitif dalgalar 

yayma mecburiyeti hisseden insanları gördükçe daha fazla anlam kazanıyor. 

  

İşimi kaybedersem duymak istediğim şey "en azından daha çok kitap okuyabileceğim" olmaz, 

terk edilirsem "en azından önümde uzun bir yol olduğunu" bilmek istemem, bir kolum kopsa 

"en azından ikisini kaybetmediğim için şükretmem gerektiğini" duyarsam delirebilirim. Çünkü 

olumlanmak değil, duygularımın paylaşılmasını isterim. 

  

Olgulara olumlu taraflarından bakmaya çalışmanın, hayata yönelik olumlu bir tavır takınmaya 

çabalamanın elbette birçok faydalı yönü bulunuyor. 

  

Ancak her şeye sadece olumlu tarafından bakmak için uğraşmak, olumsuz duyguları yok 

sayarak, sadece olumlu duyguları kucaklamak birçok sorunu da beraberinde getiriyor. 

  

Toksik olumluluk denilen bu durum, kişinin olumsuz bir vaziyetteyken otantik duygusal 

deneyimini reddederek en aza indirgemesini, yok saymasını veya geçersiz kılmasını hedefliyor. 

  

Toksik olumluluktan muzdarip kişiler, yalnızca kendi olumsuz duygularını bastırmakla 

kalmıyor, çevresindeki acı çeken insanların da böyle yapmasını teşvik ediyorlar: 

  

"Ne olursa olsun gülümsemeye devam et," "Her şey bir nedenden dolayı olur,” "Daha kötü 

olabilirdi," "Her zaman hayatın parlak tarafından bak." gibi nasihatlerde bulunurken aslında 

sıklıkla empati kurmaktan ve olumsuz duyguları hissetmekten kaçınıyorlar. 

  

Ayrıca, acının perspektifle, gayretle ve odaklanmış enerjiyle yok olabileceğini söyleyerek, 

karşılarındaki insanlara “mutlu hissedemiyorsan sorumlusu sensin!” mesajı veriyorlar. 
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Dün, saygı duyduğum psikiyatrist İlker Küçükparlak Twitter'dan uyarmak zorunda hissetti: 

  

"Çok rica ediyorum, 'depresyondaysanız değerlerinizi gözden geçirin, depresyondaysanız 

hayatınızda değişiklik yapın' gibi absürd önerileri bari buraya yazmayın. Yapmıyorlar. 

Yapamazlar. Depresyon o yapamama hali zaten." 

  

"Depresyon; mutsuzluk, harekete geçememe, karamsarlık ve değersizlik fikirleriyle karakterize 

zaten. Bu tabloda kişiye gerçekleştiremeyeceği öneriler sunmak değersizlik fikirlerini ("yine 

beceremedim") ve karamsarlığı ("asla toparlayamayacağım") iyice körüklüyor." 

  

Duygularımız yalnızca çevremizde ne olup bittiğine dair sahip olduğumuz içsel rehberler 

değildir. Aynı zamanda çevremizdekilere de bizim ne hissettiğimize dair bilgi taşırlar. Sadece 

olumlu duyguları hesaba katmak hem kendimiz hem de çevremiz hakkında bizi cahilleştirir. 

  

İnsanların neden gözyaşı döken bir canlıya evrildiğini araştıran bazı bilim insanları cevabın 

daha güçlü bağ kurmak olduğunu bulguladı. Kendimiz için değil, acımızın başkaları tarafından 

görünmesi için gözyaşı dökeriz. 

  

Bu yüzden, acı çekerken empati yoksunu boş cümleler duymak nadiren işe yararlar. 

İyileşmemizi sağlayan, sıklıkla, kurduğumuz bağlardır. 

  

Alıntılar: 

  

Yazının orijinali: Toksik olumluluk ve empati 
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Çekingenlik ve kırılganlık 
 

Çekingenlik, kendimi bildim bileli uğraşmak zorunda kaldığım bir sorun. İçinde barındırdığı 

kırılma korkusuyla bir yandan birçok acıya, bir yandan gereksiz alınganlığa, bir yandan da 

yüzlerce fırsatın kaçmasına neden oldu / oluyor. 

  

Hayatımın uzun bir bölümünde olumsuz düşündüğüm bu özellik hakkında Eugenia Borgna 

okuduktan sonra fikrimin değişmeye başladığını hissettim. Yaşantımı zorlaştıran bütün 

etkilerine rağmen, kırılganlığın özellikle empati kurma ve derinlemesine inceleme konusunda 

bana yardımcı olduğuna inanıyorum. 

  

Şöyle tanımlıyor Borgna çekingenliğin kırılganlıkla ilişkisini: 

  

Çekingenlik, kırılgan, son derece kırılgan bir hayat biçimidir ve kolaylıkla kırılır: Sadece 

hareketler değil, edilmemiş bir tebessüm, verilmemiş bir selam ve özellikle de sözcükler, 

ruhsuz ve çorak sözcükler de çekingenliği yaralar ve hırpalar. Yara ve zarar almış 

çekingenlikten geriye ne kalır? 

  

Zaman zaman hiç onarılmayan ve yarası kapanmayan yıldız kalıntıları, kanayan kıymıklar kalır. 

  

Ve kırılganlığa yönelik bu korku insanı bir kenara saklanmaya, ama saklanırken etrafındaki her 

şeyi gözlemlemeye iter. 

  

Duygulanımların dünyasına esrarengiz bir şekilde bağlı olan çekingenlik, insanı saklanmaya 

sevk eder ve öyle dalgalı, öyle ele gelmez antenleri vardır ki, etrafında var olan kayıtsızlık ya da 

içtensizlik izlerini hemen kavrayıverir. 

  

Gözlemlediğimiz insanların olumsuz ve tutarsız yönlerine daha çok odaklanırız, o yönlerini 

abartmaya meyilli oluruz. Bu da onlara yakınlaşmamızı, kendimizi açmamızı engeller: 

  

Başkalarıyla büyük bir iletişim kurma özlemi çeksek de, çekingenlik bizi diğerlerinden 

uzaklaştırır; eğer çekingensek, başkalarının içten olamayacağından korkar, onların his ve 
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varoluşlarında belli belirsiz gördüğümüz gölgeleri ya da hiç olmazsa karaltıları, huzursuzlukları, 

zaman zaman da ikilemleri ince bir sezgiyle kavrayıveririz. 

  

İnsanlarla aramıza mesafe koyarak yaptığımız derinlemesine inceleme, kendi içimizdeki 

kırılganlık bilgisiyle birleşince empati kaçınılmaz olur. Onların kırılganlıklarına karşı daha 

duyarlı oluruz: 

  

Çekingenlik, sahip olduğu karaltılı kırılganlık sayesinde başkalarının içsel hayatıyla 

özdeşleşmemize yardımcı olmakla kalmaz, karşılaştığımız kişilerle yaşanmışlık mesafesini 

korumamız ve canlı tutmamızı, başkalarının özgürlüğünü sonuna kadar savunmamız, sınırları 

hiçbir şekilde aşmamak için gayret etmemizi de sağlar. 

  

Ve topluma bir zararımız olmamasına rağmen pek sevilmeyiz. Çünkü toplumun başarılı insan 

kıstasına kolay kolay giremeyiz. Çekingenlik özgüven eksikliği, özgüven eksikliği ise hastalık 

olarak görülür. Oysa toplumu çökerten birçok olayın temelinde aşırı özgüven vardır: 

  

Çekingenliğe daima duyarlılık ve güvensizlik eşlik eder; bu hayat biçimi de eski ve gereksiz, 

zararlı ve neredeyse kusur olarak görülmektedir; oysa, kendi sınırlarından hiçbir zaman şüphe 

duymamış, bunun üzerine hiç düşünmemiş bir özgüven ne çok risk ve şiddet barındırmaktadır. 

  

Borgna, özellikle çekingenliğin parıldadığı ergenlerle olan iletişimimize dikkat etmeyi, onların 

titreşen kırılganlıklarını dinlemekten asla yorulmamamız gerektiğini tembihler. Aile, okul ve 

psikiyatri bunu devamlı yapmalıdır. 

  

Atılganlığın bu kadar desteklendiği bir kültürde, daha eşit, daha duyarlı ve daha anlayışlı bir 

toplum olabilmemiz için çekingen insanların saklanmalarına değil, onların katkıda 

bulunmalarına ihtiyacımız var. 

  

Yazının orijinali: Çekingenlik ve kırılganlık 
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Yalnız olmak, yalnız hissetmek 
 

“Hiç yalnız hissetmedim kendimi.” 

  

Edebiyatın pis moruğu Charles Bukowski, 1987 yılında aktör Sean Penn’e verdiği röportajda, 

genellikle yalnızlıkla geçen hayatında bunu olumsuz bir duygu olarak yaşamadığını ifade eder: 

  

"Bir odada intiharın eşiğinde tek başıma kaldım, depresyona girdim, kendimi berbat hissettim 

ama hiç bir zaman kapıma gelecek bir veya birkaç insanın sorunlarımı iyileştireceğini 

düşünmedim. Başka bir deyişle, yalnızlık beni hiçbir zaman rahatsız etmedi çünkü tek başına 

kalmaya dair hep güçlü bir arzu hissettim." 

  

Yazar, asıl sıkıntıyı kalabalıkların içinde yaşadığını anlatır. Ona göre dışarısı çoğunlukla 

aptallıktır: 

  

"Eğer insanların coştuğu bir partiye veya stadyuma gidersem, işte orada yalnız hissedebilirim. 

Ibsen, “En güçlü insanlar genellkle yalnızdır” der. Hiç, “bir sarışın gelsin, oramı buramı okşayıp 

beni tatmin etsin de kendimi iyi hissedeyim” diye düşünmedim. Bu işe yaramaz. Tipik cuma 

gecesi sözünü bilirsiniz “hey bugün Cuma, ne yapacaksın? Burada kös kös oturacak değilsin 

ya?” Evet, bunu yapacağım. Çünkü dışarıda hiçbir şey yok. Sadece aptallık var. Aptal insanlar 

aptal insanlarla fingirdeşiyorlar. Bırakalım aptallıklarına aptallık katsınlar." 

  

Bu sözler biz okuyucularına ilginç gelir çünkü eserlerinde onu hep dışarıda görürüz; özellikle 

de barlarda. Hatta bu nedenle biyografi filminin ismi de Barfly / Bar sineğidir. Ancak Bukowski, 

barı da bir tür korunma yeri olarak görür: 

  

"Hiç gecelere akmak gibi bir ihtiyacın içinde olmadım. Barlarda saklandım çünkü fabrikalarda 

saklanmak istemedim. Hepsi bu. Milyonlarca insana özür dilerim ama hiç yalnız hissetmedim. 

Kendimden hoşnutum. En iyi eğlence kendimim. Hadi biraz daha şarap içelim.” 
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Tek başına oldukları halde yalnızlık hissetmeyenlerin aksine, etrafında insanlar olmasına 

rağmen kendini yalnız hissetmek acıların en büyüklerinden biri olarak bilinir. Erich Fromm, 

Sevme Sanatı adlı eserinde bunu bütün huzursuzlukların kaynağı olarak görür: 

  

"Ayrı olma duygusu huzursuzluğu doğurur, daha gerçeği, bu tüm huzursuzlukların kaynağıdır. 

Ayrı olmam demek, insanca güçlerimi kullanma olanağımdan yoksun bırakılmam demektir. 

Ayrı olmam demek, çaresiz olmam, dünyayı (eşyaları ve insanları) etkin bir şekilde 

kavramamam, dünya üzerime çullandığında, direnecek gücü bulamamam demektir." 

  

Yalnız olan kişiler, kendilerini yalnız hissetmeyebilirler. Bukowski gibi birçok yazar, sanatçı, 

bilim insanı ve filozof kendi düşünceleri ve yaratımlarıyla hayatla aralarında bir bağ 

hissederken, birçokları kalabalıklar içinde olsalar da hayatla bağ kuramadığı için yalnızlık 

duygusu altında ezilebilirler. Robin Williams'ın oynadığı bir karaktere ait söz, bunu etkileyici bir 

şekilde özetler: 

  

"Eskiden dünyadaki en kötü şeyin yalnız başına ölmek olduğunu düşünürdüm. Değilmiş. 

Dünyadaki en kötü şey sana yalnız olduğun hissettiren kişilerin yanında ölmekmiş." 

  

Yazının orijinali: Yalnız olmak yalnız hissetmek 
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Can sıkıntısı ve anlamsızlık 
 

Bir öğrenci bölgedeki tapınağa gider ve Zen ustasına tapınağa katılırsa aydınlanmasının ne 

kadar süreceğini sorar. 

  

“On yıl” der Zen ustası. 

  

“Peki, gerçekten çok çalışıp çabalarımı iki katına çıkarırsam?” 

  

"Yirmi yıl." 

  

Bazı sorunlarımızla ne kadar çok savaşırsak, derdimizi de o kadar çoğaltırız; istemsiz 

düşünceler, depresyon, kıskançlık gibi. 

 

Kaşıdıkça daha çok kaşıma hissi duyarız içimizde ve yarayı çoğaltırız. 

 

Can sıkıntısı da bunlardan biri. 

 

İçimizde güçlü bir uyarılma olduğu halde bu uyarılmayı genellikle hayal gücü, motivasyon ve 

konsantrasyon eksikliği nedeniyle bir nesneye yönlendiremediğimiz durumlarda canımız 

sıkılır. 

 

Bir şeyler yapmak isteriz, ne yapabileceğimizi bulamayız ve içeriden gelen baskı ruhumuzu 

daraltır. 

 

Çoğunlukla bir kontrol ve özgürlük sorunudur can sıkıntısı; kaçınamadığımız, belirsiz ve 

kontrolümüzün dışındaki durumlarda daha çok canımız sıkılır; örneğin havaalanında veya bir 

toplantı öncesinde beklemek gibi. Çocuklara bakın, oynamak isteyip ikinci bir kişiyi 

bulamadıklarında gerçekten acı çekerler. 

 

Ama yetişkin hayatını asıl zorlayan sıkıntı türü, anlam sorunuyla ilgili olandır. “Can sıkıntısı 

hayatın boşluğu hissinden başka bir şey değildir.” diyen Schopenhauer muhtemelen haklıdır. 
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Albert Camus ise Düşüş adlı eserinde anlamsal can sıkıntısının nelere yol açabileceğini bir 

paragrafa şöyle sığdırır: 

 

"Bir adam tanıdım, kafasız bir kadına yaşamının yirmi yılını verdi, her şeyi feda etti ona, dostlarını, 

emeğini, dürüstlüğünü bile, ama bir akşam, kadını hiç sevmemiş olduğunu anladı. Canı sıkılıyordu, 

hepsi bu, insanların çoğu gibi canı sıkılıyordu. Böylece karmaşa ve dram dolu bir yaşam yaratmıştı 

kendine. Bir olayın olması gerek, insan bağlantılarından çoğunun açıklaması işte bu. Bir olayın 

olması gerek, hatta aşksız bir köleliğin, hatta savaşın ya da ölümün bile. O halde yaşasın ölü gömme 

törenleri!" 

  

Psikiyatrist Neel Burton’a göre durumsal can sıkıntısını azaltmamız için yapmamız gerekenler, 

sıkıntının etken maddeleri olan kontrol, motivasyon, konsantrasyon ve hayal gücüne 

odaklanmak. 

  

Üzerinde az kontrolümüz olan durumlardan mümkün olduğunca kaçınmak, dikkat dağıtıcı 

şeyleri ortadan kaldırmak, kendimizi motive edebilmeye alıştırmak, beklentilerimizi azaltmak, 

hayatımızda var olan her şeyi önem derecesine göre sıralamak durumsal sıkıntıdan 

duyduğumuz acıyı hafifletecektir. 

  

Ancak hayatımızdaki anlam eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşıyorsak, onunla mücadeleye girişmek 

nafile olacaktır. Bunun yerine sıkıntının “anlama dair” uyarılarını dikkate almalı ve şapkayı 

önümüze koymalıyız: kendimize göre daha değerli bir hayat yaşamak için ne yapmalıyız? 

