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Üvey Cinsiyet



Bireysel ve toplumsal her alanda, ülkece bir cinnet geçiriyoruz. Kimse kendi durumundan mutlu değil. Bu mutsuzluk, sızıntı
bulduğu ân kendini canavarca gösteriyor. Artık hiç kimse kendi kimliği ve benliği ile hareket edemiyor. Bu, içine girdiğimiz
Yeni Dünya Düzeni’nin (YDD) bize buyurduğu yeni gerçeğimiz. Şimdiye dek yazdıklarım, toplumsal ve bireysel sapkınlığın,
yozlaşmanın, sömürünün ve çarpıklığımızın bir özrü değil. Hep beraber yaşadığımız bu sürecin çözümlemesi. Bu çözümlemeyi
yapmaz isek, başka yollara savrulacağımız kesin. Bu savrulmada da, başkaca ön ve son yargılar üreteceğimiz ne yazık ki
kaçınılmaz son; ya da yeni başlangıcımız.

Yazın dünyamız, başta Hasan Ali Toptaş olmak üzere, erkek egemen düzenin kadın yazar/şair/çizer dostlarımıza yaptığı
tâcizi konuşuyor. “Erkek egemen düzen” dedim çünkü bu eril düzenin dişil neferleri de var. Bu tâciz çarkı cinsiyetle birlikte
cinsiyet üstü bir eril düşünce ve rûh hâlinin kaçınılmaz sonucu. Erk, aidiyet yerine, sahibiyet üstüne kurulduğundan; erki elinde
tutanın erkek ya da kadın olması fark etmiyor. Ancak, bu erkek egemen düzenin başı ve oyun kurucuları “erkek”ler
olduğundan, ne yazık ki kadınlar insanlığımızın en yaralı yanı. Vicdânın ve ahlâkın güç dayanabileceği akılalmaz durum ve
olayları yaşıyor kadınlarımız. Kısır bir döngü olarak da, bu sarsılmayı tinsel ve bedensel olarak gelecek kuşaklarımıza
aktarıyorlar ellerinde olmadan. Bu ellerinde olmama durumu bir edilgenlik değil kesinlikle. Yalnızca içinden geçtikleri sürecin
doğal bir sonucu. Bu sonuç, erkek egemen düzene nefer yetiştirmekten başka bir işe de yaramıyor. Tüm bu kısır döngünün
yeterince ayırdında değiliz ne yazık ki. Ülkece tüm içinden geçtiğimiz süreçler bizi keskin bir ikiliğe ayırıyor. Bu tam ortadan
bölünme evde başlıyor. Çift yerine karı-koca olarak ayrılıyoruz ilkin. Bu ilk yarıktan da tüm bireysel ve toplumsal
savrulmalarımız dallanıp budaklanıyor. İçinden geçilmez dikenli bir ormanın tam ortasına düşüyoruz. Kurtulmaya çalışınca da,
yara bere içinde kalıyoruz; bu yüzden de, içe dönük yaralarımızla o dikenli ormanın ortasında kendi mevzilerimize çekiliyoruz.
Geri çekilme çok gerilimli bir rûh durumudur. Kişi, yaradılışı gereği, bu gerilemeyi kabullenemez ve bu kabullenememeyi de en
yakınından başlayarak karşısındakine yansıtır. Oysa ki, canını acıtmak istediği kendisidir. Hasan Ali Toptaş özelinde, tüm bu
tâcizcilerin özünde tâciz ettikleri kendileridir özetle. Bu, öz-mütecâviz kısır döngü doymak bilmediği için en yakınından
başlayarak dalga dalga erişebildiği en uzak kişilere kadar ilerler. Bu erişimin erimi, tâcizcinin elinde bulundurduğu erke göre
değişir ve bir salgın gibi katlanarak büyür. Toplumsal cinnetimizin derinliğinde bu kökleşmiş salgınlar var ve ilk dalgayı da,
erkek egemen düzenden ötürü, kadınlarımız yiyor ve göğüslemek zorunda kalıyor. Bu düzenin kalıcılığı ve sağlamlığı tek yanlı
değil. Bir çok ayağı var. Başta da yazdığım gibi, erkek egemenliğin dişil neferleri bu ayakların en kangreni. Bu dişil neferler,
öz çıkarları doğrultusunda tâcize uğrayan kişinin tam karşı cephesinde yer alarak, efendisinin mâkbul ve muteber kulu rölünü
başarıyla oynuyor. Böylelikle de, kendi başlarına bir şey gelmeyecek ve mevcut durumlarını koruyacaklarını düşünüyorlar. Oysa
ki, toplama kamplarını terkederken, Nazi görevlileri önce emirlerindeki Yahudi kolluk güçlerini kurşuna dizmişlerdi. Nedenini
çok da açıklamaya gerek yok. Örnek acıtıcı olabilir ancak değil çünkü kendinden olanın ihâneti kalıcı olandır. İç cepheyi
sağlam tutamazsak, erkek ya da kadın olalım, bu tâciz döngüsü sürüp gidecektir. Yakınımızı koruyacağız diye ahlâkî ve
vicdânî savrulmalara gitmeyelim. Bilinmeli ki, koruduğunuz özünde kendi çıkarlarınızdır ancak çıkarlar duruma göre değişkenlik
gösterdiğinden; tâcizci, gün gelir sizi de tâciz edebilir.

Başlığa gelirsek; her anlamdaki ve her boyuttaki tâciz döngüsü bizi kimliksizleştiriyor özünde. Üvey kimlikler ediniyoruz. Bu
da, sorunların en salgını ve kalıcı olanı çünkü bu üvey kimliksizliği YDD destekliyor ve yaşamımızın her alanına nüfûz
ettiriyor. Üvey cinsiyet de bu kimliksizlik sürecinin bir parçası ve en üstgerçekçi hâli. Hasan Ali Toptaş örneğini ele alırsak:
Eril fâillik diyor ve devamında bilmeden, farketmeden’i ekleyip bitiriyor özrünü. Özünde, bu bir özür değil; savunma. Hem de,
tüm yüklenmelere karşı, çok iyi kurgulanmış bir karşı savunma. Hattâ, sözkonusu kişinin en iyi öyküsü diyebiliriz. Bu öykünün
özeti şudur: Ben yapmadım, erkekliğim yaptı. Erkeklikten kastım cinselliği değil, tinselliğidir. Cinsellik olsa, güdü denetim
yoksunluğundan söz edip, özrünü dileyip kenara çekilirdi. Ancak burada çok büyük bir kurnazlık var. Fâillik diyerek olayı
cinsellikten çıkarıp tinselliğe havale ediyor çünkü günümüze, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan çok tinsel yolla bulaşan
hastalıklar hâkim ve yine günümüzde edim, arttırılmış gerçeklik gibi yeni araçlarla, tinsel bir etkinlik. Yâni, artık yeni
cinselliğimiz tinimiz. Artık erkek ya da kadın olmamızın bir önemi yok. Zaten cinsiyetlerimiz üvey. Kişiliklerimiz üvey.
Edimlerimizden de biz sorumlu değiliz. Sorunlu olan eril tinimiz çünkü artık tin edim. Ben’in ve Ten’in kalmadığı yeni bir
döneme giriyoruz. Bu yazdıklarım saçma ya da gelecekçi bir bakış olarak gelebilir ancak, umuyorum ki, demeye çalıştığım
zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.

Umut Yalım
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İnsan, kendi özü ve yaşamın görüş kaynağında; hiçbir zaman salt bir şekilde suçluluk hissini
kendine yüklemedi. Eylemlerini ve eylemlerinin sonuçlarını, vesile ve başarı unsurlarını
kullanarak yönlendirdi ve kara giysiyi üzerinden söküp atmayı kolaylaştırdı. Çünkü kendi
özünde; yaşamın devinimi yalnız bu şekilde sağlanabilirdi. Bununla birlikte doğan; suç ve
suçlayışın aktarımı; nitelendirilen eylemlerin tekrarlanmaması ve kendi eylemini geçerli
kılmasından ileri gelmekte, muhakemesini kendinde kuramadığı, aynı veyahut daha korkunç
durumlarda, özünden bağımsız bir tepki göstermektedir. Benzeri ve birebir kavram anlayışına
sahip olan kişi fazlalığında ise insan, kendi düşüncesinin doğruluk derecesini yükseltmek ve
oluşturduğu topluluk ile koşulsuz şartsız bu görüşü savunmak, ve bunu topluluğa ve topluluktaki
statüye göre gerçekleştirmektedir. Oysa ki kabahat, kendi işlenebileceği gibi topluluktan
bağımsız yargılanabilmelidir. Kabahatli kişinin gerçekleştirdiği eylem ise o kişinin topluma
sunduğu ve toplumun içerisinde bulunduğu konumu yerle bir etmemeli, kişinin kendisi utanç ve
cezaya itilmelidir.

Bu zamana kadar tanık olduğumuz bazı korkunç durumları ele alacak olursak, son günlerde
karşımıza çıkmış kabahat, toplum ve edebiyat kavramını birleştiren durumlar, gerçekleştirilmiş
olan veyahut öne sürülen eylem, kişilerin kendisi için utanç kaynağı olmalıdır, ancak
duyumsaması gereken bu utanç, özünün yapmış olduğu kabahatten ileri gelmeli, asla ve asla
bulunduğu konum ile yargılanmamalıdır. Diğer bir deyişle, edebiyat ve toplum birbiri içerisinde
devinim sağlasa bile, herhangi bir yazar/şairin işlediği veya işleyecek olduğu kabahat, yazar/
şair kimliği ile değil, öze dönülerek insan kimliği ile ele alınmalıdır. Çünkü aksi bir durumda,
eser veren her dalı, toplumsal kimliğine göre kesecek olursak, ileride yiyebileceğimiz meyve
kalmayacaktır.

Hasret Yılancı

İ k i n c i  S a y ı S a y f a  7





Kimliklerin gözlükleri
kırılmış parmakları
                       tek
         tek
                    ellerinde toplatır:           Çatırt!
                                     Fırtına koparır –
                   çınlayan, (eski) ölüler
                                                   taşıyan at!
           (tıkırt)
                        (tıkırt)
buharlaşarak kaybolur:             ki
dağınık tüyleriyle     –     yan (düz) yan
ilerler. İkonik harabeler:
               (Komik tavırla) – ne diyorsun?
                           Sahi her gece çalkalanır, (duraksar) sonra duraksar.
Ne bekliyorsun?          İzler,
bilinmemekte! Dökülür
kabuklar kaynayan          (fokur)
            (fokur)
suda eriyenlerin (fokur) sesleri
arasında öksürerek – GÖR!
          İ n l e m e l e r-dir
gerilen yaylarla (birlikte).       DUY!
dehşetengiz gürültüyü:
           g e r i l e n – k u t s a l
nakaratlar, kulaklarda.         ÖL!
bitsin büyüler – yineleyen
         korku-l a r- ebediyen
zinde kalacak olan.
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Batuhan Çağlayan





I

Sular gün boyunca 
                                   ''sen'' 
dedi, elinde tokmak 
vurdu kendine: ''Kırmak, 
                           ''kırmak yalnızca onun.''
Yükselen dalgalar 
                                   ''sen''
dedi, içinde yanık
balıklar dillendi: ''Öl,
                             ''öl sonrasında onun.''
Çelikler büküldü, ve
kasaba yayıldı, ve
oranlandı her şey, ve
sonlandırdı vurmayı
kendine sular, ardı
kalmadı yükselenle
balıklar dillenmedi.
Metamorfoz senden çıkma,
söylemezsen ona
                                    ''sen''
diye, anlarsın sen:
                                    ''ben
içindeyim yaşamın
gerçeğin ve külabın.''

II

İlüzyon yaşamaz içinde hayalin, tekleyen
seslerin ritminde, bir hayalin tekleyen
canında var olur başlangıç olmadan
ve görüntüler,   y a - ş a - m a - y a n
              t a n - r ı - l a r - d a n ; sonradan
parçaları birleştirilen, hayalin tekleyen
h e - c e - l e - r i n - d e n , hayalin tekleyen
g e r - ç e k - l i - ğ i n - d e n .
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III

K a v r u l u n c a  ç ö l ,  h a v a d a
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Batuhan Çağlayan

be
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 n
eh
irl
er
e gösteren serapla

aynıdır ve doğa,
çizgiler kağıda
sözcüklerle geçer ve orada
yüzeyle arasında
kalan satırlara
yön verir - tepe taklağa
bir dönüş, ara
bir geçiş olur - duraksam

a.

Du rak sa ma

yal nız ca bizim

ca nı mız dan
ç ı k m a  b i r  g ö l g e l e n d i r m e .





Rıdvan Yıldız
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içimde iki bin karanlık
köprü ve nehir tek başına değil
yolların asla çocuğu olmayacak biliyorum
bütün eşyalardan daha derin şimdi ruhum

kimse sahip olmadı kendi doğrularından başkasına
hem birini bulduğunda kaybeder insan
ben kendimi hatırlamak istiyorum biraz

susmak için uzun bir liste almalıyım önce
vazgeçtim kendime izin vermekten
asla kalbimin işi değil bu yaptığım
öyle susuzum, öyle mavi
kaybolursam benim çölüm sen olmalısın

geç kalmışlığım suratımda başlıyor
gūvercin gömlekleri daha hafif şimdinin vaktinden
bugünün üvey evladı tarihciler arasında gördüm adımı
kendi uykusunu dilenen bir yabancı olarak
delirmişim meğer 
rüyamda gülünecek bir şey arıyorum

en büyük geç kalmışlığım sana
bir yangına basa basa yürüyorum
ilkbahar ayının seli değmiş gibi gözlerime
kısır bir gün uçurumlar besteliyor yine bana





Hasret Yılancı
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Sakin sular: düzen efendisi, çıkar gelir, gırtlaklar ve bacaklar arasından; avuç içleri taşmış şekilde,
zamanın oynayan çocuklarıyla. Bir paça yaşayış, biraz silikon yüzlerin izinden, belirir; şapkanın son
masalı ve der ki:

Durudur gözler,
Güneş battığından beri
ve duru kalacaktır.

Ne yılık sabahlar, ne paltosu kirlenmiş dişler, durduramaz toprağın ölüsünü, yeniden batacak ve
bağıracak: Eğil!

Oysa ölü güvercin, bulunduğunda pencere pervazında, çoktan unutulmuştu sesler: bir diğerine
seslenen dudaklar kurumuştu ve gecenin şafağa döndüğü an, hiçbir şey gönderemeyecekti, düzen
efendisini, geri.





Kör kalmış                                                               külahnalburdan
   gözleri mil                                                         çekirdek sandım
      yontulmuş bir                                                 çiviymiş meğer
         su terazisiyim                                           dişlerim çarmıh
             ateş hata payım                                  yemem bu sefer
                albayım derim                            bileğimde asılı
                    idam mangası                     kukla şarapnel
                        markasız hayalin          kader ipim
                              ben yanmanın ve sönmenin
                                 ateşe tapan tek özgür
                                    peygamberiyim
                                   Bildir ki bileyim
                                 iki ayaklı sehpayım ki
                           duvarda çıplak      masam yok
                       bazen karnı tok           masallarda tanrı
                   urgandan kırbaç                   kafesinde ok
                tuğlada izim                             çoğu zaman
             utanmam                                       bir sanrıyım
         ama diri de                                             gerçek bir
      kalamaya                                                    düşünceden
   bilirim anla                                                        fikirden çok
  durabilirim                                                            suya dönen
 babandan                                                             pervanenin
  sana vasiyet                                                        zannedilen
   kalamamışsam                                                   şarapsızlığı
       reddedileceğim                                            kilisede ayin
          payıma mermi                                     Semazensiz
               gemi bedenim                           bir camiyim
                         yerle bir olan döngüsüz tek takvim
                                madem benim ellerim
                                  çevir ki gideyim

İ k i n c i  S a y ı S a y f a  18

Vedat Duygun

DÜĞÜM





Mazoşist eğilimler ve dört duvar, 
kararsız bir iklimin hazırlıksız yakaladığı
meczup gibi, sefilliğin zorundalığını anlatır.
Diazemle kurumuş beyinler –meclisten dışarı-
İmge dansını en heyecanlı yerinde, uyuşukluğa paket eder
Amenna duygu, ızdırabın formlarından öte Bir-tektir. Tanrısız.
Avlularda birbiririni kovalayan üç beş kelime 
Toplanıp da bir şiir etmezler yaradansız.
Fakat ben esareti anlatıcam evet yine evet ölüm emri!
Zincir aslı gereği çoğunluğun hizmetindedir dostlar.
Gereği düşünüldü, en alakasız, en zamansız. Çoğunluk!
Not: esaret yalnız maddi bir durum değildir.

