


Recep Güngör Öztolan'1 yltlrdlk. 

EdremUJiydl. 6' yaş1ndayd1. Günde on paket sigara lçerdl. 

Hayatm1n son onüç yı.l1n1 Bakırköy'de geçirdi. 

Dellydl, evet. Bir şiir dellslydl. 

Yazarunızdı. 

lik sayunızda.:. bu yana ILG.Ö rumuzuyla pek çok şiirini yaymlad1k onun. 

ŞIIrlerinden biri Eskişehir'de Üniversite öğrencUerl tarafindan bestelendL 

Bir diğeri lngUt.ere'de yay.nlanan "Changes" dergisinde ç1ktJ. 

Yok, art1k. 

Işte bir şiiri daha ı 

.. BOŞ DUNYA 

b .• d.. l·· k• ru a1... ort u ..• 

vezni: hece vezni: 7+7=14 

Gelen ve giden sarhoş! Bu dünya, sarhoş dünya 
Eğer bir aşk• varsa, insan için hoş dünya 

Mal yalan ve mülk yalan 

hayallerle oyalan 

bu dünya, fani dünya! yalan dünya 

Bo d.. 1 ş unya ... 

Recep Güngör'e sevgiyle ••• 

Bu sayıdaNazife Hanım'ın düğünü "'.- Oğlan 



var-ettirmişler KUŞKUNUN GÖZVAŞLARI 

ya parmış PAS LI LAMBAM 

hal-he-ya-Nazife SİHİRLİ FORMÜLLÜ KOMPLE KOMPLO KURAMI 

evden-çıkıp ZIMN 

kafi ri n NORODOL 

gezentinin-biriymiş PORNOGRAFİ İDEOLOJİSiNE GİRİŞ 

naili-neil-neil 

YA DA PORNOGRAFİ HADIM EDER 

resul-etmiş-aferiml-ne-iş DÜN 

ejnebi-mi? BİR YAZI DENEMESİ 

ASIL İYİ  BİR PSİKOTERAPI HASTASI OLUNUR 

aya-kadar SADECE ÖYLE 

tarafı kızın omzuna kadar bilezik takmış diyolar CiNAYET SÜSÜ 

fenni-sünnetçi İNSAN HAMİLE KADINDIR 

ejnebi-ya!-sünneti-de-yoktur SAVUNMA 

de-pek-güzel-olmuş HAYAL VE SiNEMALAR 

aya-kadar-yürürmüş-deme KERAMI AGA'NIN GARiP 

canım-oğlan 

SERÜYE Nİ 

SCYLLA AND CHARIBDES, SEE THE 

DESTINY I SOLD 

• 

-- Ismi 
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Değin elim 

çıkarken yayıncılığa başlıyoruz. 

Bugüne dek hangi işimizi "akıl "la 

yaptık ki, bunu da yapalım. 

Mayıs sonuna doğru üç kitap 

yayınlıyoruz. 

İlki, Şizofregi'nin bugüne dek çıkan 

sayılarındaki metinler, şiirler, 

konuşmalar, tartışmahir ve çevirilerden 

bir derleme olacak: "Şizofrengi 

Kitabı" 

İkincisi, Fatih Altınöz'ün Şizofrengi'de, 

Özgür Gündem'de ve evde yatağının 

üstünde tükenmez kalemle yazdığı 

yazılarının yer aldığı "Şaşkın 

Karayolu Balinaları." 

Üçüncüsü, Süreyyya Evren'in 

"Yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik 

üzerine kısa bir roman "ı. Kapağında 

Süreyyya'nın ismi yok. Sakın 

şaşırmayın. 

Kitapları da, dergiyi olduğu gibi genel 

dağıtıma vermeyeceğiz. Şuralarda 

olmasını planlıyoruz. Şimdi soralım: 

Nerelerde? Evet, şuralarda: 

istanbul Beyoğlu Pandora, Mepbisto, 

Pentimento, muhtelif kitap tezgah/arı. 

Kadıköy Akyüz, Nezih, Gençlik. 

Ankara Dost, Imge, Iletişim, ABC, 

Arkadaş. 

İzmir Ileri, Konak, Kabile. 

Bursa Ezgi. 

Eskişehir Kibele. 

Antalya Akdeniz. 

Magosa Deniz. 

Ayrıca irtibat için telefon numaraları: 

Ank�ra temsilcisi Cem İnaltong: 

287 30 7(} 

Antalya temsilcisi Mustafa Şafak: 

2420149 

Edirne temsilcisi Ali Tarhan: 2131006 

İzmir temsilcisi Bülent Pişmişoğlu: 

4221044 

Sivas temsilcisi Harnit Okuroğlu: 

4776220 

Bizi ise 0-212-2606849 numaralı 

telefondan ve 2587269 numaralı 

faxtan bulabilirsiniz. 

+ Ne yapalım bir tek dergimiz var. 

Bütün duyurularımızı buradan 

--dediler. 



Değin elim 

yapıyoruz. Zamanınızı almış olabiliriz. 

Nitekim öyle de oldu. 

Posta kutusuna gelen mektuplar için 

bir kez daha "sağol, sağol, sağol." 

+ Hayatını kaybeden seni duyduk. 

Çünkü duyulmayacaK: gibi değildi. 

Arzu ve Yeşim, Beatrice Tekielski ile 

ilgili bizi bir arayın. 

+ Bir arkadaşımız var. Adı Meltem, 

soyadı Bal. Bir de öykü kitabı var. 

Adı, "Satılık Sevinçler'' 

Şimdi hikaye şu: 

Meltem bu ilk kitabıyla Milliyet Öykü 

Ödülü yarışmasına katılıyor. Birincilik 

veriyorlar. Kitabın ilk bin tanesi basılır 

basılmaz tükeniyor. İkinci bini 

basılıyor. Basılıyor ama şöyle basılıyor. 

Meltem'in kitap kapağının içine 

ikincilik ödülü alan kişinin öyküleri 

kanarak basılıyor. Ve Milliyet 

Yayınları, kitabı dağıttığı yerlerden 

toplayamayacağını, ikinci binin 

tükenınesi halinde üÇüncü birılikte 

doğru kitabı basabileceğini, bu işle 

çok uğraşınamasını söylüyor Meltem'e. 

Komedi. Meltem Cumhuriyet Kitap Eki 

yöneticilerine gidiyor ve bu konuda 

bir yazı yazarak kendisine yardımcı 

olmalarını rica ediyor. "Olmaz" 

diyorlar. 

Meltem sonuçta bize geldi. Hikayesini 

anlattı. "Mike Hammer" bakışiarımızla 

dinledik onu. Merak etme dedik, 

hallederiz. DeğiDrnelere yazdık. Her 

şey halloldu. Vicdanımız rahat. Yorucu 

bir gündü. 

+ 4 Haziran 1994 Cumartesi günü saat 

13:00'de, İzmir'de, Toplumsal ve 

Kültürel Araştırmalar İçin Vakıf'tayız. 

1375 sokak. Sevil Apt. No: 6/1 

Alsancak (Amerikan Hastanesi yanı) 

Gelirseniz görüşürüz. Zaten başka 

türlüsü mümkün değil ... 

+ Derginin bu sayısındaki yazılar 

Londra, Nazilli Hamzallı Köyü, Datça, 

Eskişehir, New York, Zeytinburnu 

Semiha Şakir Huzurevi, Ankara ve 

istanbul'dan gönderildi. 

Hayırlı okumalar. 
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Nasiliyi Bir Psikoterapi 
Hastasi Olunur ? 

David A.Levy 
Califoroia Üniversitesi, Los Angeles 

İnsanlara nasıl iyi bir psikoterapist olunacagını 

ögretmek için yazılmış birçok kitap bulunma

sına karşın iyi bir psikoterapi hastası konusun

da kitap bulmak güçtür. Bu makale size psiko

terapi deneyirnirnizde yardımcı olabilecek bir 

takım öneri ve teknikler sunmayı amaçlamak

tadır. 

Psikoterapi Seansmda Nasıl Davranılır: 

"Yasak" ve "öneri"ler 

Bir psikoterapi hastası olmanın en zor (ama en 

eglenceli) tarafı psikoterapistinizle olan ilişki

nizdir. Daha telefon konuşmanızın ilk dakika

larından itibaren doktorunuzun sizi sevmek, 

baglanmak ve sizi iyileştirebilecek tek insan 

olduguna inanmak gibi kurunttıları oldugunu 

görec eksiniz. Terapistiniz ruhunuzun ve 

cüzdanınızın derinliklerine dogru yol alırken 

aşagıda belirttigim, son derece kolay ögrenile

bilen yirmi teknikle onu avucunuzun içine ala

bilirsiniz. 

ı. Bütün başarıları terapistinize, tüm ba

şarısızlıkları kendinize atfedin. 

2. Terapisriniz insanın dogası hakkında 

itiraz kabul etmez tarzda alıkarn keserken hu

şu içinde gözlerinin içine bakın. 

3. Sürekli olarak terapistinizin söyledikle

riyle Freud'un ögeetilerini birbirine karıştınn. 

4. Ana babanızın, ögretmenlerinizin ve 

özellikle de ö nceki terapistlerinizin hoş

görüsüz ve yargılayıcı tavırlarından yakının. 

S. Daha hızlı ilerleme gösteremediginiz 

için terapistinizden bol bol özür dileyin. 

6. Arada sırada, pek yakında elinize 

yüklü bir miktar para geçecegini söyleyin. 

7. Çok nadir anlarda kısa bir sessizlikten 

sonra terapistinize; "Benim ne hissettigirn seni 

gerçekten ilgilendiriyor, degil mi?" diye sorun. 

8. Terapi seansınızı kaçırmamak için Ta

hiti'de bir haftalık tatili reddettiginizi söyleyin. 

9. Terapistinize, Nobel ödülü kazandıgı

nızda bu ödülü ona borçlu oldugunuzu tüm 

fiZJ8( Naili ? 



dünyaya duyuracagı-

ruzı söyleyin. 

10. Terapistini

zeJ tedaviye sonuna 

kadarJ 50 yıl sürse 

bile devam etmeye 

kararlı oldugunuzu 

bildirin. 

A BAB ZI , ÖGRETME LERİ Zl VE 

ÖZELLlKLE DE ÖNCEKI TERAPlSTLERlNlZlN 

HOŞGÖRÜSÜZ VE YARGlLAYI CI 
11. Terapisri

nizin kendisiyle çe

liştigini anlarnamaz

lıktan gelin. 

TAVlRLARlNDAN YAKININ. 

12. Seansın or

tasında uyuklayan te

rapistinizi uyandLra

rak rahatsız etmeyin. 

ARADA SlRADA, PEK YAKINDA ELlNlZE 

YÜKLÜ BlR MIKTAR PARA GEÇECEGlNl 

13. Siz dertteri-

nizi anlaurken başka 
şeyler düşündügünü 

terapistinizin yüzüne vurmayın. 

14. Rüyalarınız hakkındaki yorumlarının 

geçen senenin yıldız falı kadar yararlı oldugu

nu asla söylemeyin. 

15. Terapistinize asla, "Bir kere de benim 

bilmedigim bir şey söyle!" demeyin. 

16. Terapistinize; "Sana bunu için mi pa

ra ödüyorum?" sorusunu asla sonnayın. 

17. Sakın "Tesisatçı bile yaptıgı işin so

nucu konusunda garanti verebiHr1" demeyin. 

18. Terapistinize "Niye psikolog oldun 

ki? Hukuk Fakültesi'ni tutturamazsan açıkta 

kalmaktan mı korktun?" diye sormayın. 

19. Terapistinize asla "Terapi yapmakJ 

s nin için insanlarla iletişim kurabilmenin tek 

yolu mu?" sorusunu sormayın. 

20. Sakın terapistinize, "evet, ama bunun 

benim sorunurola ne ilgisi var?" demeyin. 

Psikoterapi Seanslarından Maksimum 

Yarar Sagıamak: 

Neil� 

SÖYLEYlN .. 

"Ekstra" Fayda ve Kazançlar 

Psikoterapi üreci boyunca elde eniginiz 

ilerleme (ya da gerileme) bir yanaJ bir psikote

rapi seansına katılmak size insanlar a�sı ilişki

lerde muhte em manevra kabiliyeti kazandım

bilir. İşte size dört örnek: 

ı. Tanı Etiketlerinin Ardına Gizlenebilmek 

Davranışlarıruzın sorumluJugunu üstlen

mek yerine uçu, kendinize konan tanı üzeri

ne yıkabilirsiniz. Örnegin; biri sizi eleştirecek 

olsa cevabınız hazLrdLr; lfHey, daha iyisini ben
den nasıl b klersin? Biliyorsun ki ben netleş

memiş borderline kişilik özellikleri gösteren 

düşük derecede pasif-ba&ımlı kişilik tipiyim!" 

2. Terapıyı Sevglllnize Karşı Kullanabll

mek 

Sevgilinizle kavga mı ettiniz? Hiç önemli 

degil! Tartışmanın konusu ne olursa olsun 

yüzüne onu darmadagın edecek şu cümleyi 

çarpın; "Ben ilişkimizi düzeltmek için terapiye 



bile gidiyorum. Ya sen n 

yapıyorsun?" 

3. Geçmişin Öcünü 
Alabllmek 

Anne ve baba nız size 

neden psi ko tera piye gittigini

zi soracak olur a onların, çe

lişki ve suçluluk duygutacına 

gömülerek susup kalmalarını 

garanti eden çok etkili iki 

tratejiniz var: 

a. Pasif-agressif Manevra 

Bu t aktigi  uy ulamak 

için sadece aşagıda elirtilen

ı ri yapın: 

(1) Dertli e hayal kırıkhgına 

ugramış görünün, (2) "n den 

azı insanlar ruç degi mez 

tonunda derin bir iç ç kin, 

(3) başınızı iki yana sallayıp 

mınidanarak uzakla-

ın. 

b. Di rekt Frontal 

Saldırı 

Anne ve baba

mzin do dogru göz

lerinin içine bakıp 

hidd tle "Terapiye 

gitm min iki nedeni 

v ar. Bilin ba ka Jım 

bunlar kim?" d iye 

bagırın. 

4. Arkadaşlarınızı 

Etkileyebllmek 

Do s t l a r ı n ı zla 

birlikte oldugunuz 

ortamlarda psikote-

rapi eansları ve t 1 vizyon 

şovlarından ögrendiginiz psi

koloji terimlerini kullanmayı 

alışkanlık haline getirin. 'Ha

talı introj etler" 1 'bastırılmış 

libidolar" "şişirilmiş ki ilik ler" 1 

" irrasyonel inanç si teml ri" 1 

"oluşumunu tamamlamamış 

geştaltJar", "maladaptif ög

renme modelleri", ontolojik 

güven iz lik", "di fonk iyonel 

aile si teml ri", geçmişinizde

ki "el tirel ana-baba" v iç

inizd k i  hırpal anmı ço

cuk"tan, bu terimleri çok iyi 

t anımanın ve kullanmanın 

verdiW bir alışkanlıgınız var

mış gibi süratle bah ederek 

ne kadar derin, oldugunuzu 

gösterin. Hemen ardından ar

kadaşlarınıza, agır ba ımzı ya-

na egip gözlerinizi kı sarak 

yeterine aydınlarıcı olup ola

madıgınızı orun. 

SonBi r Söz 

lyi bir psikoterapi hasta

sı olmanın kolay olmadıgını 

unutmayın. Milyonlarca kişi 

hala ögrenemedi. An cak 

ümidtnizt kaybetmeytn! !na

nın; ba arabilirsiniz! Burada 

açıklan n stratejileri yaşamı

Zin bir parçası haHne getirdi

ginizd tamamen iyileşme ve 

gerçek ruh saglıgına ulaşma 

yolunda önemli adımlar atmış 

olacak ımz 

nFreudulent Encou11 te1·sndan 

Türkçeleştiren : GÜLJZ SAVER 

I L I IZI ORU 

EK YERl E UÇU E 

KO T ÜZ R1 E YIKABlLlR lNlZ. 

ÖRNEGl ; BlRl S1Zl ELEŞTİR EC ı 

CEVABlNIZ HAZIRDIR· "HEY, DAH 

OLSA 

lYlS1Nl 

BE E 

BE ETLE 

IL B E LE ? B lL R K1 

E H BORDERLl E 1 lLlK 

ÖZELLİKLERİ GÖST 1 REN DÜŞÜ D 1 RECEDE 

PA İF B Gl LI lŞlLlK TİPİ l !" 

.- Neil 
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OYSA İSTERDİM Kİ, 

SiZE MASAL 

ANLATMAYI, 

DÜŞLERiNiZDE KOŞMAYI, 

HELE HELE O MANTIGIN 

SINIRSIZ DOGRULUGUNDA 

SINIRLI YANLlŞLIKLAR 

BULMAVI ÇOK İSTERDİM. 

• 

NE ACI Kİ, BÖYLE 

BİRŞEY YERİNE, 

SİZE OLMAYACAK 

YERLERiN 

ALlŞlLMAMIŞ enemesı SOKAKLARlNDAKi 

ÇETREFİL 

ADRESLERİ SUNUYORUM ••• 

I 

Yapacak fazla birşeyimin olmayışı özvarlı

ğımın sınırlarından taşan sannlarımın oluşması

na tekabül etmiş olsa da, beni düşünmeye iten 

özvarlığımı dıştalayan salt varoluşumdur. Dışta

lanınayı olumsuz sonuçlar çıkarılacak birşey 

olarak düşünmüyorum. Nihayet yaşamın, ama 

hayatsal bir yaşamın nihai sırrı burada yatar; 

dıştalandığın an yeni bir boyuttasın. Boyut dedi

ğim de aslında başlangıcın simetrik kalıplann

dan başka birşey değildir. İşte burada ölüm, ya

şamın bir başka boyutu olarak önünüze çıkar. 

Alışılmamış bir gariplik olsa da bu, ürpertici bir 

alışılmamış aralıklarda. 

Fakat alışılan birşey var ki, o da her şeyin 

başlangıcında "ben neyim" sorusu olmalı. Öyle 

günahkar yanımız değil bu, hele hele tanrıyı 

öldüren yanımız hiç değil. Nasıl ki geometrik 

bir şekil çizmeniz ya da kurgusal bir mantık ta

nımı yapmanız size özgü ise, düşünülmeyeni de 

düşünmek bana özgü birşey olmalı diyorum. 

Haklılıkla beni yargılayan düşleriniz olabilir; bu 

olsa olsa kendinde bir hü er enin k e nd ine 

dönüşündeki kendiliğinden habersiz yanıdır di

yeceğim. "Ben neyim", işte en acele sorduğum, 

ama kusursuzca sorduğum soru bu salt varlığı-

tannnın yanısıra salt yalnızlığın kendisidir de; ma. 

öyle ki metalaşan bir filozofun, salt aklını pa- Hemen itiraf da edeyim ki, varlığım sanki 

zarlaması da buna benzer birşey gibi görünür bilincirnin sınırlarının dışında bir yerlerde, ken-

Einebi � 



diliğinin, belki de kendi içinliğinin dışında. 

Kuşkusuz kelime oyunu yapmıyorum, ya da 

sonsuz yangınların içinde de değilim; olsa olsa 

belki sınırsız bir tanımsızlıktayım, hem sınırsız 

hem tanımsız. Doğrusu şu anda evren dediğimiz 

sonsuz masalın da böyle, bu durumda olmasını 

isterdim. Oysa isterdim demekle de istemediğim 

bir sınırın içine hapsolmuyor muyum? Nasıl 

anlarsanız anlayın, fakat her sınırın bir sınırsız

lığı da çağrıştırdığını bilmekle de bir yerlerde 

öylece bekleyin. İşte öylece beklediğiniz yer 

asimetrik ya da simetrik olabilir, o mükemmel 

geometrik usunuzda. Ya da tuhaf bir sonluluk 

tarafsızlığın içinde bir taraf gibi. 

Oysa isterdim ki, size masal anlatmayı, 

düşlerinizde koşmayı, hele hele o mantığın sı

nırsız doğruluğunda sınırlı yanlışlıklar bulmayı 

çok isterdim. Ne acı ki, böyle birşey yerine, size 

olmayacak yerlerin alışılmamış sokaklarındaki 

çetrefil adresleri sunuyorum. 

II 

Neredeyim? Şu anda gördüğüm sobanın, 

televizyonun ya da televizyonun üzerindeki 

plastik bebeklerin benim için bir anlamı olabilir 

mi? Belki bunlar nerde oluşumu belgeleyen 

küçük ayrıntılar. Belki de zamanı sonsuzca 

böldüğü m  usumda, beni sorgulayan safça 

görüntüler. 

Ne olursa olsun ben burdayım. Hiç olmaz

sa bedenim burda. Peki burası neresi? Biraz ön

ce televizyonun düğmesine basmış olsaydım bu 

sorunun da anlamı kalmayacaktı. O halde yal

nızca neredeyim demek yetmiyor. Doğrusu, ne-

relerdeyim? Daha iki saat önce o köhne tuvalet

teki mum ışığına bakıp kurduğum hayaller bile 

nerdeliğimden habersizler şimdi. Belki o hayal

lerde, şu devreli kutunun içine hapsoldular. 

Unutmayabilirdim oysa her şeyi; eğer çe

lişmeseydim bir sonraki halimle. Oysa bu değil 

mi ki, yine beni gecenin yansında Rumlar'dan 

kalma dar, uzun sokaklarda koşturan. Ne aradı

ğıını da bilseydim keşke, o dar, uzun sokaklar

da. Hayal işte, yabancılaşmanın sınırsızlığındaki 

bir hayal. Eh, ne de olsa hümanizmin sınırlann

da hapsolmaktan da kötü sayılmaz bu. Ben ki 

tüm sınırlan kapsıyorum. Olumsuz da görünebi

lirim, olumsuzlukları da kapsadığım için. Ama 

maskeli erdemierin ötesinde bir olumsuzluk ol

malıyım, pozitiv bir olumsuzluk. Anlıyor belki 

düşlediğimi, gördüğüm plastik bebeklerin kendi 

aralannda kurduğu o metafizik dünya. Hoş anla

masalar da olur, şu anda anlayamadığım nerde

liğİrnin ölçüsünde. 

Evet biliyorum, zamanı gelince gördüğüm 

şu soba gürültülerle yanacak, televizyonsa nere

deliğimizin şahsına mühasır dünyasına yapay 

nerdelikler katacak. 

Ama ben bilemiyorum, bulup bulamıyaca

ğımı, bu sorunun nihai yanıtını ... 

