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Işıl Aktaş

Nefret, temel olarak kişilere veya gruplara duyu-
lan sabit ve değiştirilemez negatif yönelimlerdir. 
Ama yine gariptir ki bu büyük duygu üze-
rine özellikle psikolojide çok az teo-
ri görüyoruz. Bunun iki sebebi olduğunu 
söyleyebilirim. 

Birinci sebep inkar. Çevremdeki insan-
lara “Sence, nefret nedir?”, “ Nefret, 
seni nasıl biri yapar”? diye sorduğumda 
aldığım en popüler cevap “Kimseden nefret 
etmiyorum”, “Daha önce bu duyguyu hiç 
yaşamadım.” oldu. Cambridge Üniversite-
sinden üç araştırmacı (Aumer, Krebs Bahn 
ve Harris) 2015 yılında insanların nefret 
teorilerini incelemeyi amaçladı. Bu amaç-
la 40 İsrailli’den hayatlarında nefreti 
hissettikleri bir olayı düşünmelerini 

istedi. Görüşme yapılan 40 kişinin hepsi 
daha önce nefret duygusunu hiç yaşama-
dıklarını söyledi. Ayrıca, nefret duyan 
insanlar tanıdıklarını ve çatışma böl-
gelerindeki nefretin yaygınlığının far-
kında olduklarını ifade ettiler. İronik 
bir şekilde, tüm yaşamları boyunca hiç 
kimseden nefret etmediklerini söyleyen 
katılımcılardan bazıları, İsrail-Filistin 
çatışması sırasında, Filistin şehrine 
büyük bir bomba atmak istediklerini be-
lirtip Filistinlileri yok etmek için her 
şeyi yapacaklarını söylemişlerdir. Bu 
ironik örnek aslında toplumsal kurallara 
uygun davranma zorunluluğunu ve böylesi-
ne yıkıcı bir duygu hissini kabul etme 
isteksizliğini göstermektedir. 
Bir diğer popüler cevap ise şuydu. “Ta-
hammülsüz kaldığım her durumdan nefret 
ediyorum”,bu da beni ikinci sebebe gö-
türdü. Belirsizlik. Nefret sürekli diğer 
duygular ile birleşen ve gittikçe karma-
şıklaşan bir kavram. Öfke, çaresizlik, 
tahammülsüzlük… Bu duygulardan nefreti 
ayırt edemiyoruz. Çoğu zaman bu duygu-
ların bile ne olduğunu anlayamıyoruz. 
Hislerimizi tanımlayamıyor yada ifade 
edemiyoruz. Bu çok acıklı bir durumdur 
aslında. Kendimize ne kadar yabancı ol-
duğumuzun bir göstergesidir belki de…
Umarım Hüthüt bu sayısıyla sizi hisleri-
niz üzerine düşünmeye ve kendinizi keş-
fetmeye yönlendirir.
Nefretle değil sevgiyle kalın.

Nefret
insalık

tarihindeki 
en yıkıcı
duygudur

Hüthüt’ün ilk sayısında oldukça güçlü ve 
tehlikeli bir duyguyu anlatmaya çalıştık. 
Herkesin lügatında yer alan fakat neden-
se kimsenin hissetmediği, söylemesi bu 
kadar kolayken tanımlamasını bir türlü 
beceremediğimiz o duygu.
Nefret.
Bu konuyu seçerken aklımda pek de rasyonel 
düşünceler barındırmıyordum. Ne nefretin 
yükünü taşıyor ne de onu önemsiyordum. 
Başladığım yerden o kadar uzaklaştım ki 
nefret sandığım şeyin ne olduğunu bile 
hatırlamıyorum.
Bir duyguyu hatırlamaya hatta hissetme-
ye çalışmanın bu projede çalışan herkes 
için garip bir deneyim olduğunu söyle-
yebilirim.
Öncelikle, asla kesin bir sonuca ulaşa-
mayacağımızı kabul etmemiz gerekiyordu 
(Konunun subjektifliğinden ötürü). Üre-
timlerimize eleştirilerimiz anlamsız, 
fikirlerimiz ise kolaylıkla çürütülebi-
lir olacaktı. Bu kabullenişle başlayan 
araştırma sürecimiz bize sınırsız bir 
özgürlük alanı sağladı. Dergide yer alan 
tasarımların her biri, tasarımcıların 
bu kavramı kendi karakterleri ve yaşan-
tılarının bir parçası olarak yansıtma 
isteklerinden doğmuştur.