Bütünlüksüz bir şiir #lostinmotel
Hazin son melodisi, değeri ölümle ölçülen
Sanat eserini yaşayış. Kara gün prospektüsü
Ve narkotik dolabı
Arzu; hayvani vahşi durmayan ve yoksunan ve yersiz
Meleğin güncesinde tanrıya biriktirdiği öfke yazar
Yazsın yazmasına, dile getirmek; insanlığın başlangıcı
Benim bağırmam dünyanın yerle bir olması
Zaten zihinde olup biten bir meşgaledir ki dünya
Git! Uyuş köşede ve anahtarlarını bul değerlerin 
Açmazlığının meçhul anahtarını
Bin fersah altında, genelev sokakları gibi
Komidine ahlakını bırak bebeğim.
Ortada bir yatak var yatakta cümbüş cümbüşte biz
Aşkımız herkesle olan sevişmemiz.
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Öner Fırat Tarakçı





I

tütünler acılarla sarılıdır mâdem
tüter ocaktaki buhar-damlar sarkıttaki nem
gâyet rutin (hatta büsbütün de görülebilir)
-ve hatta bozulabilir düzeni-
zaten
acı dediğimiz nedir ki
zihni kitli-kendisi kutlu
bir kara kutu sanki

II

''koynunda Gülistan'dan bir dize'' desem
ve ''ciğerlerinde yıllarca kalmıştır'' desem
yanında bir hakirlik hissi belirir değil mi
-değil
çünkü
fener kapandı-perde indi
ve kaplumbağa kamburunca yükü
omuzlarına bindirerek gençlik
akıttı kanı
ve damarlardan bütün sıkıntıyı attı
ve sökmedi
kerpiçle kiremit
şu hoyrat şafaklardaki
şu hırçın ihtiyarlığı
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Taner Deniz





İronik. İkinci anlamı da mutluluktur, devletin. Süregelen baskı. Zorbalık etik. Derya
derinlerde yüzme bilmez denizatları. Korkunur bir fırkateyn, savruk rotalı. Taşırdı
mürekkep. Titrek nakkaş. Göğsüne kazılı safir şahın pusulası. Fuşya mavisi
kırlangıçlar dönmeyecek Ümit Burnu'ndan. Zamane kaptanları. Zulümler toplanır kirli
saçlarından. Sedef kokuyor o sütliman. Ah, kendi kepeklerinde boğulacak. Bir
dedebaba, ki nefesini son kez kalyonlar duyacak. Vesselam.

İkonik. Düpedüz bir dünyanın gelindi sonuna. Bekleyiş biçare. Çok dakikamız var,
cehalet dersinin bitimine. Çalınan çanlar, hırsız bir zangoç nezaretinde. Yüksek sesle
imzalandı sefalet fermanı. Yılansoylu krallarca. Yasemin devrimi başlanır sokaklarda.
Fısıltılı feryatlar. Uyandıran ninniler söyler gece, bir halkı uzun uykusundan.
Göktırmalayan, ulaşılmaz kule. Uzar cümleler. Kızıl burunlu yengecin. Kendi
kentinden nefreti. Bir şiir daha yazdıracak. Hazan kuşları miyavlıyor kafamın içinde.
Darüsselam.

İronik manaları vardı Vesselam, İkonik sahraları da Darüsselam yurdumun.
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Çağlar Süreya Birsel





çiğnediğim kelimelerin tadı damağımda
alçak bir avcı gibi daha fazlasını istiyor canım
kızıyorum aynaya, sapasağlam duruyor diye karşımda
siktir et şimdi uyağı şiiri/kelime terbiyesini
diyorum
aynı şeyleri milyon kere anlatsam, milyon kere anlamış mı olurum
ezilmiş harflere göz ucuyla bakar bir kimse
pardon hiç kimse

sonra ifa olur bir kişilik sürçmesi
siktir et diyorum her şeyi
çişim geliyor
geçiyorum kalmaklar durağı bir koridordan koşa koşa
biri bulmuş, ne diyelim büyük icat
pratik mi pratik
ama tam kapitalizmin istediği şey
söz konusu mu: pisovar
konumuz berbat biliyorum, hatta konu bile sayılmaz bizimki ama
güzel şey işemek
nişan talimi için olsa gerek
pisovar çıktısına kondurulmuş yapay bir sinek
çşşşşşşşşşşş
kalemin kağıda nişanı gibi
doğal bir afet vardı sineğe göre, belki de tufan.
bilinir ki ataerkil bir zırvadır bize yüklenen bu iğrenç miras
çşşşşşşşşşşş
en ilkel huylarım, en vahşileri değildir yine de

ayağım sürçüyor
geriye dönüşler koridoruymuşçasına geri geçiyorum kalmaklar durağı koridordan
geçtiğim boşlukların izi kalmış ayağımda, ağırlaşıyorum
kirleniyor bir dünya, kirleniyor boş bir sayfa iki defa
olumsallık üzerine okuduğum bir şeyler geliyor aklıma, yazmıyorum onları

hiç bir alakası da yok zaten
yok Aristo, yok Frege, yok Kripke
geç bunları
evet hatırı sayılır konular bunlar ama
aması var işte
her gün defalarca çiğneniyor zaten bunlar

dilim sürçüyor
sonra dönüp sövüyorum koridorlar dolusu boşluklara
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Emrah Fırat





1.Yılanlı Kuyu

Sevdiğim konuşmak ile susmak arasında
sevdiğim uyanmak ile ölmek arasında
yapayalnız bir kemik elleri arasında
ısırgan otu bitmiş saçları arasında
aynalar kırılmaz mı güneşin karşısında.

Bir melek indi güneşten süt kanatlı
ufak tırnaklarında umut
yedi gözünde hazinesi bilgeliğin
çocukların rüyalarda içtiği su
gibi akmış dudakları yanaklarına
bir mendil sarılı boynuna
gülkurusu
kıyamet günüdür deyi yarılsa toprak
göğsünde ne yalnızlık ne ölüm korkusu
güneşten yedi defa kanat çırparak
ve üfleyerek bir boynuza
uyandırdı Zeynebi
sıkıca sarmalayıp çıkardı yatağından
yolculuğa çıkardı yedi göğe doğru.

Göklerin ilk kapısı sütten bulutlar
taranmış yeleler parlayan nallar
insan doğar doğmaz göklere bakar
ve sevda yağdırır göğün atları
büsbütün bir hışımla açarak bulutları
güneşi gördü Zeynep
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üşüdü güneşin çıplaklığından uykuya daldı.
Dalından düşen kirazdı elleri
kiraza gelen kuşlardı saçları
kuşlardan kaçan karıncaydı melek
Zeynebi umarsız bir kuyuya attı.

Sevdiğim kör kuyuda, yılanların arasında
yılanlar sarmaş dolaş bacakları arasında
kim bulur çıkarır kuyudan sevdiğimi
sevdiğim uyanmak ile ölmek arasında.

2.İncir Kuşları

Bahçemizde ötüşür incir kuşları
şosede sendeleyen bir mevsim gelir
kaynayan kazanlar, sevda düşleri
yeni uyanmış yâri göresim gelir.

Bahçemizde yavru yavru incir kuşları
desen desen büyümüş nar çiçekleri
renkten renge boydan boya sevda düşleri
topraktan ellerimle pencere yapsam
yahut arkama saklasam ellerimi
leğende yıkanan bir çocuk gibi
keskin bir şaraba dönesim gelir.

Bahçemizde ceviz dalı, incir kuşları
estikçe cibre kokan kuzey rüzgarı
kedilerin uyuduğu süslü divanlar
sevda için yaratılır yaratılanlar
kimi bekler bilinmez nazlı bir beşik
diliyok şişeler gümüş saksılar
tabakamda pervasız demlenir tütün
bakarak deli göğe ölesim gelir.
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Oğuzhan Özoğlu





Şiir edebiyatın uzun yolu boyunca durup dinlendiğimiz, nefes aldığımız, kendimizle baş başa kaldığımız bir serinlik, bir
gölgelik.

Sair poetikasını oluştururken mutlak yazdığı her hecede kendini arar, geçmişini arar, hüsranlarını, hayal kırıklıklarını,
umutlarını, sevdiklerini, nefret ettiklerini mısralarında yoğurur. Sanat gibi şiirde de toplum için veya sanat icin düşüncesi
tartışılagelmiştir bu tartışma elbette bitmemiştir ve bitmeyecektir, şiirin toplumsal veya sanatsal yani yadsınamaz, fakat şiirde
toplumsal veya sanatsal gerçeği yansıtan yine bireydir, yani şairdir. Şair yaşadıklarını, düşündüklerini bireysel duygu ve
düşüncelerini mutlaka şiirine yansıtır. Ben şiirlerime kendimi katmıyorum, başka kaynaklardan besleniyorum diyen birisi hem
kendine hem de karsısındakilere yalan söyler.

Şiirdeki bireyselliği söyle de açıklayabiliriz; şiirin sonunda hep şairin söyleyemedikleri kalır. Yani biten bir şiirden sonra bile
sair yazmaya, kendisiyle hesaplaşmaya kendisiyle konuşmaya devam eder. Şiir sahibinindir, okuyucu anlayabildiği hissedebildiği
derecede girebilir bir şiire, bireysel dışavurumlar her şairin iç sesidir, içinde devinen kalabalıktır. Şair aynada gördüklerini olduğu
gibi anlatan değil hisseden bir yürek taşıdığı için yalnız hissettiklerini aktarabilendir.

Şiir edebiyatın kapılarını açan bir anahtardır aynı zamanda, edebiyatın diğer dallarında da şiirin getirdiği lirizm karaktere,
öykücüye, romancıya yol gösterir. Söyle de denilebilir öykü veya romanda veyahut edebiyatın diğer türlerinde anlatı şiirin izlerini
taşır, bazı anlatılarda şairin açtığı yoldan ilerler kurmaca.

Şiirde bireysellik güçlendikçe şiirin sanatsal değeri de artacak bir karaktere bürünür Şiir olanı olduğu gibi düz mantıkla
anlatmak değil hissiyatı yaşayanın yüklediği anlamla anlatmak için çıkar karşımıza. Bizi düşündüren, şaşırtan berceste niteliği
taşıyan az sözle çok şey söyleyen, çağrıştıran şiirin bireyselci yönü değil de nedir? Şiir şairin sihirli lambasıdır eğer sair isterse
yakar o lambayı, o lamba yalnız şairin kendisini değil zamanla toplumu da aydınlatmaya başlayabilir, yani şiir bireysellikten
toplumsallığa doğru bir yol alabilir. Ancak bu geçişte şiir topluma değil toplum şiire yaklaşmalıdır. Toplum eğer şiire
yaklaşmazsa şiir yoluna devam eder. Şiirde bireysellik aslında bir yalnızlıktır, anormalliktir, sıradanlığı reddetmektir. Normal
olan, sıradan bir yasam suren birey zaten şair olamaz, hatta şiiri okusa dahi şiirdeki özü bulamaz. Bir kitapta okumuştum
yalnızlık yazarların en büyük dostudur benzeri bir laf geçiyordu. Aslında şiirde veya diğer edebî türlerde ederim oluşum
sürecinin en iyi açıklaması budur. Kalabalıktan olan, bireysel istek ve fikirlerini harekete geçiremeyen, mutlu rahat bir yasam
suren, dünyaya, topluma, hayatın aksaklıklarına arkasını dönen birisi insan neden yazsın. Yazmakla çizmekle niye işi olsun.
Yazan, çizen, söyleyen herkesin hayatla, toplumla, bir derdi olmalı, hem bireysel bir hesaplaşması olmalı hem de bunu toplumun
yararını düşünerek yapmalı, tabi toplumu düşünürken de ürettiği, yazdığı söylediği her şey bireyin kendi altın süreçlerinin ürünü
oluyor, yazar, sair veya sanatçı her ne şekilde isimlendirirseniz isimlendirin ,bir eseri üreten kişi bireysel duygularından,
eleştirilerinden, farklı bakış acılarından yola çıkarak ürününü oluşturuyor, bu acıdan bakıldığında her eser biricik oluyor, tabi
insan bir eseri üretirken mutlaka selefi olanlardan da esinleniyor, etkileniyor ama ortaya çıkan her eserin özünde üreticisi,
yaratıcısı olduğu için bir kişi, olay veya durumdan esinlenmek eserin biricik olduğu gerçeğini değiştirmez.
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Rıdvan Yıldız





Şair, şiir yazmalı mı artık? Kişinin görevi çağımızla birlikte çok değişti. Yaradılışın ve Kâdim’in bize yüklediği
sorunluluklar ve sorumluluklar günümüzle birlikte güncellendi. Artık yeni bir yaradılış, yeni bir Kâdim (en azından inşâ süresi)
ve bu yeni yaradılış, yeni Kâdim’le beraber gelişen yeni sav ve karşısavlar var. Kişi, uygarlık ve ortak kültürden çok, artık
biricikliğin bir parçası ve bu parçayı her gün yeniden üreten anaişlik. Geçtiğimiz çağda, nesne ile öznenin büyük savaşımını
yaşadık. Ancak bir kazanan olmadı. Düzen, bir kazanan ister. Bu yüzden de, nesne de özne de kaybetti. Kim kazandı? Kimse.
Bildiğimiz sürevde belki de ilkin Kimse’nin kazandığı bir döneme tanıklık ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bir süreç olduğu için bu,
yeni durumun şu ân pek ayırdına varamıyoruz ancak Kimse’yi Kişi’nin başlangıç evresi sayabiliriz kanımca. İnsan, Kişi’ye
evrilirken, bazı özelliklerini geride bıraktı; hâlen de bırakıyor. Sancılı ve daha önce deneyimlemediğimiz bir süreç. Kişi’nin bir
seçeneği var mı; bilmiyorum ancak insanın önünde 2 seçenek beliriyor: 1) Sürece râm olmak. 2) Süreci az hasarla atlatmak.

Geçen çağların algı ve olgularının yarattığı Şair günümüzde var olabilecek mi? Sanmıyorum. Şair ve sanatçı’nın yerini
Yaratman ya da Üretmen dengi yeni adların alacağını düşünüyorum. Bu yeni adlar, ne yaratacak ne üretecek? İlkin, şunu
belirtmem gerekiyor ki; çağımızda bir uygarlık ya da ortak kültür üretimi olmayacak çünkü gerekmeyecek. Bu iki kavramın
yerini Kişi’nin gerçekliği alacak. Uzun sürevde dilin bile önemi olur mu; kuşkulu çünkü Kişi’nin gerçekliğinde iletişimin dil
yerine simgelerle (günümüzün emojisi ya da Kâdim’in hiyeroglifi gibi. Zaten emojiye de yeni hiyeroglif denmiyor muydu?)
olması olası. İletişim yerini etkileşime bırakırken ve Kişi biricikleşirken, Şiir’e ne olacak? Kişiliklerin yerini Kişi’nin aldığı ve
Kimse’nin herkesleştiği bir dönemde, şiirin geçmişiyle olan bağları kopacaktır. Bu, yeni sürecin kaçınılmaz bir sonucu çünkü
içinden geçtiğimiz dönem kendi Yeni Kadim’ini yaratmakla meşgul. Hiçbir yapıt yoktur ki, varlığını kadimden almasın ve de
varlığını kadime yaptığı göndermelerle sürdürmesin. Ancak günümüzde başlayan yeni düzen bu döngüyü bozdu. Şiir artık şairin
hayalet ağrısına dönüştü: Yok ancak mevcut. Şiirin artık yegâne varlığı bu yokluğu ya da yokluğuna yaptığı göndermelerdir.
Şair artık şiir yazamaz çünkü yazmamalıdır. Şairin yapacağı en büyük eylem şiir yazmak değil; yazmamaktır çünkü yazdığı
“Şey”: Kişi’nin Gerçekliği (Yeni Kişi) evreninde yine kendisidir; yani, şair şiir değil: şairliğini yazıyordur artık. Bu da,
günümüzde sürekli yinelenen şiirin düştüğü kısırdöngünün en büyük nedenidir.

