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SAYFA 11

ALAİN BOSQUET (ÇEV: ABDULLAH RIZA ERGÜVEN)

Segalen in Memoriam (*)
Bulalım yeniden araç insanı.
Bir yürek bankası.
Bir kafatası yığımlığı.
Bir göz kımıldayan
tepeden tırnağa.
Altı karın
üçü eritmek için yürek darlığını.
Bir kas, dönüştüren sonsuzluğu
tesbih böceğine.
Nereye bu başdönmesi?
Yalnız birkaç ağaç
– ve belki bir çakıl –
dönüşür insana.

Пушкин А.С. Сказка о Золотом Петушке.1907
(*) Berfin Yayınları'ndan çıkan ve Abdullah Rıza Ergüven'in çevirdiği "Alain Bosquet, Yaşamı / Sanatı Şiirleri" kitabından alınmıştır.

Çakmaktaşı dedi:
"Kan olma sırası bende şimdi."
Yol üstünde bir çiçek:
"Koşma sırası bende şimdi alacakaranlığa değin."
Ve çiy:
"Koruyacağım en atik sözcüklerinizi."
Ve siklon:
"Anımsat bana uyuduğu yeri ırmaklarınızın."
Değişir yerimiz
bilardo kumaşı gibi delik deşik.
Çakmaktaşı der, daha direngen:
"Yalnız ben olacağım et."

Servi gözetler, bir yas gibi,
atasözünü.
Akağaç çatlar
anlam arayan bir sözcük gibi.
Ökaliptüs ağacı belirler
ökaliptüs ağacı yaprağını.
Ağaç bile
direnir konuşmak için.
Yalnız eski meşe,
sıyrılıp çıkar, bilmemezlenir tüm konuşmaları.
Yere çalın onu, sessizler sesliler.

Ayna,
ey dul, sen hangi yüzden?
Şiiri yiyip bitiriyor birden ozanını.
Doğa boşanmış doğadan.
Bütün gemiler karıştırıyor
yıldızı, kaptanı.
Müzikçi öldürüldü müzikce.
Uzay bulur kendi düşünü: deri.
Yeniden bulduk yokluğu.
Altında dumanın, coşkulu bir yürek
Önünde dalganın, gülen bir balık.

Dalda, mavi gökyüzü kanat vurur.
Bir tek yüz
kaç gerçeği örtbas eder?
Parkta bir yontu
yağmurun simgesi gibi.
Kumla dolu şapka,
açığa vurmak için saçmayı.
Biz çeviriyoruz,
kim yorumlayacak bizi?

SAYFA 17

NALAN KURUNÇ

Köpeklerin Bulduğu Doğa*
Şimdi her şey birliktedir.

Ağır usulleri başkalaşmış varlıkların
bilmeden artmışlığını birlikte gömdüklerinin,
itiyorlar ilk çağrısını. Bunun için biçimlenişi,
bir diğerinin ağırlığını, güçsüzlük nedir
bilmeden mayalanmakta olanı,
gündelik işin usunu ölçen biri gibi içinde
dolaştırıyor kışlık zamanı kendini bulup yükseldiğinde.

Yiyerek sınırları içerden
ve Kavranamazlığı verip ona,
ansızın yabanlığın oluşunu,
öncesinin düşünülmezliğini,
daha yakın varlığı arayan canlılık
sığınaklarıyla dolu biçimlendirdiği
görünümü. Önce küçücük doğuşu. --

Pierre Alechinsky, Carta Carta

Onun güç dolu gövdeler içindeki anlamamışlığı,
zorla kıvrılıyor isteğin üzerine
Saklıyor kendini bütünden, katıksız süreyi eziyor,
varolabiliyor biraz da sözbirliğinin uğramadığı yerde, ve
biri, ve diğeri, ve bütünü kendinden soruyor kendini.
Onun olan gidiyor onunla
Bize yardım eden ilk kez titriyor,
bir adım yanaşıverse
tümünü bastırıyor ses, ayırarak şeyleri.
Ne dese korkunçluğu geri geliyor
Teminat değil çünkü ağırlığa dayanmak.

Oysa, yakınlığı açıklarken
doğurgan kılmak boşluğun aralığını
her türlü hevesin içinde, taa kendisinde
ağzın marifetiyle bir dayanmayı ısırır diye
verir içi boş fazlalığa ilenmeden değişken bir düzeni.

Juan Palomino, A Sarmede! (12 Símbolos. Mosaico Mexicano)

SAYFA 20

VİTEZSLAV NEZVAL (ÇEV. TURGAY FİŞEKÇİ)

Plan*
28 Ekim, akşamın altısında
Ölülerin otobüsü nehirlerine doğru gidiyor
Biri öldü ve ben onu bekliyorum
Tüm şehirlere kara saltanat arabaları giriyor
Başını ellerinin arasına koymuş biri, bunu görmek istemiyor
Anıları bir alkolik gibi içiyorsun
Bir şimşek ışığında Prag'ı bir prizma içinde yeniden gördüm
İşte gençliğimiz, ne de çabuk geçti
Zofın'in adasında bayraklar seni selamlıyor
Otobüs kilde çürüyen cesetleri taşıvor
Bağlayıcı gece, siyah kadifelerin gülü.
Bugün halkını gördüm, alanlarda ayaklaydı
Sanki kalkışa hazırlanan bir uçak gibi
Ve bu halk görkemli bir yemin etmekteydi
İlkbahar çiçekleri, kışın borcunu ödeviniz
Ceplerimizin bitmez tükenmez sıkıntısını çekeceğiz
Kentlere pırlanta damlarını geri vereceğiz
Ateş kentlere, gecelerin volkanlarına

*: Berfin Yayınları'ndan çıkan ve Abdullah Rıza Ergüven'in çevirdiği "Alain Bosquet, Yaşamı / Sanatı Şiirleri" kitabından alınmıştır.

Sen ki bir damla gözyaşına bir buket dağ lalesi verirsin
Sabahleyin tek bir saat vuruşuyla uyanışını hatırla
Ve bugüne dek, evin bununla çınladı
Dehşetengiz, adsız ve yüzsüz insanlar
Masaları devirenler, kasırgalara öykünmekteydiler
Uyu anne uyu, bu bir bölümün sonudur
Motor boğuk bir Almanca ile gürüldüyordu
Seni bir yığın suç için sorgulayacaklar
Sen bunlardan birini işledin — Çek ve insan olmayı
İster erken, ister geç, yaşadığın yüzyıl konusunda yanıldın —
Hayır bu doğru değil, sen tam vaktinde doğdun.
Scfertasını, örtünü, paslı kaşığını alıyorsun
Ölüm seninle saklambaç oynuyor
Burası onun şatosu, binlerce baş içine düşmüş
Hayvanlar gibi sizi ahıra itiyorlar
Hücrende çevrene bakarken deli gibi gülüyordun
Burada altı kişiyiz, kimimiz bir yıldan fazladır burada
Mezbaha görevlisi uzakta, Kanada'da doğmuş
Yoldaşlarının verine burada olan işçi
Yeniden tutuklanan yaşlı avukat
Banska, Bystrica'dan badanacı
Dün birbirine yabancı olanlar bugün bağlanmış

Bizimle hayat arasındaki dört çıplak duvar
Hepsi bir çığırtkanmışsın gibi senin çevreni sarmışlar
Ey mahalleden mahalleye koşan çığırtkan gazete satıcısı
Biz ve ölüm arasındaki dört duvar
Günlerimiz, içinde bulanık suyun kokuştuğu bir testi
Onların bu tutsaklık tadı var
Umarsızca başını din arlara çarpıyorsun
Gitgide zayıflayan yankılara ayrışan dünya
Aniden bir tramvayın sesi olan yüreğini parçalıyor
İki adım ötende bir yerde, bir anahtar şıngırdıyor
Sabır, yalvarırım biraz sabır
Umarsız bir hayatta umutla dolu
Geceleyin bir gardiyanın feneriyle
Saatin duvarlarda parçalanan vuruşlarıyla uyandırıldık
Ve işte ölüler evindeki uykun
Gölgeleri sezinlenen ölüleri çağırıyorsun
Evi taş taş üzerine koyarak inşa etsinler diye
Onların arasında yerini gururla alabilirdin
Ah, elde silahla insanları ve özgürlüğü savunmak
Elde silahla zindancılara hesap sorabilirdin
Elde silahla, hayvan leşleri gibi sarsıla sarsıla vagonlarda
Dünyanın tüm yollarındaki tüm tutsak arkadaşların gibi
Uzun bir koridor, küçük paketini sıkıyorsun
Yüzüne yansıyan bu sıcaklık sana atılan tokat
Am a bu zavallı ızdıraplardan elde edilen iyilikler de burada
Hapiste ölenlerin sayısı binlerce
Ama zavallı fedakarlıklardan elde edilen iyilik de burada
Kadın, çocuk, erkek tüm halkımız acı çekti
Dünyanın acılarından payına düşeni çekmek gerek

Gökyüzü savaşıyordu, yeryüzüyse kanlar içinde
Ey Çek ülkesi, kanının son damlasına dek tehlikedeydin
Gururunu korumak için aşağılanmalardan dersini al
Hayır, ölmeyeceksin geniş ufuklu ülke
Akrep burcu altında savaştan doğan
Kendi iğnenle kendini yaralamamaya dikkat et
Izdırap verici aynanla gülüşünü bozma
Nadasta kalan topraklar yeniden yeşerecek
Traktörler köylerden tarlalara gidecekler
Sirenler, kuşlar gibi şakıyarak ötecek
Asalak böcekler tarlalarımızı terk edecek
Yepyeni fabrikalar günü selamlayacak
Çalışma, eski ve yeni hataları düzeltecek
Tüm dünya tek bir hedefe doğru yürüyecek
Yeni zamanların tan vaktinde Plan'ı ayağa kaldırdık
Bayrağa koşan askerler gibi herkes saflara koşuyor
Utku onları toparlıyor
Halkların bu yürüyüşü önünde bir asker kaçağı ya da bir
hain olabilirsiniz
Hainler ve kaçaklar! Çanlar sizin için çalıyor
Yeni zamanların tan vaktinde Plan'ı ayağa kaldırdık
Çalışma senfonisi, şiirlerin en büyüğü
Sadece senin ritminle insanlık değişecek
Maddeyi yeniden eritiyor ve ona biçim veriyorsun
Ey gelecek baharların babası, masal kuşları günlerinin babası
Işığın aynaları, evler, yollar, damarlar
İnsan yeniden teriyle vaftiz edilmiş olarak doğacak

28 Ekim, akşamın saat altısı
Otobüsler kıyamet günü büyük bir gömütte
Bir daha hayata dönmeyecek olan arkadaşlarımızı geri
getirdiler
Gökyüzünde binlerce yıldız parlarken

SAYFA 26

JACQUES ROUBAUD (ÇEV. MEHMET BAĞIŞ)

Şu Fotoğraf,
Senden Kalan En Son(*)
Şu fotoğraf, senden kalan en son, duvarda bıraktım onu
Astığın yerde, iki pencere arasında.
Ve akşamları, ışığı karşılarken, oturuyorum şu iskemleye,
Hep aynı iskemleye, bakmak için, senin bıraktığın yerde,
İki pencere arasında
Ve orada gördüğümüz şey, yavaşça giden ışığı karşılarken, çatıların körfezinde,
Solundaki kilisenin, orada gördüğümüz, akşamları, o sandalyede otururken
Tam da o duvarda unutulmuş, kahverengi, karanlık kağıdında duvarın, o görüntünün,
İki pencere arasındaki, gösterdiğidir. Işık
İlerliyor, iki ayrı verev dilde, akıyor yavaşça, görüntüde, ışığı yaratan bakışın, senin, belirsizce
Işık doldurmak için oluşturduğun o noktaya doğru, benim de baktığım
Gösterdiği şeyin tam kalbine konulmuş,
Zira o kalpte, gösterdiğinin kalbinde, benim de gördüğüm,
Görüntünün kendisi de var, içerilmiş,
Onda, o kalpte, ve ışık giriyor hep, durmaksızın, kilisenin
Solundaki çatılar körfezinden, ama şimdi eksik olan bir şey var

(*) Jacques Roubaud - Quelque chose noir, Editions Gallimard, 1986

Sen, çünkü fotoğraftaki o noktadan bana bakan gözlerin,
Sana bakmak için oturduğum o sandalyedeki bana, gözlerin
Çoktan gördüler, öngördüler, artık burada olmayacağın ânı
İşte bu yüzden kıpırdayamadım bir türlü, oturduğum yerden

Lynn Bailey, Home for Sparrows

SAYFA 29

UMUT YALIM

peremere'de bir ikindinin şiiri'nin
şiiri
ilkin, kendinize bir beden edinin. sonrasında da, eflât
un bir tin. bu edinim, olsa olsa, 20'yle 25 dize arasınd
a sürecektir. inanın, daha fazla değil. sizi sevdim; gö
bekli ve sarı gözlüklü okuyucu. bu yüzden, size yardım
edicem bu konuda. edinim için, birkaç yol gösterici m
üstâkbel dize:
- suyla sus. çimenle koş. taşla otur, dertleş. evren koş
utlarında aynı şeyleri yapıyorlar çünkü bizle: su, çimen
ve taş.
- beyzbol öğrendim dün. sopayı kendime vurarak
- ve kâlbimi kâlbimde kırarak.
- sedir iyi niyetlidir. rahat ve etlidir. ve kimsenin karışm
az hüznüne.
- kediler yeniden doğar ikindileri.
- kuzukulağı ve demirhindileri aksatmayın sakın. ve taş
larınızı yerinden oynatmayın.
- havuz tuzlu sulu olmalı ve içresi eflâtunla dolmalı.
- uykulu bir gölge. yokuşlu bir güneş. kirpikte biriken ter
ve sinende pâzen deniz. bilmem; saadet, kaç gram et e
der?
- ve bazen ikindileri kim bana der: yorgunsun ama uyum
a; yaşama sakın uyma. zaman, hep 1 adım önden gider.

bu örnek ve müstâkbel dizeleri kendine uyumladıktan s
onra. peremere'ye gelebilirsin. ikindini, burada geçirebil
irsin. kendine bir yeni beden ve tin edinebilirsin. örneğin
, ben, yâni; yeni tinlenen ve bedenlenen ben... kendime, ye
ni atanmış bir oğlan gibi hissediyorum. ve yine, yeni kendi
mle mervem'i seviyorum. ancak, cevat çapan ya da benze
ri şiirler yazmak geliyor aklıma ve bu şiirleri yalnızca göbe
kli/sarı gözlüklü adam ve bâki ayhan okusun istiyorum. ö
rneğin yeni yazmak istediğim şiir şöyle ki;
yalnız,ilkin, birkaç bilmeniz gereken bilgi: şiir 4038 dize sü
recek. yüklemi; nesne ve öznesinden çok olacak. "nuri abi
" ve "aylin abla" adlı kişilerin isimleri şiirde geçebilecek. de
niz, ikindi, köpek, kedi, sedir, ter, tuz, limonata, masa, havu
z, uz, uzak, aşk, hayat, yatak, su, uyku, taş, ahşap ve benze
rlerinin sözcük ve anlam olarak şiirde mevcut bulunmaları
dışında; cisimleri de şiirde geçebilecek. bu koşullar altında
şiire başlayabiliriz;
gök ve kök, aynı soydan gelir; eski türk'ten. ve taşlar yuvarl
anır sürekten. yorulur ve birden durur. ve akdeniz olur. ve k
ursağında alaçatı. ve çatısında peremere... beni, kesin, bir
zeytin ağcı doğurdu. adımı, o ân koydu. ben dâhil, kimseler
bilmez. yaşım, yaşamımdan fazla. ölümüm, ölümden çok.
bu ahvâl ve şerâit içresinde, türkiye'de doğabilirdim anca. v
e, anca, mervem'i sevebilirdim. saçlarımda bir tuzlu yangın
, gözlerimde camıl bir miyopluk. bir öpüşlük canım var. alın
yazım silinmiş terden. serdengeçti bir kâlbim var ve karanlı
ğım silinmiş ferden. deniz fenerlerinden daha dayanıklıyım
ve ama kayalıklardan daha yumuşak. beni, bir zeytin ağcı d
oğurdu çünkü. adımı, o ân koydu. ben dâhil, kimseler bilmez