  

Samuel Johnson'ın dediği gibi, 

  

"Küçük şeyleri inceleyerek, olabildiğince az sefalete ve daha çok mutluluğa sahip olma sanatına 

ulaşabiliriz." 

 

Yazının orijinali: Can sıkıntısı ve anlamsızlık 
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Bilin bakalım ben kimim 
 

1. Sürekli bir dışlanma beklentisi yaşıyorum. 

  

Instagram’da dolanırken bir de bakıyorum iki arkadaşım buluşup bir etkinliğe katılmışlar. 

Üstelik bana haber vermeden. 

  

Demek artık beni istemiyorlar. 

  

Çok rahat etmediğim bir ortamdayım. Masaya elimi bile nasıl koyacağımı bilmiyorum. Birden 

bire sessizlik oluyor ve masanın diğer tarafında gülüşmeler duyuyorum. 

Kesinlikle benimle alay ediyorlar. 

  

2. İnsanlarda art niyet arıyorum. 

  

Arkadaşım bir hata yaptı. Tartıştık. Özür diledi. Ve hayatına devam etti. Ben ise hala 

sürünüyorum. Neden böyle bir hata yaptı? Nasıl bu kadar çabuk özür diledi? Gerçekten yaptığı 

hata nedeniyle mi özür diledi, yoksa beni susturmak için mi? 

  

Bayram değil, seyran değil, bir akrabam aradı. Nazik nazik konuşuyor, hal hatır soruyor. Acaba 

borç mu isteyecek? 

  

Biri, Facebook’tan mesaj attı. Son gönderimi çok beğenmiş, o da aynı fikirdeymiş. Demek ki 

benimle ilişki yaşamak istiyor. 

  

3. Belirsiz durumlarda takıntılı davranıyorum. 

  

Bir partiye gittim, tanıdık birilerini ararken arkadaşıma rastladım, birisiyle konuşuyordu. 

Hemen yanlarında bittim ama o arkasını dönüp arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Beni 

gördüğü halde görmemezlikten geldi. Demek artık böyle, ben de onunla olan fotoğraflarımı 

sildim. 
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Patronuma whatsapptan iki mesaj attım, gördüğünü de gördüm ama hala yanıt vermedi. 

Demek ki onu çok kızdırdım ve bunalttım. Herhalde beni kovacak. Ne yapacağım şimdi, hemen 

iş bakmam lazım. 

  

4. Duygularıma ve düşüncelerime güvenmediğim halde tavrımı değiştiremiyorum. 

  

Tartışmanın ortasındayım ama savunduğum şeyin içten içe saçmalık olduğunu kabul ettim 

bile. Ama durduramıyorum kendimi. Karşı tarafa saldırmaya devam ediyorum. 

Sakinleşemiyorum. 

  

Sevgilimden haksız yere şüphelenmişim. Meğer gerçekten de ona gece gece yorum yazan kişiyi 

tanımıyormuş. Ama hala küskün ve soğuk davranıyorum ona. Eskisi gibi olamıyorum. 

  

5. Asla güvende hissedemiyorum. 

  

Yıllarca süren ilişkilerimde bile güvensizlikten kurtulamıyorum. Sürekli olarak terk edilme, 

kandırılma, aldatılma kuşkusu kaplıyor içimi. 

  

Partnerlerimin telefonlarını karıştırıyorum, gittikleri yerlerden mesaj atmalarını bekliyor, her 

durumun bana açıklanmasını istiyorum. Ondan gelen yeniliğe dair fikirler beni korkutuyor, 

acaba benden sıkıldı mı, beni terk mi edecek diye korkuyorum. 

  

6. Haklı öfke geçici güç veriyor. 

  

Haklı olduğum konularda beslediğim öfkenin aynı zamanda bana güç verdiğini de 

hissediyorum. Ama çok kısa süren bu gücün asıl nedenlerinin en derinlerimde hissettiğim 

değersizlik, utanç ve yalnız bırakılma korkusuyla ilgili olduğunu biliyorum. 

  

Bilin bakalım, ben kimim? 

  

Ülkemizde çok sık karşılaştığımız insan türüdür ilişkilerine "kaygılı bağlanmış" kişiler. Açıkçası 

ben de bu saydığım özelliklerden birkaçını deneyimledim / deneyimliyorum. 
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Kaygılı bağlanmadan muzdarip insanlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde sürekli diken üstünde, 

tedirgin ve şüpheci davranırlar. Tavırlar ve söylemler konusunda çok hassastırlar; güvensiz 

hissettikleri durumlarda her an her şeyden bir tehdit unsuru çıkarabilirler. 

  

Trajikliği şuradadır: bu insanlar hem yakın temasta olmak isterler, hem de bu temasa çok 

direnç gösterirler. 

  

Kaygılı bağlanma bir hastalık değil, bir özelliktir. Ama kaygılı bağlanmanın ortaya çıkardığı 

neticeler (örn. depresyon) insanın sağlığını bozabilir, hayatını zorlaştırabilir. 

  

Çocukluğumuzda ebeveynlerimizle ilişkilerimizle oluşan bağlanma stilimiz derinlerimize 

kazınır. Ne yazık ki onu değiştirmek çok zordur. 

  

Yine de, eğer bu hikayedeki senaryoları sık sık yaşıyorsanız, bilimsel metodoloji kullanan ve 

diplomalı bir terapistle bu konu üzerinde çalışmak en iyi çözümdür. 

 

Yazının orijinali: Bilin bakalım ben kimim 
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Unutarak cezalandırmak 
 

Alman şair Schiller “affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.” der. Birçok Budist doktrin 

de unutmayı över. Ama bu, pasif bir kabullenme değil, aksine aktif bir seçimdir. 

  

Affetmek ve unutmak, yapılan kötülüklerin sorun teşkil etmediği anlamına gelmez Bütün bu 

yaşananlardan dolayı duyduğumuz acının artık hayatımızı etkilemesine izin vermeyeceğimiz 

anlamına gelir. 

  

Nefret salonlarında geviş getire getire volta atmayı bırakıp bahçeye çıkmamızı ve nefes 

almamızı sağlar. 

  

Bize kötülük eden insanlara duyduğumuz nefretin altında bütün bunlara izin verdiğimiz için 

kendimize yönelttiğimiz gizli nefret yatar. 

  

Bu nedenle unutmak, karşımızdakiyle değil, kendimizle barışmak anlamına gelir. 

  

Bu tür insanlara hayatımızda ve zihnimizde yer vermemek, onlara yönelik bir ceza olduğu 

kadar, daha iyi ve sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için elzemdir de. 

  

Tutunamayanlar’daki Selim karakterinin vaazı bunu çok iyi özetler: 

  

Ne yazık onlara ki, çıkarlarına dokunulmadıkça doğru yola girmezler ve Allah’ın kendilerine 

sunacağı nimetleri bilmezler. 

  

Ne yazık onlara ki, kalpleri temiz olmadığı için herkesi kötü sanırlar ve günahsıza ve günahkara 

bir fark gözetmeden kötülük ederler. 

  

Ne yazık onlara ki, duygulu çekingenliği korkaklık, samimiyeti yaltaklanma ve yardımı bir baskı 

sayarlar. 
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Ne yazık onlara ki, kendilerine açılan saf bir kalbi zaaflarından istifade edilecek, istismar 

edilecek bir akılsız sayarlar. 

  

Onların, geleceği yaratan insanlar arasında yeri yoktur. 

  

Unutulacaklardır. 

  

Yazının orijinali: Unutarak cezalandırmak 
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Reddedilme hassasiyeti 
 

"Kadınlar şeytan gibi görünür, onlar tarafından istenmediğinde." 

  

Büyük şair Jim Morisson'ın bu sözlerine muhtemelen psikanalist Karen Horney de katılırdı. 

  

Reddedilmeye karşı diğerlerinden çok daha duyarlı olabiliriz. Herhangi bir eylem bizim için 

reddedilme anlamına gelebilir: randevu gününde bir değişiklik, "benimle buluşmak 

istemiyor'a", whatsapp'tan hemen yanıt alamama, "benimle konuşmak istemiyor'a", aynı 

fikirde olmama, "bana değer vermiyor'a", isteklerine uymama, "ne istediğimi umursamıyor'a" 

dönüşebilir. 

  

Nevrotik durumlarda bu terslenme beynimizde basit bir deneyim olarak iz bırakmaz; içinde 

neler saklandığından emin olamadığımız derin kuyularımızdan çıkan bir canavarın sesi 

yankılanır: 

  

"Seni sadece reddetmedi. Varlığını umursamadı. Yani seni aşağıladı da." 

  

Daha da kötüsü, en önemli evrimsel nimetlerimizden biri olan geleceğe dair öngörülerde 

bulunma yeteneğimiz, kendimizi vuran bir silaha dönüşebilir: Reddedilme korkusu, sürekli bir 

reddedilme beklentisi haline gelebilir. 

  

Bilinçaltımızda reddedileceğimize dair inanca teslim olduğumuzda, insanlarla aramıza mesafe 

koyabilir, hatta onlara karşı öfke besleyebiliriz. Morisson'ın dediği gibi, onlar tarafından kabul 

edilmeyeceğimize eminsek, onları şeytanlaştırabiliriz. 

  

Reddedilmeye dair bu beklenti güçlendikçe çekingenliğe ve ketlenmeye yol açabilir. Olası 

herhangi bir reddedilmeyle karşılaşmayacağımıza emin olmadığımız sürece, hoşlandığımız 

erkek veya kadınla kur yapmaktan bile kaçınabiliriz. Sevilemez olduğumuza dair duyduğumuz 

yanlış inanç, bizi insanlardan uzaklaştıran bir tür savunma mekanizmasına dönüşebilir. 
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Peki ilişki başlarsa? Karen Horney bu kısır döngüyü çok iyi açıklar: 

  

Önce ayrıcalıklı olmayı ve koşulsuz sevilmeyi içeren kaygı yoğun bir duygusal yakınlık ihtiyacı 

hissederiz. Bu talepler karşılanmadığında reddedilme hissi bizi kavurur. Reddedilmeye karşı 

yoğun bir düşmanlık ve öfke hissederiz ama sahip olduğumuz duygusal yakınlığı kaybetme 

korkusu nedeniyle bu duyguyu içimizde bastırırız. Bastırdıkça içimizdeki gerilim artar. Gerilim 

arttıkça daha çok güvence ihtiyacı duyarız. Bu güvence için "sahip olduğumuz ilişki gibi" yeni 

araçlar ararız. Ancak bu araçlar da yeni kaygılar ve düşmanlıklar üretir ve baştan başlarız. 

  

Kısacası bu nevrotik döngüde bize çıkışı gösteren her yol, yeni tehlikelere de sürükler. 

  

Bizi hayattan koruduğu için rahatlık veren her ilişki, başlı başına kaygı yaratma niteliğine de 

sahiptir. 

  

Çünkü bir gün bizi reddedebilir. 

  

Yazının orijinali: Reddedilme hassasiyeti 
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Anhedoni 

 
Nefes alıyorsun ama yaşamıyorsun. Bir şeyler yapmaya niyetleniyorsun ama hiçbir şey çekici 

gelmiyor sana. Neye başlasan bir angarya hissi eşlik ediyor, hemen yoruluyorsun. “Hoşlandığın 

şeyleri yap” gibi tavsiyeler de fayda etmiyor, her şey yelkovanı izlemek kadar sıkıcı. Önceden, 

birkaç tane de olsa sana heyecan veren şeyler vardı; bunlara yönelik ilgini gitgide kaybederken 

elinden bir şey gelmemesi zihinsel bir işkenceye dönüşüyor. Hayata yeniden tutunmak, elinle 

dumanı yakalamaya çalışmak gibi. Yaşamadığın halde ölümü bekliyorsun. 
  

Bunun adı, anhedoni. 

  

Anhedoni, haz yitimi anlamına geliyor. Normalde zevk alınması gereken faaliyetlerden zevk 

alamama, yaşam zevkinin kaybolması hali için kullanılıyor. Genellikle depresyondaki kişilerde 

görülse de, depresyondaki her kişide görünmüyor. 

  

Nedenleri arasında yakın zamanda gerçekleşmiş travmatik veya stresli bir olay, geçmişte 

yaşanan suistimaller ve ihmaller, yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklar, ciddi hastalıklar ve 

yeme bozuklukları sayılıyor. 

  

Yaşadığımız salgın ve deneyimlediğimiz karantina hali beyinlerimizi birçok "sosyalleşme 

ödülünden" mahrum bırakıyor. Ödülünü alamayan beyin zevk yoksulu haline geliyor. Zevk 

yoksunluğu ise yaşam enerjimizi düşürüyor. Düşük yaşam enerjisi ise bizi cinsel isteksizlikten 

varoluş isteksizliğine kadar geniş bir isteksizlik okyasunda boğuyor. 

  

Bugünlerde "neden daha çok zevk alamıyorum" diye kendimizi hırpalamak yerine, zevk 

alabildiğimiz kırıntılara odaklanmak zihin sağlığımız için daha uygun bir yaklaşım olabilir. Zira, 

depresyonda olmasak bile karantinada çoğu depresyon semptomuyla birlikte yaşamak 

zorunda kalıyoruz. 

 

Yazının orijinali: Anhedoni 
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Mağduriyete eğilimli kişiler 
 

Mağduriyete eğilimli kişiler, bütün kötü olayların kendilerinin başına geldiğine inanırlar. 

Paranoyak değillerdir; sadece dış dünyayı algılama konusunda aşırı benmerkezcil bir tutum 

sergilerler. 

  

Elbette bu tutumun faydaları vardır: kendilerinden ziyade başkalarının kusurlarına 

odaklandıkları ve bir deve kadar uzun süre kin güdebildikleri için kendi eylemlerinin 

sorumluluklarından kurtulurlar. 

  

Elsevier Personality and Individual Differences dergisinde geçen ay yayımlanan bir makalede 

araştırmacılar, mağduriyet eğilimini dört ana kaynağa bağlıyorlar: 

  

1. Farkına varılma ve onaylanma ihtiyaçları yoğundur: 

  

Mağduriyete eğilimli kişiler kendilerini sıklıkla "kurban" rolünde göstererek dikkat çekmek ve 

onaylanmak isterler. 

  

2. Ahlak konusunda seçkinci davranırlar: 

  

Mağduriyete eğilimli kişiler sıklıkla kendilerini ahlaki olarak saf ve kusursuz görürler. Oysa 

onlara karşı çıkanlar, onları eleştirenler ve mağdur edenler ise ahlaki olarak düşük 

seviyededirler ve adaletsizdirler. 

  

3. Empatileri düşüktür: 

  

Mağduriyetlerine yönelik ilgileri bütün vicdani kapasitelerini kapladığı ve her şey zaten onların 

başına geldiği için başkalarının acılarına pek yer kalmaz. 

  

Kendi acılarına gösterdikleri yoğun odaklanma, başkalarına zarar verme ya da zalim davranma 

konusunda kendilerini haklı hissetmelerine de neden olabilir. 
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4. Mağduriyetleri konusunda düşünsel geviş getirirler: 

  

Mağduriyete eğilimli kişiler yaşadıklarına inandıkları mağduriyetleri sık sık ve uzun uzun 

düşünürler. Ancak bu düşünme süreçlerindeki en büyük etken sabit fikirlilikleridir. Dolayısıyla 

başka açıları kapsamaz. Bu sayede uzun yıllar ilk günkü gibi kızgın ve haklı hissedebilirler. 

  

Araştırmacılar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde olumsuzluklara daha çok odaklanan ve 

başkalarının niyetlerini okurken daha sık kötü niyet atfeden bu kişisel özelliğin her ortamda 

gelişebildiğini ve zamanla sabitleştiğini düşünüyorlar. 

  

Yine de, uygun terapi yöntemleriyle, bu kişilerin kendi benmerkezcilliklerinin farkına varmaları, 

diğer insanların olumlu özelliklerini de hesaba katmaları, daha güçlü empati kurabilmeleri ve 

daha sık sorumluluk alabilmeleri sağlanabiliyor. 