Nefret bir duygudur. Belirli 
kişilere, gruplara, varlıkla-
ra, nesnelere, davranışlara, 
kavramlara veya fikirlere kar-
şı yöneltilebilecek düşmanlık, 
öfke veya kızgınlık duygularını 
tetikleyebilir. Nefret genel-
likle öfke, iğrenme ve düşman-
lık kaynağına yönelik bir eği-
lim hissi ile ilişkilidir.
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Bu dünyada iyilik ve kötülüğün içinde 
savrulduğumuzu hissediyorum. Kötüğün 
bir parçası olan nefret ise her zaman 
yaşamadığım fakat yoğun bir şekilde 
hissettiğim bir duygu. Öncelikle ken-
dime “Benim nefret ettiğim şey ne?” 
diye sordum. Uzunca düşündükten sonra 
belirli şeylerden nefret etmediğimi, 
nefretin altında yatan nedenin insan-
lar ve olaylardan kaynaklandığını 
keşfettim. Ben, istediğim gibi giyine-
meyen bir insanım.Bu hem yetiştirilme 

şeklimden hemde toplumun bakış açı-
sından kaynaklı. Dekolteli bir kı-
yafet giydiğimde insanların bakış-
larının değiştiğini görüyorum. Bu 
beni zaman zaman  rahatsız ediyor  
ve tekrarlandığı müddetçe de nefret 
etmeme sebep oluyor. Bu durumları 
yaşadığımda ise; olmak istemediğim 
bir insana dönüşüyorum. Susuyorum, 
yok oluyorum. Bu süreç kendimi keş-
fetmemi, sorgulamamı, dışa vurama-
dıklarımı haykırmamı sağladı. 
Projeyi gerçekleştirirken ise olama-
dığım insan olup, yaşadığım sorunları 
cesurca dile getirmeye çalıştım.
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Tasarımcı
Gizem GÜNEY

Nefret duygusu çok güçlü ve karşı 
tarafı sarsan bir duygudur. Kendin-
den nefret edildiğini öğrenen bir 
kişi ya bundan büyük üzüntü duyar 
ya da bu durumu hiç önemsemez. Ben 
önemsemeyen bir insanım ve bu pro-
jede kendimden yola çıktım. Parlak 
renkleri ve yansımaları sevdiğim için 
olumsuz olan bu duyguyu, olumlu renk-
lerle birleştirdim. Aynı zamanda in-
sanlar ”nefret” kelimesini gerçek 
anlamında kullanıyorlar mı diye bir 
soru yönelttim kendime ve bir soru 
kalıbı belirledim, nefretin kelime 
anlamını yazdım. Amacım, insanların 
kelimeleri, gerçek anlamlarına göre 
kullanmasıdır.



Nefret denince aklıma gelen ilk kavram 
“parçalamak”. Bu yüzden bazı cisimle-
ri ve şekilleri, bir kağıt üzerinde 
parçaladım. Bu kavramı, nefretin yük-
selişiyle doğru orantılı olarak dört 
parçada ele aldım. Birinci görselde 
nefret duygusunu en sakin yaşadığım 
anları anlatırken, dördüncü görsel bu 
duyguyu zirvede yaşadığım anları tem-
sil ediyor. Nefret duygusunun insanı 
harap edip, parçalamasını son görsel 
temsil ediyor.

Tasarımcı
Vedat Özgümüş



01

Ufak Parçalanmalar
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Dağılma
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