SON BÜYÜK YALNlZLIK 

"Medya yalnızca sayısız secenek' 'sunar; ama 

aptallaştıncı bir bütünlük ve aptallaşmaya 

aday insanlar olduğu sürece, medyanın bu sayı

SIZ seçeneklerinin sımrs1z bir yönlendirmeye ve 

tahakkıüne dönüştüğünü görürüz" 

şıı.- mi? 



Bunlan yani şu çizgisiz kağıttaki yazılan yaza
na kadar bakirdim. Bir kız çıktı ufak tefek ve gözlUklU 
önce beni sevdiğine inandrrdı beni sonra benimle yattı 
yeni anlıyorum ırzıma geçtiğini. Sonra bıraktı. O iliş
kileri çabuk tüketirmiş. Ulan tükettiğin insanlar be. 
İyi dedim gitti. Ertesi gün hep gittiğimiz yerde onu 
gördüm. Bizim masaya oturdular. Ve tanıdığım birisi
ne sarkınaya başladı. Boş bir vaktini bulup aşağı ça
ğudım. Ona histerik misin? dedim, bana baJırdı, sen 
niye buraya geldin dedi, ben niye seni ilgilendiriyo
rnın dedi. Hani yukarıda tanıdığım dedim ya "arka
daş" kavramı üstüne yeniden düşünmem gerek işte 
öyle deyince ben de eve gitmekten korkuyorum, yal
nız kalmaktan korkuyorum seni kıskanmıyorum sade
ce sinirliyim dedim. İçimin rahatlama ı için son bir 
şey yapacağım izin verirmi in? (mi 'yi bitişik yazdı
ğım için kızınayın lütfen) dedim hayu dedi. Ben de 
izin verme en de yapacağım dedim ve tokat attım. 
Ama rahatlayamadım. Ben kimseyi severnem eğer be
ni sevmezse bir suçum yok. Ben sevecek insan değil 
beni sevecek insan arıyordum o zaman severdim. Biri
leri bana kızdı o geceden önceki gece bir tanıdığımda 
o gece bir tanımadığımda kaldım. Sonra çok dolaştım. 
Kadıköy-Moda ahilinde, hani arka tarafta, çay ba
hçeleri yüksekte olan yerin alçak yerinde denize bak
tım anladım ki deniz de toplum gibi bir avuç su aldı
ğınızda temiz, duru, cana yakın falan ne boksa 
görünür ama elde durmaz akar gider yine o boklu, a
tıklı, dipsiz, sonsuz, boğucu cemiyete katılır. Ya o bir 

avuç suyu donduracaksın buzdolabına koyup (buzdo
labım yok hay sikeyim) (özür) ya bir kava�oza koya
cak ın (bunu da yapamam) ya peşine takılıp gidecek
sin en de öyle olacaksın ya öleceksin ya kahrolacak
sın. Neden kalırolacaksın çünkü denize bir şey yapa
mazsın kayık, gemi vs. olmak senin ahlakına aykıny
sa su olmak da aşağılık bir davranış olarak algılam
yorsa kahrolacaksın. Bunu yapan da denizdir. Onu te
mizleyemezsin ancak kir letirsjn o da işine yaramaz 
çünkü lazım. Benim durumum ne olur? dedim. Sonra 
"ne olur?" değil "ne oluyor?" demem gerektiğini 
dUşUndüm. Cevap bulamadım sonra kalacak yer ve 
adam bulamadım bundan önce taş üstünde oturdoğum 
için götüm çok üşUmüştU akşam kendimi evde bul
dum. Onun aldığı çiçekler duruyordu ve koruyordu, 
yastık ona kokuyordu, yıkanmamış bulaşıkların bir 
kısmını o kullanmıştı, yUzUmüzU aynı havluya silmiş
lik ve ben ono değil o beni düzmUştü. Niye ona kimse 
öğretmemişti böyle yapmasının kötü olduğunu? San
dalye UstUnde "Parçalanmış Divan" duruyordu aldım 
açtım buldum: 
" ... şiddetim 

simyası mutlu gece düşlerinize ama siz görmeyin gene 

de 

celile marka nefretle süngülenen miisellesill'dördiincii 

köşesini 

söylemnemiş birşeyler kalsın lütfen 

artık anlamayın beni." 

Bana kızan lavuk geldi aklıma bo şiir ona sesle-



nebil irdi ama ondan önce Zeh
ra'ya. Orhan Alkaya'ya bir kızdım 
bir kızdım niye bana bırakınadın 
bo bölümUnU bu şiirin diye küfret
tim. Ama yine de Orhan Baba'ya 
laf söyletmem. 

O lavuğa da bir şür buldum 
hepsini yaz�am çok tutar şurasını 
yazıyım yeter sade ona değil hep
sine: 

... "duygu/arım suç işledi tö

ren ize karşı. mutlu ilişkilerinizi 

bozdum acılı sesim/e. geçmişte ve 

gelecekteki biitün aşklarımı size 

bırakıyorum ve olacağı buydu so

nımda." 

Ya ben yazardım bunu be, 
ama olsun ne önemi var özneliği
ıniz mi kaldı şunun şurasınd:ı. Ak
lıma geldikçc sinirleniyorum. Be
nim uğramaya korktuğum bir ara
zide zorla bana g\-cekondu yaptır
dınız. İyi kötü geçinip gidiyordum 
sonra onu yıktınız. Bir tokat azdır 
size. Ama ağladığınızı görünce bir 
an durakladım, yok a ağlamayı bi
liyor muydunuz diye düşündüm. 
Hayır şov yapıyordunuz, yUzünüz 
kızarınıştı belki gözlerinizden yaş 
da geliyordu ama sırf benim ne 
kadar kötü olduğumu göstermeye 
gelmiştiniz. Ol un .ben doğru yap
tım. Madem ki sevilecek bir kadın 
kalmamış bu şehirde eli öpülecek 
bir muhterem öç almanın günü 
gelmiştir ama şehirden değil sevi
lecek gibi kendini gö teren kadın
dan, elini öptürmeye çalışan peze
verıkten. Madde insana ihanet et
mez çiçekler duruyor, kuruyor 
ama yerinde, aldığın kitap da du
ruyor bir kenara atıp giden insan
dır. Annem gibi b:ıbam gibi, Pır.ar 
gibi, Zehra gibi, Ercihan gibi (işte 
bu sonuncu ona tokat attım diye 

Kadıkö�-Moda �a�ilinde, 

�ani arka tarafta, �a� 

ba��eleri �üksekte olan 

�erin al�ak �erin de 

denize baktım anladım ki 

deniz de toplum �ibi �ir auu� 

su aldı� ımzda temiz, duru, 

tana �akın falan n� bok�a 

�örünür ama elde durmaz akar 

�ider �ine o boklu, atıklı, 

dipsiz, sonsuz, bo�ucu 

cemi�ete katılır. 
kızan). Ne insanlar se\'dim zaten 
yoktular. Ama arasıra para gönde
rirlcr, çamaşırlarımı yıkarlar selam 
verirler, elam vennezler, kızarlar. 
vs ... 

Bu sayfaya geçmeden önce 
bir kızdım yarım teı!ccre pilav ye
dim yetmedi gittim bir de l:ıvabo
y:ı işediın. Diri eve gelene kad:ır 

. zaruri ihtiyaçhır dışınd:ı dışarı çık
m:ay:ıcağım. Biç olmazsa beni me
rak eden biri olmalı. Sonra bunu 
size göndcrec ğim bugün üçUncü 
gün me-ktup bitince son:ı klerinı 
kaç gUn evd!: durduğu:r.u. 

Helal ol un san:ı sı�ıııaklan-

mı da yağmalıyorsun k.alabilece
ğim bUtUn evlerde kal, tanıdığım 
bUtUn erkeklerle yat, git karaköyde 
çalış istersen eni sevicem işte la
net yaratık. ÜzUleceğinden emin 
olsam intihar ederdim ama yok 
kıllığına yaşıyacağım. 

İçimden bir ses "Pis herif 
niye vurdun kızcağıza, köylü, ma
ço" vs. diyor. Ulan en kimsin be? 
"Ben süperego'yum" Allah belanı 
versin zamanında neredeyd in. 
Akıl dedikleri en olsan gerek. Ni
ye kendimi duyguların eyrine 
knptırdığımda ortaya çıkmadın? 
Niye o zaman kaçtın? Senin de 
hoşuna gidiyordu değil mi? Puşt 
süperego, hiperego olsan kaç ya
zar. Sana bıraktığıında işi ne sevi
niyordum ne de Uzülüyordum. Pek 
kötü değildi ama iyinin de bir kıy
meti yoktu. 11 pkisiz durmaktansa 
acı çekmek daha insani değil mi? 

Tokat attıktan sonra ona ya
zıp verdiğimi şu şeyi de yaktı. Ya
zayım ını? yazayım anasını sattı
ğım (Başka bir yere not etmiştim): 

"Karanlıkta gelirdin, seviş
ük mi (?) kar yağardı ya da öyle 
sanırdun. Ben hissettiğirni almaya 
çalışırken sen olanı yok cderdin. 

Kullanılmadığına inanmak 
içindi kullanmaların, alışkanlıktan 
l:orktuğundan can yakan alışkanlı

ğın. 
Deniz iz bir gezegende se

rnp olduğundan, şüphe etse de na
ıl bırakır bir martı bulduğu vaha

yı? İsterne 
Kör ol aydınız uçlu olma

yacaktınız, ce\'abını verdi İsa 'Oy
Sl kör olduğunuz halde görebildi
ğinizi iddi:ı etmekle suçluluğunu
zu açığa vurmuş oluyorsunuz. 

SözUınün eri olduğumdan 

�ır.- yal 



Bu �az1�1 burada b1rak1� � özlerimin aıtma bir halka daha �a�ma�a �a11�aca�1m. U e do�um �ününde 

o karanfillerden birini, elimi kana tl� kirletece�im bir �e�ete�le sar1� �önderece�im. 

fi�akall olsun 

değil, üztilmeyeceğin için deneme
yeceğim cezalandırmayı. 

Biliyorum ki hiç duymaya
cak dudaklarımın ellerimin peru
simin duyduklarını ruhum. Başa 
dönmek böyle kolaysa kim öğrete
bilir unutınayı bilmeyen bana 
umut etmeyi? "(Buraya kadarı ya
zılıydı) 

Beni terkedeceğini bile bile 
onunla beraber olmuştum ama ge
cekonduları da yıkılacağını bile 
bile yapmıyorlar mı? Belki yık
mazlar diye. 

O ilk kağıdı başka bir dergi
ye gönderecektim sonra dedim 
boşver oğlum sen layık olduğun 
yere gönder. Sizde mi beğenmiye
ceksiniz, atın gitsin bana koymaz 
nasılsa. Beni kimler siktiretti de 
hala ölemedim. (Ama yayınlarsa
nız ilk sayfanın ikinci sayfasından 
başlayın da gereksiz tartışmalara 
girmeyin) (Sayfanın" değil be" 
yaprağın" olacak) 

Bu yazıyı burada bırakıp 
gözlerimin altına bir halka daha 
yapmaya çalışacağım. Ve doğum 
gi.intinde o karanfillerden birini 
elimi kanatıp kirleteceğim bir pe
çeteyle sarıp göndereceğim. Fiya
kalı olsun. Karanfilin sapma sara
cağım. Yeşermeyeceğini bile bile 
karanfili kanla sulamanın bir adı 
vardır mutlaka. 

Sırf bu yazıyı tükettiğiniz 
için mi gidiyorsunuz? Siz ondan 

Sünneti� 

daha iyisiniz üzülmeyin. Umarım 
böylesinizdir! Buyrun fazla bile
tim var. 

Bitti demek ne kadar doğru 
olur ah savunmam bir şeylerden 
emin olmam da gerekiyor yapamı
yorum. 

LÜTFEN DiNLEMEYE 
DEVAMEDiN 

Ama durun lütfen bilsin is
temiyorum anlatacaktarım var her 
gün yeni birşeyler bulurum (Bin
bir Gece Hikayelerini andırıyor 
kahr.) bakın bir şey değişti zorunlu 
ihtiyaç dediklerim içinde ("de" ay
rı) dışarı çıkmayacağırn nedir zo
runlu? dedim: sigara mı? 13 tane 
var günde 3 tane içersem 3 gün ve 
8 saat sonra biri beni aramaya ge
lecektir. 5 zeytin, içinde bir mey
vası kalmış incir reçeli ve bir baş
ka reçel daha var biri ev reçeli, bi
ri hazır, ev reçeli kavanozun dibin
de ı parmak diğeri ambalajın yarı
sı, yeterince, yani günde ı bardak 
kullanırsam 5 gün yeter herhalde 
pirinç var, yarım paket margarin, 
günde bir kere demlersem 5 gün 
yetecek çay var, 5 gün içinde beni 
arar birisi (Korkuyu Beklerkeni 
andırıyor kahr.) Durun bugün 
Tolstoy'un itirafları"ını okudam 
baştan iyi takılmış sonra dağıtmış 
ne o öyle din-min benim işime 
gelmez, Henry Miller'in Uykusuz-

luk (lnsomnia)unu okudum bir de 
bu daha iyiydi. Bugün. çok uyu
d um iyi oldu belim, sırtım, boy
nam ağrıyor galiba kabuzam yok
sa kabız mıyım? neydi adı bir za
manlar karıştırmıştırn hani nevro
tiğiz de başka adı ne yani tam adı 
ne diye nevrasteni nevrasteni ne 
güzel kadın adı gibi nevra kadın 
adı sten olsa İngiliz soyadı ve ma
kinalı tabanca markası ama ben 
şeyi severdim M3Al tıkır tıkır gi
derdi mekanizması sanki elimle 
koltuk arasında değil koltuk altı 
arasında bir tren giderdi trenle to
roslardan geçmeli insan bir kez 
ben otobüsle giderken toroslarda 
tren yolunu görmüştüm tünelin bi
rinden çıkıp diğerine giriyordu. 
Bizim oranın ayyaş bir noteri var
dı otobüs şoförleriyle ahbaptı on
lara bir gün anlatıyordu Lor d  
Byron demiş k i  "Ben anadın mı 
sanki bir tünelin içindeyim. Te bu 
tünelin bir yerinde bir·delik var 
onu bir kere görfiyorsun dışarısını. 
Durmak mümkün değil işte o delik 
hayat yani onu görmek hızla ge
çerken,. buna benzer bir şey. Toros 
Trenlerine Lord Byron Expresi de
meli, ama beni kim takıyor. Niye 
bana güvenıniyorlar sevmiyorlar 
beni seviyorlarsa 4. günniye tele
fon etmedi kimse yeni eve taşının
ca mutlaka bir telefon almalı bur
da telefon yok. 

Artık yastıkta kokusu kal-



madı çOnkü koklamaktan o oku
nun bir orjinalitesi ne bu be bir 
özelliği kalmadı. Ama y tığın ke
nan ndan bakarken çarşafın 
U tU nde bir tel saçı duruyor. Kıvır
cıklığı çok azalmış ama onun belli 
oluyor. Şimdi yeni bir çay dcmle
yeceğim bu ikinci gününde oldu
ğundan ve tUrev olduğundan ekşi
miş sonra? Sonra karanfiller hak
kında bilgi vereceğim ve bakalım 
işte. Sten pardon y ni paragraf atı
yorum. 

S ten d mi tik ama nev
ra•dan onra Steni kalıyor Yahudi 
Alman belki de talyandır. Ynni 
İngiliz değil. 

Bir de Lord Byron 1. dünya 
savaşı ve sonrasında Yunanlıları 
tuttuğu için Toros trenleri işi yattı 
ama nereden belli noterin doğru 
söylediği. Tutarsız herif hacca gi
deceği günün abahına kadar iç
mişti zaten. 

1 tane de elemeğim var 4 bin 
liralık. Eğer biri çabuk gelirse 
bütçemi dengelememe engel ola
cak. Şey düşündüm söyler em bı
rakmayacağınıza öz verin ma 
özür dilerim bunu izden nasıl is
terim lütfen öyleomemiş kabul 
edin. Şu aslında onunla ilgili her 
şeyin röya olmasına inanmam ge
rek ama ya karanfiller, kitap, saç 
teli, gazeteler üzerini karaladığı 
peçete (neler yazmadı ki [ki ayrı] 

canım sevgitim ufukçuğum). 
Özür dilerim ama sigara ala

cağım ama geceleri ve en yakın 
bakkaldan bu direnişime gölge 
dUşUnnez umarım. Bir de 4. gün 
dedim mi bir yerde uyku düzenim 
bozolduğu için öyle hala 3. gün 
hadi allah kolaylık versin şimdi 
UstUmU değiştirip hayır pantolon 
giysem yeter O tüme pardesU na
sıl a. 

Gittim 2 paket kısa sam un 
aldım apartmandan çıkınca 
yüzOme çarpan hava çok güzel 
geldi evin pencerelerini �çtım. 
Bugün salı, şubat falan ve aire bi
raz Uşüyorum. Şeyi öylemişmiy
dim? Yatağı onunla on yatışımız
dan beri toplamıyorum bir haftayı 
buldu galiba ma kokusu gidiyor. 
Dışardaysa ondan hiçbir şey yok 
bakkal yüzüme acıyarak mı baktı 
yoksa ben öyle bakmış olma ını 
mı tercih ederdim? Evet öyle ini 
isterdim. Üçüneo günde bir homo
sapİense bir kaç kelime söyledim. 
hk gün konuşmuştum zaten birile
riyle. Çıkarken iyi akşamlar dedi
ğimi duydu mu acaba? Şu tüp ye
ter mi acaba bir hafta? 
Tol toy oonmeden önce 4'e ayır
mış insanları ben de 4. gruptayım. 
Rayatım bir hiçlik olduğunu bilip 
de in tihar etmeyenler. Sevgili 
Tolstoy sana ölümün de bir hiçlik 
olduğunu söyle em zaten biliyor-

sundur: Belki söyledin de. ama 
öyle OstUnkörO okudum işite. Doğ
rusu böyle bir onur uzluk örneği 
daha bilmiyorum. Hayata yalak
lanmalc mı desem bunun adına. 
Olmayac ğım biliyorum hiç bir 
bok olmayacak ama olması için 
bir kolu mu verebilirim. 

Şimdi karanfiller : lO sapsa
nın ı, k voniçi karanfil tomarcuk 
ve çiçek ayısını vennem canınızı 
sıkabilir. 10 (on). 10 emir ne ala.ka 
bir de o plarda kopma bir dal. 10 

sap daha var onların rengi kırmızı
ya yakın ama kırmızı değil. K.ınnı
zı karanfil devrimci cenazelerine 
götürürler demişti iki ar.kadaşımı
za. Bu rengin adı vardı koyu efla
tun hassiktir. Bilmiyorum ya. Ney
se o on ptan kopan 6 dal, dalla
rın biri birleşik üç dala ayrılıyor 
diğerleri tek. 

Yukandaki O tU karalı "inti
har' • okuyup şöyle yorum yapabi
lirsiniz· işte intihar etmeye götU 
yemiyor ama onu da ağzından 
düştiremiyor neden? Çünkü sevil
rnek i tiyor. Böyle dersen gel canı
mı ye öyl çünkü ahım şahım biri 
değil aradığım biliyorum, ama şu 
davar elbet bir gün biri sıkılacak 
öbürOnO bırakacak e tamam da 10 

g1lndc de olmaz ki yazık, günah 
ya. 1 O gün değil mi? karanfiller de 
1 O ar tane arada bir böyle benzer
likler yakalanın bakın şimdi: 

Bir de lord B�ron 1. Dün�a �aua�1 ue sonrasında Yunanlılan tuttu�u i�in Toros trenleri 

i� i �attı ama nereden do�ru noterin do�ru sö�ledi�i. Tutarsız �erif �acca 

�idece�i �ünün sabahma �adar i�mi�ti zaten .... 



Babamın İ anın 
adı İsmet t 
köyü Na dır lı Nasıra 
ilçe i Bab e ki B etlehem 
ili Kırklareli Kudü 

Arada böyle otomatiğe bağ
lanın m bir an kurtulmak için am 
yok ana ını ikti�im. Geçen de
miştim ya Kadıköy sahilinde do
laştım. Bir an öyle oldu ki herke 
üstOme yani benim gittiğimin tersi 
yola gidiyordu duyulmay cak gibi 
kUfretm ye ba ladım onra baktım 
hep cin el iç rikli şi md i de aynı 
boku yedim böyle olmaz dedim ve 
hepiniz geberin dedim pla tikler 
dedim, boklar. petler vitrinler da
ha bir ş yler dedim rah tlatmıyor 
ama öbür tUrlUsil de ba tırmıyor 
öfkeyi. Öfkeyi ba tırmanın tek yo
lu şiddctti e�er kullanaca�ın şiddet 
ba ını belay okacaksa şiddet 
katsayı ını arttıracak kilde öfke
ni aklamalı ve btiyütmeli uygun 
zamanı beklemeliydin. Şiddet cin-
el bir olay değil en azından be

nim açımdan. Sonra ben sevişir
ken (ya da o kilfOr lafını eylerken) 
herhangi bir öfkemi bastırmak için 
yapmıyordum. Bu aptalca lafları 
bir kenara bırakmalıyım art ı.k ama 
yava yavaş olur. Birden kim hagi 
işi yapabiliyor. Ama herş y bird n 

bire oluyor o lan birdenbire kız 
birdenbire amma çok yalancı var 
piya ada ha ama Orhan Veli 'ye 
değil lafımı yanlı anlamayın tam 
öyle . 

(Benim biz deme gibi bir 
ıuxum yok ku ura bakmayın) sanı
rım birdenbire herşey birdenbire 
bitiv rir. 

Biraz öne dişi rimi fırçala
maya gittim �zım yapı yapı tı 

yoktur� 

diş macunu yoktu ama yla fırçala
dım lavanta ko ulu beyazi r daha 
beyaz canı m ıleılıyer yapacak 
işim oladı�ı için değil neden böyle 
yaptı? diye. Sonra aklım geldi 
ben lında onu unutmak i tediğim 
kadar da hatırlamak istiyordum.
dum değil-om. Ono haurlamam k 
için eve gelmemiştim ma beni 
avutrnak için uğraşanlar hatta daha 
kötü U gittiğim mekanlar onu h -
tırlatıyordu en kötU U onu gördüm. 
Eve geldim ba kalarının özleri ve 
o yoktu ama başka bir OrU şey 
vardı. Odamda duran tuzloğu en 
on o kullandığı için onu mutfa�a 

götUrm ye dilim varmıyordu. Elim 
varmıyordu. Ben var mı? yordu. 
Ba aları karışmasul i tiyordum 
bana kimse ondan bahs tmemcliy
di ama herke onu bana döndür
m k için uğraşmalıydı. O dön e ne 
iyi ol cak. Olacak mı? Bilmiyo
rum. Dönmcz ki zaten. O kutu un
da tUm kötUlükleri ta ıyan ama 
umudu öldürmüş Pand ra ufak t -
fek, gözlUklU . 