  

Yazının orijinali: Mağduriyete eğilimli kişiler 
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Ebeveynliğin ilginç tarihi -1 
 

Çocuk terk etme oranlarının artmasından dolayı 2008 yılında Nebraska Eyaleti’nde bir yasa 

çıkarıldı. Bu yasayla ebeveynlere bebeklerini sağlık ocakları gibi hükümetin belirlediği 

noktalara bırakma hakkı tanınıyordu. Ancak yaş sınırlaması getirilmediği için merkezler 18 

yaşına kadar çocuk ve gençlerle doldu. Bir adam dokuz çocuğunu da bırakmaya kalktı. 

Hükümet kanunu yeniden görüşeceğini söylediği anda birçok aile bu değişim gerçekleşmeden 

önce çocuklarını terk edebilmek için yarışa girdi. 

  

Ana haberlerde çocuklarını bırakmak için binlerce kilometre yol yapan annelerin görüntüsü 

şaşkınlık yarattı. 

  

En eski uygarlıklarda çocuklar iş yükünü azaltacağı için önemliydi. Dolayısıyla yetişkin olasaya 

kadar pek kıymetleri yoktu. Bunu, Çatalhöyük bölgesinde yaşamış uygarlıklarda görmemiz 

mümkün. Çocuklar erişkin sayılmadıklarından erişkinler gibi evin ‘temiz’ sayılan kuzeyine değil, 

günlük yaşantının olduğu, ocağın bulunduğu ‘kirli’ kabul edilen alanlara gömülüyordu. 

  

İlkel toplumlar, yiyeceklerini temin etmek, güvenliklerini sağlamak için hem vahşi hayvanlar 

hem de kötü hava koşullarıyla mücadele etmek zorundaydı. Bu nedenle zayıf ve hasta çocuklar 

sıklıkla ölüme terk ediliyordu. 

  

Çocuk öldürmek, özellikle sakat doğanları ve kız çocukları bebekken yok etmek eski 

toplumlarda yaygın görülüyordu. Eskimolar bebeklerini buzlu suya atıyor, Araplar 

istemedikleri cinsiyette doğan çocuklarını diri diri kuma gömüyor, Çin, Hindistan, Meksika ve 

Peru gibi ülkelerde bebeklerin güçlülüğünü denemek amacıyla nehirlere bırakılma geleneği sık 

sık uygulanıyordu. 

  

Çocukların tanrılara kurban edilmesi de nadir değildi; Orta Amerika kabilelerinde çocuklar 

yaygın olarak ve kitleler halinde yağmur yağdırması için yağmur Tanrısı’na kurban ediliyordu. 
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Antik Roma’da da çocukların yüzde yirmisi ila kırkı terk edilirdi. Ortalama her ailenin terk ettiği 

en az bir çocuk bulunurdu. Romalılar çocuk terk etmeyen ailelere ve bu davranışın 

bulunmadığı kültürlere tuhaf gözlerle bakardı. "Deli mi bunlar, kim uğraşır ki?" 

  

Terk edilen çocukların ev hayvanı olarak alındığı bile olurdu. Bugün bizler köpeklerimize sanki 

çocuklarımızmış gibi bakarken, Romalılar tam tersini yapardı. Bazen de satın alınan çocuklar 

eğlence ve bugün dehşete düşebileceğimiz bazı amaçlar için kullanılırdı. 

  

Semavi dinler gelişmeye başlayınca masum çocukları öldürmek vicdani olarak daha zorlaştı. 

Ama ebeveynler her zaman bir yolunu buldu; daha zayıf, güçsüz ve tuhaf olanlar insan 

sayılmazdı, onlar “şeytanın tohumu,” “zebani,” “içlerine kötü cinlerin musallat olduğu” kötülük 

ürünleriydi. Şeytani olduklarına göre ormana, camiye, kiliseye bırakıp terk etmekte bir sakınca 

yoktu. 

  

Çok ağlayan bebekleri de bu kategoriye eklediklerini özellikle belirtmek isterim. 

  

Ama ebeveynleri caniler olarak görmeden önce bir gerçeği hatırlamalıyız. Bugün ortalamada 

her beş hamilelikten biri kürtajla sonlanıyor. Korunma yöntemlerimiz sayesinde milyonlarca 

çocuk hiç doğmuyor bile. 

  

Yani bizler, terk etme / kurtulma işlemimizi daha önceden, daha hızlı ve daha az sancılı bir 

şekilde hallediyoruz. 

  

Bir diğer konu ise, geçmişte çocukların pek azı sağ kalıyordu. Bu nedenle duygusal bağ kurmak 

riskliydi. Veba, lepra, çiçek gibi hastalıkların yaygınlaştığı dönemlerde çocuk ölümleri o kadar 

fazlaydı ki, çocuklar altı yaşına geleseye kadar aileden sayılmıyordu bile. 

  

Dolayısıyla 17. yüzyıla gelene kadar çocuklar ve onların yetiştirilmesi nadiren önemli bir konu 

oldu. Değişimin fitilini John Locke ve J. J. Rousseau ateşledi. Ama pek öyle düşündüğümüz 

şekilde değil. 
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Bugünün moden ebeveynliğini daha çok korunma yöntemlerine, kürtaja, endüstriyel 

reformlara, genetiğe, teknolojiye ve John Bowlby'nin "Bağlanma Kuramı'na" borçluyuz. 

  

Ama o noktaya kadarki ebeveynliğin ilginç tarihine, yani "çocukları başkalarına baktırabilmenin 

tarihine" daha sonra devam edeceğim. 

  

Yazının orijinali: Ebeveynliğin ilginç tarihi 1 
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Ebeveynliğin ilginç tarihi 2 

 

"Çocuklarınızı severdiniz, ölmemeleri için elinizden geleni yapardınız ama bilişsel yetenekleri 

gelişsin veya özgüveni artsın diye uğraşmazdınız. Otuz iki yaşına kadar yaşamasını 

sağladıysanız, mükemmel bir iş çıkardınız demekti. Hele birkaç özlü söz veya ayet 

ezberletebildiyseniz, adını çamura yazmayı filan öğretebildiyseniz sizden iyisi yoktu. Yine de 

yetmişlere kadar kimse sizden daha fazlasını beklemezdi." 

  

Ebeveynliğin tarihini yazan Jennifer Traig, 1970 öncesine kadar olan ebeveynliği böyle 

özetliyor. İlginç bir iddiası var: 

  

"Ebeveynliğin tarihi, çocukları başkalarına baktırabilmenin tarihidir." 

  

Ortaçağ uzmanı Phillppe Aries’e göre modern zamanlara kadar "çocukluk" diye bir kavram 

yoktu. Çocuklar genellikle aile dışında büyürdü. Yetişkinler gibi giyinirler, yetişkinler gibi 

çalışırlardı. Aileler, çocukları konusunda ilgisizlerdi. Elbette bu, ortaçağda ebeveynlerin 

çocuklarını sevmediği anlamına gelmiyordu. Konsept günümüzden epey farklıydı sadece: 

çocuklar ekonomik yatırımlardı. Ama pek sık ölüyorlardı. Bu yüzden çok yapılmalıydı. 

 

Peki kimler bakıyordu çocuklara? Üst sınıflarda sütanneler, ebeler, bakıcılar, öğretmenler, 

köleler, din adamları; alt sınıflarda ise büyük kardeşler ve başta anneanne ve babaanneler 

olmak üzere diğer akrabalar. 

  

Örneğin Batı’da sütannelik sektörü o kadar gelişmişti ki, Paris'te 1780 yılında doğan 21.000 

çocuğun 17.000’i doğar doğmaz süt annelerin evlerine gönderilmişti ve ilk üç sene ortalarda 

görünmemişlerdi. (Bu 21.000 bebekten yalnızca 700’ü kendi anneleri tarafından bakılmıştı.) 

  

Osmanlı’da ise sütannelik Batı'daki gibi kurumsallaşmamıştı. Ancak çocukları sevmek, 

ilgilenmek ve oynamak genellikle büyükanne, büyükbaba ve büyük kardeşlere düşerdi. Varlıklı 

ailelerde ise bu kalabalığa sütanneler, dadılar, lalalar, karaanneler katılırdı. 

  

Ne olduysa Aydınlanma ve sanayileşme nedeniyle oldu. 
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Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde bebek ve çocuk ölümleri azaldı. Aileler çocuklarının 

yaşayacağına güvenince, daha az çocuk sahibi olmaya başladılar. Bu durum çocuklarla 

ilişkilerini değiştirdi. Sanayileşme, okullaşmayı getirdi. Okullaşma sayesinde çocuklar aile 

ekonomisine katkıda bulunma zorunluluğundan kurtuldular. Eğitimli ebeveynlerin çocuklarına 

bakışı farklı oldu. Artık çocuklar ekonomik değil, duygusal yatırımlardı. 

  

Ancak ortada çözülmesi gereken felsefi ve teolojik bir sorun vardı: çocuklar günahkar 

doğarlardı. 

 

Batı'da, özellikle Hristiyanlığın "insanlar günahkar doğar" düşüncesi nedeniyle bebeklerin 

doğuştan kötü olduklarına inanılırdı. Bebeğin annesinin memesine saldırması, kıskanç olması 

ve kimseyle bir şeyini paylaşmak istememesi bile bu günahkarlığının belirtisiydi. 

  

Bu görüş Aydınlanma'yla birlikte büyük darbe yedi. Filozof Locke, çocukların doğuştan kötü 

olmadığını, en azından yansız olduklarını savundu. Onun, doğuştan gelen hiçbir bilgi 

olmadığını öne sürdüğü ünlü boş levha (tabula rasa) kavramına insanlar bayıldı. (Genetiğe 

rağmen hala bu görüşü bırakmak istemeyen epey insan var. İleri okuma 

için: Steven Pinker - Boş Sayfa) 

  

J.J. Rousseau'nun Emile'si ise çocuğun yetişkinden farklı, kendine has bağımsız bir varlık olduğu 

gerçeğini gösterdi ve yavaş yavaş batı eğitim kurumlarının yapı ve anlayışını, ailenin ve devletin 

çocuğa bakışını değiştirmeye başladı. 

  

Yani Batı dünyasının ebeveynleri bu iki filozof sayesinde / yüzünden çocuklarının bakımlarının 

sorumluluğunu üstlendiler. 

  

Hoş, Locke’un çocuğu yoktu. Rousseau’nun ise beş tane vardı ama hepsini yetimhaneye 

bırakmıştı. Ama zaten filozofların dediklerini değil de yaptıklarını yapmaya kalksaydık 

kendimizi fıçı içinde yaşarken bulabilirdik. 
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Batı'da 16. yüzyılda başlayan çocukluğun modernleşmesi süreci Osmanlı'da üç yüz yıl sonra 

başladı ve Profesör Bekir Onur'un deyimiyle, "Çocuğun ekonomik değerinden duygusal 

değerine geçiş Türkiye'de özellikle ekonomik koşullara ve birtakım kültürel geleneklere bağlı 

olarak çok ağır ilerledi." 

  

Bowlby'nin "bağlanma kuramı" ile birlikte 20. yüzyıl çocukların yüzyılı oldu. Ancak bu, 

beraberinde ebeveynlerin kendi yeterliliklerini sorgulamasını da getirdi. 18. yüzyıldan sonra 

ortaya çıkan "iyi anne" ve "fedakar anne" gibi kültürel beklentilerin yaşattığı kaygıların izlerini 

pandemi sürecinde de fark ediyoruz. 

  

Çocuklarıyla eve tıkılan birçok annenin kendisini yetersiz hissettiğini, ebeveynliklerini 

sorguladıklarını görüyoruz. 

  

Sabır, yumuşaklık, hep beraber olma isteğinin annelerin "doğal" özellikleri olduğuna inanan ve 

sürekli bir odaklanma halinde "en iyiyi" yapmaya çalışan anneler, çocuklarından sıkılmanın ve 

onlardan uzaklaşma isteğinin kötü anne olduklarına dair gösterge olduğuna inanıyorlar. 

  

Oysa tarihe baktığımızda, çocuk yetiştirmenin çok nadir olarak yalnızca ebeveynlerin işi 

olduğunu görüyoruz. Bir yanıyla ebeveynliğin tarihi gerçekten çocukları başkalarına 

baktırabilmenin tarihidir. 

  

Yazının orijinali: Ebeveynliğin ilginç tarihi 2 
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Yeterince iyi ebeveynlik 

 

1. Bilindik bir çalışmasında Donald Winnicott, üç farklı ebeveynlik tipini ve bu ebeveynlerin 

yetiştirdikleri çocukların hayata sağladığı uyumu inceler. 

  

Birinci grupta, nispeten ihmalkar diyebileceğimiz, çocukların ihtiyaçlarına pek oralı olmayan 

ebeveynler; ikinci grupta çocuklarının ihtiyaçlarını çoğunlukla karşılayan ama bazen bunu 

başaramayan ebeveynler, üçüncü grupta ise çocuğun her türlü ihtiyacına anında koşan 

mükemmel ebeveynler bulunur. 

  

2. Çalışmalar sonrasında Winnicott, hayata en iyi uyum sağlayan çocukların ikinci gruptaki 

ebeveynler tarafından yetiştirildiğini bulgular. 

 

Çünkü hayat, aile içinden ibaret değildir. Ve hayal kırıklıkları, kıskançlıklar, üzüntüler ve 

rekabetle dolu dünyaya adım attığında çocuğun yanında ebeveynleri olmayacaktır artık. 

 

Sorunlara, kendi iç dinamikleriyle bir çözüm bulmak zorunda kalacaktır. 

 

3. Bazen ebeveynler, çocukları için orada olamazlar. Bazen ebeveynler empati kuramazlar. 

Bazen ebeveynler gereksiz yere sinirlenirler. 

  

Hele bu karantinanın klostrofobik günlerinde çocuklarıyla hapsolmuş birçok ebeveyn gün 

içerisindeki stresleri, gerginlikleri ve bunları çocuklarına yansıtmalarından duydukları vicdan 

azabı nedeniyle geceleri uyuyamıyor. 

  

Mükemmelden bir aşağı bir davranışın çocuğun geleceğinde onarılmaz bir travmaya neden 

olacağından korkuyorlar. 

 

4. Oysa kronik hale gelmedikçe bunlar ne dünyanın sonu, ne de çocuklar için travma sebebi. 

  

Hatta bu tür aksaklıkların çocuk gelişiminde önemli bir yeri var. 
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Çünkü ebeveynlerin eksik kaldığı noktalarda çocuklar kendi baş etme mekanizmalarını 

geliştirirler. 

  

Bunlar içinde en önemlisi ise engellenme toleransıdır. 

 

5. Engellenme toleransı, kişinin engellerle karşılaştığında doyumu erteleme ya da metanetini 

koruma becerisidir. 

  

Engellenme toleransı, çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi sırasında oluşur. 

  

Engellenme toleransını geliştiremeyen çocuklar, hayatlarında büyük zorluk çekerler. 

Çocuğunun her anında yanında olmaya, her problemini onların yerine çözmeye çalışan 

ebeveynler çocuklarının ellerinden bu fırsatı alırlar. 

 

6. Winnicott, mükemmellik baskısı altında ezilen ebeveynleri uyarırken haklıdır. 

  

Çocuk yetiştirmede mükemmelliyetçilik hem ebeveynliği zorlaştırır hem de çocuklara daha az 

fayda sağlar. 

  

Yeterince iyi ebeveynlik, yeterince iyidir. 

  

Yazının orijinali: Yeterince iyi ebeveynlik 
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Ebeveynleri suçlamak 
 

Çocukların nasıl eğitilmesi gerektiği konusu, bugün en çok incelenen konuların başında geliyor. 

Günümüzün şartları sayesinde tarihte olmadığı kadar çok sayıda kitapta, çok fazla uzmandan, 

farklı farklı metotlar öneriliyor. 

  

Kitapları okuyan ebeveynler, bir yandan yanlış bir metot uygulayıp çocuklarının hayatlarında 

olumsuz ve kalıcı etkiler bırakmaktan korkarlarken, diğer yandan da kendi çocukluklarını 

hatırlıyorlar ve bugün yaşadıkları bazı sorunların ebeveynleriyle olan ilişkilerinden 

kaynaklandığı sonucuna varıyorlar. 