ama türkiye derler bana. bağrımda akdeniz. kursağında alaç
atı ve çatısında peremere... gârbyeli gelse, şârkyeli vursa; bir
şey olmaz bana. nuri abi, aylin abla korur beni. ares havlar v
e hırlar cümle kötül varlığa. sonrasında, bir ölü bâhriyeli gibi
çıkarım denizden. gözlerim kabuk bağlamış. gözlerim yıllarc
a midye ve kestane ağlamış. kiminin kabuğu kesmiş kâlbimi
, kiminin iğneleri çizmiş ciğerimi. çiçek gibi açılmış bağrım, b
ıçak gibi paslanmış kanım. tetanoz ve kuduz tükürdüm bir bi
r; fikrimin şerâreleri döküldü tek tek. ama beni bir zeytin ağcı
doğurdu. incir ağcı emzirdi beni. burdayım. buralıyım. alıyım,
moruyum bu toprağın. tuzuyum, teriyim bu denizin. neyse, bu
rda durayım. şiir, çok uçmaya başladı. toparlayamadım. en iy
isi yeniden başliyim;
ekşigüller biraz dindi. şimdi ikindi. gökten bir yaygı gibi uzuyor
havuz. yanımda mervem. deminki şiirde, demediğimçin içrem
de kalan birkaç dize var. iyisi, önce onları tamamliyim. merve d
eyince geldi aklıma birden:
- sofra kurar gibi kurduk bu toprağı. türkiye koyduk adını.
- sohbet olmayınca, her insan uzak
- sedir gibi serdik, yaygı gibi yaydık özü
- aşk, tözün özüdür. kimine de, tanrı tozudur.
düzeltme:
- aşk, tanrı tözüdür.
- bana, türkiye de. sana, merve diyeyim. seni, bölünmez b
ir bütünlükle seveyim.
ikinci şiire kaldığmız yerden devâm edebiliriz;
yanımda mervem. yanımda değilmiş gibi bakıyorum o'na. t
elevizyondan izler gibi bakıyorum; ya da sinema. 50'li yılların
büyük hollywood yıldızlarına benziyor. filmi ortasında durdur
up bakıyorum sankiyse. durdursam da, güzelliği sürüyor. güz
ellik canlı bir yaşam biçimi ya da organ. güzellik bir süper ka

hraman; durdurulamaz. sanırım; bu kısım bu kadar yeter. yin
e başka bir açıdan devâm ediyorum: mervem yanımda. ares
ve bal uyuyor. ikindi dinleniyor. havuza vuran seslerimiz. geri
geliyor. elini tutuyorum mervem'in. limonata içiyor. onca kişi
arasından her gün sevmekçin yine beni seçiyor. ekşiliğmi tut
uyor mervem. ekşiliğim eski. ekşiliğim mervem'le başlamadı
ama o fârketti ilk. zaten sevmek, fârketmektir. ilk, o, tâkdir et
ti zaten; ellerimin..... sizce noktalı yere hangi sözcük gelirse
mervem beni sevmeye devâm eder?
a) müşfikliğni
b) küçük hareketlerini
c) kemiksizliğni
d)ellerim olduğnu çok geç fârkettim. başka bir insan san
ıyordum onları, başka bir lisanda. bozkırın bir yorumu s
anıyordum. biten bir bozlağın âhı. moğol istilâsı sanıyo
rdum. küt ve seyrek. ama, ilk, mervem fârketti ellerimin
çokluğnu. çoğulculuğnu. ve, ilk, o tâkdir etti ellerimin de
elleri olduğnu.
e) ..... yere hangi sözcük gelirse gelsin; mervem beni sevm
eye devâm eder. sözcükler ve anlamları geçici ve uçucu
tözlerdirler. eylemlerdir kalıcı olan. sevmek biter; benim
mervem'i sevmem bitmez.

Esa Riippa, Utua

sizi bilmem ama ben e)'yi seçiyor ve devâm ediyorum. pe
remere'de beyaz ikindi. ara ara, sarı değişleri güneşin. bira
açıyorum. mervem, buffett'nin menüsünü hazırlıyor. sesler
az biraz belirginleşiyor artık. pürüzsüz bir önyaz. saçlar ısl
ak ve taralı arkaya. hafif buruşuk eller tuzdan. tuz, havuzda
n; girmesek bile havuzun tuz soluğu dokunuyor tene. tırnak
aralarımızda dünya. ben, bu ara, bir bira daha açıyorum. m
ervem hâlâ çalıyor. ikindi, kozamız. ikindi, yuvamız. ikindi, k
ozmik evimiz. çıkamıyoruz bir türlü içresinden. serçe parm
ağımlan, bir geçit açıyorum duvarında peremere'nin. nuri a
bi, aylin abla ve ares'e vedâ edip mekânsal tünellemeyle ye
ni yerimize geçiyoruz: söğüt.
mekânsalla kalmayıp zamansal da bir tünelleme yapmışız.
ikindinin peremeresi'nden, söğüt'ün sabahı'na geçmişiz. ol
sun; ikisi de ayrı güzel. söğüt, kendini dinliyor henüz. deniz
dingin. karıncalar su içiyor. elimdeki birayı içiyorum hâlâ. m
ervem elimi tutuyor. elimi tutunca mervem, zaman ütüleniy
or. yâni, aynı seyirde ilerliyor. yâni, yüzyıl, 1 dakika gibi sürü
yor. birbirimizi sevmenin zamanda bıraktığı bir iz bu. bunu,
bir zaman devriyeleri yapabilir; bir de, sevdâlılar. söğüt, hâl
â kendini dinliyor. gök dinleniyor. deniz dingin. balıklar su i
çiyor. kuşlar dallarda durgun. her şey, hayat için uygun. am
a hayat her şey için uygun değil. burada, söğüt'e ve şiire ara
vermek istiyorum biraz. çay koyuyorum kendime. mervem i
çerki odada uyuyor. annem ve babam uyanmış yeni. etrâfı
topluyor. ben de, bu şiiri, uzatmıya çalışıyorum. ne diyebiliri
m ki başka? londra hayatım'dan söz edeyim bâri; mervem'd
en önce (m.ö) 10. yılda; bir partideyim. ev geniş. seçenek bo
l; yâni, gâvurların dediği gibi: plenty of fish in the sea. sığ ve

cinsiyetçi bir görüş tâbii ki. ama o yaşlarda kan yanlış yere p
ompalanıyor durmadan. yine de, etobur takılmıyorum çok. n
e av olmak istiyorum ne de avcı. rölantideyim. flaman kızı va
r okulda. adı, ester. sneijder daha bize gelmediğçin, flaman t
ahayyülü daha yok bende. saçları korten biri ester. gözlerind
eyse yüzyılların balçığı var. konuşuyoruz. "türkler" hep egzoti
k gelmiş ona. benim de, türk olduğmu duyunca dayanamamı
ş gelmiş. sıkıcı. yirmi bile değil; ondokuzuncu yüzyılda kalmı
ş bir kafa. elimde "19" kalmadığı için yazıyla yazdım; kusura
bakmayın lütfen.
- neden 19 kalmadı?
kemâlî olduğumdan. 19'u çok kullandım; ki, kendi de zaten b
ir 19'dur. işin özü; işbu gidişle, çok sıkılmıştım partiden. eve
dönmek istiyordum. tam vedâlaşacakken, ester öne düştü. i
çkiden dedim. kaldırmıya çalışırken, gördüm ki; alnında ufak
bir delik ve kan sızılışmışlığı var. ürktüm. korktum. koltuğa g
eri koydum kızı. ve hızla uzaklaştım ordan. partiyle evim ara
sı 3 duraktı. ancak metronun sââti geçmişti. yürümek zorun
daydım ve o ünlü it salyası yağmuru başlamıştı londranın. k
üt bacaklarımı zorlayarak yürümiye çalışıyordum hızlanarak
. ancak, bir türlü, istediğim ivmelenmeye kavuşamıyordum. s
inirliydim. ester öldürülmüştü. arkadan bir ses öldü diye fısıl
etti bana. döndüm birden;
- evet, öldü. niye şaşırıyorsun bu kadar?
- nasıl? siz kimsiniz? hem nerden biliyorsunuz bu konuyu?
- biri, öldürüldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü kanıtlanma
dıkça, ölü sayılır.
- cidden mi? kim demiş bunu?
- mossad.
- allah allah... peki, siz kimsiniz?
- ester'i öldüren kişi.
- neeyyy!?! ciddi misiniz siz?

- tâbii ki. neden olmıyayım. eğitimini aldım ben bu işin.
- eğitim?
- mossad.
- aa.. tâbii ki. ben de, kaptan kirk.
- bayık. umut yalım olduğnuzu biliyorum.
- hanımefendi, nerden biliyorsunuz. neden ester'i öldürüyors
unuz?
- 1.. ester öldü. 2.. adım, lucienne smer...
- smer mi?
- evet. niye şaşırdınız?
- eee... smer, beni yarattığım biri. birkaç son şiirdir kullandığ
ım biri.
- :) :) ;)... emojili güldüm size. kusura bakmayın. biz, istediğm
iz için, sen yaratabildin beni.
- ???
- üç soru imi koymanıza gerek yok. böyle ilerler bu işler. bizi
m gibi casusların yaratımında, bir kişi; ki, bu durumda sizsini
s... konak ya da kuluçka olarak kullanılır. sonrası zaten malu
m. işte, burda, karşılıklı konuşuyoruz. hattâ, 1 saniyenizi ricâ
edeyimm... heh, şu yağmuru da keselimmm....
- nasıl bea?
- işte, tam da böyle. parmak ve şıklat...
- haydaaaa...
- işte... siz türklerin asıl sorunu bu. her şeye şaşırmanız. siz ş
aşırırken, dünyada neler oluyor bitiyor... bilseniz bir..!
tam yanıtlıycakken... ünlemin noktasıyla bir, kayboldu ortadan sme
r; irkildim. n'apcağmı bilemedim. smer ortadan kaybolunca, geri gel
di yağmur. aynı, it salyalı londra yağmuru. koştum. koştum. ve koşt
um. ömrümce, bu kadar koşmamıştım. yine de yorulmadım. vardım
eve. kapıyı açtım. bu sefer de, oturma odama koştum. tam oturacak
ken, smer'i gördüm koltuğumda. yarı çıplak oturuyordu. bir elinde bi
ra, diğerinde sigara vardı; daha başlamadan, sözümü keserek...

- "lucienne smer, birasını içerken pariste..." değil mi, umut yalım?
- öyle...
- öyle... öyle... güzel tasarladınız beni. memnunum hâlimden. "haya
l kadınınız" olmaktan mutluyum.
- beni hayal kadınım; mervem.
- m.ö'den sözediyorum; belirttiğiniz gibi umut yalım. endişeye maha
l yok :) :) :) bakın, yine emojik güldüm keyifden.
- lütfen... artık... sadede gelin, smerrrrr!!!
- geleeelliimmmm, umuuutt yalııımmmmm. böyle bir sinire gerek yo
k; zaten simânız, sığacınız belli.
- sığa mı?
- evet. kapasite... dün scrabble'da öğrendim. bugün kullanayım; ded
im. hem dün, kimlerle oynadım; bilin bakalım?
- nerden bilebilirim özelinizi, smer?
- özel'im değil; özel'iniz, umut yalım. oynadığım kişiler: anneniz ve m
erveniz idi.
- okuyucu göremiyor ancak bana o lambayla saldırmamanızı öneriri
m; zirâ, daha teşebbüsünüzde, ölürsünüz. hem de, öldü olarak geçe
- lannn!!!...
rsiniz kayda. kapiş, umut yalım?
- anladım. ama ailemi bu işe karıştırmayın lütfen.
- bittâbi kii...
- peki, ne istiyorsunuz benden?
- malumm... bizim türk tözü ; kaynaklarda tanrı tözü ve nihâyetinde
de, yada taşı denilen gücü elde etmemiz gerek.
- eeee?
- elde edemiyoruz bir türlü.
- aaaa... siz.... nasıl? :) :) :) bu sefer de, ben güldüm emojik...
- gülmemenizi öneririm. neyse.. konumuza dönersek; taş ya da töz
adı bile bilinmiyen gizli bir örgüt tarafından tam 15 bin yıldır korunu
- 15 bin? sayıda bir hata olmasın çünk...
- siz görmüyorsunuz; sözümü kestiği için bir tokat yapıştırdım. mal

mal bakıyor şu ân. kendine gelme süresi: 7 saniye. 7... 6... 5... 4... 3
... 2... 1.... ve geldi kendine.
- bir daha yapmazsanız sevinirim.
- siz de, sözümü kesmeyin lütfen. devâm ediyorum; evet, 15 bin. da
ha kendi tarihinizden haberiniz yok. en çok da, bu, hoşuma gidiyor.
neyse... örgütün, ne yatay ne de dikey bir yapılanması var. ast- üst i
lişkisi de yok. bu yüzden, açığa çıkartamıyoruz örgütü. örgütten de
öte... and gibi bir şey zaten bu yapılanma. biraz, ricâl'ül gâyp erenle
rini andırıyor ancak tam de değil. tek bilebildiğimiz; birbirinden hâb
ersiz, öndersiz ve kişi sayısı belirsiz bir topluluk. bu yüzden de, çöz
ülmesi olanaksız.
- eeee? benden ne istiyorsunuz o zaman? aralarına sızmamı mı?
- inan ki; çok isterdik bunu ancak sızma olanaksız çünkü demin de
dediğim gibi bir hayal ya da hayalet gibiler.
- eeee... ne o zaman?
- bunu da, başka bir eserde konuşalım..
- ama...
- ama'sı yok. biz böyle uygun gördük. o kadar...
- e, tamam. madem öyle... görüşmek üzere...

Esa Riippa, Mummola
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ERNEST DOWSON-APRİL LOVE (ÇEV. EKİN KARAN

Nisan Aşkı
Aşk’ın topraklarında yürüdük kısa bir yolda,
Dersini aldık bir müddet boyunca,
Peki ayrılmayacak mıyız günün sonunda,
Bir iç çekişiyle, bir gülümsemeyle?
Güneş ışığının parlaklığı altında bir süre,
Birbirimize kenetlenmiştik, dudaklarımız bir, unutmuştuk
Gölgelerin nasıl düştüğünü gün bittiğinde,
Ve Aşk bitmediğinde.
Yeminler etmedik—bozulacak hiçbir yemin yoktu,
Aşkımız tepedeki rüzgâr kadar özgürdü,
Söylenmemesini dilediğimiz hiçbir söz kalmamıştı,
Hiç günah işlememiştik.
Nasılsa ayrılmayacak mıyız günün sonunda,
Bir süre sevmiş ve oyalanmış olanlar olarak,
Dudaklarımızı son kez buluşturup, yollarımıza gittiğimizde,
Bir iç çekişiyle, bir gülümsemeyle?

Esa Riippa, Esikesä
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VİCENTE ALEİXANDRE (ÇEV. ZEYNEP ÖZTEKİN YILDIRIM)

Yer Altında
Hayır. Hayır. Asla. Hiçbir zaman.
Kalbim var olmadı.
Sizlerin teker teker, çıplak ağaçlar misali, geçmeniz
Beyhudedir, dünya dönerken.
Işığın sevilen rüzgar misali yapraklarda uğuldaması
Ve tatlı dille çağıran bir kalbi taklit etmesi beyhudedir.
Hayır. Ben ağaçların köklerindeki koyu gölgeyim müziği taklit eden
kıvrılan yılan.
Ağaç gövdesi kadar kalın bir yılan
Yer altında nefes alan çimden kuşku duymayan.
Bir gökyüzünün var olduğunu biliyorum. Belki de hayal kuran bir Tanrı.
Gözlerinizde taşıdığınız o parlak mavilik küçük bir gökyüzü
Bir parça altınla uyuyakalan.
Yer altında yaşanır. Nem kan demektir.
Küçük kurtçuklar vardır doğmamış bebekler misali.
İçeri doğru büyüyen yumrular vardır çiçekler misali.
Çiçek yapraklarının eninde sonunda pembe, sarı, kırmızı ya da masum olduğunu
Bilmezler.

Hiçbir zaman göz olamayacak taşlar vardır. Mutsuz tükürük otları.
Düşlerin ortasında dişler, hareket eden ve çiğneyen, hiçbir zaman öpücük
Olamayacak.
Yerin altında, en derinindeki kaya,
Çıplak, sadece insanoğlunun yaşadığı saf kaya,
Çıplak etler için sıcağın mümkün olduğu,
Kibirli temiz çiçekler.
Yerin altındaki su. Koyu su, bilir misiniz?
Gökyüzünü görmeyen dilsiz su.
Binlerce yıldır bekler, yansıyan saf ya da kristalize sureti
Veyahut uçsuz bucaksız gökyüzünü yırtıp geçen kuş tüyünü.
(...)