Defter'in bir yısı var 
elimde şimdi oradaki bir yazı geldi 
aklıma onu okuyaca�ım güller, 
a k, radikalizm veee İskender 
Savaşır okuyalım b kalım onra 
devam edeceğim Alıntı: "İşte tam 
bu yüzden h y li gerçeklik kipin
d ta ariarnaya çalışan radikalizm 
ve aşk özellikle yöneldikleri ne -
neyi hırpalarlar çünkü dünyanın 
hayalleri kar ı ındaki yeter izliği
n taharnmill edemezler, "Bu alın
tıyı avonm ma bilirkişi raporu 
olarak ekleyin. Okomu herif ne 
de ol a. 

İki gündUr oturmuş bir ey
ler karalıyorum. lçerd olu om i 
birilerinin beni arama ını i t -
mem; onlarda merak uyandırmak 

· Bu manyak bir ey mi yaptı? 'd -
sinler diye. ama biliyorum boraya 
gelecek kadar dU Unmezler. Bir 
gece içiyorduk ve birbirimize o
ru lar soruyorduk herke doğru 

öyl ınek zorundaydı. Şunu or
dum: "Ben öl em mezarta ımı 
yazm k ize dU e ne yazardınız? 
"Aklımda kalan u "Hiçbir ey 
kaybetmedi! 't to böyle bu gün I-
em bunu düşünecekler arkamdan. 

Öyleyse yaşamalıyım. Bir şey ka
zanm k için değil ölmem için ge
rek n c areti toplarnam için daha 
büyük bir hayalkırıklığına ihtiya
cım var. 

Hiçbir eyi unutmayaca�ım 
ama hatırlamak da acıtıyor. Ey 
halkım yarından itibaren aranıza 
dönüyorum izin mutluluğunuz ve 
aranızda yabancı olduğumu 
dU ünmemeniz için geAirecoğim 
sizin için unutma beni. 

Biraz fiyakalı ol un bu iir 
b rum (bir bölüm): 

Gözler g revsiz dudaklar 
boş a sigara yanmalıdır 

Sözlükler yakılmış ıfatlar 
kovulmuşsa 

Çok uzak a da gere en an
lamlar 

Gere iz bir uy gibi y a
ma (da) yanmalıdır 

erir 
Çay oğur sigar biter, mum 

Öltim bile bizi ter etmi 
Ermi ler de artık geberir 
Not Niyet in� (Sıktıysam 

öziir dilerim diyeceğim ama yap

tık/arımdan ben sorumlu d ğilim .. 

Bana özn� muamele i yapmayın 

lütfen giiciime gidiyor. Şu çiçekle

ri bile atamıyorum {hani şu ka

ranfillu) anlamaya çalş!n) 

Hiç Ufuk SELÇUK 
4. Günün bahı işi bıraktım 



NORODOL 
post -modern aklın dolayımında ben 

Sonrasızlığa bırakılan 

platin bir kentin başıboş aynalarında 

ortaçağ yortusu bir deliydim 

aldım hep dönüp dönüp bakıyordu 

aynaların içinde aynalara karşı 

cebimde taşıdığım 

narsist süslemeli aynaya 

sonra beni aynasız bir kliniğe kapattılar 

psiki yatrist aşktın tek hamlede 

gebe bıraktı orda beni 

bir kutu norodol verip 

aynaını çaldı 

SSE 
(Sonsuzluğun Sonuçsuz Eylemi) 

�� kafirin 



AÇS/111 

DiYORUM 

YÜREGiMiZDE 

BiR KOYUP 

YIRMi 

ALMA 

GÜLLERi 

"yine böyle alıngan mı olurdum 
büyüscydim ben başka odalarda " 

HlLMlYAVUZ 

Bana çok güvenen bir arkadaşım ve ikimizinde pe� 
güvenınediği -hayır, hiç güvenmediği- bir başka arkadaş 
(!) vardı. Bana çok güvenen arkadaş, bir gün beni, ikimi
zinde hiç güvenınediği öbür arkadaşa "iyi günler, bugün 
nasılsınız" derken gördü.Üstelik gülümsüyordum. Derhal 
uçüstü mahkemesi kurdu ve bana taammüden 

ikiyüzlülükten ömürboyu güvensizlik cezası verdi. Aslında 
tek kelime söyl medi. Ben bunu bakışlarından anladım. 
Şimdi iki iyle de görüşmüyoruz. Hiç güvenınediğimiz ar
kadaş lDA.Ş. adında özel bir şirkete yönetici oldu. Hızla 
yükseliyormuş. Bana çok güvenen ve hayal kırıklığına uğ
rayan arkada da ir özel radyo da programlar hazırlıyor. 
Adı Süperego FM. Ben evden kapı dışarı çıkınıyorum ve 
üst kattaki komşumun ürekli bu radyoyu dinlcmesinin, 
bana çok güvenen arkadaşla nasıl bir bağlanbsı olabilece
�ni düşünüyorum. Bir yandan da savunmamı hazırlıyo
rum. 
l apı çaldı. Bu saate kim olabilir. Saat abahın sekizi. 
"Ben" diyor kapıdaki adam, sıhhi tesi. atçıruzım. Memnun 
oldum diyorum, b n de ıhhi tecssüriyetçiniz! "Ama ben 
kıravatlıyım" diyor adam: Bana kötü kötü bakma. Size ni
çin kötü bakayım camm, fakat bu saatte burada ne işiniz 
var? "Borulanmz" iyor dam; "paslanmış,çürümüş, bpkı 

Var.-

yürekleriniz gibi". Su uyorum. Bakışmaya devam ediyo
ruz. Kötü kötü. Hayır, kaçırmayacağım gözlerimi. Önce o 
çekrneli. Mahcup mahcup yere indirmeli bakışlanru. Seni 
kıravaili ıhhi tesisaıçı seni! Bu saate kim gönderdi bu 
heri.6 buraya? Kalıbımı basarım, hana çok güvenen ve ha
yal kırıklığına uğrayan arkadaş gönderc:li. Hayır ... hayır ... 
Borularımı ve yüreğimi emanet edemem size, çabuk gidin 
buradan. Kapıyı kapattım, içeri girdim. Evim. Dingin li
marum. Anahtar deliğinden balayoruın. Bir kağıda birşey
ler yazıyor. Not bırakacak. Kağıdı anahtar deliğine soktu. 
Karanlık ... Bilinmezlik ... Hiç ses yok. Bir süre bekledim. 
Yavaşça kapıyı açbm. Kimseler yoktu. Notu aldım. Oku
maya başladım: 
"Güneşin bile kara gözlükler takbğı bu ülkede, hepimiz 
paranoid olacağız bu gidişle.  Sırtımız duvarlarda, 
gözümüz anahtar deliklerinde. Yazılar filmatik. Bakışlar 
anlamsız (yaşarnlar anlamlı mı). Yansıbyoruz birbirimize 
en bastırılmış duygularımızı, en çarpınlmış yüzleriyle. 
İkiyüzlülük sağlıklı(!) iletişiinin doğasında var diye, hepi
miz paranoid olacağız bu gidişle" 
Sıhhi tesisatçınız 
Ne demek oluyor bu şimdi? Ne i tiyor bu adam benden? 
Iyi niyetli bir uyarı mı bu, yoksa bir çeşit taciz abşı mı? 
En iyi i arbk kapıyı kim elere açmamalı. Perdeleri de ka
pamalı. Aslında uyumalı. Uyumalı, uzaklaşmalı. Uyuyamı
yorum ki! Işte yine başladı sesler: "Bu sonuçlar, gecekon
duların intikamıdır" diyor radyodaki ses. "Refah solun ge-



leneksel oylannı aldı. Kentin varoş
ları bir anlamda düzene başkaldırdı 
aslında. Kimliksiz ve sınıfsız büyük 
şehirliler{!) düzen partilerine oy ver
mediler. Şeriab meriab da düşünme
diler. Onlar adam yerine konmak is
tediklerini bildrrdiler yalnızca. Adam 
gibi sol parti olmazsa, olacağı bu !  
Şimdi oturup her şeyi yeni baştan 
düşünmek gerekiyor. Olup bitenleri, 
yapılan namussuzluklara ve çöplük
lere giden oylamruza bağlıyamazsı
nız. Düşünmemiz gereken şu: bu na
sıl sol bir örgüt ki, seçim sandıklannı 
bile korumaktan aciz! Biz yetnriş ye
dicle ... " Kıs şu aletin sesini kardeşim. 
Bütün gü n seçim vır vır. Yeter be! 
Hah, buyurun, daha da açb adam se
si: Bu kez bir kadın konuşuyor - "Ye
ter ince  d ü rüst  olmadığımızı 
düşünüyorum.  Bakın mesela, ben Li
van eli 'yi çok severd im .  Sevm e k  
sözcüğü yetersiz kalıyor. Dönüp geri
ye bakbğımda, hep onun o sıcak şar
kılanndan, türkülerinden güç aldığı
ını görüyorum. Çok değil, kısa süre 
önce söylediği Herşey Sanlık isimli 
şarkısı da bunlardan biriydi- Kasette 
IKINCI YÜZÜN ikinci şarkısı- : Hay
di çık pazara 1 herşey satılık/ üç otuz 
paraya/herşey sablık/ dostluk, şeref, 
namus 1 hep haraç mezat 1 üste baş
ta ne varsa 1 herşey sablık. Işte böy
le. Sonra çıkb, herşeyi sabnayı vadet
ti. Bunun adı da modern sol oluyor
muş, öyle dedi. Galiba kabul ebnek 
gerek. Livaneli yok arbk. Biz o yoko
lan adamı çok sevmiştik ... "-Yaşlı bir 
erkek sesi aldı sözü:" Yokolmak de
diniz de, ölüm yani. Şimdi bu Refah 
karşısında aldığımız yenilgiye verdi
ğimiz tepki tam bir matem tepkisi: 
Önce i nanamadı k kulaklarım ıza, 
sonra inkar ettik bal gibi . Çöplükler 

bir umuttu. Rezilliğimizin ve acizliği
mizin umudu.  Seçim kurullarına 
koştuk. Kimi kime şikayet ediyor
duk. Böylece seçim kurallannın ve 
kurullarının ne kadar tuhaf olduğu
nu anlamak için, ilk kez vakit ayır
mış  old uk .  Atı alan Üsküdar' ı  
geçmişti. Beyoğlu'nu, diğerlerini ve 
Ankarayı da ... fik bir kaç saat ve bir 
kaç güne ait tepkimiz ölüyü dirilbni
yordu. Kabul ettik. Suçladık. Suçlan
dık. Kızdık. Kızışbk. Başımız, sırb
ınız ve mevsim itibarıyla mideleri
miz ağrımaya başladı. Üzgündük. 
Çok üzgündük. fik bir kaç haftadan 
alb aya kadar olan dönemin tepkile
rini veriyorduk. Alb ay sonra herşeyi 
unutacakbk. Olağan işlev ve davra
nışlarımızı sürdürecektik. Ben, vakit 
kaybebneden bu kısır döngüyü kır
mamız gerektiğini düşünüyorum. Kı
mıldanalım ve düşünelim; nerede 
yanlış yapbk? Otopsi yapmak gereki
yor, yeni ölümler olmasın diye. Sol 
birleşince tamamın ış .  Hangi sol? 
Sosyal demokratları kendinden men
kul üç parti mi, yoksa binde sıfır 
noktalarda ifade edilen ama ısrarla 
kendilerini dev aynasında görmeye 
devam eden diğerleri mi? Birleşince 
tamammış. Hayır efendim, birlikten 
daha önde geleni solun dirliği ... " Ka
pat kardeşim, kapat şunu. Mecbur 
muyum ben bunlan dinlemeye? Da� 
yanamıyorum ... Aklımla fark ettiğim 
şeyleri duygusal olarak taşıyacak du
rumda değilim şu anda. Rahat bıra
kın beni . . .  Kafamı yastığın  altına 
soktum. Sesler daha da artb. Inanılır 
gibi değil. Susun n'olur susun. Bakın 
güzellikle söylüyorum. Hadi biraz 
susalım arkadaşlar ... Devam edin lan. 
Bağırın daha çok bağırın. Taş taş 
üstünde buakmayın. Hadi konuşsa-

nıza . . . 
Uyumuşuro sesler de uyumuş. Galiba 
daha iyiyim. Canım sucuklu yumurta 
çekti. Demek ki iştahım da iyi. Iyi
yirn maşallah. Canımı sıkan hiç bir 
şey yok bugün. Hiç bir şey. Herşey. 
Herşey sablık . . . Bana ne oldu. Niye 
böyle "tuhaf' bir insan oldum ben? 
Düşüncelerimi durduramıyorum.  
Hele şu  tesisatçı! Yok hepimiz para
noid olacakmış ız .  Yok gözümüz  
anahtar deliğindeymiş. Paranoid ba
bandır, sümüklü herif. Ben bilmiyor 
muyum sanki seni "bizimki"nin gön
derdiğini. Vicdanımla oynuyor it Za
yıf yerimden vuruyor. Lafı da çoğul 
çoğul söylüyor ki, doğrudan benim 
hedef olduğum anlaşılmasın. Seni 
sıhhi tesisatçı seni. Hayır, hiç bir şey 
keyfimi kaçıramaz bugün. Hiç bir 
şey. O kadar... Silkiniyorum ve ken
dime geliyorum .  Açsın diyoru m, 
yüreğimizde bir koyup yirmi alma 
gülleri. Elektro.nik bir vicdan maki
nesi olsun ömrümüz. Bağırıyorum: 
yürüyün fotoğrafçıya gidiyoruz, vesi
kalık bir düş olsun umutlarımız -
mutlaka siyah beyaz-. Sinirleniyo
rum, söyleniyorum : i lk  hedefimiz 
kaynayan bir çamur çukurudur. Bir 
lav akınbsı olsun ömrümüz. Unubna 
diyorum, unutma kendime :  yine de 
anarşist bir söylemi vardır volkanla
nn! 

" ... ....... Aradan bir yıl geçince, 
ll'an Dlmitrlç'l kasahada tama
mıyle unuttular. El' sahlbesl tara
fından saçak altındaki kıza!ın 
Içine atılan kitaplar•, ma halle 
çocukla"nca almıp götiiriildü." 
(A. Çehov'un Altı nolu koğuş 
öykii$ünden) 

A. HALDUN SOYGÜR 

� ettinnişler. 



Genç yazarları ;  zaman, ölüm, varoluş gi
bi temel konulara eği lrnekten al ıkoymak gerek, 
şimd i aran ızdan bu alıkoymak fi i l in i  ( 1 )  al ıkları 
oymak şekl inde okuyanlar ç ıkabi l ir, aran ızdan 
biri lerin i n  öne çık ıp konuşması elbette pek hoş 
ve sayg ıdeğer b i r  şey, hele kul land ığ ı m  bir  
yüklemi yorumlaması iyice hoş, çünkü, hatı rla
nacak olursa, 
k im i f i lozof
l a r  i N SAN 
B i R  ÖZN E
DiR ,  BiL iNÇ
T i R derke n ,  
ö n  i sm i n i  
Prusya K ı ra l ı  
4.  F r ied rich 
Wilhelm'den 
a l a n  N içe , 
i N SAN DE -
GERLENDiREN VARLIKTI R demişti, tabi i asl ı nda 
demem i ş  yazm ı şt ı ,  o tu rup Böyle Buyurdu 

Zerdüşt adl ı bir kitap yazmak yerine bir  arka
daş ı na ( ismi Mohamed olsun ) iNSAN DEGER
LENDiREN VARLIKTIR deseydi, Mohamed belki 
bu sözü yar ım yamalak an ımsoyocak ve bir  
gün arkadaşı Bora'ya ��yı l  1 894 , dostum Fried
rich Nietzche bana demişti ki , iNSAN DEGER
Li BiR VARLIKTIR" diye an lotocakt ı ,  sonra bu Bo

ra da a rkadaşı  Cem'e •Fred Asta i re N iceyı l  
der k i ,  iNSAN EGER'Li YANi ŞÜPHELi YAHUT 
EYER'Li YANi DOGMATiK VARLIKTIR" d iye anla
tabi l i rd i ,  bi ld iğ in iz kulaktan kulağa (2) oyunu 
gibi, kulaktan kulağa oyununun amacı i lk  söyle
nen sözle son işit i len söz arasındaki farka ba
kıp gülrnekt i r  ya, Henri Bergson, MEB yayın lar ı  

Fenni ttıMJ« 

arasında yayımlanan Gülme ad l ı  kitabı nda ve 
N\elih Cevdet Anday, Cumhuriyet gazetesinde 
yayımlanan bir makelesinde der ki (yan i  yaz
mışlardır ki); doğada, den izlerde, ağaçlarda, 
ormanlarda, neh irlerde, hayvanlar dünyas ında, 
taşlarda , gökyüzünde vs . gülen h içbir şey yok
tur, ya ln ız insanlar insanlar güler (3 ) ,  gülüyorlar. 

Ya n i ,  i n sa n  
g ü len  var l ı k  t ı r  
m ı  demel i ,  ya 
da Ece Ayhan 

g i b i ba kış aç
ı s ı n ı  (4) gen iş
l e t i p  i N SA N  
EVLEYEN VAR
L I KT I R ,  Y Ü K
LEMDi R m i de
meli? Türkçede-

ki AM kel imes in in 
Moğolca i laç yapma gereci ve büyü yapma 
gereci anlamındaki EM kel imesinden türediğin i  
göz önüne alarak YÜKLEM' i şöyle açımlayalım; 
yüklü-em; yüklü-am; yükl ü-va i i na ;  gebe-va j ina; 
kad ı n  ham i ledir. iNSAN YÜKLEMDi R sözünü 
de iNSAN Hf.MiLE KADlNDlR d iye okuyal ım.  
Biraz anaerki l b i r  söylemim iz mi oldu? Eh,  za
ten erk analardad ı r. Andre Gıde' i n  Corydon 
adl ı  eşcinsel l iğ in i  ince leyen kısa ve ün lü kitab ın
da yazdığ ı g ib i ;  bir soyun özel l ik leri d iş is ine 
bakı larak belirlenir. Özetle : Ne varsa kadınlar
da var. Tabii kad ın ların g i tar ça lmak yerine gi
tar çalan erkeklerin sevgi l isi olmayı tercih ett ik
leri bir erkek toplumunda, erkekler kend i arala
rı nda konuşurken "Ne varsa erkeklerde var, " di
yebi l i rler. 



işte böyle. Bir yazı hang i konuyla başlar
sa başlası n ,  ister paraşütün bulunması uğruna 
ölen adamın  h ikayesin i  anlatan kısa bir Fransız 
f i lm iyle (5) başlas ın ,  ister Kant' ın Pratik Usun 

E leştirisi kitabından bir a l ı ntıyla başlasın,sonun
da konu dönüp dolaş ıp yine kad ın lar ve erkek
lere geleb i l iyor. Dönüp dolaş ıp gel iyor deyince 
akl ıma geld i ;  ABD'l i  Bret Easton El l is' i n  mi lyar
der çocuğu Hol ivud gençlerin in yaşamlarından 
bir kesit sunduğu Sıhrdan Az adl ı  romanında, 
genç kız Bla ir i le genç del ikan l ı  Clay arabayla 
sürat yapario rken bir çokala çarparlar; şöför 
koltuğunda B la i r oturmaktad ır, durmayıp devam 
etmek ister fakat çoka l ı n  bacakları tekerleğe 
do laşt ı ğ ı i ç i n  ça ka l  da a ra bayla be ra ber 
sürüklen ir, durmak zorunda kal ı rlar. Clay araba
dan in ip çoka l ı n  yanına g ider ve on dakika bo

yunca çokal ın  can vermesin i  bekler. Bir Karade
nizl i  babanın çocuklarına H ıncal ve Öcal isim
lerin i  kayabi lmesi g ibi bir i lerin in  de çakal dedi
ğ i  hayvan can çekişerek ölürken, 1 O daki ka 
boyunca, hiç araba geçmez. 

Ş imd i  ben de yazmanın h ızına ve çoşku
suna kendimi  kapt ı rsam ve kel imelerle, o kel i
melerin anlamlarıyla bir okuru ezsem, o tal ihsiz 
okur can çekişirken, başka h içbir okur geçme-
yebil ir ordan . .  . 

Eyvah  . . .  Yazımı yol kenarına çekiyor ve 
durduruyorum .  

( 1 }  doğurur kendin e ayki n fil, T. 

Uyardan 

(2) asimda bu oyun gereksizce zahmetli; 

bir kişi kürsüye çtksa ve konuşsa, sonra da 

dinleyenlere nNe dedi bu adam?H diye sorul

sa, yine çok komik ve farkit altm/amalar tespit 

edi/ebi/irdi. 

(3) Güler'in bir ktz ismi olarak kullamldt

ğma tamk olmuştum, ki bu anlamda, Güler'in 

anne ve babast ktzlarmm başka bir şey değil 

ama iNSAN olduğunu vurgulamak istemişler

di belki de . . .  

(4} Şu 'bak1ş açtstm geniş/etmek', 'olay

lara geniş aç1yla bakmak' deyimlerine bir ba

ka/tm. Matematilete en geniş açt 360 derece

liktir di mi, halbuki herhangi bir ytl bile 365 

gDn çeker, yani en geniş açtdan beş fazla. 

(Halk ağz1yla n 5 çekmişH} Aym konuyu Olday 
Rtfat bir dizesiyle şöyle yorumlar: iki meme 

açtsmdan baktyorum. 

(5} Le Tailleur Autnchten, 1 993, Yön: 

Pablo Lopez-Paredes, Renkli, 35 mm, 16  dk. 

SÜREYYYA EVREN 

.- sünnetçi 



Yarlıı yanağından 
gayri, 

Her yerde, 
Her şeyde, 
Hep beraber 
Diyebilmek Için . . .  

Bu, sıradan bir şür değil, bir 
destandı ve bu destanı yeniden 
yazmak bizim amacıınızdı. 