  

Bu da, kendi ebeveynlerini suçlamalarına sebep oluyor. 

  

Oysa bugün sahip olduğumuz bazı olumsuz özelliklerimizden dolayı ebeveynlerimizi suçlamak 

kendimizi de suçlu hissetmemize neden olur. 

  

Profesör Engin Geçtan’a göre bu, yetişkin bir varlık olarak insanın kendi varoluş 

sorumluluğunu henüz üstlenememiş olmasının suçluluğudur. Ebeveynlerimizden alacaklı 

olduğumuz bir gerçek olsa da, geçmiş yeniden yaşanmaz. Dolayısıyla yaşanılanları geri 

almanın bir yolu yoktur. 

  

Üstelik ebeveynlerine karşı öfkelerini sürdüren insanlar, onlara karşı duydukları korkuyu da 

sürdürürler. Ki bu da, Geçtan’a göre olgunlaşmamış olmanın bir göstergesidir. 

  

Hepimiz sorumluluğu oluşturan neden-sonuç ilişkisini bizi etkileyen en yakın noktadan 

irdelemeye meyilliyiz. Oysa ebeveynlerimizin de ebeveynleri vardı. Kuşaktan kuşağa 

perçinleşen neden-sonuç ilişkisi, ebeveynlerimizin yetiştiği zaman, kültür, beklentiler, 

ekonomik şartlar; bunların her biri adil bir yargılama için odaklanmamız gereken maddelerden 

sadece bir kaçı. 

  

Üstelik Geçtan, ebeveynlere yönelik bu yargılama çabasını, çoğu zaman insanların kendi 

sorumluluklarından kaçmak için attıkları bir adım olarak görür: 

108



  

“ ... ana-babaların kusurlarını kendi sorumluluğumuzdan kaçınmak için gerekçe olarak 

kullanmak, vaktiyle bize karşı işlenen kusurları bizden sonraki kuşaklara da yansıtmamıza 

neden olabilir. " 

  

" Ana-babalar bizleri ayrı birer varlık olarak görememiş olabilir, ama biz de onları kendimizden 

ayrı dünyaları olan varlıklar olarak göremediğimiz sürece gerçek anlamda yetişkinliğe ulaşmış 

sayılamayız. ” 

  

Engin Geçtan, ebeveynlerimizle ilişkimizden kaynaklanan korku, önyargı, öfke gibi sorunların 

önemli olmadığını söylemez. Aksine, bu bilgiler, kişinin kendi varoluş sorumluluğunu 

üstlenmesini engellediği için çok önemlidir. Ancak asıl belirleyici olan bu duygularımızı şu an 

nasıl yaşadığımızı fark edebilmektir. Geçtan, büyük bir bilgelikle bize bunu hatırlatır: 

  

“ Bir duyguyu ‘nasıl’ yaşamakta olduğumuzu fark edebilmek, onun geçmişe dönük ‘nedenleri’ni 

açıklayabilmiş olmaktan çok daha büyük önem taşır! “ 

  

Yazının orijinali: Ebeveynleri suçlamak 
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Evdeki istismarcının sessiz ortağı 
 

Çocuk istismarı olan evlerde genellikle üç önemli figür bulunur: istismar eden kişi, istismara 

uğrayan çocuk ve her şeyi gördüğü halde sessiz kalan ortak. 

  

Sessiz ortak; çocuk istismar edilirken istismarcıyla yüzleşmek veya çocuğu korumak yerine 

sessiz kalarak, çoğunlukla istemeyerek de olsa istismarcının yanında pozisyon alan, ailedeki 

veya akrabalar arasındaki kişiler için kullanılır. 

  

Önemli nokta; sessiz ortak sadece sessiz kalmaz, ayrıca bütün bu olayların sessiz sedasız 

devam etmesine de dolaylı veya dolaysız yoldan yardımcı olur. 

  

Öyle ya da böyle sessiz ortaklar ya istismarcıdan korktukları için, ya da hayatları zorlaşmasın 

diye susmayı tercih ederler. 

  

Çocuklar ise en derinlerinde şunu bilirler; sessiz ortaklar yalnızca onları korumamakla 

kalmamışlardır; her seferinde kendilerinin değil, istismar eden kişinin tarafını tutmuşlardır. 

  

Hayatta en çok güvenebileceği insanlar tarafından bu şekilde ihanete uğramaları onlarda tarifi 

imkansız psikolojik yaralara yol açar. 

  

Öyle ki bu yaraların etkisi, istismarın etkisinden uzun sürebilir. 

  

İstismara uğrayan çocuklar, büyüdüklerinde sessiz ortağa da en az istismarcıdan duydukları 

kadar nefret duyabilirler. Hatta çoğu zaman, daha fazla duyarlar. 

  

Bazı uzmanlar bunu şöyle yorumlar; istismarcının gösterdiği şiddet gizli saklı değil, apaçıktır. 

Kendini ortaya koyar. Güçlüdür. Ama sessiz ortağın davranışı sinsicedir. İstismara ortak olur 

ama hali zavallı, hatta acınasıdır. Çocukta sadece nefret değil, tiksinti de uyandırır. 
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Oysa birçok vakada, gözlerinin önünde cereyan etmiş olaylara sessiz kalmış bu ortaklar için 

gerçek o kadar acı ve ürkütücüdür ki, beyinlerinde bu anılara bilinçsizce bir blokaj 

uygulamışlardır. 

  

Yıllardan sonra gelen "Gördüğün halde nasıl susabildin?" sorusuna verdikleri "ben bir şey 

görmedim ki" yanıtı, ne yazık ki, dürüstçe olabilir. O anıya gerçekten bir erişimleri yoktur. 

Gerçek, onlara göre bambaşkadır. 

  

Ve yıllar sonra tetiklenen bir olayla her şeyi hatırlayabilirler. 

  

11 Haziran 2016 tarihinde The Guardian'da yayımlanan isimsiz bir mektupta, artık 3 çocuğu 

olan kadın, zamanında dedesinin ona yönelik tacizlerini görmezden gelen annesine şu sözlerle 

veda eder: 

  

"Dedemin acı içinde ölmesine sevindim. Asıl ait olduğu yer hapishaneydi. Ama sen, hepiniz 

korktunuz ve sustunuz. Umarım bir gün özür dilersin benden. Ama biliyorum o gün hiç gelmeyecek. 

Beni neden korumadığını açıklamanı isterdim ama cevabı zaten biliyorum, yeterince cesur değildin. 

  

O zamandan kalma acıların hayatıma neler yaptığını bilmeni isterdim ama bunları bilmeye gücün 

yetmez. 

  

Bunun yerine seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istiyorum. 

  

Yaşlandıkça kırılganlığının nasıl arttığını görüyorum. Hayatının kalanında mutluluk diliyorum. Ama 

rahatlık dilemiyorum çünkü bunu hak ettiğine inanmıyorum." 

  

  

Not: Bu yazımı İ'ye ithaf ediyorum; o gün masumdun, bugün masumları koruyorsun. 

 

Yazının orijinali: Evdeki istismarcının sessiz ortağı 
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Zorla kibarlığın çocuk beynine etkisi 
 

Dostum Çınar ilk defa karne aldı geçenlerde. Gelecekteki berbat günlerin habercisi olan bu 

günün hatırasına eşimle bir hediye verelim dedik ona ve hem yılbaşında oyuncak aldığımız 

için, hem de biraz okulla ilgili olsun diye eğlenceli bir kitap aldık. Küçük kardeşi Demir de 

arabalarla oynamaya başlamıştı, ona da küçük bir araba seti aldık. Bunun Çınar’da biraz hayal 

kırıklığı yaratacağının farkındaydık, (oyuncak varken kitap mı, eh) hatta babasını arayıp 

planımızdan bahsettik ve onayını aldık. 

  

Akşam olunca hediyesini verdik, sürpriz olduğunu görünce gözleri iyice pörtledi, sonra 

hediyeyi açınca soluk bir “Yey!” sesi çıkardı ve "Emoş bu muhteşem." dedi. Ama kaynananın 

gelininin yemeğine çok güzel olmuş demesi gibi dedi. Yüzündeki mikro ifadelerden de ilk 

bakışta pek beğenmediği belliydi. Sonra da kardeşinin oyuncağına yeltendi zaten. 

  

"Şu küçük hayvanın beyinsel gelişimine, özdenetimine bak bir de," diye düşündüm, "büyümüş de 

yalandan sevinç narası atıyor." 

  

Yetişkinler olarak bile hayal kırıklığımızı saklamakta zorlanabiliyorken, özdenetim fakiri bu 

küçük hayvanlar bunu nasıl başarabiliyorlar? Daha da önemlisi, küçük yaşta öğrenilen bu 

muhteşem yalancılığın bilişsel maliyeti ne? 

  

Journal of Experimental Child Psychology’nin bu ayki sayısında yayımlanan bir makale bununla 

ilgili. Anaokuluna giden 148 çocuğu alıyorlar ve bazılarının hayallerini yıkıyorlar. 

  

Onlara 5 tane ödül gösteriyorlar; bunlardan 4’ü küçük sevimli oyuncak, 1 tanesi ise epey 

dandik köpükten bir kare. 

  

Daha sonra araştırmacılar, çocuklardan, oyuncakları hangisini daha çok sevdiklerine göre 

sıralamasını ve onlara isim vermelerini istiyorlar ve bu isimleri kartlara yazıyorlar. Çocuklardan 

her biri, kendisine verilen basit bir labirent bulmacasını çözdükten sonra kartlardan birini 

rastgele seçiyor ve kartta yazan hediyeyi kazanıyor. 
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Tabii bazı çocukların şansına ödül olarak bu berbat köpük kare çıkıyor. Bunu çeken çocukların 

bir kısmı durumdan hoşlanmadıklarını direkt ifade ederken bir kısmı ise gayet olgun bir şekilde 

“oha çok sevindim” gibi yalanlar uyduruyor. Sonra bütün çocuklara bilişsel yetenek testi 

uygulanıyor. 

  

Testin sonunda, sevdikleri hediyeyi aldıkları için hayal kırıklığına uğramayan çocuklar ve hayal 

kırıklığına uğrayan ama bu hayal kırıklıklarını direkt olarak ifade eden çocuklarda herhangi bir 

bilişsel düşüş yaşanmıyor. 

  

Ama hayal kırıklığına uğradıkları halde öyle değilmiş gibi davranan çocuklarda belirli bir bilişsel 

performans düşüşü yaşanıyor. 

  

Çünkü duygu regulasyonun bir parçası olan duygusal baskılama gerçekten enerji gerektiren 

bir süreç ve güçlü özdenetim kaslarına ihtiyaç duyuyor. Küçük hayvanların ise bunu kaldıracak 

güçleri yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, ebeveynlerin çocuklara hayal kırıklıklarıyla 

nasıl başa çıkmaları gerektiğini öğretirken iki noktayı öneriyorlar: 

  

1. Duygunun adını öğretin: çocuk üzüldüm, sinirlendim, hayal kırıklığına uğradım diyebilsin. 

  

2. Baskılamamasını ama içinden konuşmasını / düşünmesini öğretin: Adını öğrendiği bu 

duyguyu içinden söyleyebilsin. 

  

  

Yani çocuk hediyeyi alırken teşekkür etsin ve nazik davransın ama kendi içinde olup biteni de 

bilsin. İçinden “bu hediye nedeniyle hayal kırıklığına uğradım ama eminim akşam anneme veya 

babama durumu anlatınca onlar bir çözüm bulacaklardır” diye düşünebilsin. 

  

Uzmanlara göre böyle bir düşünce, hem o anın duygusal ağırlığını azaltıyor, hem de çocuğun 

özdenetim kaslarının gelişmesine yardımcı oluyor. 

  

Bu arada araştırmacılar da o kadar şeytan değil. Araştırmanın sonunda çocuklara kazandıkları 

ödülleri istedikleri başka bir ödülle değiştirme fırsatı sunuyorlar. 
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Berbat köpük kareyi kazanan bütün çocuklar başka bir hediye seçiyor ve böylece berbat köpük 

kare dışında herkes mutlu oluyor. 

  

Yazının orijinali: Zorla kibarlığın çocuk beynine etkisi 
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Babanın çocuğu uykusunda öpmesi 

 

1903 doğumlu Dedeman, babasıyla ilişkisini anlatıyor, “Babam fazla konuşmaz, coşkunluk, 

taşkınlık yapmazdı. Biz çocuklara fazla yüz vermezdi. Annemin söylediğine göre, uyuduktan 

sonra yatağımızın yanına gelir, bizi sever, okşarmış.” 

  

Başka bir hayvan türünde babaların çocuklarını sevip okşamak için onların uyumalarını 

beklediğini okusaydım, muhtemelen çocukların uyanıkken dikenleri olduğuna veya zehir 

saçtıklarına inanırdım. Ama bu eylem, görkemli insanlığın trajik hikayesinde yer alıyor: babaları 

öpsün diye bayramları bekleyen çocuklar: 

  

1921 doğumlu Özmen anlatıyor, “Ailenin başı kuşkusuz babaydı. Babalar çocuklarını sadece 

bayramlarda, yolculuğa çıkarken, yolculuk dönüşü ve yeni elbise dikildiğinde el öpülürken öperdi.” 

  

1897 doğumlu Yücel'e göre baba tarafından övülmek de imkansıza yakındı, “O zaman terbiye 

böyleydi. Çocukları şımartmamak için gönül alıcı laflar söylenmezdi. Hiç sevmediğim bayramların 

gelmesini, babam beni öpecek diye dört gözle beklerdim. Onun haricinde bir kere beni okşadığını 

bilmem.” 

  

Baba böyleydi, devletin başındaki padişah gibi o da evin içerisindeki sarsılmaz otoriteydi: 

karşısında değil oynamak; söz almadan konuşmak, gülmek, rahat oturmak bile yasaktı: 

  

1925 doğumlu Ege, babanın ev içi ve dışındaki farkını anlatıyor, “Babam evimizin dışında çok 

olumlu, nüktedan, bol kahkahalı ve yumuşak olduğu halde, çocuklarına çok sert, katı, takdirini 

esirgeyen bir babaydı. Sevgisini hiç göstermezdi.” 

  

"Sevgisini göstermezdi..." bundan yüz yıl önce doğmuş insanların babaları hakkında söylediği 

klasik bir söz. 

  

1932 doğumlu Başgöz ise nasıl korkuyla büyüdüklerinden bahsediyor, “Biz karşısında 

gülemezdik dahi, o kadar sert bir adamdı. Ona göre, erkek çocuğunu şımartmak olmaz, baştan 

çıkar. Ondan sevgisini göstermezdi, korkularla büyüdük.” 
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Ama belki de en kötüsü, çocukların fikirleri de önemsenmezdi. 

  

Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmen olan Budak, öğretmenlik yaptığı yörelerde halkın kendisini 

"çocuklarla yüz göz olma" diye uyardığını anlatıyor. Yöre halkına göre çocukları dinlemek bir 

eşitlik göstergesi. Ve bu, şımarıklığa yol açabilecek büyük bir tehlike: 

  

"Çocuklar büyüklerinin yanında lafa karışmazlar. Törelerimizde büyüğün önüne geçmek yoktur. Bu 

yüzden de biz varken çocuğun yeri kapı arkasıdır. Onların her zaman büyüklerine hizmet için hazır 

olmaları gerekir. Bir çocuk büyüğünün önüne geçer söze karışırsa, sonunda şımarır baş belası olur." 

  

1909 doğumlu Bezmen, “Hiç sert muamele yapmazdı babam. Yine de önünde izin almadan 

konuşamazdık. Gerekli, gereksiz ağzımızı açmak haddimize düşmemişti.” derken 1904 

doğumlu Vassaf yok sayılmasını, "Üniversite yaşlarında bile o zaman çocukların fikri pek kaale 

alınmazdı.” diyerek anıyor. 

  

Ancak bu durumu eleştirenler de olmuş. Örneğin Atatürk'ün anılarını derleyen Soyak'ın 

aktardığına göre çocuk terbiyesi hakkında konuştukları bir gün Atatürk kendisine şöyle diyor: 

  

"Çoğu ailelerin öteden beri çok kötü alışkanlıkları var; çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. 

