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Anlık görüntüler eşlik eden,
teşrik eden, ardından ışıkların
yansımalarına tekrar bir ayna tutan -
bir yaratıktır; içimizde yaşayan
ve kuleler etrafında tünekleyip
dillerimizden tatlarımızı almayı
amaçlayan. O, sesler arasında
yaşayan gizemli dürtüdür içimizde,
yalnızca karanlık patikalarda
uykuya daldığımızı görebilir.

Bir parça daha eskilir, av
her an devam eden bir eylem:
Makaleler bunun üzerine, düşlerim
bağlantılar arasında gerçekliği savunur -
saatleri okuyuculara paylaşır,
Sen seç vakti, diyerek pusulalar
içinde dengeleri yoklar. Ve bir parça
daha eksilir, av devam etmektedir:
Kış yalınayak adımlar içinde geçer
ardından uyuklayan düşlerimizin
üstünü kapatır - yükselen sesin
ve parıltının rahatsız etmemesi için.
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Batuhan Çağlayan





Ruhun bir gece
          kıvılcımlara fısıldanmış

sen çıplak kalasın diye
boynu vurulmuş
bir tutam çalı.

Çöllerin engin korunda
öksüz bir arzudur ardılların
                  (yarınlar)

ve yüzün billur yatağında
mavi bir kundağı kucaklar
             atıllaşmayan.

Çağırırız ölümü
alaca odalarda,
(şöyle ya da böyle
              her ay)

ismini anmadan
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Onur Tuna Bozbey
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Umut Yalım

O ummanda tuzlu bir damla gibi yandım
Çeşmeyi içerken dilimde bir tuzla uyandım

Gülistânda kızıl güldeki diken gibi yandım
O kızıl güle o dikeni diken gibi dayandım

Ben bir pîr-i felekte çerağan gibi yandım
Ben pîr-i feleği elde kar kâtresi sayandım

Damarlarımda kan alyuvarlar gibi yandım
Ben kan gibi değil sular gibi kanayandım

Etleri gül bir bülbül kebâbında yandım
Ben gârip âşıkın âşkın bâbında yayandım

Bülbüldânda bile uluyan o bülbüle yandım
Ben gönlü güle değil gülü dikene kayandım

Yukarda Yalımî tarafından yazılan bu şiir hangi asırda
Yazılmamıştır?

   a) Gölgeler neden yapılmadır? Babamızın mendillerde
     bıraktığı bembeyaz ölen kardeşlerimizden*
   b) *anlamadıysanız diye söylüyorum: babamızın atmık
      Larından. Bunu söylüyorum çünkü kimseler şiir anl
      Amıyorlar artık
   c) Çünkü kimselerin güzel ikindileri kalmadı düşünecek
     Ya da güzel düşünceleri: vakitleri ikindi yapacak
   d) İkindi en güzel vakittir. Evrende bizden başkasında y
     Oktur. Ya da rakı olan ülkelerde vardır bir tek.
   e) Bir de
     Cumhuriyet
     kaç kere ilân oldu biliyor musun
     Seni kaç kere sevdimse o kadar
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Evvela, gözler hışırtısız yırtıldı ve ant için bilmece kalmadı.
Yanaklara kamp kuracak yaprakları,
                               kuş tembihli orman salmadı.
Yatağı tapuladı; dağıttı genital alacakaranlık.
Bayrak salladı %yüz göğergin göz kapağı.
Alacaklı kesik dil
              -keş, zararına konferansını sürdürdü irdeli.
Aslında travma sürümünü sürdü piyasaya,
                                  kıyasıya. hınzır.

Okkalı yıllar geciktikçe konsolda figürleşti saksılar.
bakakalınan
          boşluklarda futbol oynadı vitröz parçacıkları.
Her bir yiğidin kendi kuklası
                         başkasının elinde oynaştı.
Bittabi kediler kışla beslendi – yabani sesler hasat edildi.

Pek yakınlardan gündelik heyecan geçti,
                                  çizgisine dahil olunmadı.
bir türlü çözümlenemeyen
                     çekincenin kusurunda
                                      hepi topu bir kezcik
aldırış edilmedi insana
                  ve geldiği kötü izlenimden geri dönmek zorunda kaldı.
gözü gibi büyüttüğü dağları,
gözünde fazla büyüttüğünden
                        bok yoluna erkenden yol aldı.
ucuz tarifeye kapattığı bu ilave göçü,
                              yine meraka tutunarak sonlandırdı.

Faruk Bolkan





Rıdvan Yıldız
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Soğudu dönen çark

İnsanların soluğundan uzak dünya

Bulutlara gömdük umutları

Yaz tenha başlar bu sene

Eşiklerde bir salgın gözyaşı

Hayat ışığı sönük, perdeler gölge değil

Korku mayaladı bir SALGIN

Binlerce oğlu kızı var

Bir dönem yaşanıyor hala ümitsiz

Çiçeklerin kan sızdığı yerde

Çaresizce düşünürken insan

Özgür değil bahçemizde yarınlar





Ağzını kocaman aç ve arakla eline geçen her şeyi
Aklımda yangın çıkabilir hınçla, hırsla
Buranın ölülerini de topla
Parmaklarından yüzükleri, gövdelerinden gömlekleri düşsün
Kaç kat daha çalınabilir organları
Ağzını kocaman arala zaman kısıtlı fakat
Göçle sataşabilirsin dünyaya
Bedeni kaynatıp kıpırdatman gerek
Veya odada domates yetiştir
Yumurta kabuklarını sakla, yırtılan ceketini bin yamala
Tanrı bile değiştirme ama
Melamys rubicola türünün soyu tükenmiş son dakika
Hıçkırıkları tükürükleri kürküne sarmala

