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Hiç kimsenin Ülkeleri

H
omeros’un destanlarını bilirsiniz; 
Odysseia ve İlyada. Yıllar yılı zihnimizin 
kanallarından süzülmüş öykülerde, 
ölümlülerin savaşı ve kaprisli, işgüzar 

tanrıların hayatı iç içe anlatılır. Kanlı bir 
savaş meydanında, can pazarındaki faniler, 
bir yandan sürekli insanoğlunun gündelik 
işlerine burunlarını sokan, çocuk ruhlu tanrı ve 
tanrıçalarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. 
Kulağa pek kötü gelen bu durum, bir 
bakıma insanların uğradığı haksızlıkların ve 
kötülüklerin açıklamasını yapmaktadır. Zeus, 
neden Pandora’yı hastalık, kötülük ve umut 
dolu bir kutuyla birlikte insanoğluna gönderdi?  
Prometheus ateşi çaldığı için! Neden ekinler 
selden mahvoldu? Demeter’in adağını unuttuk! 
Bugün planlarımıza gülüp geçen, tek bir 
Tanrımız var ve işimize karışıp karışmadığını 
bilmiyoruz. 
Amerikalı gazeteci Scott Huler, orta yaşın 
başı/gençliğinin sonunda, İlyada ve Odysseia 
destanlarının yazıldığı yerlerde gezme 
arzusunu gerçekleştirir. İstanbul, Çanakkale, 
Keşan’dan sonra Yunan adalarına geçip 
oradan Tunus, Malta, İtalya, Sardunya, 
Korsika’da Odysseus’un izini süren yazar, 
seferini Yunanistan’da noktalar. Seyahat 
anılarını, gördüklerini, yediği, içtiğini destanla 
kaynaştırarak, bugünle kıyaslayarak paylaşır 
okurla. 
Savaşın nedenini hatırlatmama gerek var 
mı? Dünyanın ilk güzellik yarışmasına hakem 
tayin edilen Truva Prensi Paris, Afrodit’ten, 

Dünyanın en güzel ölümlü kadını Helen’in 
kalbini kazanacağı sözü almıştı. Bu cazip 
rüşvete yenik düşen Paris, Athena ve Hera’nın 
gazabını üstüne çekme 
pahasına Afrodit’i en güzel 
seçti. “Paris’in Yargısı” 
olarak tescil edilen bu 
durum, eğer yarışma 
yapılmasaydı “Erkek 
Yargısı” diye bilinecekti 
şüphesiz!  
Menelaos’un karısı Helen’i 
kaçırıp, 10 yıl sürecek 
kanlı savaşın müsebbibi 
olan bencil aşık Paris, 
“Sevmek, insanın kendisini 
tercih etmemesidir.” 
sözünü duymadığı için 
bütün cezayı sevdiklerine 
ödetmiştir. “Şimdiye 
kadar toprak için, güç 
için ve hatta sırf zafer 
duygusunu hissetmek 
için savaştım. Aşk için 
savaşmak, bunlardan 
daha erdemli.” diyen 
babası Truva Kralı, dünya 
ticaret yollarına ve zengin 
topraklara gözlerini dikmiş 
Akaların Helen’i bahane 
olarak kullandıklarını 
farketmemişti herhalde! 
Karmaşık güzergahında 

koşturan yazar, bir yandan da 21. Yüzyıl kent 
insanının yaşamını sorgulamaktadır: Bugün, 
macera anlayışımız kamp yapmaya giderken 

cep telefonunu yanımıza 
almamak, hayatla mücadele 
ise internetsiz yaşam 
veya bozuk havalandırma 
cihazıdır. Bu maceranın, 
gerçek bir yolculuk olarak 
algılanması da gerekmez 
aslında. Odysseus’un başına 
gelenler, insanoğlunun 
yaşamını sürdürme 
çabasıdır denebilir. Temel 
içgüdümüz, hayatta kalma 
uğruna geliştirilen beceriler 
ve kazanılan deneyimlerdir 
diyemez miyiz? 
Destan’a dönelim 
yeniden: Akaların, Truva 
savaşı kazanmalarını lig 
şampiyonluğunu almaya 
benzetebiliriz. Ancak fair 
play ödülünü hak etmediler; 
hem Truva atı şikesi, 
hem de şampiyonluğu 
holiganca kutlamaları 
yüzünden. Truva’yı yakıp 
yıkmaları, yaşlı, genç, 
çocuk demeden kılıçtan 
geçirmeleri yetmezmiş gibi, 
bir de zafer sarhoşluğuyla 
Tanrılara kafa tuttular. 

