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Ġnsancıl Mayıs 2016 Sayısından 

1 Hasan Akarsu – Anılardan ġiirler / Mehmet Aydın (ġiir) 

2 Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Bir Eğitim Ortamı Olarak Üniversite 

Üniversitenin bir eğitim-öğretim ortamı mı yoksa sadece öğretim ortamı mı olduğu sürekli olarak 

tartışılan bir konudur. Konunun tarafları savlarını çeşitli biçimlerde dile getirmektedirler. Üniversitenin 

sadece öğretim verdiğini ileri sürenlere göre, üniversite belli bir uzmanlık alanında öğrenim alma ya da 

öğrenme konusunda istekli kişileri ancak yetiştirir; başka bir deyişle, güdülenmesi (: motivasyonu) 

yüksek bir kişiyi, uzmanı olunmak istenen alanda eğitir; bu bağlamda birtakım bilgiler aktarır. 

Üniversitenin bunun dışında genel bir eğitim vermek gibi bir amacı yoktur. 

 

5 Günova Sepin – Çöl KuĢları (ġiir) 

6 Ali TaĢ – “Aydınlanma Ġçin KalkıĢma” 

Cengiz Gündoğdu‟nun son kitabı olan “Aydınlanma İçin Kalkışma”, içeriği dolu dolu olan yazarlık 

emeği, aydınlanma ve felsefe konusunda bir başucu, el altı kitabı; kaynak olarak 145kitap ve 353 ismin 

yer aldığı filozof, bilim adamı, yazar ve sanatçıların önemli bulunan görüşlerinin dayanağında aklın, 

düşüncenin, yaşamın ufkuna Gün/doğ/du/ran bir yapıttır. 

 

17 Bünyamin Durali – Bir Avuç MenekĢe (ġiir) 

18 Berrin TaĢ – Hep Yolda 

 15 Mart 2016 

Yaşam deneyimim öğretti bana. Birinden herhangi bir konuda yardım istersen bu yardım karşılığında 

onun istediğin gibi davranman bekleniyor. Ben bunu her zaman reddettim. Bana benim isteklerim 

doğrultusunda yardım edilmeyeceğini görünce yalnız olduğunu unutma kızım, dedim kendi kendime. 

Yalnız olduğunu duyumsamak güzeldir. Beklentilerini sıfırlarsın. 

 

22 Oktay Aslan – Özgürlük Bedava / Yağmur (ġiir) 

23 Arzu Kök – Mehmet Aydın 

31 Mart 2016 günü kaybettik onu. İki ay önce de sevgili eşini kaybetmiş ve acısına dayanamamıştı belki 

de. Mehmet Aydın‟ı kalabalık bir topluluk uğurladı. Dostları, sevenleri uğurladı onu son yolculuğuna. 

Oradaydık hepimiz, yanındaydık son yolculuğunda. Kiminle konuşsam; "Beni çok severdi, ben de onu" 

diyordu. 

 

25 Ġbrahim Tığ – Unutulan (ġiir) 

26 Yusuf Çotuksöken – Acılar Üzerine (Deneme) 

Acılar ülkesine döndü güzelim yurdumuz; acılar dünyasına döndü yeryüzümüz... Yoksulluk, yoksunluk, 

savaşlar, totaliter rejimlerin kıyımcılığı, açlık ve kıtlık... Aslında hep öyleydi de, biz biraz olsun 

kıyısından bucağından değiştirmeye çabalıyorduk... 

 

 

 



 

 

28 Hasan Çapik – Sanat Neyi Söyler, Sanata Neyi Söyetirler 

Bir ara bu ülkede muhafazakar sanat diye bir mıymıntı dolaştı ortalarda. Doğası gereği salt kendine 

içkin olanı kabul eden ve yaşatan sanat için bu vızıldamalar bir kenara atılır ve yola devam edilir. 

Burada bir sorun yok elbette. Fakat bilinç olgunluğuna ve sanatsal duyarlığa ulaşmamış insanlar 

üzerinde bu ürünümsüler kötü bir etki bırakmaktadırlar, tıpkı post-modern ağabeyleri gibi. Hele hele 

mevcut sistem tarafından iyice desteklenen bu metaların her yerde olması, çok rahat ulaşılabilir olması 

(beleş beleş dağıtılması dahil) ister istemez onunla muhatap olmanız anlamına geliyor. 

 

31 Rahim Gür – Zorlu Olur (ġiir) 

32 Cengiz BektaĢ – Ġrem (ġiir) 

33 Ahmet Doğan – Matematik ve Estetik 

Matematiğin doğuşu ile ilgili bulgular milat öncesi 30 - 35 bin yıl öncelerine kadar dayanır. İnsanın 

henüz yerleşik düzene geçmediği yıllar. Elbette o tarihlerde sistematik matematikten söz edilemez. Daha 

çok sayma ile ilgili ve hatta ilkel saymanın da öncesinde karşılaştırma ile ilgili bulgulardır bunlar. Ama 

ne olursa olsun insanın yaşam sürecindeki niceliksel ilişkilere zorunluluğunun ve ilgisinin kanıtlarıdır 

bu bulgular. 