Jean Dubuffet, Waltzing

Yazarların
Dünyaları

MERT TANAYDIN
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Tomris Uyar'ın
Şahit Olduğum Dünyası
Tomris Uyar, imparatorluğun son zamanlarında ve kuruluş yıllarında milletvekilliği
yapmış Trabzonlu bir hukuk adamı ve bürokratın, Sırrı Süleyman Gedik’in ailesinden
geliyor. Babası Ali Fuat Gedik de annesi Celile Girgin de hukukçu, aynı zamanda babası
edebiyatla ve yayıncılıkla da ilgilenmiş. Tomris ve kardeşi Süleyman Gedik, zamanının
konforlu ve eğitimli muhitlerinde büyümüşler. (Tomris’in içinden çıktığı ailenin
hikâyesini, idareci ve eğitimci olan kardeşi Süleyman Gedik’in omninamutantur.online
adresinde paylaştığı anılarından öğrenebilmek mümkün.) Babasıyla annesinin ayrılışı,
annesinin yanı başında ölüşü, babasının veremden öleyazıp iyileşmesi Tomris’in
gençliğine denk gelir (yıllar sonra pek görüşmediği babasının son zamanlarında
hastanede ilgilenmesi ve bir bakıma uzun zaman mesafeli olduğu babasıyla anlaşmaya
çalışması, Tomris’in bana kalırsa zor dönemlerinden biri olan 1980'lerin ortasında
gerçekleşir). Tomris babası gibi Türkiye’de İngilizce temelli bir eğitimden geçer, İngiliz
Kız Ortaokulu ve Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi’nde okur. Sonra İstanbul Gazetecilik
Enstitüsü’nden mezun olur. (Edebiyatımızın ilginç bir hattı bu aslında: Orhan Pamuk da
benzer bir eğitimin oğlan çocukları için olanından geçer, Robert Kolej ve İstanbul
Gazetecilik Enstitüsü.) İngilizce ve gazetecilik Tomris’in hayatını kaplayacak üretim
araçları olacaktır: Hâkim olduğu dilden kendi diline çeviri yapmak ve profesyonelce
yazılar kotarmak, muhtemelen bu eğitim sürecinin kendisine sağladığı meziyetlerdir.
Edebiyat ise, bir zevk ve sosyal ilişkiler meselesi olarak, aile çevresinden de etkilenerek
kişisel karakterinden kaynaklanmış olmalı. Son yıllarda iyiden iyiye meşhur olan
ilişkileri, evlilikleri ve dostlukları Tomris’in hep edebiyat ve sosyal bilimlerin kesişim
bölgesinde, aydınlar çevresinde yaşadığı bir ömrün zenginliğidir. Bana kalırsa yine
ailesinden miras bir aydın sorumluluğunu, ömrü boyunca özgürlük arzusuyla dengeleye-

rek kullanmış insanlardan Tomris. Üretken olduğu alanlar zaten bu aydın sorumluluğunu
ele veriyor: Çeviri cumhuriyet kültür politikasının yapıtaşlarındandı ve bir aydın
sorumluluğu olarak görülebilir; milli eğitim bünyesinde olmasa da kimi dönemler Robert
Kolej veya Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, kimi dönemler de serbest olarak verdiği
eğitimler de bir aydın sorumluluğu; öykülerinin kısmen, denemeleriyle gündökümlerinin
neredeyse tamamen yine bir aydın sorumluluğu olduğunu teslim etmek gerekir. Muasır
medeniyette şahsi özgürleşmeye giderken toplumun sosyoekonomik konumunu da ihmal
etmemek gerektiği biçiminde bir aydın sorumluluğu bu, somurtuk bir öğretmenlik değil,
alaycı bir küçümseyicilik değil, daha çok eleştirel bir hatırlatıcılık içeriyor. Son yıllarda
çok fazla aşınmış bir sorumluluk.
Tomris Uyar’ın öykülerinde ve dergilerde yayımlanan yazılarıyla gündökümlerinde
birbirleriyle sık temas eden detaylarla örülü bir dünyası vardır. Yaşadığı, şahit olduğu
dünyanın detaylarını toplayıp birbirine katarken türlerin standartlarını da
düşünmekten, kullanmaktan, zorlamaktan çekinmez. Kitap yayımlatmaya geç
başlamıştır aslında, dergilerde uzun uzadıya çalıştıktan, bizzat dergileri çıkaranlar
arasında yer aldıktan sonra ilk kitabı 1971’de, otuz yaşındayken yayımlanır. Sanırım
Turgut Uyar’la evliliği ve oğlu Hayri Turgut’un sorumluluğu, ekonomik açıdan getirileri
de düşünmeye başlamış olmalı o yaş döngüsünde. Tomris Uyar’ın yazdıklarında
ekonomik değerlendirmelerin ve endişelerin az yer tutmadığını söylemek gerekir.
Dünyanın dertlerinden azade bir aydın değildir, tam tersine hem kadınlığın hem de
hiçbir zaman kadri yeterince bilinmeyecek olan sanatçılığın kendisini güvencesiz kıldığı
bir toplumun insanı olarak, özgür ve bağımsız kalabilmenin mücadelesini sonuna kadar
verirken yapması gerekenleri hiç unutmayan biridir Tomris Uyar. Sanatla, toplumla
ilişkilerinden keyif de alır, ama gerçekliği değiştirmek için harcanacak enerjiyi hiçe sayan
idealist ya da ütopistlerden değildir. Hayatın, toplumun, kültürün gerçekleri hep aklının
bir köşesinden devreye girer, hatta zaman zaman karamsarlığa kapılmasına sebep olacak
kadar. Yine de karamsarlığa hiç teslim olmamış diyebiliriz, ölümünden dört yıl önce
büyük deprem ve Can Yücel’in ölümünü gerekçe göstererek Gündökümü yazılarına son
vermesi haricinde.

Tomris’le hayatının son yılında, benim ise hayatımın döngü yıllarından birinde
tanışmıştık. Tomris altmışlarındaydı, ben yirmilerinde. Tomris eski eşiyle birlikte kendi
kitaplarının haklarını büyük yayınevine teslim etmişti, ben de o yayınevinde editör
olarak çalışmaya başlamıştım. Hangi büyülü kararla Tomris’in Gündökümü kitaplarının
editörlüğü bana düşmüştü bilmiyorum ama hayatımın en değerli sohbetlerinden
birkaçını Tomris’le yapabilme fırsatı verdiği için her daim o büyüyü sağlayanlara
müteşekkirimdir.
Benim için İkarus’un uçuşu gibiydi o yıllar, 2000'lerin ilk yılları, okuma alışkanlığı ve
yazma tutkusu olan, üniversite eğitiminde alacağı somurtuk diplomanın götüreceği
yerlere gitmekten büyük deprem ertesindeki çalkantılı zamanlarda vazgeçen, çok daha
renkli ve kendisine özgü bir hayata ürkekçe açılırken rast geldiği Daidalos’lardan yardım
istemekten çekinmeyen biriydim; ama sık sık kanatlarımı yaktım ya da nemlendirdim,
nice güneşlere yakınlaştım ve nice sulara düştüm.
Tomris o güneşlerden biriydi ama yakmamaya özen gösterir, bir denkmiş gibi sohbet
etme imkânı sağlardı; hayatımda tanıdığım hiyerarşiyi umursamayan, dostluk hissini ilk
anda veren insanlardan biriydi; benim genç ve sakar bir editör olmamla pek
ilgilenmemişti, kitabında gördüğü birkaç aksaklığı çok da yıpratmadan söyler, hızla
sohbete geçerdik. İlk gidişimde yayınevindeki büyüklerimden ve Tomris’in dostlarından
ne götürebileceğimi sorduğumda, hastalıklarından dolayı artık içki içmediğini, tatlı
yemediğini ama bergamotlu çaylardan götürebileceğimi söylemişlerdi. Her şeye rağmen
biraz kuru pasta da almış, Mecidiyeköy’deki dairesine yönelmiştim. Kaç zamandır
1975’ten 1999’a kadar yazdığı günlük notlarını yayına hazırlamak için okuyordum,
hayatının detaylarını bizzat kendi kaleminden öğreniyor, oradan hareketle edebiyat
ortamımızın önemli şahsiyetlerini, ülkemizin toplumsal ve kültürel gelişimini, bir
aydının ve belli bir dünya görüşünün edimleriyle duruşlarını gözlemleme fırsatı
buluyordum. O günlerde şairleri beni o kadar ilgilendirmiyordu, öyküleri de; kimi
çevirilerini okumuştum elbette, ama henüz yoğun bir çeviri editörlüğü tecrübem yoktu.
Ama kişinin kendini, düşüncelerini belli bir özenle ve rahatlıkla ifade edebilmesini,
Tomris’in Gündökümü kitaplarından öğrenmişimdir mutlaka.

Bir insanın evine ziyarette bulunuyorsanız, bir bakıma hayatına da karışıyorsunuz
demektir. Misafir de kalabilirsiniz, kaynaşabilirsiniz de. Elbette sınırları ziyarette
bulunduğunuz kişi belirler, siz değil. Şanslıydım ki belli ölçülerde rahat bir iletişim
kurmuştuk. Çayı mutfakta birlikte hazırlamak, karşılıklı koltuklara oturup sohbet etmek,
beş dakikada işle ilgili detayları atlayıp birkaç saat sürecek bir muhabbete kapılmak,
sadece anılarını ve görüşlerini anlatmadığı, beni de tanımaya, hatta yorumlamaya
yöneldiği denk bir arkadaşlık hissini yaşamak... İki insanın dostluğunu, diğer kimliklerin
önemi olmadan iletişim kurabileceğini görebilmek... Tomris’in bana verdiği en önemli
şeyler bunlardı.
Birkaç sefer iş nedeniyle ziyaret ettikten sonra bir-iki sefer de sadece dostluk hatırına
ziyaret ettiğimi hatırlıyorum şimdi. Yayınevindeki ve yayın dünyasındaki görevlerimin
henüz bitirmediğim üniversitemde diplomaya hak kazanmak için tamamlamak zorunda
olduğum bitirme tezime odaklanmamı engellediğini düşünerek, tez yazmak için istifa
ederek kendime çekilmiştim. O süreçte Tomris’in de bir kere daha tatsız bir hastalığa
yakalandığını öğrenmiş, hatta son ziyaretimi bu bilgiyi kendisinin de öğrendiği ilk
günlerde gerçekleştirmiştim: Ağrı başladığında içini nasıl bir burgu gibi kavurduğunu
anlattığı anı hiç unutmam. Her şeye rağmen o kadar sakin, rasyonel bakıyordu ki
olanlara, hayranlığım bir kere daha artmıştı. Ben tezimi apar topar yazmaya çalışırken
Tomris de hastalığıyla mücadele ediyordu, tekrar ziyaret etmek için tezimi bitirmeyi
bekliyordum. Tam tezimi savunduktan sonra apar topar son teslim tarihinde okuldaki
sekretaryaya teslim etmiştim, okulun durağından bindiğim otobüste ilk okuldaki
asistanlarımızdan, peşi sıra dağcılık eğitimine bile gittiğim usta dağcılarımızdan, Uğur
(Uluocak) abinin Kazakistan’daki tırmanış esnasında öldüğünün haberini önümde oturan
yolcunun gazetesinde görüp şoka girmiştim; tezi yazdığım bilgisayarın bulunduğu eve
girdiğimde, daha fazla bilgi alabilirim diye internete girdiğimde ekşi sözlükten
öğrenmiştim Tomris’in de aramızdan ayrıldığını. Bu iki kayıp benim sekiz senelik
eğitimimin bitişinin içimde kalmasına sebep olmuştur, sonra saçma sapan bir yüksek
lisans ve askerlik süreci gelecekti ama içimde bir rahatlama değil de büyük bir hüzün
hissetmeme yol açmıştır. Belki de bu nedenle sonrasında yayıncılığa dönüşüm çok
gecikmiş, akademiden soğumam nihai olarak gerçekleşmiştir.

Tomris Uyar’ın ölümünden hemen önce yaptığı anlaşma nedeniyle yayıncısı tüm
öykülerini ve yazılarını istikrarlı ve şık biçimlerde yayımlamaya devam ediyor. Bu büyük
bir kazanım. Ama ne yazık ki çevirileri aynı istikrarda yayımlanmıyor. Kimi zaman
yapıtların orijinal dillerinden değil de İngilizceden çevrildikleri için, kimi zaman da
başka çevirmenlerin de o yapıtlara yönelmesinden dolayı, Borges, Cortázar, Woolf,
(Cemal Süreya’yla birlikte) Saint-Exupéry gibi yazarlardan yaptığı ve zamanında ufuk
açıcı olan çevirileri, şimdilerde ya sahaflardan bulunabiliyor ya da pek çok benzer kitap
arasında zor seçiliyor. Tabii Poe, Dos Passos, Fitzgerald, Marquez, Cheever, Lucretius (eşi
Turgut Uyar’la çeviri ödülü kazandıkları Evrenin Yapısı), Doctorow, Lessing, Highsmith,
Ackroyd, Styron, O‘Connor gibi pek çok yazardan yaptıkları çeviriler hâlâ biricik
kalabiliyor. Telif sistemi nedeniyle usta bir çevirmenin çevirilerinin zamanla
başkalarının çevirileriyle değiştirilmesi, bana kaçınılmaz bir durum olarak geliyor ve ne
yazık ki Tomris gibilerinin mirasına bir ihanet anlamına da geliyor. Önümüzdeki yıllar
bu ihanetler yine kaçınılmaz biçimde çoğalacak... Zamanla Tomris Uyar’ın dünyasını
sadece yazdıklarından anlayabileceğiz, yıllar boyunca dünyanın pek çok farklı
yöresinden bize aktardığı ve öncüsü olduğu yazarlarla bağı solacak.
Ama Tomris Uyar’ın dünyasından süzülen bir gelenek de var: Öykücülerimizin kayda
değer bir kısmı seksenlerden itibaren Tomris Uyar’dan okuma ve yazma dersleri aldılar,
iki binlerden itibaren de içinde bu isimlerden bazılarının da bulunduğu bir kısmı hem bu
dersleri yaratıcı yazarlık kurslarında veriyorlar hem de yayınevlerinde karar verici
konumuna geldiler. Son yıllarda büyük patlama yapmış öykücülüğümüzde bir Tomris
Uyar hayaleti dolaşıyor böylece.

Öykü
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Ara Kedisi
Merdivenlerin başında oturuyorum. Apartmanın dar bir girişi var. Kapıcı müsaade
isteyip çöp çıkarıyor. Geçerken bana bakmıyor. Sokakta birkaç oğlan top sektiriyor. Onlar
kapıcı kadar temkinli değiller. Bacaklarımı, göğsümü kesiyorlar. Arada çatallı sesleriyle
birbirlerine bağırıp horozlanıyorlar. Biri, diğerini duvara sıkıştırıp ayağındaki topu
çalıyor. Öbürünü sert bir çalımla omuzluyor. Hakkımda konuşmasalar da kafalarında
kurulu ortak hayali görebiliyorum: İçlerinden en erkek olanın koluna girip zaferini
resmileştireceğim. Al dudaklarımla yanağına bir buse konduracağım.
Sokağın başında onu görüyorum sonra. Benden, randevuevindeki diğerlerinden çok daha
güzel bir kadın. Aklıma ilk gelen bu. Başını geriye yatırıp koyu kestane buklelerini arkaya
alıyor. Elini çantasına atıyor, anahtarlarını çıkaracak. Merdivenlerden inip oğlanları
geçiyorum. Aklıma gelen ikinci şey, Âdem’in başka kadınlarla yatarak aptallık etmiş
olması. Gerçi karılarının güzel ya da zeki olmaları, erkekleri randevuevine gelmekten
alıkoyan bir ölçüt değil. Onlar; evrende yalnızca kendilerinin tattıklarını düşündükleri,
aslında o bilindik, yasak heyecanların arayışındalar. Yalnız, Âdem’in bana gelmekle
bulduğu heyecan bundan biraz farklıydı.
Kadının karşısına dikiliyorum. Adını biliyorum, Hande. Âdem, bir keresinde Hande’den
dört yaş küçük olduğunu söylemişti. Kadının yüzündeki çizgiler kırışıyor. Baştan ayağa
süzüyor beni. Konuşmasa da kafasında kurduğu o kötü kadın hayalini görebiliyorum.
Kendince haksız da sayılmaz. Oval manikürlü tırnaklarını çantasının kemerine geçiriyor.
Dudaklarını büzüyor: “Sen o kadınsın, değil mi?” “Evet,” diyecek oluyorum, “Kocanın
üzerinde can verdiği kadın.” Başka bir kadın tarafından küçümsendiğim her an
öfkelenecek olsam, çoktan hapsi boylamış olurdum. “Beni dinleyin,” diyorum onun
yerine, “Sizi öldürecekler!”

