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*
En çok kimsin dediklerinde tökezliyorum
bir yalancı gibi terliyor ellerim
hepsi olmaktansa hiçbiriyim,
ama bu nasıl denir¹
**
“Kendinin Avcısı” olsun şair, kimseler onu bulmadan önce!²
***
Ben Hiç Kimseyim! Ya siz kimsiniz? 
Siz - de mi - Hiç Kimsesiniz? 
Demek bir çift var bizden! 
Söylemeyin! duyururlar - bilirsiniz!³
****

   “Şairin gizli benliği” sözü bizi her şeyden önce ben, benlik, kendilik kavramları üzerine
düşünmeye çağırıyor. “gizli” sıfatıysa örtülü bir çokluğa işaret ediyor. Mephistopheles ise
kışkırtıcı, şeytani bir sınıraşımı ya da aşırılığa bak, dedirtiyor. Şiirde. O halde hem şaire
hem şiire taşınan özneye benlik algısı, kendilik inşası bağlamlarıyla bakmak lazım. Hangi
şiirlere? Elbette hâlenin parçalandığı, bütünlük algısının bozulduğu modern zamanların
başlangıcından bu yana uzanan. Mesela T.S. Eliot’a J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı’na
oradaki modern öznenin kendine yabancılığına, kimlik bölünmesi nedenli iç sancısına
başlangıçlardan bir başlangıç olarak dönebiliriz. Gizdökümcü şiirin çerçevesine
yerleştirilmiş, itiraf, travma, şifa şiirleri gibi alt türlere, belgesel ya da etno şiir gibi
söylemin ve kurgunun deneyselliğine açık şiirlere de bu gizli ben’lerin keşfi için
gidebiliriz. Açık ederken örten. Dickinson’dan N. Marmara’ya, L. Müldür’e pek çok şair
kadının şiirine. Bugünden bakabiliriz.
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(¹): Asuman Susam, Kem�k İnadı (3.Baskı),  İstanbul, Everest, 2020.
(²): Haydar Ergülen, Nar Toplu Ş��rler II, İstanbul, Adam Yayınları, 2002
(³): Em�ly D�ck�nson, Seçme Ş��rler (İng�l�zce - Türkçe), çev. Selahatt�n Özpalabıyıklar, İstanbul, İş Bankası Yay. 2019.



   Benlik algısı, benlik tasarımı, benlik durumuna ilişkin farklı kuramsal yaklaşımlarla
ben’in yapısökümünü farklı disiplinlerde yapılmakta. Bugün sabit, mutlak bir ben’den söz
edemeyeceğimizi, buna karşılık benin merkezinde içsel bir varlık, bir çekirdek, otonatik
ben/ öz-ben’in varolduğunu da biliyoruz. Akışta, karşılaşmalarla değişen bir ben’dir bu.
Heidegger’in deyişiyle: “Otantik olma bir şeyin kendisi için kendi olması demektir. Kendisi
olan varlık ancak varoluşa sahiptir. Otantiklik varlığa verilmemiştir. Varlık onu varoluşsal
yaşamıyla kendisi için kazanır.”⁴ Şair için bu varoluş alanı şiirdir. Kendi dip gezintilerinde
kendiyle karşılaşma bir öteki-ben kurgusuyla çoğu zaman sağlanır. H. Ergülen’in kendi
parçalı ben deneyimini yaşadığı/kurguladığı şiirinde, sözünü ettiği “kendinin avcısı” olma,
benin kendi ötekisiyle karşılaşması olarak düşünülmeli. F. Pessoa’nın birden çok takma
adla yazdığı şiirler, şiiri öteki-benlerin benle karşılaşması ve deneyim alanına dönüştürmesi
olarak okunabilir. Başkasının yerine geçme, kendini başkalaştırma bir anlamda parçalı
benlerin çoklu konuşma alanını yaratır şiir için. Bu kendinden en uzağa gitmek, aslında
kendi çekirdeğine dönüş amacını içerir. Bu, dışa ilişkin empati gücünü harekete
geçirmekten başka bir şeydir; kendinin dışına çıkarak kendindeki benleri seyretmek. Bu bir
anlamda kendi üzerine düşünmek, özdüşünümselliktir. Bu açıdan Mephistopheles’e gitmek,
kendini kaybetmek -uzak yakın anlamlarıyla- kendi kuyusuna inmek, kendi varoluş
öyküsünü bulmanın kaçınılmaz koşuludur. “Kendini yitirme, varoluşun ormanında, kendi iç
dünyasında yitme yetisi onun oluşumsal özelliğidir ve bu korkunç yitme duygusu
sayesinde, insan var gücüyle harekete geçerek kendi benliğini yeniden bulmaya çabalar.
Kendini yitmiş duyma yeteneği ve tedirginliği, insanın trajik yazgısı, aynı zamanda da yüce
ayrıcalığıdır.”⁵

İnsan kendini tanımlamak ve yeryüzündeki yerini belirlemek için bir ötekine ihtiyaç duyar.
Bu öteki, kimi zaman dışarıdan bir ötekidir kimi zamansa kendi içindeki. İnsan varlık
olarak ötekine açık olandır: “İnsan doğumundan başlayarak ötekine, kendisi olmayan
alter’e açık olduğundan, istese de istemese de, hoşuna gitse de gitmese de, doğumundan
başlayarak diğerkâmdır.”⁶ İmge düzeyinde bu, benin kendi ötekisiyle karşılaşması ve ona
dışarıdan bakması, bir anlamda yabancılaşma deneyimidir de. Bu parçalanma deneyimi
paradoks bir biçimde aslında için anlatısını bütünleme, kendiliğin burada ve şimdide
kurgusunu geçiciliğin bilinciyle kurma çabasını içerir. Bu, ben ve sen arasındaki sürekli
geçirgenlik varlığın anlam arayışında akışkanlık varsa gerçekleşir. Ve zamanın ruhuna
içkindir bu akışkan arayış, herkesle kimse arasında. Benin özgürlüğü bu akışa olanak
tanımasıyla sağlanabilir. Çokluklar dünyasında ama tekilliğini korumanın yaratıcı alanına
şiir ancak böyle dönüşür. 
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(⁴): A. Kad�r Çüçen, He�degger’de Varlık ve Zaman, Bursa, Asa Yay. 2003, s. 69.
(⁵): Ortega y Gasset, İnsan ve “Herkes”, çev. Ney�re Gül Işık, İstanbul, Met�s, 2007, s. 51.
(⁶): A.g.e s. 107.

Asuman Susam





İngilizcedeki 'binary oppositions' kavramı Türkçede 'temel zıtlıklar' veya 'ikili
karşıtlıklar' kavramlarıyla karşılanır. Bu kavram yapısalcılar için çok önemlidir
çünkü yapısalcılara göre dünyada her şey zıtlıklar üzerinden işler. Bu görüşe göre
siyah beyazla, iyi kötüyle, soğuk sıcakla anlam kazanır. Öte yandan postyapısalcılar
için 'binary oppositions' bir tür hastalıktır, çünkü bunu yaparak aradaki geçişken
bölge ihmal edilir, siyah ya da beyaz derken gri tonlar yok sayılır. Aynı şekilde
siyasi olarak aradakiler her daim tehdit olarak algılanır. Ne öyle ne böyle oluş, arada
kalış, kolayca tanımlanamayış sistemde tedirginlik yaratır. Örneğin transseksüeller
bu gruba dahildir. Ne a ne b olmak, veya hem a hem b olmak bir tür ucube olmak
gibi algılanır ve sistemde ve sıradan olanda korku yaratır. Bununla birlikte sıradan
olmayan, aykırı olan, bilinmezliğin cazibesinden ötürü merak ve heyecan da yaratır.

Postyapısalcılık mutlak a ya da mutlak b olmadığını, kısaca mutlakiyetin içi boş bir
kavram olduğunu iddia eder. Aslında bu görüş yeni değildir. Her kavramın karşıtını
az ya da çok içinde taşıdığı, her şeyin ve herkesin karşıtlık içeren kavramların
bileşkelerinden mülhem olduğu görüşü kadim Çin diyalektiği Yin ve Yang
kuramına kadar geri gider.

Bu kurama göre her şeyin birbirinden ayrılmaz iki zıt kutbu vardır: "Yin" ve "Yang"
kutbu. Yin ve Yang polarizasyonunun gerçekleştiği yerde hareket başlar. "Bir"
"Hiç"ten doğar. "İki" ise "Bir"den doğar. Her şey bu iki kutbun tükenmez, değişen
ve dönüşen sarmal döngüsünün ürünü olarak ortaya çıkar. Bu kuram bilinen her şey
için geçerlidir. Hücre bölünmeleri gibi gitgide daha karmaşık hale gelerek gelişir ve
dönüşür.

S a y f a  7On u n c u  S a y ı



Bir kutbun egemenliğinin en güçlü olduğu yerde, karşı kutup ortaya çıkmaya başlar.
En kısa gölge, güneş en tepedeyken oluşur. Bu andan itibaren ışık azalır, gölge uzar.
Zıtlardan biri diğerinden bağımsız olamaz. Gündüz gece olmadan, gece gündüz
olmadan anlatılamaz. Gece olmadığı sürece gündüz de yoktur. Yani kutuplar
birbirinden bağımsız düşünülemez. Bu mantığa göre, örneğin, beden ve psikoloji
ayrı ayrı incelenemez. Biri zayıfsa, diğerini etkiler. Yin ve Yang ayrı ayrı asla
mutlak değildir.

Öte yandan zıtlıklar birbirine dönüşebilir. Dönüşebilme, sonsuz devinimi olanaklı
kılar. Kış yaza, yaz kışa; gündüz geceye, gece gündüze döner. Bu dönüş
esnasındaysa kutuplar derece derece dönüşür ve sonsuz sayıda Yin ve Yang alt
kutbu birbirine sürekli geçiş yapar.

Değişim ve kutuplaşma aynı süreçte işler. Kutuplar birbirinin özünü karşıtında
barındırır. Her şey, hiçlikten doğar ve ardından kutuplaşma da başlar. Yaygın olarak
iyilik ve kötülüğün simgesi olarak bilinen Yin ile Yang'in, kuramsal açıdan ahlaki
değerlerle hiçbir ilgisi yoktur. Kuram, bir şeyi ne iyi ne de kötü olarak ele alır.
Aksine, tümüyle evrenin gerçekleri üzerine kuruludur ve evreni karşıtların dinamiği
olarak inceler.

Bu bilgilerin ışığında şiire ve şaire bakılacak olursa, her şiirin kendi içinde hem
iyiyi hem de kötüyü, her şairin kendi içinde hem Faust'unu hem de Mephisto'sunu
barındırdığı sonucuna varabiliriz. Bir anlamda şair hem egosunu hem de alter
egosunu birlikte taşır ve bunlar şiirde bazen dönüşümlü olarak bazen de aynı anda
sahne alır. Şiirin enerjisi ve itici gücü de buradan neşet eder.
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Tamer Gülbek





Zaten gülmez idim, gül ne, bahçe..? Ağyarım var.

Kimi kişilerin doğuştan ilerlemeye açık olduğunu düşünürüm. Sanki varlık, var
olmak onların yegane tavrıdır. Kimi insan gruplarındaysa ölümle iç içe olmak
vardır. Çatal höyük evlerinde burunlarının dibinde bir öküz başı altında ölülerini
saklardı yaşayanlar değil mi? 9400 yıl öncesine baktım bir an. Örneğin yaşamak
denilen bu süreçte, avcılıktan tarıma geçen toplumda ilk diş çürümeleri başlamış.
Varlık nedeni, yeme içme ve barınak içinse bildiğimiz varlık burada oluşuyor.
Hikaye burada başlıyor. Masal burada şekil alıp, kronikler başlıyor. Öyle mi? Ben
pek de öyle olduğunu düşünmüyorum, örneğin yasa koyucuların vicdan sahibi
olması mıdır bize uygulanan bir ceza hikayesi.

İnferno’yu ilk okuduğumda İlhan Berk’in dünyasına ne denli sahip olduğumu
düşündüm. Sevdiğim bir arkadaş nasıl yazdığımı sorduğunda biraz da ona takılmak
için bir Berk hikayesi anlattım ona, nasıl yazdığımı… İlhan Berk biraz da abartarak
bir balık hakkında yazı yazacaksa örneğin haftalarca onu takip edermiş, hatta
bundan dolayı evinin balık koktuğundan bahseder. Tanrı’yla aramızdaki iletişimde
bundan ibaret midir? Kendi kendimizin soluğunu kesmek ve buradan baktığımda
bizden daha üstün olana asla kavuşmanın mümkün olmamasının sanki şeytani yanı
her tarafımızı sarıyor, işte tapınmanın bir noksan yanı, isteklere kavuşmak için
yarattığımız küçük kıyamet, çaba olmadan yapılmak isteneni kim başardı.

Size en yakın renk nedir diye sordum bir keresinde bir şairimize, ağabeyliğine de
güvenerek, handiyse bunca yıllık dostluğun ezeli hakimiyetine karşılık verircesine
yeşil demişti, üstelik tok pastel bir renk, yeşil. Bir an hayatımda hiç de mutlu
olmadığımı genelde siyahlar ve beyazlarla iç içe olduğumu fark etmiştim tabi, -tabi
mi?- seslenmedim, neden büyük bir şairin rengi hep yeşildir. Büyük şairlerin rengi
hep yeşil midir? Sonuçta, yeşil, mavi, sarı tamamen bu dünyaya ait bir renk, şiirin
öte dünyayla bağı ne kadar.
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“-ebilmek” yeterlilik eylemi, örneğin yapabilmek ile yapmaklığı olmak arasında müthiş
–kelimenin ilk anlamıyla- bir uçurum vardır. Öyle göklerden gelen sesle ilintisini
burada kavrayamayız. Yani doxa ile aramızdaki bağdır bu. Bu doxa, patetik bulgularla
da yaşantımızda yer alabilir. Allah muhafaza düşünsenize bacağınız, ayağınız yok, hatta
düşünmek var, düşünebilmek yok. İşte hüküm süren aramızdaki ayrışma burada başlar,
kişi düşünebilendir, düşündüğünü eyleme sokabilen de şair oluyor değil mi? Yani
patetik olanla aramızdaki bağı çürütmüş oluyoruz. En büyük Türk dedemin kolsuz,
bacaksız olması bizi şiire götürmez mi peki? İşte elimin kolumun bağlı olduğu bu süreç
içerisinde şüphesiz bana sahip çıkan olacaktır. Bu sahip çıkmanın ötesine geçmenin
olanaksız, evet olanaksız olduğu bir seyir halinde olabilir miyim? Hiçbir şeyden şüphe
etmeden kendimi bu umarsızlık içine kaç kere soktum. Tanrı günahımı affetsin.

İnsan sürekli yanında olmasını istediği kişilerden uzaklaşıp yeniden döndüğünde
merhaba demeli midir? Örneğin moralinizin çok kötü olduğu veya çok mutlu
olduğunuz zaman yanınızda olsun dediğiniz kaç kişi var, varsayalım. İşte bizim belki
de çok şeytani yanımız bu mudur? Hep merhaba dediğimde şeytani bir yan bulaştı
galiba. Rahmetli nenem çok gezenin ayağına b*k bulaşır derdi, peki gezmeden bunca
yükü kim bize bıraktı.