Ancak yanlarına kaldı sanmayın! Federasyon 
konumundaki Athena, Aka taraftarı olmasına 
rağmen, ülkelerine dönüş yollarında başlarına 
öyle dertler sardı ki, daha 10 yıl boyunca 
yollarda süründüler. Buradan alınacak bir 
ders var: Ne kadar yüksek bir komutan, iş 
adamı, politikacı olursan ol, Tanrılar yanında 
değilse başarısız olursun! 
Ömrünün 20 yılını evinden hiç haber almadan, 
savaş meydanlarında, canavarlarla boğuşarak, 
Tanrıların esareti altında geçirmeyi 
bugünün insanı anlayamaz! Yaşadığımız 
çağdaki teknolojik olanaklar ne evden, ne 
işten büsbütün kopmamıza imkan veriyor. 
Odysseius, arada sırada bir internet kafeden 
e-posta atabilseydi (Twitter’dan söz etmiyorum 
bile), yaşadıkları bu kadar çarpıcı gelmezdi 
belki!
Haydi muzaffer komutanı hayal edelim, elinde 
espressosu, bir internet kafeye girsin. Sonra 
Penelope’ye yazmaya başlasın:  
P: Savaş bitti. Atla ilgili buluşumu hatırlıyor 
musun? İşe yaradı. Ama Agamemnon işleri 
batırdı, Salak herif. İsmaros’ta mola verip 
geminin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Senin bir 
istediğin var mı? Gene yazarım.:) O”
Birkaç yıl sonra ikinci e-posta: 
P: İnanamayacaksın, hala yollardayım Neyse 
uzun hikaye, gelince anlatırım. Gemideki 
sersemler rüzgarın durduğu torbayı açtılar. 
Oğlum nasıl? Babasının onu özlediğini söyle.O”
Yanıt: O: Küçük T. 12 yaşına geldi. Şehirler 
yağmalayan kahramanım nerede? Umarım 
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yanında tanrıçalar yoktur. Ben durmadan bez 
dokuyor, dokuyor, dokuyorum. Baban korudaki 
kulübeye taşındı. Artık poponu kaldır ve eve 
gel. P. 
Odysseus’un başına gelen felaketler (!) 
arasında, esaret adı altında 7 yıl Tanrıça 
Kalypso’nun,1 yıl da Tanrıça Kirke’nin 
adasında yaşadığı “La Dolce Vita” düşünülürse, 
Penelope’e de hak vermek gerekir!
Evinde bekleyen çocuğunun annesi, sadık 
karısı Penelope; zengin, parti kızı (antik Paris 
Hilton diyebiliriz.) Tanrıça Kalypso; çıtır kız 
Nausika; vamp Tanrıça Kirke ve her ne kadar 
başkasının aşkı olsa da, uğruna savaşlar 
yapılan Helena. Boşanma avukatlarına 
harcanacak altınlar, Penelope’ye ödenecek 
nafaka, velayet davaları masrafları olmadan 

bu kadar kadını idare etmiş 
olması Odysseus’u erkeklerin 
gözünde bütün zamanların 
kahramanı yapmaya yetecek bir 
beceridir. Bir ders de buradan 
çıkaralım: Önemli olan her 
kadına aynı şekilde davranmak 
değil, her kadına uygun şekilde 
davranmaktır!
Penelope’den biraz daha söz 
edelim. Odysseus yıllar geçip 
de eve dönmeyince, Penelope 
ile evlenmek isteyenlerin sayısı 
gün geçtikçe artar. Tezgahtaki 
kefen bezinin dokunması 
tamamlandığında içlerinden 
birini seçeceğini söyleyen sadık 
kadın, gündüz dokuduğu bezi 
gece sökerek Odysseus gelene 
kadar taliplerini oyalamıştır. Oysa 
oğlunun okul, dershane, eskrim, 
binicilik derslerinin maliyetinden, 
giyecek hiçbir şeyi kalmadığından 
sürekli yakınsa, Jimmy Choo 
sandaletlerin nasıl elzem bir 
ihtiyaç olduğunu laf arasında 
söylese, çevresinde bir kişi bile 
kalmaz, ömrünü tezgah başında 