Azalt elbiseleri ayakkabıları kavanozları
Vitaminleri şifreleri poşetleri faturaları
Biraz daha hafiflemeliyim teoride
Üstünü başını çıkar at
Benim de gözlerim kamaşıyor ışığında
Ve ellerim hayranlıkla titriyor üzerine
Ağzını kocaman.. zaman yok çok telaşlıyım
Hemen hemen bir yerden atlayacağım
Kabarıp köpüklendim artık gelemem
Teslim olma müjdesi yanımda
Nedir pratikleri berrak yabancının
Kloroflorokarbon samimiyeti dışında
Uçamam ama koşabilitem var aklımdaki yangına
Ağzım açık tıkıştırıyorum yüksek sıcaklıkları
Izgaraları, tekrarları, şaşları, ağaçları
Zaman yok buradan çıkmadan önce
Elime geçen her şeyi arakla
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Elif Karık





toplu taşımların lastiklerini patlatanlar
pervazlarda jiletler biriktirip
uçurumlardan yolculuğa çıkıyorlar
eksiye inmeyen akbillerini
küllüğün dibine gömmek isteyenler
izmaritleri kaldıracak bir vinç çalmak
için inşaatlara gidiyorlar

babasını iş kazasında kaybedenler
eskiye dönmeyen günlerine
oracıkta çöküp ağladılar

kuru olan her şey ile yapılmış kokteylleri
ağır olmayan patlayıcılar intikam mezeleri
tüm betonları yıkıp
beyaz rengi saçlarından
paralarının yetmediği uyuşturculardan
ve çizgileri alınlarından kovacaklar

kanla doldurup torbalarını
pazardan gelecek sarkık göğüslü anneleri
oğullarını vaftiz edip
naylonla kaplanmış pencerelerinden
önce oğullarını
sonra da kendilerini
itecekler
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Doğukan Vural





Kurtların dili kan olmuş saatinden,
vicdanımın kemikleri sızıyı ayırmış soğuktan;
tek kişilik koltuğa sığabilmek için soğuklara kahve yapmış, sızıyı ise üfürmüş.

Şimdiyi hep bir başkası sanarlar ya
Şimdiyi bazen bir başkası sanarım

Sarhoş mu olmalıyım çiğden çiğe,
düşsem mi sabahları?
Düşten öyle bir düşülüyor ki; tutunacak yerler varken bakıyorum,
sırtım eksik, elim tam.
Diyorum ki; Neyse benim de göz bebeklerimin sırtı var!
Bak, şurada bir kuş balinası süzülüyor
Hahha, yorganlı güneş arabası bile unutmuş atları.
Düş isem kaç yazar?
Kış gelse ne yazar, bulutkadınlara; bulutadamlara?

Şimdi, her seferinden sonra seherinde dağılıyor
İzin ver, kış valizlerine sığsın.

Kurtlar yuvasına dönmüş saatinden,
ruhum biraz uzaklaşmış ki dudakları olmuş, öpmüş yüreğimden.
Dökülmüşüm ve parçalanmamışım,
gün bitmeden dönmüşüm nefesimin buğusuna.
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Luna Aydoğan





Korkunun gölgesinde
          filizlenirken alın yazım
ölü doğan mısralarımda
          zamansız öpüyorum bir kadını
soluklaşan hatıraları
          berraklaşıyor iki dudağımın arasında
gözyaşındaki tuz
          öfkeden bir zırha dönüşüyor
yüzümde dehşet
          gözlerimde is
içini dökerken yalnızlığına
          geçmişin arka bahçesinde
tüm acımasızlığıyla duruyor
          hüznün izleri
Aşkın acısı
          ıssızlaşan yaşamın girdabında
geçmeyi bilmeyen cüzamlı hastalık

Sallanırken varlığım
          hiçliğin beşiğinde
alevin kül ettiği
          bu güz günleri, bu ağaçlar ve bu ölüm
silik, korkak benliğimi eritiyor
          yakarışların ortasında
oysa bahardan kalma kış akşamının
          güzelliği vardı gökyüzümüzde
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Mehmet Ali Güldalı



Osman Demirci

Gomore



Meşeden bozma fıçılar ve tomruklar ve öylece doluyorum akşama. Kayıyor ellerimin
şivinden kenti kaynatan ilenç. Kentte başkaca bir sızı bulamıyorum.
Yüzünü bulamıyorum onca sepet içinde hangisi senin. Her insan yağmur yağarken ölür
bilir misin ve hayıfla gömleğimi doldurur her akşam.
Otobüsler. Kol düğmeleri. Tutuşmayan kibrit. Küt ağızda çalkalanmış bir tenha.
Fıçılara biriken yalan. İki gözlerini bir bulamıyorum kocaman. Telaş içimizde mayalanıyor.

Bazan çekip gitmişimdir okşanmamış kedilerle ve kuyruksuz
ustura mevsiminde bir nerelere. Saksılar kırılmıştır ki çiçekleri delikanlılar taşır kente.
Kara gök ne kadar altımızdaysa kızıl toprak o kadar üstümüzde.
Bazan utanmışımdır göğsümdeki teneke izlerinden. Bir baba eve bisikletle dönmüştür
kemerinde hafif tokası. Klarnet çalınmıştır pazar yerinde ve ilk düdüğü bekçinin.
Onca kirişten hangisi senin yüzünü bulamıyorum. Karanlığın ötesini bulamıyorum akşam için.

Eskiyen saatlerle eskiyor zaman,
titriyor sabahları, çırpınıyor
kovalıyor durmadan günler ayları.

Paslı metaller, birbirine çaparken
binlerce saat yan yana sırt sırta
çarpışır, anın büyüsüyle
her bir saatin yaşanmış günleri varken
nasıl söyleriz zamana,
geçmişe düşen şehit saatleri.
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Oğuzhan Özoğlu

Onur Belli





Kabuklarımı incitmeyin 
Bunu bir seferlik söyleyeceğim yeterince dilim yok. 
Bir süredir tatsız gibiyim 
Siz yine de beni affedin. 
- Herkes birbirini affetsin. 