Bir an ezoterizmin en derin sularında gittiğimi varsayalım, anlamın uç noktasından yeni
bir varlık keşfiyle, böyle bir şeyin mümkün olduğunu sanmıyorum, kendimden büyük
bir şeyin hiçbir zaman parçası olmadım, olamadım, şeytani bir küfür oluşturabilir
miydim yazdıklarımla, bu olsa olsa psikolojik bir sayrı olur, ötesi olacağını
sanmıyorum. Öyle ya dünyevi işlerinde bile yapayalnız bırakılmış olan ben, öte dünya
adı verilen yerdeki birileri tarafından çok da ciddiye alınacağımı sanmıyorum. En
azında Süleyman’ın çeyrek varsıllığı bile verilmediğine göre, ruhumun, tinimin bir
yerinde yazdıklarımla olsa olsa ciddi bir huzursuzluk haline dönüşsem, sayrı tanısı
konulması için bir serviste yerimi alırdım. Sonuçta içimdeki kıyametle ilintili pek de
şeytani bir özelliğimin olduğunu sanmak o devasa Akdeniz’e hakaret olurdu herhalde.
Her gün kalkıp işe gitmek, insani ilişkiler, şeytandan çok yoruyor beni. Bir keresinde
bir arkadaşım ben bu tarz şeylerden geriliyorum demişti, haklıdır akşam sahilde oturup
bira ve fıstık, ayaklarımızı uzatıp şeytandan daha çok aklımda olmalı sanki, şiir ne ki!
En azından oturma odamda dedemin gömüsü olmamasından dolayı mutluyum. Bir de o
kadının sarı akşamları olsa. Sonla ilk arasında, siyah beyazım şimdilik. Mutlu yuvam
nerede.
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   Şeytan imgesi ve kutsal ruh, çağlar öncesinden günümüz şiirine kadar önem teşkil
etmiştir. Bu durum şairin, şiirinin yapı taşlarını oluştururken reenkarnasyon olarak
betimleyebileceğimiz ruhani yapıyla bütünleşmesiyle birlikte nitelendirilebilir.
Çünkü şeytan suretinde tasvir edebileceğimiz kurmaca esnasında var olan figür,
işkence, intihar, şarap, fuhuş, Tanrı’ya isyan, aşk vb. haykırışlardan beslenir.
Şairlerin ruhunda yer eden bu şeytan, hep kaos ortamlarında yuvasını kurup varlığın
eceline el ense çekmektedir. Burada her şeyi dalgaya alacak bir tavır söz konusudur.
Argoyu ve kahvehane ağzını da bu söyleme dahil edebiliriz. Misal olarak hiciv
niteliğindeki eserleri bu konuda ele alabiliriz. Sözünü esirgemeyen şair konumunda
Nefî’yi de “Şiirin İçindeki Gizli Varlık: İblis” başlığı adı altında incelemek yerinde
olacaktır. Mutlaka bahsetmiş olduğumuz hususta yergileriyle karşılık görecektir.
Siham-ı Kaza’sından örnek bir beyit verecek olursak: “Filler de çekemezse ne acep
laşeni kim / Var mı bir sencileyin div-i mülahhem a köpek” Şair, kutsal yapılarla
şiirini inşa ederken Tanrı ile arasında büyük bir sır bulunmaktadır. Eski Türk şiiri
geleneklerinde de Tanrı’ya karşı bir inkâr, isyan durumu söz konusudur. Bahsi
geçen bu mevzunun Şathiye gibi adlandırılmaları vardır. Örnek verecek olursak Hz.
Pir. Eşrefzade Rumi’nin “Tecelli Şevk-i Didârın” şiirini ele alabiliriz. Güftenin
muhteviyatında kendini Tanrı’dan üstün gören bir figür bulunmaktadır. Kainattaki
bütün kutsallığı kuşandığını iddia etmektedir. Şairin içindeki lider şeytan
nitelendirilmesine bu şiiri misal olarak verebiliriz. “Semâda seyreder sırrım cihânı
tutdu envârım / Mukaddesler cemî'si benim sırrımda sergerdân” yani “Gökte
seyreder sırrımı bütün cihanı tuttu benim nurum / Kutsal şeylerin tamamı benim
sırrımla sersemlemiştir.” Anlamına gelmektedir. Böylelikle şair, Tanrı’nın
cezalandırmış olduğu şeytanı ruhuyla bütünleştirmiş, içine hapsetmiştir. 
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   Modern şiir geleneğinde ise Baudelaire, şeytan nitelendirilmesine öncülük eden
şairlerin arasındadır. Kimi zaman şarabı insana benzetmektedir. Şarabın nelere kadir
olduğunu, yaratılanları nasıl bir canavara dönüştürebileceğini ele almıştır. Kimi
zamansa bütün varlıkların ateşe taptığından ve kumardan söz açmıştır. Şarap
imgesiyle bir yok oluşu gözler önüne sererken ateş kavramıyla da ilahları,
kutsaniyeti insanın ruhuna işlemiştir. Kumarın da ne kadar büyülü bir şey olduğunu
da ifade ederek büyük bir kaosu akıllara kazımaktadır. Onun içindeki şeytan
genellikle kâinatın kutsal değerlerini kişileştirmiştir. Yani İsa, Tanrı vb. imgesel
ifadelerle onların eli ve ayağı olduğunu hayal dünyasında, gizli benliğinde
kurmuştur. Poetika açısından incelendiğinde de şairin içindeki iblis kavramını
karşılayacak imgeler her zaman daha dikkatleri üzerine toplayan ifadeler olmuştur.
Şairin içindeki o gizli varlıktan söz açmak gerekirse Kaan İnce ve birçok şair buna
örnek teşkil edecektir. Hayal dünyasında kurdukları ve şiirlerine taşıdıkları intihar
imgesini sahih yaşamlarıyla bağdaştırarak canlarına kıymışlardır. Sylvia Plath,
Gérard de Nerval, Sergei Yesenin, Mayakovski, Nilgün Marmara gibi isimler de
bahsi geçen intihar şairlerine misaldir. Ölüm imgesiyle bütünlemiş, örneği geçen
isimlerin intiharlarını kısaca inceleyecek olursak: Gérard de Nerval, sevgilisi
kendisini terk etmesinin ardından kendisini sokak lambasına asarak, Sergei Yesenin,
alkol bağımlılığı ve kadınlarla olan sorunlu ilişkisinden sebep psikiyatrik tedavi
görmek için bir süre akıl hastanesinde kalmış, Noel için bulunduğu hastaneden
çıkarıldığı sırada Moskova’daki İngiltere Oteli’nin odasında kendini asarak intihar
etmiştir. Mayakovski de dostu Yesenin gibi intiharı seçenlerden. Futurizm
Akımı’nın öncüsü şair, insanların devrim idealleri karşısındaki inançsızlığı ve
umutsuz aşkları nedeniyle Moskova’da yaşamına son vermiştir. Sylvia Plath,
1963'te evlerinin ikinci kattaki odalarında uyumakta olan çocuklarının yanına süt ve
kurabiye bırakmasının ardından odalarının kapısını da içeri gaz girmeyeceğinden
emin olacak şekilde bantlayarak kapatmış ve kafasını fırının içine sokarak intihar
etmiştir. Kaan İnce ise 1992 yılının ağustos ayının ilk haftasında “Gizdüşüm” isimli
kitap doyasını yayınevine teslim etmiş, ardından 11 Ağustos sabahı İstanbul
Kadıköy’deki bir otel odasının camından atlayarak kendi canına kıymıştır. Ve daha
nice isim intihar kavramını hayatlarıyla bağdaştırarak bu dünyayla vedalaşmıştır.
Aslında bahsettiğimiz isimlerin intihar sebeplerine bakacak olursak: Aşk, alkol,
psikolojik bozukluklar, inançsızlık, idealler, en ilginci ise Kaan İnce’nin intiharı
güçlü bir şekilde işlediği dizeleri yayınevine teslim etmesi ve birkaç gün sonra
kendini öldürmesidir. Svlvia Plath’ın ölüme adım atma şekline de bakarsak kendi
dünyasında kurmuş olduğu anlatımı gerçek anlamda gözlemyebiliriz. Genel olarak
bakıldığındaysa hepsinin ölüm şekilleri imgesel kurulmuştur. Bahsedilen bu
durumları şairin içindeki şeytanın dışa vurumu olarak yorumlayabiliriz. Bir hususta
da parantez açmak gerekirse, Edgar Alan Poe de Gotik Edebiyatı’yla şairin içindeki 
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lider şeytanı kehanet kavramıyla ruhlara aşılamaktadır. Poe, kurmaca dünyasında
ürkeklik, korku, kaos gibi kavramların gözyaşları olduğunu, kehanetin de bir
duyguya sahip olduğundan bahsetmektedir. Yani ölüm imgesinin canlı, gezip
dolaşabilen hatta yemek yiyebilen bir varlık haline geldiğini, intiharınsa tıpkı bir
solucan gibi kımıldadığını anlayabiliyoruz. Bu ifadelerden ve incelemelerden yola
çıkarak intihar kavramının şairlerin esas benliği olarak ele alabiliriz. Aslında ana
yapı taşı, kişinin içinde barındırdığı o şeytanın büyük ölüm endişesidir. Şair, kendi
canına kıyarak dünyadan göç eder fakat içinde yer eden lider iblis daima intihar
etmeyi unutacak kadar dalgındır.
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Kemalat yolculuğumuz,
Yalnız ve ıssız d�kenl� b�r yoldur,
Temmuzun en sıcağında,
İnsanların lanet okuyup kaçtığı,
Çobanların b�le sakındığı,
Zeh�rl� dere yataklarından,
Ağulu ağaç gölgeler�nden geçer,
Kayaların öfkeler�ne sarılırsın,
L�kenlere tutunursun,
Harabeler�, onlarda yeşeren üm�tler�,
Düşler�
İstemeden düşünürsün,
Bell� bel�rs�z pat�kalar,
Cehennem� yokuşlara sürükler sen�,
B�nb�r çeş�t kaya haykırışının,
Lav yüzler�nde donup kaldığı,
Ve b�nyıllarca �ç�n �ç�n yandığı,
Tanrının umarsızca onlara baktığı,
Konuşmadığı,
Yeryüzünün her gece sürüler� dağlara süren,
Boz güneşlerde �nler�ne çek�len,
Yeknesaklığından yüzçev�rd�ğ� peyzajlara,
Düştüğün �ç�n,
B�r karaçalıya takılıp,
Düştüğün �ç�n,
Sıcak toprağa çarpan yüzünün,
Kenarında açmış yaban karanf�l�nde,
Ayaklarına saldıran huysuz b�r d�ken�n,
Muc�zev� sarılığında,
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Ağır ağır d�kkat�n� çek�p Tanrılığın,
Göz ucuyla muhatap alınışın,
Adı b�le olmayan,
B�r sel yatağında,
Günün en cehennem� sıcağında,
Kuma uzanmış b�r balık kadar muc�zev�,
İç�nde b�r söz uyandığında
Onun sonsuz, sınırsız, anlaşılmaz yollarının,
Sess�zce seslen�şler�n�n,
Sendek� sesler�n�n,
Kemalat olduğunu b�leceks�n.
Kan ter �ç�nde kaybolmuş yürümen gerekecek,
Üm�d etmeden,
Beklemeden,
H�çb�r anlam vermeden,
Yolun sonunun olmadığı,
Yolda olmanın son olduğu,
Yaşamak ded�ğ�n�n,
B�r �şaret olduğunu
Yoldak� �şaretlerden b�r� olduğunu,
B�lerek yolda olman,
İstenecek
Kapılmadan b�ld�k manzaralara,
Den�z kenarlarına
Kalabalıklara,
Ser�n ve ferah rüzgarlara,
Herkes�n can attığı vad�lere, ormanlara,
Sapalıklara g�decek,
Sellerle yarılmış,
Duvar g�b� kayalarla örülmüş,
D�ş d�ş b�lenm�ş,
B�r şah�n�n end�şeyle sen� �zled�ğ� b�r vad�ye erecek,
Ulu b�r taşın huzurunda d�z çökeceks�n,
Belk� susacak,
Bell� bel�rs�z ağlayacak,
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Ve boşluğa soracaksın.
Sana cevap ver�lecek,
Gözler sen� �zleyecek,
Kayıp d�ller yeşerecek �ç�nde,
B�nyılları d�nleyen taşlardan öğreneceks�n,
Sükuta erd�ğ�nde n�tek�m,
Çok haş�n ve kurak rüzgarlar est�ğ�n� göreceks�n,
Vazgeçeceks�n
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D�km�ş�m gözler�m� bakıyorum uzanıp yattığı yerdek� cesed�me ve
güzel buluyorum kend�m�. Yaralı b�r efsane kadar güzel. Başkalarının
olab�leceğ� kadar güzel. 

D�km�ş�m gözler�m� bakıyorum cesed�me ve b�r telgraf tel� oluyor
cesed�m. Ben onun cambazı, onun tutsağı oluyorum. Sarsalıyor,
üstünden atmakla tehd�t ed�yor ben�. Sıkıca tutunuyorum ona,
lanetl�yorum onu. Sonra b�rden b�r merd�vene dönüşüyor. Ben�
buralarda bırakıp taşınan bütün dağlara elvedalarımın, dur duraksız
haykırışlarımın �ç�nden geçt�ğ� b�r buruşukluğa, b�r dalışa dönüşüyor.

Danslar ed�lecek cenaze tören�mde; kes�n bu. Her ağza yakışan b�r
sözcük olacak, yarılmış her kafatası �ç�n küstahça b�r nefret. 

Danslar ed�lecek cenaze tören�mde ve d�r�lecekler ayaklar altında
çayırlar. Vermekle yükümled�ğ�nde kend�n� her şey�n� veren b�r ana
karnı g�b� b�r tepeye tırmanmak (ya da bu tepeden �nmek) zorunda
kalacak �nsanlar. 

Şu, ben�m üstünde kıpırdanmadan durduğum tel, ben�m cesed�m. Neye
yararı var onu alıp ahşap b�r sandığa koymanın. B�r örtü ser�n üstüne,
çağırın kuşları, gels�nler tünes�nler orada. Şarkılar söyley�n, �lah�ler
değ�l; asla ç�çek d�kmey�n çevres�ne. Bunu yapacağınıza çökün
d�zler�n�z üstüne, yüzünüze gölges� vuran yapraklardan, s�z� g�zleyen
örtüden, s�z�n �nsana değg�n p�sl�ğ�n�ze katlanan gökyüzünden özür
d�ley�n. 
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Kaldırıyorum kafamı, şahane b�r ölü olan kadın kafamı ve ger�
döneceğ�m yolu arıyorum, ben�m yokluğumu anlayacak ıssız taşı
arıyorum. İç�mde b�r şey uyuyor ve ben uyandırıyorum onu. B�r şey
uyuyor �ç�mde ve h�ç olmadığım b�r şey bu; nasıl yaşayacağımı
b�lmed�ğ�m olası en güzel yaşam bu. 

H�çb�r şey gereks�nm�yorum s�zden.

Gülümsüyor cesed�m bana, hand�yse cam g�b� şeffaf boynum ve ben
unutulmaya yüz tutmuşum. 

Evet, güzel�m ben, b�r tek k�rl� tırnaklarım �hanet ed�yor bana. 

Alışın buna: ş�md� dans etme zamanı. 
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(Çev�r�: Recep Nas))





Oğlum nerede İshak, 
Tanrım nerede İshak, 
Günün ve gecen�n o ıssız saat�. 
Gogol, Alyoşa. Gogol’u hatırlamak mümkün. Alyoşa k�m! 
Ne yaparsam yapayım bendek� bu Tatar konuşur.
B�r avcının el�ndek� tuzak, ned�r olmayan ak�t.
Bahçe boş, kış seslenm�ş, g�d�lemeyen ne! 

Ben kend�me m� yazdım, 
İnce mevs�m�, el�nde büyülü küreye gerek yok,
Tansık yok, olduğum soy �ç�n, 
Böyle neden yorgunum, kend�mden uzakta,
Gecede b�r ged�k b�le yok, 
Deng�m nerede denk gelen kısrak! 

Gece, b�r balıkçı avını arar, 
Mecazdır bu belk�, kaybed�len kel�med�r 
Suya düşen! 
İşte den�z�n kıyısında dalga sesler�, 
Esk�l harabeler� rüzgarlı burunun, 
Tatar b�r Moğol, Tatar Moğol var mı, 
Bulunduğum kıyı mı, az sonra kaybolacak! 

İnsan ya n�syandır, ya �syan! 
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Quarterly, �s �t, money reproaches me:
'Why do you let me l�e here wastefully?
I am all you never had of goods and sex,
You could get them st�ll by wr�t�ng a few cheques.'

So I look at others, what they do w�th the�rs:
They certa�nly don't keep �t upsta�rs.
By now they've a second house and car and w�fe:
Clearly money has someth�ng to do w�th l�fe

- In fact, they've a lot �n common, �f you enqu�re:
You can't put off be�ng young unt�l you ret�re,
And however you bank your screw, the money you save
Won't �n the end buy you more than a shave.

I l�sten to money s�ng�ng. It's l�ke look�ng down
From long French w�ndows at a prov�nc�al town,
The slums, the canal, the churches ornate and mad
In the even�ng sun. It �s �ntensely sad.
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Üç ayda b�r param çıkışıyor bana:
“N�ye ben� z�yan ed�yorsun burada?
Sah�p olma fırsatını kaçırdığın ne varsa mal ve seksten yana
Halâ yazarak b�rkaç çek ulaşab�l�rs�n onlara.”

Bakıyorum başkalarının ne yaptıklarına paralarıyla.
Saklamadıkları apaçık yastık altında.
Heps� ed�nm�ş ş�md�ye dek �k�nc� b�r ev, eş ve araba
B�r bağı var kes�n paranın hayatla

Aslına bakarsanız ortak yanları çok fazla.
Erteleyemezs�n�z emekl�l�ğe gençl�ğ�.
Nasıl saklarsanız saklayın el�n�ze geçen�,
B�r�kt�rd�ğ�n�z yetmez tıraş etmeye sonunda s�z�.

D�nl�yorum paranın şarkısını. Göster�şl� Fransız balkon kapılarından
Bakmak g�b� bu b�r taşra kasabasına, aşağıda uzanan:
Gecekondular, kanal, k�l�seler çılgın ve süslü,
Uzanmış akşam güneş� altında. K� bu sonsuz hüzünlü.
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Ph�l�p Lark�n

(Çev�r�: Nesl�han Çel�kkanat)





cesed�m� görsem korkamayacak hale geld�m
aklımın serbestl�ğ�nde yeşeren yıllarımın
omur�l�ğ�m� paslatan yosun olduğunu anlamayacak.
uygun koşullar altında
               herkes nefes alır
cesed�m�n başında
               uygun koşullar
sürüsünden kopmuş b�r gazete başlığı g�b� bağırıyor.
‘‘ben g�tt�ğ�mde
�nsanlar evler�ne
sevd�kler� ülkeler�n bayraklarını assınlar
köpek veya bakter� besles�nler
güneşte kurutulmuş patlıcan depolasınlar
ya da
söyleyemed�ğ�m cümleler� sah�plens�nler
perdeler�nden, masalarından, yataklarından
                                                                  h�ç ayırmasınlar.
ben g�tt�ğ�mde
den�z
dün gece
tüm teessürünün üzer�ne
dermanı kend�nde b�r muhabbet g�b� sev�şm�ş
ve pürüzsüz dursa da
�nsanlar kend�ler�nde boğulacak.
bu b�r salgın değ�l
bu b�r hesaplaşma
d�l�n�z� unutacağınız türden.’’
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cesed�m� görsem tanımayacak hale geld�m
cerahatl� seferler� omuzlamış çel�ms�z�n yüzüne
b�r avuç toprak atsalar
                         adını unutacak.
susuzluğunu ve ama’sını ağzından düşürmezd�
ama’sı sabah
ama’sı akşam
ama’sı delalet
ama’sı adalet
ama’sı traf�k
ama’sı alkol
ama’sının altından bahs� unutulmuş seyahatler akardı.
susuzluğu başında zonklardı.
umarım ben yokken yalnız h�ssetm�yorsundur.
umarım çokluğun �ç�nde
çocukluğun hala vardır.
ve g�tt�ğ�n yerde
penceren� her açtığında
ucu gözükmeyen sonuçlar g�b�
                                  taşımak �sted�ğ�n b�r sebep
c�ğerler�n� dolduruyordur.
arzunun h�çl�ğe baktığı                
                 şeh�r manzaralarında
açgözlülüğün artık ışıkları söndürmüş
k�rasını unutturmak �ç�n uyuyordur.
g�tt�ğ�n yerde
susuzluğun
�y� n�yetl� çabalarına
çares�zl�kten m�gren g�b� saplanmıyordur.
 
cesed�m� görsem
                    gözler�nden öpecek hale geld�m. 
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 İran’ın öneml� çağdaş şa�rler�nden b�r� olup 1928 yılında Kaşan’da
doğdu. Güzel Sanatlar Fakültes�’n�n res�m bölümünü b�t�rd�. B�r süre
memurluk yaptı. Ş��rler�n� yayımlayıp d�nlet�lerde gen�ş k�tlelere
ş��rler�n� okurken, b�r yandan res�m serg�ler�yle bu sanattak�
yeteneğ�n� de gösterd�.