Zavallılar lafa karışınca “sen büyüklerin konuşmasına karışma” der sustururlar. Ne kadar yanlı, 

hatta zararlı bir hareket. Halbuki tam tersine çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, 

duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye teşvik etmeliler; böylece hem hatalarını düzeltmeye imkan 

bulunur, hem de ileride yalancı ve riyakar olmalarının önüne geçilmiş olur." 

  

"Kısacası çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını 

savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız." 

  

Bugün, her ne kadar baba-çocuk ilişkisinde aşama kaydedilmiş olsa da, otoriteleri sarsılmasın 

diye sevgisini göstermeyen babalar hala mevcut. Ne yazık ki bazı çocuklar hala sadece 

uyuduktan sonra öpülmeye, sevilmeye devam ediyor. Bu yüzden Leonard Cohen'in şu mısrası 

pek çoğumuz için geçerliliğini koruyor, 
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"Bugün babalar günü ve herkes biraz yaralı." 

  

Yazının orijinali: Babanın çocuğu uykusunda öpmesi 
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Masalların evrimi 
 

Geceleri, anneannemin kocaman bedenine rağmen koyun koyuna sığabildiğimiz, koyu yeşil 

yastıklı dar divanda dinledim ilk masallarımı. Leylek, güvercine akıl verdi ama sonra kibiri 

yüzünden kendisi yem oldu, üvey annesi tarafından evden atılan kızın iyi kalpliliği su içtiği 

dereden altın akmasına neden oldu; kötü kalpli kardeşlerinin payına nehirden zehir içmek 

kaldı. 

  

Anneannemin vefatından sonra aylarca kendimi masalların tarihini araştırırken buldum. 

Ondan dinlediğim masalların yöresel olmadıklarını, tarih boyunca farklı kıtalardaki farklı 

çocuklara anlatıldıklarını öğrenince mistik bir bütünleşme hissettim dünyayla. 

 

Ama öğrendiğim asıl bilgi, masalların evrimi oldu. Benim dinlediğim masallar iyiliği, sebatı ve 

uysallığı överken neredeyse hep mutlu sonla bitiyordu. Oysa tarihin uzun bir dönemi için bu 

böyle değildi. 

  

Örneğin, Kırmızı Başlıklı Kız’ın çeşitli dönemlere ait 35 farklı versiyonu bulunur ve bunların 

çoğunun sonunda kurt kızı midesine indirir. Bazılarında tecavüz bile eder. 105 farklı versiyonu 

olan Kül Kedisi’nin bazı versiyonlarında ise Kül Kedisi, tacizkar babasından kaçmaya çalışır. 

  

Bu nasıl bir delilik, diye düşündüm. Çocuklara bunlar anlatılır mı? 

  

Ama bugün bildiğimiz anlamda "çocukluk" diye bir dönem, geçmişte yoktu. Onlar, "küçük 

yetişkinlerdi." Ve dahası, ölüm, şiddet ve cinsellik dolu bir dünyada yaşıyorlardı. 

  

Fransa'yı ele alalım. Bundan iki yüz yıl önce Fransa’da doğan çocukların neredeyse yarısı on 

yaşını görmeden ölüyordu. Herkes aynı yatakta yattığı için sık sık bebekler ebeveynlerinin 

altında ezilerek ölüyordu. Kadınların ölüm oranı da çok yüksek olduğundan her yer üvey 

annelerle kaynıyordu. 

  

Harvard Üniversitesi Kütüphanesi müdürlüğü de yapmış Tarihçi Robert Darnton'u dinleyelim: 
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"Bütün aile bir ya da iki yatağa doluşuyor ve ısınabilmek için etraflarını hayvanlarla kuşatıyordu. 

Çocuklar da böylece ebeveynlerin cinsel aktivitelerini yakından gözleyebiliyordu. Kimse onları 

masum yaratıklar olarak görmüyor, çocukluğu ergenlik, gençlik ve erişkinlikten ayrılan hayatın farklı 

bir evresi olarak algılamıyordu.” 

  

Dolayısıyla masallar, bugünkü çocuklara değil, ölümü ve cinselliği görmüş küçük yetişkinlere 

anlatılıyordu. Darnton'a göre masalların iki amacı vardı: 

  

1. Dünyanın düzenini anlatmak. 

2. Bu düzenle baş edebilmek için stratejiler sağlamak. 

  

  

Yani geçmişteki ebeveynler manyak oldukları için çocuklarına bu tür şiddetli masallar anlatıyor 

değillerdi. Yaşadıkları çevre tekinsiz, okur yazarlığın bulunmadığı, ölümlerin kol gezdiği bir yer 

olduğu için "küçük yetişkinleri" bu dünyaya hazırlıyorlardı. 

  

18. yüzyıldan sonra şehirlileşmenin ve pedagojinin de gelişimiyle masallar devletler tarafından 

filtrelerden geçirildiler. İçeriğinde ensest, tecavüz, aşırı şiddet olanlar ehlileştirildiler. 

Ülkemizdeki örnekleri için Kadriye Türkan’ın “Anadolu’dan Seçilmiş Masallarda Cinsel Taciz” 

makalesini tavsiye ederim. 

 

Benzer ehlileştirmeyi biz Nasreddin Hoca fıkralarından biliyoruz. Orijinallerin bazılarında 

ensest, hayvan tecavüzü gibi öğeler bulunduran bu fıkralar da zamanla filtrelerden geçirildi. 

Öyle ki Nasreddin Hoca olduğundan bambaşka bir kişiye dönüştü. 

  

Bu konuyla ilgilenenlere Pertev Naili Boratav’ın "Nasreddin Hoca" kitabını tavsiye ederim. Uzun 

önsözünde Enis Batur, "Nasreddin Hoca'yı böyle bilmezdik" cümlesinin aslında "Nasreddin 

Hoca'yı böyle istemiyoruz" anlamı taşıdığını belirtir. Ancak son yıllarda yeşillenen duyarlılığımız 

nedeniyle böyle öğeler bizi tiksindirse de, orijinal Nasreddin Hoca metinleri ortadadır. 
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Sonuç olarak masallar canlıdır ve her canlı gibi çevreye göre evrilir. Dün, elektriğin olmadığı 

ürkütücü gecelerde çocukları tehlikelerden sakınmak için anlatılan şiddet dolu masallar 

bugünkü çocukların beyinleri ve gelecekleri için çok zararlı olabilir. 

  

Benzer şekilde bugün "çeşitliliği" öven masalların, birkaç yüzyıl önce ebeveynleri cinsel ilişkiye 

girerken aynı yatakta uyumak zorunda kalan, beş yaşına gelmeden çoktan birçok ölümle 

karşılaşmış, okuma yazma bilmeden ve eğitim görmeden ölmeye yazgılı küçük yetişkinlere pek 

bir şey ifade etmeyeceği gibi. 

  

Bugün, böyle bir dünyada, çocuklarımızı şiddet öğelerinden kesinlikle korumalıyız. 

  

Ancak bunu yaparken bugünün ahlaki normlarını geçmişe uyarlamak ve anlatılan masallara 

bugünün merceğinden bakmak yararsız, mantık dışı ve haksız bir çaba olur. 

  

Bir de, unutmadan, masalların içeriğine verdiğimiz değer elbette önemlidir. Ama çocukların 

asıl ilgilendiği anlatanın ses tonu, sevgisi ve onlara ayırdığı zamandır. 

  

Aynı masalı yüzlerce kez dinlediğim anneannemi sevgiyle anıyorum. 

  

 

Yazının orijinali: Masalların evrimi 
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Gerçeklik duvarına çarptığımızda 
 

Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen Finlandiya'da bile her yedi gençten birinin depresif 

özellikler taşıması, bireysel mutluluğun toplumsal verilerle ölçülmesinin zorluğunu gösteriyor. 

Ne kadar mutlu olduğumuzu kendi mutluluk ideallerimize göre belirliyoruz, Tanzanya veya 

İran halkından daha iyi şartlarda yaşayıp yaşamadığımıza bakarak değil. Bugün ne yazık ki 

birçok genç, sosyal medyanın da etkisiyle, kendi mutluluk idealleri altında eziliyor. 

  

Dün ölüm yıl dönümü olan Arthur Schopenhauer'e göre en büyük sorunumuz, dünyaya mutlu 

olmak için geldiğimize inanmamızdır. Büyüyüp gerçeklik duvarına toslayınca fark ederiz ki, 

dünya bizim mutluluk ideallerimize veya acılarımıza kayıtsız bir yerdir. Bunu ne kadar erken 

öğrenirsek, bu çarpmanın acısından ve şokundan o kadar az etkileniriz. 

  

Finlandiya iki senedir dünyanın en mutlu ülkesi. Yine de her yedi gençten biri depresyon 

özellikleri sergiliyor. 

 

Eminim en istikrarlı, en özgür, en iyi eğitim sistemine sahip, organize suçun en az olduğu, en 

güvenli ülkede yaşamak mükemmel bir duygudur. Ama görünen o ki, gençler için mutluluk 

endeksi verileri yeterli gelmiyor. Her sosyolojik olgu gibi, bu olgunun da çok katmanlı nedenleri 

bulunuyor. Ancak okuduklarımdan yola çıkarak, en önemli nedenlerden birinin, gençlerin 

büyürken çarptığı GERÇEKLİK DUVARI olduğuna inanıyorum. 

 

Çocukken büyüdüğümüz, ebeveynlerimiz tarafından bizi korumak için sansürlenen dünya ile 

gerçek ve zalim olmasa bile zalimliğe kayıtsız dünya arasında fark bulunur. 

  

Geçenlerde paylaştığım “masalların evrimi” adlı yazımda değinmiştim; masalların bir görevi de 

bizi dünyaya hazırlamaktır. Eskiden korkunç ve kanlıydı masallar, çocukları tek bir hatanın 

hayatlarına mal olacağı bilinmez bir dünyaya hazırlıyorlardı. 

  

Bugün çocuklar daha bilindik, daha etkileşimli, daha olumlu bir dünyaya hazırlanıyorlar. 

Gerçek dünyanın zorluklarının epey sansürlenmiş bir haline. 
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Büyüdükleri evin sansürlü konforundan uzaklaştıklarında ise, her birimiz gibi, o kocaman 

GERÇEKLİK DUVARI’yla karşılaşıyorlar. Sınavlarda ortalama puanlar almaya başlayınca, 

hoşlandıkları kişiler tarafından fark edilmediklerinde, paylaştıkları fotoğraflar bekledikleri 

kadar beğeni almadığında, istedikleri arkadaş gruplarına alınmadıklarında o kadar akıllı, güzel, 

eğlenceli, başarılı olmadıklarını hissediyorlar. 

  

Mutlu bir dünya için hazırlanmış bu çocuklar, her gün milyonlarca seçeneğin dijital olarak 

önlerine serildiği bir dünyada karşılaştıkları başarısızlık, yalnızlık ve değersizlik duygularıyla 

başa çıkmakta zorluk çekiyorlar. 

 

Peki bunun bir çaresi var mı? 

  

İki yüz sene önce şair Goethe, Schopenhauer ile tanıştığında, karamsarlığını tuhaf bularak 

onun için iki dize yazar: 

  

"Keyif almak istiyorsan hayattan, 

Değer vermelisin dünyaya." 

  

Filozof pek etkilenmez bu şiirden. Şiirin bulunduğu kağıdın kenarına Chamfort’tan bir alıntı 

yazar: 

  

“İnsanları oldukları gibi kabul etmek, onları olmadıkları bir kişi gibi görmekten yeğdir.” 

 

Çünkü Schopenhauer, en ciddi sorunumuzun dünyayı yanlış kavramamızdan kaynaklandığına 

inanır: 

  

“Doğuştan getirdiğimiz tek bir kusur var: Hepimiz mutlu olmak için dünyaya geldiğimize 

inanıyoruz.” 

  

Ona göre, dünya, bizi mutlu etmek için tasarlanmış özel bir alan değil; en büyük 

aldatılmalarımıza, reddedilmelerimize, aşağılanmalarımıza, acılarımıza bile kayıtsız, duyarsız 

bir yer. 
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Orada ebeveynlerimizin özel ilgisini asla bulamayız. 

 

Schopenhauer bu gerçeği ne kadar çabuk fark edebilirsek, kendimizi o kadar iyi 

koruyabileceğimizi anlatır. Hatta ona göre bu bilgi, gençlerin eğitiminin de bir parçası olmalıdır: 

  

“Gençken düşlerimizdeki mutluluğun bulanık, aldatıcı imgeleri belirir gözlerimizin önünde ve 

bunların hakikilerini ele geçirmek için boş yere çabalarız. Eğer gençlere zamanında öğüt ve 

eğitim verir, onların, dünyada elde edilebilecek çok şey olduğuna ilişkin yanlış düşünceyi 

kafalarından atmalarını sağlarsak çok şey kazanmış oluruz.” 

 

Elbette henüz başa çıkma mekanizmaları gelişmemiş küçücük çocukları dünyanın 

karamsarlığıyla boğmak işkence etmekten farksız olur. Ancak yaşları ilerledikçe, özellikle 

reddedilmeye karşı başa çıkma mekanizmalarının gelişimini kademe kademe sağlamak ve 

dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda daha gerçekçi bilgiler vermek, onlar için 

yapabileceğimiz en büyük hizmetlerden biri sayılabilir. 

  

Çünkü gerçeklik duvarına çarptıklarında hissedecekleri acıyı ve şoku azaltmaları için, dünyayı 

olduğu gibi kabul etmeleri, onu olmadığı bir yer gibi görmelerinden yeğdir. 

  

Yazının orijinali: Gerçeklik duvarına çarptığımızda 
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İçimizdeki derin kızgınlık 

 

Çocukken anne ve babalarımıza karşı geliştirdiğimiz olumsuz duyguların üstünün 

kapatılmasıyla başlayan süreç, insanın giderek kendisine yabancılaşmasına ve sonunda 

kendisi olamamanın suçluluğunu yaşamasına neden olur. Varoluş suçluluğu denilen bu duygu 

anlamlı bir yaşamı gerçekleştirememiş olmaktan kaynaklanır. 

  

Halbuki herkesin çocukluk döneminde bir şeyler aksar. Ama insan, duyguların dürüstçe 

yaşanabildiği bir çevrede yetişmişse olumlu duygular gibi olumsuz duygularını da açıkça 

yaşamayı öğrenir. Böylelikle bu tür duyguların aslında herkesçe yaşandığının farkına varır. 

  

Ancak birçok insan, böyle bir ortamda yetişmediği için, bu tür olumsuz duyguları yalnızca 

kendisinin yaşadığını düşünür. 

  

Bu duygulardan biri olan insanlardan korku aslında insanlara (başta ebeveynlerimiz olmak 

üzere) kızgınlığımızın bir sonucudur. Onlara kızarız, düşmanca duygular besleriz ve sonra bu 

duygularımızın dışarıdan fark edilmesi tehlikesine karşı korkmaya başlarız. Bu yüzden bu 

kızgınlığı başkalarına yönlendiririz. 

  

Bazı insanlar bu düşmanca duyguları kendisine yöneltir. Suçluluk ve değersizlik duyguları 

üstüne bocalanır ve bu duygulara “kimse beni istemiyor” düşüncesi eklenir. Onlar da bu 

argümanı doğrulayan kanıtlar arar ve bulurlar da. 

  

Bazı insanlar ise bu düşmanca duyguları dışa yansıtır ve etrafındaki insanların olağan 

davranışlarını yanlış yorumlayarak, onların kendisini eleştirmekte ya da suçlamakta olduğuna 

ilişkin gerçekte varolmayan kanıtlar yaratır. İnsanın aslında kendisinde varolan düşmanca 

eğilimleri başkalarına mal etmesi biçiminde yaşanan bu duyguya alınganlık denir. 