Yemek sonrası konuşmalarınızı seviyorum 
Çay saatlerinizi, ikindi dualarınızı. 
Konuşmak ve yürümek aynı 
Fazlaca benzer bu şehirde her şey. 
Konuşmak ve yürümek 
Koşmak keşfetmeye dahil değil. 
- Bana bıçak saplamayın. 

Sizin de kabuklarınız var soyulmaya aday değil 
Hiçbir şey dahil değil 
Afrika çok uzak. 
Açık kaldım üşüyorum 
Çekirdek oluyorum avuçlarınızda 
- Suyumu bana yetecek kadar bırakın. 

Çoktandır mevsime aldanıyor 
Üstünüz açık uyuyorsunuz. 
Yüreğiniz açık uyumayın 
Annelerinizi üzmeyin. 
Her zaman turuncu değilim 
Her zaman yeşil hiç değil. 
İçime acırsanız kardeşiniz olurum 
Yağmurlar saklarım kuyunuzda. 
- Beni karanlık poşetlerde bırakmayın. 

- Ara sıra bildiklerinizi yapmayın.
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Yakup Diker

((Nibelungen Şiir Yarışması'nın kazananı)
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Yol kenarlarındaki yükseklik giderek kısalıyor binalar birer birer
arkalarında kalırken. Deposu henüz doldurulmuş araba yemekten
sonra oyun oynamaya koşan bir çocuk gibi heyecanla yuvarlanıyor.
İlerledikçe susuyor şehir, sanki hiç adımlanmamış bir dünyanın
ayrıntıları giderek belirginleşiyor karanlığın azalmaya başlamasıyla
ufukta. O, abisinin peşinden binmişti arabaya. Abisi, gündelik
hayatın stresini atmak için ara sıra dalardı bir ormanın içine.
Oturturdu av tüfeğini omzuna ve uzağa diktiği cam şişeden
hedefleri içindeki gerilimin sebepleriyle özdeşleştirip paramparça
ederdi. İşi bittiğinde kırılan camları doğanın sağlığı için en ufak
zerresine kadar toplar ve hiçbir zaman ölü bir hayvanla eve
dönmezdi. Bir avcı gibi donansa da bu tamamen şehirde bıraktığı
gündelik düşmanlarına karşı takındığı bir motivasyon tarzıydı.
Onları ağaçların arasına yerleştirir zihninde ve ardından delik deşik
ederdi. Sorunu diğer insanlardı, doğa değil. Küçük kardeşi de
bugün onun ısrarıyla katılmıştı tura. Belki o da birkaç atış
yapacak ve içindeki gerilimi toprağa aktaracak. Belki sadece
doğanın tazeliği bile zihnini serinletmesine yetebilir.

Abisi, küçük kardeşine çeviriyor birkaç saniyeliğine gözlerini
yolculuk devam ederken, ıssızlaşan asfaltta, rahatça. Yeşilin koyu
tonlarıyla bezenmiş kamuflaj kıyafeti bakışını gizlemeye yetmiyor.
Toprak alan bir denizmiş ve tepeler dalgalarmışçasına seyre dalan
küçük, yaşamla arasına giren hüznü gibi manzarayla arasına giren
camın yansımasından abisinin kaygılı bakışlarını yakalıyor. Kendisi
hakkında kaygıya sebep olabilecek bir görüntüsü olup olmadığını
anlamak üzere gözlerinin açısını saydamlığa dikleştiriyor. Göz
altlarındaki şişkin morlukların silueti, üstünkörü gömülmüş
cesetlerin toprağa baskısından doğan kabartıları anımsatıyor.
Yüzünü büyüğüne dönüyor ve inatçı yanak kaslarını sanki
parmaklarını dudağının iki yanına çentikleyip açmaya
çalışırmışçasına zorla gererek gülümsüyor, ‘‘Merak etme,
zamanla toparlayacağım. Daha iyi olmak için buradayım.’’
Abisinin endişeleri yarı açık pencereden gökyüzüne uçup
uzaklaşıyor bu geri dönüşle.

Bir ilkbahar sabahının serin ışıkları yazı müjdelemek üzere
dakikalar ilerledikçe parlaklaşıyorken, küçük kardeş söyleminin
aksine daha da karanlığa gömülüyor içten içe. Yaşadığı apartmanın
aşağısında abisi tarafından beklenirken zamanında uyanamamış
olmanın acelesiyle üst üste yığılı kıyafetler arasından bulup
giyindiği kırışık mavi kareli gömleğin iliklenmemiş olan en üst
düğmesini yerine yerleştiriyor, göğsündeki tüyleri ayaklandıran
rüzgâra karşı. Altında ise yine kırışık bir kot pantolon var.
Kirden rengini kaybetmiş beyaz keten ayakkabısının bağlanmamış
ipleri bayılan bir insanın uzuvları gibi dağılmış. Abisi, kardeşinin
camı kapatmasını istemekten çekindiğini düşünüp arabadaki fırtınayı
durduruyor. Çıkacak bir delik bulamayan küçük kardeşin nefesi ve
günlerdir yıkanmamış vücudu, içeriyi mesaileri yeni bitmiş
insanlarla tıklım tıklım dolu havasız bir bar gibi kokutuyor.