Şiir, şairini yazar. 10 yıl öncesine dayanan bir düşüncem. Geçtiğimiz süreçte geçersiz kaldı. Kişi Gerçekliği’nde (Arttırılmış
gerçeklik de denebilir) şiir şairine dönüştü. Etkinken edilgenleşti. Şair tek başına kaldı. Düzen, Yeni Kişi’yi ve Yeni Kâdim’i
yaratırken, şair de yeni şiirini yaratmalıdır. Düzen, Yeni Kişi derken Anti-Kişi’yi, Yeni Kâdim derken de Anti-Kâdim’i
imliyorsa; yeni şiirin adı da Anti-Şiir’dir. Anti-Şiir’in yapım sürecinde, şair de Anti nitelemesini almalıdır hiç kuşkusuz.
Eski’nin bir kurumu olan Sanat / Edebiyat Dünyası çok da yabancı değil özünde anti-şiir’e. İlk örnekler, kavramsal sanatın
ivmelendiği ve Savaş Ertesi denilen yıllara denk gelir. 50’lilerden başlayarak toplumsal değişim ve dönüşüm (Ki, Kişi’nin ve
Yeni Kâdim’in başlangıç dönemidir) bir çok gereksinim doğurmuştur. Şiirin değişim ve dönüşüm hızı da bu dönemle artar. Nasıl
geçen yüzyıl başında (Ör. Dada) şiir artık şiir gibi yapılagelemez bir hâl almışsa; aynı durum bu dönemde de geçerlidir. Söz’ün
ifâde alan ve araçları artık yetersizdir. Bu yüzden de; Şiir, şiirle bozularak ve yıkılarak yeniden inşâ edilmiştir. Bu yapıbozum
ve yıkıyapımı (yıkarak inşâ) ile şiir, o bilinen şiir değildir artık. Bu önsüreç, günümüz süreviyle birleşerek yapım aşamasını
tamamladı kanısındayım. Anti-Şiir’in ergenlik ve erginlik dönemindeyiz. Bu dönemin ne kadar süreceği Yeni Dünya Düzeni’nin
(YDD) işleyişine göre evrilecektir.

Kendi kişisel târihim oluşurken, yapacağım şiirden önce, kendime bir şair yaptım. Bu şairin, içinden geçtiğimiz sürece
uyumlanması önemliydi benim için. Bu uyumlanma, bir uysallaşma değildir. Koşullara, koşulların araç ve gereçleriyle karşılık
vermektir. Demin, Şair artık şiir yazamaz çünkü yazmamalıdır. Şairin yapacağı en büyük eylem şiir yazmak değil;
yazmamaktır demiştim; nedenini de ardına eklemiştim. Daha açmak gerekirse; şair, eskinin araç ve gereçleriyle şiir yazmaya
kalkarsa, yazdığı asla şiir değil: Türev olacaktır. Özünde, YDD’nin de istediği bu: Türev insan, türev sevgi, türev kâdim,
türev şiir vb... Bu türevliğe ön almak için önce Anti-Şair’liği(mi) yaratmam gerekti. Sonra da, bu yapıma uygun bir yaratım: 
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ya da Yeni Kişi’nin Arttırılmış Gerçekliği’nde Şair’in Rolü



Anti-Şiir(im). İyelik eklerini parantez içine aldım çünkü bu yapım ve yaratım mülkiyetinin kime ait olduğu, deminden beri söz
ettiğim süreç gereği, belirsiz. Yapıyor muyum yoksa yaptırılıyor muyum; emin değilim. Zaten bu emin olmama durumu da
Anti-Şair’lik ve Anti- Şiir’in ayrılmaz bir parçası çünkü bilinç ve istencin algılarla oluşturulduğu bir dönemde, kim neyi ne
kadar yapabiliyor/ yapabilir? Zaten, bu da bizi o kısırdöngünün en başına götürüyor yine: Kimse’ye. Kimse neyi yapabilir
ya da eski deyimle neyi yazabilir; şiir söz konusu olduğunda?

Atatürk’ün, Cumhuriyet’le ilgili bir sözü vardır: Kimsesizlerin Kimsesi diye. Bu söz, beni hep duygulandırmıştır. Yaşamım,
deminden beri söz ettiğim döneme denk geldiği için sanırım; kimsesizlik duyusuyla geçti. Kimse’ye ait olan bir çağda o
kimsesizlik duygusunu Anti-Şiir’den başka “kim” daha iyi anlatabilir ki?
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Umut Yalım





Tüm metinler yazıldıkları dilin formunu, kapsanan kelimelerin özgül ağırlıklarını, çokanlamlılık ve çoksesliliklerini
kendilerine kalıp edinir. Kısaca dilin olanağı da diyebileceğimiz yazı, gözle görünmez ama hissedilebilir duvarlara
sahiptir; lakin tüm yazı türlerinden sıyrılan şiir, varoluşu gereği dilin olanaklarını değiştirmekle ve kendi salt çıkarı
uğruna gerekirse yok etmekle yükümlüdür. Burada şiirin çıkarı, bağlamını ve biçemini kendi özgürlüğünü ifade
edebilecek bir uzama oturtması; dilin çıkarı ise, yeryüzündeki her şeyi didik didik eden ve bununla yetinmeyip
zihnin ve bilinçaltının da kapılarını aralayan bu sanatın, üzerine oturduğu dilin kendisini düşünmeye zorlamasıdır.

Dili değiştirme görevini şair üstlenmiştir, bu yüzden bir şiirin aktöreleri olamayacağı gibi şairin de aktöreleri
olamaz. Şairin tek aktöresi şiirdir, bu yüzden şair, şiirini her şeyden üstün tutmalıdır. Aksi takdirde istenilen dilin
gelişimi durur, hatta aksi yönde gerçekleşir; bu durum, şairin kendisine verileni kabul etmesiyle başlar, ardından
yozlaşıp sanatının değerini yitirmesiyle son bulur. Bu, elbette şair bir ideale sahip olmasın demek değildir, onun
ideali yalnızca yıkmak ve yermek üzerine olmalıdır — bırakalım inşa görevi edebi tahlilcilerin, öğretim
görevlilerinin, derneklerin, derin devletlerin ve politikacıların olsun — zaten hâlihazırda her şey, evrenin devinimi,
daimi dönüşüme ve değişime hizmet edecektir, şairin yıktığı şeyin yerini mutlaka başka bir şey alacaktır.

Burada birey de konumlanır; şairin şiirinin teşkil ettiği alan sınırsızdır, bireyin günlük dili de her gün yıkıma ve
yapıma uğrar, dönüşür ve aktarılır. Bir şiirin bir birey için arz ettiği, o gün sonunda yaşanılan değişim ve
dönüşümlerin toplamıdır; bu da bariz bir şekilde dokunmak demektir. Dokunabilme yeteneği olan şair bunu
kullanır, ama her dokunan şiir amacına ulaşmış şiir demek değildir; şiir, şu an bulunduğu noktada dokunma yetisini
korusa da bitmek bilmeyen durağan öznelliğin karşısında yine bireye odaklanarak yıkabilme yetisini kaybetmiştir;
hâlbuki bilgi güçtür ve bir bilgelik edimi olarak şiir, bireylerin de üzerindedir, hatta bazen şairini bile gölgede
bırakabilir.

Şiir akışkandır, şiir dinamiktir; şiir, bireyin acılarının ve dünyanın acılarının üzerindedir — şiir dünyanın
merkezindedir ve çekirdeğinde daimi bir füzyon vardır, dolayısıyla düşündürür — ve bunu yaparken kendi dilini
kendi seçecektir; ağzı dilerse bir ırmak, belki bir taş, şayet bir yanardağın ağzı gibi de olabilir, hatta bu üçü
arasında bir firavun faresini oynayabilir; o, aynı zamanda bir yılan da olacaktır.

Gerçekliğin fazla kırılgan olduğu gerçeğine gelecek olursak, şiir bu gerçeklik için fazla haiz olduğundan,
dizginleri ele alıp onun parçalanmışlıklarını göz önüne serme amacı da güdebilir, çünkü şiir hiç kimsenin olduğu
kadar herkesindir de. Yine de şiir kendi varlığını bir kitleden bağımsız, kendi uzamında gerçekleştirecektir. Bireyi
geçecek, ve olgulara, onlara değmeden olanı göz önüne atacak ve daha sonra yıkmak için de Ecce! diyecektir; şiir,
bir varoluş problemidir.
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Tuna Bozbey





Şiir bireysel bir edim niteliği taşır, ancak, şiirin konusunu şair değil, onun nesnelerle süregelen her türlü
ilişkisi belirler. Şairin buradaki özelliği, onun dil üzerinde kurduğu hakimiyeti ve açık görüşlülüğüdür. O
hâlde diyebiliriz ki şair, şöhret amacı gütmeden, güzelliğin özüne doğru yola çıkan bir aktarıcıdır.
Lâkin bu aktarımı yaparken, dış dünyaya açılan kapıyı da kullanarak, aklı ve içgüdüyü dengede
götürecek bir şekilde şiirin kendisine saygı duyması gerekir ve bu kaygının gereksinimdirdiği, şairin şiir
yazarken toplumsal beğeninin göz ardı edilmesi ve kendi beğenisinin olağan ölçüler içinde kullanılmasıdır.
Diğer bir deyişle, şair kendi güzellik anlayışını ele alıp toplumun eski-yeni kavgasına son verecek şekilde
kavramlara ve ölçülere bağlı kalmadan, şiirin benliğini hiçe saymayacak şekilde kendi şiirinin geleceğini
yaratmalıdır. Çünkü şiir, fikirlerden önce sözcükleri gerektirir ve dil epistemolojik bir sorun olup böylece
şairin sözcükleri, onun şiirini ayakta tutan bağlamı yaratır.

Şairin güzellik doğası, onun plastik anlayışı ve liriğe olan ihtiyacına bağlı olmayıp kendisinin dilin
genişliği doğrultusunda, onun sözcüklerle sevişebilen ve bilge biri olmasından ileri gelir. Öyle ki bu
bilgelik, şairin dış dünyayı kendi iç dünyasının içerisine çekebilme gücüdür. Eğer ki şair, bu edime sahip
ise yarı tanrı sıfatını, bilgeliği ve şiire saygı duyuşundan kazanır. Yalnız, şairin kazandığı yarı tanrı
sıfatı; yazmak için yazmak; saf duygu aktarımı, diğer bütün olgulardan uzaklaşması, kalabalık hissetme
amacı ve kullanılmayan düş gücü olursa, nitelik kendi kendini imha eder ve şair bayatlığı konuşturan bir
taklitçiden öteye gidemez. Çünkü şairin; duyumsaması, özgünlüğü, düş gücü ve “dili, sözcükler dini
haline getirerek saf güzelliği sunuş” (Kula, 2002: 143) kaygısı tek amacı olmalıdır.

Son olarak, tüm bunları ele aldığımız zaman diyebiliriz ki bir şiir, topluma arz edilse bile, mal
edilemez, çünkü şiir, şairin anlayışında kendi salt varlığını devam ettirir.
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Sağ ve sol, ön ve arka, üst ve alt düzlükleri siyah bir kutu. Tüm
renklerin birleşimi olan bu karanlık kenarlardan kopan rengarenk
ışık demetleri yöneldikleri duvarlara çarpıp zikzaklar çizerek
aydınlatıyorlar bu odayı. Sürekli bir akım yok hiçbir çizgide,
ritme göre ateş edilen silahlardan fırlayan kurşunlar gibi kısa
aralıklı kesintilerle koşuyorlar. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, pembe,
karanlık ve tekrar aynı sırayla süregiden bir döngü; yeryüzüne
inmiş bir gökkuşağı geziniyor gibi insanların arasında; vücutlarına
çarpan her dalgaya kendilerinden hiçbir ton katmadan, olduğu gibi
geri yansıtan insanlar. Nasıl da unutkanlar?

Kaçı güneşin ilk dokunuşuyla ayaklandı istenilen saatte istenilen
yerde olabilmek için, aceleyle duşa girdi ya da girmeden kokulara
bulandı, kırışmış göz altlarına rağmen ütülü kıyafetlere büründü,
midesine parçalanmamış lokmalar döktü ve telaşından sindiremedi,
otobüsü kaçırmamak için koştuğundan bir de kusmanın ucundan
döndü? Kaçı verilen görevi süreç içinde tamamlayabildi, kaçı bu
süreçte elinde bıçakla astlarının benliklerine kesikler attı, kaçı
üstleri tarafından kan kaybına uğratıldı, kaçı akranlarından omuz
yiyip yolun dışına itildi; yine de yılmadı, yadırgamadı geriyi,
eksilen parçalarının yerine koydu daha hızlı yenileri ve devam etti
yoluna, uyarlandı; tıpkı şu an kimsenin enstrüman darbelerine de
ayak dirememesi gibi.

Elektrik devrelerinin çığlıkları nasıl da betondan akıp sızıyor
vücutlarına, esir alıyor tüm eklemlerini? Hepsi daha gelişmiş birer
bukalemun, ortamın rengiyle birlikte sesinin de şekline
bürünüyorlar. Arka planda hayatta kalma, gizlenme kaygıları da
yok bu kamuflajda; aksine daha da görünürleşme ve bütüne
katılma arzusu yönetiyor organizmalarını. Her bir eklem
hareketinde bir önceki hiç olmamış, her renkte dünya baştan beri
o mevsimde, her nota çınlaması sanki var oluşun kesintisiz bir
fısıltısı gibi. Koca bir su şişesinin içi burası ve herkes kabın
şeklini almış; bir kişi hariç. Şişenin dibine çökmüş, akışkanlığın
gölgesinde kalmış ve yaşanan depremin asla yerinden oynatamadığı
bir kitle. Kendi dinginliğini korumak üzere çevresindeki hareketlere
direniyor.

‘‘Oğlum, müziği dinlemiyor musun? Ritme uysana. Arabesk
çalıyor da biz mi duymuyoruz lan burada? Canım, biraz daha
canlı, hadi! Aman, sen de her ortamda illa bir antikalık
yapacaksın.’’ O ne kederli duyguların ne de geçmişin içindeydi
aslında, sadece onlar kadar aceleci olmak zorunda kalmamıştı hiç.
Doğuştan sahip olduğu imkanlar onu birileriyle rekabet etmekten,
bir yer kapma telaşından ve bir şeylere geç kalma korkusundan
muaf kılmıştı. Aciliyet onun hayatında girecek bir form
bulamamıştı. Dans ederken diğerlerinin dört adımı onun bir adımına
denk geliyordu. Hayatı boyunca böyle olmuştu. Başkalarının daha
uzun zaman ve daha yoğun çabayla ulaştıkları şeylere daha
azlarıyla sahip olabiliyordu.

Müzik değişince dinlenmek üzere masaya geçiyorlar.
Yuvarlak ve dar bir düzlemin çevresinde yan yana gelip
kafalarını içine sokuyorlar. Tişörtleri sırtlarına yapışmış,
koltuk altlarındaki kıllar okyanus dibindeki bitkiler kadar
ıslanmış, kokuları ortalarında kokteyl olmuş. Sadece o,
yeni duş almış kadar ferah. Herkes ilk birasını kafaya
dikmiş ikinciyi ağır ağır yudumlarken o ilk ve
muhtemelen sonuncu birasından üçüncü damlayı yeni almış.
Bir cümle bitmeden yenisinin başladığı, noktanın unutulup
virgülün dozunun kaçtığı sohbetten arkasına yaslanmak
suretiyle uzaklaşıyor. Korna seslerinin birbirine girdiği bir
trafik kaosundan kurtulmuş kadar rahatlıyor. Dışarıya her
çıktığında hatırladığı yalnızlığı yakasına yapışıyor hemen.
Ne kadar ara ara insan doğasından ötürü gelen değişiklik
hissiyle bunalsa da değerini anlaması uzun sürmüyor
dinginliğinin. Tek çözüm onunla aynı hızda yol alacak
birisi. Ancak böyle bir uyum vasıtasıyla hem kendi
dünyasını hem de değişim dolu dış dünyayı dengeli bir
şekilde yaşayabilirdi. Maalesef yanından vızır vızır geçen
insanlar uyumsuzluklarıyla hep geride bırakmıştı onu.

Çoğunun sandalyeleri büyüklerine katılmış küçük
masalardan tek kişiyi ağırlayan sadece birisi. Birasından
henüz içmediği, bardaktaki dudak payının genişlememiş
olmasından belli. Yüzüne vuran ışıklar cildindeki şişlik
tepelerinden gölge parçacıkları serpiştiriyor. Buna rağmen
adamda estetik duygusu oluşturacak kadar güzel
görünüyor. Üzerinde tek renk siyah bir tişört ve aynı
renkte kot pantolon var. Ayakkabıları da aynı renk
olmalı ki masanın altında kaybolmuş. Sade giyim, adamın
gördüğü güzellik ile sarsılan özgüvenini yerine getirirken
kadının fiziğindeki zarafet ile tekrar sendeliyor. Bu sefer
dengeleyen, o zarif fiziğin omurgasının dış bükey duruşu
ve parıltının masanın altına uğramasıyla görünen çarpık
ayaklar oluyor. Sonunda kadın bir yudum sıvıyı vücuduna
almayı başarıyor zorlukla.

‘‘Sohbet seni sarmadı herhalde. Yakın otursana. Neler
yapıyorsun, anlat? Biraz da senden konuşalım. Rahat
adam oğlum bu. Yiyip içip yatıyor. Topladığı kiralar
bizim maaşları geçer. İş yerlerine de sen bakmıyorsun,
değil mi? Direkt hesabına paralar akıyor. Aman,
alınayım deme! Biraz neşelen diye takılıyoruz biz. Hadi
be oğlum, gül biraz!’’