 

35 CoĢkun Özdemir – Sorgulanamayan Ġnançlar Nelere Mal Oluyor 

Kurtuluş Savaşı‟mızın kahramanlarından Rauf Orbay saltanatın kaldırılmasına karşı çıkmış, 

“Boğazımdan saltanatın lokmaları geçmiştir. Yok edilmesine razı olamam.” demiştir. Mustafa Kemal'in 

silah arkadaşları Keçiören'de onu sorguladılar, “Senin cumhuriyet ilan edeceğin söyleniyor. Bu doğru 

mu?” diye. Kaygılı idiler bu inanç sahibi kahramanlar. Mareşal Fevzi Çakmak köy enstitülerine karşı 

durdu. Nazım Hikmet'in 30 yıl mahkumiyetini onayladığı gibi. Dini bütün bir muhafazakardı Atatürk'ün 

yanı başında yer alan mareşal. 

 

37 B. Sadık Albayrak – Can Soyer’e Ġtirazım Var 

Bu konuda Can Soyer'in tam tersini düşünüyorum; 12 Eylül sonrası sosyalist hareketin en büyük 

yenilgisi "etik ve estetikte" olmuştur. Zaten ahlak ve estetikte yenilgi, son tahlilde devrimci mücadelede 

yenilgi demektir. Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyeceğim; bugün dünyada ve Türkiye'de her 

alanda yabancılaşma, sömürü, baskı, zulüm, savaştan başka bir şey olmayan bir düzene devrimci bir 

seçenek yaratılamıyorsa, bu, her şeyden önce, günümüzde etkili olabilen, insani bir ahlak ve estetik 

yaratılamamış olmasındandır. Tarihsel olarak çürümüş ve devrimleri zorunlu hale getiren düzenler 

önce yeni bir sanat, felsefe, ahlakla, bunların yoğurduğu yeni bir insanla hükümsüz hale gelirler. 

 

40 Recep Çitikbel – Gerçek Ġnsan Kimdir? 

Gerçek insan, düşmansız olan insandır. Bizim ülkemizde herkesin kahramanı, haini boldur. Kendine 

göre hain, kahraman olanlar; şunu görmeliler, tek düşman var, o da sermayedir. Sermaye, bir sömürü 

aracı olan emperyalist, kapitalist sistemdir. Bu olgusal bir durum; iyi de, yaşamı boyunca başkalarının 

sırtından geçinmeyi alışkanlık durumuna getirmiş insan, insanlar, sömürücü değil mi? Bunlar nasıl 

gerçek insan olacak, olamaz; bataklıktaki sineklerden ne farkı var bunların! 

 

43 Rasim DemirtaĢ – Gemlik’te Çay Bahçelerinde (ġiir) 

 

 



 

 

44 MüĢir Kaya Canpolat – Yukarı Değirmen 

Değirmene geliş sırası öğütmenin sırasını belirlediği için bu sırayı bozmakta 'hakka' aykırı sayılmıştır. 

Değirmende un öğütücü ustaya „toscu‟ denilmiş, una bulaşmış tüm beden ve yüzü ile beyaza kesmiştir. „-

Değirmende ağartmadık biz bu sakalı‟ sözü de boşuna söylenmemiştir. 

 

46 Ahmet Arslan – Dergiler 

Bu yazımda dergilerden söz etmek istiyorum; çoğu yazar, şair ve düşün adamına rehber olup, üretilen 

ürünlerinin olgunlaşması için bir bakıma “mutfak” işlevini gerçekleştiren edebiyat dergilerinden. Her 

yıl yayınla ilgili sayıları sürekli değişen edebiyat dergileri ekonomik bir takım sıkıntılar içinde 

yayınlarını sürdürürken bazı finans gruplarına dayanmayanların ömrü kısa oluyor maalesef. Bu da 

çağdaş olup-olmama sorunuyla direk ilintilidir düpedüz. Çağdaş bir toplumda yazın dergileri yayınını 

üretken, hem de bağımsız biçimde sürdürürken, çağ-dışındakindeyse bu olumluluğu, bu üretkenliği 

görmek mümkün değildir. 

 

49 NurĢen Aydoğan – DüĢkıranlar / Tekelci Burjuva Kültürü Üzerine Ġncelemeler 

B. Sadık Albayrak, Düşkıranlar adlı eleştiri yazılarıyla kapitalist kavramlarla doldurulmuş zihinlere 

sesleniyor. Kültür kanseri olarak tanımladığı bu hastalığın metastazlarla "aydın" bilinen yazarları da 

nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü gösteriyor yazılarında. Edebiyattan, sinemadan, mizahtan 

örneklerle donatıyor kitabını. 

 

51 Ubeydullah Günel – Nasıl Her ĠĢin Adamı Olunur? 

Sabah 09.00'da işbaşı yapıyordu. Mesleğini soranlara, karşısındakinin küçümser ama anlamaz bakışına 

aldırmadan, bugüne kadar yaptığı işleri sıralıyordu. Boyacılık, çaycılık, berber kalfalığı, pazarcılık, 

camcılık... Yirmi iki yılına sığdırdığı onca işi sıralarken gözlerinin içi gülüyor, yine olsa yine yaparım 

der gibi ballandırarak anlatıyordu. Kime anlattıysa da "her işin adamıyım diyorsun he" tepkisiyle 

karşılaşıyordu. 

 

54 Cengiz Gündoğdu – Yıldız Güncesi 

 4 Mart Cuma 

Kapitalizm, insanda energeia'yı kırıyor. O kinesis durumundadır. Eksiktir, parçalanmıştır. Kinesis 

konumundaki insana erekler belirliyor. Memur, şef yardımcılığı erekliyor, şef yardımcısı şefliği 

erekliyor, şef müdür yardımcılığını, müdür yardımcısı müdürlüğü... 

Ama n'olursa olsun, kinesis konumunda kalan insan bir türlü kendini tamamlamıyor. Kinesis yokluktur 

çünkü... 

 