  

İster kendisini ister dışarıyı suçlayan olsun, diğer insanlarla birlikteyken tedirgin olan kişi, tüm 

enerjisini gereksiz yere savunma amacıyla kullanır, bu yüzden kendisinde varolan potansiyeli 

harekete geçiremez ve kapasitesinin altında bir etkinlik gösterir. Hatta bazen birbirini yeni yeni 
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tanıyan insanlar, reddedilme kaygıları yüzünden ilişki başlatamazlar. "O reddetmeden ben 

reddedeyim" kaygısı nedeniyle yalnız kalan çok insan vardır. 

  

Sonuç olarak alınganlık gibi sinsice yaşanan duygular, insanların bize, bizim de onlara 

ulaşabilmemizi engeller. Çünkü onların gerçek bizi değil, gösterdiğimiz yanlarımızı kabul 

ettiğimizi biliriz. Sonunda, kabul edilen gerçek benliğimiz olmadığı için, kendimizi de kabul 

edilmiş hissedemeyiz. 

  

 

Alıntılar: 

  

Engin Geçtan - İnsan Olmak 

 

Yazının orijinali: İçimizdeki derin kızgınlık 
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Virüs adil toplum değil 
 

Virüs yayılmadan önce birçoğumuz Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi'nin ortalarında mücadele 

veriyorduk. 

  

Fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçları nispeten karşılanmış bazılarımız değer verilme / 

saygınlık ihtiyacımızı ve kendimizi geliştirme ihtiyacımızı ön plana alıyor, bir yandan ne kadar 

akıllı, zeki, duyarlı olduğumuzu kendimize ve çevremize ispatlamaya çalışırken, diğer yandan 

vücudumuzu ve beynimizi geliştirmenin yollarını arıyorduk. 

  

Virüs bir anda fırtına gibi esti ve hepimizi ilk basamağın dibine geriletti. Artık hepimiz fizyolojik 

ihtiyaçlarımıza ve güvenlik ihtiyaçlarımıza odaklandık. Bu noktaya hiç alışık değiliz. Dünya farklı 

görünüyor bu noktadan. Kafamız karıştı. Otorite figürü aradık. Sırf bilgi veriyor diye durup 

dururken sağlık bakanı övmeye filan başladık. Adam da şaşırdı. 

  

Virüsün ünlülere, zenginlere, başarılı insanlara; yani daha üst sınıfa bulaşması insanlarda “bir 

eşitlik” havası yarattı. Geçenlerde ülkedeki adaletsizlikle savaşan bir gazeteciden şöyle bir şey 

okudum: 

  

“Salgın hastalık ortaya çıkıp bir de can almaya başladığında siyasetin de, hırslarımızın da, paranın 

da, şöhretin de ne kadar anlamsız olduğu görülüyor.” 

  

Bence durum bunun tam tersi. 

  

Öncelikle siyasetin en anlamlı olduğu noktadayız. Karar alıcıların merhametine ve basiretine 

kaldık. Bir cümleleriyle karantina kararı alınacak, bir cümleleriyle insanlar işlerine devam 

etmek zorunda kalacak, bir cümleleriyle sosyal haklarımız korunacak veya darbe alacak. Hacı 

adayları konusunda berbat bir sınav verdik örneğin. 

  

Siyasi sebeplerden ötürü fakültelerimiz evrim karşıtı profesörlerle doldu, oysa bugün evrimin 

ispatı olan bir virüsle savaşıyoruz. Keşke siyasi mücadelemiz konusunda daha hırslı olsaydık 

da, virüsü böylesine antibilimsel bir ortamda karşılamasaydık. 
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Paranın da en önemli olduğu noktadayız. Zenginler dükkanlarını kapatıp kendilerini Bodrum’a 

attılar bile. Bugün sahada hangi zengin vatandaş mücadele ediyor? Kargolarımızı zenginler mi 

getiriyor? Her gün binlerce insanla temas haline olmak zorunda kalan market kasiyerleri 

zengin mi? Paraları olsa bu işi yapmaya devam ederler miydi? 

  

Büyük tehdit altındaki hastane, adliye, eczane, emniyet personelleri zenginlerden mi oluşuyor? 

Cumhurbaşkanının geçenlerde açıkladığı önlem paketinin %90’ı bile zenginlerin durumunu 

korumakla ilgiliydi. 

  

Şöhret de daha önemli olamazdı sanırım. Şöhretli sporcular, şarkıcılar, politikacılar 

vücutlarında herhangi bir hastalık göstergesi olmadığı halde yüzlerce kez test edildiler bile. 

Oysa hastalık emareleri gösteren yüz binlerce insan test edilmeyi bekliyor. 

  

Bugün koronavirüs nedeniyle dünyadaki ölüm sayısı 10 bini aştı. Uzmanlar milyonlarca vaka 

bekliyor. Yani milyonlarca insan hastanelere uğrayacak. Kısıtlı sayıdaki yataklar ve cihazlar 

kimilerine yetmeyecek. Peki kimlere daha özel koşullar sağlanacak? 

  

Virüs adil olabilir. Ama toplumumuz değil. 

  

İkisini karıştırmamamız gerekir. 

 

Yazının orijinali: Virüs adil, toplum değil 
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İlahi mucize 
 

Dört yaşındaki Ayda, enkazdan 91 saat sonra kurtarıldığında hepimiz yoğun duygular yaşadık. 

  

Bunu fırsat bilenler oldu; şirketler kendi reklamlarını yapabilmek için seferber oldular örneğin; 

köftecisinden getircisine kadar “işi bilenler” Twitter’da duyurdu yapacakları “yardımları.” 

  

Siyasiler durur mu; zaten sorumluluklarından kaytarmak için her felakete "ilahi mesaj" 

diyorlardı, bu olay için başka bir isim buldular: 

  

“ilahi mucize” 

  

Altın tuvaletli sarayların değil de birkaç çürük binanın yıkıldığı bir doğa olayını, gerçekten 

tanrının gazabını gösterdiği bir helak olayı olarak mı değerlendirmeliyiz? 

  

O çürük binalarda 2 yaşındaki Ateş Küçükyumruk, 2 yaşındaki Diren Yücel, 4 yaşındaki Lena 

Yücel, 6 yaşındaki Vera Yücel, 10 yaşındaki Feda Yücel, 6 yaşındaki Baran Karael, 7 yaşındaki 

Umut Perinçek, 8 yaşındaki İpek Şirin, 10 yaşındaki Çınar Eren, 11 yaşındaki Asya Daloğlu gibi 

çocuklar can vermişken, saatler sonra Ayda’nın kurtarılmış olmasını "ilahi bir mucize" olarak 

mı görmeliyiz? 

  

Bu çocuklar aynı şiddetteki depremle bu ülkede değil de, Japonya’da karşılaşmış olsalardı, 

muhtelemen burunları bile kanamayacaktı. 

  

Yani, ilahi mucizelere gerek bile kalmayacaktı. 

  

Bu ülkede yaşıyorsanız, gerekiyor çünkü; 

  

Tarikat yurdunda 11 çocuk yanarak can verdi, 

  

Bir yıl içinde, 67 çocuk iş cinayetine kurban gitti, 
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Bir yıl içinde, 22 bin 689 "çocuğa yönelik cinsel istismar davası" açıldı bu ülkede. 

  

Bu kadar fay hattının geçtiği bir ülkede, fiziksel olarak açıklanabilecek bir doğa olayını, ilahi bir 

mesaj gibi yorumladığınızda, bütün sorumlular önlenebilir cinayetlerin sorumluluğundan 

kurtulmuş oluyor. 

  

Bu kadar çocuğun öldürüldüğü, istismar edildiği bir ülkede, fiziksel olarak açıklanabilecek, 

büyük emek ve özveri harcanmış bir kurtarma olayını ilahi bir mucize gibi gösterdiğinizde ise 

gelecekteki çocukların hayatları da ilahi mucizelere kalıyor. 

  

Yazının orijinali: İlahi mucize 
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İkinci dalga için zen meseli 
 

Çin ve Japon Budist geleneklerinde sık sık anlatılan bir Zen meseline göre, ağaç kesme ve 

budama konusunda uzmanlaşmak isteyen bir öğrenci, uzun süren bir araştırma sonunda 

tırmanma ve budama konusunda ünlü bir öğretmen bulur. 

  

Gider öğretmenle tanışır, derdini anlatır, öğretmen de onu öğrencisi olarak kabul eder. 

  

Bir gün öğretmen, öğrencisini köyün kenarındaki bir alana götürür ve ona upuzun bir ağacı 

gösterip, bu ağaca tırmanmasını söyler. 

  

Öğrenci baltasıyla ağacın gövdesine tırmanmaya başlayınca bütün köy halkı da merakla bu 

upuzun ağacın etrafına toplanmaya başlar. 

  

Öğrenci bir yandan bazı dalları budaya budaya bir yandan bazı dalları kese kese, yavaş ve 

dikkatlice yukarı tırmanır. 

  

Öğrencisinin tehlikeli tırmanışını izleyen öğretmenin ağzından tek bir kelime bile çıkmaz. 

  

Saatler sonra ağacın en tepesine ulaşan öğrenci bu bölgeyi de budar ve bir süre 

öğretmeninden bir talimat veya bir onay gelsin diye bekler. 

  

Ama öğretmen yine tek kelime etmez. 

  

Öğrenci de kesme ve budama işlemlerini tekrarlayarak yavaş yavaş inmeye başlar. 

  

Öğretmenden hala ses çıkmaz. 

  

Öğrenci ine ine en alçaktaki dala ulaştığında öğretmen ellerini ağzında birleştirip öğrencisine 

bağırır: 

  

“Dikkat et!” 
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Herkes meraklanır; neden öğrenci en yüksekteki dallara ulaştığında öğretmen hiç ses etmez 

de, öğrenci en alçaktaki dala ulaştığında dikkat etmesi için bağırır? 

  

Zen meseli burada, açıklama olmadan biter. Çünkü bu mesellerin uyandırmak istediği 

bilgeliğin zaten insanların içinde hali hazırda bulunduğuna inanırlar. Dinleyicinin zihninin 

sisleri gittiğinde bilgi de apaçık şekilde ortaya çıkacaktır. 

  

  

Ama güncel bir örnek; salgın ilk başladığında kendimizi tehlikede hissederken en yüksek 

dikkati gösteriyorduk. 

  

Salgın tepe noktasına ulaşıp inmeye başladığında ise bir adam markete gidip kek aldı diye 

feryat ediyorduk. 

  

Ama salgın son dala indiğinde artık dikkat etmemeye başladık ve bugün ikinci dalgadan 

bahsediyoruz. 

  

Bu, zen meselinin dokunduğu ve hepimizin zihninin derinlerinde bildiği bir bilgi: kendimize en 

çok güvendiğimiz an, hata yapmaya da en açık olduğumuz andır. 

  

Salgın için de bu böyle, ilişkilerimiz için de bu böyle. 

 

Yazının orijinali: Güncel bir zen meseli 
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Panik yapmayın ülke kapanacak 

 

Ülke ülke değil, laboratuvar olduğu için bugün hükümetin sokağa çıkma yasağı kararından, can 

havliyle marketten kola ve lupo almaya, 1975 yılında yazılmış bir country şarkısının bilime 

verdiği iç görüden, pili bitmek üzere olan telefonların Tinder mesajları üzerindeki olumlu etkisi 

üzerine konuşma fırsatı yakalayabiliyorum. 

  

Öncelikle dün gece yöneticilerin yapması gereken, sokağa çıkma yasaklarını insanların 

kafalarındaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde açıklamaktı. Tabii ki bunu 

yapmadılar. 

  

Sokağa çıkamayacağımızı bir bakandan değil, haber kanallarının hiçbir detay vermeden geçtiği 

son dakika haberlerinden öğrendik. 

  

Öyle ki beş dakika içinde markete gitmem için annem aradı, ona iki gün idare edebileceğimizi 

söyledim, sonra da komşumuz kapıya geldi “abi ben markete gidiyorum alınacak bir şey var 

mı” diye sordu, ona da gerekmediğini söyledim, şaşırdı. Çünkü ülke kapanıyordu ve bir şeyler 

yapılması gerekiyordu. Kinder sürpriz yumurta isteseydim şaşırmayacaktı ama buna şaşırdı. 

  

Kapanma etkisi, bize normalde yapmayacağımız seçimleri yaptırır. Modern Family dizisinin 

stres zamanlarında doğru kararlar alamamasıyla ünlü kahramanı Phil, kendisine kapı eşiğinde 

şaşkınlıkla "bu ne?" diye bağıran karısına yanıt verir: 

  

"Evcil deve, son bir tane kalmıştı." 

  

Ünlü bir deneyde, erkek ve kadın araştırmacılar barları dolaşırlar ve oradaki karşı cinsten 

kişilere kendilerini 10 üzerinden puanlamalarını söylerler. Gece ilerledikçe insanların verdiği 

puanlar artış gösterir. 

  

Benzer araştırmalar defalarca tekrarlanır ve iki önemli nokta keşfedilir: Birincisi bu artışın 

nedenleri arasında alkol de vardır ancak alkol bütün bu etkiyi açıklamaz; ikincisi, bu artış 

genellikle yalnız yaşayan insanlar için gerçekleşir. 
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Yani eve yalnız dönmeme planıyla bara giden insanlar, gece ilerledikçe standartlarını 

düşürürler. Saatler önce beğenmedikleri kişiler şimdi kendilerine daha çekici gelmeye başlar. 

Nietzsche’nin “kaderini sev" lafı işe yarar gibidir. İşin ilginci bu etki, bilim insanlarından önce 

bir country müzik şarkıcısı tarafından dile getirilmiştir. 

  

Mickey Gilley, 1975 yılında yazdığı “Kapanma Vakti Geldiğinde Bütün Kadınlar Güzelleşmez 

Mi?” adlı şarkısında bize şöyle seslenir: 

  

Bütün kızlar güzelleşir kapanış vakti geldiğinde 

Hepsi film yıldızı gibi olurlar 

Bütün kızlar güzelleşir kapanış vakti geldiğinde 

Değişim beklentisi bir parlaklık kazandırır 

Arka sokak barlarının düşmüş meleklerinin yüzlerine 

  

Onları 1 ve 10 üzerinden puanlasam 

9’u arar ama 8’e de tamam derim 

Biraz içsem 5’e hatta 4’e bile düşerim 

Ama ertesi sabah uyandığımda 

Yatağımda 1 numara görürsem 

Bir daha o bara dönmemeye yemin ederim. 

  

Yanlış anlamayın eleştirmiyorum kimseyi 

Ben de Robert Redford değilim zaten 

Hepimizin kafasında güzel kadın imgesi vardır 

Komik ve ilginç değil mi insanın fikrinin böylesine değişmesi 

Anladığında geceyi yalnız geçireceğini. 

  

Benzer bir araştırma geçtiğimiz sene eşcinsel erkek bireyler üzerinde yapılıyor. Onlara Tinder 

veya Grindr gibi tanışma platformlarında yapılan cinsel içerikli bazı sohbetler gösteriliyor ve 

bu mesajlaşmaların kendileriyle yapıldığını düşündüklerinde karşılarındaki kişilerle takılma 

olasılığı soruluyor. Aradaki tek fark, onlara verilen telefonlar farklı batarya seviyelerinde 
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bulunuyor: %5, %20 ve %100. %5 ve %20 batarya seviyeli telefon verilen erkekler, %100 

batarya seviyesinde telefon verilen erkeklere göre takılma konusunda daha olumlu cevap 

veriyorlar. 

  

Yani yarın bir gün, yöneticilerden gelen basiretsiz bir mesaj yüzünden beni bir elimde 

hayatımda en çok tiksindiğim şey olan pırasa, diğer elimde evcil bir deveyle sokaklardaki 

korona karnavalında görürseniz çok şaşırmayın. 

  

İnsanlar kapanma vakti geldiğinde panik halinde saçma sapan şeyler yapabilir. Onları buna 

sürüklememek yöneticilerin görevidir. 

  

Yazının orijinali: Panik yapmayın iki saat sonra ülke kapanacak 
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Neden yeterince paniklemiyorum 
 

Bu sabah köşe yazılarını tararken The Guardian’da Adrian Chiles imzalı bir başlık ilgimi çekti: 

“Anksiyete içinde doğduğum halde neden koronavirüs konusunda paniklemiyorum?” 