Giderek yeşillenmeye başladığında çevre, ufukta çam
ormanları beliriyor. Hedefe yaklaştıkça çam ormanının
sivri yaprakları küçüğün daha da derinlerine sızıyor. Tüm
varlığına batıyor; her bir hücresi kendi yaşam savaşına
odaklanıyor. Gözlerini kapatıyor tekerler duruncaya dek
açmamak üzere, direksiyona geçiyor zihninde ve yanına
onu oturtuyor; şu an toprağın altında çözülmekte olan
sevgilisini. Arabaya sonsuza kadar yetecek düzeyde benzin
koyuyor, sonsuza dek durmalarını gerektirmeyecek kadar
tok hissettiriyor midelerini, yaşlanmayacak ve
ölmeyecekler asla, yuvarlanıp gidecekler hiç bitmeyecek
bir yolda, hep canlı kalacak bir aşkla. Nefes almayı
bırakıyor. Yeterince kapatırsa solunum yolunu, belki
gözünü açtığında bu hayali gerçekleşebilir gibi geliyor.
Çaresizlik ne kadar da imkânsız görünen umutlara
inandırıyor onu. Ne yazık ki acısı ne kadar ağır olsa da
yaşama iç güdüsüne yenik düşüyor ve arabadan indiğinde
gökyüzü ciğerlerine doluyor. Sanki arabadan dışarı attığı
ilk adımda ayağını bir avcının ormana bıraktığı kapana
kaptırıyor; kapan onu ne bacaksız da olsa serbest
bırakıyor ne de öldürüyor.

Henüz kahvaltı yapmamış olmasına rağmen abisinin ısrarla
ikram ettiği sandviçi mide ağzına ancak zorla tıkabiliyor,
bir yandan da yanlarında getirdikleri yassı tahta
parçalarından şişelerin koyulacağı platformu kurarlarken.
Bu bedensel uğraş, kafasının içinden yüzüne yansıyan acılı
ifadeyi dağıtıp bakışlarına yapbozla oynayan bir çocuğun
gezegenin geleceği sanki ona bağlıymışçasına takındığı
masum dikkati yerleştiriyor. En büyük yoksunluğu yemek
olmasa da aldığı her bir lokma, alkolün midesinde
bıraktığı enkazı onarırcasına akıyor hazım yollarında.
İstediği pahalı oyuncak alınmayan bir çocuğun teselli
niyetine aldığı ucuz bir hediyeyle dinginleşmesi gibi
rahatlıyor. Arabanın içinde yüzlerce kilo ağırlığında bir
halteri kaldırırcasına takındığı tebessüm, bir kuş tüyünü
kaldırmak kadar kolay bir şekilde oluşuveriyor bu sefer,
boş şişeleri getiren abisini görünce. Kuşlar dikenlerin
arasında bir cambaz gibi takılmadan uçuşuyor sabahın
gelişiyle ve bir yandan da ötüyorlar bir müzikal
sergilercesine. Güneş sahne ışığı olarak atmosfere rengini
verirken bir sirk çadırına dönüşüyor orman. Kanatlılardan
sonra sıra hedef vurma gösterisi için onlarda. Küçük
kardeş gösteriyi başlatmak üzere tekrar uğraşına dönüp
son çiviyi vuruyor tahtaya.

Yeni doğmuş bir bebeğin emeklemeyi öğrenmesi gibi o da
hayata yeniden başlamak üzere tüfek tutmayı öğreniyor
ilk olarak. Abisi, vücudun nasıl durması gerektiğini,
hangi parmağın tüfeğin hangi bölgesine denk geleceğini
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en ince ayrıntısına kadar uygulamalı olarak gösteriyor kardeşine.
İlk atış karavana; tetiğe basmasıyla sanki mermi kendisiymişçesine
geriye savruluyor. Abisi alıyor tüfeği, yüz metre ilerdeki
platformun üzerindeki üç şişeden ortadakini tek atışla öldürüyor.
İkinci atışta daha sağlam dursa da yine karavana. Büyük kardeş,
ikinci şişeyi de indiriyor. Tetiğe basarken tüm nefreti butona
temas eden parmağına yoğunlaşıyor damarları aracılığıyla ve bu
güçle basınç uyguluyor. İş yerinde patronla, evde karısı ve
çocuklarıyla, ödemekte zorlandığı borçlar için arayan bankalarla
giriştiği tüm çatışmaların doğurduğu stres merminin kovanına
doluşuyor ve camdan bedeni canlı bomba gibi ufalıyor. Küçük,
abisindeki hırsı gözlemledikten sonra üçüncü denemesi sırasında
kendisinin hiçbir motivasyonu olmadığını keşfediyor bu eylem için.
Ne içinde mermiye fazladan güç verecek bir sinirsel gerilim ne de
şişeyi kişiselleştireceği kin duyduğu birisi yok. Aksine diriltmek
istiyor; tüm bedeni ve zihniyle yokluğunu son birkaç dakika içinde
tekrar hatırlayıp hissetmeye başladığı sevgilisini. O, abisi gibi
sadece diğer insanlarla çatışmıyor; kaybından ötürü var olup
olmadığını bilmediği tanrıya bile savaş açmış durumda. Üçüncü
denemeyi iptal ediyor ve silahı abisinin kucağına bırakıp ağaçların
arasına doğru yol alıyor. Abisi onu kendi haline bırakmanın daha
doğru olacağını düşünüyor, belki de yaşaması gereken duyguları
yaşayıp zamanla iyileşeceğine kanaat getiriyor. Ağaçlar kardeşini
yutarken, o son şişeyle hesaplaşmasına dönüyor ve intikamını alıp
yeni bir çeteye geçiyor.

Küçük, bulduğu gölün kenarındaki ufak taşların arasındaki büyük
bir kaya parçasına oturmuş. Gözleri henüz akmak üzere olan göz
yaşlarında yüzüyor, göldeki balıklara nispet yaparcasına.
Yüzündeki sel kadar berrak, önündeki çukuru dolduran sıvı.
Çevresinde ayin yaparcasına dizilmiş çam ağaçları; sanki hepsinin
yüzü var ve serin rüzgârın yarattığı dalga gösterisinde transa
geçmiş gibi dikiliyorlar. Müzikal hala devam ediyor fonda, sahne
ışığı daha da aydınlanmış. Nasıl olabilir bu? Canlılığın bu kadar
yoğun olduğu bir mekânda nasıl bu kadar yoksunluk hissedilebilir?
Parmaklarını uzatıyor, uçlarındaki eğri çizgilere netleştiriyor
bakışını. Aralarındaki boşluklara odaklanıyor. Dolabilseydi şimdi
iki yapboz parçasının birleşmesi gibi onun parmaklarıyla;
birbirlerinin boşluklarını doldururdu kabartıları.