Nisanın on beşinde, akşamüstü odama girmişti Âdem, son kez. Alıştığı gibi pencereye
varıp sokağı kolaçan etti, perdeleri çekti. Ceketini ve evrak çantasını vestiyere astı.
Çantadan çıkardığı cam şişeyi çalkalamaya başladı. O her seferinde cam şişesini
çalkalarken ben soyunurdum. Müşteriyle aranda rutin yaratmak iyidir. İnsanlar rutini
severler. Yatağın ucuna çırılçıplak oturdum. Âdem iskemleye çöktü, içmeden sevişmeye
başlayamayacağı doping suyunu kafasına dikti. Etkisi psikolojikti zira son yudumunu
hep bana içirirdi; elma, bal ve zencefil tadından başka bir şey almazdım. O gün limon da
sıkmış olacaktı. Eğilip ekşi dudaklarıyla öptü beni.
Âdem, dopingini alırken anlatırdı. Kimseyle paylaşamadığı, günün her saati zihnine
akan o zehirlenmiş düşünceleri yabancı bir kadının önünde dışarı dökmek, bana
gelmekle bulduğu heyecandı. Âdem, devlet dairesinde amirdi. Amirlik ettiği memurlara
kötü şeyler yapmak istiyordu. Âdem, yeğenlerinin hamisiydi. Hamilik ettiği yeğenlerine
kötü şeyler yapmak istiyordu. Teferruat lüzumsuz. Önemli olan Âdem’in, bu zehrin
müsebbibi olarak karısı Hande’yi görmesiydi. Âdem’in anlattığına göre Hande’nin
ağzından, kulaklarından gözleriyle görebildiği bir kötülük akıyordu; kara, ağır. Burun
deliklerinden, hatta bacak arasından süzülüyordu. Bu kötülük Âdem’in zihnine sızıyor;
memurları tükürük ve meniye, yeğenlerini kana buluyordu. Temizlik şarttı. Hande
ölmeliydi. Ölecekti de. Tüm birikimini Hande’nin eczanesindeki çırağın önüne yığmıştı
Âdem. Adamı ikna etmişti. Hande ölünce eczanenin başına onu getirirdi hem. Yeter ki,
yeter ki Hande ölsün ve o tertemiz olsundu.
Âdem’i sevişmeye hazırlayan doping suyu değildi, anlattığı kirli planlardan aldığı hazdı.
Tatmin olmaya yakın çullandı üzerime, başını geriye yatırdı. Kalbim fırlayacaktı.
Âdem’den öte başka bir ağırlık çöktü göğsüme. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir kadın,
kocasının takıntısı yüzünden öldürülecekti. Canım acıyordu. Âdem doğruldu. Yavaşladı.
Elini belimden çekip göğsüne götürdü. Durmasına şaşırdım. Ağzını açtı. Islık gibi bir ses
yükseldi genzinden. Korktum, altından kaçtım. Ellerini göğsünde birleştirdi: “Karım
bilmesin!” Yataktan geriye sırtüstü yığıldı.

Hande’yle karşılıklı oturuyoruz. Buzlu camdan diğer taraftaki bankonun karanlığı,
eczaneye girip çıkan insanların silueti seçiliyor. Konuşmak için sakin bir yere gitmemizi
önerdiğimde, eczanesine getirdi beni. “Senin gibi bir kadını çocuklarımın yaşadığı eve
sokacağımı düşünmedin ya?” Kafasındaki kötü kadın hayalinin, taşıdığımı düşündüğü
berbat hastalıklarla pekiştirdiğini görüyordum. Eczaneye, elim çantamın içinde girdim.
Biber gazını tutuyordum. Katil, çırak olacaktı.
“İnanın bana, ne olur!” diyorum defaatle. Hande bacak bacak üstüne atmış, ellerini çıplak
kollarında gezdiriyor. Eczanenin iç odası soğuk. “Âdem hastalıklı bir adamdı. Sözlerinin
yarısından çoğu yalandı, çarpık hayal dünyasında kurduğu hikâyelerdi sadece.”
“Bilmiyorsunuz sanıyordum.” “Yirmi senelik kocamı benden daha iyi tanıdığını mı
zannettin, seni…”
Kapı açılıyor. İffet timsali azizenin o büzdüğü dudaklarını çekip koparmama ramak
kaldı. Bir siluet sızıyor içeri. Ayağa fırlayacak oluyorum, Hande beni durduruyor. “İşte,
meşhur çırağımız Efe.” Efe, güçlü parmaklarıyla elimi sıkıyor. Esmer, keskin yüzüyle
domuz gibi bir genç. Bembeyaz dişleriyle gülümsüyor. “Efe, misafirimizi duysan
gülmekten ölürsün!” Hande anlatınca hakikaten gülmekten ölecek gibi oluyor Efe.
Rahatlıyorum. Hande rahatlıyor. “Her şey bir yana, takdir ediyorum seni. Yaşadığın
utanca rağmen polise anlattın, yetmedi kapıma kadar geldin. Beni, sözde katilimden
kurtarmak için.” “Polisin beni ciddiye aldığını sanmıyorum.” Omuz silkiyorum. “İçine
düştüğüm durumdan kurtulmak için senaryolar yazdığımı düşünmüşlerdir.” Hande’nin
bakışları yumuşuyor, hoşuma gidiyor bu. Hiç de inanmadığım bir söz çıkıveriyor
ağzımdan: “Sonuçta uğursuz bir fahişeyim ben!”

Gülüyorlar. “Olur da polis peşine takılırsa şimdiden özür dilerim Efe. Korkmuştum…
Seni izleyeceklerini söylediler.” Efe başını yana eğiyor: “Olan oldu.” İşe dönmek için
kalkıyor, arkamdaki tezgâha geçiyor. İlaç kutularını karıştırmaya başlıyor. Hande’ye
soruyor: “Sibutramin, Hande Hanım?” “Uygundur.” Hande bana dönüyor: “Artık korkma.
Bir kalp krizi. Gerisi yok. Kimse bunun peşine düşmez.” Kahve makinesi ötüyor. Efe, çiçek
desenli bir kupa uzatıyor. Kahveye limon mu sıkmış? Dudaklarımda ekşilik. Hande sigara
teklif ediyor. “Kullanmıyorum.” Kahveyi yudumladıkça kupa ağırlaşıyor. Masadan destek
alıp kalkmaya yelteniyorum, kalkamıyorum. Kalbim fırlayacak. Efe, eğilip ekşi
dudaklarımdan öpüyor. Üzerime tonlarca ağırlık biniyor. Düşüyorum. Soğuk zemine
yapışıp kalıyorum. Canım acıyor. Hande Efe’ye dokunuyor, onu geçip yüzüme eğiliyor:
“Ne kirli bir kadın. Hastalıklı!” Ağzımı açıyorum. “Seni uğursuz fahişe!” diyeceğim. Islık
gibi bir ses yükseliyor genzimden.
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Kénotron¹
Kral ve Kraliçe
sıcaklık 660 derece...
José Gallardo'nun² şu ünlü sözleri düşüncelerimin çalkantısı içinden su yüzüne çıkmış
ama bir türlü sakinleştirememişti beni.
''Bu olguyu düşününce, itiraf etmeliyim ki; kendimi yürekli biri saysam da böyle bir varlıkla
karşılaşmadan önce ruhumu Tanrının güvenli ellerine bırakırdım.''
VE BIRAKTIM!...
Bir varlık düşünün; titreyip duruyor...
uzamış sivri tırnaklarından başlayıp, parmak uçlarına, ellerinin bilekleriyle kesiştiği
kader çizgisine doğru, oradan tüm vücuduna yayılacak olan dirseklerine, omuzlarına
nihayet boynuna ve dişlerine kadar.
Ama titremesi soğuktan değil de sıcaktandı.
Evet! yanlış duymadınız, benim kaynağını keşfetmeye korktuğum, pek yanaşmadığım o
sıcaktan…
Emin olmaktan kendimi alamadığım bir duyguyla, acı değil de mutluluk hissettiğine
şahit oldum ürpertiyle.
Bu pek alışık olunan bir durum değildi benim için.
Titremenin geldiğini hissettiği anda, usulca ayağa kalkar, kollarını ileri doğru uzatır,
sanki görünmeyen birine sarılır gibi iki yana açıp başını hafifçe öne eğerdi. Üzerindeki
giysinin kol yenleri belirgin bir şekilde sarkarken parmak uçlarından titreme başlardı.
¹: Kénotron: Yüksek gerilim altındaki alternatif akımı doğru akıma çeviren elektronik cihaz.
²: José Gallardo: Bartolomé José Gallardo - In Praise of Thrashigns

Onun gibi bir varlıktan beklenebileceği şekilde, o sırada vücudunda devinmeye başlayan
sarsıntıların arasındaki zaman dilimini uzatabiliyor, bir müzik dizgesindeki notasyon
gibi bu vurguların zaman aralıklarını kontrolü altına alabiliyordu.
Ve en önemlisi; sürekli giydiği siyah renkli, belinde beyaz renkte bir kuşak sarılı olan,
uzun ipek cüppesiyle, göze daha çok trajik bir parodi gibi görünen bu tuhaf üslubu
yaratmıştı.
notaların değil, ruhların bestecisiydi o.
çoğunlukla majördü ıskalası ama bazen fırtına öncesi minör...
Göz kapakları ansızın elektrik çarpmış gibi sonuna dek açılıyor, gözbebekleri bir noktayı
andıracak kadar küçülüp, gözakları tamamen ortaya çıkıyordu.
En korkutucu olanı ise; o sırada yüzündeki dokular gerginliğini salıyor, duyulması zor
bir fısıltıyla erir gibi çözülüyor, onun iradesi dışında yeniden şekillenerek, ışık dolu
seyyal bir küre içinde, onu o an hayal ettiği, kaynağı belli olmayan meçhul suretlerden
birine dönüştürüyordu usul usul.
Sanki cehenneme atılan ruhlar çektikleri acılara artık dayanamayıp dışarı çıkmak
isterlercesine, cehennemsi çılgınlıklarını sergileyebilecekleri canlı, nefes alan sıcak bir
portre oluşturmuşlardı hep birlikte ve o bu portrenin merkezindeydi.
Yazgımın beni yolladığı, puslu havası, birbirinden güzel heykelleri, tarihi köprüsü ve
şatosu ile anılır olan şehirde, tüm bunları bizzat gördüm.
Adım Onofrio de S çeşitli dergi ve bültenlerde ontoloji, psikodrama, ortaçağ tarihi ve
eşzamanlılık üzerine yazılar yazıyor, bu konularda araştırmalar için bazen seyahatler
yapıyor, seminerlere katılıyorum.
Ayrıca ilgilenenlere tavsiye edebileceğim, bilinçaltı ve kolektif bilinçdışının arketiplerle
ilişkilerine değindiğim “Smbyosis” adlı yayınlanmış bir kitabım var. Beni, bu kitabı
yazmaya iten sebepleri anlatmalı mıyım bilmiyorum?
Ama o sıralarda rahatsız olduğum, yaşama inancımı tüketen, kısacası değinmekten
kendimi alamayacağım bir kaç sebep vardı.

Ortalık şu yeniçağcıların bir kazazede usulü sahte sırıtışlarından, mistiklerin o bataklık
misali insanı yavaş yavaş boğan ağır, hastalıklı dinginliğinden, dişleri gıcırdayan din
tacirlerinden, insanların en hassas duygularını kullanıp Tanrı inançlarını sömüren
yerden bitme mantar misali çoğalan, topluma yeni enkazlar, yeni kazazedeler
kazandıracak olan, kerameti kendinden menkul derneklerden geçilmiyordu.
Ve tüm bu yalanların ortasındaki insanlardan...hüsranla sessiz kalıyordum bu konuda.
Bir insan pazarıydı ki sorma gitsin
ne alan belliydi, ne alınan...
ne satan belliydi, ne de SATILAN.
sanırsın ki
tutulup kopartılmış kıyamet
bende olsam duramaz
titrerdim elbet...
İşte! bu sebeplerle kalemimin ucunu sivriltip belki bir kaç kişiye sesimi duyurabilirim
diye yazdım. Gerçeğin üzerindeki kiri ne kadar kazırsam o kadar iyidir diye
düşünüyordum.
Yanılıyor muyum? bana ''Cehalet mutluluktur'' diyen birkaç arkadaşımı da geride
bırakmıştım böylece.
Üzeri bir süre sonra yeniden örtülecek olsa da o süre içerisinde bir kaç dikkatli okuyucu
bir şeyler görebilir, belki bende onlara ayna olabilirdim.
Olmuştum da.
Beni hazırlıksız yakalayan beklemediğim çağrı gelmişti. Zarfın üzerinde Koenisburg
hanedanının o muhteşem yaldızlı işlemesi vardı. Daha uyanamamışım meğerse, yeni
başlıyordu her şey. Prag'dan postaya verilmiş mektupta gotik el yazısıyla aynen şunlar
yazıyordu.

Mösyö de S,
Kitabınız beni gerçekliğinden şüphe etmediğim bazı bilgileri sizinle paylaşma arzusuna sürükledi.
Sizden ricam, bu davetimi geri çevirmemeniz
ve belirlediğiniz tarihte misafirim olarak teşrif etmenizdir.
en iyi dileklerimle!

Lord VILD Von BORIS GEHENNAUM
KIRMIZI ŞÖVALYE

Saint-Maria-des Rogue str
21/C Aschsher PRAG
--------------------------------------------o----------------------------------------------Bu davet beni sevindirmiş, haklı gururum biraz olsun teselli bulmuştu.
Lord unvanı olan biri beni davet ediyordu.
Prag!...daha önce bir kaç kez işim gereği gitmiştim.
Görkemli yapıları büyülü bir şekilde zihnimdeydi hala.
Beni terk edip giden D'nin anısıyla kederlenmek yerine onu aklımdan uzaklaştıracak bu
yolculuk iyi gelecekti doğrusu.
Hazırlanmaya başlamadan önce notlarıma kısaca göz gezdirdim.
On üç ve on dördüncü asır arasında Avrupa'nın büyücülük, okült bilimler merkeziydi
Prag.
Dar sokaklarındaki gizli matbaalarda, her çeşit el yazması, büyü kitapları gizli gizli
basılıyor elden ele dolaşıyordu o zamanlarda. Bir çok zavallı insan yok yere iftiraya
uğrayıp halka açık meydanlarda engizisyonun zulümleriyle diri diri yakılarak işkence
görmüştü. Agripa'nın, benim için gerçek bir aziz statüsünde olan Giordano Bruno'nun
ayak sesleri yankılanıyordu her köşesinde.

Ta bugünlere dek izlerini sürebileceğiniz tarihi geçmişi, bir sır perdesiyle örtülü
yapılarla, sokaklarla doluydu bu kent.
Ve o tarihlerden kalma el yazması nüshaların, ağır ciltli kitapların yüzyıllardır sisli bir
uykuda olduğu, müze tarzındaki ulusal kütüphanesi beni şaşkına çevirecek eserlerle
doluydu.
Bildiğim kadarıyla günümüzde bile Golem öyküsü batıl bir inanç gibi korunur bu
şehirde, sokaklarda dolanacağına inanılan o tarihte, buna inanan hiç kimse sokağa
çıkmaz, pencerelerinin perdelerini hafifçe açarak endişeyle beklemeye başlardı.
Otuz üç yılda bir ortaya çıkarmış golem, alnında parıldayan o İbrani harfiyle dolanırmış
sokaklarda. Sabaha doğru güneşin doğmasına yakın saatlerde bir sokakta gözden
kaybolurmuş. Çocuklar bugün bile korkutulur bu masalla.
Yolculuğum kısa sürmüş, daha önceki gelişimde olduğu gibi yağmur karşılamıştı beni.
Doğrusu başka hiçbir şehre bu kadar yakışmazdı yağmur.
Ama D'i de hatırlatmıştı ansızın, neredeydi? kiminleydi kim bilir? içim burkulmuştu
yeniden.
Bana verilen adrese gitmeden önce şehrin simgesi haline gelen o muhteşem köprünün
yakınlarında ki bir kafede kahve içip sigaramı tüttürürken, heykelleri seyre dalmış, adeta
yaşıyor gibi göründükleri o sessiz dünyalarına girmeye çalışıyordum. Ellerinde tuttukları
dinsel erkin sembolü olan asalarıyla, başlarının üzerindeki halelerle bu aziz heykelleri,
bana cenneti değil de ateşin, kanın ve ölümün kıyasıya yaşandığı, kıtlıkların ve sefaletin
hüküm sürdüğü o eski çağları çağrıştırıyorlardı.
Nehrin durgun akan suyu bakışlarına, kırılgan yalnızlıklarına eşlik ediyor daha da
görkemli ve ulaşılmaz bir hale getiriyordu onları.
Beni davet eden kişinin nasıl biri olduğunu düşlemeye çalıştım, başaramadım. O da bu
şehir kadar sır doluydu…

Ama durumuna bakılırsa asil bir aileden, tarihe damgasını vurmuş bir hanedanın
soyundan geliyordu. Mektubunda yazdığı gibi gerçekliğinden şüphe etmediği bilgiler ne
olabilirdi?