Arkadaşlarının ısrarını geri çevirmeyip birkaç adım
yaklaşıyor. Ortama göre sesini yükseltmesi gerektiğinden,
ses seviyesini normalin üstüne zorlansa da birkaç
denemeden sonra çıkarıyor. Son zamanlarda belki ortak
izledikleri vizyon filmleri olabilir diye konuya oradan
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girmeye çalışıyor. Duyduğu isimler onu şaşırtmıyor; türleri dram
bile olsa temposu yüksek, kötü olayların ardı ardına sıralandığı ve
yüksek sesli ağlatarak gözlerden şelaleler akıtan filmlerden hepsi.
Kendisi ise bu fırtınanın aksine bir ilkbahar sabahı esintisiyle
yavaşça sallanan ve diğerlerine temas eden bir yaprak gibi
dokunuyor ekrana. Filmden aldığı sorulara sonsuza dek sürecek bir
sınavdaymışçasına rahat bir zihinle cevaplar arıyor; bu nedenle
kahkahalarının içi damla damla dolduğundan taşmıyor, gözleri ise
dokunduğu yaprağa gece düşmüş çiğe sürtündüğünden birazcık nem
kapıyor. Sonucunu bildiğinden hayal kırıklığı yaşamıyor bu
başarısız girişim sonucu. Sadece bilincine biraz daha giriyor o tek
başınalığın çivisi. Bu duyguyla kadına dönüyor ve henüz bardağın
çeyreği boşalmış. Ağzının kenarı minik bir umutla belirsizce bir
tebessüm etse de içlerinden birinin gözüne çarpıyor.

‘‘Fark ettim de sabahtan beri şu masadaki kızı kesiyorsun. Kız
kaç saattir burada? Sevgilisi falan olsa çoktan gelirdi. Belli ki
yalnız. Oğlum, gidip tanışsana. Daha ne kadar yalnız kalacaksın?
Bakarsın biraz takılırsınız, üzerindeki ağırlık gider, eline yüzüne
kan gelir. Git konuş işte.’’ Aynı nesnelerden bahsetmeseler de
konuştukları tema aynı çevresindekilerin. Onlardan farklı da olsa
herkesin birilerine ihtiyacı olduğundan onun da var. İletişime
geçmek ise bu durumun çözümüne dair alternatifi olmayan ilk
adım. Geldiğinden beri hiçbir coşkulu ritme eşlik etmedi,
yudumları arasında dakikalar var ve bakışları çevresindeki
hareketleri takip etmeyip zihnindeki birtakım meselelere dalık. Bu
detaylar art arda sırtından itiyor ve kaldırıyor ayağa. Kadına
yöneliyor, kendisiyle sanki savaşmaya çalışan rengarenk ve hızla
kaçışan uzuvların arasında başka bir zamansal boyutta ilerliyor ve
hedefine yaklaştıkça arkasındaki itkilerin etkisi azalıyor.
Kararsızlık omuzlarına yapışıp arkasını döndürecekken kadın
tarafından fark ediliyor ve vazgeçmenin reddedilmekten daha
küçültücü olduğu duruma düşüyor.

‘‘Merhaba, sakıncası olmazsa oturabilir miyim?’’ Kadın belli
belirsiz bir onay veriyor başıyla. Adam çekinerek çevredeki boş
sandalyelerden ilk gözüne kestirdiğini kapıp karşısına oturuyor.
Kadının göz altlarındaki ıslaklığı fark edip iyi olup olmadığını
soruyor. Sesi normale döndüğünden kendisini duyuramıyor. Kadın
kulağını adama eğince bu sefer yüksekten gelen soruyu algılıyor.
‘‘Gözlerimden dolayı sordunuz değil mi? İyiyim, fazla ışığa maruz
kalmaktan dolayı yaşarmış olmalılar. Akşama kadar da monitöre
bakıp ardından buraya gelince normal tabii.’’ Genel iş temposuna
uyabilen birisi olduğundan adam hayal kırıklığı yaşasa da belki de
kurtulma çabasında olabileceğini düşünerek girişimini sürdürüyor.
Konuşmanın istediği noktaya geleceğini umarak çalıştığı pozisyonu
sorsa da kadın baş parmaklarının üstleriyle yüzünü kurulayıp
konuyu değiştiriyor. ‘‘Dans etmeyi pek sevmiyorsunuz galiba?’’
‘‘Yaklaşık yarım saat önce ufak bir denemem olmuştu. Pek uyum
sağladığımı söyleyemem.’’ Hemen üzerine gitmek ve kurcalamak
istemediğinden aynı soruyu o da kadına yöneltiyor. ‘‘Ben de pek
hız yapacak durumda değilim. Eski halim olsa pistte basmadık yer
bırakmazdım.’’ Ne olmuş olabilir ki? Neden ibresi gerilemiş?
Belki de sadece mizacı değişmiştir. Adam umar ki öyledir, umar
ki bu durum birtakım olayların geçici bir etkisi değildir. Kalıcı
bir yoldaşa olan ihtiyacı kalabalığın ortasında iyice artmış olması,
kadının gizemini çözme kararlılığını sağlamlaştırıyor; ama sohbeti
ne yönde devam ettireceğini bilmiyor ve karşı taraftan da bu yönde 

bir girişim gelmiyor. Tam bu sırada nefes nefese ter
içinde kalmış başka bir adam yanlarına yaklaşıyor ve
dansın verdiği neşeyle şakacı bir giriş yapıyor:
‘‘Böldüğüm için kusura bakmayın. Az önce sandalyemi
sahipsiz sanıp alan sizsiniz, sanırım.’’ Adamın neşesi
kadını saran soğuk katmanı eritmeye çalıştığından
saldırgan geliyor ve kadın daha fazla kendini
zorlamamaya karar vererek bir an önce açık alana çıkma
ihtiyacı hissediyor. Hoparlörlerin kulaklarla teması
tamamen kesildiğinde çift, şehrin homurtuları ile
buluşuyor. Çıktıkları mekânın gürültüsünün etkisinden
gaz, fren ve korna sesleri kadına kuş cıvıltısı kadar hafif
geliyor. Çantasından bir sigara çıkarıp yakıyor. Karşı
tarafa uzattığında paketin yabancılanmasıyla teklifini geri
çekiyor. Adamın çok büyük bir hazdan mahrum kaldığını
ima edercesine hevesle dumanı çektikten sonra ciğerlerinden
artanı şiddetle dışarı veriyor. Kadının sigarayı yeni doğan
bir bebeğin sütü emmesi gibi aceleyle tüttürmesini
gözlemleyen adam, bunun çalışanların kısa molalarda
edindikleri aceleci alışkanlıklardan olduğunu düşünüyor.
Kadın ikinci kez sigarayı ağzına götürürken geride kalan
adamı bekliyor. Belki o da memnun değildir bu telaştan,
değiştirmek istiyordur düzenini. Adam bu ihtimali göz
önünde bulundurarak, gerçek sessizliğin sokaklarda da
olmadığını bildiğinden kadını evine davet ediyor.

Arabanın tüm camları kapalı ve kendilerini içeride izole
etmişler. Yolculuğun kilidi tam açılacakken telefon
çalıyor. Ses ahizede olmasına rağmen ufak oda etkisiyle
hoparlör kadar bağırıyor. ‘‘Nereye kayboldun? Lavaboya
falan mı gittin? Sohbete daldık, çıktık; bir baktık
yoksun.’’ ‘‘Kusura bakmayın ya. Birden çıkmam gerekti.
Sonraki sefer daha uzun kalırım, söz.’’ ‘‘Lan, senin kız
da masada yok. Yoksa yanında mı, he?’’ Arkadan
‘‘Vaaay’’ nidaları yükselirken ahizenin sesini kısıyor
yanındaki duymasın diye. Müziği bastırmak için son
seviyede bağırdıklarından fayda etmiyor. Kadın bu
şakalaşmaların üzerine ilk kez tebessüm ediyor adamın
yanında, koca bir acı biberin üzerine birkaç zerre şeker
serpercesine. ‘‘Sırtını yumrukladık say.’’ ‘‘Neyse dostlar,
size iyi eğlenceler.’’ Telefon kapanıyor ve hattın diğer
ucundakiler adına özür diliyor. ‘‘Dert etme. Erkekler hep
böyle.’’ Erkekler? Çok mu erkek tanımıştı? Hepsi
arkadaş grupları olan sosyal insanlar mıydı? Olsun, şu an
yalnız görünüyor. Yalnız kaldığına göre demek ki
aradığını onlarda bulamadı. Adama göre, aradığı kendisi
gibi olabilir. Umar ki öyle.

Işık kaynakları giderek azalıyor, yol daha da kararıyor
ve içeriyi havalandırmak adına camlar açıldığında tekerin
vızıltısı dışında bir fon girmiyor. Kadın, ilk kez tanıdığı
biriyle şehirden bu kadar uzağa yöneldiğinden tedirginlikle
soruyor: ‘‘Bayağı tekinsiz bir evin var herhalde.’’ Adam
sanki bu soruyu bekliyormuş ve gelene kadar ne
konuşacağını hazırlamış gibi anlatmaya başlıyor. ‘‘Ah,
hayır. Birazdan sağa dönüp üç kilometre sonra varmış
olacağız. Tekinsiz denemez; ama sessiz, sakindir. Ben
zaten bahçeyle ve kedimle uğraşırım, kitap okurum ve
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yazarım. Günlerim geçer öyle.’’ Kadın bu anlatımdaki yaşam
tarzını duyunca tanık olana kadar az da olsa rahatlıyor. Köşeyi
döndükten sonra yol kenarlarındaki otlaklardan gelen cırcır
böceklerinin sohbetleri arabayı da onları da susturuyor. Kadın bir
anlık refleks ile başını adamın omzuna yaslıyor. Adam dışarıdan
normal karşılasa da beyninde fişekler patlıyor. Kadının bu kadar
çabuk yakınlaşması ne anlama geliyor? Genel mizacı mı bu,
herkese karşı mı böyle? Yoksa az önce anlattıklarından ötürü ona
özel oluşan bir samimiyet mi? Kadın, geçimini nasıl sağladığını
sorarak bu sorgulamayı basit bir cevap ile sonlandırmasını sağlıyor.
‘‘Geçmişten kalan birikimler diyelim. Yaşımdan ötürü ‘‘Ne
geçmişi’’ diye sorabilirsin tabii. Ailemi kastediyorum. Bu yönden
şanslıyım. Ama az önceki kısa tanıtımdan da anlayacağın üzere
parayla ilişkim oldukça seyrek. Bu durumun bana sağladığı en
büyük avantaj özgürlük; iş anlamında.’’

Kadın adam tarafından tutulup göğe uçuruluyor gibi hissediyor.
Atmosferden tam çıkmak üzereyken aşağı bakıyor ve gözlerindeki
gürültünün aksine kulaklarında sadece rüzgârın uğultusu var.
Gezegeninden tamamen kopuyor, galaksiler aşıyor ve tüm duyu
organları pasifleşiyor. Bir kara delik tarafından tam emilecekken
adamın dürtmesiyle diriliyor. ‘‘Hey, uyudun mu? Geldik.’’ Kadın
sanki cehenneme uyanmışçasına bir tepkiyle irkiliyor. Adam bu
abartıya anlam veremeyip neyi olduğunu soruyor ve tam dalıyorken
uyandırıldığı açıklamasına ek olarak geçiştirilme jestleriyle
savuşturuluyor. Henüz birkaç saattir birlikte olduklarından onu
yeterince tanıyana kadar bu tür yabancı olguları sorgulamayı ön
yargıyla hata yapmamak için erteliyor.

En kısa zamanda en az uğraştırıcı olarak tost yapmayı uygun
görüyor adam, alkolden kazınan mideleri yatıştırmak üzere. Yanına
da hem lokmaların sindirimini hem de sakinleşmelerini
kolaylaştırması için kendi seçimi olan papatya çayını öneriyor.
Kadın çay yerine kahve tercih edip edemeyeceğini soruyor. ‘‘İş
yerinde sürekli yudumlamaktan artık onsuz duramaz oldum. Kaç
saat oldu içmeyeli?’’ Yiyecek ve içecekleri sehpaya koyup hemen
ardındaki üçlü koltuğun iki ucunu kapıyorlar. Bu sefer kadın
anlatmaya hazırlanıyor, kahveden büyük bir yudum alıp tek seferde
yutuyor. ‘‘Benim ailem neyse ki hayatta. Aksi durumda da bana
kalacak olan sadece bir ev var. O evde de halihazırda birlikte
yaşıyoruz. Sadece babamın maaşıyla geçindiğimizden sürekli
başımda ders çalışmamı, çok çalışmamı söyleyen bir ailem oldu.
Okuldan sonra ara vermeden işe girince... Aynı hızda yaşamaya
devam...’’ Kadın tostundan büyük bir parça koparırken adam da
ufak lokmasını çiğnemesini bitirip duyduklarını tamamen
kavrarcasına derin bir nefes aldı. ‘‘Bu arada, benim ailem de
hayatta. Aynı baskılar kültürel bağlamda bana da yapılmaya
çalışılsa da bir türlü uyum sağlayamadım. Annem ve babamın
doğduğumdan beri sürekli önümde koşturmalarından ötürü olsa
gerek. Sanırım zihnimin kaldırabileceği maksimum hızı çok erken
deneyimledim. Bu yüzden de payımı alıp kenara çekildim.
Aramızda sorun olmasa da beni de girdaplarına katmamaları için
seyrek görüşüyorum.’’ Ailelerin ardından konu ikili ilişkilere
geliyor, kadının önce davranıp ilişkisi olup olmadığını sormasıyla.
‘‘Elbette ilişkilerim oldu. O zamanlar ailemleydim ve ister istemez
sosyal ortamlara giriyordum. Ama bahsettiğim gibi, bir türlü
ortak seyirde ilerleyemedim hiçbiriyle. Bir noktadan sonra da artık 

pes edip buraya, kabuğuma çekildim. Şehirden uzak
olmamın sebebi de bu. Acele ve karmaşık ortamlar da
insanlar da bana göre değil.’’ Bu cümlenin üzerine kadın
aldığı yudumu parçalara bölerek yutuyor. Adam kalkıyor,
pikaba bir plak koyuyor ve parmaklar bir piyanonun
üzerinde aylak aylak gezinmeye başlıyor. Camın ardında
bekleyen kedinin kendisini izlediğini görünce pencereyi
aralayıp onu içeri alıyor. Bir tabağa mama koyup kadının
görebileceği bir noktaya bırakıyor ve köşesine geçiyor.
‘‘Zihnini müziğe bırakmalısın. Baksana şu kediye. Nasıl
da rahat ve huzurlu? Hiç acelesi yok. Ağır ağır dişliyor
ve yutuyor mamasını.’’ Kadın direkt kendisini hedef alan
bu cümleden sonra doğruluyor. ‘‘Haklısın. Çünkü
mamasını çalacak başka kediler yok. Senin de muhtemelen
ölene kadar yetecek paran var. Benim yerime koymayı
dene kendini.’’ Adam bu karşılığa daha da yayılarak
cevap veriyor. ‘‘Dediğim gibi. Benzer baskılar bana da
yapıldı, ben boyun eğmedim. Bence kabullenmemek,
başka şeyler seçmek de etkiliyor yaşantımızı.’’ Kadın daha
da saldırganlaşıyor. ‘‘Daha çok sana sunulan para etkili
bence. Aynı imkanlar bana sunuldu da ben ona rağmen
mi şehrin ortasına attım kendimi? Hayat bana sana
davrandığın gibi davranmıyor.’’ Kadın vestiyerdeki
çantasına yöneliyor hararetle ve sigara yakıp tekrar
koltuğa dönerken adam da doğrulup savunma pozisyonuna
geçiyor. ‘‘Ne demek istiyorsun? Benim ailemin sırtından
geçinip başkalarına ahkam kestiğimi mi?’’ Kadın bu tepki
üzerine geriliyor ve önce bir avuç duman daha çekip
ardından kahveden bir yudum alıyor. Boğazını bir kez
daha gri bulutlara boğarken birden gözlerinin kilidi
serbest kalıyor ve ağlamaya başlıyor. ‘‘Özür dilerim.’’
Adam kadını bu halde görünce gardını düşürüp özrü
kabul ediyor. ‘‘Ben de özür dilerim. Artık tepkilerden
yorulduğum için hassasiyetim de artmış sanırım. Gel, sana
su vereyim. Yüzüne de serpelim, kendine gelirsin.’’