Nasıl da yalnızdı onunla etkileşime geçene dek. Suskundu
çocukluğu, gençliği. Ne konuda ne hissederse hissetsin ya da ne
düşünürse düşünsün asla tam olarak kendisi gibi algılayanı
bulamazdı. Ne kadar büyük bir kalabalıkla da hareket etse, asla
onlardan biri olacak kadar kendini kaybedemezdi içlerinde.
Büyüdükçe, kendini daha da buldukça arttı bu his. Kim
çocukluğundaki kadar unutabilir ki kendini deneyimlerin kucağında.
Ailesiyle de arası diğer insanlardan farksızdı aslında; ama aradaki
organik bağın getirdiği sarsılmaz yakınlıkla tutunabiliyordu onlara.
Karakterler ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, aile bağı da o kadar
sünebilecek esneklikteydi. Bu yüzden birinci derece yakınlarından
kalan tek kişi olan abisi vardı sadece yanında. O yirmi sekiz,
abisi otuz dört yaşındaydı. Orta yaşı geçmiş ve düzene boyun
eğmiş olmanın sözde olgunluğunu taşıyordu abisi onun aksine.
Bununla birlikte tüm asiliğine rağmen ona saygısını asla
kaybetmemişti. Bugün burada olmasının nedeni de buydu. Zaten
başka kimse de ikna edemezdi acısının ağırlığıyla onu ayağa
kalkmaya. Bir de o kadın vardı işte, bir başka yalnız.

Aralarındaki uyum öyle güçlüydü ki, birbirlerinin zihin
Ve bedenlerindeki yarıklara kolayca sızıvererek
doldurmuşlardı tüm varlıklarını. Sonsuza dek sürmesi
gerekirdi bunun. Çünkü bu doygunluk bir kere
tadıldıktan sonra nasıl onsuz yapılabilirdi?

Anne ve babasının gömülmesinin ardından sık sık
düşünüyordu ölümü. Bir yerlerde gizlenen ve hiç ölmeyen
birileri olabilir miydi ya da şimdiye dek doğan herkes
öldüyse, şu an yaşayanların hepsinin ölümü de kaçınılmaz
mıydı? Bilimin şu anki tahminleri bu yönde olsa da henüz
bulunmamış bir etki bir anda birini etkileyerek ölümsüz
yapabilir miydi? İnanç sistemlerinin işaret ettiği ölümden
sonraki yaşam gerçek miydi? Onların tarifindeki gibi mi,
yoksa başka bir şekilde mi? Zihin beynin bir fonksiyonu
muydu kalbin durmasıyla son bulan, yoksa bedenden öte
bir varlığa mı sahipti? Ruh var mıydı, varsa neyden ve
nasıldı? Onunla tanıştıktan sonra tüm bu cevaplardan
bağımsız olarak ne istediğine odaklandı; onu sonsuza dek
hissetmek istiyordu. Ne şekilde nasıl olursa olsun bir
şekilde onu algılayabilmeliydi. Çünkü tüm bu bilinmezlik
ancak onun varlığıyla çekilebilir oluyordu. Ne yazık ki
bu isteği onu da yer altına uğurlamakla son buldu. Ona
dair hiçbir ruhani belirtiyle karşılaşmadı, hep bu
beklentide olsa da. İntiharı tabii ki düşündü; fakat
biyolojik içgüdüleri bu konudaki cesaretine hep üstün
geldi. İntihar bir hastalıktı zaten; kendini yeterince
kaybetmeyi gerektirirdi. Belki de belirsizlikti onu
durduran. Belki burada tekrar karşılaşacak onunla,
öldükten sonra onsuzluğun kucağına düşebilir başka bir
varlık formunda yine. İhtimallerin sonu yok. Düşündükçe
beyninin kıvrımları ağrıyor. Bir şeyler yapması
gerektiğine karar veriyor; fiziksel bir şeyler. Atış
yapmak gibi, düşüncelerini avucu içinde kaybettirebilecek
bir hareket.

Yassı bir taş arıyor çevresindeki geometrik tarifi olmayan
parçalar arasında. Avucuna yerleştirip işaret parmağıyla
çevresini sarıp yatay bir tekerlek gibi fırlatacak ve kaç
kere sektiğini sayacak suyun üzerinde. Çocukken yapılırdı
bunun yarışı, bir keresinde onunla piknikte iken de
rekabete tutuşmuşlardı. Kaç yaşında olursa olsun insan,
âşık olduğunda çocukken zirvede olan çevresine koşulsuz
şartsız kendini kaptırabilme yeteneği tekrar canlanır. Bir
tane bulup temasını kesiyor diğer kardeşlerinden. Ayağa
kalkıp golf oynarcasına bir konsantrasyonla tekniğine
uygun bir şekilde fırlatıyor. Bir, iki, üç, dört... İnsan
hayatı da böyle mi? Sekerek ilerlemekten ve eninde
sonunda batmaktan mı ibaret? Islak zeminin altına
yığıldığında taş, ruhu gölün karşı tarafına uçup yaşamına
devam eder mi? Bir taşı bulunduğu kıyıdan karşı kıyıya
ulaştırabilir mi sektirerek? Karşı kıyı var mı? O, orada
olabilir mi? İzleniyor mu şu an kendisi o taraftan?
Anlaşılan ne yaparsa yapsın, beyninin ana ekranında hep
o kadın görünmeye devam edecek.