Yaşamda böyle bir amacımız 
ve buna göre şekillenmiş bir ah
lak anlayışımız vardı. Amacımız 
Marksist, ahlak anlayışımız yarı 
"modern " ,  yarı gelenekseldi .  
Marksizm "yenilgiye uğradı", ah
laka bakış açımız tamamen "mo
dernleşti". 

"Peki neden yazamadık bu 
destanı?" diye sormuyorum. 

Resul .-

"Amacımız doğru muydu, 
yanlış mıydı?" diye de sormuyo
rum. 

"Yaşamda herhangi bir or
tak ve uzun vadeli amaç ola
rak aınacm keudlslul de 
kaybetmedik mi?" diye soruyo-
rum. 

Ve bir zamanlar ortadan 
kaldırmak istediğimiz, umutsuz
luğun, çaresizliğin, karamsarlı
ğın, baskının, sömürünün, işken
cenin ,  maddi  ve a hlaki 
çöküntünün ve bütün bunları 
yaratan ilişki ve kurumlann ya
ratıcısı olmadık mı? Günlük ya
şamın kaygılan, haz ve acılan iç
inde kaybolup, kendi kuyruğunu 
yakalamaya çalışan kedi gibi 
�üzenin sunduğu kazanç ve sevi
nçler peşine düşüp, "bitmiş ve 
tüken miş " bir  halde,  ertesi 
günkü koşuya "daha güçlü ve 

daha  zinde baş l a m a k  içi n "  
düzenlediğimiz gecelik sığınak
larımızda hile kendi içimize sı
ğınmaktan veya dostlanmıza, ka
dınımıza/ erkeğimize, üzerlerine 
"tir tir titremekten" kendimiz gi
bi bir titreğe döndürdüğümüz 
çocuğumuza açılmaktan öte "ye
ni dünya düzeni"nde "yükselen 
değerlerin" resmi taşıyıcısı ve 
eğitilmiş sesi olan televizyona  
kendimizi verip günlük ilişkileri
mizde yeterince yaşadığımız (de
mek ki yeterince yaşamamışız) 
toplumsal ve siyasi yalancılığı, 
dolandırıcılığı, ikiyüzlülüğü, iha
net, şiddet ve baskıyı, ben-mer
kezciliği, bireysel kurtuluş, bu
nalım ve kazanç düşüncesini, 
cinsel ve duygusal sömürüyü, in- . 
saniara güvensizliği ve daha nice 
piyasaya düşmüş değersiz değer
leri, ahmakça fikirleri, saçma sa
pan sohbet ve eğlenceleri bir kez 
daha yaşayarak, kendi içimizde 
bir kez daha ve ertesi gün kü 
edimlerimizde defalarca yaşaya
rak ya da yaşanmasına izin vere
rek meşrulaştıran insanlar haline 
gelmedik mi? 

Sorgulamak istediğim ve 
sorgulanması gereken asıl şey 
bugün içinde bulunduğumuz bu 
durumun nedenleri ve bir çıkış 
yolu olup olmadığıdır. 

Yazın ın baş langıcında 
bugün ortak ve uzun vadeli bir 
amaç olarak amacın kendisini yi
tirdiğimizi, bir başka deyişle ''Ne 
için yaşıyorum?", "Yaşamda ama
cım nedir/ne olmalıdır?" veya 
"Bir insan ömrünü neye verme
li?" sorularına doyurucu, ikna 
edici bir yanıt bulamadığımızı 



söylemiştim. Peki böyle bir yanıt 
bulunabil ir  mi? Geçmişte var 
mıydı ve nasıl bir şeydi ve nasıl · 
ortadan kalktı? 

Önceden de belirttiğiın gi
bi, yakın geçmişte hiç değilse 
bazılanmız için Yarin yana
ğından gayri / Her yerde 1 
Her şeyde 1 Hep heraber 1 
Diyebilmek için. . . bir in
sanın ömıünü verehileceği helir
li bir amaçtı. Ve bu amacın özel
liği, ancak hep beraber ulaşıla
bilecek veya o topluluk üyeleriy
le hep birlikte gerçekleştirmeye 
çalışılabil�cek, topluluktaki tek 
tek benierin kişisel arnaçianna 
ters düşmeyen, birey ile toplum 
çıkarlannın çatışmadığı bir top
lumsal yaşam hiçimi gerektiren 
bir amaç olmasıdır. Konuyu da
ha genel olarak ele alacak olur
sak bu tür özelliklere sahip bir 
amacın bir toplumda var olabil
mesi, o toplumun toplumsal ya- · 
şam biçimiyle, ekonomik ve si
yasi örgütleniş tarzıyla yakından 
ilgilidir. Her topluluk da hayat 
bulamaz. 

Dolayısıyla bu tür bir ama
cın olabilmesi için öncelikle bu
na uygun bir toplumsal yaşam 
hiçiminin olması gerekir. Ve bu 
toplumsal yaşam biçimini belir
leyen toplumsal yapılann ayakta 
ka lmas ı  da be l i rl i  b i r  ahlak 
göıüşünün, belirli bir erdem an
l ayışının var olmasına bağlıdır. 
Ve bütün bu öğeler iç içe geçmiş 
bir halde birbirini etkiler ve be
lirler. Ve böylece belirli bir top
lumsal düzen, belirli bir toplum
sal amaç, o topluma uygun be
lirli bir kültür ve bütün bunlar 

içinde ve bütün bunlara göre 
kendini, kendi amacını kendi 
iyisini tanımlayan belirli bir bi
rey ortaya çıkar!.. "Birçok mo
dernlik öncesi geleneksel 
toplumlarda b i
rey kendisini, 

numa sahip olduğu anlamına 
gelmez. Bu,  kişinin kendisini, 
üzerinde daha ulaşılacak ama
çlar bulunan bir yolun belirli bir 

aşamasında bulması duru
mudur; yaşamda 

yo l a lm ak, 
b e l ir l i  b i r  
amaca doğru 

ve başkaları 
onu,  üyes i  
o lduğu sosyal  
gruplara göre ta
n ımlardı .  B en ,  
. . .  ' n ı n  kardeşi
yim, kuzeniyim, 
oğluyum ya da, . . .  
ailesindenim ve-

BU ,  S I RADAN B İ R  

Ş İ İ R  D EG İ L , B İ R  

ilerleyişde aşa
m a  kaydetmek 
ya  da bu  yolda 
başarısızlığa uğ
ramak demektir. 
Bu yüzden ta
mamlanmış veya 
yaşanmış bir ya
şam,  başar ın ın  
kendis id ir  ve 
ölüm,  ö l en in  
mut lu  ya d a  
mutsuz şeklinde 
yargılanabil eceği 
noktadır {l) . . .  " 

ya fa lanca  köy 
veya oymaktanım 
denirdi. Bunlar, 

D E STAN D I 

insanların kaza-
leyin sahip oldu-

V E  
ğu ve !gerçek 
hen-i'. keşfedebii
rnek için istenil
diği zaman fırta
tılıp atılabilecek 
nitelikler değildi. 
Bu n lar, b e n im 
özümün bir parç
ası olan ,  bazen 

BU  D E STAN I 

YE N İ D EN  
E v  e t ,  

b i reyin ancak  
onun {çinde ve 
ona göre kendi
ni tanımlayahil
diği , be lirli bir 
role sahip oldu
ğu ve b u  rol ü  

YAZMAK  B İ Z İM  
kısmen; bazen de 
tamamen benim 
yükümlülükleri-

AMAC IM I Z D I  

mi,  ödevler imi  
belirleyen şeylerdir. Bireyler, iç 
İçe geçmiş bir toplumsal ilişkiler 
bütününün verili olduğu belirli 
bir mekan devralırlar. Ve bu me
kanın kaybı onlar için hiç-oluş, 
en iyi ihtimalle ise bir yabancı 
ya da bir serseri oluş anlamına 
gelir. İnsanın, bu tür bir toplum
sal varlık olduğunu anlaması ise, 
onun, durağan, değişmez bir ko-

yer ine  get ir ip  
get i rmemes ine  

veya yerine getiriş tarzına göre 
belirli bir saygınlık, belirli bir 
üstünlük kazandığı veya kazana
madığı türden toplumsal yapıları 
kendi yakın ve uzak kültürel ge
çmişimiz içerisinde de hulahili
rız. 

Peki bu işleyiş içerisinde 
ahiakın yeri nedir? Erdemler 
nasıl bir öneme sahiptir. " . . .  

"" .. ehniş. 



" . . .  erdemler, yalnızca t
kinlikleri yaşatan ve etkinlikle
re i,çsel olan iyileri başarmamı
zı, lanaldı kılan e�ilimler de�il, 
ama aynı zamand kai'§ılaştıgı
mız kötülük tehlike, ayartma ve 
akıl çelmelerin ü te inden gel
memizi aglayarak öz edi len 
tür en bir iyi a rayışında bizi 
ayakta tutan,  gittikçe yü el  n 
bir Ben-hilgi iyi v bir iyi-bil
gisiyle izleri he I yen eğilim
lerdir. Bu nedenle er emler ka
taloğu hem erkek ve kadınların 
bütün to lumun iyi olanı birlik
te arayabilecekleri iyasi to lu
lukları v aile bağların ı yaş t
mak için g rekli lan ve hem e 
iyin in  kara kterine d ir felsefi 
orgul ma için zorunlu olan r

deml ri iç rir. {2)" Ku ku uz 
bu bel ir l i  bir  rd m gel  n ği 
göz önünd tutu larak u la ılını 

ir tanımlamadır ve dolayı ıyla 
kendi k'ii ltürümüz iç ri indeki 
bize özgü nın lann çözümünde 
n der ce aydıntatıcı olabil ceği 

rtı ı lahi l ir. Fa at bizler için 
a ıl ön mli olan yönü, erdemi -
rin erkek ve kadın o toplu luk 
içerisinde y r alan bütün birey
lerin, iyi olanı {hem kendileri 
h m d to lu lul� için) birlikt 
arayabi lecekleri iyasi örgütlen
me e toplu msal yapılarm yara
tılma ı ve yaşatılma ıyla y kın
d (v rşılıklı) ili§lcili ldu
ğu n u  vu rg lam ıd ı r. B iz  d 
ğer hlak lanmda k rşıl tığı

mız sorunl nn doğa ının orgu-
1 n m a  ı v bir nu a ula m 
girişimimiz ıra ında u iH ki yi · 
g"z, önünde bulundurmaz i ek, 
m sele kendisin bel irl i bir an-

Aferim 1 .. 

P E K I  

E DE 

Y ZA A D I K  

B U  

D ESTA 1 D i Y E 

SO R M UY O R  U M .  

lam v önem kazandıran t mel
lerinden yoksun ırakılmı ola
ca� an, soyut, keyfi ve ki isel 
bir  kavram ç tı ma ı hal ini  
alacaktır." 

Buraya kad r aniatıl nlan 
kısaca topariaya k olursak, in
sanlan birarada tutan, bireylerin 
bütün yaşamiann yayılacak ve 
aynı topluluktaki öteki Ben-I rle 
ortak olan bir ama ın v rhğı be
lirli bir toplums 1 yaşam biçimi
ni (veya ülkü ünü) gerektirir. Ve 
içind y r alan iy lerine aynı za
man d belirli bir kimlik d ka
z ndır n bu bu ür  toplu m al 

yazıların yakta kalma ı için de 
belirli tür erd mler ger k var
dır. Bu erdemlerden irkaçını ,  

do tluk, dürü tlük day n ışm 
dal t, iffe� namu ve c saret 
larak helirtebiliriz. 

VE BUG 

Bugün ise modern birey 
bir başka deyi l "y ni ü.ny 
düzeni"nln "öz birey-
leri" .. . 

" .. . ö lçütsüzlük gibi ta r-

lanır· çünkü yargıda ve ylemd 
bulunurken kendisin yol gö te
ren telo {erek) artık · anlam 
ve önemini kayhetmi tir ... 

Hiçbir zorunlu toplumsal 
iç rik ve kimliğe sahip olmayan 
demokra iye boğulmu birey, 
h r ey olabi l ir. Herhangi bir 
ro lü benim eyebilir veya her
hangi bir hakı açı ma bağlana
bilir· çünkü , kendi içinde ve 
kendi i için bir hiçtir. . .  zellikle 
mo ern bir y, benim d yi imle 
emotivi t {duygucu) hi· y yargı
da hulunurk n dayana hiçbir 
nihai sınır bulamaz· çünkü bu 
tür ınırlar değerlendirmede bu
lunabi lmek için gereldi olan ras
y n el " lçütl rden tü reti lir ve ön
c d n de b lirttiğim g · i emoti
vi t birey u tür ö lçüt lerden 
yok undur. . .  lgu al  1 ndaki 
g"rü ayrılıklarını ortadan kal
dırmak için yöntemi ri vardır. 
Ah lak alanında i e bir irinden 
farkl ı görüş! rin sayıca artması 
'çoğulculuk' b şl ığı altmda on
rul ndınlır." {3) 

Bu ned nle, çağ ş, mo
d rn bir y bu gün gelin n nok-



t a d a  t a m  b i r  a ç m a z  i ç i n e  
düşmüş bulunuyor. "Yeni  dünya 
düzenine" damga ını vuran m -
dern l iberal bireycil ik bir taraf
tan, "tabuları yılana" söylemi ar
I asma sığınarak, hireyi, ireyin 
o ana kadar kendi in i  kendileri
ne göre tanımladığı eski, gele
n elesel toplum al i l i  ki ve yapı
lardan yoksu n bırakırken, öbür 
taraftan da hem kendi  i bu nla
rın yerin i  alabi lec k, sağlam tu
tarlı ve ikna edici yen i  yapı, iliş
ki ve argüman la r u namam akta 
hem de bireylerin kendi i dışın
da b i r  başka ç n k yaratma 
veya bulma yol ların ı  da ekono
m i k  ve e n te l e ktüel  a ç ı l a rd a n  
olanaksız hale getirmektedir. Bir 
taraftan eski dar-ç vreli, ka alı 
ekonomik ve toplu m al örgüt
len me biçimlerinin son ka leleri 
de kapitalizm tarafından yıkılır
k n öbür  taraftan da sanayi uy
garlığı n ı n  re mi ideoloj i  i olan 
lib ral bireycil ik hem gelenek
sel - d i n i  düşü nce ve yaşam bi
çimlerini ve hem d rasyonalite
ye, kiş iler ü tü lüğe, ne nel l iğe 
dayal ı  her türlü e ki felsefi, top
lumsal ve siya i görüşleri ve ras
yon al, kişiler üstü ölçütler da
yal ı  her tür ahlaki ya am içim
l r i n i n  b i r  kı m ı n ı  gerçekten 
o n l arın zayıf yönlerine,  çü rü k .  
daya naklarına yön lttiği başarıl ı  
ele tiri lerle, ama b ir  kı mını  da  
dayatmalarla teker teker ortadan 
kald ırıp egem nl iği n i  ilan tmiş 
bulu nuyor; ki  liberalizm yakıştı-

l " d ll  " ' 1 . ' ll 11 rı a n  m o  ern , ı erıcı uy-
gar", "özgü rlü kçü" gi bi  n itele
meler de e kiy karşı açtığı ve 
nihayetinde kazandığı bu avaş-

tan dolayıd ır. Fakat kazandığı bu 
zafer aynı zamanda onun yenil
gisidir. 

Çü nkü l iberal izm bir  ta
raftan d kendi ini b leyen si
yasi ve konomik  örgü tlenme 
b içimi olan ey� in an ları bir ta
raftan e ki toplum 1 yapı ve bu 
yap ılar içeri indeki var olan i l iş
kiler ve bu yapıJan h sleyen e -
k i  do tluk  dayan ı  ma bağlı l ık  
g ib i  e ki  erdem lerden koparır
ken, öbür taraftan da aynı insan
ları y ni yapılar, yeni i l işkiler iç
eri i nde irarada tutmak görevi
n i  ye r i n e  get i r m  k 
y ü kü m l ü l üğü n d e d i r. Ve bu 

VAR  

D i YO RUM  

I NATLA ,  

I S RA R LA 

VAR  

D I YO R UM 

HALA 

yü kü mlü lüğü yer ine g t i r  b i l
me i için d "Niçin  şunu öyle 
/cleği l de bunu/böyle yapma l ı
yım?", " içi n bu top lu m a  h iz
met et me liyim?", "Niçin bu et
k i n l i kte ye r a l m a l ıy ı m ? "  veya 
"Niçin toplum a ile ya da u lu un 
iyil iği için, on ların yaşam a  ı ve 
ge l i şmes i  i ç i n  ça l ı şm a l ı y ı m ? "  
türünden oru lara ikna edici ve 
tutarlı bir yan ıt verm k zorun
dadır. Ve tam da bu tü r orulara 
y nıt veremediği içindir ki, ken
di i ve egemen olduğu top luluk 
içeri inde ya ayan bireyler telıl i
k li bir açmaz içinde, hiçl iği ça
r izl iği tü ken mişl iği ya a m a k  
zorundadır. 

Bu açmazdan, bu eçenek
iziikten bu ölçütten y k un-

luktan, bu hiçl ik u mut uzluk  
ve buna l ımdan ve  bu siyasi -

ahlaki yozlaşmadan ku rtuluş iç
in bizlere, bu trajedinin farkına 
varan la ra düşen görev : · ne l ik
le, bundan önce varola n bütün 
t plum al, iya i ekonomik ve 
fel efi dü ünce yapılarını birbir
leriyle olan karşılıklı i lişkil ri iç
inde bulundurarak yeniden yo
ru mlayarak yeni bir ra yona l ite 
ve yen i  bir insan tanırnma ulaş
maktır. � bu giriş im ıra ı n da 
"z ilikle v öncelikle içinde ya
şadığımız ve bir parçası olduğu
muz kendi  kü ltü rümüzü,  kendi  
geleneği mizi ve daha · onra da 
Mark izmi h r ikisini d k " ken
lerin in r k yeniden yorum la
m a k  g re k rn e kt e d i r. Ke n d i  
kültü rel  geçmişi m izin oğasın ı, 
geçirdiği değiş im sürecin i  tam 
ve doğru o lara k  a n l a m a k  ızın 
kültürü müzün bugünkü yapısını 

� Ne  



B İ R  

UMUT  

YE TE R K İ  

YEN İ D E N  

YO R U M LAY I P 

YEN İ D EN 

YAZA R İ LE L İM  

B U  

D E STAN I  

ve onun bir parçası olan bizle
rin içine düştüğü sorunlan doğ
ru tanımlayıp geçerli ve ikna  
edici çözümler bulmamız ola
naksızdır. Bugün özellikle ahla
ki konularda içine düştüğümüz 
açmazın ve sorunların soru n  
olarak ortaya çıkışının en temel 
nedenlerinden birisi de ahlaki 
değerlendirme ve yargılama sis
temimiz içerisinde varolan eski 
erdemler geleneğine ait, ama 
h alen  yaşamaya devam eden 
ögelerin yeni olanla, yani liberal 
bireyci erdem anlayışı ve top
lumsal örgütlenme biçimiyle ça
tışmasıdır. Ve bu çatışmayı sağ-

• 

IŞ � 

lıklı bir çözüme kavuşturmamız 
için de -bugüne kadar benim
senen tavır geleneksel olanı ya 

kökten reddetmek {ilerici tavır 
idi) ya da hatalı ve hastalıklı 
yönlerini göz ardı ederek olduğu 
gibi alıp "yeni dünya düzeni iç
inde, ama ona karşı imiş gibi ye
niden inşa etmek (aşın milliyetçi 
ve dinci tavır) şeklindedir- onu 
b izim sahiplenmemiz ve yeni
den yorumlamamız şarttır. (Aksi 
takdirde son günlerde siyasal ya
şamımızda dolaşan kara bulutla
nn, bir felakete dönüşüp bütün 
ülkeyi sarması kaçınılmazdır.) 

Sonu ç olarak, " . . .  Eğer 
günümüzde ahiakın içinde bu
lunduğu koşullara dair getirdi
ğim açıklama doğru ise, bura
dan, bugün bizim de biraz bu 
tür bir dönüm noktasında bu
lunduğumuz sonucuna ulaşma
lıyız. Bu aşamada bize düşen gö
rev ise hali hazırda başlamış 
olan yeni karanlık çağ dönemin
de, uygarlığın, entelektüel ve 
ahlaki yaşamın sürdürülebilece
ği dar topluluk biçimleri inşa et
mektir. Ve eğer erdemler gelene
ği, bir önceki karanlık çağın ya
rattığı dehşet ortamından sağ çı
kabilmiş ise bizim de ümitsizliğe 
kapılmamıza gerek yok ... " 

Bir başka deyişle,  bütün 
bu karamsarlığın, ümitsizliğin, 
seçeneksizliğin, hayatta amaçsız
lığın, güvensizliğin ve hep-ben
ciliğin ezeli ve ebedi olmadığını, 
bunların, büyük ölçüde içinde 
bulunduğumuz ve ister veya is
temez bugünkü yaşam biçimi
mizle yeniden ürettiğimiz bu ah
laki ve siyasi yozlaşma ortamı-

nın yol açtığı bir durum olduğu
nun farkına varabilirsek, yakın 
ve uzak kültüre l geçin.işimizi, 
modern liberal bireyci görüşün 
ve günlük çıkar ve haz hesapla
nnın yarattığı tuzaklara düşme
den yeniden yorumlayıp yeni bir 
şekil verebilirsek ve sanayi uy
garlığının ve onun resmi ideolo
jisi olan liberal bireyciliğin hiç 
değil ise bazı dayatınalannı, en 
azından bize yakın olan insan
larla birl ikte, dayanışma, dost
luk, dürüstlük ve diyaloğa açık
lık gibi erdemleri yaşatabilecek 
tarzda yaratacağımız dar çevre
ınizde kırabilir isek, 

Var diyorum 
lnatla, ısrarla 
Var diyorum 
Hala. 
Yarın yanağından 

gayri, 
Her yerde, 
Her şeyde, 
Hep beraber diyebil-

mek için ... 
Bir umut 
Yeter ki 
Yeniden yorumlayıp 
Yeniden yazahilelim 
Bu destanı. 