  

Bir süredir ben de kendi adıma aynı şeyi düşünüyorum. Koronavirüs salgınının etkilerini 

anlayabiliyorum; yüz binlerce ölüm, ekonomik buhran, kısıtlanan hayatlar. Hepsi korkutuyor, 

ama hiçbiri beni bir toplantıya girmeden veya seminer vermeden önceki gibi panikletmiyor. 

Kendimi nefes nefese odayı arşınlarken veya felaket senaryoları her saniye beynime hücum 

ederken bulmuyorum. 

  

Neden? Bir görüşmede en kötü kendimi rezil ederim. Şu an çok çok çok daha büyük bir tehdit 

altındayım halbuki. 

 

“Çocukken her konuda endişelenirdim.” diye başlıyor yazısına Chiles, “Arkadaşlarım benden 

hoşlanmayacak diye, takımım West Brom maçını kazanamayacak diye, büyükannem ve 

dedem, ebeveynlerim ölecek diye endişelenirdim. Yeteri kadar mantık sahibi olunca kendim 

öleceğim diye de endişelenmeye başladım. Bu, kronik hipokondriye (hastalık hastalığına) 

dönüştü. Vücudumun bir yerinde bazı sorunlar olduğundan emindim ama genel olarak 

testislerim konusunda endişeleniyordum.” 

  

Üniversiteye başladığımda testis kanseri olduğumdan emindim. Her gün birkaç kez kontrol 

ediyordum bir tuhaflık var mı diye. Doktorum bile benden bıkmıştı, ben de hastaneleri 

dolanmaya başladım. Üstelik bunu bir rotaya göre yapıyordum ki benden bıkmasınlar. Bir şey 

bulamadılar ama bu benim endişelerimi hiç azaltmadı. Kısacası hayatım boyunca hep 

endişelendim. Bu yüzden ilaçlar yuttum. Spotify’da keşişler koro halinde bir şeyler 

mırıldanırken ben bacaklarım havada asılı vaziyette derin derin nefesler aldım. Ama bugün, 

bütün dünyayı cehenneme çeviren bir salgın varken yeteri kadar endişelenmediğimi 

görüyorum. 

  

Bu da beni şaşırtıyor. Demek ki bütün hayatımı paranoyalara harcamışım: hasta olup 

öleceğime, kimsenin beni sevmeyeceğine, işimden atılacağıma... Yanlış anlamayın tabi ki 
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endişeleniyorum; uygarlığın sonunun gelmesinden, ekonomik buhrandan ve sevdiğim 

insanların ölmesinden. Ama diğer konulardaki gibi delicesine değil. Sanırım etrafımdakiler de 

anksiyete içinde olduğundan dolayı. Veya hepimiz bu işin içindeyiz diye. 

 

Sanırım Chiles haklı. Yani kendi adıma konuşacak olursam, bugüne kadar yaşadığım 

anksiyetelerin merkezinde hep ben vardım. Bir toplantıda, bir seminerde konuşurken veya 

ayrılık anksiyetesi yaşarken veya müşterilerimi kaybetmek konusunda endişeler yaşarken hep 

olan “sadece” bana oluyordu. Sevdiğim bir insanın öleceğine dair endişelerimde bile merkezde 

benim çekeceğim acılar vardı. 

  

Bu endişeyi sadece benim yaşadığımı fark etmek ise acıyı katmerliyordu. 

  

Oysa bu bela, sadece benimle ilgili değil. Etrafımdaki çoğu kişi anksiyete halinde. Bense yıllar 

boyu farklı cephelerde anksiyete savaşı vermiş, omuzları rütbeler, gövdesi ödüller ve rozetlerle 

dolu bir anksiyete gazisi gibi anlayışla başımı sallamakla yetiniyorum. 

  

Acı gerçeğin ise farkındayım. Endişeli olmak konusunda rütbeli biri olarak bu salgına acemi 

endişelilere nazaran daha olgun bir şekilde tepki vermem, ileride merkezinde sadece 

kendimin olduğu konularda daha sakin ve aklıselim davranacağım anlamına gelmiyor 

maalesef. 

  

Yani şu salgın bittiğinde, yeniden müşteri görüşmeleri yapmak durumunda kaldığımda yine 

panik halinde kafası karışık sinirli bir tavuk gibi kümesimde bir oraya bir buraya sıçrayacağımı 

biliyorum. ¯\_(ツ)_/¯ 

  

Yazının orijinali: Neden yeterince paniklemiyorum 
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Aslında yas tutuyoruz 
 

Geçtiğimiz haftalarda Harvard Business Review’de David Kessler ile bir röportaj yayımlanmış, 

benim dün okuma şansım oldu. Kessler, ünlü “Yasın 5 Evresi” modelini bulan Elisabeth Kübler 

Ross ile beraber çalışmış, konu hakkında onunla birlikte kitaplar yazmış, yas konusunda 

uzman bir yazar. Hatta, kendi söylemine göre, yasın beş evresine bir evre daha eklenmiş onun 

fikriyle: 

  

anlam bulma. 

  

Kessler’e göre içimizde hissettiğimiz nahoş duyguların ana kaynağı iki farklı yas tutmamız 

olabilir. 

  

Bir tarafta gerçek yas durumu var; normalliğin yitimi, ekonomik hasarlar, sevdiklerimizle 

fiziksel bağlantı kaybı. Bu durumun herkes tarafından aynı anda yaşanması, bizi, kendimize 

odaklanmaktan bir nebze kurtarsa da, çok ağır bir dönemden geçiyoruz. 

  

Diğer tarafta ise “beklentisel yas” var. Geleceğe dair karanlık senaryolar beynimizde dönüp 

duruyor. Bu senaryoları izlemek duygularımızı harap ediyor. Kessler virüs fenomenin etkisine 

de dikkat çekiyor: “göremediğimiz ama hayatımızı paramparça eden bir şey.” Her an bir 

noktadan saldırılacağımızı düşünüyoruz. Kişisel güvenliğimize dair algımız zayıflıyor. Ve başa 

çıkmak için Kübler-Ross modelinin evrelerinden geçiyoruz. 

  

1. İnkar, kimimiz inkar ediyor: “Virüs bizi etkilemeyecek. Genlerimiz sağlam. 65 yaş üstü ve 

hasta olanlar düşünsün. Bağışıklık sistemim güçlü benim. Anneme de bir şey olmayacak neler 

atlattı o.” 

  

2. Öfke, kimimiz öfkeleniyor: “Her şeyi yemeyin kardeşim be! Bizi eve tıkmak istiyorlar! Hep 

Amerika var bunların arkasında. Hayır Çin var. Hayır hepsi G5 yüzünden.” 
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3. Pazarlık, kimimiz pazarlık yapıyor: “Aslında üç hafta eve kapansak en iyisi ama para da 

kazanmamız lazım. Kimseyle görüşmem ama komşular dışında. Hiç çıkmıyorum dışarı bir tek 

Pazar günleri. O kadar etkilemez herhalde.” 

  

4. Depresyon, kimimiz depresyon yaşıyor: “hiç bitmeyecek bu, hayatım berbat olacak, 

sevdiklerimi, işimi, konforumu kaybedeceğim.” 

  

5. Kabullenme, kimimiz kabulleniyor: “oldu bir kere, hayat devam ediyor. Yeni duruma adapte 

olmanın yollarını bulmalıyım.” 

  

Bir tek kabullenme aşamasındaki insanlar kontrol duygusunu yeniden kazanabiliyorlar. 

  

Beynimiz farklı ve kötücül senaryoları oynatıp duruyor, çünkü her senaryo konusunda 

rahatlamak istiyor. Kessler’in önerisi ise şu: 

  

Beynimizde akan bu senaryolardan odağımızı çekmemiz gerekiyor; bunun yolu ise şimdiki 

zamana dönmek. 

  

Çok basit ama çok etkili bir yolu var: 

  

Senaryo oynarken, bulunduğunuz odada beş nesneyi saymak. Bu, dikkatinizi beyninizin 

oynattığı senaryolardan bir anlığına kesmenizi sağlar. Ve kestiğiniz anda kendinize şunu 

söylemelisiniz: “bunların hiçbiri henüz yaşanmadı.” 

  

Hatta gerçekliğe dönmek için duyu organlarınızı kullanabilirsiniz; çevrenizdeki nesnelere 

dokunabilir, derin nefes alabilirsiniz. 

  

Kessler, "üzüntümüzü adlandırabilmek bize güç verir" diyor. Süreç içerisinde yaşadığımız 

gerginlik dolayısıyla kişiliğimizle uyumsuz eylemlerde ve söylemlerde bulunabiliriz. 

Çevremizdeki insanlar da bize karşı yanlış hareketlerde ve söylemlerde bulunabilir. Kendimizi 

de, çevremizi de anlamlandırmaya çalışırken, sadece salgın değil, aynı zamanda yas sürecinde 

olduğumuzu hatırlamak hem yararlı hem de adil olabilir. 
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Ayrıca yas duygusunu kabullenmek, yaşadığımız panik ve çaresizlik duygularının da etkisini 

azaltacaktır. 

  

Yazının orijinali: Aslında yas tutuyoruz 
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Diyanet işleri başkanının görevleri 

 

Diyelim ki hükümet yetkililerinin maddi ilişkiler içinde olduğu bir vakfın kuran kurslarında 

çocuklara tecavüz edildiği ortaya çıktı. Halk öfkelendi, insanlar isyan etmeye başladı. İyi bir 

diyanet işleri başkanının görevi “çocuklara dokunmanın günahları” hakkında değil “müminin 

mümine öfkelenmesinin zararları” hakkında fetva vermektir. 

  

Diyelim etrafta ses dosyaları ve videolar dönüyor; neymiş efendim hükümetin bakanları bir 

rüşvet ağının ortasındalarmış. Etkin bir diyanet işleri başkanı, daha homurdanmalar 

başlamadan zırhlı mercedes imammobiline atlar ve adı geçen bakanları tek tek ziyaret edip 

ellerini sıkarak “May the din with you” der ve fotoğrafları boy boy yayımlatır. Bu kişilere temas 

yoluyla dinen dokunulmazlık sağlamıştır artık. 

  

Bakanların oğullarıya, kızlarıyla, yeğenleriyle ortaklık yaparak ihale kazanan bir holdingin 

sorumsuzluğu yüzünden inşaatında işçiler öldüğünde veya madenlerinde madenciler toprak 

altında kaldığında başarılı bir diyanet işleri başkanı hemen gıyabında bir cenaze namazı 

düzenler ve “böyle -beklenmedik- afetlerde tek vücut olmanın önemi” hakkında duygusal bir 

konuşma yapar. 

  

Ekonomik kriz baş gösterdiğinde zengin yaşantıları yüzünden eleştirilen iktidara yol açmak da 

diyanet işleri başkanına düşer. Musa peygamberin denizi ayırdığı gibi ahlaki yaşam konusunda 

yöneticilerle yönetilenleri ayırır. Fakirlikten kendini yakan insanlar tutumlu olmak zorundadır. 

Evlerinde altın kalorifer peteklerine sahip olanlar ise mümkünse daha fazla kazanmalı, çöp 

kutularını bile altına bandırmalı ve devlet itibarını korumalıdırlar. 

  

Ama bir diyanet işleri başkanının en süper gücünü söylemezsek olmaz. Bunu, filmin sonunda, 

sahiplerinin en zorda kaldığı zamanlarda kullanır sadece: şehit ilan etmek. İnanılmaz bir güç, 

direkt cennete gönderme bileti. 

  

Hani zamanında şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin, Mustafa Kemal ve milli 

mücadeleye katılan isyancıları öldürenlerin gazi, onlar tarafından öldürülenlerin şehit 

sayılacağını söylediğinde kullandığı gibi. Muazzam bir güç. 
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Şimdi bu önemli devlet adamı, virüs salgınıyla eşcinselliği bağdaştırıp, virüsün ülkede 

yayılmasının önemli nedenlerinden biri olan hacıların umreye gönderilmesinin yarattığı 

baskıdan çıkmaya çalıştığı için eleştiriliyor. 

  

Başarılı bir taktik olmasının yanında yaptığı elbette nefret suçu. Ama nefret suçu bir hükümet 

yetkilisi için ne ki? 

  

Pasta üstündeki çilek sadece. 

  

Bu ülkede devletin başındaki insan "geziciler camide içki içtiler" diyerek halkı kin ve düşmanlığa 

tahrik etti, "görmediğim şeyi söyleyemem" diyen caminin müezzini ise görev yerinden sürüldü. 

(Adı neydi?) 

  

Yani hükümetin işine yarayacak konularda nefret suçu işlemek CV'nize lacivert ceket gibi 

yakışırken, olur da namuslu, dürüst ve barışçıl davranırsanız virüslü gibi ortamdan 

uzaklaştırılırsınız. 

  

Toplum olarak riyakarlığı, yalancılığı, düzenbazlığı cezalandıramadığımız gibi, cesaretliliği, 

dürüstlüğü ve barışseverliliği de yeterince ödüllendiremiyoruz. 

  

Müezzinin ismi Fuat Yıldırım'dı. 

  

Bu topraklarda epey bol çıkan ve bir süreliğine parlatılan diğer dürüstlük kahramanları gibi 

onun da adı anılmaz oldu. 

  

Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık. 

 

Yazının orijinali: Diyanet işleri başkanının görevleri 
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Stresin asıl kaynağı 

 

"Sanki yıllardır karımla ve çocuklarımla kapalıyım. Daha önce umursamadığım konularda bile 

artık sinirlenmeye başladım. Özellikle çocuklar ses çıkardıklarında... Evden kaçamıyorum ama 

sürekli kızgın kalmak da istemiyorum. Stres seviyemi düşürmek için ne yapmalıyım?" 

  

Wall Street Journal'a sorulan bu soruda olduğu gibi, pandemi süreciyle birlikte başkalarıyla 

aynı eve sıkışmış insanların sinirli / saldırgan davranışları ve sonrasında duydukları 

pişmanlıklarıyla ilgili binlerce örnek bulunuyor. 

  

Bu gibi vakalarda düştüğümüz hata, stresin kaynağı olarak sevdiğimiz insanları görmekte 

yatıyor. Böyle bir inanca sahip olmak, ister istemez insanı sevgisini sorgulatan pişmanlık dolu 

bir sürece itiyor. İçimizdeki stres seviyesi azalmadığı için baskılamaya çalışmak da aynı hatayı 

üst üste yapmamıza neden oluyor ve bu döngünün altında psikolojik olarak eziliyoruz. 

  

Oysa, genellikle stresin asıl kaynağı sevdiğimiz insanlar değil, ciddi yaşamsal konulardır. 

Örneğin hayatımızda hissettiğimiz kontrol kaybı. Eğer bunu fark edebilirsek, döngüyü de kırma 

şansına sahip olabiliriz. 

  

Daha önce paylaştığım, “Aslında Yas Tutuyoruz” başlıklı yazımda belirtmiştim: 

  

"Kessler, 'üzüntümüzü adlandırabilmek bize güç verir.' diyor. Süreç içerisinde yaşadığımız 

gerginlik dolayısıyla kişiliğimizle uyumsuz eylemlerde ve söylemlerde bulunabiliriz. 

Çevremizdeki insanlar da bize karşı yanlış hareketlerde ve söylemlerde bulunabilir. Kendimizi 

de, çevremizi de anlamlandırmaya çalışırken, sadece salgın değil, aynı zamanda yas sürecinde 

olduğumuzu hatırlamak hem yararlı hem de adil olabilir." 

  

Sıkıştığımız evin içinde sevdiğimiz insanların hareketlerine karşı geliştirdiğimiz 

tahammülsüzlük, muhtemelen sağlık, güvenlik ve finansal durumumuzla ilgili daha büyük 

endişelerin dışavurumu olabilir. Çok az kontrolümüzün olduğu böyle durumlarda genelikle 

çaresizlik içinde hissederiz. Daha basit konularda kontrolü artırmak bize sahte bir rahatlık 

duygusu verir. 
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Ebeveynlerimizin, eşlerimizin veya çocuklarımızın davranışını agresif tavırlarımızla 

değiştirmeyi başarsak bile, stresin ana kaynağında bir değişme olmayacağı için bir süre sonra 

kontrol edebileceğimiz başka bir küçük sorunu dert ediniriz. 