 Son dönem yen�l�kç� b�rçok İran şa�r� g�b� Nîmâ ve Tevellelî’n�n
etk�s�nde kalıp geleneksel ş��r kalıplarının dışına çıkarak şek�l ve
anlatımda yen� arayışlara yöneld�. Ş��rler�nde Doğu’nun m�st�k
dünyası, m�toloj�s� ve �rfanı kadar, Batı sanatı ve b�lg� b�r�k�m�n�n de
�zler�, sürreal�st ve natüral�st akımların etk�s� görülmekted�r. B�rçok
yurt dışı gez�s�nde bulundu. H�nd�stan, Japonya, Fransa, İtalya,
Yunan�stan, Mısır’da kaldı.

 İlk ş��r k�tabı Mergê Reng (Reng�n Ölümü) 1951 yılında yayınlandı.
Özell�kle Sedâyê Pâyê Âb (Suyun Ayak Ses�) ve 1970 yılında
yayınlanan Hacmê Sebz (Yeş�l Hac�m/Yoğunluk) k�taplarıyla çağdaş
Farsça ş��rde adından çokça söz ett�rd�. 1977 yılında Ma Hîç, Ma
N�gâh (B�z H�ç, B�z Bakış) adlı son ş��r k�tabını daha önce yayımlanan
yed� k�tabıyla b�rl�kte Heşt K�tâb (Sek�z k�tap) adı altında topladı.
Ş��rler� b�rçok d�le çevr�ld�ğ� g�b� b�rçok kez Türkçeye de çevr�ld�.

 Sepehrî’n�n ş��rler� başlangıçta çokça eleşt�r�l�p kötümser, topluma
ve gerçeklere sırtı dönük olarak tanıtılsa da sonrak� süreçte
ş��rler�ndek� ses uyumu, sözcüklerdek� mus�k�, �fadedek� der�nl�k,
nesne ve kavramlar arasında kurduğu bağdaştırmalarla haklı olarak
özgün ve güçlü b�r şa�r olarak anıldı. Çağdaş Farsça ş��r�n dünyaca
tanınan öneml� b�r �sm� olan şa�r, 21 N�san 1980 tar�h�nde öldü.
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Ne bulut var
Ne rüzgâr
Oturuyorum havuzun kenarında:
Balıkların gez�nt�s�, aydınlık, ben, ç�çek, su
Tem�zl�ğ� yaşam salkımının.

Annem reyhan topluyor
Peyn�r, ekmek ve reyhan, bulutsuz b�r gökyüzü, ıslak şebboylar
Kurtuluş yakın: Bahçedek� ç�çekler�n arasında.

Bakır kâsede nur, ne okşayışlar döküyor!
Merd�ven yere �nd�r�yor sabahı yüksek duvardan 
B�r tebessümün ardında saklı her şey
Zamanın duvarında b�r pencere var: Yüzüm görünüyor oradan. 
B�r şeyler var, b�lmed�ğ�m
B�l�yorum, b�r yeş�ll�ğ� kopardığımda, ben ölürüm.
Yukarı çıkıyorum, z�rveye dek, kol kanatla doluyum 
Karanlıkta yol görüyorum; fenerle doluyum ben
Işıkla ve kumla 
Ve ağaçla doluyum.
Yolla doluyum, köprüyle, ırmakla, dalgayla 
B�r yaprağın sudak� gölges�yle doluyum:
İç�m ne yalnız!
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(Çev�r�: Okan Alay)
(*): Kaynak, Hacmê Sabz (YEŞİL HACİM) k�tabı.





yüzümün kuzeye bakan yüzünde ağlıyoru

kayıp eşya bürolarında kend�m� arıyorum
günün dünü var. tünün nes� var
b�r duygunun �çres�nde b�r duygunun dışra

sen�
tek�n� kaybetm�ş b�r çorap g�b� bekl�yorum

yıkanmamış. ayakta d�md�k.
ya da
kes�lm�ş b�r ayakta çorap g�b�
y�m. kes�lm�ş ayaktak� çorap g�b� bekl�yor

sevmek sevd�ğ�m b�r şey değ�l
ama sözkonusu sen olunca

yaramı bende arama
ben sen�n olmadığnı sev�yorum
b�r telev�zyon g�b� açıldı yaram
ç�çekler� acıtıyor ağaçları
renkler� acıtıyor boyaları
dance me to the end of love

bu ş��rç�n gereken bazı d�zeler:

         m

          sı olarak bekl�yorum

         sen�

          um sen�

                                                                          sev�yorum sen�
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yarama yara,nıyorum
toplu seks = demokras�
b�r telev�zyon g�b� kapanıyorum
b�r telev�zyon g�b� kapan

g�zl� öznems�n
çok yağmurluydum. k�mseler� sevmek �ste
m�yordum. ben�

aklımda sürek

r ben�. eskortluğumdan yaralanmışım. b�r a
şka eskortluk ed�yormuşum. eskortluğumd
an yararlanmışlar b�r�n� sevecek olanlar. öz
ell�kle oğlanlar.
çok yağmurluydum. japon barında oturuyo
dum. tek k�ş�l�k b�r ç�ftt�m. adımı sayıklıyo
rdu radyo. ben

yıklıyordum. b�ra �çt�k

kü ölümsüz b�r�n� sevm

üydü.
çok yağmurluydum. ancak

eğ�ld�m. sırıl ve sıklam olm

ktan. bana aşık olmama

zaten b�r kapan g�b�

e.

                                                              dı yaram

                                            sürek lâfa tutuyordular. ve

                                        la fa la fa la fa sesler�. ve do
         fa do fa do fa
                                     sesl� ambulanslar taşıyordula

                                         benden
                                                           kalan son aşkları a

                                                          çe ayılıyordum. çün

                                                            �şt�m. çünkü çok öl

                                                                    sırıl ve sıklam d

                                                                    ayı bırakmıştım ço

                                                             yı seçt�ğ�nden ber�

                                                      kapandı yaram. üstüm
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yüzümün kuzeye bakan yüzünde ağlıyoru

kayıp eşya bürolarında kend�m� arıyorum
günün dünü var. tünün nes� var
b�r duygunun �çres�nde b�r duygunun dışra

sen�
tek�n� kaybetm�ş b�r çorap g�b� bekl�yorum

yıkanmamış. ayakta d�md�k.
ya da
kes�lm�ş b�r ayakta çorap g�b�
y�m. kes�lm�ş ayaktak� çorap g�b� bekl�yor

sevmek sevd�ğ�m b�r şey değ�l
ama sözkonusu sen olunca

yaramı bende arama
ben sen�n olmadığnı sev�yorum
b�r telev�zyon g�b� açıldı yaram
ç�çekler� acıtıyor ağaçları
renkler� acıtıyor boyaları
dance me to the end of love
yarama yara,nıyorum
toplu seks = demokras�
b�r telev�zyon g�b� kapanıyorum
b�r telev�zyon g�b� kapan
                                                      dı yaram
g�zl� öznems�n
çok yağmurluydum. k�mseler� sevmek �ste
m�yordum. ben�
                                    sürek lâfa tutuyordular. ve

bu ş��rç�n gerekmeyen bazı d�zeler:

         m

          sı olarak bekl�yorum

         sen�

          um sen�

                                                                          sev�yorum sen�
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aklımda sürek

r ben�. eskortluğumdan yaralanmışım. b�r a
şka eskortluk ed�yormuşum. eskortluğumd
an yararlanmışlar b�r�n� sevecek olanlar. öz
ell�kle oğlanlar.
çok yağmurluydum. japon barında oturuyo
dum. tek k�ş�l�k b�r ç�ftt�m. adımı sayıklıyo
rdu radyo. ben

yıklıyordum. b�ra �çt�k

kü ölümsüz b�r�n� sevm

üydü.
çok yağmurluydum. ancak

eğ�ld�m. sırıl ve sıklam olm

ktan. bana aşık olmama

zaten b�r kapan g�b�

e.

                                        la fa la fa la fa sesler�. ve do
         fa do fa do fa
                                     sesl� ambulanslar taşıyordula

                                         benden
                                                           kalan son aşkları a

                                                          çe ayılıyordum. çün

                                                            �şt�m. çünkü çok öl

                                                                    sırıl ve sıklam d

                                                                    ayı bırakmıştım ço

                                                             yı seçt�ğ�nden ber�

                                                      kapandı yaram. üstüm

Umut Yalım





Havuz başına g�tm�şt�m
Aks�n� suda görürüm d�ye belk� yalnızlığımın
Havuzda su yoktu 
Balıklar:
“Ağaçların h�ç kabahat� yok.” d�yordu
Öğlen yaz �le demlenm�şt� 
Suyun aydınlık oğlu oturdu havuzun kenarına
Ve güneş�n kartalı gel�p kaptı götürdü onu.

Cehennem�n d�b�ne, suyun oks�jen�ne ulaşamadık 
Pullarımızın parıltısı g�tt� k� ne g�tt�!
Fakat o yoğun ışık
O kırmızı karanf�l�n sudak� aks� 
K� rüzgâr est�ğ� zaman çarpardı yüreğ�
Gaflet�n kıvrımları ardında,
Gözümüzdü o b�z�m
Cennet�n �krarına açılan küçük b�r pencereyd�.

Bahçen�n kalp atışında görürsen eğer Tanrı’yı, h�mmet et
Ve söyle “Balıkların havuzunda su yok.” 

Rüzgâr çınarı arıyordu
Bense Tanrı’yı.
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 Sohrâb Sepehrî

(Çev�r�: Okan Alay)

(*): Kaynak, Hacmê Sabz (YEŞİL HACİM) k�tabı.





Önce, o son ölü/m başlayacak.
Evren�n en büyük kazası, o.
-zaman kadar esk�-
Yırtık b�r uçurtma g�b� düşecek
Gökyüzü, yukarıdan. Işığı, ışıkla 
                                                 Söndüren.
 
Uçaklar uçuyordu evren�n çürük damında; hatırla! Ateş�, ateşle tutan
Onlar… O zaman, söylem�şt�n.  – Tanrının boynundak� madalyonda,
Hunhar b�r yaradır, yaşamak. Sırtımızdak� hançer�n kötürüm Gölges�!
Ve değ�l m� k�, zamanın haylaz oğludur �nsan ömrümüz. Evden kaçıp 
Babasının m�rasıyla, kumar oynar orada. Ve sonra, gün gel�r, -mutlaka 
                                  Gel�r- Yan� güneş�n kanı çek�l�rken damarlarımızdan…-
  
 
Belk�, b�r gün batımında…  - O kocamış, b�lge
Babamız, bulmadan b�z�,- B�r öğrenc�n�n, zayıf
Karnes�ne yazacaksın ben�; Son b�r �ç çek�şle, ben�.
                                                                        B�r vaft�z tadında!
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Mustafa Eroğlu





Çünkü �ş�m b�tt� bu �ş denen şeyle
Ataşlar, zımbalar ve her b�r şeyle
Müşter�ler ve büyük bahaneler�
Müth�ş yalanları ve gen�ş ağızlı güzel kızlarıyla.
Akıntıya kürek çek�yorum. Şurama kadar geld�. Sıkıldım,
sıkıldım b�r den�zkızıyla evl� b�r adam kadar.

Ve �ş�m b�tt� �ştek� �şlerle. Toplantılarda, tutanaklarda
hayal kurdum, Kağıda ç�z�kt�rd�m, der�ne daldım
ve soyup tekrar g�yd�rd�m her b�r kadını.
Her düğme, her fermuar, her kopça
On sek�z ay boyunca dalış kaskında
p�s kokusuyla yaşadım kend� nefes�m�n

Yan�, bu mesele kapandı ben�m �ç�n.
Dostluğa gel�nce. B�r ağlayan �nc�r sunab�l�r�m
Voltajı olan ama elektr�ğ� olmayan o sözde kardeşlere.

Dolabımı boşalttım. G�tmek �st�yorum ş�md�
ve b�r ç�ft eld�ven, �k� tem�z çorap g�b� şeyler�
katlamak b�rb�r�ne.
Son sözüm budur. Ötes� yok.
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S�mon Arm�tage

(Çev�r�: Neşe Yaşın)





B.Ç: İlk olarak kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

A.B: 1973 Kasım'ında İstanbul'da doğmuşum. Ailem 1938'den önce Tunceli'den
Sivas Divriği'ye sürülmüş. Bu sebeple köy yaşamını bilirim. Ankara
Üniversite'sinden Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nden mezun
oldum.

B.Ç: Kitaplar, edebiyat ilk ne zaman hayatına girdi? Okur olarak başladığın serüven
yazmaya nasıl evrildi?

A.B: 1980 öncesi sol, sosyalist bir çevrede büyüdüm. Kitaplar, türküler, şarkılar...
harbi dostluklar, düşmanlıklar gördüm. Şiir gibi yaşayan genç kadınlar, erkekler.
Her uğraşın değerini emekle bulduğu bir dünya. Yazmaya şiirle başladım. Ortaokul
sıralarında. Yazmaktan çok okumanın, hep okumanın öncelikli olduğu bir süreç bu.

B.Ç: Distopya'da ileri bir tarihteyiz ancak geçen senelerde çokça adını duyduğumuz
Kanal İstanbul projesi sonrasındayız ve bir kapanma hikayesi içindeyiz.
Büyüdüğünüz çevre gereği olsa gerek bu güncel tartışmayı yaratan şeyi kurgunun
temeli haline koyarak bir ürün ortaya çıkarmışsınız. Diğer bir yandan da bu
kitabınız aslında ilk bilim kurgu eseriniz. Distopya'yı yazmaya başlama fikri
zihninize nasıl zuhur etti? Eserinizde güncel durum üzerinden yapılan alegori
üzerinden anlatmak istediğiniz nedir?
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A.B: Yazmaya başlarken işin bu noktaya evrileceğini düşünmemiştim.

İnsan benim diyebileceği bir hikayenin sahibi olabilir mi sahiden?
Ya bir hikayesi olsun diye hiçbir çabası olmayanlar?

İçinde insana rağmen nefes alan, almayan her ne varsa, her şeyiyle dünyayı yine
insan için var olan, işleyen mükemmel bir makine gibi gören ilerleme aklı yarattığı
bir büyük illüzyonun parçalarını uzun yıllar içinde çok da acele etmeden tek tek
bütün zihinlere işledi.

Artık yaşayan herkesin kendi muhteşem hikayesi peşinde koştuğu; hangi ekonomi-
politik koşulların içinde yaşıyor olursa olsun, giderek aynılaşan, aynılaştıkça da hep
daha çok özel olduğunu hissetmek isteyen yığınların arzularını okşayan görsel,
işitsel sürekli bir akışın ortasında, aslında içten içe hep farkında olduğu giderek
sefilleşen varlığına bir anlam arayan insan için ille de yalanların üretildiği bir güç
odağına ihtiyaç yoktur. Bana öyle geliyor ki gelinen noktada artık tek tek her birey,
bir diğeri için bu güç odağının ta kendisine dönüşmüştür. 
Arızalıdır, hastalıklıdır.

Yalandır varlığı insanın, hikayesi yalan.

B.Ç: Önceden de kitap yazdığınızı görüyoruz. İlk kitabınızla ikinci kitabınız
arasında neredeyse 9 yıl var. Yazma noktasında üretken olduğunuzu düşünüyor
musunuz? Üretken olmanın iyi olduğunu düşünüyor musunuz yoksa çok daha
sabırlı olmanın, eser için daha sağlam adımlar atmanın temelini oluşturduğunu mu
düşünüyorsunuz?

A.B: Kapitalizm için makbul olabilir ancak bize dayatılanın aksine herhangi bir
alanda uzmanlaşmanın ve neredeyse sadece bu uzmanlık alanına dair faaliyet
sürdürmenin, söz konusu sanat olduğunda çok da anlamlı olmadığını düşünüyorum.
Birkaç yılda bir arka arkaya kitap yazmak, bunun nitelikli bir sonuç olduğuna
kendini ikna etmek "piyasaya" ağırlığını koymuş bir grup yayınevi bünyesindeki
popüler soytarı için normaldir elbette. Binlerce liralık reklam atışıyla okuyucunun
da buna ikna olmasını sağlamak hiç de zor değilken üstelik. Buradan, böyle
bakıldığında kaleme aldığım çeşitli mecralarda yayımlanan birçok metni görmezden
gelirsek, evet kitap konusunda pek üretken olduğum söylenemez.
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B.Ç: Peki neden Distopya'yı Fihrist'te yayınlamak istediniz?

A.B: Fihrist'in Genel Yayın Yönetmeni Ömer Alkan'ın dosyaya olan inancı,
heyecanı belirleyici tek neden buydu. Öncesinde birkaç yayinevine göndermiştim.
Aylarca süren uzun değerlendirmelerin ardından, dosya Distopya adıyla
kitaplaştıktan çok sonra bu yayınevlerinden bazıları başvuruma olumlu yanıt
vermişlerdi. Durum budur.

B.Ç: Son olarak yeni bir çalışmanız var mı?

A.B: Yevgeni Zamyatin, "Gerçek edebiyat, çalışkan ve güvenilir memurlar
tarafından değil, yalnızca ve yalnızca aykırılar, hayalciler ve asiler tarafından
yaratılabilir." der. 