MUTIALİP ÖZCAN 
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y ı k ı l m ı ş  b i r  y u v a n ı n  
t ü k e t i l m i ş  l a m b a s ı n a  

Pasl 1 Lambam 

N e  g e c e l e r i m i z  g e ç m i ş t i  s e n i n l e b i r  d ü ş ü n  
e s k i  k ü ç ü k  d o s t u m p a s l ı  l ô m b a m  
s e n  b e n i  u n u t m u ş s u n a m a  
B e n  s e n i  u n u t a m a m  
N e  o l d u s a n a  
N i y e  b ö y l e  k ö ş e l e r d e s i n  
N e r e d e  s e s i n  
H a n i  b i r l i k t e  y a p t ı ğ ı m ı z  ö d e v l e r  
D ı ş a n d a n  i ç i g ö r ü n e n  m e s u t  e v l e r  
K ü ç ü ü ü k  k ü ç ü k  k o n u ş a n  d e r e c i k  
K a y b o l u p  g i t m i ş 
H a n i  F i k r e t ' i n  k u ş l a r l a  y a r ı ş  e d e n  ç o c u ğ u  
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H. i. B. 

{Semiha Şakir Huzurevi, Zeytinburnu, istanbul) 
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1 .  Pornografi Nesneleştirir: 
Pornografi kadını nesne

l eşt ir ir. N esneleşti rme kadını  
kendi bağımsız varlığı, benliği, 
i radesi kiş i l iği olmayan in an 
olmayan bir "şey"e indirgemek
tir. e ne bağımlıdır, kendini ta
nımlamaz, kendi dışındaki bir  
ö z n e  t a r a fı n d a n  t an ı m la n ı r. 
Onun o lm asını istediği gi bidir. 
Öznenin istencine göre şöyle ya 
da böyle olur, şöyle ya da böyle 
görünür; öznenin isteği doğrul
tusunda mutlu eder, zevk verir, 
tatmin eder, şehvet ve haz kay
nağı olur, kışkırtır ya da mutlu 
edil ir, zevk verilir tatmin edil ir 
kışkırtıl ır. Bütün bunlann hiçbi
rini eçmez; bu nlar onun için 

hiyerarşi, özne ve nesne arasın
daki hiyerarşidir. Nesne istenil
diği gibi kurgu lanır, seyredilir, 
soyulur, giydirilir, okşanır siki
l ir !  "O" içi boş b ir  maket bir 
vitrin ma nkenidir. Tek amaç, 

özne 'nin "kendini varedebii
m esi", pornografik düzlemde 
tatmin ed ebi lmesidir. Burada 
kastedilen tatmin sadece beden
sel değildir. Insan bedensell iği, 
insan düşünselliğinden bağım ız 
değildü. Insan, ona hükmeden 
d oğayı b i r  yönüy le  a ş m ış t ı r. 
Bütün kurgulan kültürle belir
lenir, yoğrulur! Beden, beden el 
tatmin, kadın, erkek, cinsel il iş
ki  boşa lma . . .  Bütün bunların 
hepsi kültürel kodlardır. Son uz 

eklerin, düşünsel mekanizmalar 
arac ı l ığ ıy la  kü l türe l  k o d lara  
dönüştürüldükleri ve sadece ve 
yal ın manasıyla "doğal" olarak 
adlandınlamayaca k olmalan dır. 

2. Pomoğrafi Stereotipleştirir: 
Bu rada bahsettiğim stere

otipleşt irme kadınlar ın değil ,  
yukanda da adını koyduğu m gi
bi nesnelerin stereotip leştirilme
leridir. 

a. Görüntülerin stereotip
leştirilmeleri : 

Pornografi nesnesini (ka
d ı n ı )  f iz ikse l  öze l l i k l e r iy le  
gö rü ntü üy le  tan ı m la r, u nar. 
Pornografik kadın imaj ın ın sı
nırları belirlidir. Belki, bir  tek 

PORNOGRAFİ İDEOLOJiSiNE GİRİŞ 

YA DA 

stereotip yoktur 
ama sınırlan çok 
iyi çizili ,  çok iyi 
tanım lanmış ste-
reot ipler  vardır. 
Nesnenin kendi
n e  ö zgü b i r  
görünüşü (varlığı 

PORNOGRAFİ HAD IM EDER. . . . . .  . 

d eği l )  y o kt u r. 
Burada kastedi
l en ,  k e n d i n d e  
b u l u n a n  b eden 
uzuvlarının, nes

l a n e t l e  i t lı a f  o l u n u r . . .  
nenin kendil in
denliğine bile ait 
o l m a m a s ı ,  t a 
n ı m l ı  ş u  y a  da  belirlenir. Seçimlerinden hiçbiri 

kendi bireysell iğinin göstergele
ri degildir. Etken ve edilgen ol
ması  nesnel iğiyle çel işmez. 0, , 
efendisinin, öznesinin olmasını 
gerektirdiği gibidir. Burada iki 
cins arasında varolan bir h iye
rarşid n söz edilemez. Buradaki 

Gezenlinin --

sayıda kültürel göndermeleri  
vardır sonsuz sayıda kültüre l  
çağrışıma yol açarlar. Burada id
dia ettiğim bedenlerimizin ol
madığı, kadın ve erkek olmanın 
ya da genel manasıyla cinsel li
ğin bir yanılsama olduğu değil; 
sadece varolan bu "verili" gerç-

bu kategorinin {stereotipin) b iri-
ne ait olmasıdır. O anda bir ka
dına bakıyor, izliyor ya da doku
nuyor değilsinizdir. Karşınızdaki 
sadece kurgusal bir kategorinin 
{stereotipin) rastgele bir örneği
dir. Kategorinin diğer olası ör-



neklerinden hiçbir farlo yoktur. 
b .  "Nesne"nin davranış ve 

iç dinamiklerinin stereotipleşti
rilmesi : 

Pornografi "kadın" davra
nış ve i ç  dinamikleriyle i lgil i ·  
stereotipler oluşturur. Kadın ita
atkardır. Sizi ister, boyun eğer, 
her an sizin istekleriniz dogrul
tusunda hazırdır, sizi merkez ya
par, köleniz, nesneniz olur, itiraz 
etmez, tatmin olur, beniniz, ego
ııuz için vardır! O bir seks maki
nesidir, kırılganlık, duygusallık 
onu n  m askesidir, "o" asl ında 
elinizi uzattığınız yerdedir, uza
tın elinizi, aslında, kıştırtan, is
teyen odur. 

Nesneniz tek b oyutludur. 
Burada kastedilen sizden istedi
ği ve vermeye hazır oldugu bir 
tek şey vardır. Bu nesne, size bu 
tek b oyutun yanında başka hi
çbir şeyi çağrıştırmaz. Yani, bu 
noktada insanın tam bir değille
mesidir. Sizden seks istiyordur 
ve size seksi vermeye hazırdır; . 
ama bunun yanında sizde diger 
h i ç b i r  ç a ğr ış ı m a  yo l  a ç m a z :  
hüzün, şefkat, acı, sevgi, acıma, 
takdir, aşk, yakınlık gibi. . .  Onu 
sevemez, ona yakınlık duyamaz, 
aşık olamaz, onu takdir edemez, 
o n u n  h ü znünü p ayl a ş a m a z, 
onunla ağlayamazsımzdır. 

Aynı zamanda, pornogra
fik k a d ı n  i m gesi  (nesne) bir  
süreci içermez. Geçmişi yoktur. 
O, pornografik "süregen" "şu 
ana" aittir. şu andaki tek boyut
lulugu öyle olagelmiştir. Hiçbir 
zaman yukarıda saydıgım duy
gulanımlan içermemiştir; zaten 

size çağrıştıramazdır. O cinsel 
kurgunuzun nesnesidir, şu an
daki ve olası sonsuz "şu anda". 
Ya nn ya da bir ay sonra derginin 
sayfas ın ı  açtıgı n ızda  ya da 
görüntüsüyle karşı karşıya geldi
ğinizde size yine aynı şeyleri 
çagnştıracaktır. 

c. Cinsel lik ve Cinselliğe 
Dair Kurguların Stereotipleşti
rilmesi : 

Pornografi cinselliğe dair 
bir "kurgunun", kendince bir
kurgunun ta kendisidir. Cinsel
lik başlıbaşına bir stereotiptir 
pornografide. Başı, adımları, so
nucu,  oyuncu l arı,  doğruları ,  
ya nlışları olan m ekanik bir  el 
kitabı, cennetin altın anahtarı
dır. Kadın- sözedegeldiğim- bir 
seks makinası, boş bir vaj ina, 
pl astik bir vitrin mankenidir. 
Sizse dünyanın merkezisinizdir, 
okşar, sokar, boşalır, yok edersi
niz. Seks duyguları içermez, bi
lirsiniz. Tatmin etmenin, olma
nın yolları vardır: yazar, okursu
nuz, bakarsınız. Siz de bir maki
nesinizdir artık. 

3. Pornografi Mittir. 
Pornografi mittir; çünkü 

gerçeğin deği l l emes id ir. 
Gerçeğin mutlaklıgı ya da kur
gu sall ığı ü zerine tartışmalara 
girmeyeceğim burada.  Tek de
mek istediğim, pornografi varo
lan a mpirik gerçeklikle uyuş
maz .  Kadınlar pornografinin 
sunduğu seks makineleri değil
dirler. İnsandırlar ve s ırf bu 
yüzden çok boyutludurlar. Duy
guları ,  düşünceleri, bireysellik-

leri vardır; elinizi uzattıgınız her 
an orada değildirl er, severler, 
aşık olurlar, düşünürler, karar 
verirler ya da nefret ederler. Ya
ni, özerk birer varoluşları vardır. 
Varoluşlarının amacıysa erkek 
merkezinin bir  uydusu olmak, 
onun doğrultusunda tatmin et
mek ya da olmak değildir. Her 
insan gibi  hayal kırıklığına uğ
rarlar. Kadınlar onların olmala
rını ve görünmelerini istediğiniz 
g ib i  deği l d i r. Va rd ı r l ar  ve 
görünürler. 

Erkeklerse dünyanın mer
kezi değildirler. Dünya penisle
rinin etrafında dönmez, zannet
tiklerinden ve onlara dayatılan
dan daha çok boyutludurlar. Acı 
çeker, hüzün, aşagılık duygusu, 
güvensizlik, kaygı, güçsüzlük ya
şarlar. Şefkate muhtaçtırlar. Se
ver, aşık olur, yakınlık duyarlar! 
İnsandırları 

Po rnografi insan ın  ço k 
b oyutluluğuna ket vurur. Duy
guları bütünlüklerinden ayrıştı
rır, aralarına duvarlar örer, şi
zofrenleştirir. Pornografik cin
se l l ik  süreci o l arak  sunul an 
"şey" de bu noktada bir mittir. 
İnsan hayal gücüne ket vurduğu 
oranda baskısı  ve otoriterdir. 
Tektipleştirir. Cinsel liği kalıplaş
tırır, bireyselliğinden ve sezgi
selliğinden koparır. İnsanların  
bireysel yaşamlar ku rmalarına 
engel olur. ClNSELLİGİ VE tN
SANI HADIM EDER! 

MAHAN DOGRUSÖZ 

snffD« biriymiş. 
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K e r a m i A ğ a ' n ı n 
G a r i p S e r ü v e n i 

C i h a t B u r a k 

Yaşl ı  adam, kalabalığın  onu sürükledi ğini hissetti , ayaklan yerden kesi lm iştİ sanki, gir
dabın içindeki saman çöpü gibi kapıdan içeri çekildi göz açıp kapayıncaya kadar son cema
at yerinden kubbe altına gelmişti.  Dışanda kavurucu bir sıcaklık olmasına rağmen görkemli  
caminin iç i  daha ziyade serindi .  Cemaate katı lmak iç in  evinden dışarı çıkmış olduğuna se
vinmişti. Sul tan İstanbu lluların bu en büyük, en güzel ve ulu camideki Cuma'ya bir kez da
ha Yaradan'a yakannak için katılmalarını buyunnuştu çünkü sadık bendelerini terk edecek 
gi biydi. Bir veba salgını şehirlerin en büyük ve en güzelini kırıp geçiriyordu . İstanbul aylar
dır hasta lığın pençesindeydi ,  pas ifiğin binbir kokulu adalarından gelen kadırgalar, mikrobu 
da getirmi şti . Her gün üç-dört bin tabut, evierden mezarlıklara taşınıyordu. Ölüler usulünce 
kefenlenemiyordu bile, i,mparatorl uğun büyük tezgahları, kefen talebini karşı lamaktan aciz 
olduklannı itiraf ediyorlardı .  Bir Müslüman için en acısı öte yana kefensiz gitmekti. Ci hada 
bile kefenleriyle gitmiyorlar mıydı? Bu düşünceyle ürpcrdi Kerami Ağa, eşya sandığının d i 
binde kutsal bir emanetmiş gibi sakladığı kefeni geldi aklına. Çi lekeş 'in bulunuğu, insanla
rm o en annmışının tören alayındaki bir fi l in sırtı nda olduğundaki gibi, müminlerce çevre
leneo minbere i lk  kez bu kadar yakın bir yerde duruyordu. Sultanın, Dördüncü Murat ' ın  
bizzat kendisi Çi lekeş e inzivas ından çıkıp Cuma 'ya  gelme i için yalvann ıştı.  Kerami Ağa, 
Çi lekeş ' i  gördü; Kubbe'ye görümez iplerle asıl ıydı sanki, peçel i  yüzüyle Mekke 'ye dur
muştu. Birkaç dua mırıldandı ,  bakışlannı kaldırdı :  B üyük aydınlık kubbe, kaplamaların a l 
tm pınltılannın ortası nda donakalmış gibi duran devasa melek tasvirl i  bingilerin sanki , yan 
sah ınlann porfir kolonlannı taşıdığı, AB ah ' ın adının yakıcı bir soluk gibi zikredildiği , baş 
aş ağı  o l m u ş ,  h iç  görü l med ik bir  gökyüzünü andırı yordu.  Gevşe m i ş t i  b i raz.  Üçüncü 
Mehmet ' in  bu eski  müsahibi  sadece zoru nlu i htiyaçlarını karşı ladığı  bir  c imri hayatı 
sürdürüyordu. Ölmeden önce Yaradan'ın adına bu kutsal gündeki yakanşa kat ılmayı i ste
mişti.  Belki de bugün, en güzel giysi lerini giyip dünyanın bir ucundan getirilmiş kokularını 
sürmüş olarak burada toplanan cemaatin ortasında ölme mutlul uğuna erişecekti .  Birçoklan 
nın kıskanacağı bir ölümdü bu. Hafif bir ağn hissetti karnında yorgunluktan ve i lerlemiş 
y a ş ında n d o l a y ı y d ı  k u ş k u s u z .  Ye n içeri l i ğ inden b u  yana üç p a d i ş a h  görm ü ş t ü ,  b i r  
dördöncüsünü de çık.arabil irdi. Ama şimdi ahildeki b i r  sandal gibi çürüğe çıkmıştı.  Ge 



çmek bilmeyen ağn kendisini gittikçe daha fazla hissettiriyordu. Bir ara kendini daha iyi 
hisseder gibi olduysa da, ağn daha da şiddetlendi.  Bu, hafiften bir okşayış, bir gıdıklamayla 
başlayıp acımasız bir pençenin tımakları ile bağırsaklarını deşmesiyle biten, sinsi, dayanıl
maz bir ağnydı. Karnı küs derisi gibi gerilmişti. Üstelik aralıksız gurultular neredeyse duyu
lur olmuştu. Göz ucuyla kaçamak bir bakış fırlattı etrafına. Çıkış fazlasıyla uzaktaydı ve 
kurtuluş yolu tıklım tı.klım doluydu. Çıkışa nasıl varabileceğini düşündü bir süre. Hiç�ir yo
lu yoktu. Acı gitgide daha dayanılmaz, aman v ermez olmuştu. Murdar olmanın utancıyla 
öleceğini düşündü. Parmaklarını karnma geçirdikçe soğuk terler boşanıyordu. Bir ara bayı
lacağını sandı . Ölmeyi diledi. Ama ölüm gelmemişti o anda. Kerami Ağa acıyla nerdeyse 
kendinden geçmiş, murdar gidip ecdadının bedduasına ve ahiretin gazabına uğramadan önce 
ölmeyi diledi Yaradan'dan. Bu sırada bir ses duydu. Yanına oturmuş olan dev cüsseli bir si
pahi kulağına fısıldayarak "Baba neyin var? Suratın kipkırmızı olmuş, terliyorsun, dudakla
rın çorak topraklar gibi çatlamış, titriyorsun, derdin ne?" diye sordu. Çektiği acıyı anlattı 
Kerami Ağa. Ondan kendisini olduğu yerde öldürmesini istedi. Dört padişah görmüştü o, 
murdar olmaktansa ve bu kutsal yeri murdar etmektense ölmeyi yeğlerdi. "Beni iyi dinle" 
dedi sipahi, "seni derdinden kurtarırım, ama bana bahane bulmaya kalkma. Daha sonra kim
seye bundan bahsetmeyeceksin. Ve beni tekrar görmeye kalkışmayacaksın." Kerami Ağa 
söz verdi. Sipahi, harmanİsini kafasına dolar dolamaz Kerami Ağa'nın acılan birdenbire 
dindi. Havalandığını hissetti Kerami Ağa, ve kendisini Kağıthane 'de dere kenanndaki bir 
düzlükte buldu. ihtiyacını giderdi, yeniden keyifle abdest aldı. Düş gördüğünü z annederek 
gözlerini açtı , temiz ve gayet iyi olarak yerinde, nur yüzlü sİpahinin yanında olduğuna şaşır
mıştı. Sipahi onunla, hayatını ve onurunu kurtardığı adamla en ufak bir şekilde i lgilenmi 
yordu. 

Kerami Ağa, namazın sonunu sabırsı zlıkla bekledi .  Velinimetinin elini öpüp, sağ elinin 
başparmağını yoklayıp kemikli olup olmadığını anlamak için delicesine bir istek duyuyordu. 
Karşısındakinin Hızır Aleyhisselam'ın ta kendisi olduğuna emindi. Eğer durumu böyleyse 
cennette Ahiret hayatını yaşamaya hakkı vardı. Çıkış hay huyunda, kaybetme korkusuyla si
pahinin peşinden bir adım Qile aynlmadı. Bir kez dışan çıkınca da harmanisinin eteğine ya
pışıverdi. Sipahi, bu densiz yaşlı adamdan kurtulmayı denediyse de nafile ! Kerami Ağa, si
pahinin sağ elinin baş parmağını yakalamaya çalışırken bir yandan da gözlerinden yaşlar 
akarak ondan adım bahşetmesini dil iyordu. Sipahi duymazlıktan geldiği yaşlı adamın bir an
lık dalgınlığından yararlanarak kurtardı paçasını, abdest alınan çeşmelerin hemen yanındaki 
ayak yoluna dalıverdi. Kerami Ağa daha vazgeçmemişti, gözlerini kapıya dikerek bütün ha
yatı boyunca beklediği Hızır 'ın dı şan çıkmasını bekledi. Ona yüz yıl gibi gelen bir bekleyiş
ten sonra ayakyolunun kapısı açıldı , içeriden dev cüsseli, başında kenan altın sırma işlemeli 
üsküfü, kuşağında gümüş sapı ustalıkla işlenmiş yatağanı , kılıfında iki çakmaklı tabaneası 
ve geniş göğsünden sarkan kösteğiyle göz kamaştıran bir Yeniçeri çıktı. Ona bakmaya te
nezzül bile etmeden doğruca yola koyuldu. Ve vakit geçirmeden bir kebapçıya girip masa
lardan birine oturdu. Kerami Ağa, parmağı henüz dişleyemediğinden sürekli takipteydi, 

� kadar 



doğru yolda olduğuna emin, gidip masasına, tam karşısına oturdu. Yeniçeri büyükçe bir 
kebap tabağı söyledi,  tanımazlıktan gelerek yemeğini yedi, s ilah şakırtılanyla masadan 
kalktı, hesabı ödeyip çıktı. Kerami Ağa her an tetikte, bir gölge gibi izliyordu. Issız bir so
kağa geldiklerinde Yeniçeri arkasına döndü, Kerami Ağa 'yı olduğu yere mıhlayan, şimşek 
çakan gözleriyle gürleyerek ne istediğini sordu. Kerami Ağa, o yaşlı cılız sesiyle baş parma
ğını yoklamak istediğini mınldandı. Yaradan'ın meleklerinden biriyle karşı karşıya olduğun
dan emindi. Yeniçeri bir an düşündü, yumuşak bir sesle "Babalık, iyi birisin, bilmeye böyle
sine can attığın şeyi öğreneceksin, bugün güneş batınadan Galata'daki Yeniçeri dergahında 
ol, tek kelime etmeden bekle ve sana yapman söylenilenleri yap," dedikten sonra bir hayalet 
gibi ortadan yok oldu. Kerami Ağa, Haliç 'i  kayıkla geçip geç kalmamak için bir at kiralaya
rak sözü edilen yere akşam ezanından önce tam vaktinde varabildL Bu bataklıane Galata'nın 
orta yerinde, birçok insanın girmeye çekineceği, şehrin adı kötüye çıkmış yerlerinden biriy
di. Kerami Ağa, bulmakta fazla zorlanmamıştı. 

İri yapılı Yeniçeriler üzerlerinde tuzluklan hiç eksik olmayan alçak masaların etrafında 
Ege adalarından gelme şarap içip nargile tüttürüyorlardı. İçlerinden bazıları uzak ülkelerin 
soluğunu fısıldayan bir şarkıcıyı dinliyordu. Kerami Ağa bakışlan pabuçlannın ucunda, 
epeyce bir süre ayakta bekledikten sonra adının söylendiğini işitti. Karşısında duran bir Ye
niçeri Arap testisini uzatarak "İç" diye emretti. Kerami Ağa, iyi bir Müslüman olarak Hz. 
Peygamber 'in kesinlikle yasakladığı şarabı rludakianna hiç değdirmemi şti. Duraksadı bir 
süre, ama Yeniçerinin bu kez daha sert "İç" diye huyuran sesi camları titreten bir tonda yan
kılandı. Kerami Ağa, neredeyse bir dikişte bütün testiyi içtiğinde bütün Yeniçerler de ayağa 
kalmıştı. İçlerinden biri Kerami Ağa'nın omzuna dolu bir testi yerleştirdi ve "Artık bizden
sin, bu testiyi Ahırkapı'ya götür. Orada biri seni bekleyecek ve yol gösterecek. Haydi sela
metle git, Allah yardırnem olsun," dedi. Kerami Ağa batakhaneden dışarı çıktı, sendeliyor
du, defalarca dikti kafasına testiyi , kayıkların bulunduğu iskeleye gelip karşıya geçti, karan 
lık ve çamurlu sokaklara daldı. Varacağı yere yürüyerek geldiğinde yorgunluktan ölmüştü 
neredeyse, korkudan titriyordu . Bir gölgenin kendisine doğru yaklaştığını gördü. Camide 
kafasına harmanİsini geçiren Yeniçeriyi tanıdı. "Gel," dedi Yeniçeri, "sen i öyle bir yere 
götüreceğim ki, kendini bu �ilemin dışında hissedeceksin. Ne olursa olsun ağzını dahi açma
yacaksın. En ufak bir harekette bulunmaktan bile sakınacaksın. Seni bekleyen imtihana ha
zır mısın? Eğer kendini hazır hissetmiyorsan şimdi bırakmanın tam zamanı, aksi halde çok 
geç olur."  Kerami Ağa ancak i şitilen bir sesle hazır olduğu söyledi. Yorgunluktan bitkin �ir 
haldeydi ve şarap dayanılmaz bir susuzluk yaratmıştı. 