heba etmezdi. Kocası kadar kurnaz değilmiş 
kadıncağız!  
Macera sürüyor: Lotosyiyenler Ülkesine 
geldik. Yazarımız da Tunus’ta bir tatilköyünde 
konaklıyor. Destanda, Lotosyiyenler, uysal 
bakışlı, gamsız, uyuşuk bir kavim olarak 
tarif edilirler. Bu adaya gelenler, servet ve 
refah içindeki bol alemli yaşama kısa sürede 
bağımlı hale gelir, sorumluluklarını, arkada 
bıraktıkları yaşamı tamamen unuturlar. 
Palmiye ağacının gölgesindeki şezlongda 
içkisini yudumlayan Huler, ilk tatilköyünü bu 
kavmin kurduğu görüşünde! 
Destanın en önemli bölümlerinden biri 
Tepegözlere karşı verilen mücadeleyi anlatır. 
Tepegözler, bugünün büyük şehirlerindeki 
komşuluk anlayışı gibi, birbirleriyle çok 

yakın yaşadıkları halde, kimsenin başkasının 
hayatıyla fazla ilgilenmediği bir toplumdur. 
Savaşması gereken Tepegöz’e saldıran 
Odysseus, teke tek dövüşürlerse canavarı 
yeneceğini bilir. Bu yüzden adının “Hiçkimse” 
olduğunu söyler. Boğuşma sırasında diğer 
canavarlar gürültüden rahatsız olup sorarlar: 
“Bir sorun mu var?” “Hiçkimse bana 
saldırıyor!” diye cevap veren Tepegözü kimse 
ciddiye almaz.       
Egosu yüksek bir kahramanın yapmayacağı 
bir tutum sergileyen ve kendini isimsiz 
bırakıp,mecazi olarak yok olan Odysseus,bir 
mesaj daha gönderiyor insanoğluna: İdareyi 
gerçekten ele almak istiyorsan, düşmanı 
değil önce kendi benliğini kontrol et. Önemli 
olan ben değilim, yapılması gereken iştir 
bilinciyle bir mücadeleden daha zaferle ayrılan 
kahramanımız, giderayak egosuna yenilir. 
Tepegöze künyesini okur, onu yenenin kim 
olduğunu bilsin ister. Ne yazık ki, Tanrılarla 
akraba olan canavara yaptığı gösteriş, 