Kadının yüzündeki nem kurumaya yüz tutmuş ve ortam
sessizleşmiş. Yarım kalan yiyecek ve içecekler soğumasına
rağmen tüketilmiş. Kadın, oturan adamın dizine yatmış ve
saçları okşanmakta. ‘‘Ben bugün gördüğün gibi sessizce
bir köşeye sinip kendi halinde takılan biri değilim.
Yorgun argın işten çıksam bile arkadaşları bir araya
toplayan genelde ben olurum. Bir şeyler içmeden, günün
zihinde biriktirdiği çöpleri dans ede ede dışımıza
serpmeden eve gitmeyiz. Böylece ertesi gün için gerekli
olan dinamizmi sağlarız. O çöpler iki gün üst üste birikse
mesai saatinde teklemeye başlarız ve her gün tekrar ederse
işten atılırız. Sen anlamazsın bu durumu, bizim için ölüm
demek.’’ Kadın bu cümlenin ardından başını yukarı
kaldırıp elini adamın yüzüne götürüyor ve gülümsüyor.
‘‘Şaka yapıyorum, kızma hemen.’’ Tekrar yere paralel
bir bakışla anlatımına dönüyor. ‘‘Bugünkü halimin
nedenini sorarsan, uzun süreli ilişkimin bir anda hiçbir şey
olmamış gibi bitmesi olduğunu söyleyebilirim. Hala onun
travmasını yaşıyorum. Duygular bir şekilde göz ardı
edilebiliyor; fakat alışkanlıkların değişmesi zaman alacak.
Belki sen bana yardım edersin.’’ Yüz üstü dönüp 
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dizlerinin üzerinde doğruluyor koltukta ve adamın boynunu öpüyor.
Santim santim ilerliyor dudağına kadar hızlanarak ve ulaşır
ulaşmaz dilini olabildiğince diğer ağza dolduruyor. Elini fermuarın
üstüne koyduğunda beklediği sertliği bulamıyor ve adam tarafından
durduruluyor. ‘‘Şşş! Bu kadar hızlı olmamıza gerek yok.’’ Kadın
aceleyle sabah işe gideceğini söyleyip adamı öpüşüyle susturuyor.
‘‘Hadi, kaldır şunu!’’

Kadın gözlerini kapatıp diğer dört duyusunun hazzına dalmış.
Adam mekanik olarak karşılık verse de zihinsel fonksiyonları hala
çalışmakta. Kadının yanına ilk gittiğinde iş temposunu öğrendiği
anda kalkmalıydı yanından, mekândan arkadaşlarıyla çıkıp tek
başına dönmeliydi evine. Ne beklemişti ki bir yalnızdan? Şimdiye
kadar, ilk verdiği olumlu algıya sonradan uygun davranan kimi
tanımıştı? Tabii ki diğer herkesinki gibi onunki de genel bir
yalnızlık değil, istisnaiydi. Alıştığı bir durumdan bir anda
kopmanın verdiği rastgele savruluşu yaşıyordu. Önünde sonunda
tutunacak tekrar birilerine. Tekrar piste çıkacak ve belki de
müzikten daha hızlı kıvıracak belini. Kendisi ise yine arkadan
bakan olacak. Ama bu kadar umutlanmışken bir hayal kırıklığını
kadar kaldırabilir mi? Hayır, artık kalıcı bir çözüm bulmalı.
Artık el ele yürürken, ondan daha büyük ve daha sık adımlar
atmayacak ve bu sayede parmakların teması asla kesilmeyecek
birisi olmalı.

Adam gözlerini kapatıyor. Kadın adamın tişörtünü çıkarmış,
gövdesini okşuyor ve öpüyor. ‘‘Evet, işte böyle. Sonunda çalıştı.’’
Adam kendini kadının kontrolüne bırakmış görünüyor. Pantolonu
çıkarılıyor, külotu sıyrılıyor, bacaklarının üzerine bacaklar
yerleşiyor; pürüzsüz, yumuşak. Vücudunun en sivri ucu, ıslak ve
kaygan yapı tarafından kavranıyor. Adam derin bir nefes veriyor.
Kadın adamın bacaklarının üzerinde yükselip alçalmaya başlıyor.
Gözleri tamamen beyazlaşıyor başını geri atarken. Saçları sırtının
berisine dökülüyor. Ellerine denk gelen göğüslere tutunuyor ve
vücudunu tamamen biyolojik kontrole bırakıyor. Onun hızı giderek
artarken adam bambaşka bir dünyadaymışçasına sakinliğini
koruyor. Gözlerini aralıyor ve kadına yavaşlamasını fısıldıyor. Bu
istek onu daha da baskın olmaya itiyor ve tırnaklarını adamın
tenine batırarak tempoyu artırıyor.

Olmuyor, olmayacak. Asla o uyumu yakalayamayacak. Tüm
insanları tanımamasına rağmen dünyada hiç kimsenin kendi
temposuna uygun olmadığına emin olacak kadar umutsuz artık. Bu
umutsuzluk kadar ihtiyacı da kesin. Tek bir yol kalıyor geriye.
İstediği her ne ise onu aramayı bırakıp icat etmek.

Kadının bileklerini tutup ellerini gövdesinden ayırıyor. Ardından
belini sımsıkı sarıyor ve kadın da adamın boynuna dolanarak
karşılık veriyor. Göğüslerin buluşmasıyla tüm varlığı coşkunun
sınırına ulaşıyor. ‘‘İçime boşal.’’ Adamın parmakları kadının
sırtında bir dağcı sabrıyla tırmanıyor. Kadın daha fazla kendini
tutamıyor ve kasları kontrolü tamamen ele alıp adamın penisini
boğmaya başlıyor. ‘‘Sen de benimle boşal, hadi.’’ Evin tenhalığının
da verdiği serbestlikle belki de hayatının en rahat çığlıklarını
atmaya başlıyor. Tırmanışı tamamlayan eklemler kadının boynunu
sarmalıyor. ‘‘Şşş! Sakinleş.’’ Kadın tam doruktayken nefesi
kesiliyor ve acı ve zevkin hortumuna kapılıyor.

Çizdiği daire bir yerde kopuyor ve metrelerce uçtuktan
sonra yere çakılıyor. Artık sadece acı var; teslimiyet
bitiyor ve kaçış çabası başlıyor. Can çekişmenin şiddeti,
ikinci bir orgazm yaşatırcasına bir önceki sürecin fiziksel
boyutunu kadına taklit ettiriyor. Adamın yıllardır biriken
yalnızlığı, parmaklara öyle bir kuvvet aktarıyor ki
zihinden, kadının nefes borusu kendi boyun etiyle
tıkanıyor.

Ne içeri hava giriyor artık ne de dışarı üfleniyor. Kalp
durmuş, tüm kan yer çekimine yenik düşüp koltuktan
aşağı sarkan sağ ayak ve elinde birikmiş. Kadının sırtı az
önce oturduğu yerle temasta, beyazlamış göğüsler koltuk
altlarına sarkmış. Baş yana yatmış, gözler ani ölümün
şokunda takılı kalmış. Adam sol kolu boynuna, sol
bacağı kalçasına asmış. Sürtündüğü duvarlar buz mağarası
kadar soğuk. Hiçbir elektriklenme yok ve kurumaya yüz
tutmuş. Bunun aksine adamın zihni sıcacık. Hayatında ilk
kez temposuna uyum sağlayan bir insan var, ölü de olsa;
zaten mümkün olmazdı yaşasa. ‘‘Seni seviyorum.’’ Elbet
söylemişti bu cümleyi önceden; ama ilk kez bu kadar
şüphesiz, berrak ve tüm varlığıyla konsantre süzülüyor
ağzından. Artık acelesi yok, artık zamanla hızıyla onu
geride bırakacak bir tekerlekle ilerlemeyecek yolda.
İbreler bağlı olacak, tüm göstergeler aynı sayıları
gösterecek aynı anda. Aynı yere aynı uzaklıkta olacaklar,
aynı şeyden birlikte kaçacak, aynı hedefe birlikte
varacaklar.

Yanardağ gibi usul usul patlıyor adam, lavlar süzülüyor
kadının içine. Isıtıyor iç mekânı, duvarlar eriyor. Kazan
dairesi çalışmaya başlıyor, halıya temas eden baş ayak
parmağı kıpırdıyor. Kırmızı renk, biriktiği sol taraftan
sağ tarafa doğru yükseliyor ve tüm vücuda eşit dağılım
sağlanıyor. Gözler ıslanıyor ve kapağın inip kalkmasıyla
yağlanıp şoku atlatıyor. Asılı olan uzuvlar, güç gelir
gelmez diğer yandaki eşleriyle adama tutunuyorlar. Adam,
ısınan ve küçülen organını dışarı çıkarsa da sarılmaya
karşılık verirken kulaklarına kendisininki kadar pürüzsüz
bir cümle fısıldanıyor. ‘‘Ben de seni seviyorum.’’
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Ateş söndü. Turuncu kuş tüylerinin, is tutmuş tavandaki dansları
iki nabız atışıyla bitti, yerini fosforlu griliğe bıraktı. Kemiklerin
ve kül örtülü paçavraların arasında kalan köz parçaları, odanın
ortasında uzun uzun ama güçsüzce nefes almaya devam etti. Sırtımı
soğuk taş duvara yaslamış, közlerin üzerinden daha derinlere
bakarak yatıyordum. Göz kapaklarım, gözlerimin ardında iki
sünger taşı gibiydi, kapatamıyordum. Şimdi solan ateşi böyle yere
yatmış izlerken güneş sayamadığım kere doğup batmış, bir zaman
sonra da doğmaz olmuştu. Siyah demirlerle kafeslenmiş
pencerelerden artık sadece ayın yeşil ışıkları giriyordu.

Kızaran tahtaların ve kumaş parçalarının dalgalanmalarında denizi
gördüm. Hatırlamak artık çok zor. Kim bilir kaç ömür boyunca
görmediğim şeyler bazen minik bir rüzgar gibi kafama doluşuyor,
sonra yine esip geçiyorlar, belki de hiç geri gelmiyorlar. Herkes
gitmeden önce de çok uzun zaman bütün hayatım bu hücreydi ama
şimdiki gibi değildi. Parmaklıkların arkasından, duvarlardan,
dışarıya dair, başka hayatlardan sesler gelirdi. Ondan çok önce de
denizdeydim. Buraya kapatılmadan önce dalgaların üzerinde
sallanarak uyurdum. Sonrasında ise demirden eldivenleriyle tokat
atan gardiyanlar ve kanımla karışmış idrarımın içinde uyuduğum
yıllar...

Neden, hatırlamıyorum. Öldükleri zamana kadar hiçbir şey
bilmedim, sonrasında da bilmedim. Denizi özledim, sonra kokusunu
unuttum, soğukluğunu, ıslaklığını unuttum, sonra özlem duymayı
da diğer hislerimle birlikte kaybettim. Hepsi öldü, bense burada
kaldım. 

Tıkırtılar geldi. İrkilerek doğruldum ve sese doğru döndüm. Tek
başıma olmadığımı çok sık unutuyordum. Oda arkadaşım da
benimle aynı unutulmuşluğu yaşıyordu. Odanın diğer köşesinde, o
da yerde yatıyordu. O çoktan silinmişti. Derisi rengini kaybetmiş,
vücudu kemiklere sarılmış gri çürük bir beze dönüşmüştü. Neden
bilmem, hala kaçmaya çalışıyordu. Kalın taş duvarı kazımaya
çalışan parmakları, artık uçlarını kaybetmiş, geriye çoktan
kuruyup kararmış kandan bir çizgi bırakmışlardı. Oysa hala
kemiğini taşa sürtüyor, ne nefes alıyor ne de düşünüyor, sadece
bunu yapıyordu. Bazen günlerce, haftalarca devam ediyordu. Ona
baktığımda bir an için durdu ve kafasını kaldırıp bana döndü,
beyaz renksiz gözlerle bana doğru baktı, kuruyup yırtılmış ağzı,
kemiğinin beyazı ve sıra halindeki dişlerinin göründüğü çenesini
yukarı çekip kapattı, tıslayarak nefes almaya çalıştı ve duvarı
kazımaya geri döndü. 

Tıkırtılar yükseldi, duvardan kopup düşen tozlar yere çarpıp
odanın karın gurultusuna eklendi. O gündeydim artık, herkesin
kurtulduğu gün... Başlarda müzik vardı. Yıllarca sadece
çığlıkların, öksürüklerin ve küfürlerin olduğu bu hapishanede ilk
kez bir müzik duymuştuk. Önceleri ritimsiz, boğuk bir sesti sade-

ce. Yükseldi, havanın titrediğini gördük, sonra gökyüzü
çatladı. Bir yumurtanın kırılması gibi boydan boya çizildi
ve arkasındaki renk cümbüşünü ortaya serdi. Çok kısa bir
an gerçek karanlığı gördük. Karanlık rengarenkti ve bir
girdaptı gökyüzünün arkasında. Sonra aşağı akmaya
başladı, her yere bulaştı. Kararmış, çamurlaşmış halde
tekrar çatlağına dönüp kaybolduğunda beraberinde
herkesin hayatını götürmüştü. Tanrı yaptığı şeyi bozmaya
karar vermiş, herkesi böcekler gibi kibrit kutusuna geri
almıştı. Bizi unutmuştu, geriye yalnızca duvarı kazıyan ve
ateşi izleyen iki paçavra kalmıştı. Fark edilmeyi çok
bekledik fakat kimse bizim için geri dönmedi. İki
gardiyanın koridordaki cesetleri biz izlerken yavaş yavaş,
yıllarca çürüdü, toza dönüştü, esintilerde savruldular ve
yok oldular. Dışarıdaki ağaçlar birer birer kurudular ve
yıkıldılar. Bir türlü sönmeyen ateşimizden başka bir şey
kalmadı.

Unutmaya başladığımı çok sonradan fark ettim. Kimdim,
neydim, neler olmuştu, bütün sorular alnımın arkasında
solucanlar kıvranmaya başladığında cevaplarını yitirmeye
başladılar. Çürüyordum. Diğeri de çürüyordu ve sonrasında
ne olacağını bilmiyorduk. Ruhlarımız, bilinçlerimiz
burada kalmıştı. Çoktan ölmüştük. Çoktandır nefes
almıyorduk, kanımız akmıyordu, semsert ve soğuktuk ama
hala buradaydık, hala hareket edebiliyorduk.
Edemediğimiz zamanlar da gelecek miydi, hepten mi
hapsolacaktık?

Oda arkadaşım çok daha çabuk bozuldu. Hala
düşünebiliyor muydu, bunu bilemiyordum. Sadece uyanıp
duvarı kazıyor, sonra yine uyuyor, yine ölmediğini
hatırlayıp duvarı eşelemeye devam ediyordu. Sesini de
yüzünü de hatırlamıyorum. Kimdi, adı neydi? Sadece hep
oradaydı bundan eminim.

Bir rüzgar daha esti, beraberinde başka hatıra getirmeyen
boş bir rüzgardı bu. Küller havalandı, dönerek
yükseldiler, bir daha yere inmediler. Hava huzursuzlandı.
Tıkırtılar devam etti, göğsüm karıncalandı. Bu yeniydi.
Kendimi pencereyi daha iyi görebilmek için biraz öteye
sürükledim. Dışarıda hava dalgalanıyor, dönüyordu. İçeriye
hiç rüzgar girmiyor olsa da bir fırtına olduğu belliydi.
Siyah küçük noktalar birbirlerinin etrafında dönüyor,
çarpışıp dağılıyorlardı etrafımda. Yeni bir şeylerin, belki
bir kurtuluşun belli belirsiz kokusunu genzimde hissettim.

Siyah bulutlar fırtınanın gözünde seyreldiler ve beyaz
ışığa geçit verdiler. Batmış olan ayın görünmeyen
aydınlığı bulutlara aşağıdan vuruyordu. Yutkundum, kısık 
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bir ıslık ve yırtılma sesi, delinmiş boğazımda tısladı. Küçük bir
çan sesi duyuldu, sonra birkaç tanesi aynı anda çaldı, başkaları da
çalmaya başladı, bulutların girdabı hızlanırken düzensiz bir müzik
doğdu. Tanrının sesi bu taraftaki hiçbir sese benzemiyor ve bizde
müzik olarak yankı buluyordu. Parmağımla dışarıyı işaret ederek
oda arkadaşıma döndüm. O da bana bakıyordu. Olanlara bakmak
için duvarı tırmalamaya ara vermiş, eli havada asılı kalmıştı.

Geri döndüler, diye düşündüm. Mutlaka fark etmişlerdi, bunun
olmaması imkansızdı. Herkesi saydılar ve bizi burada unuttuklarını
anladılar. Birazdan tekrar gelecekler ve bu sefer bizi alacaklar.

Büyüyen bir sabırsızlıkla beyaz deliğe bakıyordum. Geçen seferki
kadar şatafatlı bir kapı değildi bu öbür tarafa açılan. Ufak bir
delik, ikimiz için yeterliydi belli ki. Bu sefer dünyadan toplanacak
çok fazla şey yoktu. Delikten akacak şeyi ve nasıl hissettireceğini
düşündüm. Soğuk olacaktı belki, hissedecek miydim bilmiyordum.
Sonrasında ne olacaktı, yükselecek miydim, bir türlü kaçamadığım
bedenimden ayrılacak mıydım, yoksa yok mu olacaktım, hiçbir şey
bilmiyordum. Buna rağmen hiç korkmuyordum. Sadece
rahatlamıştım, çünkü tek isteğim buradan gitmekti. İster yok
olayım, isterse de başka bir yerde yaşamaya başlayayım, benim
için iki ihtimal de ateşimizin göbeğindeki kırmızı kadar
rahatlatıcıydı. Artık dinlenmek istiyordum.