, 

Yan yana yürüyorlardı. Yeniçeri pis kokan ve karanlık bir sokağa dalıp bir kapıya vurdu. 
Upuzun, iskelet gibi bir zenci göıiindü, Kerami Ağa 'yı ölçüsüzce dirseğinden kavrayıp bit
mek bilmeyen bir labirentte yanı sıra sürükler gibi götürmeye başladı. Yeniçeri çoktan 
görünürden kaybolmuştu. Bir kapının önüne geldiklerinde zenci kapıyı açtı, Kerami Ağa 'yı 
otuzdan fazla insanın duvar diplerindeki ot minderlerde Budist rahipler gibi hareketsizce 
oturduğu, mumlarla aydınlatılmış bir odaya soktu, yüzü odanın oynak gölgelerinde kaybo 

yürürmüş. � 



lan bir adamın yanına oturttu. 
Susuzluktan dili damağına yapışmıştı. Kimse varlığının farkında bile deği ldi. Havaya 

dinginlik ve ölüm sessizliği hakimdi.  Kerami Ağa biraz yatışır gibi olduğunda, yorgunluk, 
susuzluk ve açlık iyice vurmaya başlamıştı. Orada ne kadar zamandır bulunduğunu bilmi
yordu. Ama bu. ona bir asır kadar uzun gelmişti. Buradakilerin kaskatı duyarsızlığıyla bit
kinlik ve sıkıntı ile savaşabilirdi. Ama susuzluk ve açlık . . .  İkinci günün sonunda açılan kapı 
dan zenci göründü. Odanın ortasına kadar ilerledi, etrafına şöyle bir göz gezdirdikten sonra 
orada bulunanlara, bu arada Kerami Ağa'ya da çakmaklı tüfek dağıttı. Uzunca bir bekleyiş
ten sonra kapı yeniden açıldı; içeriye korkudan gözleri yuvartanndan fırlamış iki adam gir
di.  Peşleri sıra giren kocaman bir aslan birini boğazlayıverdi, parçalayıp yedikten sonra pe
nçelerini uzunca bir süre yaladı ve geldiği gibi sessizce gitti: Kimse parmağını bile oynat
mamıştı. Sağ kalan, dizlerinin üzerinde korkudan titriyordu, tüfekler üzerine doğruldu, Ke
rami Ağa ölüp ölmediğini soruyordu kendisine. Karanlığa gömüldükleri her seferinde zenci 
mumları yakmak için yeniden geliyordu. Üçüncü günün sonunda kapı açıldı ve zenci içi su 
dolu bir leğen getirip odanın ortasına bıraktı. Büyüyüp bir deniz kadar oldu leğen ve dalga
ların üzerinde dehşete kapılmış insanlarla dolu iki kadırga belirdi. Tam o sırada görülmemiş 
şiddette bir kasırga patlak verdi. Kerami Ağa, kudurmuş dalgaların sürüklediği, dua edip · 
Yaradan'ın inayetine sığınan insanları açıkça görebiliyordo. Kadırgalardan biri kadın ve ço
cukların canhıraş feryatlan arasında suya gömüldü, kasırga yuttoğu kurbanları ile karnını 
doyuruyordu. Diğer kadugadakiler onlan bu felaketten kurtaracak bir mucize beklerneye 
başlamışlardı ki pir yavaşça doğruldu, çığlıklara ve acılı yakarışiara kulak vermeye tenezzül 
dahi etmeden, baş parmağıyla direğini işaret ettiği kadırgayı dibe gönderdi .  Kerami Ağa düş 
görüyordu sanki; konuşmak, kaçmak istedi ama tek kelime dahi edemedi . Yakıcı bir susuz
luk kavuruyordo boğazını. Bir şeyler yapmak istedi, ama kadırga çoktan felaketin kurbanı 
olmuştu. Tek kişi bile sağ kalmamıştı. Fazlaydı bu kadarı, tam karşı çıkıyordu ki, onca kişi
yi soğukkanlılıkla ölüme gönderen pirin sert bir hareketi yine susturdu onu. 

Dördüncü günün sonunda zenci tekrar göründü, bir sini içinde bir üzüm tanesi, bir dilim 
ekmek ve bir çimdik tuz getirdi. İşte o zaman pir ilk defa onunla konuştu: "Artık bizlerden 
birisin, üzüm tanesinin yarısını ye, susuzluğunu gider, tuzu ekmeğe serp, onu da ye. " Beşin
ci günün sonunda Kerami Ağa eve döndü. Epeyce yaşlı olmasına rağmen daha uzunca bir 
süre yaşadı. Evi gece ve gündüz herkese açıktı. Maaşı orta halli bir yaşantıya elverirken 
görünürdeki asilzade hayatının kaynağından kimse haberdar olmadı. Bu şatafatın içinde bir 
yoksul hayatı sürdürdü. Hacılar kutsal yerleri ziyarete giderken evinde bazen haftalarca ka
lıyorlardı, yaptırdığı büyük konak yüzlerce yolcuyu Mekke 'ye veya dünyanın diğer köşele
rine gidiş ve dönüşlerinde konuk etti. Fakir genç kızları çeyiz vererek evlendirdi. Yoksullar 
onun çatısı altında kalacak yer ve iş bulacaklarından emindiler. Yaşadığı uzun yıllar boyun
ca kapısının eşiğinden dışan hiç adım atmadı. Herkese uzattığı yardım elinin kaynağını kim
se hiç ama hiçbir zaman öğrenemedi .  

Türkçesi : Sertaç Canbolat 

. . . F A'O"''IJ:ca vazılını§tı. 
bu. dergı ıçın rıu=..... ı 

.. F 'd vayınlanan 
Bu öyku ransa a ı .. . . dik Anısına . .. .  
Cihat Burak'ı iki ay once yıtır . 
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s a d e c e 

Ço k önceleri haz ı r lanm ış, program lanm ış, 

uyu l ması istenen ve sadece uyu lması, yerine get i 

ri lmesi gereken kurum ve kura l ları n iç i nde burada 

ve ş imdiki  zamanda Ben' in  yeri var m ıd ı r? Neres i

d i r? Etk in m id i r? Yürüten m id i r? Alet olan mı? Sı

kınt ı  çeken mi yoksa? H izmet eden midir bi lerek 

ve isteyerek? Memnun mudur acı m ı  çeker? Düşle

rin i  ne süsler, düşleri o labi l i r  m i ?  Zamanı  yok mu

dur? Ça l ınmış mı  yoksa terk ed i lm iş m idir  zaman? 

I ş  baştan  aşk ı n, akı l meşgul  müdür? Yoksa tüm 

olan lar mecbur ol unan, başka tür lü  olunamazl ık

lar  m ıd ı r? Zate n böy le m i ?  Gerçek ler m i ?  Bu sis 

iç inde k i m in ya da neyin gerçekler i?  Susma l ı  mı 

ş imd i ?  Ve yaz ıya dökme, d i l lend i rme uğraşı nere

sinde yaşanan gün ün? Zorunlu luk deği l  e lbet ama 

ne söyler? Yaşanan sahteyi m i  döker s ık ınt ıyı m ı ?  

Sah ten in cenderesinden yazıyla, konuşmakla kur

tu lmak mümkün müdür? G ünah ç ıkartmak mıd ır? 

Yoksa yaşamanın kend isi sahteye başka ld ır

ma, yok etme savaşına adanan zorlu bir içsavaşı

mı m ıd ı r? Ve ş imd i, savaş ım ın  yit ir i lece�ine dair  

eski söylenceleri doğru lamakta m ı ?  Geçmiş sahte

n in  ince s ın ı rında m ı  ayrı lmakta, yücelmekte, öz

lenmekte? Yan ı l ıyor o larnam mı sahte derken ya

şantı lara ve yan ı lma da yoksa ned ir  yaşamı  i ten? 

Ya n ı lg ı lar  akışı sağlamaz mı, sürüklemez mi  sevi l

mese de;  ida re etme, geç i şt i rme yan ı lg ı l a r  i le 

Aya '".-
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sü rmez m i ?  Ge lecek u m ud u ,  ya n ı l m aya o l a n  

güvende m i  yatar? Tab i i  k i  yan ı l acaks ın,  yan ı l ma

ya inanacak, yan ı larak yaşacaks ın m ı? 

Kurumlara, k ıy ımlara, oluyor o lan lara tepki  

duyacak ve kabul  ed ip unutacak, uyacak mıs ın  so

n u n d a ? E l be t te o l a c a k  m ı , ç ü n k ü  böy l e  m i  

sürmekte? Çevreye, dünyaya bağlan ışın�a yaşan ı 

l a n, ta n ı k ol unan dayan ı l maz l ı k l a ra ö te yanda 

Ben' in biçarel iğine dt:ıyduğun tepki  i le içsavaşim

ların ın şiddet in in artarak sürmesine normal  demek 

olası mı? Pan iğe mahal yok mudur? Us iş levlerin i  

yerine get irmekte mi  tüm kurum ve kura l larıyla ? 

Yaşan ı l ı r  ve geç i l i r m i ?  B u  kör koşuşturm a  

i ç i nde a n lamazs ı n  b i l e  m i ?  A l ı ş d a m a d ı ysa b i r  

u y u m  bo z u k l uğu  mevc u t  m u d u r ? Te d a v i s i  

mümkün müdür? Teknoloj i bu alanda h ızla i lerle

miş mid ir? 1 5  gün ist i rahat m i  gerekir yoksa? Akı l  

başa a l ı nma l ı  ve o n u n  tek o l a na k l ı d ü nyas ı n a  

güven i lmel i mi? 

Bensiz olabi len, iş ieyebi len ve i lkelerin i  ken

disi kuran, yeterl i olan akı l Ben' in onu ku l lanma 

idd iası yüzünden hiç istemed iği ta tsız l ı k lara a let 

o lmakta m ı d ı r? Oysa onun b i r  ve tek· o l a na k l ı 

dünyas ı i lk ve son umut kap ısı deği l m id i r? 

Yeri ve yurdunu arayan, zama n ı ndan em in  

olmayan Ben, ak ı l  ı günlük ve bas i t  emel leri ne a let 

mi etmektedir? Onu sorgu lama ve sarsma uğraşı 



ge n e l  k a b u l ü n  ve k e n d i 

kabu l ü m ü n  (e l i mde o l maksızın, 

ak l ı md a  olan) sars ı l m as ına  ne

den o lab i l i r  m i ?  Kurt u l uş onun 

el inde m i d i r? Yoksa tek otor i te 

m i ?  B uyruk lar ı  var m ıd ı r? K im le

re nerede i n m işt i r? Tap ınağı ne

resid i r? B i r  d ayanak m ıd ı r  yok

sa? Ona dayanarak hangi ga l i b i

yet ler sağla n ı r? Değerin in  b i l in

m e m e s i  i l e  m ağ l u b i yet l e r i n  

o l uşmas ına yo l aç ı l ı r  m ı ?  K ime 

ve neye karşı hangi zafer, hangi · 

h ü s ra n ?  "Ak l ı n  gereği o l arak" 

d iye baş l an a n  söz ler i n vard ığı  

nokta ç ıkt ığı yer m id i r? 

Tek ortak payda m ıd ır? i le

t i şi m i  kurar  m ı ? Yoksa o lanaksız 

m ı  k ı l a r? H assa s o l u n m a l ı  m ı  

ondan söz ederken? l i kzak lar ı  

ve terk ed i l meyi sevmeyen daha 

çok k inc i  olan m ıd ı r? Hoşgörür 

mü, nereye kadar hoşgörür, za

man ve yeri kend is i  mi be l i rler, 

s ı n ı rlar?  Kon uşu rken,  eylerken, 

yazarken bu s ın ır ı  aşma teh l i ke l i  

v e  yasa k l a n m ı ş  m ıd ı r ? Ayr ı ca 

b u  s ı n ı rı b i lecek akla ve yaşa sa

h i p  m i y i m ?  D ü n y a  y a ş ı m l a  

onun fark ı na varma zaman ı ara

s ınd a  giz l i  b i r  bağlant ı  mı var? 

U s l u  ol e m r i y l e  b a ş l ay a n  b u  

serüvende gel inen yer neres id i r? 

U sd ı ş ı m ı d ı r ? "M a n t ı ksa l b i r  

aç ı k l amas ı"  yok mudur? Yan l ı ş 

m ıd ı r? Yan l ış o l u rsa ne o l ur ve 

doğru o lması iç in  sözün ne yap

ması gereki r? Akı lc ı  o lması neyi 

gösteri r? Ne söyler? Kend i ken

d i n i  doğru lama k ıs ı r  b i r  döngü 

müdür? Kamunun genel kabülü 

i l e m i  ö l ç ü l ü r ? Yo ksa b i l i m 

adam ları n ı n  kabu lü  i le ik is i  b i r

den o lduğu d u ru mda m ı  daha 

ak ı lc ıd ı r? "Hür  i raden i n  tece l l i 

s i"  m i  gerekir doğruya, mant ık l ı 

ya u laşmak iç in?  H ür  o lması ira

d e l e r i n  yap ı i ç i nde  n a s ı l 

müm kün olur? 

Ben bu kadar otoriteye ta

p ınarak nas ı l  hür o lur? 

D i n  b i le ona imren mekte 

m id i r  ya da hep ondan pay a l 

maya m ı  ça l ış ı r? Kend i n i  böyle 

mi  geçerl i k ı lacağ ın ı  sanmakta? 

As ı l  çaba ş imd iye ayak uydura

b i l me, uyum sağ la ma, ge lecek 

ga ra n t i s i  m i ?  Z a m a n  o n a m ı  

ayarlanma l ı ? Akı l i le d i n  i le ya 

da b i l mem ne i le Ben d ı ş ı nda  

her türlü dayanak arama bu lma 

uğraşı ben ve ötekin i  yoksayma 

teh l i kes i n i ,  duyarsız l ığı  taşımaz 

m ı  iç i nde? 

Akı la daya nara k, d i ne ta

p ınarak güç kazanma, rakip ya

ratma, ezme istem i  ne çeşit b i r  

yaşa m a  ç a ba s ı d ı r? Kopa rmaz,  

yok etmez mi  kendi ne ve ötek i 

ne olan yaşamsal bağı ? 

S is lendi rmez m i  s is i ?  Aslo

lan bir şeye atfed i l meyen,  " iç i "  

o l m aya n,  so n u c u  o l m a y a n  . . .  

Aç ık lanamasa ne ç ı kar? Va rs ı n  

o lsun, b i l inemez l i k  n iye korkut

sun? Nesnel ve özerk o lma idd i

ası  mümkün müdür?  Hesap yap

m a d a n ,  ö l ç m ed e n ,  o to r i teye 

başvu rmadan ben ve ö tek i  ve 

başkaya yaşama uğraş ı ;  boğan 

teknoloj iye, buyruk lara ,  koşuş

turmaya dü nya düzeni  ve yeş i l  

kuşa k  p rojesi  ve ş i md i n in t ü m  

ver i ler ine  karş ı  koya ra k haya l  

m id i r? Yan i  usd ış ı  m ı? Ya da ne 

d ış ı ?  

Değmez mi ,  değers iz  m i ?  

değeri k im ya da n e  bel ir ler, ka

bu l  ett i r i r, boyun eğd ir ir, düşleri 

yasaklar, k im ya da ne? . . .  

. . . .  akı l yürütmelerin h isse

deb i ld ikçe düşüneb i ld i kçe, ola

cağı n ı  görerek, tapı n madan ama 

sadece öyle . . . .  

Y U R DAER ALTI N ÖZ 

kadar 



Bu program 

iktisat Bankası, Disinfonnation, ECA, Benetton, 

Orkid ped limited, Tuborg, Hürriyet, 

Pi rell i, Dandy Sakızları ,  Arçelik, 

Mazda, Ülker Çikolata, Rolex ve levi's' ın 

değerli katkı lan�a 

Ko m gerçekleştiri lm i ştir. 

Kendi lerine 

teşekkürü bi r borç biliriz. 

Hatta bir gün imkan bulursak 

hepsinin ellerinden teker teker öperiz. 

lyi akşamlar, sayın seyirciler. 
Yüksel n rat ingterin televizyonu Fat TV'de gene 

çok kal itel i  bir programla karşınızdayız. Şimdi ku
manda aletinizi bir kenara bırakıp mutfaga gide
rek derin dondurucu lu, çok kapıl ı  ARÇELİ K'in iz
den, buz gibi bir TUBORG çika-
rın ve yeniden yerinize döne-
rek ,  bizi seyretmeye başlayın. 

Seyir hal inde misiniz? Tamam. ÖnemU Olaylar 
Şimdi size s ihir l i  bir  formü l  a .  PKK 

verecegiz. Böylel i kle siz de evi- b. Rıdvan olayı 
nizde televizyonlarınızın karşı-
sında k ı l ı n ızı bi le k ıp ırdatma- c. Dinci akımlar 

da n,  sogu k içeceklerinizi  yu- d. Yerel seçimler 
durolayarak memleketin günde- e. Ekonomik kriz 
mi nde y r a lan büt ün öneml i 
olayların (felaketlerin, katl iamla-
nn) nedenlerin i  tek r teker ög- f. Üçg n Cinayetleri 

renebileceksiniz. 

S i h i r l i 

o e 

u r  

K. K.  ' 

HÜRRIYET'ten 5 kuponla aldıgımz MAZDA 'nıza 
at/ayın, bize gelirı. IK11SAT BANKASI paranızın 
hayat öpücügü. 

Başl ıyoruz. H p birl ikte kranda görüntüye g -
len tabloya bakalım, lütfen. 

Tablo. ı .  

ÖnemU Şaluslar 

A . . Öcalan, Kani Yılmaz, Dr. Baran 

B. Rıdvan, ieck, Sazak,Fen rli taraftar 

C. Erbakan, Cemalettin Hoca, Mezarcı 

D. Livaneli, Kesic� Dalan Erdog<ın 

E. Çill r Clincon, Reagan Cary Grant, 

Douglas Fairbanks jr, Madonna, Magic johnson 

F. Cem Er ever ve ark. 

IKTISA T BA NKA 1 diyor ki, (Tablo, Günd mboard'un 16 Mart 1993 tarihin ki son durumu esa alınar:ık 
"Hakkıdır paraya tapan milleti-
min istiklal" IK71SAT BANKA 1 

düı.enl nrniştir. Degişmiş olabilir.) 

Mevduatm ıza yeni bir soluk . .  

hal � 



Orkid kanatlı pedleriyle. Hava/anın. 
Evet, sırayla tablodaki Önemli olaylar (ö.o.) ve 

Önemli şahıslar (ö.ş.) arasında bire-bir eşierneler 
yapalım, şimdi. Önemli olayları küçük harflerle 
gösteriyoruz. 

Evet, hadi hep birl ikte 

Şekil l.a 

a -> A, b -> B, c -> C 

Tamam mı? Bütün seyircilerimiz, şekl i tamamladı 
mı? GüzeeL 

Şimdi de bütün önem1 i olayları, üstünde birleşti
rebilecegimiz bir kilit adam (şahıs) bel irleyel im. 

Kilit adamımızın adı G olsun. (Alfabede soldan 
hızla ilerleyen 7. harf) Artık öneml i olaylan ve şa
hısları G'ye baglayabil iriz. 

Evet , hep birl ikte yapıyoruz. Başla. Eveet . .  
Bakın. Işte böyle 

Şekil l.b 

e -> E -> G <- A <- a 

Ayrıca noktal ı oklarla, gösterdigirniz gibi olaylar 
ve şahıslar arasında bire bir/birden bire eşierneler 
yaparak,  hepsini G noktasında birleşt irebiliriz. 

DANDY agzınıza sakız mı oldu? Hah bab. Tabii. 
Işte DANDY farkı bu 

Şekil ı.c 
� 

{G} {Digerleri} 
{G} ... {A+B+C+D+E+F-}+ {a+b+c+d+e+f-} 

Görüldügü gibi Digerleri kümesini (Bkz. Tablo 1 
) kapsayan küme, kil it adamın içinde yer a ldıgı 
küme oluyor. Digerleri kümesine yeni eklemeler 
yaparak G kümes.ini H'ye ya da alfabenin saga 
dogru ilerleyen diger sevilen harflerine uzatabilirs i
niz. 

Bizim formülümüz elastiktir. 
Pat 1V yükselen rating/erin televizyonu. Grafige 

bakın. Ocakta şuradaymışız, Martta ti oradayız. 
Fat ıv. Fat ıv. No zapping. Fat 7V 

Evet, sayın seyircilerimiz. Seyir halindesiniz, ha
len bizimlesiniz degil mi? Biz farkhyız. Size gerçek
leri göstermekle kalmıyoruz. Daha ileri gidiyoruz. 
Gerçekleri görmenizi, gerçekleri ögrenmenizi sag1 ı
yoruz. 

Bu amaca ulaşmak için Kamuoyunun en tanın
mış Hakkı olan "Gerçekleri ögrenmek Hakkı" la
fından yararlanıyoruz. Tanınmış. Çünkü biz tan ı
dık. 

Kamuoyunun tanınmamış Hakkı'ları da var. Yeri 
gelmişken, onlardan birini de cümle içinde ku lla
nahm. 

İnsan Hakkı. İnsan Hakkı, Insanın bir hakkıdır. 
Anlaşıldı, sanırız. Geçelim ... 
Rolex. Rolex. Rolex'le zamanı yakalayın. 
Rolex'le zamanı kolunuza hapsedin. 
Rolex saatleriyle kuşanmış kollar, a manın ne 

şans/ıdır. 
Takın. Şansı yaşayın. 
Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Ara

dan yararlanarak ben de BEYMEN' den program iç
in aldıgım şahane kostü mü , bir  başka şahane 
kostümle degişt irdim. Nasıl yakaşmış mı? Teşekkür 
ederim. Bana zaten bütün BEYMEN kostümleri çok 
yakışıyor. 