Evrenin çok, çok küçük bir parçasına sıkışıp kalmış insanlığın bulunduğu yerden
bakarak fizik yasalarının eğilip büküldüğü; var oluşun, yaşamın aklın ve hayalin
ötesinde sınırsız olasılık barındırdığı, değişimin ve sürekliliğin sonsuzluğunda, şayet
becerebilirsem bilimkurgu alanın sağladığı tüm bu hareket alanını kullanarak
yazmaya başladığım bir taslak var.
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  Garsonlar mutfakla sahildeki masalar arasında mekik dokuyor. Bir yandan balık
ayıklanıp ot haşlanıyor, bir yandan hazır mezeler camekânlı buzdolabına taşınıyor.
Taburelerini gölgeye çekmiş karides ayıklayan iki garson dışında herkes bu
curcunanın parçası. Bir tek onlar, belki de yaptıkları iş gereği ağırdan alma lüksüne
sahip. Sabahtan beri, ne zaman karides ayıklamayı bitirseler boş sepet alınıyor,
ağzına kadar dolu bir sepet önlerine bırakılıyor. Onlar da işi dalgasına vuruyor. Şef
garson bakmadığı sürece beş karides ayıklanıp sepete giriyorsa biri arsız kedilere
gidiyor. Şef garson alınacakların listesini bir gün önceden buzdolabı kapağına asar.
Liste çoğunlukla aynıdır. Bazen farklı bir malzeme eklediği de olur. Nadir bulunan
bir mantarın sosu gibi, yeteneklerini sergileyebileceği bir tabağın hazırlığı için
gereken özel bir şey. Müşteriler arasında lokantaya özellikle şef garson için gelenler
var. Lokantanın adı Kydonia, ama kimse cumartesi akşamı “Kydonia’ya gidelim”
demez, “Bir ara Faruk’a gidelim”, der gedikli müşteriler birbirlerine; özellikle
kadınlar, balık sevmeseler bile. Şef garson herkesi kapıda karşılar, onları önce
mezelerin bulunduğu camekânlı buzdolabının yanına götürür.
   “Haydari var mı?”
   Şef garson itiraz eder:
   “Yapmayın lütfen. Onu herhangi bir yerde bulabilirsiniz.”
   “Balık dışında başka ne yiyebilirim peki?”
   Adam kalbi kırılmış gibi yalandan başını yana eğerek:
  “Neden balık sevmediğinizi biliyorum. Çünkü henüz benim elimden yemediniz.
Şimdi mutfağa girer, sizin için sıcak ot tabağı hazırlarım. Babaannemin adadan
getirdiği tarif. Bayılacaksınız.” 
    “Demek mübadilsiniz?”
   O sırada hafif, tatlı bir esinti çıkar. Kadın ürperir, şalını güneş yanığı omuzlarına
atıp şef garsonla sohbet ederken, adamın dikkatini bir başka masada ısrarla
kendisine bakan, ilgisini bekleyen bir müşteri çeker. Bu güzel gecenin tadını
çıkarabilsinler diye onları yalnız bırakacağını söyleyip öbür masaya geçer.
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   “Balığı nasıl buldunuz? Şanslısınız, bu kadar tazesine her zaman rastlanmaz. Daha
bir saat önce canlıydı.”
  Şef garson gece boyu bir masadan ötekine koştururken şikâyet etmez. Hatta
bundan keyif aldığı bile düşünülebilir. Garsonlar kendi aralarında konuşurken onun
bir sahne sanatçısı olduğunu söylerler. Eski çocuklardan birisi tabakları kurularken
anlatır:
  “Bu şef var ya bu şef, karısını toprağa verdiği günün gecesi işinin başındaydı.
Durumu bilmeyen birisi hayatta vaziyeti anlamazdı. Öyle güler yüzlü, öyle neşeli.” 
   “Deli mi bu adam?”
  “O gece iş bittikten sonra patron, şefi yol kenarında hüngür hüngür ağlarken
görmüş. Yeri geldikçe ‘işte profesyonellik budur’ diye her çalışanına anlatır.”

  Şef garson son hazırlıkları yapıyor. Birazdan imbat çıkacak, açık denizden
topladığı bütün can yeleklerini lokantanın sahiline taşıyacak. Denizin üstü
durmadan yalpalayan, batıp çıkan turuncu bir adayla kaplanacak. Kıyıya vurmasına,
hatta yaklaşmasına fırsat vermeden toplamak, göz önünden uzaklaştırmak gerek.
Tatilciler yollarda, sahillerde göçmenlerden kalan eşyaları görmeye alıştı. Ama
burada kimse böyle bir şeye tanık olmak istemez. Eğlenmek için para ödüyorlar.
Bunu sağlamak görevi. Öyle düşünüyor. Sonra beyaz masa örtüleri serilecek.
Gölgelikler kapanacak, gökyüzünde yıldızlar yanıp sönmeye başlayacak. İlk
müşterilerin gelmesiyle kadehler çınlayacak. 
   Balıkçı teknesi fenerle balıkçı barınağı arasından giriyor, denizin üzerinde geniş
bir yay çizip Tavuk Adası’nı açıktan alarak iskeleye yanaşıyor. Şef garsonun gözü
hanidir denizde. Beyaz gömleğinin kollarını kıvırarak kumsala atlıyor. Bu akşam
ızgaraya hangi balıkların atılacağını balıkçının oltasından çıkanlar belirleyecek. 
   “Geç kaldın,” diye sesleniyor.
  Peşi sıra gelen garson mutfaktan bir koşu getirdiği leğeni teknenin önüne
bırakıyor. Balıkçının fırlattığı halatı yakalıyor, mapaya düğümlüyor. Balıkçı motoru
susturunca ortalık sakinliyor. Adam bordanın üstünden denize atlıyor, sepetin
içindekileri leğene döküyor. Yüzü, kolları güneş yanığı. Üstündeki ıslak tişörtü
çıkarınca giysisinin koruduğu bembeyaz teni ortaya çıkıyor. Ellerini beline dayıyor.
Boğazını temizleyip tükürüyor:
   “Gece dörtten beri denizdeyim. İşte. Hepsi bu.”
  İki tane el kadar karagöz, bir kırlangıç, beş ufak mercan. Şef garson leğendeki
balıklara hoşnutsuz bakıyor:
   “Tüh. Napıcaz şimdi?”
   “Ne geldi başıma, bir bilsen?”
   “Hayır olsun,” diyor şef garson.
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  “O koyda müzik açmazlardı aslında,” diyor adam birdenbire. Onaylamadığını belli
edercesine başını sallıyor. “Fena oldu, çok fena.”
   Şef garson bir şey anlamadan balıkçının yüzüne bakıyor. Balıkçı konuşkan birisi
sayılmaz. Başka zaman olsa çok lakırdı etmeden balıkları bırakır, parasını alıp
gider. Ama bugün iskeleye yanaşmasından tekneden inişine kadar halinde bir
tuhaflık var. Şef garson bunu en başında sezdi.
   “Ağzımın içi zehir gibi, önce bir çay söyle de içelim.”
   Şef garsonun el işaretiyle komilerden birisi çatal bıçak parlatmayı bırakıp iki çay
getiriyor.
   Balıkçı kovaya tıkıştırdığı kuru gömleğin cebinden iki dal sigara çekip birini Şef’e
uzatıyor.
   “Hiç iyi olmadı,” diye hayıflanıyor yine.
   “Doğru dürüst anlatsana şunu.”
 “Çıplak’ın açığında avlanıyordum. Vuruyordu da vuruyordu namussuz, hiç
olmadığı kadar iştahlıydı. İşte, bu kırlangıcı orada yakaladım.”
  “Hey maşallah,” diyor şef kırlangıca bakarak. “Çorbası güzel olacak, ama bir
kırlangıç kimseye yetmez.” Balıkçının dün yakaladığı adabeyini hatırlayınca
rahatlıyor. Hayalinde ocağın ateşini harlayarak balıkları pişmeye bırakıyor.
   “Sahil Güvenlik yanaştı, komutan ‘yardımın gerekiyor’ dedi.”
  Balıkçı denizin üstünde bir yeri işaret ediyor. Garson, balıkçının gösterdiği yere
üstünkörü bakıyor. 
  “Kaçakçının birisi mültecileri Midilli diye İlyosta’ya getirmiş. Bomboş adaya
bırakmış garipleri. Gece karanlıkta bir şey anlamamışlar tabii. Sabah olunca
bakmışlar ki insan yok, ev yok; keçiden başka bir şey yok. İki gün iki gece
kalmışlar orada.”
   Balıkçı iki gün iki gece derken gözlerini iri iri açıyor.
   “İşe bak sen.” Şef sakallarını sıvazlıyor. Balıkhanede bir soruşturulsa taze kalamar
bulunur belki, balıkçıya sormak gerektiğini düşünüyor. 
   “İçlerinden birisi denize açılmış, aklı sıra yardım getirecek. Görsen, öyle de genç
ki.” Sigaradan kısa bir nefes çekiyor. O anda aklına gelmiş gibi soruyor:
    “Hiç denizde boğulmuş birisini gördün mü?”
  Şef garson afallıyor. Balıkçı sorusunda samimi, yanıt bekliyor. Gördüm dese o
zaman başka bir şeyler daha söyleyecek, eğer görmediyse aklından geçenleri
söylemesine gerek yok. 
   “Yok,” diyor, “görmedim.” 
   Balıkçı başını sallıyor.
   “Yazık olmuş,” diyor şef.
   “Öyle,” diyor balıkçı. 

S a y f a  54On u n c u  S a y ı



  “Koca gemi, İlyosta’nın sığlığına yanaşamaz. İki asker verdiler yanıma. Gel git
yirmi yedi kişiyi taşıdık. ‘Sağ olasın, büyük faydan dokundu’, dedi komutan.”
   “Öyle dedi ha.”
   Balıkçı bir an susuyor.
   “Bir de şey oldu.”
   “Ne?”
  “Biz mültecileri taşırken gezi teknesinin koya gireceği tuttu. Kaptan durumu
anlayınca biraz açığa demirledi. Müziğin sesini sonuna kadar açtı. Çocuğun ölüsü
Sahil Güvenlik’in güvertesindeydi. Normalde o koyda müzik açmazlar aslında ama
işte… Açtı sesini. Sonuna kadar açtı.”
   Bir şey arar gibi etrafa bakınıyor.
  “Tur yolcuları fark eder de keyifleri kaçar diye. Evet, çocuk ölmüştü, anası, babası
zaten perişandı. Müziği falan duyacak halleri yoktu ama yine de...”
   “Olan olmuş,” diyor şef. “Kaptan doğrusunu yapmış.”
   Balıkçının dik dik bakması sinirine dokunuyor, durup dururken canı sıkılıyor.
   “İnsanları bedavaya mı getirip götürdün?”
   “Üç beş kuruş verdiler, ancak mazot parasını çıkarır.”
 Gençler leğeni içeri taşıyorlar. Şef ne kadar ısrar etse de balıkçı kalamar
bulamayacağına yemin billah ediyor. 
  Motor çalışınca denizin üstü bir anda kırışıyor. Şef teknenin ardında bıraktığı
köpüklü çizgiye bakakalıyor. Denizin üstünde tek başına bir balıkçı, diye
düşünüyor. Öyle olunca her şey kolay. Ayaklarının dibinde bir dalga patlıyor. Şimdi
şu can sıkıntısına bir hal çaresi bulup kırlangıcı ocağa atması lazım.
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Anneannem Fatma Kurnaz’a

“İnsanın yuvası, yüreğinde sevgiyi çoğalttığı yerdir,” diyor anneannem. Uçları
sararmış okul fotoğrafını albümün içine bırakıyor yavaşça. Elinin titremesine engel
olamıyor. Yaşlılığın kahverengi benekleri kaplamış bedenini. Gözlüğü burnunun
ucunda. Hava iyiden iyiye karardığından ışığı yakayım diye kalkıyorum yerimden,
koluma sarılarak durduruyor beni, “İstemez,” diyor sakince. İçimde tuhaf bir
yalnızlık. Anneannemin babasının ölüm yıldönümü. Öldüğü günün üzerinden
yetmiş beş yıl geçmiş. Bütün sevdiklerinin ölüm yıldönümünde yaptığı gibi
fotoğraflara bakıyor anneannem, oysaki babasının tek bir fotoğrafı bile yok elinde.
Sokak lambasının cansız ışığı odaya vuruyor. Gölgeler katılaşıp koyulaşıyor gitgide.
Anneannemin eli böğründe. Feri sönmüş bakışları kucağındaki albümün sayfaları
arasında geziniyor. Ucu kıvrılmış, sepya tonlarında bir fotoğrafı eline alıp bana
uzatıyor. Parmağı kır saçlı adamın üzerinde, “Köy enstitüsünün son yılında cebir
hocamızla,” diyor. Sesi hüzünlü. Fotoğrafta bir genç kız olan anneannemin
kulaklarının arkasından iki yanına uzanan kalın belikleri, yüzündeki utangaç
ifadeyle birleşiyor. Gözlerindeki acı yıllardır hiç değişmemiş. Bütün fotoğraflarında
hep o aynı içe işleyen buruk bakış. “Sana enstitüye yazılmamızı anlatmış mıydım?”
diye sorunca defalarca anlatmış olmasına rağmen, “Anlatsana,” diyorum. Ezbere
bildiğim bu hikâyeyi anlatmak iyi gelecek ona, biliyorum. Karanlık dolduruyor
odayı iyiden iyiye. Fotoğraflardaki siluetler belirsizleşiyor. Anneannemin
gözlerindeki özlem derinleşiyor. Kucağındaki örtüyü düzeltiyor usulca. Başını
kaldırıp yüzüme bakıyor. Gözlerim gözlerinin içinde, girdaba dönüşüyor bakışları,
ona doğru çekildiğimi hissediyorum.
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“O gün dağda keçileri otlatıyordum,” diyor.

Başımda tuhaf bir dönme hissiyle anneannemin sesi bir yankıya dönüşüyor.

Dağın zirvesine yakın bir yerdeyim. Yabanıl ormandan gelen esinti tenimi
ürpertiyor. Güneş bütün heybetiyle tepede. Karşımda keçilerini otlatan anneannem.
Dokuz yaşlarında ya var ya yok. Otlu peyniri yufka ekmeğe sarmış yemeye
çalışıyor. Kötü bir haber alacağını biliyormuş gibi boğazında anlamlandıramadığı
bir düğüm. Bayırdan koşarak gelen amcası, babasının ölüm haberini getiriyor
şehirden. O gün babamın öleceğini hissetmiştim ben, dediği o uğursuz gün her şeyi
değiştiriyor. Dağın ışıl ışıl görüntüsü başkalaşıyor birden. Sis basıyor her yanı, göz
gözü görmüyor. Keçiler dağılıyorlar dört bir yana. Dokuz yaşındaki –anneannem–
Fatma, var gücüyle koşuyor eve. Kayalara takılıp yuvarlanıyor, dizleri parçalanıyor
ama koşmaya devam ediyor. Ev ekşi ekşi kokuyor. Anası kuru fasulye yapmış,
yanında da soğan. Sini odanın ortasında. Fatma ağlıyor, anası, kardeşleri hepsi
ağlıyor. Anneannemin görmediğim kardeşleri kanlı canlı karşımda, doyamadığı
anası hemen yanımda. Aldığım nefes kadar gerçek. Köydeki bir avuç insan, döne
döne, dövüne dövüne ağlıyorlar. Daha otuz yaşında değil babası. Üç kardeş döşeğin
üstüne atıp kendilerini, bugünü hiç yaşamamış olmayı diliyorlar. Soğan kokusu
genizlerini yakıyor. 

Babasının ölümünden bir ay sonra, muhtar elinde bir kâğıtla çıkageliyor evlerine.
Ev diyorum ama ev evlikten çıkmış. Evin bel direği ortasından kırılmış. Çöktü
çökecek, yıkık, virane, hüzünlü bir ev. Yoksulluk gırtlakta. “Bir okul açılmış,” diyor
muhtar. “Yetim çocuklara öncelik veriyorlarmış. Çocukların hayatı kurtulur,”
Analarını ikna etmek öyle kolay olmuyor. Nasıl ayrılır çocuklarından? Muhtar
kararlı, “Sen de hastasın,” diyor. Buz kesiyor dört duvar. 

Üç gün sonra, at arabasının arkasında yan yana diziliyorlar. Üç çocuğun tüm
kıyafetleri tek bir tahta sandığa sığıyor. Toprak yoldan vilayete giden asfalt yola
çıkıyorlar birkaç saat sonra, yaz sıcağı buram buram terletiyor hepsini. Fatma’nın
gözü yol boyu sıtma ağaçlarında. Tarlalardaki mahsullerin boyu, rengi, canlılığı
şaşırtıyor Fatma’yı. Babasının ölümünü düşünüyor. Yokluğu büyüyor içinde. Anası
öksürüyor sürekli, ciğerleri sökülüyor sanki, karnı sırtına yapışmış, bir deri bir
kemik. Güneş tam tepelerinde, sersemletiyor iyice. Burnunda sası bir soğan kokusu.
Şehir ürkütüyor hepsini. Taş köprünün üstünden geçerken Fatma gürül gürül akan
ırmağın görüntüsüne hayran oluyor. Şehirde sıtma ağaçlarına tüneyen güvercinler
bile farklı, daha tombul, daha gri.
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Hükümet konağında duruyor at arabası. Muhtar önde, anneannemler arkasında
giriyorlar binaya. Valinin onları beklediğini söylüyor tıknaz bir adam. Oymalı
büyük kapı açılınca kırmızı halıyı görüyorlar; kapının eşiğinde ayaklarındaki kara
lastikleri çıkartıp giriyorlar içeri. Valinin yüzünde tatlı bir gülümseme. “Sizler bu
milletin efendisisiniz,” diyor adam. Gözleri tozlu, çıplak ayaklarında. Ülkenin dört
bir yanındaki köy çocuklarını topluyorlar, başımızın üzerinde yeriniz var, diyor.
Adamın gözlerindeki minnettarlığı görüyorum. Ardından masasına dönüyor,
masanın üzerinde bir şeyi karıştırıyor; kâğıtlar, dosyalar yer değiştiriyor; beyaz bir
kâğıda birkaç satır yazıp imzalıyor; anneannemin annesi sessizce ağlıyor. Hepsini
bir film gibi izliyorum. Halı kirlenmesin diye çıkarılan kara lastiklerin, umuda giden
yolda tekrar ayaklara geçirildiğini görüyorum. Fatma şaşkın. At arabası bu sefer
gara götürüyor onları. Yanlarındaki tahta sandığı kucaklıyor Fatma. Anaları ağlıyor.
Küçükler hayatlarında ilk kez trene binecek olmanın heyecanıyla yerlerinde
duramıyorlar. Fatma sandığı kenara koyup anasının hırlayan göğsüne sımsıkı
sarılıyor birkaç kez. Kadın durmadan öksürüyor. Yüzü limon sarısı. Kömür kokuyor
vagonlar. Rüzgâra tutulmuş küçük bir dal parçası gibi el sallıyor anneleri. Anaları,
siyah bir noktaya dönüşene kadar bakıyorlar arkalarına. Yüzlerinde kömür isi,
gözleri nemli. Bu, çocukların annelerini son görüşleri. Fatma, sandığı açıp Vali’nin
verdiği kâğıdı en üste koyuyor.