Şah,emet,
Vezzir:

Hesabı ödeyip verilen adrese doğru yola koyuldu.
akşam oluyordu neredeyse.
köprüden karşıya geçerken;
gözleri, gri bulutlarla dolu gökyüzünün, puslu bir uykuya dönüştürdüğü şatonun pencerelerine takıldı.
sessizlik gururlu bir alacakaranlığa kucak açıyordu.
Kararmaya başlayan sokaklara doğru hızlandırdı adımlarını. Sokaklar git gide daralıyor, çıkmaz
sokaklarla dolu labirent benzeri, içinden çıkılması güç bir rüyayı andırıyordu. İnsanlar evlerine
çekilmiş, akşam yemeği için hazırlığa başlamışlardı. Yer yer ışıklarla dolu pencerelerin ardından hafif
sesler bazen de fısıltılar duyulabiliyordu.
Bir çocuğun ağlama sesi işitildi. büyülü bir cümbüş misali yaşam, yerini o eski zaman hayaletlerinin
kah görünüp kah kaybolduğu geceye bırakmıştı.
ve o bu gecenin içindeki tek misafirdi.

--------------------------------------------o----------------------------------------------Belirtilen adresi buldum sonunda. Sokağın sağ köşesinde her iki yolu da gören dışı beyaz
badanalı ,bahçesinde ıhlamur ağaçları bulunan oldukça büyük iki katlı bir konaktı bu.
Ortaçağ’a özgü bir şekilde, duvarlarından dışarı doğru sarkan yarım daire şeklinde, daha
çok minyatür tarzda iki kulesi vardı. Gotik kulelerin bronz çatılarında ay ışınları
parıldıyor, oval pencerelerindeki örgülü camlar kehribar renkli bir ışık yansıtıyordu.

Karo taşlarla döşeli ıslak yolu geçip kapıya geldiğimde, kapının üzerinde başının her iki
yanında kanatlar olan esrarengiz bir Medusa³ kabartması ile yüz yüze geldim.
Medusa’nın gözlerine yerleştirilmiş renkli taşlara bakarken oldukça eski görünen güneş
kürsü şeklindeki tokmağa doğru uzattım elimi. Bu evin görünüşündeki garipliğe uygun
bir şekilde kapı kendiliğinden aralandı...İçerideki karanlıktan, eski çağlarda kullanılan,
ağır, kalın keten bir bezden yapılmış, zincirinden sarkıttığı silindir şeklindeki fenerle
adının daha sonra
Marron'onne olacağını öğrendiğim uşak belirdi.
Kısaca Marron.
Neler oluyordu? sokaklarda yürürken bir zaman tünelinden mi geçmiştim yoksa?
Hayaletler kah görünüp,
kah kaybolurlardı.
Bilinmeyen bir suça iştirak eden kaçamak bakışlarıyla, saklı tebessümüyle diğer elini
çenesine götürdü. Bir örümceğin pervasız hareketlerini andıran parmak uçlarıyla
çenesini sıvazlıyordu.
Ağzından bir vızıltıyı andıran, düşünüyor olduğunu ima eden o geveleme sesi çıktı.
-eeiiiııııımım mmm...
Oldukça çatallı, daha çok iğdiş edilmiş bir insana ait kısık ses tonuyla harflerin arasına
basıp uzatarak;
-bbbuuuyyrunnn...dedi.
Elindeki feneri yüzüme tutarak,
-eeefeeendiii sssiiizzii beekliiyorr.
Sesi daha çok eskimiş bir sahanlığın kahverengi bakır tonlarını andırıyordu. Nasıl
anlatsam? daha çok bir masal dünyasına aitti.
Yavaşça içeri adım attım. Marron önde, feneri tuttuğu zincirinden hafifçe sallayarak
bana yolu gösterirken, o loş ışıkta yürürken çıkan sesten yerlerin rabıta olduğunu
anladım. Kızıla çalan tonların ağırlıkta olduğu kırmızı renkteydi.

³: Medusa: Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olandır.

Marron uzattığım paltomu ve şemsiyemi alırken, adını hatırlayamadığım ama daha
öncede duyduğuma emin olduğum garip bir çiçek kokusu her tarafa yayılmış, ortamı
daha da masalsı bir hale getirmişti.
Yukarı doğru kıvrılan, zeminle aynı renkteki basamakların başındaki, tuhaf Gargoyle’e⁴
tutunurken, elinde fenerle, başını arkaya çevirip bana o kaçamak suçlu bakışlarıyla
gülümsedi.
Ağır ağır merdivenleri çıkarken basamaklardan gelen çıtırtı, sessizliği daha da
yoğunlaştırıp bana hayal ettiğimden çok daha farklı bir yerde olduğumu hissettirdi.
Sanırım Lord Vild sadece bir unvana sahip, ait olduğu hanedanın servetinden yoksun
halde yaşayan sıradan birisiydi. Ama yanılmıştım. ''Hiçbir şey göründüğü gibi değildir''
sözü adeta zihnimde yankılanmış, beni zannımın pek de doğru olmadığına ikna etmişti.
Merdivenin sonunda karşıma çıkan manzara hayretler içinde kalmama yetip artmıştı
bile.
Önümde sonsuzluğa uzanırmış gibi görünen, kristal benzeri ışıklar saçan bir galeri
uzanıyordu. Duvarlar ve zemin lacivert renkli damarları olan mavi renkte mermerdendi.
O kadar iyi cilalanmıştı ki! yürürken gölgemin yansıdığını hissediyordum. Duvar
köşelerinde duran antika sedef işlemeli sehpaların üzerlerinde, beyaz oniks taşlardan
yapılma ama birbirine benzemeyen sayısız ebat ve şekillerde biblolar vardı. Bunlar
apayrı bir dünyanın sanat şaheserleriydi. Öyle ki! sanki özenle yerleştirilmiş oldukları
konumlarda sahip oldukları o tuhaf dünyaların, adı konulmamış, henüz keşfedilmemiş
yıldızların enerjilerini emiyor, muhafaza ediyor ve yürüdüğüm bu yola canlanmış
avizeler gibi ışık saçıyorlardı.
bunun dışında başka bir eşya göremedim.
sanki yeterince aydınlık değilmiş gibi Marron zincirinden tuttuğu feneri hafifçe
sallamaya devam ediyor, bambaşka bir şey ima etmeye çalışıyordu.
Karanlıktaydım...

⁴: Gargoyle: kökeni Fransızca gargouille sözcüğüne dayanan bir tür Gotik mimari ögesi.

Dışarıdan duyulan yağmur sesi yürüdüğüm yerde yankılanıyor, bana hayallere özgü o
uzak denizlerin metrelerce altındaki başka bir dünyada olduğumu hissettiriyordu. Ama
buradaydım.
Sersemliğimi üzerimden atıp gerçek dünyaya dönmemin zamanın geldiğini bana
hatırlatan gök gürültüsüyle irkildim. Nihayet bu muhteşem koridorun sonuna gelmiştik.
Marron aynı kısık ses tonuyla, elindeki feneri yüzüme doğru tutmaya çalışarak,
-efffeennddiii Loordd Vvillddd!! derken, arkasını dönerek hızlı adımlarla uzaklaştı.
Bir takırtıyı andıran adımlarının zeminde çıkardığı ses garipti, bunu şimdi fark
etmiştim.
O sırrını çözemediğim, çözemeyecek olduğum, beni tuhaf hayallere sürükleyen ışıklar
saçan, beyaz oniksten bibloların sehpalara değil de her yere döşenmiş, kutsal bir ayinle
yerleştirilmiş gibi durduğu, oldukça geniş, oval bir salona adım attım; karşılaşacağım
varlığın yüzünü hayal etmeye çalışarak. Duvarlar ve zemin alacalı bir kırmızı renkte,
kızıl ve gümüş tonlarda damarları olan aynı cins mermerdendi. Cilalanmış yüzeylerinde
gölgemi görebiliyordum.
Kenarları yaprak motifleriyle süslenmiş, oldukça büyük boş bir şömineyi seyreden,
arkası bana dönük altın renkli kumaşı olan bir koltukta Lord Vild'in varlığını hissettim.
altın, lal ve gümüşün
bir de güneşin
kaynadığı çukurdaydım...
Sırtı bana dönük ayağa kalktı usulca. Adım attığını duyamadığım halde, oval pencerenin
olduğu kuleye doğru gitti. Sanki yürümüyor da süzülüyordu.
Ellerini pencerenin önünde bulunan antika bir klavsenin üzerinde gezdirerek kehribar
renkli örgülü camdan dışarıya, yağan yağmura baktı bir süre. Ardından yavaşça yüzünü
bana dönerek;

Marron'un aksine oldukça gür ve canlı çıkan sesiyle,
-Hoş geldin mösyö de S dedi.
Sesinde gayet net hissedilen; buzdan, ıslak bir ateşin yankılı tınıları vardı. Sese ıslak bir
ateş tınısı veren yankılar sanki çok uzun süren bir tünelin ucundan başlayıp tünelin
yaptığı kavislerde yoğunlaşıp gitgide birikerek en güçlü halini alıyor, duyan kişinin
algılarını çarpıtıp büyüleyerek dökülüyordu dudaklarından.
-Mösyö de S davetimi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim, beni kırmayacağınızı
hissetmiştim, dedi. Bana doğru yaklaşırken,
-Rica ederim diyebildim.
-Oturmaz mısınız lütfen! diyerek bana diğerinin ikizi olan koltuğu gösterdi.
-Elbette.
Ve o da diğer koltuğa ilerleyerek karşılıklı oturup elinde tuttuğu kitabımla gözlerini bana
çevirdi.
O’nun dış görünüşü hakkında ne diyebilirim?
Ortaçağda soyluluk göstergesi olan alnından kafasının orta yerine kadar kazınmış uzun
saçları ve siyah ipek giysisi dışında, her an eriyecekmiş gibi duran mumsu yüz hatlarıyla
,söyleyebileceğim tek şey onun artık bildiğimiz anlamda bir insan olmadığıdır.
Ve sohbetimiz başladı,
Bana pek cevap hakkı tanımadan konuşmasına devam etti.
-Evet Mösyö! kitabınız gayet başarılı, hatta mucizevi derecede benim ekleyeceğim
bilgilerle örtüşüyor. Tüm bu yazdıklarınızı size yaşatacak, düşündürtecek o çetrefilli
yollardan geçerken, neler hissettiğinizi çok iyi tahmin edebiliyor, sebeplerini gayet net
anlayabiliyorum.
Bu yüzden kabul ederseniz eğer size dostum demeyi teklif ediyorum.

Samimi teklifine sevinmiş, biraz da kibirli bir ses tonuyla:
-Teşekkür ederim Lord! nasıl arzu ederseniz, sizin gibi değerli bir varlıkla tanıştığım için
onur duydum. Dostum diyebilirsiniz yada isterseniz şu mösyö lafını da bırakıp bana
ismimle hitap edebilirsiniz.
-de S! doğrusunu söylemek gerekirse seninle konuşmam çok uzun sürmeyecek aslında.
Şaşırmış olduğunu ve seni büyüleyen bu tuhaf yaşamımı merak ettiğini biliyorum ama
söyleyeceklerim kelimelerden çok senin çözeceğine emin olduğum görüntüler olacak.
Gerçekten de şaşırmış ve meraklanmıştım. Beni etkileyen şu bibloları sormak istedim
önce.
Sanki düşüncelerimi okumuş gibi bakışlarını onlara çevirerek:
-Senin de bildiğin şeyler aslında, kitabında bu konudan henüz farkına varmadığın bir
şekilde bahsetmişsin. Benim ilgimi çeken de bu zaten.
Dolaylı olarak bildiğini sana hatırlatmak, o son kırıntıları da su yüzüne çıkarıp tamamen
uyanmanı sağlamak.
Ama o durumda kendini daha da rahat hissedeceğini söyleyemem de S.
Bu ukala tavrına kızmıştım.
-Lord!, ne olursa olsun bilmek istiyorum, neleri feda ettiğimi tahmin edemezsiniz.
-Ya ben! dedi ansızın. Biblolarla süslü sessiz salonu eliyle işaret ederek; burada
hayaletlerle çok mu mutlu görünüyorum sana? kendi ellerimle meydana getirdiğim bu
biblolar aracılığı ile susturmaya, defetmeye çalıştığım.
Kaçıyordum onlardan anlıyor musun? kaçıyordum, dedi alıngan bir tavırla.
Gözlerini yüzüme dikerek, kederli bir sesle;
-Bir tek o kaldı. En güçlüsü, henüz şeklini tasarlayamadığım, buna cesaret edemediğim,
benim onulmaz hüsranım, karanlıktaki cennetim...
Bu son cümleyi söylerken dua eder gibi fısıldamıştı.
-Kimden? hangi hayaletlerden dedim sabırsız bir ses tonuyla.

Farkına varıyordum yavaş yavaş, heyecanlanmıştım. Biblolar onun beyninin
kıvrımlarıydı.
Onlara baktıkça arınmaya çalışıyor, sakinleşiyordu.
Beyaz renkli olmaları tesadüf değildi, masumuyetin, arınmanın sembolüydü bu renk.
Bilinçaltına giden yolun kapılarından geçmiş, orada kurduğu krallığı yönetemeyerek,
yenilgiye, isyana uğramıştı.
Literatürde üzücü örnekleri vardı bu durumun. Ama o gayet sağlıklı ve güçlü görünüyor,
farkına vardığım bu anlayışları, sanki bir çeşit telepatiyle yönetiyordu.
Sessizce okuyordum sessizliğini....
-Anlatacağım de S! anlatacağım...
Bir zamanlar bu can sıkıcı dünyadan senin gibi usanmış, ortaçağ ile ilgili romanlar yazar,
düşlerimin beni özgürleştirdiği o dünyalarda bir şövalye gibi kılıcımın söz
geçirebileceğine inanır, benim egemenliğimde olan o sınırsız dünyayı yönetirken
,yarattığım o kuklaların boyun eğeceğini sanırdım.
Peh! yanılmışım. Neyi unuttum biliyor musun?
-Neyi? dedim telaşla.
-Sınırlar çizmeyi de S! sınırlar çizmeyi ve en önemlisi de;
Bu sessizlikte yüzünü pencereye çevirip dışarıdaki yağmurlu havaya baktı bir süre.
Sanki bir yüzü hatırlamaya çalışıyordu.
Salonu aydınlatan bir şimşeğin parıltısında gözlerindeki hüsranı tüm çıplaklığı ile
gördüm o an.
Yüzünü, gök gürültüsünün eşlik ettiği tarifi imkansız bir acıyı yansıtan gözleriyle usulca
bana çevirerek;
-bir şeyler içelim dudaklarım kurudu dedi.
sesi buruk çıkıyordu şimdi.
-Marronnn! diye seslendi.

Kısa bir süre sonra Marron'un takırtılı adımlarıyla yaklaştığını belirten ayak sesleri
duyuldu koridorda. Elinde, kenarlarında işlemeler olan fildişinden yapılma olduğunu
anladığım bir tepsiyle karşımızda dikiliyordu. Tepsi de, pencerelerle aynı renkte olan iki
kristal kadeh, Chablis***** şarabı ve Cavalos****** rakısıyla dolu iki sürahi vardı. Tepsiyi
aramızdaki sedefli antika sehpaya bıraktı usulca. Marron hazır ol duruşunda beklerken,
Lord Vild'in sessiz bakışı geri dönmesi için yeterli oldu.
Arkasını dönüp giderken, ağzındaki yarım kalmış sözcükler duyuluyordu hala.
-ffffeeendddiii...eefff...vvldd...
Lord Vild asaletine yaraşır bir şekilde kadehleri Cavalos’la doldururken, ellerinin
zerafetini, tırnaklarının itina ile törpülenmiş aşırı uzunluğunu farkettim. Bana uzattığı
kadehi alırken gözlerindeki hüzün ürkütücü, parıltılı bir hal almıştı.
-Alea jacta est!(kader böyleymiş) şerefe! de S, dedi.
-Şerefe! Lord Vild von Boris.
İçki iyi gelmiş, yağmurlu, soğuk havayı ısıtmıştı biraz. Salonu inceliyor, bu doğaüstü
güzellikteki ışık saçan biblolara şekillerini nasıl verebildiğini merak ediyordum. Bu
hüneri kalıtsal olmalıydı.
Boş şöminenin üzerinde dikkatimden kaçmayan şu kelime yazılıydı.
CORONAE *******
Hemen altında belirgin bir Kudüs haçı kabartması dikkat çekiyordu.
Hermetizm'de çok iyi bilinen bu sembolün bir çok anlamı vardı. Kişinin yorumuna göre
farklılık gösterir, bazen Tanrısal bir güce mazhar olunduğunu, bazen de zıt kutupların bir
araya gelerek haçın üst kısmındaki kanatları geçip taçlandığını sembolize ederdi.
Gözlerimi gezdirmeye devam ederken, şöminenin hemen üzerindeki rafta, duvarda asılı
olan şövalye kılıcının altında duran kitabı gördüm.
Lord bunun farkına varmış olacak ki uzanıp kitabı eline aldı. Üzerinde “EL IXIR VITAE”
(yaşam iksiri) yazan kitap oldukça yeni ama kütüphanedeki gibi ortaçağdaki usulle
ciltlenmişti.
Lord Vild gururlu ve kendinden emin bir ses tonuyla!