Deliğin üzerinde siluetler fark ettiğimizde birkaç gündür
hareketsiz, gökyüzünü izliyorduk. Görünüp kayboldular, tekrar
tekrar deliğin etrafında toplanıp görmediğimiz tarafa geri döndüler.
Bu tarafı izleyen birileri vardı. Seslenmeyi çok istedim ama sesim
yoktu. Bu kadar yakınken fark edilemeyecek olmaktan korktum.
Her zamanki gibi sadece yerde yattım ve bekledim. Günler
boyunca gözlerimi kapatmadım ve ışıktan ayırmadım.

Sonunda başladığında, ay deliğin hemen altında asılı duruyordu.
Karanlık, delikten yumurta akı gibi yavaş aktı. Ayın önünden
geçerken üzerinde simsiyah bir çizgi bıraktı. Aktıkça bu çizgi
kalınlaşıp inceldi, damar gibi attı. Yere dokundu ve dünyayı
doldurmaya başladı. Yayılan siyahlığı izlerken ilk defa korktum.
Bizim için gelmediklerini ilk defa o zaman düşündüm. Daha başka
bir felaket yaklaşıyordu ve bu sefer de çaresizdim. Arkadaşıma
baktım, o da bana bakıyordu. Gözlerinde uzun zamandır ilk kez
solmuş gözlerden başka bir şey gördüm: O da korkuyordu.
Dışarıda her şey bir bir akan sıvıda boğulurken biz birbirimize
doğru sürünmeye başladık. Olacak olanlardan sonra kaybolmaktan,
tamamen yalnız kalmaktan korkuyordum. Arkadaşımın elini
tutacak ve hiç bırakmayacaktım. Ne gelirse gelsin, tek başıma
olmadığımı bilecektim.

Pencereden giderek daha az ışık geliyordu. Duvarlardaki
çatlaklardan içeri usulca karanlık doluyordu. Çan sesleri boğulmuş,
gurultu yoğunlaşmıştı. Hala birbirimize doğru sürünüyorduk.
Sıcaklıksız sıvı yerden de yükseldi, parmaklarıma bulaştı.
Simsiyahtı. Çok az kalmıştı artık arkadaşıma ulaşmama. Tanrı bu
sefer bizi değil, ışığı almaya gelmişti. Karanlık yüzüme kadar
yükseldi, gırtlağımdan içeri doldu. Ben elimi ileri uzattım,
arkadaşımın gözlerine baktım, sonra gözlerim de sıvının içinde
kaldı.

Parmaklarım sert soğuk yüzeye dokundu. Pürüzsüz cam,
kemiğimin dokunmasıyla tınladı. Bir kez daha tıklattım
parmağımı onun üzerinde. Başka ses yoktu. Guruldama
bile susmuştu. Gözlerim açıktı fakat hiçbir şey yoktu
görülecek. Karanlık bile yoktu artık. Sıvı geri çekilmiş,
beraberinde ışığı götürmüştü. Bense parmak kemiğimi
aynanın yüzünde tıkırdatırken, aslında çoktandır odada tek
başıma olduğumu hatırlamıştım. Şimdi sadece ışıksızlıkta,
hayatsızlıkta bekleyecektim. Her şey sırayla yok
oluyordu; önce hayat alınmıştı, sonra ışık, belki sırada
madde vardı ve ben de o aşamada gidecektim. Ya da yine
de var olmaya devam edecektim bir bozukluk olarak.
Amaçsız, bedensiz, hissiz ve hiçbir şey düşünmeden var
olmakla, yok olmak arasındaki farkı merak edecek
oldum, ama düşünmek için çok yorgundum. Kafamdaki
solucanlar kendilerine yeni bir yer açtılar, bir şeyler daha
anılarımdan silindi. Sonra oturdum. 

Duvarı kazımaya başladım.
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Mert Özer





Hiç konuşmadan önüme bir fincan kahve bıraktı. Sütlü ve tek
şekerli... Bütün alışkanlıklarımı bir defada öğrenmiş ve hiç
unutmamıştı zaten. Kahveyi bıraktıktan sonra yavaş yavaş
yürüyerek balkona çıktı. Tam bir saattir hiçbir şey anlamadan
baktığım kağıtları masaya bırakıp sessizce onu izlemeye başladım.
Balkondan hüzünlü şehre bakışı sakinleştiriyordu beni. Hayır,
kendimi kandırıyordum. Hüzünlü olan şehir değildi, Ali'ydi. Ve bu
hüznün sebebi olmasam da sebebinin sebebiydim. Ben ona
kızgındım; o bana kırgın. Kızgınlık ile kırgınlık kelimeleri
arasındaki bir harf farkı çok şeyi değiştiriyordu aslında. Kızgınlık
gürültülüydü, kırgınlık sessiz; kızgınlık hareketliydi, kırgınlık
durgun; kızgınlık alevdi, kırgınlık köz ve kızgınlık kırardı
karşısındaki insanı oysa kırgınlık kırmazdı. Bu iki duygu
arasındaki farklar, onunla benim aramdaki farkları da
oluşturuyordu aynı zamanda.

Kızgındım ama Ali’ye baktıkça hafifliyordu kızgınlığım. Ne
zaman kızgınlığımın böyle damla damla tükendiğini fark etsem
Gorki’nin Çocukluğum kitabında geçen bir söz gelir aklıma:
“Öfke buz gibidir. Sıcağı görünceye dek yaşar.” Bu cümleyi
severim ama öfkeyi buza benzetemem nedense. Bana göre daha çok
bir aleve benzer öfke. Düştüğü yeri de yakar, çevresini de. O
zaman şöyle değiştirebilirim Gorki’nin sözünü: “Öfke alev gibidir.
Suyu görünceye dek yaşar.” İşte yine kendimi oyalıyordum kelime
oyunlarıyla. Oysa hiçbir oyun değiştiremezdi onun kırgın, üzgün,
bitkin olduğu gerçeğini. Bunlar da yetiyordu üzülmeme ama daha
da beteri hepsinin sebebi bendim. Beni kırmamak için kendini
kırıyordu. Ve benim onu kırmama izin veriyordu her seferinde.
Ben bu gerçeği her fark ettiğimde ona olan kızgınlığım birdenbire
kendime duyduğum bir kızgınlığa dönüşüyordu. Kahveyi yarısına
kadar içtikten sonra yerimden kalktım ve yatak odasına yöneldim.
Odanın bir kenarına dizilmiş valizlere baktım. Birdenbire bir
özlem kapladı yüreğimi. Onu, evimizi, anılarımızı özledim. Başka
da bir şeyim yoktu zaten. Valizler hep ayrılığı ve özlemi
hatırlatmaz mı zaten? Bir de hava alanlarında onları beklemenin
stresini.  Yatağa oturup gözümü valizlere diktim. Her birinin
üzerinde ismim, adresim ve telefon numaram yazıyordu. Ertesi gün
gidecektim. Tek başıma...  Böyle bir fırsat kaç defa geçerdi ki
elime? Yıllardır hayalini kurduğum uzaklara gönderiyordu beni
çalıştığım şirket. Üstelik geri çevrilmesi zor imkânlar da
sunuyordu. Haberi ilk aldığımda kuş olup uçacaktım neredeyse.
Akşamı zor etmiştim. Eve girer girmez, olan biteni Ali'ye
anlatmıştım sevinçle. Ama o isteksiz bir sükûnetle karşılamıştı bu
haberi. İstanbul’dan ayrılmayı kesinlikle istemiyordu. Hiçbir zaman
istememişti. Bana gitme de demeyecekti, diyemezdi. Yıllardır bir
kez olsun karışmamıştı tercihlerime. Hatta onu tanıdım tanıyalı hiç
kimsenin tercihlerine karıştığını görmemiştim. Ama biliyordum,
gitmemi istemiyordu. Bu sefer büyük bir ikilem ile karşı
karşıyaydı: ya benden ayrı düşecekti ya İstanbul’dan. Benim
durumum da farklı değildi. Ya Ali’den ayrılacaktım ya da hayatım

boyunca beklediğim fırsatı reddedecektim. Önümüzde üç
seçenek vardı; ikimiz birlikte gidecektik, ikimiz birlikte
kalacaktık ya da ben gidecektim, o kalacaktı. Şu Oyun
Teorisi’ndeki Mahkumlar Açmazı örneği gibiydi
önümüzdeki tablo. Eğer ikimiz birlikte gidersek benim
istediğim olacak onunki olmayacaktı. İkimiz birlikte
kalırsak ise tam tersi gerçekleşecekti. Bu durumda en
mantıklısı üçüncü seçenekti. Ben gidecektim, Ali
kalacaktı. Böylece ikimizin isteği de gerçekleşmiş
olacaktı. Biz de yaptığımız kısa bir kâr - zarar (ya da
zarar - daha az zarar) analizinden sonra bu seçenekte
karar kılmıştık. Ama ben ona kızgındım, o bana
kırgın... Mutlu değildik. Öyleyse şu zarar - daha az
zarar analizinin bir yerinde hata yaptık. Her şey tam da
mantığına uygun görünüyor ama bir şeyleri hesaba
katmayı unuttuk galiba. Yoksa ben huzursuz ve kızgın
olmazdım. Ali kırgın ve durgun olmazdı. Yine çatışmalar
başlamıştı duygularımız arasında. Ve çok yakında bir
ilerleme kaydedecektik Hegel’e bakılırsa. Büyüklüğü
tartışılsa da tanıştığımız günden itibaren atlattığımız türlü
zorluklar sonunda tam da o zorlukların güçlendirdiği
mutlu bir evlilik doğmuştu. Biz de filmlere aldanıp hep
böyle devam edecek sanmıştık. Filmlerde hikayeler hep
böyle biter ne de olsa. Hani güzel bir tanışma öyküsünün
ardından akıl almaz maceralar atlatır filmin kahramanları
yaşadıkları şehirde. Filmin sonunda her şey daha köklü,
daha güzeldir. Başlarındaki belaları savmış, biraz
dinlenmek için bir deniz kıyısına gitmişlerdir. Birbirlerinin
kıymetini daha iyi anlamış bir halde uzaklara bakarlar
mutlulukla. Ve film biter. Sonuç: Birbirlerinin kıymetini
daha iyi anlamış iki mutlu insan. Biz onların hep o deniz
kıyısında aynı derecede mutlu yaşadıklarına inanırız. Sanki
hiç dönmeyeceklermiş gibi... Ama her sentez de sonunda
bir teze dönüşüp kendisine bir antitez buluyordu. Hegel
söylüyordu bunu. Filmlerin ise umurunda bile değildi. Biz
de filmlerdeki gibi sonsuza kadar mutlu yaşayacağız
sanmıştık. Ama şimdi ben ona kızgındım, o bana kırgın.
Mutlu değildik.

Yolculuğum, sevgimizin antitezine dönüşüvermişti hızla.
Mutlu değildik. Sentez bu olmamalıydı. Olamazdı. Çünkü
hep mutlu sonla biten bir filmdir diyalektik. Her antitez
daha fazla mutluluğa doğru alınan bir yoldur çünkü.
Mutsuzluğa yol alarak  ihanet edemezdik Hegel’e. Yarın
gidecektim. İkimizin istediği de gerçekleşecekti. Ama
aslında ikimizin de istemediği olacaktı. Birbirimizden
ayrılacaktık. İkimiz de mutsuz olacaktık. Önümüzde üç
seçenek vardı; ikimiz birlikte gidecektik, ikimiz birlikte
kalacaktık ya da ben gidecektim o kalacaktı. İkimiz
birlikte gidersek ben hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu 
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olacaktım; Ali İstanbul’dan ayrıldığı için mutsuz olacaktı. Ali’in
mutsuzluğuna neden olduğum için de eninde sonunda ben de mutsuz
olacaktım. İkimiz de kalırsak ben hayalimi gerçekleştiremediğim
için mutsuz olacaktım; Ali’den ayrılmadığım için mutlu. Ali
İstanbul’dan ve benden ayrılmadığı için mutlu olacaktı. Üstelik
gitme de dememişti bana. Pişmanlık duymayacaktı. Ve bir süre
sonra bana da bulaşacaktı onun mutluluğu. Ondan ayrılmamış
olmak daha da kolaylaştıracaktı mutlu olmamı. Zaten mutlu
olmadıktan sonra başarının da bir anlamı olmasa gerek. Ben
gidersem ve o kalırsa ben ondan ayrıldığım için mutsuz, hayalime
kavuştuğum için mutlu olacaktım. O, benden ayrıldığı için mutsuz,
İstanbul’dan ayrılmadığı için mutlu olacaktı. Bu durumda zamanla
mutluluklarımız, paylaşamadığımız için körelecek, mutsuzluğumuz
körüklenecekti. Duyguları katınca işin içine, nasıl da değişiyor
sonuçlar. Toplamda en büyük mutluluk ikinci seçenekte görünüyor.
Hem de iki kişilik bir mutluluk. Bentham’ın da ruhunu şâd
ettikten sonra gülümseyerek yataktan kalkıp mutfağa gittim.
Kızgınlığım, Gorki’ye göre iyice erimiş, bana göre ise iyice
sönmüştü. Ali'ye ve kendime birer kahve hazırladım. Kendime tek
şekerli ve sütlü, ona ise sütsüz ve şekersiz... Sessizce balkona
çıktım. Gülümseyerek kahvesini uzattım. Elindeki boş fincanı yere
koyduktan sonra hiçbir şey söylemeden kahveyi aldı. Bana hâlâ
kırgındı. Ve hüzünle şehri izlerken benimle nasıl vedalaşacağını
düşünüyordu. Onu (ya da kendimi) daha fazla mutsuz etmeye hiç
niyetim yoktu. Gülümsememi muhafaza ederek “Çabuk iç.” dedim.
Yüzünde anlamsız bir ifadeyle bana baktı. “Daha valizleri
boşaltacağız.” Çocuksu bir şımarıklıkla ona biraz daha yaklaştım.
Onun yüzündeki anlamsız ifadeye biraz şaşkınlık karıştı ilk önce.
Geri kalan boşluğu da sevinç doldurdu ardından. Gülümsedi. Başımı
omzuna koydum ve sessizce şehrin ışıklarını izlemeye başladık.
Sentez: daha mutlu iki insan... Kim bilir ne kadar zaman
sürecekti. Ama şimdi ne ben ona kızgındım ne de o bana kırgın.
Mutluyduk...
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Gamze Yüksel



Sayımızda
Bulunan

Çizerden Yazı



Aklımızla alay edilen bir çağ bu. Günaydın dememiz ile gece uykuya dalma arasındaki zamanı sanki rüya
görürmüş gibi ya da hiç uyanmamış gibi yaşıyoruz. ''Mış'' gibi yaşıyoruz, bir topluluğa ait-miş gibi, bir
katkımız var-mış gibi, eğleniyor-muş gibi, hissediyor-muş gibi... Ne görüyoruz, ne yaşıyoruz da ''deneyim''
ediniyoruz, aslında bilmiyoruz. Ufacık odacıklara, ekranlara tıkışıp, uçsuz bucaksız kırlardan bahsediyoruz...

Bu dönem tasarlanmış bir çağ mı yoksa bizim böyle kurgu bir döneme ihtiyacımız mı vardı insanlık olarak
bilemiyorum. Ama geldiğimiz noktada görüp görebildiğim, giderek insanların birbirlerinden, ihtiyaçlarından,
özlerinden, duygularından ve daha birçok gerçeklikten uzaklaştığı bir zaman dilimindeyiz. Akıl ve mantığın
safdışı bırakıldığı bir güçler savaşının ortasında denge aramaya çalışan bireyler olmak...

Kurgulanmış bir yarışma içinde çok da ait olmadığı karakterlere bürünmüş insanlarız. Özellikle şehirlerde yaşayan
insanlar olarak ruhlarımız giderek sıkışıyor, hele ki içinde yaşadığımız pandemi döneminde birçok şey farklı
yönlere evrilmeye başladı. Şu an sadece ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altında, yaşam savaşı veriyoruz.

İrademizin sürekli olarak sınav verdiği bir dönem geçiriyoruz. Nereye gidiyoruz, ne düşünmeliyiz, yaptığımız
şeyler gerçekten içimizden mi geliyor? An be an değişiyor zihinlerimiz. Kafamızı farklı bir yöne çevirdiğimiz
anda yapacağımız şeyi unutan insanlar haline geldik. Beş yıl önce bugünleri hayal edebilir miydik?