· 

BEN. BEN. Sıradışı haber program/ann, sıradışı 
sunucusu. Bakınız, BEN. 

Şu ana dek kuramımızı ana hatlarıyla ve çok ka
liteli formüllerimiıle (elastik) ile ortaya koyduk. 

Şimdi de kurarn neyi amaçlamaktadır, kısaca ona 
deginel im. 

Aaa! PIREllJ. Biz de şimdi senden s6z ediyor
duk. 

Nerelerden geldin böyle tekerlenerek? Iyi lastik 

� He 



lafının üstüne gelir. PIRElli. Te
kerlenerek gelen lastik. 

Bu kuram, hayatınızı etkileyen 
olaylar ve onların arasındaki i l iş
kiler hakk ında, gündel ik rutini
nizi aksatmadan - DISINFORMA

TION, informasyon da dünya 
markası- sahibi olmanız amacıy
la, geniş bir "alanında uzman"lar 
kurulu tarafından gel iştirilmiştir. 

Bu kuramla gerçekiere eviniz
de, koltugunuzda, Fat 1V ekran
lar ın ız ın tam karşıs ında sahip 
olacaksınız.  Bu kuramla gerçek
Iere hakim olacaksınız. 

"Ne mutlu Fat 1V seyredene. 
Fat 1V yükselen ratingterin tele

vizyo n u .  Gazetesi de va r . .  

Plazası da var. Fat 1V'de her yol 
var. " 

Dilerseniz, şimdi de sihirl i for
mül lü  kuramınızı nasıl kul lana
cagınızı bir örnek üzerinde açık
layal ım. Böylece konu daha iyi 
anlaşılmış olur. 

Önce l . nolu önemli olaylar ve 
şa h ıs lar (Ö.o .Ö.ş) tablosundan 
rastgele bir örnek seçelim. 

Eveet, torbamıza elimizi sokup 
bir harf seçiyoruz. Huzurlu  note
rimiz de çekil iş i ,  stüdyonun yan 
tarafında kendisine ayrılan yer
den izl iyor. 

Çek i l  işten önce ka meraman 
arkadaşımızdan rica ede l im, no
terimizi görüntüye getirsin. 

İşte, noterimiz. Takım elbisesi, 
c i d d i y e t i ,  krava t ı ,  sayg ı l ı  
gülümsemesiyle bu onurlu göre
ve hazır oldugunu bell i  ediyor. 
Evet efendim, lütfen biraz daha 
bel l i  eder misiniz? Teşekkürler. · 

Hoş gel diniz .  Huzu r  verdin iz, 
sayın noterimiz. 

ya ! �  

Eveet, çekiyorum. 
İşte, şansl ı  harfimiz. Küçük B. 

yani b. Rıdvan olayı. 
Şimdi ne yapıyoruz? 
Şekil l . b'ye bakıyoruz. 
Bakalım, Rıdvan olayının han-

gi olaylarla baglantısı var? 
e. Ekonomik kriz ile, a .  PKK 

ile, c. Dinci akımlar ile.  
Bir yanl ışl ık  var mı sayın note

rimiz? 
Yok degil mi? Teşekkürler. 
Rıdvan olayı ile digerleri ara

sında baglantı kurma bölümüne 
geçmeden önce, kısa bir ara. 

''Levi's. Levi's ile sıkışın. Sınırlı 

sonsuz evrende Levi's ile sıkış

manın ayncalığını, kekremsi ta

dını yaşayın. Levi 's ile kalçalan

mza şahsiyet kazandırın. "  
Elimizde dört önemli olay var. 

b,e,c,a. 
Baglant ı ları  na sı l  ku racagız? 

Nelerden yararlanabil iriz? 
Hep birl ikte Tablo. 2 ye baka-

lım. 
Yeni doğan çocuklar bile artık 

Benetton giyiyor. Benetton. 
Benetton insan derileri. Mar

kayı farkedin. 
Bu kaynaklardan nası l yararla

nacagız, sayın seyirciler. 
Şöyle: 1 .  kaynak Minik kuş'u 

900 900 900 numaralı telefondan 
arayabi l irsiniz diger kaynaklar  
da son 900' den sırayla bir  arta
rak hizmet inizdeler. Türkiye'nin 
her yerinden parayı basarak ara
yabil irsiniz. Bu bir ALO Fat TV 

hizmetidir. 
Fat 1V yükselen rating/erin te

levizyonu. Fat 1V Disinformati

on verir. 

DISINFORMA110N, informas
yonda dünya markası. 

K ayna k l a r  t a b l on u zda 
gördügünüz gibi  tam 14 kayna
gımız var. Şimdi,  900 900 900 

no'lu telefonu çevirelim hep bir
l ikte . .  

Tablo 2.- Kaynaklar 

1 - Minik kuş. 
2- Medyum Seyfi 
3- Genel kurmaydan üst düzey bir yetkil i .  
4- Adının açıklanmasında sakınca görmeyen fakat soyadı konusun-

da hassas olan bir bürokrat. Ahmet. 
S-Doktor Anksiyete 
6- Mahirligi kanıtlanmış kaynaklar. 
7-CIA nın uydu kuruluşlarının raporları .Tarihleri ve sayfa sayılarıyla . 
8- Zuladaki şantaj kasetleri. 
9- 11Bir gün telefon çaldı. Telefondaki ses . . .  " ya da "Bir gün posta-

dan bir mektup geldi. Açtıgımda . . .  " diye başlayan paragraflar. 
10- Adı bizde sakl ı  öneml i bir iş adamı veya Batılı bir diplomat . 
l l - ABD'nin Ortadogu stratejistleri. 
12- Berber Sa lih 
13- Zuhal abla. 
14-Tarotçu kamarot 



Evet , telefonu çevirel im ve minik kuş'un b olayı 
il e,c ve a olaylan - ECA armatürütı armatörü 
ara ındaki baglantıyı nasıl kurdugunu ögrenel im. 

- Alo, Minik kuş mu? . 
· 

Nedir bu , Rıdvan Olayı? Evet, efendim sizi dinii
yoruz 

- AnlatayliD, biraz uzun sürecek ama gerçekleri 
ögrenmenin size pahal ıya patJayacagmın bilincinde 
oldugunuzdan kuşkum yok. Olaydaki kil it adamı
mız G, Doktor Menuhin. Rıdvan'ı ameliyat eden 
doktor. Menuhin ERNK Avrupa sözcüsü Kani Yd
maz ile Zürih'te Inter Cont ineotal Oteli'nde aynı 
hafta i inde kalmış. Enteresan d gil mi? Zürih'teki 
bu otelin baş aşçısı ise Cemalettin Hoca'nın yayın 
organı  Voice of Cemalettin'de haftalık yazdar yazan 
bir lran'lı . 

Menuhin'in, tran'lı aşçıyla,  yemek tarifi almak 
amacıyla etelde sık sık biraraya geldigi biliniyor. 
Dünyada tran'l ı aşçının engin yem k kolieksiyenu
na sahip, ikinci bir aşçı daha var. Clinton'un baba
sı. Peki,  o kim ? Douglas Fairbanks Jr. 

Ne ilginç bir rasiantı degil mi? 
Daha da ilgioci, Doktor Menub in geçen Şubat 

ayında I nter Cont inental O tel i 'nden ayrıldıktan 
sonra bir daha kendisinden haber alınamamış ya 
da kendisi kimseye haber vermemiş. tkisinden bi
ri . . . 

Olaydaki  esrar perd ini daha da aralamak is
ters niz sırasıyla 2, 7, 10, ve l l  No lu kaynaklann 
telefon numaralannı çevirmeniz g rekiyor. 

Hayırlı çevirmeler. 
vet, minik kuşun, gerçekten insanın tüylerin i  

ürp rten açıklamalarını dinledik. 
Hikayenin devamını ögreomek için ne yapmanız 

ger ktigini bil iyorsunuz artık ,  sayın seyirciler. 
Evinizde yerinizden bile kıpırdamadan bütün ge

rçeklere sahip olabilirsiniz. 
Fat 7V hizmeti ayagınızın dibine, ter/ik/erltıize 

kadar getiriyor. 

Pat 7V yükselen rating/erin televizyonu. 

Fat 7V dünyayı evinize getiriyor. 
Komple Komplo Kurarn (K.K.K) set inizi, l l  pa

rça takside Fat -PA yetkili  satıcılarından isteyebil ir
siniz. 

Fat TV' ile Olker Çikolatalan ' ndan bir ısırık ala-

rak oturunuz oturdugunuz yerde. 
Ellerinizi koltukların kenarlanna koyunuz ve kı-

mıldamayınız. 
Seyrediniz ey ahal i! 
Fat lV size gerçeki ri sat ıyor, uygun fı�tJarla. 
Gerçekler. Gerçeki r. Hayatınııda degişik bir tad. 
Al ın, memnun kalacaksınız. 
Sih irl i formüllü Komple Komplo Kuramı setiniz 

çıktı. Fat PA bayilerinde. 
Fat 7V yükselen rating/erin televizyonu. Alterna

tifımiz yok'tur. Olamaz. Çünkü biz Mass Media'yız. 
Kitleler yani sizler, siz oldukça biz de varız. Varlıgı
mız, varl ıgın ıza armagandır. 

Fat lV gerçeklerin L k taksi d i satıcısı. 
Herneo alın. l l  ayda ödeyin. 
Parça parça gerçeki r Fat TV'de. 
Parça parça al ın, istediginiz gibi birleştirin. 
Ödeme! r için endişelenmeyin. FatPA KART size 

inanılmaz kolaylıklar agl ıyor. . .  

FATIH ALTINÖZ 
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1 ema a 
Sinemaya gidiyorum diye evden çıkıp da bir En yaygın olanlardan bir tane ise şu ''açı l  susam 

açıl" mantıgıyla çal ışan, gizci olanı. Binlere farkl ı  

evren varmış ve bunlara geçmek için sözlü parola

lar gerek iyormuş, sinema kel imesi çok öze l  bir 

daha geriye dönmeyenierin ayısı korkunç rakam

lara ula mış. Fransız pol isinin Sl(f geri dönüşü ol-

mayan, bu sinemal ı veda cüml leri için özel bir bi

rim oluşturdugu, yetmişlerde bir gazeteci ta

rafından ortaya çıkarıld ıgıoda büyük tartış

malara yol açmışt ı. Bir zamanlar bulundugu 

vurguyla telaffuz edil ir e bunlardarr bir tane-

D 
sinin kapısını açıyormuş vs . . .  Kel imelerin bı

rakın başka bir evrenin geçitin i, art ık bir ga

zozun kapagını bile açacak gücü ol-yere dönmem egil imlerinin neden

leri içind bu tür azım anamaya ak 

bir oran tutuyor. 

Pol is  bu olayl a rı çizeb i lme k  

için bin k işil ik  bir grubu habersizce 

izi meye almış. Film s yretmek için 

dı arı çıkanlarm hepsinin peşine bi

rer ded ktif takılmış. Yüzlerce insan 

olagao bir şekilde evlerine dönerken, 

on bir tanesi peşlerindeki  dedekt if

lerle b irl ikte ortadan kaybolmuşlar. 

Bunun üzerine suçbil im tarihine "01-

tanın Ucundaki  Yı min Bal ıgın Agzı

na Ouyd u gu Iş tah"  d i ye geçecek 

olan şu d n yi ta arlamışlar. D n k

ter in  a ya k l a r ı n a  yi ne habers izce, 

görünmez incel ikte ve çok saglam 

bir ip cyri l lepol imersuffinex) bag

lanmış. Epey bir zaman geçtigi halde 

hala  ev dönm yen kişilerin ipleri iz-

Binlerce farkli 

evren varm1ş ve 

bunlara geçmek için 

sözlü parolalar 

gerekiyormuş, 

sinema kelimesi 

dugu na inanmadıgımda n nesn !erin, 

mesela magaraların, evrenin ilk baş

langı ındaki gibi simetrik ya da kafı

yel i  sözler karşısında kendilerini kay

bed cek kadar saf olmadıkların ı bildi

gimden, bu açık lamaya pek ragbet et

miyordum. Yalancı çoban ma al ındak i 

gibi maddeleri ancak iki  kez kandıra

bil irdik. 

Ben im çevremde de k onuşulan 

çok özel bir vurguyla başka bir yaygın ina n ış  ise şuyd u .  

telaffuz edilirse 
Günün I l i  bir saatinde, şehrin belli  

bir y rinde önced n varolmayan bir 

bunlardan bir 

tanesinin kap1s1n1 

açıyormuş 

sin ma salonu beliriyormuş, reddedil

meyecek bir çekicil igi olan bu yapının 

için film izlemek için giren kişi bir 

daha dışarı çıkamıyormuş.  · Ru h  için 

bu kentin, en temiz taraflarını en k irl i 

taraflarına karışt ıran bir mikser oldu-

lendiginde, bunların u !arına il işt irilmiş, kedi, ruj, 

araba last igi gibi nesn ler bulunmuş. Avru pa ve 

Amerika'da bu kaybolu lar dört hanel i rakamlara 

ula mak üzereymi ama gizl i tutuluyormuş. 

guou bildigimden, insanın bu tür şehir serapiarına 

olan iht iyacını anlayabil iyordum. Ve ayrıkken ko

laylıkla boyun egdirdigin kötülügünün iyi eylerle 

karışınca tamamen ayıklayamadıgından denet im

den çıktıgını sez bil iyordum. Herkes kendine göre bir açtklama yapıyor. 

de 



Kendi  va rl ı k l a r ı d ış ı nda 

her  şeyin be l i rs iz  o ldugu n u  

düşünen ve yiyemedikleri bütün 

nesnelerden kuşku duyan çelik 

ruhların burun kıvıracaklarını  bi- . 

le bile yine de aşagıdaki olayla

rın gerçekl iginde ısrar edecegim. 

Geçen kış bütün yukarıda

ki fıs ıl tı ların, kaygıların kafam

dan u zak oldugu bir zamandı. 

Geceyarısından sonra Anadol u 

yakasına dönmeye, Hal iç'in dip 

taraflarına yakın bir yerden neh

rin kıyısına, taksi bulabilecegim 

bir yere ulaşınaya çal ışıyordum. 

O su parçası ki, en eski metin

lerde yer alabilecek, "Ve boktan 

neh ir ler çaglaya çaglaya aka

cak. . .  " türünden bir 

mucizeye, mecaza ·o 
dönmüştü . O k ıyı-

ya inen ara sokak-

ların birinde daha önce gazete

lerde hiç adına rastlamadıgım si

nema salonunu gördüm. Gal iba · 

sahibi özel isiınierin rubu çelen 

bütü n cazip vaatlerini yenebil

m işti ki, binada onu evrendeki 

diger salonlardan ayıraca k bir 

is im yoktu , sadece, gözün el l i  

metreden seçebilecegi harflerle 

"Sinema". Sokak boyunca bütün 

binalar birbirine yapışık oldugu 

halde, salonun her iki tarafında

k i  yirmişer santiml ik açıkl ıklar 

da beni kuşkulandırmayacakt ı. 

Filmin adını okuma çabam 

bir on beş dakika kadar sürdü . 

Her nasılsa cümleye başl ıyor fa

kat sonra gel ip de bütün bir göz 

at ınca başlangıcı degişmiş bulu

yordum. Evet, biraz alkol lüydüm 

ve her kadehin insanı gökten bir 

kat yükseltt igini bil iyordum ama 

bu bir sinema afışinin mistik bir 

tutum içinde olmasını açıklaya

mazd ı ,  tutarsız davranan ben 

degildim. Belki zayıf da olsa bir 

cevabı,  onu uyduran ve şimdi 

çoktan toprak a l t ında uyuyan 

sahibin i ölümden k:oruyamamış 

şu cü mlede bu l d u m ,  " B ü t ü n  

günün tutarl ı davran ışla rından 

yoru lan nesneler, gece on iki-

yıf ışıgında biletin üstüne bakıp 

da sadece iki matinenin oldugu

nu, birinin geceyarısından sonra 

bir buçu k, digerin inse sonsuzda 

başladıgın ı  görünce gündüzün 

yorgun nesnelerinin oyu nu na 

ben de katıld ım, i lk  yarının ne 

kadar sürdügüyle ilgi l i  matema

t i ksel b i r  hesaba g i r i şıneden 

gü lümseyerek mırıldandım, "Sı

k ıl ırsam arada çıkarım. " 

Son bir iki  sıra hariç her 

yer dolu oldugu için geri lerde 

bir koltuga yerleşt im. Yer göste-

den sonra tuhaf davranabil irler, ricinin tavanı tuta n  sütunlardan 

birine da
Galiba sahibi özel isimlerin ruhu celen bütün 

y a n m ı ş  

cazip vaaderini yenebilmişti kİt 
binada onu evrendeki diğer salonlardan 

filmi  izle-

d ig in i  ve 

oen i  fark 

etmedigi

ni  görebi

l iyordum. 

Baş laya l ı  

ay1racak bir isim yoktu, sadece gözün elli 

metreden secebileceği harRerle 11Sinema11 • 

şefkatl i olunuz. Beş dakika önce 

başlamış bir gece gösterimi var

dı ve sıcak bir salon uzun bir 

taksi yolculugundan daha büyük 

vaatler içeriyordu . Gişedeki kız 

ciddi bir ifadeyle ,  gidiş-dönüş 

mü diye sordu, '1mümkünse sa

dece gidiş," dedim. Ben güler

ken o hatasını anladı, özür dile

di ve daha önce tren garı gişe

sinde çalıştıgını söyledi.  Filmler

deki maço dedekt itlerin edasıyla 

"Böyle güzel bir yüzü affetmek 

için lsa olmaya gerek yok," de

dim. İçeri süzülürken girişin za-

b i r  o n  

d a k i k a 

kadar  o l m u ştu a ina b u ,  

yeryüzünün ne kadar geç girer

sen o kadar karl ı çıkacagın bir 

sürü fılmle dol u oldugunu bilen 

birini üzemezdi.  Bir otuz saniye

l ik seyirden sonra bu film in ne

resinden girersen gir hiçbir şey 

kaçırmayacagın bir yapıda oldu

gu duygusuna kapıldım. Perde

de ölürken Rosebud diye sayı k

layan bir adamla i lg i l i  olaylar  

akıyordu . Dışar ıda  s inema n ın 

yapay karanl ıgının degil de ge

cenin örttügü bir dünyada buna 



benzer bir şey izledigimi batırlı- valamacadan v bütün güzellik- ilgil i ne denl i derin bir yanılsa-
yordum ama o şu an perdede lerine ragmen eksik olan tazelik- ma içinde olduklannı sezebili-
oynayaoın çok kötü bir takl idiy- lerinden yoru ldugum noktada yordum. Ama işte tekrar o i lk  
di .  Sahn yi o an soluksuz izi r- daha önce biç izlemedigim bir noktaya döndügürnde sanki ve-
ken bana daha önce hatasız ge- şey i görme dürtüsü iç imde dalaşan bu iki  insanın da bun-
len o ilk örnegin ne kadar ku- uyandı. Bütün yaşadıktarımdan dan haberdar oldugunu ve fil-
surlu oldugu nu kavrayabil iyor- sonra bu çok büyük bir mucize min geçmişi ya da gelecegi ile 
dum. Manevi keyfın bollugunun olmayacaktı ve bir sonraki kol- ilgil i her şeyi bildiklerini yüzle-
körükledigi o bilmece hırs- tukta i�edigime ulaştım. rindeki çizgilerin masvm bilge-
la, belki kendimi daha çok D Önce pol isiye zannet- likteki titreşimlerinden seçiyor-
fi l m in içi nde hissedebil- tim, sonra komedi ve kor- dum. Gülerken en trajik kazala-
mek için birkaç sıra öne ku filmi, en sonunda ka- nn, intikamların, ihanetierin es-
geçt i m .  Rose bud sayı k l amal ı d ın ka hraman kafa s ı n ı  ya na rikl igini taşıyorlar, aglarken de, 
adamın fi lm i kaybol muştu ve dogru söyle bir çevirince bir aşk savaştan yirmi yd sonra dönebi-
yerini yine dışanda acemice çe- filmi oldugunu anladım. Koltuga ten Yunan krallannın, türe mut-
k i l m i ş  b i r  vers iyonu n u  yaslanmak için geri çek i l ince lulugu getirecek çocugu n ,  on 
gördügüm başka bir film almıştı. fılm aynı kaldı ama sahne farklı- bugday vermesi  beklenen ba-
Kafamda oluşan şüpheleri yatış- laştı, yüzümü ileri geri, saga sola şaktan al ınan on birinci bugda-
t ı r m a k  iç in  b i r  kolt u k  ya na aynatarak filmin bütün anlarının yın sevincini yansıtıyorlardı. 
geçtim ve perdenin degişt igini perdenin degişik yerlerinde izle- Filmdeki bütün oyuncular 
görünce her koltuktan farkl ı  bir nebilecegi ni gördüm. Burada evrenin hızla g nişledigini, evre-
fi lm izlenebildigini kavradım,  fılmler 8,  16, 35 rom'l ik gibi te- nin gen işleme teor isinin yanl ış 
boş olan arka sıralarda çdgınlar rimlerle ifade edilemezd i, her olma ihtimal ini ,  pazartes inden 
gibi dolanmaya başladım. biri boyutsuz bir noktaya sıkıştı- sonra sal ının gelmesinin zama-

On dok u zuncu yüzyı l  rılmıştı .  Insan ömür boyu soo- nın bir al ışkanJ ıgı oldugunu , za-
Amerika'sında elinde tüfek kapı- suzlukla ilgili sayıklamalar okur- manın al ışkanlıklarının olmadıgı-
dan çıkarken, arkasından "Niye . sa demek ki sonunda ken- nı, bütün ruhların kir tut-
gidiyorsunuz" diye soran kadını d i s i  de karş ı laş ıyord u .  D maz bir malzemeden imal 
ve dönüp "Birisinin gitmesi la- Bütün bunlara inanınanızı edildigin i, bütün ru hlarıo 
zım," diyen adamı, gittikçe yak- bek leyemem ama ben o kirlenebilecegin i ,  varolan 
laşan ve orada bulunan bütün okuduklarıma inanmıştım. her şeyi ölümün beklerligini ve 
insanlara ölümü getiren düşman Şimdi perdenin baktıgım varolan her şeyi ölümün bekle-
ordunun ıslıklı enfes marşını du- noktasında bir vedataşma sahne- digini bil iyorlard ı .  Oysa ölüm 
yunca güzellik karşısında gayri 
ihtiyari kendinden geçen küçük 
adamı, "Çok yakışıkl ı  ve aolayış
l ısın, bunu biraz çekici buluyo
rum," diyen kadını ve daha ni
celerioi bütün hatalarmdan arın
mış olarak bir daha izledim. Ko-

güzel .-

sini görebil iyordum. Boynuoun 
yavaşça kınlmasıyla degişen ba
kış açım ve sahne yüzünde kısa 
bir süre sonra tekrar karşıJaşaca
g-ıoı zanneden karakterlerin ve 
filmin gelecegini tam bir nokta 
yukarıda izleyebil iyor, sonları ile 

melegi gelince yere çömel ip va
roldugunu inkar edene azrail bi
le dokunmazmış. 