denizlerde geçecek bir 10 yıl daha demektir. 
Bu defa kahramanımızın önünde Ölüler Ülkesi 
var. Odysseus, burada duygu sömürüsü yapma 
hakkına en çok sahip olan kişinin, annesinin 
hayaletiyle karşılaşır. Oğlunun yokluğundan 
duyduğu özlem ve acı yüzünden ölmüştür 
annesi. “Sen meşgul bir komutansın. Karın, 
çocuğun var ama bana, yaşlı annene iki satır 
yazamaz mıydın? Duydum ki Tanrıçalarla 
gönül eğlendirmeye bol bol fırsatın olmuş. 
Paşa oğlum, ben senin hasretinden öldüm 
ama sen sağol.” 
Ordusunun % 90’ından fazlasını kaybetmiş 
komutana bu ölüm hepsinden daha çok azap 
verir. Bir kişinin ölümü trajedi, binlercesinin 
ölümü sadece istatistiktir. 
Annesinden sonra Akhilleus’un hayaleti ile 
karşılaşır. Ölüler Diyarında da itibarı yerinde 
olan Akhilleus, aile kurarak uzun, huzurlu 
bir hayat yaşamak ile savaşa gidip, insanlık 
tarihi boyunca hatırlanacak bir kahraman 
olarak ölmek arasında bir seçim yapmıştır. 
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Seçiminden pişman olduğu anlaşılan 
Akhilleus’un tavsiyesi “Evine dön.” olur. 
Ölürken hiç kimse keşke ofiste daha fazla 
zaman geçirseydim demez. 
Peki, yazarımız Ölüler Ülkesi diye nereye 
gidecek dersiniz? Roma’ya, Kusursuz 
Başlangıç Kilisesi’ne. Kapuçin Manastırı 
Mezarlığı’nı gezen yazar, ölümlü olduğumuzu 
yüzümüze vuran mumyalar arasında 
dolaşırken orta yaş farkındalığı mertebesine 
erer. Evini çok özlemiştir.
Ne Odysseus’un ne de yazarımızın turu henüz 
bitmedi. Daha büyüleyici sesleriyle denizcileri 
kayalara çarptıran sirenlerin arasından 
geçilecek. Odysseus adamlarının kulaklarına 
balmumu döker. Kendisini de direğe 
bağlamalarını ister. Çünkü sirenlerin şarkısını 
dinlemek güdüsüne engel olamayacağını bilir. 
Kendi özdenetimini test etmek arzusunda olan 
yazarımız, sirenler gibi büyüleyici bir kadın 
kendini baştan çıkarmaya çalışsın ister. Ama 
karşısına öyle bir kadın çıkmaz. Belki de bu 
yazıları karısının da okuyacağını bildiği için 
tehlikeli sulara girmez. 
Dolaşmaktan yorgun düşmüş, evini özlemiş 
Odysseus ve yazarımız bir gerçeği deneyerek 
öğrenmişlerdir: Yolculuğun nereden 
başlayacağını belirleyebiliriz ama nerede, 
nasıl sonuçlanacağı, nelerle karşılacağımız 
sürprizdir.
Dönüş yolunda bir engel daha: O güne kadar 
kimsenin geçemediği çarpışan kayaların 
arasından geçmek ya da geçmemek! Diğer 
seçeneğe bakalım. Burada da iki alternatif 
var: Skylla veya Kharbydis arasında bir 
karar vermek gerekiyor. Birbirinden tuhaf 
iki canavar. Skylla’dan yola devam edilirse 
kesinlikle altı denizci ölüyor, gerisi yola 
devam ediyor. Kharbydis yolunda ise ya hepsi 
sağ salim kurtuluyor ya da herkes ölüyor. 
Bütün herkesin hayatını riske atmaya cesaret 
edemeyen Odysseus, Skylla’yı seçer ve bilerek 
altı adamını ölüme gönderir.  
Yaşamda yaptığımız pek çok seçim böyledir. 
Örneğin; sağlam, sevdiğiniz bir işiniz var. 
Eşinize başka bir şehirde, onun için çok önemli 

bir terfi alma ihtimali olan bir fırsat 
çıkıyor. “Ne dersin?” diye sordu. 
Seçin! 
Yolun sonu göründü. Gerek 
yaşadıklarıyla gerekse aldığı yaşlarla 
olgunlaşmış olan Odysseus, Phaiaklar 
ülkesinde kral ve kraliçenin konuğu 
olur. Kral onu hediyelere boğar ve 
adamlarına der ki “Bu yabancıya 
verdiğimiz armağanların bedeli 
önemli değil. Halktan toplarız.” 
Burada yoruma gerek yok. Vergi 
politikasında 3000 yılda bir değişiklik 
olmadığına göre, bundan sonraki 3000 
yılda da beklemeyelim! 
Kendi çağı için, trafikte radara 
yakalanmak gibi, bir arkadaşa 
anlatmaya bile değmeyecek kadar 
sıradan olan bu maceraları Homeros 
nasıl bu kadar uzun anlatmış, 
binlerce yıl insanoğluna ilham 
vermiş, meşgul etmiş? Nacizane 
görüşüm: Efsanelerde yaşanan bütün 
olaylar, dar boğazlar, tüm kadın ve 
erkeklere uyan genel bir modeldir. 
Yaşamda kendi yerimizi saptadıktan 
sonra destandan süzdüğümüz genel 
insanlık formülünün yardımıyla, 
bizi sınırlayan, engel olan duvarları 
aşmaya çalışmalıyız. Bizim devlerimiz, 
canavarlarımız nerede, kimler, 
ideallerimiz nedir? Bu soruların 
yanıtına göre çizeceğimiz haritaları 
takip etmeli ve verdiğimiz kararların 
doğruluğunu sorgulamadan ancak 
hatalardan ders alarak daima ileriye 
bakmalıyız.  
İthaka’yı yoksul bulsan da, 
kandırıldığını hissetme.

Şimdi, öyle bilgeleştin ki, öyle 
deneyimlisin ki,
Biliyorsun artık anlamını İthaka’ların
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