Köy enstitüsünün ne olduğunu bilmiyorlar. Üç yetim, okulun kapısından girdikleri
anda dünyaları değişiyor. Hasan erkeklerin koğuşuna gidiyor, Fatma ve Hatice
kızların bölümüne. Ranzada altlı üstlü yatıyor iki kardeş. O gece analarını, evlerini,
köylerini düşünmekten uyuyamıyorlar. 

“Hatice alt ranzamda hıçkırarak ağlıyordu,” diye anlatıyor anneannem yetmiş beş
yıl sonra. 

Ertesi sabah gün doğmadan uyandırılıyorlar. Cebir öğretmenleri, nöbetçi olduğunu
söylüyor çocuklara. Okulun arkasındaki boş araziye dikilmiş fidanlar var. Bir de
dikilmek için bekleyenler. Boy boy. Kimi kısa, kimi uzun. Cebir hocası o gür
sesiyle, “Birer fidan seçin,” diyor çocuklara. Yeni gelen sekiz küçük talebe birer
fidan alıyorlar ellerine, yan yana kazıyorlar toprağı. Toprak nemli. Kazmayı
vurdukça açılıp çoğalıyor. Taze kekik kokusu artıyor nedense, Fatma o ilk sabahı
kekik kokusuyla anımsıyor. Sabah serinliğinde dikiyorlar fidanları. Can suyu
veriyorlar güle eğlene. Güneş dağın ardından ucunu gösteriyor, köklenecek bir fidan
Fatma.   
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Okula gittikleri ilk hafta tahtaları yontmayı, düzeltmeyi ve tahta sandalye yapmayı
öğreniyorlar; her harfin bir sesi olduğunu ve yan yana gelince ahenkle dans
ettiklerini de. En sevdiği zamanlardan biri, sağdıkları sütlerden yoğurt yapmak. Taş
gibi mayalanıyor onun yoğurtları. Herkes hayran. Hasan’ın mayaladığı sütler
kesiliyor. Bunu görünce her defasında katıla katıla gülüyorlar. Bir tek İlk Yardım
dersi korkutuyor Fatma’yı, iğne yapmayı öğrenmesi gerekiyor çünkü. Okulun
müdürü sabah konuşmasını yaparken, çocuklara, “Siz öğretmen olarak gittiğiniz
okulda hem hemşire, hem ırgat, hem öğretmen, hem de terzi olacaksınız,” diyor.
Bunları duydukça yüreği kanatlanıyor Fatma’nın. 

Öğrenci, öğretmen hep birlikte çeltik tarlasına mahsul kaldırmaya gidiyorlar. Yolda
marşlar söylüyorlar. Dinlenme aralarında öğretmenleri Anadolu’nun destanlarından
birini anlatıyor. Uzun hava söylüyor Urfalı Osman. Gün, güle oynaya bitiyor. Fatma
yastığına başını koyduğunda tatlı bir yorgunlukla uykuya dalıyor.  

İğne yapmayı, dikiş dikmeyi, kerrat cetvelini, hendeseyi, hikâye yazmayı öğreniyor
Fatma, rubailer ezberliyor. Her gün diktiği fidanı sulamayı unutmuyor. Fidan
günden güne büyürken, okula gelişlerinin beşinci ayında, analarının ölüm haberi
geliyor bir akşam. Üçü ayrı yataklarda aynı acıya ağlıyorlar o gece. Fatma babasının
öldüğü gün genzine dolan soğan kokusuyla anımsıyor anasını da. Aynı yakıcı koku.
Cenaze için köye gidecekleri gün bütün okul kapıya kadar eşlik ediyorlar onlara.
Öğretmenlerinin elleri omuzlarında. Hepsi onların acısını paylaşıyor. Aynı çatının
altında tek yürek olmayı öğreniyor bu çocuklar. Fatma bu anı hatırladıkça, şimdi
olduğu gibi gözleri buğulanıyor. 

Köye vardıklarında, iki göz odası olan kerpiç evlerine yabancı gibi giriyorlar. Ateşi
sönen bir ocak. Soğuk, tatsız. Direğin tuttuğu duvar çökmüş. Anasız babasız birkaç
gün kaldıkları bu yer artık yuvaları değil. Evin kapısına asma kilidi vururken Fatma
sırtını dikleştiriyor. Artık kardeşlerine hem analık hem babalık yapması gerektiğini
bilerek dönüyor okula.

Dört yıl o okulda hayata dair, sevgiye, dostluğa, umuda, bilgiye, edebiyata, fiziğe,
bilime dair her şeyi öğreniyor Fatma. İstiklal Marşı’nı okudukları her gün yaptığı
konuşmasında “Kolunuzda altın bileziğinizle Anadolu’ya ışık saçacaksınız,” diyor
okul müdürü. Fatma bu duygularla mezun olup atanıyor bir köy okuluna. Devlet
küçük bir tarla veriyor maaş olarak, iki de inek. 
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“Bir yıl bunlarla geçindim,” diyor anneannem. Gözlerindeki mana derinleşiyor.
Fotoğrafları okşuyor.

“Müdürün o konuşmalarda söylemeyi unuttuğu bir şey vardı,” diyor. 

“Neydi?” diye soruyorum.

“Öğrenci de olsanız, öğretmen de olsanız okul hepimizin yuvasıdır, demeyi
unuturdu hep.” 

Oda karanlık. Anneannemin çevresinde ışıltılı bir hale. Bütün öğrencilerin,
öğretmenlerinde bulduğu o sevgi ışığı. Albümü masaya koymam için bana uzatıyor.
Buğulanan gözlük camlarını bluzuna siliyor. 

“Lambayı yak da kitap okuyayım biraz,” diyor. “Çok yoruldum.”  

Albümü masanın üzerine bırakıyorum. Karpuz lambanın sarımsı ışığı parlıyor
tavanda. Anneannemin okulun koridorlarında gezinen ayak seslerini duyuyorum.
Sevgiyi, güveni, mutluluğu bulduğu o yuvanın kapısını hiç kapatmadığını bilerek
perdeleri çekiyorum.
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Semr�n Şah�n





Sekiz ekim pazartesi
Bu kadar rüzgâr bize fazla geliyor. Sağ tarafını kapatalım balkonun. 
Dokuz ekim çarşamba
Mısırın bu sene hiç tadı yok. Şöyle ver kızım sen benim çayımı.
On ekim cumartesi
Seksen iki yaşındaymışım, yok doksan! Güçleri bana yetiyor ya tabi, ne derlerse tamam
diyeceğim. Çok beklerler, daha şimdi ördü annem saçlarımı da okula götürecek bir
soluk. Şurada otur bekle beni dedi, çantamı alıp geleyim.
On bir ekim perşembe
Sen kimin kızısın? Anneme benziyorsun. Hokka burun. Kalıplısın da o gibi.
On iki ekim salı
Oturamıyorum rüzgârdan diyorum, duvar ustasından da ses seda yok. Evde yabancı
yüzler dolaşıyor. Kimi güven veriyor kimi endişe. Bir çay demleyeyim annem gelene
kadar bari diyorum. Çayı bulamıyorum. 
On üç ekim pazartesi
İçimden mi geçiyor bu laflar? Tıkır tıkır yazıyor mu biri yoksa onu da mı ben
uydurdum. Bana anne diyen bir kızcağız annen öldü senin dedi, yirmi yedi sene önce
dedi. Bak sen gözleri de kör olmuş, görmüyorlar onu çiçekleri sularken bile. 
On dört ekim cuma
Polisi aradım söyledim, gitmiyorlar evimden, hangi odaya girsem bir yabancı oturuyor. 
On beş ekim salı 
Her gün biraz daha karışıyor kafam. Bir tabak duruyor önümde, hiçbir şey yemedin
diyor çocuğun biri. Tabağı görüyorum, yemeği görüyorum, çocuğu görüyorum,
anlamsız geliyorlar bana sadece. Gülesim geliyor. Kaşığı tutuyorum bir, bir
bırakıyorum.
On altı ekim Pazar
Seksen iki yıl yaşamışım ama hiç yol yürümemiş gibi bakıyorum okul yolundaki
çocuklara. 

Her şey bir heves iledir, böyle yaz.
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El�f Erdoğan





   Denizi karaya tercih edenlerin mekânı. Deniz ticareti ile yaşayan, tıpta ileri,
ressamı, heykeltıraşı bol, dürüst davranmayanların hemen cezalandırıldığı kenttir
burası. Kötülerin barınamadığı şehir. Farklıları seven, koruyan, zengin, ihtişamlı,
elit, Knidos. Kos adasının sipariş edip müstehcen bularak kabul etmediği Çıplak
Afrodit’i meydanında sergileyen kenttir Knidos. Karmaşık görünür ama basittir
yaşaması. Saygı, sevgi dolu, dürüst oldun mu kolaydır. Denizseverlerin cenneti,
karadan ayağını çekemeyenlerin cehennemi. Özgürlükçü, eşitlikçi, bilimsever,
ticaretsever Knidos.
   “Knidos’a gidelim.” “Knidos’a ?” “Evet, atlayalım arabamıza gidelim, buradan 33
km. uzaktaymış.” “Peki o zaman, termoslarınızı doldurun çocuklar, güneş kremi
süreceğim, yanıma gelin, işiniz bitince.”
   Eskiden olsa kılı kırk yarar, uzun araştırmalar yapardım. Deniz yolu ile mi gitmeli
yoksa karadan mı? Restoran var mıdır? Yolu nasıldır? Tesis var mıdır? Gidince ne
göreceğiz, ne bulacağız? Kitaplar alır, okur araştırır, iyice bilgilenir sonra yolda
çocukların beynini bir güzel yıkardım. Bu defa öyle olmadı, sabah kalktık,
“Knidos’a gidelim mi?” dedi, çocuklar. Eşim de “Peki,” dedi. Yola çıktık.
   Afrodisias’ın o yeşillikler arasından yumuşacık kayan yolu yok. Keskin virajlı,
yıllardır bakım yapılmamış, dönerken tek teker havada, yüreğin ağzında gittiğin çok
dar bir asfaltı var. Ah keşke denizden gitseydik, korkudan gözümü açamıyorum.
Hava da çok sıcak. Yol boyu otların, toprağın altında kalmış eski kentin kalıntılarını
görebiliyorsun. Doğayla aynı renkte taşlar, duvarlar, surlar, ev kalıntıları. Neyse ki
çile uzun sürmedi. Knidos’a vardık. Park yeri antik kentin bayağı dışında ya da
sıcaktan bize öyle geldi. Bilet gişesine varmadan kentin girişinde sağda bizi
kocaman bir tiyatro karşıladı aniden, böylesi büyüğünü hiç görmedim, ne
Sagalasos’ta ne Efes’te. Tiyatro’nun tam karşısı deniz, sahnenin fonu uçsuz
bucaksız Akdeniz. Hafif bir esinti burnumuza incir ağacı kokusu taşıyor. Knidos’ta
pek ağaç yok. Afrodisias’ta gezerken size zeytinler, defneler, selviler eşlik eder.
Gölgelerin içinde rahatça gezersiniz. Ama burada yoğun bir bitki örtüsü yok daha
ziyade sararmış otlar var. Bu şehir sapsarı, güneş tam tepede olduğundan mı bu
kadar sarı yoksa yaklaşık iki bin beş yüz yıldır güneşe maruz kalmaktan mı sararmış
her şey? Bilemedim… Ama tatlı bir meltemi var sanki doğal klima. Gişelerden
geçince dik tepeler karşılıyor bizi, görevli karşıdaki tepede güneş saatini
görebilirsiniz diyor. Yankı’da sabahleyin bir kırıklık vardı, takati yok yürümeye.
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Toprak yolu tırmanarak güneş saatinin peşine düşemedik. Karşıdan Deveboynu
Deniz Feneri gel gel yapıyor ama mümkün değil. Elimi alnına götürdüm, ateşi var,
covid mi oldu acaba? “Bu seferlik antik kent keşfimizi kısa tutalım mı?” “Tamam,”
diyor herkes. Askeri limanın çevresinden dolaştık. Denizin o sakinleştirici sesini
dinledik. Kayalıklarda deniz domatesi gördük. Heyecanla gördüğümüz kayaya inip
resimlerini çektik. Hemen yüce google’a bakıp, deniz domateslerinin temiz
denizlerde yetiştiğini öğrendik. Domatesler denizin temizliğini onaylamış oldular.
   “Denize girelim mi, anne?”
   “Böyle bir turkuaz mavi görmemiştim hiç. Ah, Akdeniz, güzelim Akdeniz, bütün
yıl ne olursa olsun ne yaşanmışsa yaşansın sonunda sana geliriz ve sen tedavi
edersin, en büyük doktor sensin.”
   “Haydi anne, denize güzelleme yapmayı bırak, at kendini.”
   Kıyıdaki ağacın altına eşyalarımı bıraktım, çocuklar çoktan suya girmişti. Kumlar
yumuşacık, kurabiye hamuru adeta, su desen bu sıcakta serinleten türden. İyot
kokusu, tuz tadına karışırken yavaşça bıraktım kendimi onun sarmalayan kollarına.
Çocuklara baktım suya dalıp çıkıyorlar. Bir yengeç gördüler galiba hep aynı yerde
dönüyorlar. 
   “Anne, anne bak ne bulduk!”
   “Nedir onlar öyle? Aaa bayağı büyük taşlar!”
   Yanıma geldiler, ikisinin de elinde büyük, düzgün kesilmiş, parlak yeşil taş var.
   “Şu kayanın altındaydılar.”
   “Çocuklar bunlar sanki bir kuyumcunun elinden çıkmış gibi. İkisi de aynı boyda,
çok ilginç. Haydi bakalım, çok güneşte kalmayalım.”
   Kıyıda bekleyen eşime “Havluyu atsana,” diye seslendim. Bir anlam veremedi
ama çok da sorgulamadan atıverdi. Havluyu belime sarıp taşları da altına sakladım.
Küçük cebi olan deniz çantasının içine yerleştirdim. İçimden bir ses bunlar alelade
şeyler değil diyordu.
   Orada bulunan tek restorana oturduk. Garson, “Yemeğe büyük grup bekliyoruz,
alamayız,” deyince. “İçecek bir şeyler getirin madem,” dedik, biraz buruk.
Çalışanların hepsi bir örnek üstünde aslan resmi olan “Knidos Lion” yazılı tişörtler
giymiş. Burada bir aslan heykeli olduğunu okumuştum. Hikâyeyi bir de onlardan
dinlemek için laf attım.
   “Çalınan aslan heykeli şu karşı tepedeydi değil mi?”
 “Hayır çalınmamış. Zamanın padişahı tarafından hediye edilmiş İngilizlere.
Gelmişler, burnun altına gemiyi yanaştırmışlar, aslanı çekiciyle indirip alıp
gitmişler.”
   “Ne yazık! Peki neden o burunda duruyormuş aslan?”
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   “Gözlerinde kocaman değerli, parlak, yeşil taşlar olan aslan deniz yoluyla şehre
girenlere geceleri hem deniz feneri görevi görüyormuş hem de Knidos’un
zenginliğini, ihtişamını yansıtıyormuş.”
   Adam kocaman, yeşil taşlar dediğinde çocuklarla bir an göz göze geldik. Tam
konuşacaklardı ki kaş göz işareti yaptım. “Yoksa onlar mıydı? Onlar aslanın gözleri
miydi?” diye geçirdim içimden.
   “O taşlara ne olmuş peki?”
  “Çok önce çalınmış belli ki, aslan taşınırken çekilen resimlerde, gözleri oyuk
görünüyor.”
   “Ne ilginç hikâyeymiş, bunu hiç duymamıştım. Ben daha çok kazanılan bir deniz
savaşı sonrası zafer sembolü olarak o tepeye konulduğunu biliyordum. ”
   “Öyle yapılıp zaman içinde de kentin sembolü olmuş belli ki. Arkeolog geçinen
İngiliz, Amerikalılar burayı hiç rahat bırakmamış. Hazine üstünde oturan bir kent
burası. Ama aslan buraya dönecek. İngiltere’den geri istemek için binlerce imza
toplandı.”
 “Öyleymiş baksanıza, bir aslan heykelinin gözlerini bile değerli taşlarla
bezemişler.”
  Kalplerimizi Knidos’a bırakıp, dönüş yolunda eşimle taşları ne yapacağımızı
konuştuk durduk. Başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti ki nereden bilelim? Yüce
google’ı açtım okumaya başladım:
  “Tarihi eserleri bulan, sahip oldukları veya kullandıkları arazide tarihi eser
bulunduğunu bilen veya yeni haberdar olan vatandaşlarımızın, bunu en geç üç gün
içinde, kendisine en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara, diğer yerlerde
ise mülki idare amirlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu, yasal bir zorunluluk
olmasının ötesinde tarihi eserlerimizin talan edilmesinin önüne geçmek için örnek
olması gereken bir vatandaşlık görevimizdir.”
   “Bak sana diyeyim, biz bu canım taşları, muhtara teslim etsek, buraya yatla gelip
giden turistlere bir güzel okutur. Çevrede müze de yok verecek.”
   “Üç gün içinde diyor ama. Dönünceye kadar otel odasında durur mu bunlar?”
   “Duracaklar başka çare yok, hem ne zaman bulduğumuzu nereden bilecekler.”
   “Peki o zaman, dönüşte Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim ederiz.” 
  Knidos’un zenginliği denizci tüccarlarının zeytinyağlarını uzak diyarlarda satıp,
kazandıkları küp küp altın paralardan gelmiyordu. Bu zenginlik topraklarında
barındırdığı yaratıcı insan çokluğundandı. Yıllarca güzelim Knidos’a kimse sahip
çıkmamış, yabancılar tarafından talan edilmiş. Bunda en önemli etken belki de
ulaşımının zor olması, Anadolu’nun her yerinden tarih fışkırması ve göz önündeki
antik kentleri kazmaktan Knidos’a sıra gelmemesiydi.
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   Eve dönüşte, ailecek tartışıp durduk. Çocuklar iki koca taşı resmi kurumlara
teslim etmeye razı gelmedi.
  “Biz bulduk. Madem aslan İngiltere’den dönecek biz de döndüğünde gözlerini
kendi ellerimizle teslim ederiz,” diye tutturdular. 
   Knidos Aslanının ülkeye döndüğü gün orada olup en büyük sürprizi yapacakları
anı hayal ettiler. O taşların aslında ne olduğunu öğrenemedik ama gerçeğin küçük
bir düşle başladığını bilerek hayal kurmaya devam ettik.
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   Bu vahşi dünyaya ait her şeyi, aslında daha çok kendime ait son şeyi unutmak için
dalıyorum yaratıcının yüzü kayasına. Bir yüzü var mı gerçekten? Neye benziyor?
Ziyadesiyle öfkeli bakıyor olmalı, “sizi helak edeceğim,” diye bağıran devasa,
korkutucu, çatık kaşlı bir kaya. Kaya dendiğine bakmayın, aslında kadim çağlardan
kalma süngerimsi bir yapı. En azından kulağıma gelen söylentiler bu yönde. Daha önce
de benliğimin insani olan her parçasından beni azat etsin diye onu ziyarete geldiğimi
biliyorum ama nasıl göründüğünü hiç hatırlamıyorum. Belleğinden kurtulmaya çalışan
biri olarak garip bir çelişki. Sorularımı sorabilmek ve cevaplar dahil her şeyi unutmak
için çırılçıplak dalıyorum bulanık, kırmızımsı sulara. Dibe indikçe her nefeste
baloncuklar etrafımı sarıyor, görüş alanımı daha da kısıtlıyor, yine de büyük bir
heyecanla aralarından geçiyorum çocuksu bir oyun oynar gibi. Mutsuzum ama kendimi
eğlendirmeyi iyi biliyorum. Nasıl nefes alabildiğimi ise hiç anlamıyorum, sanki buraya
aitim, hiç yabancılık çekmiyorum. Ayaklarımı çırptıkça ışık azalıyor, ışık azaldıkça
dünyamı unutmaya başlıyorum gibi geliyor. Hayır, daha değil, önce konuşmamız lazım,
dedim ya soracak sorularım var yaratıcıya. Madem bu kadar çirkin bir türüz, neden
belleksiz değiliz ki? Belki belleğimiz olmasaydı biz vicdanlı insanlar kötülerin arasında
rahat rahat yaşayabilirdik; iyiliğimizi, saflığımızı da unuturduk o zaman ha yaratıcı.
Bana verecek cevapların mutlaka vardır, yoksa bu son dalışa yıllardır boşuna
hazırlanmış olacağım. Belki kendimi unutmuş ilkel bir insan olarak karaya çıkacağım
ama en azından tatmin edici bir bilgi almalıyım. Bu sefer öyle elmayla filan
kandıramazsın. 