Abisi kırık cam parçalarına yenilerini ekliyor. Onun ana
ekranında da kardeşi sürekli ağlıyor. Elinden gelecek
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hiçbir şeyin onun ihtiyacını gideremeyeceğine inanıp yakınıyor. En
çok önemsediği ya da doğal bağdan ötürü önemsemek zorunda
olduğu birine uzattığı elin tutulmaması, tutulsa da sıcaklığını
aktaramaması o buz gibi parmaklara, çaresizliğin en iyi
örneklerinden biri. Tekrar içinden diliyor yakınan bir yüz
ifadesiyle, ‘‘Keşke elimden bir şey gelse.’’

Kardeşi ikinci taşı yolluyor. Bir... Dört, beş, altı. Yaklaşık yüz
metre ilerisindeki karşı kıyıya, taşı kaç atlayışın ulaştırabileceğini
hesaplamaya çalışıyor. Bu hedefe ulaşamayacağını anlayıp tekrar
sert koltuğuna yerleşiyor. Tam oturduğu anda arkasından bir taş
fırlayıveriyor göle. Bir... Beş... On... Yirmi... Kırk, kırk bir,
kırk iki. Taş karşı kıyıya atıyor kendini. ‘‘Abi bunu nasıl
yaptın’’ diye sorarak arkasını döndüğünde bitkiler ve hayvanlardan
başka bir canlı türü göremiyor.

Abisi, dileğine kafasının içinde noktayı koyduğu anda vücudunda
bir elektriklenme hissediyor. Önce ayaklarını zemine sabitleyen bu
enerji, kemiklere deprem sarsıntısı yaşatarak yayılıyor. Dizleri,
baldırları, kalçası, beli ve göğsüne ulaşıyor. Kalbi krize
girmişçesine sarsıyor tüm vücudu kasılıp gevşemesiyle ve o
bilinmeyen enerjinin titreşimini daha da pekiştiriyor. Göğüsten
sonra kollarla kafaya aynı ordu girişiyor ve bedenin her bir
noktası akıma kapıldığı anda zaman onun için duruyor.
Heykelleşen cansız bedeni, uzaktan kumandalı bir robot gibi
kontrol ediliyor. Elindeki tüfeğin ucunu şişelerden başka bir
noktaya çeviriyor. Merminin gözlerini, farkında olmadığı bir
hedefe baktırıyor. Kumandadan kırmızı butona basılıyor ve parmak
tetiği çekiyor. Tüfek bir yana, kendisi ise onun ters yönüne
savruluyor.

Küçük kardeş şaşkınlıkla ayağa kalkıyor. Yaşama içgüdüsü bu
bilinmezliğe karşı onu savunmaya geçiriyor ve kendisinden başka
hiçbir şeyi önemsemez bir psikolojiye bürüyor. O kadının
göründüğü kanal bile kapanıyor zihninde, sadece kendisi kalıyor.
Çevreyi fiziği el verdiğince sonuna kadar açtığı gözleriyle tarıyor.
Az önceki deneyimin doğal bir nedeni olamayacağına emin. Bu
sırada abisinin tüfeğinin saldırı sesiyle irkiliyor; fakat şimşekten
sonraki gök gürültüsü gibi gelen şişenin çığlığı bu sefer suskun.
Korkunun verdiği ciddiyete rağmen ‘‘Karavana’’ diye bağırıyor
alaycı bir sesle abisine duyururcasına ve bu sırada kalbinin üzerinde
bir sızı hissediyor. Başta arı sokması sandığı bu dokunuş, hissettiği
acının artmasıyla gözlerini boyutunu bilmediği deliğe yönlendiriyor.
Gömleğini açacakken deliğin bunu gerektirmeyecek kadar büyük
olduğunu görüyor. Çünkü abisinin tüfeğinden çıkan kurşun, zaten
gömleğini delmiş ve rengini kırmızıya boyamaya başlamış bile.
Yassı taşın her sekişinin bir öncekinden daha kısa olması gibi nefes
alıp verme arası da giderek kısalıyor ve hayatı son atlayışını
yaparak yere yığılıyor.

Üniformalı görevliler kardeşinin cesedini ortadan kaldırırken, abisi
üzüntüden çok meraklı bir şok halinde yaşadığı kısa deneyimi
anlamlandırmaya çalışıyor. Kriz anında bilincini yitirdiğini ve
uyandığında her şeyin olup bitmiş olduğunu görevlilere inandırmaya
çalışıyor. Kim kanar ki aralarında neredeyse yüzlerce ağaç varken
krizden doğan rastgele bir atışın göl kenarındaki kardeşine denk
geleceğine? Görevliler de sorguladıkları muhatabın samimiyetini