(*****): Chablis şarabı: Beyaz Chablis şarabı
(******): Cavalos rakısı: Cavalos yöresine özgü bir rakı çeşidi.
(*******): Coronae: Gezegen jeolojisinde, bir korona oval şekilli bir özelliktir. Coronae hem Venüs gezegeninde hem de Uranüs'ün ay Miranda'sında görülür ve
yüzeyin altındaki sıcak malzemenin üst kısımları tarafından oluşturulabilir. [Kaynak: Grand Dictionnaire Français-Turc, Ararat Yayınevi]

-Bu kitap senin de S! Sana hediye ediyorum, ona gözün gibi bak! çünkü ben yazdım.
Senin yapında biri çok da zorlanmadan anlayabilir, ama biraz latince çalışman gerekecek
dedi.
O sırada ilk defa tebessüm ettiğini fark etmiştim.
Nasıl teşekkür edeceğimi düşünüp kitabı merakla alırken, bana düşüncelerimi
okuyormuş gibi görünen bakışıyla;
-Teşekkür etmene gerek yok de S! bunu hakkettin, ama daha sonra incelemeni öneririm,
sohbetimiz şimdi yarıda kalmasın...
-Aa! elbette Lord sizi dinliyorum derken, merakla kitabın kapağındaki kabartmalı
başlığa göz atıyordum.
içkinin de güçlendirdiği o yankılı ses tonuyla devam etti;
-de S! bir krallıkta hem şövalye hem de aşık olamazsın, ya savaşçı şövalyesindir ya da
aşık kral. Unutma bu sözümü diye vurguladı.
Aşık oldum ben. Hem de kendi yarattığım bir hayali kraliçeye delicesine aşık oldum.
Yazdığım romandaki kralın eşi olan kraliçenin sureti beni büyülüyor ve bazen zaafıma
yenik düşerek düşle gerçek arasındaki kapıyı açık bırakıyordum.
Öyle ki! bir süre sonra yazmayı bırakıp sadece onun hayali ile oyalanır oldum.
Burada, bir zamanlar her gece yanan bu şöminenin karşısında onun o tatlı rüyeti ile
saatler geçirir, kendimi romandaki şövalye karakterimle daha güçlü hissederdim...Bir
süre sonra, bu durum içinden çıkamadığım garip bir gerçekliğe dönüşmeye başladı.
Gerçek dünyamızda da o karakterimle yaşayabileceğime inanabilmiştim. Ne saflık!
Buraya, yaşadığım yere onun aklımdan atamadığım suretiyle geri dönüyor, atalarımdan
kalma kıyafetleri giyiyordum. Bir süre sonra yansıttığım imaj ikiye bölündü, iki dünya
arasında kaldım.
ve sonuç;
vazgeçemediğim, bağımlısı olduğum hüsran...
Kraliçenin rüyeti de aşık olup onu canlandırdığım için bir süre sonra iradem dışında ait
olduğu düşsel dünya ile beraber kollarımın arasında canlanıyordu.
Tabi ki Kralın peşime düşen yuvarlak masa kuklalarıyla…

-Ah de S!
Keşke mümkün olsaydı onu o haliyle satırların arasında çıkartıp ardındakilere kapıyı
kapatabilmek.
Kral ve her biri görkemli zırhlar içindeki maiyeti, ihanetim yüzünden peşime düştüler.
En azılı düşmanım olup çıktılar. Ne günlerim nede gecelerim huzur içinde değildi artık.
Hatta bu salonda mahmuz sesleri, kılıç şakırtıları bile duyuyor, gündüzleri kılıcımla
kendimi her an bir gölge gibi çıkıp bana saldıracağından korktuğum düşmanlarımı
kollayarak geçiriyor, geceleri uyumadan önce yatağıma üzerimdeki şövalye kıyafeti ile
gidiyordum.
Tüm bu oldukça rahatsız edici durumdan O'nun, aşık olduğum kadının artık daha çok bu
dünyaya ait görünen varlığı ile avunur oldum. Yıllar böylece geçti. Git gide ıssızlaştım.
Dostlarım bu garip durumumun farkına varıp delirdiğimi düşünmeye başladılar.
Haklıydılar. Yavaş yavaş terk ettiler beni.
Tüm bu acıları yaşarken, bir çıkış yolu arıyor, nihai amacıma ulaşabilmek için kraliçeyi
romandaki satırların arasından tamamen çıkartıp kurtarmaya çalışıyor, peşimdeki
gururu kırılmış krala ve şövalyelerine kapıyı kapatabileceğim yöntemi arıyordum.
Veee!!
Yüzünü salona doğru dönerken, saçları sırtına dökülmüş bir halde elindeki kadehi
hafifçe havaya kaldırarak asil bir tavırla konuşmasına devam etti.
-Aklıma biblolar geldi.
artık rüyeti ile birebir konuşabildiğim kraliçeye planımı ayrıntılarıyla anlatırken, ona
yabancılık çekmemesi için, içinde yaşadığımız dünyayı anlatmaya, haklı heyecanlarını
yatıştırmaya çalışıyordum.
Senin de kitabında sözünü ettiğin tekniklere benzer bir çeşit sağaltım uyguladım
sonunda.
İnanılmaz derecede de başarılı oldum de S.

Düşmanlarımı gözüme kestiriyor, uzaktan her birini analiz ediyor, en can alıcı
noktalarını not ediyordum. Kendi özel yöntemimle senin de gördüğün artık bana zarar
veremeyecek olan bu figürlere dönüştürdüm onları. Saçtıkları doğaüstü ışıkları fark
ettiysen ne demek istediğimi anlamış olmalısın...
-Yanılıyor muyum? de S!
Şu ortadaki! ebatları büyük olan dedi eliyle işaret ederek.
İhanete uğramış kral. Hatlarındaki sivri, keskin uçları fark ettiysen benden ve ona
boynuz takan kraliçeden ne kadar nefret ettiğini tahmin edersin. Ve etrafına dizili olan
şövalyeleri. Zavallılar bizi yakalayabileceklerine, kendilerinden ne kadar da emindiler
oysa.
Anlattıkları o kadar ağır ve gerçekti ki! başımın ağrımaya başladığını hissediyordum.
Yazdığım kitapta anlatmak istediğim süreci birebir yaşamıştı. Başka bir insan olsaydı
eğer, ayakta bile duramaz, yıkılırdı. Ama o bunun üstesinden gelebilmiş, kendi beyninde
yarattığı dünyanın kapılarını inanılmaz bir yöntemle kapatmış, düşmanlarını aralarında
gezinebildiği biblolara, sanat eserlerine dönüştürmüştü. Ama zihnimi kurcalayan,
sormaya cesaret edemediğim çok önemli bir ayrıntı kalmıştı.
-Hayır yanılmıyorsun Lord Vild. Gücünüz ve gösterdiğiniz çaba beni hayrete düşürdü.
Biraz sersemledim o kadar. Bu pek örneğine rastlanılabilecek durum değil, anlayışla
karşılamanızı rica ediyorum. Söylediğiniz gibi uyanmaya başlıyorum galiba.
Haklıymışsınız kendimi rahatsız hissetmeye başladım bile.
İzninizle anlattıklarınızı düşünmek için biraz sessizlik istiyorum.
Bakışlarımı bibloların sessiz, düşsel yalnızlıklarına çevirdim.
.......... adetti.Bizi gözetliyor, dinliyor oldukları hissine kapılmıştım.
Sanki hepsi birleşmiş gibi daha fazla ışık saçmaya, mühürlendikleri o biblolardan dışarı
çıkmaya çalışıyorlardı. Lord Vild hafifçe yürüyerek klavsenin başına gitti. Kadehinden
bir yudum alarak klavsenin tuşlarına dokundu. Çıkan melodi o kadar içliydi ki bir iki
notanın havada parıldadığını görecektim neredeyse.
Tüm cesaretimi toplayarak o can alıcı soruyu sormaya hazırlandım.

-Peki Lord Vild! satırların arasından çıkarttığınız, o ölümsüz aşkınıza ne oldu?
bir adım daha ileri giderek;
-Nerede O?
Lord sanki bu soruyu beklemiyormuş gibi hafifçe iç geçirip;
-Beklenmedik bir şey oldu dostum.
Beni ölümsüz aşkıma, ebedi sevgilime kavuşturan...sözlerle açıklanamayacak bir şey.
O’nu görmeye hazır olduğuna inanıyorsan eğer?
-Lütfen Lord! beni daha fazla sabırsızlandırmayın.
-Peki de S.
Koltuğuna otururken, hüzünlü gözlerini bana dikerek öylece kaldı. Sanki iç gözleriyle
uzak, ıssız karanlık bir diyarı görüyormuş gibi gözbebekleri büyüdü. Şimdi anlamıştım,
sevgilisine bakıyordu...onu oradan çıkarmak uğruna bütün düşmanlarını burada
hapsetmiş ama artık hiç kimsenin yaşamadığı o düşsel diyarda yapayalnız kalmasına
sebep olmuştu.
Güneş doğmadan önceki, ortalığı kaplayan hafif pusu sarmıştı salonu. Bibloların saçtığı ışıltı hafifçe
solmaya başlamış, daha berrak beyaz renge dönüşmüşlerdi.
uyuyan:
Şöminenin üzerindeki Köenisburg hanedanının armasını taşıyan antika duvar saatinin
ince sesleri duyulmaya başladı. Nedense bu sesin farkına yeni varıyordum. Altın
rengindeki akrep ve yelkovan saat altıyı gösteriyordu. Saniyeyi gösteren ince ok
döngüsünü tamamladığı anda,kilitli olduğu mili bırakan yayların sesi işitildi. Saat altı
olmasına, gün ışığı salonu aydınlatmasına rağmen; dördüncü, onuncu ve on birinci
atışında hafifçe sekerek, rüyalara özgü o hafif gong sesi on bir kez yankılandı.
Neler oluyor? diye düşünüp ona tam bu durumu soracağım anda; titremenin geldiğini
bana da hissettiren bakışlarıyla ayağa kalktı.

Gereğinden fazla uzun tırnaklı beyaz ellerini, avuç içleri bana dönük şekilde yüzüme
yakın bir noktaya uzattı. Bileklerinde kader çizgileri yoktu. Size anlattığım şekilde, dua
eder gibi, kollarını hafifçe iki yana açtı. Sarsılmaya, yeni bir beste gibi titremeye
başlarken, gözkapakları tamamen açılmış ve göz aklarını ürkütücü şekilde ortaya seren
boş bir salonu andıran o bakış belirdi.
Yüzündeki dokular çözülmeye başlamış, usulca eriyerek, yerini alacak olan yeni yüz
hatları ortaya çıkmaya başladı…
-Ey yüce Tanrım!,ey cennetteki melekler!
paterrrr nosterr upto inn terraaa...Dominee deus nosterr,miserere nobiss... diyebildim
son olarak.
Oturduğum koltuğun kenarlarını kavradı ellerim.
Kaçacak yeri olmayan sırtım arkasına yaslandı korkuyla.
Karşımdaki manzaranın bende yarattığı huşu ile bende titremeye, onunla birlikte
sarsılmaya başladım.
Bir ışık küresinin ortasındaki yüz belirdi önce. Işık gitgide solarak sakin bir denizi
andıran mavi gözlerin, beyaz akik bir mermerin yüzeyi kadar duru, meleksi güzellikteki
hatlara sahip onun yüzünü çıkardı ortaya. Bakışlarım onun gözlerinin etkisi altında, bana
nerede ve kim olduğumu unutturmuş, kendimden geçmiştim.
Sonsuza kadar sürmesini dilediğim, an’ı bölen sesini duydum…
-Korkma!
Korkmana gerek yok.
Bir kadın sesiydi bu. Sesin bir rengi olsaydı ve tarif edebilseydim eğer? pembe rengin en
güzel nüanslarıyla süslü, yer yer kırmızı alacaları olan, gümüş renginde olduğunu
söylerdim.
Kalan son cesaretimi toplamış, öylece duruyordum karşısında…

Yüzünde taşıdığı güzellik, Lord Vild'in karanlıktaki cenneti, hafifçe başımı döndürmeye
devam ediyordu. Lord'a hak vermemek elimde değildi doğrusu.
Bu yüz cehennemdeki bir ruh değil, olsa olsa Dante’nin İlahi komedyasındaki Beatrice'in
yaşadığı, o yüksek cennetlerden birine ait olabilirdi.
-Gel benimle!
Saçlarının üzerindeki tacından sarkan ince beyaz tül büklümler oluşturuyor, en ufak
hareketinde onunla salınıyordu.
Bana yerimden kalkmamı ima etti, tülün ardındaki sakin bakışlarıyla. Elini bana doğru
usulca uzatıp sağ elimi tuttu. Teninin yumuşaklığı sabah meltemi kadar hafif, kış güneşi
kadar soğuktu. Alnında, kaşlarının arasından başlayıp yukarı doğru uzanan elmas
parlaklığında üç adet taş sıralıydı. Bu yüzündeki ışığı arttırıyor, salonu, artık sadece onu
aydınlatan yabancı, henüz keşfedilmemiş ve keşfedilemeyecek olan bir yıldızın
ışıklarıyla dolduruyordu. Üzerinden yayılan o tarif edemediğim koku, bu ışıkla artıp beni
sarhoş ediyor, kalp atışlarımı daha da hızlanıyordu.
Burnunun sağından başlayıp saçlarının arkasına doğru uzanan ince zincir göz
kamaştırıyor, nefes alırken yer yer gizli parıltılar saçıyordu. O’nun bu büyü dolu
çağrısına uydum. Adımlarına ayak uydurabilmek için bir rüyada olduğumu düşleyerek
kulenin içindeki oval pencereye süzüldüm onunla.
Örgülü camların önünde elimi daha da sıkı kavrayıp kan akışımı hızlandırıyor, rüyada
olmadığımı hatırlatıyordu bana.
-Bak! dedi meleksi ses tonuyla.
Pencereden dışarı bakıyor, uzaktaki şatonun sessiz kubbelerini, ardında ölü bir sessizliği
yansıtan pencerelerini, evlerin çatılarını, yollardaki ıssızlığı, ve yağmurun ağaç
yapraklarında bıraktığı su taneciklerini görüyordum. Yağmur damlaları güneşin bütün
ışınlarını süzüyor ve yedi renkte yansımalar oluşturuyordu. İnsanlar henüz uykularında,
o bilinmeyen rüyalarında nefes almaya devam ediyordu.
Yeni doğan günün ışıkları evlerin pencerelerini aydınlatıyor, uyku dolu odalarına
girerek, kapalı gözlerinin üzerlerinde salınarak, onları rüyalarından uyandırmaya
çalışıyordu.