Salonda yüzlerce insanla 
birlikte �essiz, içeri girdigirnden 
beri ne kadar geçt igim i bilme
den filmi izlerken yer gösterici 



lerini izledikten sonra, inanılmaz 

vahşi, kanlı, sonu öldürmeye va

ran yöntemleri ögrenip uygula

maları çarpıcı bir örnekt i. 

Yer gösterici daha sonra 

bu salondan kaçmanın imkansız 

oldugunu , bütün bu k i ş i ler in 

bunu nasıl gerçekleştirdigini  bil

medigini sözlerine ekledi. Olası 

bir kaçış yol u  varsa bi le bunu 

başaramayanlar ölene kadar sa

landa seyirci olarak kalacaklar

dı. Konu mamızın geriye kalan

larını  pek hatırlamıyorum, bir 

sebebi şu olabi l ir, söyledikleri 

yanına geldi. Konuşmamız gere

ken şeyler oldugunu, hiçbir şey 

kaçırmayacagımı, döndügürnde 

fi l m in k a ld ıgı  yerden devam 

edecegin i ,  bunu zaten çoktan 

anlamış olmam gerektigini söy

ledi .  Göstericilerle sinema uzay

zamanında konumumu , bozuk 

para lar karşı l ıgında bel i rlemek 

dışında i l işkim olmamasına rag

men bunun dışında bir iletişim 

fikri hoşuma gitti .  Beraber Iabi

ye çıktık. Bana sakin cümlelerle, 

s a l o n u  gör m ü ş  o l d u gu m u , 

bütün bunJarın nasıl döndügünü 

tahmin edebilecegimi söy-

ledi .  Bir jeneratör salonun 

enerj i s i n i t e m i n  ed iyor, 

elektrik gösterim cihazını  

çal ıştırıyor, seyirciler de varolan 

tek filmi izleme şansı bu luyor

lardı .  Sonra bir yarı saat kadar 

D 
yavaş yavaş  mecazlara 

dönü şüyordu ve va k i t  

bu l maca çözmek i ç i n  

çok geçti. 

Sabaha dogru kaldırırnda 

kendime geldim. I nsan bazen 

kendi üstüne basar ve sü resiz 

hat ırlamaya çal ışmakta geçiyor. 

Her gün yeni baştan onun için

de varoldugu n u  düşündügüm 

şeylerin bir  dökümünü yapıyo

ru m ama ertesi sabah uyandı

gımda fikrim degişmiş oluyor. 

Filmlerde nedense iki şok yaşa

nır, unutulur ve hatırlanır, ben 

de i kinci darbeyle anımsayışa 

kavuşmak için olur olmadık şey

ler yapıyorum. Bazen hızla gi

den b i r  u ç a k t a n  boş l u ga ve 

dünyanın en alçak bölgelerine 

para ş ü t s ü z  ati ıyor, b a zen 

elektroo akışının şefkatine güve

nerek parmaklarımı prize takı

yorum. O gece perd�de oyna

yan film hariç hafızarnın tüm si

l ik çizgileri belirginleşiyor, artık 

altı ayl ıkken başımdan geçenleri 

bile hatırlayabil iyorum. 

agır ve sakin cümlelerle konuştu bir eziyetin içinde kal ır. Kurtul-

Her yine de büyük bir kıs

mı geri gelmeyecek gibi yitmişse 

de bütün o salondaki filmler gi

bi kusursuz olan o fi lmde varo

lan bazı şeylerden emin olabil i

yorum. Bir kere orada tren var-

ama söyledikterin in sadece bir mak için ayagını kaldırması ge-

k ısmını hatırl ıyorum. Gal iba şöy

le bir şey ima etti .  Bütün filmler, 

ya da filmierin çogu, iyi kötü bir 

sürü yönetmenin,  Muston'ların, 

Wel les' lerin , Polanski ' lerin bu 

salona gel ip, daha sonra dışarı

da burada gördükleri filmi çek

meye çal ışmalarıyla ol uşuyordu. 

Ama bu sureti yasak olanı res

metmek gibi birçok sak ıncaları 

olan bir eylemdi. Daha önceleri 

çe lme tak ıp b i ri n i  düşü rmek,  

perdeleri sal layıp insanları beye

canl andırmaktan daha öte bir 

şey bilmeyen fızikötesi kötü var

l ıkların, buradan kaçanJann film-

rekir, ayagını  kaldırabilmesi için

se ayagının a l t ında olmaması .  

Tavuk karasının gündüzleri bazı 

şeyleri görmeme bozuklu dı, bir adamla bir kadın 

gu oldugunu kabul eder- D vardı ,  t ren ,  rüzga rı n  yol 

sek, birinci şartı gerçekleş- açt ıgı , çok k üçü k çerçöp 

t i rm işt im ve o sa londa n taş ıyan hortumlar  vard ı, 

kaçabilrniştim. Salonun bir me- tren, tren tünellerden çık ıyordu , 

caz oldugunu ve benim geceyi 

bir mecazın içerisinde geçirdigi

m i  k a bu l  edersek ben bu  

dünyaya hala bir kaçış borçluy

dum. 

GünJerim şu kahrolası ba

fıza zayıfl ıgına lanet ederek son 

oturdugum o koltuktaki  fi l m i  

tren , tren dönemeçlere çok hızl ı 

giriyordu , t ren, camların birin

den bir kafa uzanıyordu ,  tren , 

rü zga r va rd ı ,  t re n ,  sonsu z 

rüzgar, sa lar  uçuyor, uçuyor

du . . .  

Adnan ÖZDEMİR 

.- olmuş 
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güneşe yıldıza oya, sonra homdulloh'o inanıyordu. aptal 
olduğunu, renklerin tümiiyle mora çaldığı bir onda, subtro
pikal bir yerde öğrenecek. q:jlene lo hanalı pirinç yiyecek. 
gülücüklü gözleri, kıvnmlı saçları .  oynoyo, fotoğrafa bakın
ca şu güzelliği . . .  şoşınyorsun. ağzı nın şekıl alışı. o sanki o 
değil. et ya do vegetoble değil . çavuşüzümü değil. bi r tu
haf deği l. merküri'nin kızı değil. 
eıazi. birinci bölüm. grubu hava. çakıl taşı . rengi sarı. 
muommo. yumuşak beyaz lokum gibi gülmesinden onla o 
kızın venüs'le olon olokosını .  onun cinsel cazibesi öldür
mez süründürür. ipekler danteller giydirir. saçlarındon por
bko llı kolon� lar dökKirür. erkeği kendi halinde pijoma gi
yer. koro gözlü olmaz. oturup seni süzer. konuşmoz. seni 
ağzından öper. brüksel lahanası yer. terazi erkeği terler 
(oma çoktı rmoz). 
ikinci bölüm . moden Slfy'U. göktoşı .  siklomen. 
yengeçler gece rüyolonno, şeffaf bir imgelema sormalan
mış tek sı ro yürür halde gi�rlerken, oyıJtğı do onlonn iki
üç to ne mudunu takip ederek durmadan değişen duygu 
hallerine denk düşürerek ışı ldor. kolayca anlarsınız. 
gündüz? .. suratlan yengece benzer. rembrondt örneği . b 

toğrofı eline geçerse bir bak ookolım. yine kolayca k.ov
rorsınız. temmuz'do, haziran'da doğorlar, tatavadon hoş
lonmozlor. iyi sushi yaponları vardır. (sush i :  el mohareti ge

rektiren bir yemek türü) 
ikizlerinci bölüm. sevdiği renk. turşu renkleri . secondhond 
levi's pantolon . bukle b.Jkle saçlı, ordon oraya sıçr�n 
ookışlı, oluz otuzbeş yaşlı şu merkürili çocuk one hundred 
per cent ikizler' dir. ikizi yonında yoktur, önemi yoktur. o 
hep iki şey ister. iki kadın, iki iş, iki araba, iki düş. bJ 

Hbir büyük f ı rtına koptu 
telgrof telleri koptu 

çığl ık otorak koşuyorum 
kasabayı boydan boya . . .  " 

T. WILLIAMS 

adam her düşünü iki deto daha ayrı ayrı düşleyip sayısız 
bölünme teorisi yardımıyla sonunda kormoşıkloşır. içinden 
çıkı lmoz. sinemaya i lgi duyar. where reality ends, i llusion 
begins, bunu anlamaz. önce güzelce horman eder, sonra 
oyınr. saçlarını ortadan ikiye böler, yırtık pordesü giyer. 
ayaklorını öne ve arkoya uzatır. hep güzel bir kova kızına 
aşıktır. bir de sona. onun quick-moving gözlerine en çok 

mavi gömlek yakışır. dişileri biraz kafadon çotloktır. oma 
horikuladedirler. excellent. gerçek evleri hava olup ele
mentleri cıvodır. cıvo onlon cMtmodon götürür. hotb ava
nın ovucunun içindeki dayanılmaz oynoklığı hissi gelir 
adama. havadon irtifo kaybederek yere indikçe bunlonn 
yüzünde rıohoş bir ifade zuhül eder. işte b.Jnlor gerçek 
ikizlerdir. 
mussolini ise bir oslon'dır. aşka düşerse kırmızı gül demeti 
vermeyi sever. seni en iyi restoronlara götürüp kurdelalı 
fontos�k aşk mektupları yazar. sen bir tuhaf olursun . sakın 
k.oriyerli kız olmayı deneme, bundan o hiç hoşiGnmoz. 
abortma, süklüm püklüm, şoşk.olozdur. eviandi kten sonra 
bu adam, iyi kolpli kral arthur olur. gizli gizli başarısız ve 
moskara olmakton ürker. akşam yemeğini hafif yer. banyo
do uzun kalır, düşünür. yeni lir yutulur cinsten değil, bir tu
haf alışkanlıklan vardır aslan kızlonnın. boyfriendlerinin b 

toğraflı detaylı o lbJmlerini onca yıl dolebın gözünde sok
brlor. aıu �kmoyo k.olkışmoyosın. duygusoldır bu kızlar. 
ol1Umn. hasan, hazon, hüzün. renk yok. ometist taşı . 
�mü. 
eylül'de doğan çocuklar, bokire doğorlar. b.Jnlordon bo
şok burcu çıkar. oma bekoret garantisi b.Jrodo, ağzı hava
do kalıyor. meseleyi harfi harfine olmadan, ben halen bo-



kireyim d iyen çıkorso onu daha değişik yönden inceleyin.  
sofi bakışlı, beyaz fingerless eldivenli ve tuhaf bi r güzelli k 
eşliğinde, sessizce otob:.isünü bekleyen şu kız . . .  (otob:.isü 
niye bekler) awcunun içinde bileti hazır. o başka düşler 
kuruyor. (dooosü niye bekler) bi ldiğiniz uzo kd�u sümbülü 
kokusu, bir kere kokk:ırsanız b:.iyüsünden artı k kurtulamazsı
nız. (otobJs . . .  ) her bahar burnunuza çalınır. başak bu 
b:.iyünün to kendisine, kalpleri zangırdatan gizli kokulu yo
la sa hipti r. (chanel no: 5, coco chanel, kenzo, honzo) bu 
kız bi r gülümserse bütün oda onun rodyonsıylo ışıklan ır. 
gülmediği zaman aklındon iki şey geçer. ne olduğunu kirn
se bi lemez. kafa yormoyo gelmez. erkek başak dişisinden 
i ri gövdesi ve kocamon bıyıklorıylo ayrı l ı r. göğsü kıllı r� 
voçtodır. oma, sold out. bıyıkları askerde keser, politikayı 
sever. giysilerini ve aşkları nı lekelemekten bu adam hiç 
haz olmaz. göze melek gibi görünür. pek çok kadın onun
lo evlendiğin zaman seni kıskonır. batılarında çatlama 
olur. o güldüğünde, kendi s i lüeftnin, onun gözleri içinde 
bir meleğe dönüştüğünü görür, şoşor kolırsın .  oma o m� 
lek değildi r. mesleği vardı r. tuhaf bi r şeydir. henry ford l l ve 
goethe gibi . michael jockson do akla gelir. o, mix tempo
ro, -ki menliye yeni dahi l  edilen bir tür japon yemeği- o pp
le pie, chicken kotsu ve korışı k komposto gibidir. üzerinde 
düşünmeden yeni l ir. evde yapmaya kolkışson aynısını tuttu
romozsın. 
bir başka bölüm . kırmızı .  
ben yolumu yürürüm der �lo n 
ve ne zaman bir dağ deresi bulursam 
onu alev alev yapan m.  

hot chocolote ve de b i r  onda kim ic�reom olur ulon! 
koçlar. mars'la intercom bağlantısı olup mart'da doğorlor, 
nisanda doğanları yaramaz. (nisan' ın üçüne kadar o.k.) 
b:.iyüme hızları yavoştı r. bu yüzden genellikle pineopple 
tadında bulunurlar. (satsuma, mürdüm eriği ve banonoyo 
do rastlanır) işleri ağırdır. gece küvetin içinde uyumoyı, su 
sporları yapmayı , on kovolomoyı , mızıko çolmoyı, tirarni
su kokmoyı severler. üç lison bi li rler. pi:ızo pişiri rler. muha
sebeci, sakızlı muha llebici ve deha çıkmaz bunlardan. ka
dınlarda ayak numarası 3 8 ,  erkeğinde 44'dür. gözlerinde 
gözlük. sağa sola kı rmızı gördükçe koşar, para horcorlor. 
şiri n  kahkaholar atarlar. bazılan kofein sever, bazılan sev
mez. bir arkadaşım erkeklerinin çok ateşli olduklorını söy-

ledi, bu görüş yaygındır. oma aslı yoktur. 
son bölüm. onbirinci . 
her onbir nurnaroda oturanın burcu kova sayılmaz. bazılo
n kovodı r. haklannda kitapkır çok şey yazar oma aslı nda 
o, daha başka bir şeydir. zodioc'ton ziyade deliler horos
kobuna denk düşer ve isimleri değişir. uzun boylu yakışıklı 
veya kısa boylu brezilyolı olurlar. goy, erkek, troşlı ,  hatta 
kad ın kılığı nda rosrlonır. bunların etnik bi r manası bulun
maz. kofok:ınndon, uranüs'ün mavi elektriği etrafa saçıi
dıkça bu dünyaya bi raz yabancı düşerler. kuyruğo nası l 
giri l ir, bi lemezler. uranüs yoğmurludur. golileo şeklinde or
taçoğlı uzman psikiyotr veya ronald reogon halinde ün 
salmış olonları vardır. oma gerçekte popülarite onlar içi n 
mevzu değildir. mevzulor başkadır. tiyatroda birden şarkı 
söyleyip hatta oynamaya başlorlor. klorneti hazzetmezler. 
erkeğinde kodınsı yworlok kolçolor, kod ınında erkeksi d i
yogonol bacok bulunur. başka türlü bilemezsin. eğer aşka 
düşerlerse, bir iki i nch boyları uzar. erearn coromel yeme
ye bayılı rlar. rliyalorındo kızıldeniz'de scuba-diving yapar
lar. sabah kohvoltısındo salt' n pepa dinlerler. beyaz peyni
ri kovun turşusuylo bir pek severler. konuşmozlor. gizli gizli 
araba kullonırlor. mutluluğa inonırk:ır. tipp-ex'ten açıkça 
hoşlonı rlor. 
fo isons l'omour ova nt de nous di re odieux. bölümü. 
ftmid smile. o tim id smile. güneş her saat yer değişftriyor. 
hep ayrı bir yı ldızia şehirde koyboluyorsun. gök bulurlu bir 
gece. aklıma bi r sürohi suyk:ı geliyorsun. dolunayo ikinci 
vitesle tırmonıyorum. reno bir çeşit steyşın. kosaba tropik 
sıcak. kasaboya inecem, inemiyorum. ben bir başıma de
ğilim arabada. dinozorlo r suyun içinde bir lacivert dunr 
yor. mars'ta kimler var bizden diye sordum birden .  cevap 
gelmedi . deli günlerinden pizzo tadı geliyor domoğımo . 
yol dolunoyo dolonıyor. kosaba tropik sıcak. midem bulo
nıyor. kasaboya inecem. yüzme havuzu kokusuyla aklıma 
geliyorsun. sigara içiyorum.  teleskobum yok. hiç horesko
bum yok. sigara içiyorum. dört defa. 
ben yağmur yağerken d�muşum. 
annem söylemez. 

END 

o o 

(Bu yazı Londra'nın, Freegreve Sokağından postalanmışlır. )  

�.- Oğlan 



H a v a  s ı c a k t ı r . 

a d a m  c a m l a r ı ,  

p e r d e l e r i  k a p a r . 

k a p ıya  g i d e r. A l 

n ı n ı  s e r i n  tahtala

ra  y a s l a r . G e r i ye 

ç e k i l e r e k  b i rd e n  k a p ıy ı  a ç a r. k i m  e yoktur. 

Karşı  kapı n ı n  ard ında n  b ir soluma duyar gibi  

o l u r. D a h a s ı  i k i sol u m a .  B i r i n i n  e l i n d e  b i r  

tüfek va rdı r. B i r el iyle tetiği, öteki  e l iyle kun

dağı k avramış  tüfeği  b e denine  yapışt ırmıştır. 

Be lk i  de d i l iyle arp acığa dokun uyordur. Son

ra  t ü fe ğ i  s ı rt ı  d ö n ü k  d u r a n  ö tek i n e  doğru 

uzatı r. O d a  döner nam luyu ağzı n a  al ı r. tüfe

ğin mekan izması  şak ırdar. 

Kap ıdan ç ıkmış, merdivenleri  i nen adam o s ı 

r a d a  m e rdivenle r in  d i b i n de d u raklar. B a ş ın ı  

çev irerel  b i n a n ı n  ortas ın d ak i avl uya b ak ar. 

Geni  yapraklı  b itki ler, b irkaç koltuk,  b i rkaç  

şezlong, ma a, avl u dan ağ ır  ağı r geçen dalla

r ın ara ı na, gölgelere s inmiş  canl ı lar :  Yaşl ı  b i r  

kad ın ,  b i r  kedi ,  b ir  köpek, güvercinler, b elki  

b ir  yıla n .  Adam b i r  a n  b i r  tüfel  p atla mas ın ı n  

b u  d i ng inl iğ i  bo zma ın ı b ekler. Sonra dönüp 

kapıdan ç ı kar. 

B i n an ın n u mara m a  bakar. B i n a n ı n  önündeki  

yükse lt ide  otu ran mavi gözlü,  sakall ı ,  d işler i  

b ozu k ,  parma klar ı  sararmış,  s igara i çe n  b i ri 

o n a  gül ü m  r . .Ad am ytLrümes i n i  sürdürerek 

i lk  d ö rtyol ağz ına  gelir. D u rup ik i  yan ı n a  ha

kar. Görü ala n ı n ı n  d ı  ından gelen b ir  c ip  ya

vaşlar. D i reks iyoncia arı ş ı n, uzun saçl ı ,  hafi 

fçe - b elki  de alayc ı l ıkla  - gülümser g ib i  d u -

ra n b i r  k ı z  va rdı r. Sol 

kol u n u  arac ı n  camın

d a n  s a r k ı t m ı ş t ı r . 

E l inde  b eyaz b i r  tüy  

tutu yordu r. C ip i n  ne

rede y e d u r d u ğu b i r  

a n d a  tüyü e l inden b ı ra k ı r. C ip  uzaklaş ı rke n  

adam tüyün düşüşünü  izler. Tü yün b oyn uzs u, 

sip i vr i  u c u n u n  k a n l ı  o ld u ğu n u  görü r g i b i  

ol ur. Sanki  az önce o arı ş ın  k ız  arkadan  b oy

nuna  sarıldığı  b i r i n i n  gözü ne h at ır ınışt ır  tüyü.  

Adam b i r  kaç okak daha i ledeyi p bir  cadde

n i n  k ı yı s ı n a  ge l i r. B i r p a rk ı  s ı n ı rl a y a n  tel  

örgüye ya l a n ı r. S a n k i  katran kuyular ın ı  aş

maya çal ı  an  dev b i r  ıçan g ib id i r. Yolun  öte

ki  yaka ında bir grup genç vardı r. Araları nda 

konuşup gülüşü rler. B i r i k i  i d ö n u p  ona  ha

kar. Adam b i r in in  gömleği n i n  katları  aras ında  

bi r tabanca görü r gi b i  ol ur. O ı rada arka  ın

dan  h ı zl ı ,  küçük  aya k e l e r i  d u y  r .  D ö n e r 

k ı rmız ı  yağmurl u klu b i r  çoc u ğu n p a r k ı ıı b i r  

ucun dan öte k i  u c u n a  doğru k a çt ığ ın ı görür. 

Adam bu kaç ışa kat ı l ır, koş maya baş �ar, b i r

kaç sokak geçip ara h aların aras ı n a  gi rer. N i 

c d i r  i lk kez i n  anlarla göz göze gelm y e  çal ı 

şarak herke e onu öl dürüp bütün b u n l ardan 

kurtarmaları iç in  yalvarır. Cadden in  öteki  ya

kas ın d a  ik i  pol is  vard ı r. H ızla narak pol islere 

doğru koş maya başlar. B i r i n i n  tabanca ı n ı k ı 

l ıfı n dan çıkardığı n ı  görü r. Co  kuyla gü lüm er. 

Sa  h a h l e y i n  yaz  d k l a r ı n ı  d ü ş ü n  ü r. " l n t i h a  r 
.. .. " . .  usu n u .  

M U STAFA ZiYALAN 

taraf• ktztn omzuna kadar bilezik takm1ş diyolar �ıı.-