Çizimlerim bu kaynaklardan doğuyor. Karakterler genelde bu ikilemler arasında kalmış; giderek dengeyi yitirmeye
başlayan ruh hallerinde... Kimi zaman çıkış arayan umut dolu, kimi zaman duvar ören içine kapanık... Uykuyla
uyanıklık arası görebildiklerim...

Çizim yapmak ise, gün sonunda düşünmediğim, plan yapmadığım, sadece izlediğim, günü özetleyebildiğim ve
zamanı durdurduğum an&#39;da kağıda yansıyanlar...

Resim Özgeçmişim: Yaklaşık 20 yıl önce çizmeye başladım, ama ara verdiğim çok dönem oldu. Sürekli
çizdiğim son 5 yıl ise en üretken olduğum dönem diyebilirim. 2019 yılında 2 kişisel sergim oldu ve 1 tasarım
fuarında yer aldım.

  o Akl-i Denge, Haziran 2019 (Altı+Bir Sanat Merkezi, Ankara)
  o Tasarım Günleri, Ekim 2019 (Ankara, Otel Aldino)
  o Akl-ı Selim, Aralık 2019 (Altı+Bir Sanat Merkezi, Ankara)

(Instagram: @mardabaz)
Teşekkürler, sevgiler, selamlar.
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Arda Bozkurt





Bölüm 3

Emirlerinle sinirlerimi bulandırmak istemiyorum ve defol git artık! Sürekli ziyaret yeter, nereden geliyor
bu sevda? Bitireceğim işimi, tamam, ancak çift karakterli biri gibi hissediyorum sen gelince ve bu
kadar dangalak bir karakteri barındırmak epey gurur kırıcı bir şey. Yoksa sen de mi benim aklımdaki
karakterlerden birisisin? Ne ara doğurdu seni beynim ve niye?

''Saçmalama ahmak herif! Senin fasulye beyninden ben çıkmaz, sen ve ölülerin çıkar. Şimdi şapkamı
geri ver! Gidiyorum ancak her sonrasızlıkta buradayım. Ve geceleri, benim yaşamımın aktığı zamandır.
Kolay gelsin!''

Aptal gitti sonunda. Her neyse çalışmaya dönecek olursam, Proudhon yaşlı bir bilge gibi konuşuyor ve
bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Distopya, ütopya neden yazılır ki aslında? Ölü hayallerin gömütü
için mi? Tam bir saçmalık! Kabuslar ve hayaller ekseninde ilerlenecek yaşam, uyku değilse hiçbir şey
ifade etmez. İleri görüşlülük hayatım ekseninde değilse hiçbir şey ifade etmez. Söylemiş bulunmak için
söylemek olunca işler, kesilişidir vücudumun zamanımda uzuvlarca ve hiçbir şey hayatımda etkisini
göstermeyecekse, bu intiharın yavaş halinden başka nedir? Yine de yazmak zorundayım. Hem zihnim
bunda ısrarcı hem de görevim mecburiyet dolu. Kontrolsüzlüğün ahlakını hayli bir şekilde çiziyor ve
yaşıyorum.

***

İçkimin içerisinde biriken salyalar tam anlamıyla mükemmel bir zevki gösteriyor. Resimlerin
göstergeleri bize modernize olmuş zamanın kan kaybı içerisinde olduğu yazıtlarla gösteriyor. Tek bir
açı, tek bir bakış anlatan tek bir yaşayış. Ölüme revnak vermek bu kadar berbat olurdu. Tüm kötü
kabuslar anormalite ile başlar ya da kuruntularla, her algımızı ciltlerde saklamak bunlarda bile daha
iyi olurdu. Yaşayan keder, yüzyılın içinde neşeye övgü yazıyor. Sen var mısın, yok musun yok! Bense,
varsam her şey var; yoksam her şey yok!

Proudhon, ben, evet. Diriliş, ölümle başlar ve burada ölüm var, ölerken dönüşüm; iblise, şeytana.
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Batuhan Çağlayan





Başlangıç notu: Bu sohbet yazısı, Opia Sanat Dergisi’nde Şişman Şekilli Birinin Şiirinin Şiiri 2 adlı anti-şiirimde yer
verdiğim Köksal Erdenoğlu’nun yapıta yazdığı Facebook yorumlarına ve benim o yorumlara verdiğim yanıtlara dayanıyor.
                                             
                                                                                        Umut Yalım

01.12.2020

Köksal Erdenoğlu

Buraya da yazalım, hani ecnebi dillerde ''du'' ve ''la'' ekleri kullanılıyor ya, Umut Du Yalım, Umut La Yalım :) evet umut
duyalım ve yumurtlamak gibi, umutlayalım, Umberto Eco'nun sağlam bir kurgusu var, onca karışık terim içinde dolanmamıza
rağmen yüksek dozda bir heyecan vardı, gülün adı da öyleydi, Foucault Sarkacı da; anımsadığım kadarıyla Foucault
Sarkacı'nı yazmadan önce yirmi bin kadar ortaçağla ilgili kelimeyi bilgisayara girmiş ve ondan rastgele iki bin tanesini
seçmesini istemiş ve kurguyu bunun üzerine oturtmuş.. Yine sevdiğim genç arkadaşlar var, ancak genel olarak (modern insan)
olarak yaşadığımız hayal kırıklığı sonrasında muhalif yanlarımız da biraz sönükleşti ama bu aynı zamanda mütevazı bir yere
konumlanmamıza da yol açtı, öyle ya, devasa bilgi karşısında doğruluğun tamamını dile getiremeyiz ki ''gerçek'' dediğimiz
şey olası tüm doğruları içeren şeydir, o halde bir kısmıyla ilgilenebiliyoruz.. Bu hayal kırıklığı ve özellikle bu coğrafyada
sindirilme karşısında bazı genç arkadaşlar içbükey yolculuklara çıktılar, bunun bir sebebi de modernliğin insanı ''Birey''
eşiğine bırakması.. Ama birey kendinden öte bir şey olmazsa, yani nesnesi olmazsa kendini nasıl kursun ki.. İşte, hazlara,
arzulara savruluyor ki bunlar da bize bir totolojiden fazlasını vermiyorlar, çünkü haz amaç değil bir sonuçtur.. Buradan
hakikatle ilişkiye geliyoruz, görebildiğim kadarıyla hakikate doğru açılmaya çalışıyorsun, bence hem modernliğin etkin gücü
olan soldan hem de göz ardı edildiği anlaşılmaya başlanan metafizikten beslenebilirsin.. Ben bir eleştirmen değilim ama benim
bir okur olarak bir eleştirim, bir beklentim var, okuduğumu anlamak.. Anlamsızlık post-anlam olamaz, diğer yandan eğer
anlamamızı güçleştiren şey bize yabancı olan kelimelerse, Umberto Eco 50 sayfa sözlükçe koymuştu kitabın arkasına ki
anlayabilelim diye.. Edebiyatın olanaklarını tükettiğini zannetmiyorum, ben de kolajla bir derleme yapmıştım, yine fanzinlerde
de böyle bir üslubum vardı, sadece kendim için değil, bir değer yaratabildiğimi düşündüğüm, heyecanlandığım zamanlardı.. İki
anahtar sözcük, muhteva? öz? Esenlikle.. Mesela sürrealist akım ve onu önceleyen Dadacılar’da falan göze çarpan şey verili
anlam kalıplarının zorlanmasıydı, işte, gerçeklik ve düşsel olanı uzlaştırmak, 'Harikulade'nin kutsanışı, kendiliğinden ve esas
olan insani tepkilerin yüceltilmesi ile toplumun burjuva kurumlarına karşı yapılan başkaldırı ve bununla beraber gerçekliğin bir
unsuru olarak rastgelelikten, şans sanatından bahsedilmesi..

Aklımdakileri yuvarlıyorum, genelde şöyle bir yaklaşım hakim modern zamanlar için, işte, ta Marx’ta bile görülen ''aşma''
figürü, bu da tabii ilerleme fikrini doğuruyor, oysa, kişilik için de, uygarlık için de söylenebilecek şeylerden biri bunların bir
ilerleme değil, şu ya da bu yönde bir ''gelişme'' oldukları.. Yine son dönemlerle ilgili olarak, yani bazı biraz öne çıkmış
yazarların anlattıkları, sezdirdikleri var elbette.. Geçen bir yerde okumuştum, hoşuma gitti: bazen bir çerçeve resimden daha
kıymetlidir. Modernliğin kuyruğunda yakalanabilecek nice ''ayrıntı'' olabilir, genelde hissettiğimiz şey bir çağın kapanmakta
olduğu, buna egosantrik (insan merkezci) Antroposen Çağ diyebiliriz, dolayısı ile yeni için çerçeve sunabilecek düşünce ve
sanat için egosantrik olmak güçlü bir alternatif olarak görünüyor..

Diğer yandan geç-kapitalizm ve neo-liberalizmle ''şişmanlatılmış'' megapollerden bir çıkış da olmayabilir, yani burada sözün
sınırında bir altın vuruş da bir alternatif.. Ki çoğumuz şöyle bir açmaza yakalandık, işte, düşümüz metropollerde eleştirel
düşünceyle kıvama getirilmiş özgür toplumlardı, ne yazık ki bu metropollerin birer karadelik olduğunu, birer tüketim
karadeliklerine dönüşmekten başka ufukları olmadığını 20. yüzyılda göremedik.. Nihilist olmak, yeni belirsizliğin ve yeni
bilinemezciliğin etkin olduğu çağımızda makul bir tavır ama yüklenmesi ve dürüstçe sürdürülmesi zor bir tavır aynı zamanda.. 
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Yine yeni için kurcalanabilecek şeylerden biri tarih ve coğrafya.. Bu ülkede ne yazık ki ezene çürümeyle malul bir tutuculuk
var, bunun iktidarı da eline geçiren yapıları küresel hegemonyayla işbirliğine gitti.. Bunu at çöpe, ancak Anadolu kültürü ve
yerellik tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir şey var ederken faydalanabilecek malzeme verebilir.. Mesela beni şey de çok
etkiledi: Anadolu’nun florası tüm Avrupa’nın florasının yarı zenginliğinde.. İnsan olan yerlerimize dokunan şeyler de sanat için
mühim olsa gerek, kadın cinayetleri, Kürt sorunu, demokrasi ve sekülerlik, yüksek öğrenimin endüstriyel-teknolojik komplekse
angaje edilmiş olması.. Ama negatif etmenler üzerine düşünmeye başladığımızda bence Kant'ın şu sözünü de anımsayabiliriz;
bir kuş, diyor, hava direnci olmaksızın daha iyi uçabileceğini düşünür.. Piramitlerin önündeki Sfenks dünyanın en büyük tek
taştan yapılmış heykeli, yalan diyorlar ama bence şu haber doğru: her geçen gün şişmanlıyor diyorlar..

Umut Yalım

Köksal Erdenoğlu merhaba, nasılsın? Şunu demeden başlamayayım: değer verip vaktinden ayırarak yazdığın yanıtlar çok
önemli. Çok sağol ilkin. Şunu hep düşünmüşümdür: bir sanatçı, günün okur düzeyi için mi yapıt üretmeli yoksa gelecek için
mi? Günün gündelik ve güncel anlamalarına göre yazmak ya da yapıt yapmak bir sanatçı için çağın gerisinde kalmak demek
çünkü sanatçı ânda değil zamanda var olan bir varlık. O yüzden de, gelecek kuşaklar için yapıtlar yaptığımı düşünüyorum.
Bu, anlamda kapalılık ya da anlamsızlıktan öte, bir ard-anlam ya da ardıl-anlam yaratma çabası diyebiliriz. Bunun dışında,
genel insanlık konularına değinmek artık bir “değinme” midir; çok emin değilim çünkü kişi artık Tanrı’nın, tarihin ya da
toplumların yarattığı kişi değil. Kişi artık kişinin yarattığı kişi. “Sorunlarımız” diye bir kavram yavaş yavaş ortadan kalkıyor
artık. Kişi biricikleşiyor ve sorunları da aynı biçimde. Bundan, anlam ve anlama da etkileniyor çünkü süreçte masa
sözcüğünün anlamı bile “masa” değil artık. Belki de, Babil öncesi bir döneme dönüyoruz. Bu yüzden de, sanatçı artık
sanattan daha önemli. Çünkü artık ortaya konan “Nesne”den, nesneyi ortaya koyan “Nesne”nin öyküsü ya da süreci daha ilgi
çekiyor. Nedeni ise tükettiğimizin ve tüketme araçlarımızın değişmesi. Artık ürün yerine düzenin ürettiği “yeni ürün” olan
Kişiyi tüketiyoruz. Neyle? Yeni aracımız olan “arttırılmış gerçeklikle”.

Köksal Erdenoğlu

İyi geceler Umut, söylediklerinde hakikat payı da var, çelişkiler de var bence, kişiyi kişinin yapmasını anlıyorum ama geç-
modernlikle ilgili doğru düzgün gözlemleri olduğunu düşündüğüm bir art'kadaş, daha bundan 15 yıl önce artık
yabancılaşmanın bittiğini bunun yerini yabancılaşmanın aldığını söylüyordu ve devam ederek artık şiiri yazan şair değil, şairi
yazan şiirin ta kendisi diyordu, burada anlatılmak istenen şeyi de anlıyorum, artık imgelerin bile imgeleri gösterdiği bizim de
hakikatle bağımızı ağırlıklı olarak ekranlardan takip ettiğimiz bir süreç içindeyiz.. ''Kişi''den bahsetmemin şöyle bir sebebi
vardı, modernliğe sorgulayan akıl dersek tam da nihayetine ermeye başladığı bir dönemde Oruç (Aruoba) hoca yürüme adlı bir
eserinde ''Yol''u ve ''Kişi''yi ele alıyordu, diğer arkadaşlarım için de kesinlikle önereceğim bir kitaptır, Kant’la başlayan akıl
eden akıl ''Birey''in ne olabileceği sorusunu sorunca ''Kişi''yle karşılaşır, kişiyle birey aynı şey değildir, birey bir topluluğun
üyesidir, kişi ise bir yol vasıtasıyla ''durağan, yerleşik anlam dünyasını'' terk ederek kendini özgünce kurmaya çalışan insan
tekidir. Kişiyi kişi yapar tezin tam olarak doğru değil, Oruç kitaplarını dikkatlice okuyunca daha önceki uygarlıklarda da
dünya çapında etkisi olmuş kişilerin ne zaman ortadan kaybolduğuyla ilgili; işte, bu da nesnesiyle ilişkisini tamamlamış ve
böylece yitirerek parçalanmış insan tekleri. Buradaki insan teki kendi için bir anlam oluşturabilir, son zamanlarda getirmek
istediğim en büyük eleştiri de bu zaten, isim vererek yazmak istemiyorum çünkü konu şahısların eleştirisi değil, içinde
bulunduğumuz genel olarak post-modern denen durum ki, ben bunun sadece negatif bir durum olduğunu da zannetmiyorum,
cılız da olsa yeniden yaşam verecek şeyler de buralarda oluşuyor olsa gerek. Bu yüzden yeniden bahsederken egosantrik
görüşten bahsettim ki şimdi emekleme evresindeki bu görüş ileride ''Kişi''leri doğurmaya aday. Bir başka yer de başta değil
sondaki konumumuz, modernlik varlığı boyunca geleneği ama daha da genel olarak metafiziği değilleyerek yol aldı, geç-
modernlikte oluşacak yenilerden biri de fizikle metafiziğin karşıt olduğu değil birbirini tamamladığı bir ele alış olacaktır ki
ben bir yapıtımda, (8 yıl falan da oldu) Tanrı’yı ele aldığımda, Lokman anlamıştı bunun anarşizan bir tavır olduğunu, çünkü
yeni tahakküm sekülerlerden dindarlara doğru ve 21. yüzyılın lanetlerinden biri -bilimsel düşünce değil ama- bilimcilik..
Dindarlıkla dincilik de farklı şeyler.. Modern zamanlardaki inanç formasyonunu ideolojilerin devraldığını da biliyoruz.. O
zaman iki yeni belirdi nesnesi olan, biri egosantrik düşünüş, diğeri fizikle metafiziğin buluşturulması.. Ki bizim kuşağımızda
yaygın olan bir yanlış anlayış vardı, bu da diyalektiğe ilişkindir, işte oradaki motifte tez ve antitez zıt şeylerdir ve sentez de
bu zıtların birliğinden doğar.. Ne yazık ki insanı yanlış kıyılara da götüren bu anlayışı Deleuze'den okuyacak olursak, sentez
işlemi (sentetik buradan gelir) iki zıt şeyin değil, iki farklı türden şeyin birleştirilmesidir. Diyalekt, dil dediğimiz şey bile, iki
farklı türden şey olan kelimelerle, şeylerin bir araya getirilmesidir ki bence sentez işleminin varlığı evrendeki
harikuladeliklerden biridir, edebiyat ama daha da özelinde şiir de bir tür sentez işlemi, burada da ortaya kullanılan kelimeleri
ve şeyleri aşan ''anlam'' ortaya çıkmakta.. Bunları sohbet olarak al lütfen, bir önceki yorumumda anlamın iptali yerine verili
anlamın sınırlarının genişletilmesi ya da ona yepyeni yollar yaratılmasına değinmişim.. Kendi şiir okuma kültürümün ne düzeyde
olduğunu bilemem, gelecekte okuyacağım şiir üzerine fazla söz söyleyemem.. Yeni biçem yaratılacak diye güzel bir şekilde
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dile gelen şeyi fazla esnetmemek lazım, bir başka değinim, anlam karmaşası, karmaşık yazmak her zaman yazının düzeyini
yükseltmez, hele ki anlamsızlık doğurmuşsa, bununla modern sanatta sık karşılaşıyoruz, bazıları bunun arkasına sığınıyor,
bence umut bir şey sanat eseriyse kendini belli eder.. Eleştiri hakaret değildir, çok kıymetli bir şeydir.. Şiir de öyle bir sanat
ki, insanın sınırlarını aşıp içine girebiliyor, ''vay be'' oluyorsun ki böyle tek bir şiir yazmış olmak bile ne kadar kıymetlidir,
diğer yandan her sanat yapıtının alıcısı aynı değildir elbette.. Her ne kadar Rimbaud örneği verilse de, sanatta da pişme süreci
dediğimiz bir süreç yaşanabiliyor.. Burada kişinin geçmiş yazını değersiz değil sadece daha mütevazı yaklaşmak olabiliyor..
Umberto Eco dersine iyi çalışmıştı, bu yüzden Orhan Pamuk’la aynı kefeye konulamaz, yine adam efendi biri de nihayetinde
sadece bir ''iyi niyet'' taşıyan Pamuk’u madara etmiyor.. Tüketim nesnesine gelince, evet böyle bir şey var ama Ursula le
Guin’in bir sözü vardı, kitap okuyan insan sayısı fazla değil (tüketim nesnelerini saymazsak) ama tutarlı ve sağlam bir
azınlık.. Yoldayız.. (bir arkadaş okuduğu kitapları koyarak kendini başarısıyla sergileyen birisinin altında kendini sergiliyordu..
Aristo’nun metafiziği vardı (Aristo’nun bir büstü vardır ve insan ne ise yüzüne yazılır, hatta Umberto Eco’nun sözüdür, diller
yalan söyler ama yüzler yalan söylemez, buradan hareketle Aristo’ya bir hayranlığım var, ülkemizde yaygın olan soytarılığı
da yine yüzlerden seçebiliyoruz) bir kitap da Henry Marcuse'un ''tek boyutlu insan''ıydı.. Buna şunun için değindim, Marcuse
o kitabı yazdıktan kısa bir süre sonra 68 olayları patlak verdi ve Marcuse, yanıldığım için mutluyum, dedi.. Ya Umut, öyle
bir zamandayız ki, pek çok şey de bütünlüğünden koparılabiliyor, neyse uyanık olmak lazım, temel iki değerimiz vardır,
kültüre de, doğal içgüdülerimizi gerileten kültüre de bu yüzden katlanıyoruz sanırım, sevgi ve dostluk ve bunlara ilişkin bir de
saygı.. Kolay görünümlü zor zamanlar, bir geçiş evresi mi, yoksa tufanla, kıyametle içe çökerek sonlanacak çevrilemez bir
akış içinde miyiz.. ''dünyanın düzeltilemezliği bize aşkındır'' deyip, i dont know diyerek sonlandırıyorum.. Umutla, sevgiyle,
dostlukla ve esenlikle..