kabullenseler de anlatılanlara ihtimal vermekte güçlük
çekiyorlar. Bu suçu kasıtlı yapan birinin hem ambulans ve
polisleri kendisi çağırıp hem de böyle milyonda bir bile
mümkün görünmeyen bir ihtimal üzerinden kendisini
savunması akla sığmıyor. Bu olayın ne zaman ve nasıl
sonuçlanacağına dair merak eden kafalar soru işaretleriyle
meşgulken abinin dikkatini bir hareketlilik çekiyor suyun
üzerinde. Hiç kimsenin bulunmadığı bölgeden fırlayan iki
taş, yan yana gölün üzerinde sekerek ilerlemeye başlıyor.
Aynı anda havalanıp ayna anda konuyorlar dans
edercesine ve sonunda karşı kıyıya ulaşıyorlar.
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Geçtiğimiz yüzyılda sanat, Dünya Savaşları’nın etkisiyle birkaç kez değişim ve dönüşüm
geçirdi. En büyük değişim ve dönüşüm geçiren dallardan biri de şiirdi. Toplumsal
dalgalanmalar en çabuk dili etkiler çünkü dil iletkendir. Çevresindeki her şeyi emer ve en
yakınındaki nesne ya da özneye iletir. Bu yüzden de, geçtiğimiz yüzyıl özellikle, büyük bir
devinimle dil değişmiştir. Bu da, en çok şiiri etkilemiştir çünkü şiir yazılı olmaktan çok
sözeldir. Sözcükle değil kavramla yazılır. İş bu kavramın ve sözlü tekniğin yapı bozumuna
antişiir denir. Anti-Şiir’in doğası gereği bu tanım mutlak değildir ancak yapısal olarak çağdaş
şiirin bir bozumu olduğu kesindir. Yüzyıl içinde her ne kadar değişkenlik, çeşitlilik ve
esneklik gösterse de, şiir yine de aynı gelenek ve görenek içinde yapılagelmiştir. Anti-Şiir’de
ise bu gelenek ve görenek yapboz gibi parçalanmış ve parçalar birleştirilirken bilerek yanlış
birleştirilmiştir çünkü yapılmak istenen şiir değil; şiirin olanaklarını kullanarak ve bu kullanımı
bozarak bir başka sözellik yaratmaktır ve bu sözellik içerik ve yapısı gereği edebiyattan çok
plastik sanata daha yakındır. Kullanılan teknikler ve dil özelinde şiirden çok bir heykele ya da
yerleştirmeye daha yatkındır antişiir. Bu yatkınlık sayesinde de okur, okur olmakla birlikte,
artık bir izleyicidir.

İlk Anti-Şiir örnekleri, kavramsal sanatın ivmelendiği ve Savaş Ertesi denilen yıllara denk
gelir. 50’lerin başından itibaren toplumsal ve her türlü değişim bir çok gereksinimi
doğurmuştur. Sanatın değişimi de bunun içindedir. Şiir artık şiir gibi yapılagelemez bir duruma
gelmişti. Şiir, şiirle bozularak ve yıkılarak yeniden yapılmıştır. Bunun da ilk örneklerini Beat
Kuşağı vermiştir. Beat Kuşağı ile birlikte şiir, cazvâri bir söylemle daha doğaçlamaya yakın
ve yatkın bir hâl almıştır. Anlatıcı bir şiirden konuşmacı bir şiire evrilmiş ve şiirin öz
kaynakları ve doğasıyla da sorunu olan bir yapıya bürünmüştür. Şiirin şiirden kopup ayrı bir
nesneye dönüşmesi, Anti-Şiir olarak adlandırılmasa da, bu döneme denk düşer. Bu nesneleşme
sürecinde Anti-Şiir, genel şiiri reddi miras ederek, son biçim ve biçemine asla kavuşmama
yolunda mesafe katetmeye devam etmiş ve bugün de devam etmektedir.
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Aşk; genellikle bir kişiye yöneltilen, duygusal, cinsel, bilişsel ve davranışsal bileşenlerden oluşan kompleks bir duygudur. Türk Dil Kurumu,
aşkı “aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor’’ biçiminde tanımlamaktadır. Zaman içerisinde meydana gelen kültürel ve toplumsal
dönüşümler doğrultusunda aşk tanımları ve deneyimleri de farklılaşabilmektedir. Aşkın bir başkasına duyulan şiddetli, tutkulu bir sevgiyi içerdiği
kanısı yaygındır.

Aşk; biyolojik, psikolojik ve çevresel birçok ögenin etkileşimiyle ortaya çıkar. Aşkın ne olduğunun ve nasıl ortaya çıktığının anlaşılmasında
nörobiyoloji ve psikoloji perspektiflerinin katkıları büyüktür. Biz insanlar, varlığımızı sürdürmek için bir diğerine ihtiyaç duyarız. Ötekiyle
kurduğumuz ilişkilerde doğar, büyür ve gelişiriz. Birbirimizle kurduğumuz temasın önemli bir boyutunu da romantik ilişkiler ve bu bağlamda
ortaya çıkması muhtemel aşk duygusu oluşturur. İnsanların çoğunun üzerinde kafa yorduğu ve görüş sahibi olduğu bir duygu olarak sık sık
karşımıza çıkan aşk; hayatlarımızın bir döneminde karşılaştığımız, kıyısından yürüdüğümüz ya da derinliklerine daldığımız bir nehirdir. Binlerce
yıldır konuşulagelmiş, bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalara konu olmuştur. Psikoloji, felsefe, edebiyat, biyoloji gibi çeşitli disiplinler
tarafından ele alınarak açıklanmaya çalışılan aşkın günümüze kadar birçok tanımı yapılmış; farklı bakış açılarıyla yorumlanmış ve keskin bir
tanım yapılamasa da bu duyguyu tanıma ve anlama konusunda önemli yol alınmıştır. Şimdiye kadar yapılan genelgeçer tanımlara rağmen aşk,
yaşayana özgüdür. Aşk, kimileri tarafından göklere çıkarılan yüce bir duygu olarak yorumlanırken kimileri tarafından zayıflık ve tutsaklık
biçiminde yorumlanan bir duygu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşk dediğimiz şey tam da bizi harekete geçiren şeydir, arzulamamızı sağlayan,
bulacağım ötekinin gözünde olacağım demektir. Bilimi, kültürü, sanatı her şeyi bu duyguyu üretiyor. Aslında aşk, ben kimim sorusunu
arama girişimidir. Daha doğrusu “Ben kimim?” sorusunu ötekinde arama girişimidir. Aşk, sahibine izini kaybettirmiş duygudur.
Marcel Proust bunu şöyle açıklar: Aşk dediğimiz şey, benden çıkan ötekine giden ve ötekinden bana geri yansıyacak bir yüzey
bulduğunda yansıyan ve bana geri geldiğinde ayaklarım yerden kesilmişcesine aşık olmamın nedeni onun benden çıktığı
düşüncesini unutmuş olmamdır. Aslında bizim kültürümüzden bir sözle örneklemek gerekirse: “Gönül ota da...” Dikkat ederseniz nesne buna
vesile oluyor. Aşk, sende olmayan bir şeyi onu talep etmeyen birine vermektir” demişti, 8. Seminer’de Jacques Lacan. Lacan şöyle diyordu:
“Aşık olmak sizde bulunmayanı vermektir.” Bu şu anlama gelir: Aşık olmak eksikliğinizi fark edip onu ötekine vermektir, onu ötekine
yerleştirmektir. Aslında aşk, ben’in kim olduğunu söyleyecek şey, aşk bize ait olmayan bizim sahip olmadığımız bizde olmayan şeyi
ötekine vermektir. Bu da şu demek: Ben eksikliğimi ötekinde arıyorum, ötekine yerleştirdiğim şey, sende bu eksiklik var demek. Ondan
diyoruz ya, bana hiçbir zaman benim seni gördüğüm yerden bakmıyorsun. Bakamaz çünkü onda da yok. Varoluşumuzu teyit etmenin
yollarından bir tanesidir aşk. Bir varoluş kaygısının tezahürüdür aşk. Aşktaki nesne seçimi, (sahibine izini kaybettirdiği için seçilen şey)
keyfidir. Seçilen şeyden alınan zevk, keyfidir ama rastlantısal değildir. Bir psikodinamik genetiği vardır. Bunu daha da açmak gerekirse Lacan
tarafından yorumlanan klasik örneğe atıf yapılabilir: Goethe’nin romanında yer almaktadır, Charlotte’u etrafındaki çocukları beslerken ilk kez
gördüğü anda, Genç Werther’in içinde ona karşı birdenbire yeşeren tutkudan söz ediyoruz. Burada aşka yol açan şey bir kadının annelik
vasfıdır. Benim kendi deneyimimden verebileceğim bir başka örnek şöyledir: ellili yaşlarını sürmekte olan bir patron sekreterlik pozisyonu için
başvuran kişilerle görüşüyordu, yirmili yaşlarda bir kadın içeri girdi ve adam kadına duraklamaksızın ilanıaşk etti. Adam onu ele geçiren şeyin
ne olduğunu merak ederek psikanaliz sürecine başvurdu. Bu süreçte davranışını tetikleyen şeyin üzerindeki örtüyü kaldırdı: onda yirmi
yaşındayken gittiği ilk iş görüşmesindeki kendi hallerini hatırlatan izlere rastlamıştı. Bir bakıma kendi kendine aşık olmuştu. Bu iki örnekte
aşkın Freud tarafından ayırt edilen iki yönünü görüyoruz: ya anne örneğinde olduğu gibi sizi koruyan kişiye aşık olursunuz ya da kendi
narsistik imgenize...