   Koluma dolanan bir yosun yüzünden irkilip düşüncelerimden uzaklaşıyorum, içime
belli belirsiz bir korku gelip oturuyor, kalbimin her atışında o korku da kaba
parmaklarıyla kalbime bir fiske atıyor. Korkan yanım hâlâ benimle. Yaratıcının bile
içimizden söküp atamayacağı, yaşama içgüdümüzün yanında bize armağan edilen en
temel dürtümüz. Yosundan kurtulup olmayan cesaretimi toplayarak ağır hareketlerle
dibe doğru yolculuğuma devam ediyorum. Şu “kendinizi bulmak için içinize doğru
ruhsal bir yolculuğa çıkın” lafları geliyor aklıma. Aniden gülüyorum nefes vererek,
kabarcıklar çoğalıyor. Herkesin aksine ben yanlış yöne yolculuk yapıyorum diye
düşünüyorum; kalbime değil, beynime doğru… Hatırlamak, unutmaktan daha kolay.
Benliğimin son kalan kırıntılarını da unutmam lazım, O’nun bana unutturması lazım.
Tıpkı dürüstlüğümü, fedakârlığımı, doğruculuğumu, çalışkanlığımı, az ile yetinen
yanımı, duygusallığımı, ağırbaşlılığımı, nezaketimi, cesaretimi ve daha pek çok
sevmediğim özelliğimi benden aldığı, kendi isteğimle bana kişiliğimi unutturduğu gibi. 
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   Dışarıdayken ciğerlerimde oksijen kalmadığını hissederek yaşadım her an, hiç
durmadan soluksuz öksürerek geçirilen bir ömür gibi ya da tam bir şey söylemek
isterken boğazıma tükürüğüm kaçmış da tıkanıp kalmışım gibiydi. Hassaslığım
cehennemim oldu. Yaşadığım sinir boşalmaları, sarsıntılar organlarımın yerini
değiştirirdi sanki. Öfkeden delirdiğim de olurdu, karmaşadan kaçtığım da. Kalender de
olmaya çalıştım, isyankâr da… Vicdanlı da oldum, vicdansız… Hayır hiç olmadım.
“Neyim var benim? Neyim var?” Yanlış soru. “Neyim ben? Neyim?” Doğru soru.
İnsanım, herkes gibi. Herkes gibi insan olmanın dayanılmaz sancılarını yaşıyorum.
Yaşıyordum, bugün bu son bulacak. İçime girip bakmalıyım, damarlarımın parlak
yüzeylerinde kendimi, pejmürde bedenimi görmeliyim, mezar taşıma bakar gibi. En
önemlisi, ‘O’nunla konuşmalıyım, beni yaratan, beni ben yapan, beni yok etme gücüne
sahip olan, beni kendimden soğutan, bana yalanlar söyleyen, hayatlarımızın baş
rolündeki ya da şöyle mi demeliyim başımızın içindeki o sulu yapıyla. Çünkü artık bir
kadının dağınık saçlarına, bir çocuğun titreyen ellerine, bir gencin umutsuz gözlerine,
bir yaşlının dökülmüş dişlerine, bir köpeğin kopartılmış kuyruğuna, yanan bir ormana,
çamura dönmüş bir denize, kurumuş toprağa, kapkara dumanlara umursamadan
bakabilmek istiyorum. Al şu vicdanımı benden, ‘ben’ bitsin artık, ‘ben’ kalmasın,
içimde insan denen yaratıktan eser kalmasın. 

   İşte orada, çok uzakta, karanlığa rağmen görüyorum o pembemsi, grimsi rengini.
Sanki üzerine belli belirsiz uhrevi bir ışık düşüyor. Yaklaşıyorum duraksamadan, koyu
gölgesinin altına giriyorum, dizlerimin üzerine çöküyorum sığınır gibi, kendime bakar,
kendimden saklanır gibi. Aynı anda kulaklarımda yankılanan bir ses “seni
bekliyordum,” diyor. “Daha önce de defalarca gelmiştin. Bütün benliklerini unutturup
yollamıştım seni. Kalan son kırıntını da yok etmeye kararlıysan, hadi bakalım sor
sorunu, doğru cevaplayacağıma dair garanti veremem. Yanıltmak benim en iyi bildiğim
iştir, yanıtlamak değil.” Şaşırmıyorum, tam olarak beklediğim buydu. Hemen
konuşmaya niyetim yok, biraz inceleme yapmalı, etrafında yüzmeli, unutmak istediğim
kendimi daha net görmeliyim. Ben onun etrafında dönerken, benimle birlikte dönen su
ne yapacağını şaşırıyor, farklı yöne doğru uzaklaşıyor, uzaklaşırken büyüyor, girdaba
dönüşüp belli bir yerde sönüyor. Yüzü yok, üzerinde girinti çıkıntılar olan ifadesiz bir
kaya. Neden bir yüzü olduğunu hayal etmişiz ki? Belki de o bizi yarattığı için değil, biz
onu yarattığımız içindir. Her şeyi yüze benzetmeye bayılıyoruz.
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   Öylece duruyor gibi ama içinde şimşekler çaktığı belli. “Sen mi bizi yarattın yoksa
biz mi seni yarattık,” diye soruyorum dayanamayıp. Cümlem bitmeden daha “ben,
düşünerek ve hayal ederek, önce kendimi sonra sizi yarattım. Beni tanrınız sandınız,
oysa sizin bir parçanızım, en kudretli yanınızım,” diye yanıtlıyor. “Düşünmeyi ve hayal
etmeyi bırak o zaman, yok olmak istiyorum, insan olmak istemiyorum, dedin ya kalan
son benliğimi de üzerimden atmak istiyorum, hayvanlaşmak istiyorum.” Konuşurken
ağzım kıpırdamıyor ama “hayvanlaşmak istiyorum,” derken haykırıyorum. O an gözüm
yerdeki onlarca bana benzeyen bedenlere takılıyor, yakından bakmak için aşağı doğru
süzülüyorum, hepsi tıpatıp benim aynım. Kiminin gözü açık kiminin kapalı, öylece ölü
gibi yatıyorlar suyun tabanında. Sevmediğim her bir parçam, öldürülmüş ya da
unutulmuş olarak duruyorlar. İşte şu, ellerini göğsünde birleştirmiş, gülümseyen beden,
nezaketim olmalı. Şuradaki, eli çenesinde, az sonra söyleyeceklerini ölçüp tartıyor gibi
görünen bedense, dürüstlüğüm… “Daha önce de geldiğini söylemiştim. Bir bütün
olarak değil, her seferinde bir parçan, sevmediğin, unutmak istediğin bir yanın geldi ve
bir daha geri dönemedi. Çünkü o yanını unutmamı söyledin ben de unuttum.”
Yaklaştım, yumuşak gibi görünen, yılların sertleştirdiği yüzeyine dokundum. “Şimdi de
en insani yanımla geldim, vicdanımla. Beni ben yapan en temel özelliğimle. Al onu
benden ve ağzından salyalar akan aptal bir yaratığa dönüştür. Bu dünyada öyle acılar
gördüm ki artık dayanamıyorum.” “Sen nasıl istersen,” diyor, ilk defa itaatkâr bir ton
var sesinde. “Vicdanını hayal ederek var etmeyi bırakıyorum. Bu son görüşümüz
olacak. Çünkü sen artık insan değilsin.”

   İnsanın kalan son bedeni, içi boş bir poşet gibi süzülerek yere, diğerlerinin yakınına
bir yere düşüyor. Sünger, kaya, yaratıcı, beyin, tanrı yani ben… Adımı ne koyarsanız
koyun, düşündüğüm sürece sizi yaratıyorum, her bir yanınızı her gün yeniden inşa
ediyor, kendinizi size hatırlatıyor, canım isterse inşa ettiğimi yıkıyor, canım isterse
iyilik, canım isterse kötülük veriyorum. Yaratıcınızım ama çoğunuzun inandığı gibi
tanrınız değilim ve bir yüzüm yok. 
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Ayşegül Bostancı





 Deneme: Ş��r�n Olanaklılığı Üzer�ne1.

Duygudaşlık, ya da ona çağdaşlık d�yel�m, düşünceler� ve eylemler�
meşrulaştırmak adına dengeler� sağlayan stat�k b�r kuvvett�r, evet, bıçak �le
tırnak törpülemed�r, ve hayır, taş �le sırt sıvazlamadır. Olma’nın �ng�l�z
anahtarıdır; dolayısıyla olma b�ç�mler� arasından ş��r�n var ed�c� (yok ed�c�)
gücünün kend� üzer�nde kullanımıdır. “Günün ş��r�” demek, standart hale
get�r�lm�ş ş��r demekt�r — pek tab� �y� b�r ş��r kend� kıstaslarını yaratır (bakın b�r
ş��r�n standardının olmadığını ama �y� b�r ş��r�n başarılı b�r kend�-yaratım
olduğunun üzer�nde duruyorum) — ama b�r atılım olarak ş��r h�çb�r zaman
“ş�md�”n�n değ�ld�r. Bu durumda “şa�r” yakıştırmasını yapacağımız k�ş�
gerçekten de b�r kah�nd�r: Ş�md�’n�n, görme b�ç�mler�nden b�r� olduğunu kabul
edersek, şa�r, bugün görür, yarın var olur. Çıkarımdan anlaşılacağı üzere, bugün,
henüz şa�r değ�ld�r. B�naen, gününün sorunları da onun ş��r�n�n kapsama
alanına g�rmeyecekt�r; şa�r daha doğru b�r tab�rle, erk�nd�r. Şa�r�n �dea’larını
konudan ayrı tutmak üzere, şa�r b�r kamu malı değ�ld�r. Çoğu zaman da
kamunun kend�s�nden b�r parça olmamakla b�rl�kte, k�ml�ğ�n
boyunduruklarından öteded�r; b�r anlamda, soyuttur. Ş��r b�r f�k�r değ�ld�r, zaten
ş��r de f�k�rlerle yazılmaz. Ama şa�r�n kend�s� b�r f�k�r, b�r düştür; atıfta
bulunarak düş görend�r demek �st�yorum. Sanatçı profesyonel olmayandır.
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Payandalar:



    2. Hak�kat Üzer�ne

Doğa yok. Kapsayıcı ve bütünley�c� doğa yer�ne, kenara atılmış ve �z�n ver�lm�ş
b�r doğa var. Ben b�r başkasıdır’a, “sen b�r hayvansın” demek �st�yorum; çünkü
gerçekl�ğ� b�z�m leh�m�ze olacak şek�lde bükmektense, “hang� gerçek?” d�ye
sormayı yeğler�m; ben hang�? K�m sokakta ıssızlıkta yürüyor, ve sözcükler�n
ahd�ne sığındığı zaman, seçen m� yoksa seç�len m�? Tahakkümler arasında b�r
başına bırakılmış anlamında. B�r ayıp şurada, burada, d�zelerde sürekl�
örtülüyor, b�r öncek� met�nde bahsett�ğ�m duygudaşlık. Burada
tamlamalarından kurtulmuş b�r cümle var: Ben hang�? Eğer, ben k�m�n? de
evr�l�yorsa b�zler g�b�, ben, �nsanın varlığında taşların da payı olduğunu
düşünüyorum. Bu yüzden sormaktan çek�nm�yorum; ben hang� kuyrukluyıldız,
hang� deprem, hang� yarım cümle? Evrende her şey b�r k�taba ulaşmak �ç�n vardır. Ben
ney�n bes�n�, ben hang�?

Dünyadak� her şey kötü yazılmış b�rer ş��rd�r. Hatta, göreb�lenler �ç�n dünyanın
kend�s� buruşmuş b�r kağıt g�b�d�r.
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Onur Tuna Bozbey





El�mde Robert Mus�l’�n “N�tel�ks�z Adam’ı. Bu k�tap, James Joyce'un “Ulysses”
veya Marcel Proust'un “Kayıp Zamanın Peş�nde” yapıtı kadar, geçen yüzyılın
en kanonlaşmış romanlarının Almancadak� karşılığı n�tel�ğ�nde b�r baş
yapıttır.

B�r roman, nasıl olur da, b�r�n� ötek�nden koparmaksızın, hem
toplumb�l�msel hem ruhb�l�msel, hem b�reysel hem de kolekt�f boyutlarıyla
bütün b�r dönem�, üstel�k en yetk�n düzeyde b�r edebî m�mar�n�n yapısı �ç�ne
alarak �şleyeb�ld�? Doğrusu bu sorunun yanıtı bende yok.

N�tel�ks�z Adam, koca b�r ömrün yapıtı adeta. Oluşturduğu toplam ve eks�kl�k
en azından bunu söylemey� haklı çıkarıyor. 

1942'de Robert Mus�l'�n ölümü, y�rm� yıllık yazma serüven�n� dramat�k b�r
şek�lde kes�nt�ye uğrattı. Aslında kes�nt�ye uğrayan şey, V�yana’da
sahnelenmekte olan savaş t�yatrosunun son perdes�nde, her defasında
toparlanmayı beceren b�r adamın dağılış öyküsüydü.

İnsanı, şüpheyle der�nden sarsan b�r çağa sürükleyen eser, 32 yaşında b�r
matemat�kç� olan genç Ulr�ch’� merkez�ne alıyor.
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El�mde Robert Mus�l’�n “N�tel�ks�z Adam’ı. Bu k�tap, James Joyce'un “Ulysses”
veya Marcel Proust'un “Kayıp Zamanın Peş�nde” yapıtı kadar, geçen yüzyılın en
kanonlaşmış romanlarının Almancadak� karşılığı n�tel�ğ�nde b�r baş yapıttır.

B�r roman, nasıl olur da, b�r�n� ötek�nden koparmaksızın, hem toplumb�l�msel
hem ruhb�l�msel, hem b�reysel hem de kolekt�f boyutlarıyla bütün b�r dönem�,
üstel�k en yetk�n düzeyde b�r edebî m�mar�n�n yapısı �ç�ne alarak �şleyeb�ld�?
Doğrusu bu sorunun yanıtı bende yok.

N�tel�ks�z Adam, koca b�r ömrün yapıtı adeta. Oluşturduğu toplam ve eks�kl�k en
azından bunu söylemey� haklı çıkarıyor. 

1942'de Robert Mus�l'�n ölümü, y�rm� yıllık yazma serüven�n� dramat�k b�r
şek�lde kes�nt�ye uğrattı. Aslında kes�nt�ye uğrayan şey, V�yana’da
sahnelenmekte olan savaş t�yatrosunun son perdes�nde, her defasında
toparlanmayı beceren b�r adamın dağılış öyküsüydü.

İnsanı, şüpheyle der�nden sarsan b�r çağa sürükleyen eser, 32 yaşında b�r
matemat�kç� olan genç Ulr�ch’� merkez�ne alıyor.

Ulr�ch, babasının ısrarıyla «Paralel Eylem» den sorumlu olan Kont Le�nsdorf'u
z�yaret etmeye g�tt�. Ardından, Avusturya-Macar�stan İmparatoru'nun yetm�ş
yıllık saltanatı ves�les�yle düzenlenecek olan jüb�len�n eylem sekreter� olarak
atandı.