-Sonsuzluk bu! dedi ansızın.
Gözlerimi onun yüzüne çevirdim. Bakışım onun bakışıyla bütünleşti, ipeksi bir buz
soğuğu sardı tüm vücudumu.
Ellerimi bırakıp bir adım geriye klavsenin bulunduğu yere doğru süzüldü.
Parmakları klavsenin tuşlarına dokundu hafifçe. Çıkan o melodi yankılandı bir süre.
Sesin büyüsü aklımı dondurmuş, bilincimin akışını an’ın sonsuzluğunda kilitlemişti.
Ne geçmişin anıları, ne hatıralarımdaki rüyalar ne de geleceğin bilinmezliği kalmıştı
zihnimde. Sadece beni an'a kilitleyen beyaz tuşların çıkardığı melodi vardı. Bu arınmışlık
duygusuyla yeniden doğmuş gibi huzur duyuyordum ki!
Çok uzaklardan fısıltı gibi duyulan bir ses, onun billursu yüzünü soldurmaya ve
üzerimdeki rüyalara özgü, o ipeksi buz hissini uzaklaştırmaya başladı.
Lord Vild'in gür sesi çınladı kulaklarımda aniden.
-İşte Mösyö de S! sana göstermek istediğim buydu, dedi hafif tebessümüyle.
sonsuzluk:

Marrmon beni kapıya geçirirken, Lordun bana verdiği kitabı sanki düşürecekmişim gibi
sımsıkı kavramıştım.
Kapıdan çıkarken Marrmon'un yüzündeki o suçlu bakışları ona özgü bir halde
yansımaya devam ediyordu. Kapının kapanan sesi yolun sararmış sessizliğini, ağaçların
yalnızlığını aydınlattı bir an.
Yaşadığım geceyi düşünerek, boş sokaklarda uzunca bir süre yürüdüm. Anısını hiç
kaybetmeyecek olduğum kraliçenin bende bıraktığı tuhaf duyguyu bastıramamıştım
henüz. Bir sigara iyi gelirdi doğrusu. Kır manzarasını andıran bir yere doğru yürümeye
devam ettim. İnsanlar uyanmaya başlamış, yaşam yerini gündüzün aydınlığına,
berraklığına bırakmıştı. Uzaktan insan sesleri duyuluyor, hafif bir rüzgar esiyor, ileriden
irili ufaklı bir keçi sürüsü yaklaşıyordu...

Başlarında genç bir çoban, elinde değneğiyle, sabahın mahmurluğunu üzerinden henüz
atamamış ağır ağır yürürken, bana yaklaşan sürünün ayak sesleri daha bir duyulur oldu.
Bu ayak sesleri, bu takırtılar! aman Tanrımmm!!
O çığlıkla elindeki kitabı düşürdü.
Kitabın içinden düşen sararmış mektubu fark etti hemen. Yüzündeki korkuyla çarpılmış
ifadesi görenleri hayrete düşürebilirdi. Eğilip sanki çok önemli bir şeyi yitirmiş gibi
mektubu ve hafifçe ıslanmış ilk sayfası açık duran kitabı eline aldı. Kitabın sayfasında
hanedanın arması belirgin bir şekilde göze çarpıyordu. Dikkatle inceledi, basım tarihine
çarptı gözü.1349 tarihini ve yazarı olan ismi gördü. Lord VILD Von BORIS GEHENNA'UM
Soy ismin harfleri arasındaki ayraç ilişti gözüne.
çoğunlukla majördü ıskalası
ama bazen fırtına öncesi minör...
sahipleri belirsiz gözkapaklarının ardında
göz kırpmalarının süregittiği boşlukta
o meçhul, ulaşılmaz alacakaranlıkta
gizleyip kendisini düş maskesi altında.
tiremesini engelleyemediği elleriyle, heyecanla mektubu açıp okumaya başladı. Aynen
şunlar yazılıydı:
.../.../1349
Dostum de Sombre,

Ayırdına varmaktan keyif duyduğum aklınızı sakinleştirin lütfen. Hediyemi kabul etmiş olduğunuzun
müjdesini size verirken, sevincimi saklayamayacağımı itiraf etmeliyim. İyi bakın ona! Gerçek bir meleği
onulmaz bir armağan gibi, kırılgan olduğunu göz önünde bulundurarak dikkatlice taşıyın!…
Ve asla unutmayın!
sizi kalan ömrünüzde mutlu edecek o hayalini kurduğunuz sevgiliye dönüştürün onu.
Beklemediğiniz bir anda size göz kırpıp gülümseyecektir.
Bundan emin olmanız beni de mutlu eder.

Düşlerim aracılığı ile ulaşabildiğim dünyanızda buna çaba sarf edeceğime inanabilir, artık huzur
duymaya
başlayabilirsiniz.
Marrmon'a gelince;
fazla düşünmeyin onu. Hizmetini layıkıyla yerine getiren bir uşak o sadece. Farkına vardığınız gibi,
elinde zincirinden tuttuğu fenerle, ben yazarken düşlerimi aydınlatacak olan ışığı taşıyor.
Bu sır dolu sözlerim size şatomun buz dolu koridorlarından yankılanarak ulaşıyorlar. Burada, gerçek
dünyamda!
cehennemi andıran, dumanların ardında ölüm çanlarının yankılandığı, dışarısının kanlı beyaz bir kar
örtüsüyle kaplı olduğu gecede, mumlarım, rüzgarların uğultusuna eşlik edip titreyerek, duvarlarda
ayırdına vardığım gölgelerin dansını sunuyorlar bana. Endişemi biraz olsun azaltan ve mutlu eden
düşlere dalıyorum böylece...Kara vebanın her yerde kol gezdiği, insanların kan, ateş ve buzla sınandığı,
ölümlerin sanki bir şaka gibi kılıçlarla her yöne saçıldığı, zırhlarımızın ateşlerde yanıp derilerimize
yapıştığı bu dünyada, tarifi mümkün olmayan endişelerle yaşamaya çalışıyorum ve nihayetinde senin
de parçası olduğun, hayali bir suretimle karşılaştığın o huzur ve güven dolu dünyanı düşlüyorum.
Elbette satır aralarında canını sıkan bazı hataların olması muhtemel. Ama gördüğün üzere bunlar
telafisi mümkün olmayan ayrıntılar değil.
Ne yapalım hiç birimiz kusursuz değiliz. Marmon’da kusursuz değil, zaman zaman huysuzluğu
tutuyor.
Bazen huzur duymak için kendimi senin ziyaret etmiş olduğun o evde var etmeye devam ediyorum.
Ama bir farkla! artık kapıları açılmamak üzere kapatabiliyor, karşılaşacağım suretlerin biblolarını
önceden biçimlendiriyorum .İnan bana böylesi daha güvenli.
O keskin zekana ayna tutabilmek için satırlar arasından bir anlığına çıkarabildiğim sen, titrek bir ışık
saçmaya başladın bile. Bu şekilde seni görüyor ve senin için daha iyi olacağını umduğum satırlara
yönlendiriyor olacağım. Bu mektuba son veririken, zamanla beni anlayacağını ve hak vereceğini
umuyorum.

birinci küreden, ikinci küreye!
üçüncü kürenin içerisinde
iç içe yedi küre
ve böylece sonsuz!...
Lord VILD Von Boris GEHENNA’UM
Yağmur ince ince atıştırmaya başlamıştı. Üzerinde aziz heykellerinin olduğu köprüye
doğru yürürken, mektubu elindeki kitabın arasına geri koydu. Pencerenin önünde
Kraliçe’nin kendisine "sonsuzluk bu” derken verdiği, üzerinde hanedanın arması bulunan
yüzüğü cebinden çıkardı.
Yüzüğe bakarken; alnının olduğu yerde soğuk, kristal bir aynanın açıldığı hissine kapıldı
ansızın.
Bu durulukta, heykellerin cansız yüzlerine bakıp yaşadığı şehri hatırladı. Nehrin suyu
ona seslenir gibi durgun bir şekilde akmaya devam ediyordu. Saat on birdi. Gözleri
kapalı, hafifçe kollarını iki yana doğru açarak, bir süre yeni günün sisli havası içinde
öylece durdu.
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Kuzey Kıbrıs’ın Hayaletleri¹
2009 akşamı evime giren o adamın gözlerinde tuhaf bir parıltı vardı, ama 2007’de Kuzey
Kıbrıs’a ilk geldiğim zamanlardan tanıdığım diğer Afrikalı öğrencilerin hemen hemen
hiçbirinden bir farkı yoktu. Başkent Lefkoşa’daki en büyük iki üniversiteden biri olan
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde yalnızca yedi tane öğrenci vardı ve hepsi de
Nijerya’lıydı. Hepsi de erkenci kuşlardandı, üniversitenin Nijerya’daki temsilcileri
aracılığıyla, Şubat’ta, bir dönem erken gelmişlerdi. Ve hepsi de bu temsilciler aracılığıyla
okul harcını, yurt ve diğer harçları çoktan ödemişlerdi, tabii böyle durumlarda sıkça
rastladığı üzere, temsilciler sayıları şişirip arta kalanı da cebe indirmişlerdi.
Bense Nijerya’da “sabin kim” (dayın kim) olarak bilinen aracılık kültürüne bir başkaldırı
olarak geldim. Rüşvette, kayırmacılıkta, fırsatçılıkta ve her türlü yolsuzlukta yeşeren
kötülük çiçeklerinin büyüyüp dallarını toplumun her kesimine yaydığı zengin bir
topraktı orası. Bir Nijeryalı bir iş fırsatı gördü mü, doğrudan bir tanıdık bulmaya koşar –
amca, teyze, uzak bir akraba, o işverenin üstündekilere ulaşabilecek, içeriden birilerini
tanıyan biri. Tipik bir Nijeryalıya göre, münhaller tamamen bilgilendirme amaçlıdır,
yalnızca bir açıklık olduğunu bildirir; başvuru yapmak için bir davetiye değildir.
Bu temsilcilerin Nijeryalı öğrencileri kandırmaları kolaydı. Tek yapmaları gereken onlara
Kuzey Kıbrıs’ın vize gerekmeyen bir Avrupa ülkesi olduğunu ve Türk tarafında verilen
geçiş vizesinin yeterli olacağını söylemekti. Bense, bir İngiliz okulu için vizemi garantiye
alamadığım için son çare olarak Kıbrıs’a gelmek zorunda kalmıştım; o ara öğrencilerin
çoğu taşınma hazırlıkları içerisindeydi.

¹: Orijinal hali 16 Ocak 2016 tarihinde, The Guardian'da yayınlandı.

Jay adındaki bu adam, Eylül 2009’da olması lazım, sürüdeki diğer öğrencilerle beraber
göçmen bir kuş gibi geldi. Gözleri hayatın alevli oyununda dans etmiş ve aldığı yanık
izlerini ödülmüşçesine taşıyan bir adamın gözleriydi, öyle parlardı. Stand-up
gösterilerine çıkmıştı ama bunu bir kariyer olarak görmemişti hiç. Adınızı söylediğinizde
hemen komik bir lakap buluverirdi size. Chigozie “Chigo” ya da “Chi-chi”ydi artık. Anlat
anlat bitmezdi onda hikayeler, teveccüh eder, espriler yapar, yaşardı, ama en çok da
hayalleriyle yaşardı: kendi işini kurmak istiyordu, politikaya atılıp batmakta olan
ülkesinde bir şeyleri değiştirmeyi arzuluyordu. Ancak bir hayali vardı ki hepsinden önce
gelirdi: kendi ayakları üzerinde durmak.
Kuzey Kıbrıs’a gelmeden bir süre önce sağlam bir şekilde ayakları üzerinde duruyordu da
zaten, Berlin’de yaşıyor, iyi bir işte çalışıyordu. Nijerya’dan bir kadınla nişanlıydı. Sonra
bir gece tutuklandı, tüm evrakları haczedildi ve geri Nijerya’ya sürüldü. Nasıl olduğunu
anlayamıştı bile. Tek hatırladığı bir partide kardeş Afrika ülkelerinden –Etiyopyalı
falanmış- biriyle kavgaya tutuşmuştu ve birkaç gün sonra polisler evini basmış ve
yatağının altından bir poşete sarılı yasak madde bulmuşlardı. Birilerinin ona kumpas
kurduğuna inanıyordu. Nijerya’ya döndüğünde kafayı sıyırmak üzereydi. Yakın zamana
kadar annesine bakan biriyken şimdi yeniden ona muhtaç hale gelmişti, kafasını
toplamak için aylarca çabaladı. Ve sonra temsilcilerden birine rastladı.
Jay’e öyle pek dil dökmek zorunda kalmadılar, çünkü yeniden ayakları üzerinde
durabileceği olası bir yer, sönmüş bir umudu yeniden alevlendirmişti. Cebinde kalan son
parasını Kıbrıs’a gitmek için harcadı. Belki de daha önce yurt dışında yaşadığını bildikleri
için, temsilciler yalan söylemekte normalden daha acımasızdılar.
Üniversitenin daha eski öğrencilerinden biri olarak, yeni gelenlerin bir kısmına
danışmanlık yapıyordum. Ev arkadaşlarım Dee ve Abhinav da uçaktan inenleri
karşılamak üzere benimle beraber havalimanına geldiler. Jay’in sıkıntıları tam orada,
daha uçak piste değdiğinde ve köhne havalimanını gördüğü anda başlamıştı. Otobüs
kampüse varana kadar bir sürü soru sordu. Onunla beraber diğer 17 Nijeryalı öğrencinin
yıkıldıkları aşikardı. Umdukları denizaşırı yer burası değildi. Nijerya’da ‘denizaşırı’
kelimesi neredeyse kutsal addedilirdi; gurbetteki bol refahı, zenginliği, kaliteyi –tipik
Afrikalı inanışına göre konfor sayılabilecek her şeyi- çağrıştırırdı.

Bu insanların anne ve babalarının ya da burs verenlerinin ödedikleri, yüz binlerce
Nijerya nairasına eşdeğer, dönem başı ödenen bu 1.300 avro, aynı eğitim programını
Nijerya’daki bir üniversiteden çok daha ucuza, hatta bedavaya alabilecekken, ne işe
yarıyordu ki? Öğrenciler Avrupa’nın, ABD’nin, Kanada’nın ya da bazı Aysa ve Orta Doğu
ülkelerinin söyledikleri yalanlara, yani arada bir fark olduğuna inandılar. Oralarda işler
gırlaydı, fırsatlar çoktu; bir adam ‘denizaşırı’ seyahat ettikten sonra kardeşini getirir, o
kardeş bir diğerini getirir ve bu, herkes hemşerilerine destek olana kadar ya da sonu
gelmez bir göç dalgası oluşturana kadar sürerdi. Bu olayların ışığında Nijerya’dan ayrılan
göçmenlerin yarısı yıl boyu dönmezler ve her yere dağılmış Nijeryalılar her yıl evlerine
yıllık 8 milyar sterlin gönderirler.
O gün otobüste oturan öğrencilerin hiçbiri Kuzey Kıbrıs’ın, o zamanlar, hayallerindeki
‘denizaşırı’ ülke olmadığını bilmiyordu. Burası Avrupa değildi, Amerika değildi, Asya
değildi, Türkiye bile değildi. Burası Birleşmiş Milletlerin ambargosundaki bir ulustu, hâlâ
da öyle. Zamanının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir kısmından ibaretti yalnızca. Birlik, 1974’te
adanın Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıslı Rumlar olarak bölünmesiyle sonuçlanan yıkıcı bir savaşı
sonlandırmıştı. Kuzey tarafı uluslararası ambargoda boğuluyordu. Yolları kırık dökük, alt
yapısı elden düşmeydi. İş falan yoktu. Refah yoktu, fırsatlar yoktu. Gelecek dönemin okul
harçlarını ödemek için çalışabileceğimiz hiçbir yer yoktu; yerlileştirme yoktu veya
vatandaşlık almamız da imkansızdı. Hayatta kalmak için iki seçeneğimiz vardı: biri Türk
Kürdistanı, Suriye, Lübnan ve diğer alt-gelirli göçmenlere uygun görülen vasıfsız işlerde
debelenmek, diğeriyse Nijerya’dan gelen burslara bel bağlamaktı, ama buna sadece çok
azımız sahipti. Öğrencilerin ebeveynlerinin birçoğu, uzun vadeli bir yatırım olarak
düşündüklerinden, çocuklarını geçindirebilmek için mülklerini, bazı durumlarda
atalarını topraklarını satmışlardı. Ve çoğu Nijeryalı aracılara güvendiğinden, bu
öğrenciler temsilcilerin onlara söylediklerini doğrulayamıyordu. Bir dolu beklenti ve
umutla ıssız bir çöle düşmüşlerdi, hayal kırıklarıyla çarpılmışlardı.