Aşık olmak sahip olduklarınızı vermek değildir, eşyalar ve hediyeler vermek değildir, aşık olmak sahip olmadığınız başka bir şeyi, sizi aşan bir
şeyi vermek demektir. Bunun adı fallustur. Fallus varlıktaki eksikliktir. Fallus olmayan bir şey, biz eksiğiz, ölümlüyüz, sınırlıyız bir kere. İşte
burada devreye erkeksi ve kadınsı (feminen) pozisyon devreye girer. Buradaki erkeksi pozisyon, onu varmış gibi yapma, imite etme, taklit
etmedir. Tabi burada erkeksi ve feminen pozisyonlara bir cinsiyet olayı gibi de bakmamak lazım çünkü bir kadın da erkeksi pozisyonda
olabilir. Kadınsı olan eksikliği kabul etmek gibi gerçeğe yakın bir pozisyondur. Tabii ki o da iğdiş yaşıyor, onu aşmaya çalışıyor. Bunu
yapabilmek için eksik olduğunuzu, ya da Freud’un bir zamanlar söylemiş olduğu gibi ‘iğdiş’ olduğunuzu varsaymanız gerekmektedir. Ve bu tavır
özü itibarı ile feminendir. Kişi yalnızca feminen bir duruşla gerçekten aşık olabilir. Aşk feminenleştirir. Aşkın bir erkekte daima biraz komik
durmasının nedeni de budur. Bende de olmayan bu şey ilk karşılaşmada vurur bizi. Hiç hesapta yokken bir şey karışımıza çıkmıştır ve bizi
kendisine çekmiştir. Bir bakış, bir söz, bir mimik, bir hareket... Genel olarak ifade edersek bende de olmayan bir eksik... Renata Salecl,
Seçme İkilemi kitabının “Aşk Seçimleri” başlıklı kısmında şöyle diyor: “Başka bir insanın en büyük cazibe nesnesi haline gelmesi için önkoşul
olan arzu, dürtü ve fantezilerle ilgilidir. Çoğu zaman içimizde farkında olmadığımız bir şeye hitap eden davranışlara, görünüşlere ve
acayipliklere aşık oluruz. Aşk, rasyonel niyetlerimizi altüst edebilen bilinç dışı seçimlerimize fazlasıyla bağlıdır.” “İçimizde farkında
olmadığımız bir şeye hitap etmek...” ve “Rasyonel niyetlerimizi altüst eden bilinç dışı seçime bağlı olan aşk...” Bu sözlerle bir eksikliğe vurgu
yapıyor Salecl. Psikanalist Juan David Nasio, aşkın, sevilenin bilinç dışımızdaki düşlemsel varlığı olduğunu belirtir. Ne demektir bu? Sevilenin
bilinç dışımdaki varlığı bana kendimi yansıtan içsel bir aynadır. Badiou, Lacan’a atıfta bulunarak gerçek içinde aşkın bir özseverlik olduğunu,
iki kişi arasındaki bu görünür bağın ise simgesele vurgu yaparak düşsel olduğunu ifade eder. Yazıyı Şems-i Tebrizi’nin bir sözüyle bitirmek
istiyorum: “Ey aşk! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin bilememişim. Oyalanmışım. Kalakalmışım”
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