Bu sırada, o zamana kadar varlığından habers�z olduğu D�ot�ma adlı kuzen�yle
tanıştı.

D�ot�ma, romanda, Socrates'e "Aşkın Teor�s�"n� anlatan rah�be �le çağrışım
köprüler� kuran b�r �s�m olarak ön plana çıkıyor.

Ş��r yazmayı bütün uğraşların en masumu olarak n�teleyen D�ot�ma,
masum�yet�, ş�ddetl� b�r boyun eğ�ş �çer�s�ne g�zlenm�ş b�r erdem olarak
n�tel�yordu.

Mus�l, B�r�nc� Dünya Savaşı'nın başlamasından b�rkaç ay önce V�yana'da
yaşanan «masum�yet kaybını» D�ot�ma adıyla burlesk b�r çağrışım �l�şk�s� �ç�ne
sokmayı amaçladı.

Mus�l’�n “özell�ks�z adam’ı”, devasa b�r adamsız özell�kler toplamıdır. 
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Avusturya-Macar�stan �mparatorluğunu oluşturan çeş�tl� m�ll�yetler� ve
d�nler� aynı harekette b�rleşt�ren ve amaçları �mparatorluğu tüm dünyada
parlatmak olan b�r “vasıfsızların vasıflılar kulübü” düşünün. 

O zamanların dünyası, Macar’ı, Sırp’ı, V�yanalısı, Slovak’ı, komün�st�, faş�st�
ve daha n�celer�yle, yaklaşmakta olan kötülüğün ayırdında, fakat onu
seyretmekle yet�nen b�r n�tel�ks�zler kulübü görünümünded�r. 

D�ot�ma’nın başını çekt�ğ� düşünürler topluluğunun başlıca görev�, yıkık b�r
dünya üzer�ne anıtsal b�r yapı �nşa etmek g�b� duruyor.

Halktan öner�ler toplamakla görevlend�r�len bu sözde f�k�r h�zmetkarları, en
uygulanamaz öner�ler ve en zorlu çel�şk�lerle karşı karşıya kaldılar. 

D�ot�ma'nın gözünde, ruhu ve �ş� uzlaştırma arzusuyla, yalnızca Alman
sanay�c� Arnhe�m, Paralel Eylem'�n emeller�n� somutlaştırmaya mukted�r
görünüyordu.

Ancak, Paralel Eylem'e katılımındak� jeopol�t�k mot�vasyonlarının g�derek
açığa çıkması, üzer�nde dolaşan şüpheler� doğruladı.

Bu tavrı, platon�k �l�şk�ler�nden meydana gelen son romant�zm kırıntılarını
daha da ufalayıp paramparça ett�.

Roman, b�r çeper temat�ğ� olarak, Ulr�ch'�n sevg�l�s�, �şkence görmüş
Bonadea’nın, sanatta mutlak estet�k arayışları neden�yle ruhları parçalanan
arkadaşları Walter ve Clar�sse �le �l�şk�s�n� de mercek altına aldı.

“N�tel�ks�z Adam”, erkekler tereddüde düşerken kadınların her koşulda
hayatı sevmeler�ne da�r çıkarımlar da yapıyor. 

Yaşamı horlayıp ondan vazgeçmek yer�ne ona tutunmaya çalışan d�ş�l
enerj�ler, romandak� Ş�md�y�, geçm�ş ve gelecek arasında b�r yırtılma anı,
yepyen� b�r başlangıç vaad� olarak görüyorlar.

Mus�l, mesela Bonadea karakter�n�n dünyayla, en zorlayıcı korkular
aracılığıyla kurduğu rüya g�b� der�n �l�şk�s�n�, savaş önces� kasvetl� atmosfere
karşı b�r kontrpuan oluşturmak �ç�n özenle �nşa ett�.
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Ordu sözcüsü General Stumm Von Bordewehr, D�ot�ma'nın kocası Tuzz�, F�shel
ç�ft�, kızları Gerda ve arkadaşı Hans Stepp, h�zmetç� Rachel ve uşak Sol�man,
çeper karakterler olarak b�le, entelektüel açıdan çalkantılı bu çağa özel bakış
açıları katmayı başardılar.

Roman, karakterler�n �l�şk�ler� ve m�n�mal olay örgüsü sayes�nde, dünya üzer�ne
b�r tefekkür gel�şt�rmek �ç�n çeş�tl� ves�leler sunuyor.

Romanda b�rkaç bölüm, hukuk, sorumluluk kavramı, sağlık ve hastalık
arasındak� kararsız ayrımlar, ahlak, b�l�m, pol�t�ka veya �nanç üzer�ne uzun
tezler �nşa etmek �ç�n fırsatlar sunuyor. 

Romant�zm ve felsefe arasına ger�len yay, k�ş�sel olmayan ve mahrem
arasındak� karşıtlıkla b�rleşt�ğ�nde, sonuçları şok ed�c�, yer yer romanın olay
örgüsünün dışına taşan b�r metaf�z�k gen�şleme eşl�ğ�nde felsef� tartışmalar
doğurdu.

Bu tartışmalar, daha sonra b�r geç�ş görev� gören, söylemden uzaklaşan ve
romant�k olana ger� dönen p�toresk ayrıntılar �şlev� gördüler.

D�ot�ma �le Arnhe�m, Ulr�ch �le Agathe, hatta Sol�man �le Rachel arasındak�
�l�şk�ler�n romant�k �çer�ğ�ne ve bölümler�n felsef� yoğunluğuna göre, okumanın
r�tm� farklılık kazanıyor.

Karakterler�n kararsız tavırları, herhang� b�r meslek ya da m�syona
adanmışlıklarını olanaksız hale get�rd�.

Herhang� b�r �nancı veya �deal� yen�den �nşa etmekten alıkoyan mutlak görel�l�k
ve değerler�n �st�krarsızlığı, «şüphe çağı» nı çığırından çıkararak varlık üzer�nde
der�n yankılar uyandırdı.

Ulr�ch'�n sırf merakından dolayı kend�s�n� Paralel Eylemle meşgul bulduğu
gerçeğ� göz önüne alındığında, kuşkulu, kararsız zayıf, �nançsız ve angaje
olamayan ant� kahramanların, zamanın ruhuna uygun b�r protagon�stler
kalabalığı olduğu saptamasını haklı çıkardı.

Bu bel�rs�zl�k marjı dah�l�nde kesk�n ve kes�n olan mümkün algı, böyle b�r
entr�kaya kapılmış karakterler�n, romanı, savaş önces� V�yana'da dolaşan çok
yönlü ve b�rb�r�ne karşı düşmanca konuşlanmış görüşler �ç�n b�r belge hal�ne
get�r�yor.
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Bu görece or�j�nal malzemey� b�r romana dönüştürmek �ç�n Robert Mus�l, en
�nce �zlen�mler� kel�melere çev�rme veya ruhun en tar�f ed�lemez
hareketler�n� tanımlama yeteneğ�n� soyut yazmanın h�zmet�ne sundu.

Bu yetenek sayes�nded�r k�, b�r atmosfer veya b�r düşüncen�n dolambaçlı
seyr� yakalanıp tefekkür merceğ� altına alınab�ld�.

Yapıtın b�r elması andıran yoğunluğunun ve edebî basıncının kaynağında,
meteoroloj� alanından alınan çok sayıda b�l�msel ter�m ve b�rçok ş��rsel
metaforla beslenen b�r d�l evren� yatıyor.

Dış anlatıcı, der�n tar�hsel b�r b�lgel�k �le karakter�ze ed�ld�. Ancak zaman
zaman �ron�k, hatta alaycı b�r ton �le romana müdahale ett�.

Anlatıcı bu b�lgel�ğ� sayes�nde romanın karakterler�n� aşarak, onlara mesafe
almayı başarıyor. Tar�h b�lg�s� sayes�nde hem ger�ye hem geleceğe bakıp
muhtemel olanın farkında olan b�r “düşün duayen�” �şlev� görüyor.

Karakterler�n �ç�nden en kötüsünü görüp, ant�-sem�t�k düşünceler�n savaş
önces� V�yana’sında kuluçkalanmasına da�r ön sez�lere sah�p olduğunu
göster�yor.

Roman karakterler�, yaklaşan savaş tamtamları arasında, estet�ğ�n
V�yana’sından, durduk yere b�r karanlık ve der�n ruhsal boşluklar
topografyası çıkarmayı başarıyorlar.

Gerç� dış anlatıcı onlara çoğu kez söz hakkı tanımıyor ve onları
parod�leşt�rerek, çel�şt�ğ� gerçekler� sık sık beyan etme yoluna g�d�yor.
Böylel�kle, sürekl� olarak perspekt�f kaymalarını teşv�k ed�yor.

Bu dolambaçlı f�k�r yolları, okuyucuyu gerçeğe ulaşmanın �mkansızlığını
düşünmeye ve görel�l�ğ� kabul etmeye zorluyor. Bu felç ed�c� görel�l�k �ç�nde,
zamanın V�yana’sında, ağrıları geç�ms�z, korkulu �nsanlar kalabalığı
b�r�k�yor.

Ulr�ch'�n kız kardeş� Agathe'n�n ortaya çıkışı, esere yepyen� b�r romant�k
dokunuş kattı. 
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S�yam �k�zler�, vaft�z ed�l�rken, babalarının ölümü neden�yle, a�le ev�nde
yıllarca ayrı kaldıktan sonra yen�den b�r araya get�r�ld�.

Paralel Eylem'�n m�kro kozmosundan b�r sürel�ğ�ne askıya alınan bu
çıkarma, Ulr�ch'�n karakter�ne daha fazla hac�m verme n�yet�yle
açıklanab�l�r.

İk�l�n�n ahlak konusundak� tutkulu tartışmaları okuyucuyu b�ld�k konuya
ger� sürükley�p, onu, savaş önces� V�yana atmosfer�ne dönüşe hazırlama
amacı taşıyor.

Mütemad�yen tesl�m ed�len tar�h ve ş�md�k� zamanın parçaları, savaş önces�
atmosfer�n �nşasının perde arkasını göstermekle kalmayıp, parçalı,
darmadağın varlıkların yaşamlarına göndermelerde bulunuyor.

Tüm romanı karakter�ze eden tekrarlar, parçaların daha küçük parçalara
bölünmes� ve atalet, bölümler� b�rb�r�yle �l�şk�l� olarak yerleşt�rmey�,
herhang� b�r �lerleme b�ç�m�n� �zlemey� nerdeyse �mkânsız hale get�rd�.

Mus�l, karakterler arasındak� �l�şk�ler�n evr�m�n� okuyucunun hayal gücüne
bırakarak, onu, başka b�r okuma b�ç�m�n� ben�msemeye zorladı. Okuyucu
böylel�kle, eser�n ortak yazarı hal�ne geld�.

Karakterler�n çoğunun z�hn�nde neredeyse tasavvur ed�lemeyecek kadar
yakın ve b�r o kadar da uzak olan savaş, Mus�l’�n z�hn�nde zaten sürekl�
olarak mevcuttu. 

Bambaşka b�r tar�h, �nşa ed�lmekte olan tar�h�n mesa�s�n� üstüne alırken,
karakterler küresel çatışmanın ölçeğ�nde boğduruldu.

Bu son derece s�n�r bozucu olan tamamlanmamışlık ve bel�rs�zl�k duygusu,
zamanın ruhuyla o kadar ayrılmaz b�r şeyd�r k�, g�derek romanın ve tar�h�n
tek olası sonucu g�b� görünmeye başladı.

Tüm olasılık hesapları Mus�l'�n �ç�ne g�rd�ğ� uçurumları daha der�ne
kazımaktan başka �şe yaramadı. Zaman onu her gün b�r kulaç daha soğuk ve
karanlık der�nl�klere �t�yordu.
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Olasılık hesapları, en ufak b�r düşünce salınımını �nceleme çılgınlığını b�r an
�ç�n unutunca, yapıtı tamamlamış olsaydı onun ney� tems�l edeb�leceğ�n�
hayal etmey� baş döndürücü hale get�r�yor.

Mus�l'�n kurduğu evren öyle b�r bütünlük sağlıyor k�, okuyucu, k�tabı her
kapatışında b�r dünyadan ayrıldığı h�ss�ne kapılıyor. 

Okuyucunun d�l�n r�tm�ne, karakterlere ve savundukları f�k�rlere karşı yavaş
yavaş ed�nd�ğ� aş�nalık, esere b�r tür bağımlılık yaratarak okuma zamanını
paralel �lerleyen gerçekl�k zamanıyla bütünleşt�r�yor.

D�kkat sıçramalarını, göz kaslarının hareketler�n�, ruhun sarkaç
salınımlarını ve b�r �nsanın sokağın sel�nde d�k durmak �ç�n sarf etmes�
gereken tüm çabaları ölçmek mümkün olsaydı, muhtemelen Atlas'ın dünyayı
taşımak �ç�n �ht�yaç duyduğu kuvvetle kıyaslanan b�r güç b�r�kmes� �le
karşılaşılırdı.

Savaş önces� V�yana’sının fay hatlarında b�r�ken bu güç yığılımı, romana
yed�r�lm�ş ve böylece b�r zaman panoraması şek�llenm�şt�r.

Mus�l, çağın olanaksız, beklenmed�k sorularına yanıt arayan b�r kaş�ft�. Bu
kâş�f�n serüven� N�tel�ks�z Adam’da bel�rg�n konturlar kazandı.

Aslında, beklenmed�k f�k�rler�n b�ze sadece onları bekled�ğ�m�z �ç�n geld�ğ�n�
söylemek mümkün. Bunlar, büyük ölçüde, karakter�n, değ�şen eğ�l�mler�n,
�natçı hırsların ve yorulmak b�lmeyen faal�yetler�n mutlu ürünler� olarak
romanda yer aldılar. Mus�l �şte bu olağanüstü keşf� gerçekleşt�rm�ş b�r
yazardı.

Hayatın kırılganlığı üzer�ne çok şey yazıldı. Onun bağrına sapladığımız kaç
tane saçmalık var?

Hayat, belk� b�ze cehennem� yaratma gücümüz olduğunu gösteren b�r şey:
Yüzler�m�z de, bu “ulv�” görev�n h�zmet�nde ahşaba oyulmuş putların yüzler�
�zlen�m� ver�yorlar.
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İmparatorluk kend� çocuklarını zeh�rlemeye hazırlanmaktadır. Bu keşmekeş
�ç�nde entr�kaya katılan o kadar çok yüz arasında kend� yüzünü d�ğerler�nden
ayıran b�r şey aradı.

Konuşurken yüzünü aynada tekrar �nceled�. Onunk�ne pek benzem�yordu;
ama belk� yanılıyordu, belk� de o yüz, ahşaba yontulup pastel boya �le
resmed�lm�ş g�b� onun yüzüne benz�yordu, fakat kuşkular, korkular ve
kararsızlıklar, ç�zg�ler�n ve yüzeyler�n uyumunu unutturur c�nstend�. 

Yüzünde onu end�şelend�ren b�r şey vardı. B�r süre sonra, o yüzün ney� �fade
ett�ğ�n� anlamadığını fark ett�. 

B�r yüz hakkında sonuçlara varılmasına �z�n veren şeylerden belk� de
yoksundu. Fakat anlam dolu b�r yüzdü bu, ancak bu yüz, karakter�st�k
özell�kler�n altının ç�z�lmes�ne veya özetlenmes�ne olanak tanımayan b�r
yerde duruyordu: Karanlık b�r tar�h�n orta yer�nde, savunmasız.

B�lgel�k, lütuf, anlayış, kudret, yücel�k, güzell�k ve merhamet �ç�n, utku ve
erdeml�l�k �ç�n, her ömrün kend� gaflet ve körlüğünde vazgeç�lmez hale
gelmeden önce en kolay vazgeçt�ğ� h�s olan aşk �ç�n epey az, fakat savaş,
h�çl�k ve ş�ddet �ç�n teyakkuzda olan b�r yüzdü belk� söz konusu olan.
Bet�mlenmes� belk� de bu sebeple zordu.

Üstel�k, çığırından çıkmış b�r zamanın orta yer�nde, ne bedenler�m�z ne de
ruhlarımız b�ze a�t değ�ld� k�, yüzler�m�z b�ze a�t olsun.

Mus�l yüksel�şe geçen faş�zm�n ana karakterler�n� bu k�tapta bel�rg�n kılıyor.
Faş�zm yüksel�şe geçerken kıyısından köşes�nden tepk�s�z seyreden,
dünyanın hemen her yer�nde yaşamdan olab�ld�ğ�nce kopuk “yaşayan
ölülere” göndermelerde bulunuyor.

Mus�l de b�r çeş�t «b�lge-ölü» olarak münzev� b�r hayat sürmüştü. Ancak, o,
bu kopukluğuna rağmen, b�rçok şey�n h�çl�k, n�h�l�st ş�ddet, tereddüt,
bel�rs�zl�k ve görel�l�kle et�ketlend�r�ld�ğ� b�r çağda, aydınların
yalnızlıklarının hang� boyutlarda olduğunu, onların g�derek nasıl
sınıfsızlaştıklarını yazdı.
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Romanında, küçük burjuva aydının yarın yokmuşçasına, dünyayı sonundan
değ�l de başından kurgulamasına da�r n�h�l�st tutanaklar tuttu. Oysa k�ş�
dünyayı sonundan da anlamayı öğrenmel�yd�. Çünkü �ç�nden geçt�ğ�m�z
karanlık zamanlar b�r «dünyanın sonu» özell�ğ�ne sah�pt�.

Yıkıcı �y�mserl�ğ�n büyüsü altında entelektüeller, meden�yetle �lg�l� z�hne
olumlu, güzel çağrışımlar vurdurup ger� yansıyanın fotoğrafını çekmeye
devam ed�yorlar. Ama o kadrajın �ç�ne daha çok kem�k kalıntıları, barut ve
yanık et kokusu düştüğünü fark etm�yorlar. 