  

Bunun yerine karşımızdaki insanları kırmayacak, bizi de pişmanlıktan ızdıraba 

sürüklemeyecek, kontrol duygumuzu pekiştirecek eylemlere girişebiliriz; her gün aynı saatte 

uyanmak, bir plana sadık kalmak, yeni yetenekler geliştirmek, diyet ve spor yapmak, yazı 

yazmak gibi. 

  

Hatta pandemi sürecinde gelişen "evde ekmek yapmak" gibi trendlerin, kişilerin hayatları 

konusunda daha kontrollü hissetmesine yardım ettiği için yatıştırıcı ve olumlu örnekler 

olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatıma baktığımda da, eğer her gün yazı yazmaya 

odaklanmasaydım, bu süreci muhtemelen daha olumsuz duygularla geçirirdim. 

  

Pandemi süreci elbet bir gün bitecek ama yaşamın birçok alanında aslında pek az 

kontrolümüzün olduğu gerçeğini suratımıza vuran hayatın olağan elementleri; yani terk 

edilmek, ölümler, sağlık sorunları, finansal problemler ve güvenlik meseleleri var olmaya 

devam edecek. 

  

Bu süreçte edindiğimiz olumlu alışkanlıklar, varoluşumuzu özgün biçimde yaşayabilmek için 

stresle giriştiğimiz etkin mücadelede akıl sağlığımızı korumakta bize yardımcı olabilirler. 

  

Yazının orijinali: Stresin asıl kaynağı 
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Pandemi yorgunluğu 
 

İkinci dalgadan yakınıyoruz ama üzerimizde umursamazlık bulutu dolaşıyor. Bir taraftan 

durumun nisan/mayıs aylarından daha feci olduğunu iddia ederken, diğer taraftan tatile 

çıkıyor, risk grubunda bulunan ebeveynlerimizi ziyaret ediyoruz. 

  

Bu çelişkili davranışımızın bir nedeni “habituation” denilen psikoloji terimi; yani kabaca 

“alışkanlık.” Aynı uyarıcıya sürekli maruz kaldığımız için uyarıcı etkisini yitirdi. O gazete 

manşetleri, whatsapp mesajları zihnimizde ilk aylardaki etkisini göstermiyor artık. 

  

İkincisi ise, pandemi yorgunluğu. 

  

Psikolog Guy Winch, pandemi yorgunluğunun on belirtisini şöyle sıralıyor: 

  

1. Maske takmak veya elleri yıkamak konusunda eskisi kadar hassasiyetiniz kalmadı. 

  

2. Fiziksel mesafe konusunda daha az dikkatli davranıyorsunuz. 

  

3. Yeterince uyumanıza rağmen bitkin hissediyorsunuz. 

  

4. Daha sabırsız ve sinirli hissediyorsunuz. 

  

5. Daha önce keyfinizi kaçırmayan konular keyfinizi kaçırıyor. 

  

6. Daha önce yönetmekte zorlanmadığınız durumlarda artık stres altında hissediyorsunuz. 

  

7. Keyifli bulduğunuz şeylerden pek keyif alamıyorsunuz. 

  

8. Gelecek için umutsuz hissediyorsunuz. 

  

9. Alkol, madde veya yiyecek tüketiminiz arttı. 
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10. Odaklanmakta ve konsantre olmakta zorluk yaşıyorsunuz. 

  

Eğer bu maddelerden birçoğu sizi yansıtıyorsa, muhtemelen pandemi yorgunluğu 

yaşıyorsunuz. Guy Winch mücadele için üç katmanlı bir çözüm planı sunuyor: 

  

  

A) Korunmakla ilgili sorunlar 

  

Maske takmak, ellerimizi yıkamak ve fiziksel mesafe koymak konusunda duyarlılığımız 

azaldığında, kendimize pandemi sürecini kontrol altına almanın asıl yöntemlerinin bunlar 

olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. COVID 19 süreci sadece fiziksel sağlımıza değil, yarattığı 

belirsizlik nedeniyle psikolojik sağlımıza da saldırıyor. Bu üç eylemi aksatmadan yapmak, 

kontrol ve sorumluluk duygusunu bize geri kazandırırken, içimizdeki suçluluk duygusunu 

azaltarak psikolojimizi dengede tutuyor. Ayrıca bizi ve çevremizi fiziksel olarak da güvenli 

kılıyor. 

  

B) Stres yönetimiyle ilgili sorunlar 

  

Açlık hissetmediğimiz halde bir şeyler tüketmek, strese yönelik verdiğimiz tepkilerden biri. 

Ancak bizi strese sokan faktörler bir süre daha bizimle kalmaya devam edecekler. Bu nedenle 

yiyeceklerden ziyade bizi tüketmeye iten duygulara odaklanmak ve onlarla birlikte yaşamaya 

alışmamız gerekiyor. Bunun ilk yolu ise hissettiğimiz duyguların adlarını koymak ve nelerden 

kaynaklandığını fark etmek. (Yazının sonunda bir duygu çizelgesi bulunuyor.) 

  

Stresle baş etmenin bir diğer yolu ise başka bir şeye odaklanmak. Pandemi sürecinde her şeyi 

tükettiğinizi düşünebilirsiniz. Yine de daha önce yaptığınız halde bir süredir uğraşmadığınız 

aktiviteleri düşünün. İlk başta sizde heyecan yaratmasa bile bu aktivitelerden neden keyif 

aldığınıza dair üç maddelik bir liste hazırlayın. 

  

(Bir süredir Pacman ve Mario gibi 90’lardan kalma refleks oyunlarını oynuyorum. 

Odaklanmamı, heyecanlanmamı, hızlı hareket etmemi ve en önemlisi sinirlerimi boşaltmama 

yardımcı oluyor.) 
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C) İlişkilerle ilgili sorunlar 

  

Aynı sorunu yaşadığımız için etrafımızdaki birçok insan da bizimle aynı mücadeleyi veriyor. 

Onlarla konuşmak, yaşadığımız zorlukları paylaşmak ve anlaşıldığımızı hissetmek mücadelede 

bize güç kazandırır. 

  

En önemlisi, olası kalp kırıklarının önüne geçmek için stresli olduğumuzu, bu nedenle sinirli 

veya sabırsız davranabileceğimizi bilmelerini sağlamamız gerekiyor. 

Benzer şekilde, sağlıklı ilişkiler için bizim de karşımızdaki insanların yaşadıkları stresli hayata 

odaklanmamız ve her söyleneni kişisel algılamamız büyük önem arz ediyor. 

 

Yazının orijinali: Pandemi yorgunluğu 
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Deprem trolleri 
 

“Sadizm ve İnternet Trollerinin Küresel Değerlendirmesi envanteri puanları arasındaki ilişki o 

kadar güçlü ki, internet trollerinin gündelik sadistler olduğunu söyleyebiliriz." 

  

Yapılan araştırmalarda internet trollüğü sadizm, makyevalizm ve psikopatlık ile ilişkili 

görülüyor. Ancak içlerinden sadizm diğerlerinden özellikle ayrılıyor. 

  

Bunu her deprem sonrası görüyoruz zaten. 

  

Her deprem sonrası mantar gibi türer troller. O anın yüksek duygusal enerjisinden; özellikle 

korku ve öfke duygusundan faydalanmak isterler. Bilirler ki, insanın öngöremediği, kontrol 

edemediği bu gibi durumlarda boşalacak yığınla enerjisi vardır. Bu enerjiden kendilerine 

düşecek payı arzularlar; hani sanki gökten ilgi yağıyormuş gibi. 

  

İnsanların dikkatini çekmenin iki kolay yolu bulunur: ya empatilerini ya da öfkelerini 

yansıtabilecekleri nesne konumuna gelebilmek. 

  

İlkini seçenler, internetten buldukları eski deprem görüntülerini bugün kendileri yaşamış gibi 

paylaşırlar. İnsanların dualarını, şefkatlerini, dolayısıyla ilgisini alırlar. 

  

Bunları saptamak epey zordur. Çünkü o duygusal anda doğruluk kontrolü yapmamız gerektiği 

aklımıza bile gelmez. Kim, böyle bir konuda yalan söyler ki? 

  

Ama daha sık farkına vardığımız, öfkeden nemalanmak isteyen troller olur. Her deprem 

sonrası insanı öfkelendirecek bir şey bulurlar, “İzmir, alkol ve fuhuştan dolayı sallandı.” gibi. 

İnsanların hakaretlerini, lanetlerini, veryansınlarını, dolayısıyla yine, ilgisini alırlar. 

  

Yanlış anlaşılmak istemem, ülkede elbette gerçekten İzmir’in alkol ve fuhuştan dolayı 

sallandığına inanan yüz binlerce insan olabilir. Ancak trolleri diğerlerinden ayıran, bu 

düşünceyi insanların ilgisini çekmek için kullanmalarıdır. 
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Bize de yararı dokunur trollerin, içimizde birikmiş duygunun bir kısmını üzerlerine bocalarız. 

Onları herkesin ortasına atar ve toplu şekilde saldırırız. Böylelikle belirsizlik ve kontrol eksikliği 

nedeniyle bozulmuş içsel adalet mekanizmamızı tamir ederiz: 

  

Suçlu nesneler bulunmuş ve cezalandırılmıştır. 

  

Küfür de etsek, veryansında da bulunsak, trollere gösterdiğimiz her ilgi onların 

beslenmelerine, büyümelerine ve güçlenmelerine neden oluyor. 

  

Yoğun duygularımızı kanalize edecek yer aradığımız böyle anlarda, trolleri görmezden 

gelebilecek iradeyi gösterebilmemiz gerekiyor. 

  

Korku ve öfke hayatta kalmamız için evrilmiş önemli duygularımız. Çok daha büyük ölçekli 

depremlerde kimsenin burnunun kanamadığı o daha gelişmiş, daha demokratik ülkelerdeki 

gibi yaşamak istiyorsak bu duygularımızı vatandaşlık bilinciyle kullanabiliriz. 

  

Bir yandan bugün için, şefkatimize odaklanıp, şu an acı çeken vatandaşlarımıza yardım 

edebiliriz. 

  

Diğer yandan yarın için, korkumuzu ve öfkemizi çarpık kentleşmelerden, aldıkları deprem 

vergisinin hesabını vermeyenlerden ve çevresindeki binalar sapasağlamken yıkılan binalardan 

sorumlu insanlara yönlendirebilir, uygun şekilde cezalandırılmalarını sağlayabiliriz. 

  

Çünkü depremin şiddetini kontrol edemesek bile, etkisini konrol edebiliriz. 

  

Hepimize, bir kez daha, geçmiş olsun. 

  

 

Yazının orijinali: Deprem trolleri 
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Acarer - Meslektaşa kumpas, savcıya odasında baskı; Sol - Şule Çet davasında adım adım: Failler 



cezalandırılacak mı?; İnci Hekimoğlu - Şule Çet davasındaki kilit isim ve ‘savunma sanayi’; OdaTv - 
Cinayetin bilirkişisi hakkında çok konuşulacak açıklama 

Neden kadın bekareti bu kadar önemli: Hanne Blank - Bekaretin El Değmemiş Tarihi; Eric Berkowitz - 
Seks ve Ceza 

Adet kanı korkusunun tarihi:  Eric Berkowitz - Seks ve Ceza: Arzuyu Yargılamanın Dört Bin Yıllık Tarihi; 
Jack Holland - Mizojoni: Kadından Nefretin Evrensel Tarihi; Eylül Şenyürek - Kadınların Aylık 
Periyotlarının Üç Kuşakta Sosyo-Kültürel Olarak İncelenmesi 

Kadın cinayetleri ve erkek bilgiçliği: Rebecca Solnit - Bana Bilgiçlik Taslayan Adamlar 

İstemsiz sinsilik: Clarissa P. Estes - Kurtlarla Koşan Kadınlar 

Jung hayatımı nasıl kurtardı: Frieda Fordham - Jung Psikolojisi 

Toksik olumluluk ve empati: Brene Brown - On Empathy; İlker Küçükparlak - Kişisel Twitter hesabı 

Çekingenlik ve kırılganlık:  Eugenio Borgna - Şu Bizim Kırılganlığımız 

Yalnız olmak ve yalnız hissetmek: Charles Bukowski, 1987 Interview röportajı; Erich Fromm - Sevme 
Sanatı 

Can sıkıntısı ve anlamsızlık: Neel Burton - Sunny Side of Boredoom; Albert Camus -Düşüş 

Unutarak cezalandırmak: Oğuz Atay - Tutunamayanlar 

Reddedilme hassasiyeti: Karen Horney - Çağımızın Nevrotik Kişiliği 

Mağduriyete eğilimli kişiler: David Ley - The Victim Personality 

Ebeveynliğin ilginç tarihi 1: Jennifer Traig - Act Natural: A Cultural History of Misadventures in 
Parenting; Zeynep Erkut, Serap Balcı, Suzan Yıldız - Tarihsel Süreç İçinde Çocuk 

Ebeveynliğin ilginç tarihi 2: Sevinç Güçlü - Çocukluk ve Çocukluğun Sosyolojisi Bağlamında Çocukluk 
Hakları; Bekir Onur - Çocukluğun ve Çocuk Yetiştirmenin Tarihi; Jennifer Traig - A Cultural History of 
Misadventures in Parenting 

Yeterince iyi ebeveynlik: Gennifer Lane Briggs - Can I Be a Good Parent and a Good Professional 
During COVID-19? 

Ebeveynleri suçlamak: Engin Geçtan - İnsan Olmak 

Evdeki istismarcının sessiz ortağı: Beverly Engel - The Damaging Role Sile Partners Play in Child Sex 
Abuse; The Guardian - A letter to... My mother, Who Didn't Protect Me From Abuse 

Zorla kibarlığın çocuk beynine etkisi: Niam Oeri, Claudia Roebers - Regulating Disappointment can 
Impair Cognitive Performance in Kindergarten Children; Robyn Koslowitz - Is Forced Politeness Bad 
For Kids? 

Babanın çocuğu uykusunda öpmesi: Melike Sayıl, Bilge Selçuk - Ana Babalık Kuram ve Alıştırma 

Masalların evrimi: Robert Darnton - Büyük Kedi Katliamı; Pertev Naili Boratav - Nasreddin Hoca 

Gerçeklik duvarına çarptığımızda: BBC Worklife - Being depressed in the 'world's happiest country'; 
Elias Peltonen - This Is the Less Advertised Side of Finland; OECD Observer - Finland’s mental health 
challenge; Alain de Botton - Felsefenin Tesellisi 



İçimizdeki derin kızgınlık: Engin Geçtan - İnsan Olmak 

İlahi mucize: BBC Türkçe - Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu?; BBC Türkçe - Türkiye'de çocuğun 
cinsel istismarı neden önlenemiyor?; Diken - 2019’un iş cinayeti rakamları: 115’i kadın 67’si çocuk 
1736 işçi öldü 

Panik yapmayın ülke kapanacak: Johnco, C., Wheeler, L., & Taylor, - They do get prettier at closing 
time: A repeated measures study of the closing-time effect and alcohol.; Lopes, A., Skoda, K., & 
Pedersen, C. L. (2019). Smartphone Battery Levels and Sexual Decision-Making Among Men Who 
Have Sex with Men. Sexuality & Culture 

Neden yeterince paniklemiyorum: Adrian Chiles - I was born anxious, so why am I not panicking 
about coronavirus? 

Aslında yas tutuyoruz: David Kessler - That Discomfort You’re Feeling Is Grief, Harvard Business 
Review 

Stresin asıl kaynağı: Wall Street Journal - Keeping Your Temper While Stuck at Home 

Pandemi yorgunluğu: Guy Winch - 10 Signs You Have Pandemic Fatigue and How to Cope 

Deprem trolleri: Erin E.Buckels, Paul D.Trapnell, Delroy L.Paulhus - Trolls just want to have fun 
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