Umut Yalım

Köksal Erdenoğlu merhaba yeniden... Bir sözüm vardır: “Masa, table değildir” diye. Bunu derken özünde ne demek istediğim
bariz: her anlamın kendi bir oluşma süreci var. Masa’nın İngilizcesi “Table” diye “Table”, “masa” olacak değil. İşte
günümüzde de Kişi artık Türkçe’deki “Kişi” değil artık. Güncellenmiş bir kavram, anlam değil. Kişi’nin hem sözlük hem de
toplumsal anlamı geçen yüzyılda kaldı. Dişi - Dişil’deki gibi Kişi’ye de artık “Kişil” diyebiliriz belki de çünkü addan çıkıp
bir sıfata dönüştü Kişi. Ad mı daha özgürdür yoksa sıfat mı? Cemaat ile cemiyet arasındaki fark gibi sanki. Edilgen ve
etkinlik konusu. Sanırım ad daha edilgen bir oluşum. Bundandır ki, ad ve anlamdan çok; sıfat ve kavrama yaslanan bir yapıt
üretiyorum. Ezcümle, şiirden öte bir sanat yapıtı için boğuşuyorum. Bu da, beni Kişi-l için yazmaya itiyor. Sevgi, saygı
benden. İyi geceler.

Köksal Erdenoğlu

Umut Yalım ama bir şeyi atlamışsın, şunda haklısın, son uygarlığın kişisi bitti, hatta anlamı da kapsayacak biçimde
gerçekleşti bu.. İşte, İlhan Berk'in kitabının adı Akşama Doğru'ydu.. Ama daha vurucu ve güncel kitap Bilge Karasu'dan
geldi: Gece. Benim yazdıklarım önerme denilebilecek şeyler, bir kişi, senin tabirinle Kişi-l, Gece’de hayat bulabilir, bunun
içinde olduğumuz da söylenebilir, bir başka varsayım da elbette bakış açısına da bağlı olarak bir şafaktan bahsediyor olabilir,
buradaki kişi başka bir uygarlığın kişisi artık.. Öylesine yazmadım, son yıllarda ben de sürekli üzerine kafa yoruyorum. Batı
burjuva orta sınıfına dayalı model bireyin altın çağının ardından (atomize) bireycilik ve tüketim toplumları olarak bozundu.
Bizler de çevre ülkeler olarak bundan nasibimizi aldık diye düşünüyorum; (yollarda 20 milyon araç varken bizi karakterize
eden şey emek değil tüketimdir. Tabi mesela Gece’den bahsederken şunu da eklemeliyim, yeni uygarlık insanın tabiatı gereği
sıfırdan başlayamaz, insan için böyle bir şey söz konusu değil. Ben son yıllardaki ilerleme fırtınası ve basıncına karşı bazı
gerilemelerle (regresyonlarla) yanıt verdiğimizi öne sürüyordum, elbette kurgu payı da içerecek biçimde. İşte, X Kuşağı anal
gerilemeyi işaret ediyordu, benim de içinde bulunduğum X Kuşağı’nda bizler ''biriktiriyorduk''.. Bu öyle bir hal almıştı ki
neyi download ettiğimizden ziyade download işlemiyle ilgileniyorduk. Her ''complete'' tadımlık bir hazdı. Y Kuşağı için oral
gerilemeyi öneriyordum, bir kaç kişiden duyduğum şöyle bir şey vardı, öpülmekten değil öpmekten hoşlanıyorum diye.. Bu çok
güzel ifade ediyor bence ve bu kuşağın mottosu da ''deneyim-keşif''ti sanırım.. Ve şimdi Z Kuşağı için önereceğim regresyon
ise Zigot.. Zigotta bir organizma için gerekli olan en temel yapıtaşları vardır.. Hem Z Kuşağı’ndan birini sevdiğim için,
hem de zamanın ilerlemesiyle bu kuşakların da içinden geçtiğim için böyle bir yakıştırma yaptım.. Bunun olumlu yanı son
uygarlıktan (modernlikten) yeni-insana devredilecek değerlerin söz konusu edilebilmesi. Wittgenstein bunun için hatırlatıcıları
toplayan felsefe diyordu.. Ben bazen şiire de bu rolü biçiyorum. (Anımsama: Suyu öptüm / dudaklarım ıslandı) Diğer yandan
bahsettiğin hiper gerçek ve aşırı fenomenler uygarlığın yıkım dinamikleriyle de ilgili olabilirler. Evet gerçeğe yüklenilmiştir
ama bunun sonucu pozitif olmadı, daha çok bir içeriğin kaybıyla sonuçlandı. Buna ilişkin dikkatimi çeken bir şey paylaşmak
istiyorum: Çağdaş nostalji, diyor düşünür, geçmişin anımsanmasıyla ilgili değildir, ''şimdinin yitimi''yle ilgilidir. Yerle bir 
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edilecek levhalar da var ki bunların başında ''büyüme'' heyulası geliyor. Burada gördüğüm ışığı söyleyeyim, artık modern
devrimler çağı da bitti, bunlar artık üretime yakıt oluyorlar ama eğer devrimi bir bilinç zıplaması olarak göreceksek,
egosantrik (insan merkezci) bir zihniyetten ekosantrik (diğer canlılarla yatay, aynı sistem içinde gören) zihniyete geçiş bir
sıçrama olsa gerek, bunun gerekçesi ise şu, çünkü bu gerçeğe ve hakikate daha yakın. O halde gerçeğe ve hakikate daha
yakın bir gelecek olasılığı varsa, bu kendi kişisini de doğuracaktır, elbette artık devrim dediğimiz kırılmaları anlamlı evrim
birikimlerine bağlıyoruz ve devrim arada bir meydana gelir, esas olan şey de anarşidir.. Yine bahsedilmesi gereken şeylerden
birini tekrar edeyim.. İşte, Türkiye’de Gezi/Taksim Direnişi yaşandı, biz de o sırada, hatta daha da öncesinden başlayarak
Kaos Çocuk Parkı Kolektifi’nde hem takip ediyorduk, hem de dahil oluyorduk.. Aslında bulunduğumuz konum anarşik bir
yerdeydi ama buranın doğu toplumu da olma, buradan da beslenme gerçeği karşısında doğrudan Türkiye anarşist hareketinin
odağı olmadık, arada bunu hissettirdik ama özgürlükçü bir yerdeydik.. Buna, şey için değindim, bir uygarlık kipi içinde de
en tepedeki değer özgürlüktür ve tabi madalyonun öbür yüzünde de sorumluluk vardır.. Dünya siyasal tarihinde de, bizim de
kullanırken dikkat ettiğimiz bir husus vardı, bu da anarşizm yerine ''anarşi'' terimini tercih etmemiz.. Çünkü -izm'le
adlandırılan tüm modern ideolojiler insan merkezci olmakla malûller.. Ve küresel çapta anarşinin sloganı da ''total freedom''dı..
Burada, artık istese de istemese de bir anlam kayması vardır, buradaki ''total'' insanlarla sınırlı değildir artık.. Bunun
Haziran Direnişi’ne yansıması, duyarlılıkları biraz daha farklı olan penguenlerin ortaya çıkması.. Yeryüzüne adalet diye
oluşturulmuş bir sayfada dünyayı babamızın çiftliği gibi görmenin sonuçları var.. Artık vegan kültürü bir sınıf bilinci gibi
önemli bir yer tutuyor.. Diğer yandan türcülük, cinsiyetçilik, etnik hiyerarşiler falan, bunların hepsinin doğaya ''egemen''
olma zihniyetiyle bir ilgisi var, bunlar aynı kümededir denebilir.. (Yeni sadece hiper gerçekle ve aşırı fenomenlerle ilgili değil,
esnek, direngen, hayat dolu bir doku da varlığını sürdürüyor, umarız dünya, insanlık bunun önemini bir an önce idrak eder,
bizler geciktik bile, benim kurucu ilkelerimden biri Baudrillard'ın bir sözüdür: türümüzün (türlerin) hayatta kalmasına
odaklanın. (ve lütfen daha az eğlenin diyor ki doksanlarda muhalif bir yanı da vardı, niteliği düşmüş, abartıyla tüketim
nesnelerine dönüştürülmüş şeyleri görünce, yahu eğlendirmiyor ki, eğlendiren eğlencede, sonsuzluğu arzulayan zevklerde şükran,
tatmin ve bambaşka şeyler vardır.)

Umut Yalım

Köksal Erdenoğlu iyi günler... “son uygarlığın kişisi bitti”yle başlamışsın. Eksik yanı şu: Son uygarlık da o son kişiyle
birlikte bitti. Uygarlık yerine artık “gerçeklik” üretiyoruz. Herkes kendi gerçekliğinde (adeta ve gözlüklerle) yaşadığı için
uygarlığa ihtiyacı kalmadı. O yüzden de, insana da ihtiyaç yok artık. Bu gerçeklik benzetimi de bize şunu sunuyor: var
olmana gerek yok; mevcut ol yeter. Düzen “tüketmen ve tükenmen için bize mevcudiyetin yeterli” diyor. Ancak bir
dalgalanma yaşıyoruz çünkü yaradılıştan kalma (gelme demiyorum çünkü süreç içinde kalıtımızdan gelen dürtüleri algı
yönetimiyle yok ettiler) Kadim’e tutunma güdümüz hâlâ bir nabız gibi atıyor. Bu nabız durunca tam anlamıyla bu yeni-
gerçeklik’e uyumlanacağız ve Kadim’i unutup (uygarlığı) yeni kadimleşecek bir Yeni üreteceğiz. Bu da, şu evreyle başlayacak:
artık Tanrı insanı yaratmak yerine kişiyi üretecek. Düşünce’ye, sanat’a ne olacak? 2 ana görev üstlenecek: 1) Kadim’i
anımsatma 2) yeni bir Kadim inşâsı (yeni kişi için yeni bir mitoloji).
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''Sanattaki ilişkiler, yalnızca dışsal bir forma dayalı değil, anlam ortaklığına bağlı.''

Kandinsky’nin şiir ile olan ilişkisi, sanat anlayışı dahilinde, bir biçime ve onun getirdiği her türlü
uzamsal gerçekliğe karşı bir başkaldırı olarak yorumlanabilir. Çağının sanat ilgisini materyalist olarak
değerlendiren Kandinsky için altın olan, ruhani harç ve yüzü doğanın ifadesi olmayan, bireysel bir iç
dökümdür. Elbette doğaya şiirlerinde de yer verir; renklerin çabukluğu, mikro kıpırdanışlar ve bunların
orta yerinde bir adam onun içselliğinin özgün bir dışavurumudur. Ona göre, eğer ele alınacak şey doğa
ise, bizi ilgilendiren şey onun ilkel yaklaşımı ve bunun karşısındaki bizim salt duygudurumumuzdur. Bu
iç dökümü biraz açacak olursak, o zaman söylenen ve bizim anlamamız gereken, doğa olarak
bahsedeceğimiz şey günümüzün lirik anlayışı olacaktır. Çünkü post izlenimci eğilimlerin sonucu olarak,
gözlem ve renklerin yoğunluğunun yanında, bunların psikolojik birer etmen oluşu, onu soyut anlayışa
iten, nesneli bırakıp öznele kaçan ruhsal bir öğrenci ve öğretmen yapmıştır. Şiirlerinde, öğretmen olarak
bu manevi ihtivayı güdüler, lakin buyurmaz; öğrenci olarak görür, duyar ve hisseder, lakin eylemde
bulunmaz. Çağından sıyrılan bu kendiliğinden görme, anlama ve anlamlandırma çabası, üzerinde
yükseldiği zeminin bir idealden yoksun ve kayıtsız oluşundandır. Bu yüzden ortak duyguların yerini ince,
karmaşık ve görece olan alacaktır. Ayrıca duygudaşlık diye de adlandırdığı, güncel olanın kavranmaya
çalışılmasına karşıdır; sanatın gelişimini ruhsal bir metodiğe bağlar, biçimsizlik burada biçim kazanır.
Sanat için sanat deyiminin kibrin ve ihtirasın kurbanı olduğunu düşünür, yine de iç disiplinin ve ruhsal
olgunun gerçekte bir edimden uzak olması sorunsalı da şiirin eyleme tempo tuttuğu gerçeğine gölge
düşürebilir niteliktedir.

Psikolojik etmenler demiştik, onun gözlemi bazen de, gerçeküstü şiirlerde görebileceğimiz, nesnelerin
ardındaki görülemez ama sezgilenebilir işleyiş üzerinedir. Belli bir düzey duyarlılığı da gereksinimdiren
tüm bu anlayış, modern şiirin duyarlılık ile de temel aldığı karmaşıklık ve çeşitlilik ilkeleriyle beraber
bir bütün oluşturarak, resimde nasıl onu modern bir öncü yapıyorsa, şiirde de Sesler’den daha fazlasını
isteyemeyeceğimiz bir pozisyona yerleştirir. Çünkü şiiri, tıpkı bir müzik gibi, doğadan bağımsız,
doğrudan, ve en önemlisi okunmadan okunabildiğinde, evrensel bir ritme sahiptir; çünkü bu, bir iç
gerçekliktir. Sesler, ismini bu iç gerçeklikten almıştır; bu iç gerçeklik, müşterek seslerin, anlaşılır ve
uyum sağlanabilir, hep ulaşılması istenilen bir bütünün armonisidir
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