Yazılan onca edeb� yapıta rağmen faş�zme karşı kolekt�f b�r anıklık oluşmadı.
Güzel �nsanlardan ger�ye kalan d�rengen m�rasın bu sürekl� esk�yen yen�
zamanlarda açılamayacak kadar k�l�tl� oluşu doğrusu ben� kahred�yor.
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Bu, ben�m �ç�n, kısa b�r keş�f. Yalnızca �lerlerken farkına varab�ld�ğ�m güçlü
sezg�. Masalların ayrılamadığı gerçekler g�b� – kahramanların esk�mem�ş,
unutulmamış yüzler� g�b� – sess�zl�ğ�n hala karşılık alamadığı söylem g�b�.
Karşımda duran mat b�r nesne g�b�: B�r kasırgayı canlandıran, tavan arasından
yankılanan çatırtı ve değ�şken d�l�m�z�n t�trek halde �nlemes�d�r sess�zce
�ç�m�zdek� çığlığın doruk noktasında. Başladı bu başat şapkanın göster�s�. Herkes
yer�ne geçs�n. Görünmez adabımızla sahnedek�ler� �zlemeye başlayalım. Başladı
bu başat şapkanın göster�s�, duymayan kalmasın! Vak�t akşam oldu olacak artık.

Yükselen nutkumuzdan etraftak� sonbaharı fark edemez olmuştuk. B�r kubbe
b�ze bu mat, kara azametl� gece. Gündüzün oyuncuları bunu b�r mola olarak
düşünürler vakt�n çek�lmes�n�. Ancak b�lm�yorlar k�;

‘’Bu kez –
Perdey� aralasın d�ye değ�l.’’ ¹

değ�şmes� b�r gündek� döngünün. B�r başlangıcı ortaya koyan neh�rd�r artık;
yaşamın aktığı – tar�h�n değ�l, zamanın �lk meden�yet�n� oluşturan o kara
azametl� ve mat gecen�n.
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(*): Işık Saatç�oğlu – İtalyan Hermet�k Ş��r� Antoloj�s�, Sandro Penna, Sayfa 38, Yapı Kred� Yayınları, 1995
(¹): Eugene Gu�llev�c - Kasırganın Çatırtıları, Sayfa 36, Edeb�yat Derg�s� Yayınları, 2014

Metn�n Kend�s�yle Sohbet:



Semav� b�r çerçevedey�z. Çünkü gece, �lksel nükl�tt�r. Ulv� kargaların, yarasaların
�badet zamanı. Hang� formda olduğumu düşünüyorum sadece böyles�ne
ebed�yette, da�m�de ve bak�de. Tek göze sah�p b�tk�ler olab�l�r�m veyahut b�rden
fazla göze sah�p dünyev� varlığın yapıtları. Ama hayır, �k�nc�s� olamam. En n�ha�
hedef ömrünü aşab�lmek değ�l m�d�r? Hem de bu da�m� varoluşta? Yürüyorum.
Hem de dünyev� b�r çerçevede. Çünkü nefs-dışı varlığım, gündel�ğ�n tacını takar
– gündüz düşünde yaşar. Halbuk� nefs�m bu dünyev�l�kten, öldükten sonra
kaçacak olandır; süpt�l b�r okyanus olan sonsuzluk-gece �çer�s�nde görür olacak
olandır. Geceye dönüş yapıyoruz. Tekrardan semav� b�r çerçevedey�z. Çünkü
kargaların sesler� kulaklarımızı yarıp geç�yor; o görünmez olan ve b�r aldatmaca
�çer�s�nde olan aklın uyanma faslına geçmes�n� sağlayan sesler.

‘’(…)
Ondan daha çok sıkıştırılan güneş,

B�l�yordu –
Uyumaktır �y�s�.’’ ²

Çığlık duyduk. Öyles�ne güçlüydü k� el�mdek� kalem�n ucu s�vr�ld�. Evet, uçuk
olan, tam anlamıyla d�l�m�z�n ucunda. O, çığlık, Ege’den gel�yor d�ye
düşünüyordum. Rodos’tan belk�. Yıkılan heykelden ötürü olab�l�r d�ye
anımsıyordum. Geçm�ş varlığımdan. Sakınıyorum bunu demeye ancak. Çünkü
en n�hayet�nde büyük b�r yankıydı bu. Tek merkezden çıkamazdı. B�l�nc�
sarsacak güçlükteyd�. Sen. Sen k� belk� Rodos’tan çıkan çığlığın sah�b� olab�l�rs�n.
Tab� ya! Çünkü sultanlığının devr�ld�ğ� günlerden b�r�yd� o gün de. Ve sadece
sembolün kalmıştı gezegen�n onun etrafında döndüğü. Önems�z ama. Çünkü

‘’B�r çığlık yalnız - ne k� güneş
Engel b�ze, sen�nk�ler.’’ ³

Yetmez böyles� alaca toprak sen�n mezarın olmaya. Ta göklere değ�n ulaşmalı,
bulutların arasına – kara değ�l, yılgın bünyem�ze saldırı gerekl�; b�r çığlık olan,
çünkü
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(²): Eugene Gu�llev�c - Kasırganın Çatırtıları, Sayfa 39, Edeb�yat Derg�s� Yayınları, 2014
(³): Eugene Gu�llev�c - Kasırganın Çatırtıları, Sayfa 12, Edeb�yat Derg�s� Yayınları, 2014



‘’Yalnız b�r çığlık - yet�ş�r bu
Dengey� bozmaya.’’ ⁴

Formunu değ�şt�rmel� sembolün, yan�, artık (aslında on yıllardır böyle) b�r Kara
Güneş hak�m olmalı gündüze. K� yankılanmalar, uzaklardan, gel�r b�zler�n
kulaklarına: ‘’Bazı sesler ’Evren, geceded�r!’ d�yordu.’’ ⁵. Çokça kez duyduk bu ses�,
fısıltıyı aslında. Çığlık şekl�nde değ�l, b�r hayalet üfürmes� g�b� – haf�f
vurgulamalı ve sonbahar yel� g�b�. 

Sonbahar, evet, gezegen�n tek mevs�m� olarak yer değ�şt�rmel�; sararan
yapraklar ve su b�r�k�nt�ler�, kızıl şenl�k oluşturan yapraklar ve göğün
bulanıklığı, ölgün dallar ve mezar sess�zl�ğ�, çorak toprak veya bataklık, sahte
gündüzler ve erkenden akşam, azametl� gece ve onun d�nmeyen h�çl�k ezg�s�.
Evren boz bulanık, ağır ağır akıyor. O yavaşlıkta b�r s�sle bürünmüşüz. N�zamın
karmaşıklığını tahayyül etmeye çabalıyorum. Kaleydoskop lazım bana.
Örüntüler – h�pnoz ve b�r Ç�n Masalı’ndan çıkma görü, uyuşturucunun �çgörüsü.
Görüyorum. Gündel�ğ�n merceğ�nde olanları görüyorum; pek modern, pek
�ler�c�. Delüzyonel bozukluğa sah�p heps�. Eller�nde taçyaprağı yet�ş�yor. Heps�n�
sayvanlığa bağlayın. Ş�md� m�kroskop lazım bana. Ne kadar �ğrenç. Bundan
çabucak uzaklaşmam gerek! Ev�mde devasa b�r s�vr�s�nek besl�yorum ve
sarıhumma olmak �stem�yorum. Ş�md� teleskop lazım bana. Ölü yıkayıcı – yıldız
şekl�nde ve yaban� hayvana benzer şekl� var. Bell� bel�rs�z, yarı del�ye
döndürecek, anlaşılmaz uluma sesler duymaya başlıyorum. Ardından o uluma
bel�rg�n b�r şeye dönüşüyor; tanıdık b�r�s�n� �ş�t�yorum:

‘’Sır Perdes� ardına b�r yol yok, g�d�lmez.
Bu düzen� k�msen�n ruhu b�le b�lmez.
Toprağın bağrından başka b�r konağın yok.
D�kkat ett�ysen, bu masal kısa kes�lmez.’’ ⁶
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(⁴): Eugene Gu�llev�c - Kasırganın Çatırtıları, Sayfa 12, Edeb�yat Derg�s� Yayınları, 2014
(⁵): Gérard de Nerval - Aurel�a, I. Bölüm, VI
(⁶): Ömer Hayyam – B�r Islak Ateş (Ruba�ler), Sayfa 36, Dünya Aktüel, 2005



Geceley�n hakkaka dönüşüyorum. Belk� b�r anlatı, belk� b�r öykü, belk� b�r ş��r,
belk� de b�r �sraf �şl�yorum g�z�n sandığına; yarı kuşku �çererek. Söylen�lmeyen�n
şarkısını duymak �ç�n – Esk�l kalen�n m�nyatürler�n� anlamak �ç�n – gecen�n
açtığı serg�de bulunmak �ç�n – defned�lme tören�me kadar toprağımı kazmak
�ç�n bu kayıp �lah�ler� söylüyorum. Söylüyorum k� daha çabuk kabul ets�n ben�
toprak, m�selyumların yanına. Söylüyorum çünkü bu dünyadak� en benc�l
olmayan k�ş� ben�m! Söylüyorum çünkü b�r k�tapta okumuştum, onu takl�t
ed�yorum: ‘’Çünkü ben, kend�me h�zmet ed�ls�n d�ye değ�l, tam ters�ne, başkalarına h�zmet
etmek �ç�n geld�m.’’ ⁷ Ne kadar da alçakgönüllü ve �y� b�r�s�y�m değ�l m�! Bu
palavralarıma sakın �nanmayın! Ben kokuşmuş alakargayım, geceden
çıkmayım, gagam b�le masmav� hatta lac�vert! Ben sakalları kıvrılmış, paçavra
hal�nde kıyafetlere sığınmış büyücüyüm, ötek� yaşamdan gelmey�m, kayada
(kırığında) bulunan s�luette – rüyalardan, ötek� yaşantımızın bağlantısından ve
müth�ş b�r put koleks�yonuna sah�b�m. Ancak sakın alenen ya da g�zl�ce gel�p
kırmaya çalışmayın, çünkü, ben�m putlarım sağlamdır, yıkılmaz! Günaşırı bu
dönüştürmeye çalıştığım güneş� seyredalarım; Kara Güneş, ah, b�l�nmez�n /
kayıp ruhların em�c� suret�. / İs�ms�z adalar tecell� oldu sen�n / �sm�n� duyar
duymaz! Heps� / b�r şeh�r kıyısı, düşled�ğ�n g�b� / ve o Andreas ve torunları /
elyazmalarını buldu sonunda sen�n / yoluna g�rd�ler, ve, sünger� / yed�ler,
hazmett�ler h�çl�kler�nde! Ey Andreas, aklını çelmeye çalışanın sözünü hatırlat
b�ze! – Tab� efend�m: ‘’Ey Andreas, şeh�r ded�ğ�n, her çeş�t kötülüğü emen b�r süngerd�r.’’ ⁸
Yolun b�r sır perdes�, g�d�lmezd�r. Tam ters�ne �sten�len hükmün, bel�rg�nl�ğ�n,
yolun açık olsun! ‘’Ah, Tanrı’nın azametl� hükmü! Yargılayanı helak eder, yargılananı
kurtarır.’’ ⁹

Dünyanın sehven bu aydınlığa kurban g�tt�ğ�n� düşünmüyorum. Yapay b�r
güneşle nereye kadar g�d�leb�l�r düşünülmem�şt�r h�ç. Herkes lombozundan
dışarı bakar, kızgın dalgaların görünümünden ürpert� duyar, korkar ancak asla
kara bulutların gözü önüne çıkıp çarpışmaya hayvandan b�le yeğ değ�ld�r,
pısırıktır ve �nsanoğlu kend�n� özel varlık olarak tasv�r eder – yanlış, çok büyük
yanlış – �lkell�ğ�n� saklamanın kılıflarının sözlüğünü çıkarmak gerek artık. B�r
kere Kara Güneş’t�r sen�n hayata-yaşama karşı duruşundak� ongunluğun,
sembolün. Gündel�ğ�n �ç�ne g�rerek d�nleneb�l�r bu güneş�n yansımalarını –
geceye çıkarak ondan daha üstününe tanıklık göster�rs�n k� gece olduğunda asıl
aydınlanmaya er�ş�rs�n, yansıtmadır-aynadır, bu görev tesl�m� yaptığı ay ve bu
ayışığı, ölçüsünü neye göre tutar ve ışıkla gölge �k�z duruma düşer; soruyorum,
soruyorsun, soruyor ve soruyorlar:
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(⁷): Barnabas İnc�l�
(⁸): Barnabas İnc�l�
(⁹): Barnabas İnc�l�



‘’Ay ışığında
Hang� ölçü geçerl�?’’ ¹⁰

Bu kısa b�r keş�f ancak ömrü aşar. Yansıma görev�nde daha fazla duramaz beden
– �rk�l�r, büzüşür. F�ks�yon prelüdler�, tanımlayın ben�: Karanlığın �puçları, bana
/ müzede sess�z yürüyüşü / sağlar – k�sb�. Ancak beng� / olan del�l�k mektupları /
anlam oyunlarıyla zeh�rlemeye / devam edecek müzede / o müzede. / O müze k�
kader bağışlayan, / yankıya dönüştüren b�r serg�; / ulv�, �llum�né, mâbud. Ey
yollarımda gözükenler! D�kkat kes�l�n gecen�n varlığına. B�r ay�n �çer�s�nde,
zamandan ber�. B�ze sık sık �şaretler bırakıyor, gönder�yor. Yankılar �ş�tt�r�yor o
madden�n tutunulamaz boşluğundan. Ömür �kl�mler�m�zde bu yankının
dönüşümünü sunar g�zl�ce; geleceğ�n doğum sancısını, ulv�n�n tahr�fatını ve
tahakkümün alanını – özgürlüğün serbest ve der� altını (asıl olduğu merkez�).
Gecen�n b�ze mesajı var: ‘’Zaman devam ed�yor mu yoksa durduğu şek�lde m�
yaşıyoruz?‘’ Ruhlarımız şaşkınlığa tab�. Algımızın meşaleler� sıklıkla süratle
�lerler ancak duraksama zor gerçekleş�r. Bu duraklama gerçekleş�nce de
h�pnot�ze düşler başlar; süratle �lerled�kler�nden daha sert ve acılı. Görülen
düşler b�z� göllere yaklaştırır. Kıyılarına kadar get�r�p dört mevs�m�n de
ortasından b�r günle tanıştırır. Tasv�rden z�yade orada durana temas ett�r�r.
Suyun reng� (zaman geç�yor, zaman geçt� – yapraklar yok, yapraklar ortaya çıktı,
yapraklar düştü) her bakışta farklı geld�. Tekrarla günler�, tekrar bak. Suyun
reng� her bakışta farklı geld�. Tekrarla günler�, tekrar bak. Suyun reng� her
bakışta farklılaşan b�zler� gösterd�. Zaman �lerl�yor mu? Hayır. Durağandı
zaman. Sadece b�z�mle yaşlandı b�ze zaman. Ona b�r şey olmadı. Sakın! Sakın b�r
ses çıkarayım deme:

"Şşt!                Gürültü
                 edersek eğer
                           yen�den
   başlayab�l�r zaman" ¹¹

Devam edel�m sess�z çığlıklarımızı en der�nler�m�zde savurmaya. B�r�k�yorlar
onlar orada. Yavaş yavaş bütünleş�yorlar daha sonra. Heps� b�rer tanrıya
dönüşerek b�ze karşı başkaldıracaklar; daha sonra yen�den baş aşağıya
çevr�leceğ� güne değ�n. Bunlar �y�. Hem de çok �y�! Bunlar tıpkı b�r çan g�b�d�r;
(varlığımızın dışındak�) onun ceb�nde çalan.
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(¹⁰): Eugene Gu�llev�c - Kasırganın Çatırtıları, Sayfa 31, Edeb�yat Derg�s� Yayınları, 2014
(¹¹): Paul Claudel - Japon Yelpazeler� İç�n Yüz Tümce, Sayfa 52, Yapı Kred� Yayınları, 1999



Gece farkındadır her şey�n. Ben de öyle. İht�laç hal�nde köpürerek suratı
beyazlaşanları görüyorum. Onlar gündüzler�yle dalınç hal�ndeyd� önces�nde. O
sef�l hazzın doruklarına ulaşmışlardır em�n�m. Yolları güzeld�r, em�n�m. Ancak
adımlarımızı attığımız yer yakarışların pat�kasıdır – huzursuzluk ormanları
arası. Burnunuzdan aldığınız solukla b�rl�kte melal gezer�m. Kırık umutlarla
b�rl�kte. Ay�n�n merkez�ne �nmeye çalışıyorum. O utangaç krala doğru
�lerl�yorum. Yırtık g�ys�ler�m, bu pat�ka �çer�s�nde bazen duraklar �ster; tesell�
şölenler�n�. Buluyor da öyle b�r yer. İsted�ğ�n� alıyor. B�r şey d�yem�yorum.
Çünkü onlar mevhum anlardır / çünkü onlar mahdumdur / çünkü onlar
mahkûmdur. 

''B�r gezegen�n aydınlık
gecems� ruhuna �çten �çe can verd�ğ�
o ağır yortu önces�nde �k� saydamsız yıldız g�b�
doğruluyoruz ş�md� b�z, s�vr�lm�ş
hummalı, b�t�ms�z b�r gelecekle.'' ¹²

Buhurluktan çıkan kokuyu alab�l�yorum ancak h�çb�r zaman yakın
olamayacağım kaynağa; geceye. H�çl�ğ�ne doğru dualar edeb�leceğ�m sadece.
Tanıyorum, b�l�yorum onu ancak karşılaşamayacağız. Gece, varlığımın
gösterges� / gece, ölümümüzün soneler� / gece, ulv� ve beng� / gece, del� ve sonsuz
geçe.

''bu gece karşılıklı açıklamadıklarımız
söylenmem�ş kalacak yarın, öbür gün,
    her zaman:
Tanığı yok, �k�m�zden başka, bu g�zemler�n.'' ¹³
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(¹²): Işık Saatç�oğlu – İtalyan Hermet�k Ş��r� Antoloj�s�, Mar�o Luz�, Sayfa 172, Yapı Kred� Yayınları, 1995
(¹³): Can Alkor - Güneşd�l, Sayfa 32, Yapı Kred� Yayınları, 2007

Batuhan Çağlayan