***
Jay okul otobüsünden indi ve soru yağmuruna devam etti. Buranın Avrupa olmadığı
doğru muydu? Doğruydu. Girecebileceği hiç iş yok muydu, ve para kazanabileceği hiç mi
bir yol yoktu? Vardı. Destek için Nijerya’dan birilerine bel bağlamak zorunda mıydı?
Zorundaydı. Ya verdiği onca para? Uçup gitmişti.
Moral bulmak için konuşan kimse yüzüne dikkatlice bakmaya başladı. Onu ve diğer erkek
öğrencileri bizim daireye getirdik, ama içi geçmiş, gemileri batmış bir haldeydi.
Telaşlanmaya ve her iki lafından birini baş işaretleriyle vurgulamaya başladı.
Bütün gün, adaya sonbaharda gelen bir nevi ağır karanlık çökünceye ve kampüs
bataklığındaki kurbağaların geceye dair şarkılarını duyana kadar sorular sorup hikayeler
anlatmayı sürdürdü. Jay ve yeni gelenlerden biri hariç herkes kampüsteki konaklama
tesislerine yollanmışlardı. Hepimiz bir Nijerya eriştesi markası olan Indomie yedik,
sohbet ettik ve doğal bir sessizliğe gömüldük. Uyuşuklukta millet ya telefonuna ya da
bilgisayarına bakıyordu. Ama Jay, başı ellerinin arasında bir koltuğa çökmüş, boyuna iç
geçiriyor ya da tıslıyordu. En nihayetinde konuştuğunda, sadece yüreğinden geçenleri
söyledi: “Başaracağım, yeniden ayaklarımın üstünde duracağım.” İlk söylediğinde sesi
boğuk çıkmıştı, sonra boğazını temizledi ve anlaşılır şekilde tekrar etti.
“Yaparsın, sana güveniyorum,” dedi Dee.
Umutsuzca doğru olmasını dileyerek, “Emin misin?” diye sordu.
“Yapacaksın, eminim,” dedim.
Bize baktı, sonra art arda başını sallayarak onayladı.

Onu izlerken aklıma ökse düştü, bir sene evvel dairemiz en halim selim kuşlardan sayılan
güvercinler tarafından tehdit edildiğinde rastladığım bir maddeydi bu. Oda olarak
gördükleri her yeri yuva bellemişlerdi, ve çatımızda bir aşiret yaşıyordu, ve
sundurmamızı işgal etmişlerdi, o yaz aylarının sıcağında sundurmaya masa veya
sandalye koymak imkansız hale gelmişti. Bir iki güvercinin masanızı kül rengi
pislikleriyle rehin almaları için sadece on dakika yeterliydi. Kapı ya da pencere açmaya
cesaret edemez olmuştuk. 2008’deki yaz tatilinden sonra sundurmayı hasmımızın kümes
kokan kuş pislikleriyle, yastık doldurmaya yetecek kadar kuş tüyüyle ve minik
tükürüğümsü bok topaklarıyla kaplanmış halde bulduk.
Dee, Abhinav ve ben bir çözüm için yanıp tutuşuyorduk. Girne’de, içinde her şey olan,
bizim Nijerya’da “gbogboe market” dediğimiz eski bir markete gittik. İhtiyar bir adam
bize dışarıda, boynuzumsu bir boru gösterip etkili bir çözüm olabileceğini söyledi;
yanında ayrıca, içinde kurutulup büzülmüş tohum ve yaprakların, ve de İngilizce ve
Arapça yazılı kullanma talimatının bulunduğu bir poşeti de vardı. Şam’dan gelen bir ‘kuş
kapanı’ydı bu; bir avuç dolusu ökse tohumu, üç ağaç kabuğu ve yapraklar, kuşlar için
macunumsu yem görevi gören ahşaptan düz bir parçaya yerleştiriliyordu, kuşlar bir kere
değdik mi sağlamından yapışıyorlardı. Beni asıl ilginç gelense adı olmuştu: ökse.
Benim için bu ad, çocukluğumda güçlü etkileri olan iki şeye çağrışım yapıyordu.
Kasabanın her yerinde gördüğüm ağaçlardan dolayı olmuştu bu, özellikle de limon
ağaçlarından², kuşların limon ağaçlarını sevdiğine inanarak büyümüştüm. Ailemin de
yaşadığı iki katlı apartmanların olduğu blokta mandalina ve limon ağaçları vardı.
Çocukken bu ağaçlara tırmanırdık ve mahallemizi gözlerimizin görebileceği en uzak
yerden seyrederdik. Yalandan savaş oyunları oynarken, ağaçların bereketli yaprakları
bize Vietnamımsı yeşil sığınaklar sağlardı.
Ama kuşlarla aramızda geçen çetin rekabetin gerilimi artıyordu: güvercinler, serçeler,
keklikler ve bazen, sık görülmese de, şahinler. Kurak dönemde burayı aylarca kuluçka
yapar, sayısız yuva örerler ve her bir dalı pislikleriyle bularlar ve sonra, yağmurun sele
sebep olacak kadar çok düştüğü yağışlı dönemlerde altı aylığına, allah bilir hangi deliğe
giderlerdi ve bizi rahat bırakırlardı.
² Birdlime: Yazar ökseyi duyunca çocukluğundaki limon ağaçlarını hatırlıyor çünkü kelimenin orijinali ‘birdlime’ kelimesinde lime limon anlamına gelmekte.

Eylül ayının ilk günlerinde, kuşlar döndüğünde yağmurun alıp götürdüklerini yeniden
peydahlarlardı: yuvalarını, tüylerini, yemek artıklarını, kokuyu, bizi rahatsız eden her bir
şeyi. Yılın herhangi bir zamanında, alçaktaki bir dalı sallarsanız çılgın bir kuş sürüsünü
uyandırırdınız, kanatlarını birbirine vurarak uçmalarına sebep olurdunuz;
mücadelemizdeki galibiyetler daime kısa ömürlü olurdu.
Arkadaşlarımla beraber Girne’den o kapanı aldık, mucizevi bir etki yaratması için
balkonumuza yerleştirdik, ama ökse zihnimi meşgul etmeye devam etti. Kuşlar için bir
yuva olan o ağacın aynı zamanda nasıl bir tuzağa dönüşebildiğini uzun süre sorguladım.
Ökseyi ilk gördüğümden yaklaşık bir sene sonra Jay’le karşılaşıncaya kadar cevap
mahiyetinde bir şey bulamıştım.
Jay’e ayakları üzerinde durabiliceğini söylediğimde başını sallamıştı ve o ilk birkaç gün
teskin edebildik onu. Yemek yaptı, yeni kıyafetler aldı; üçüncü gün, Tony’le –Tonero
denirdi, bu lakap hâlâ kullanılır- beraber, Kuzey Lefkoşa’nın şehir merkezinin hemen
dışında bir ev tutmaya gitti. Fakat kampüse geri döndüğünde keyfi kaçmıştı. Anlattığı
hikayelerden, özellikle de Almanya’da geçenlerden anladığımız kadarıyla bir zamanlar
iyi bir hayat yaşıyordu. Şimdiyse yaşamından hatırladığı tüm fragmanların ömrünün bu
kısmından ibaret olduğu anlaşılıyordu ve o da tekrar tekrar anlatıp duruyordu. Bir
keresinde hikayenin yarısında durdu ve gözlerini yere dikti. Kalkarken “Başıma daha
beteri de geldi, daha beteri,” dedi, “Daha beteri de var.”
Başını doğrultu, gözlerini tavana dikti ve ellerini havaya direkt cennete doğru kaldırdı ve
sordu: “Allah Baba, niye bu kötülüğü başıma tekrar sarıyorsun şimdi , neden, Allah Baba?
Niye, niye? ”
Sonra, o gözyaşlarını tutamaz olunca Dee masayı hazırladı. Ona umutsuzluğa kapılmak
için henüz çok erken olduğunu söyledik. Hak verdi, bir şeyler yedi ve hatta fıkralar
anlattı. Sonra o gün, onu mağazaya götürdüğümüzde satın aldığı yeni laptobuyla yeni
evine yollandı, o hafta başka bir zaman Dee laptobuna birkaç program ve müzik yüklesin
diye geleceğine söz verdi. Biraz özgüven kazanmış görünüyordu, ama ne kadar süreceğini
kim bilirdi.

***
Dört gün sonra telefonda “Emniyet merkezinde olduğumu söylemek için aradım seni,”
dedi Tonero bana. Sesi gerginliğinin ihanetine uğrayarak çınlar gibi, daha derinden, daha
yüksek geliyordu.
Dersten henüz çıkmıştım ve cevapsız çağrıları gördüm. İngilizce bölüm binasının oradan
güç bela çıkmıştım ki telefonum gene çaldı. “Neredesin sen?” diye sordum, az önce
duymama rağmen.
“Emniyet merkezinde. Jay cuma akşamından beri kayıp.”
Jay cuma gecesi benim evden çıkmıştı; o an Salı öğleden sonraydı.
“Ne demek, kayıp?” diye sordum, hafiften sarsılarak.
“Kayıp, bildiğin kayıp,” Tonero, sabırsızca cevapladı. “Sizden ayrıldıktan sonra, uyudum
ve gecenin bir yarısı bir de baktım ki evde yok. Laptobu açık kalmıştı, Dee’nin indirdiği
şarkılar çalıyordu. Bir şeyler almaya çıkmıştır sandım. Sonraki gün dönmedi. Herkesi
aradım, ama kimse görmemiş.”
Geçen cumartesi, öğlen Tonero’nun beni arayıp Jay’in bende olup olmadığını sorduğunu
hatırladım: neden telefonuna cevap vermiyordu?
“Nerede olabilir ki?” dedim.
“Ne bileyim. Laptobu ve çantası da gitmiş olsa karşıya geçtiğini düşünecektim. Eşyaları
olmadan hayatta karşıya geçmezdi.”
Tonero’nun ‘karşıya geçmek’ten kastı, Lefkoşa’yı iki ayrı ülkeye bölen yeşil hat
sınırındaki dikenli teldi. Bazı Afrikalı öğrenciler sınırı geçmeyi deniyorlardı. Çoğu yeşil
hatta yani ara bölgeye geçmeyi başarıyordu da, sonra adanın Rum tarafına gidip Afrika’da
kargaşa ya da savaş olan bölgelerden birinden, Sudan’dan, Kongo’dan ya da Somali’den
geldiklerini iddia ederek sığınma talebinde bulunuyorlardı. Yakalanan diğerleriyse,
Kuzey’e geri postalanmadan önce dayak yiyorlardı.

“Bilmen gerektiğini düşündüm,” diye devam etti Tonero İgbo dilinde³. “Bizde, kara
koyunu iyisi mi gündüz ara, şeklinde bir deyiş vardır. Bir kere akşam çökünce bu iş güç,
dahası yararsız olur. ”
Ona teşekkür edip telefonu kapattım.
Tonero’nun atıfta bulunduğu İgbo kabilesinde, bir felaket yaşanmadan önce, ruhlar
aleminde yalnızca sezgiyle yorumlanabilir bir uyarı takımyıldızının toplandığına
inanılır.
Alışılmadık şekillerde vuku bulabilir bu: verandanıza gündüz gözüyle tünemiş bir
baykuş, mantık çerçevesinde oluşmamış bir yara izi. Ama bunların hiçbiri yoktu; bela
sessizce, geliyorum demeden buldu bizi. Birkaç gün geçtikten sonra, yerini bilmediğimiz
bir yaramızı fark etmişiz gibi en umulmadık şekilde gösterdi kendini: Jay’in ölü
bulunduğu haberiyle.
Tonero bunu bana telefonda, gergin bir gülüşle bildirdi. Bir leş kokusu, diye açıkladı,
kiraladıkları dairenin civarında duyulmaya başlanmıştı. Komşular başta geçer diye
düşünüp umursamadılar, ama daha da yoğunlaşmıştı. Belediyeye haber verilmişti ve
onlar da ölü köpeği ya da kediyi bulmak maksadıysa bir ekip göndermişti, ama yedi katlı
terk edilmiş bir binada buldukları, güdük otların ve pislik yığınının arasında çürüyen
Jay’in cesedinden başka bir şey değildi.
Aynı gün polis, damda delil olarak bir paket sigara, boş bira kutuları ve bir de gömlek
buldu. Damdan sıradışı bir kayma nedeniyle asansörün arkasındaki dar açıklığa düştüğü
sonucuna vardılar. Düşünmesi zordu ama şiddetli ölüm anını kafamda
canlandırabilmiştim. Asansör kapısının yerini göremeyecek kadar zil zurna sarhoş
olmalıydı, eski moda asansörlerdendi çünkü, yükselip alçalma boşluğu hemen kapının
arkasında açıktaydı.

³: İgbo dili: Nijerya’da güney kesimlerde 30 milyondan fazla insanın konuştuğu yerel dil.

Asansörün ta zemin kattan sizin katınıza gelmesi için kırmızı bir ışığın yanmasını
beklerdiniz. Komşu apartman blokuyla arasında bir boşluk vardı.
Bana öyle geliyor ki Jay bu alana adımını atıp asansörün tepesine düşmüştü ve çarpmanın
da etkisiyle boşlukta ölü bulunduğu o yere sıçramıştı. Otopsi günler sonra zemine
çakılma anında kafasına aldığı darbeden öldüğünü doğruladı. Ama bize de açıklamış
oldukları gibi, muhtemelen hemenden ölmemişti. Bir saatte belki de daha fazla sürede,
yavaşça öbür tarafa göçmüş olmalıydı.
Aklım memleketime, Nijerya’ya gitti, Jay’i kandırıp Kıbrıs’a getiren temsilcinin ofisini
düşündüm. Bu adamın şimdi nerede olduğunu merak ettim, şu an ne yapıyordu acaba:
yemek mi yiyordu? Uyuyor muydu? Belki de sevişiyordu? Sebep olduğu zarardan
tamamen bihaberdi ve Jay buraya soğana çevirip gönderdiği yüzlercesi arasından sadece
biri olduğuna göre asla öğrenmeyebilirdi de.
Bir Türk öğrenci bana elinde gazeteyle geldiğinde derin düşüncelere dalmıştım; manşette
belediyeden dört adamın, devasa siyah bir çöp poşeti içindeki Jay’in bedenini
taşıdıklarını gördüm, burunlarını örtmüşlerdi. Afrikalı öğrencilerinden biri onu alıp
etrafta dolaştırmaya başlamadan önce “Arkadaşına çok üzüldüm,” dedi kız, gözlerini
ovuşturarak.
Ökseyi hatırladım; masum kuşlar yem vaadiyle nasıl da tuzağa düşürülüyordu. Uçmak
için kaşınan kanatlarla, hevesli nice genç erkek ve kadının tuzağa yakalanacaklarından
korktum. Ve bu olduğunda da birçoğu, Jay gibi, kaçamayacaklardı.

***
Elbette Jay’i tanıyan birçoğumuz adada hayatta kalabildi. Ufak bir kesim birkaç dönem
süründükten sonra Nijerya’ya geri döndü. Daha büyük bir kesim okulu bıraktı ve
Kıbrıs’ın sert, bayağı iş dünyasına atıldı, masa altından işlere bulaştılar, araba yıkadılar,
odun kesip çiftlik işçiliği yaptılar. Geri dönmekte gözü olmayan diğerleri yurt dışı
pasaportlarıyla başka ülkelere gittiler, ya da fasulyeden evlilikler yaptılar. Nijerya’dan
burs desteği bulan ve üniversitenin bursuna da değerli görülen bir azınlık kesim ise okulu
bitirmeyi başarabildi. Bu kesimden çokça öğrenci mezuniyetten sonra evlerine geri
dönerken bazıları denizaşırı ülkelere gittiler.
Bense bir çocuğundan daha elverişli şartlara sahiptim. Üniversite bana yüksek lisans için
burs ve lisans öğrencilerine öğretmenlik yapabilmem için iş olanağı sunmuştu. Michigan
Üniversitesi için Amerika’ya taşınana kadar bir sene böyle geçindim. Taşınmadan bir gün
önce, adada kaldığım uzun süre zarfında bende iz bıraktığını hissettiğim tüm yerleri
ziyaret ettim: kampüste üç sene kaldığım, güvercinlerin musallat olduğu o daireyi ve
Girne’deki Akdeniz limanını. Orada, nostaljik bir hayaleti ruhiyeyle, ökse tuzağını
aldığımız eski markete girdim. İhtiyar adam hâlâ oradaydı, daha miskin ve çok daha
yaşlıydı. Her şey yerli yerindeydi, kibrit kutuları, mumlar, gazeteye yığını, ama beni
buraya çeken o parçayı bulamıyordum: ökse.
Daireme dönerken otobüs camından, yabancı öğrenciler arasında eksantrikliğiyle
meşhur olmuş, söylenene göre, Türk tarafının yerel gazetelerine de çıkmış o Afrikalı genç
adamı gördüm. Gerçek adını kimse bilmiyordu (birkaç kişiye sormuştum). İnsanlar
nereden geldiği konusunda ikiye bölünmüşlerdi, ancak genel görüş Nijerya’dan
geldiğiydi.

Bu adam ayakları Kuzey Kıbrıs’ın ince toprağından yanmış büyük gezgindi. Onu şehrin
upuzun yollarında, tehditkar güneşin öfkesinin altında, halk plajlarındaki duş yerlerinde,
yağışlı sonbaharda, Sahra Tuaregleri’nin⁴ kadim ruhları tarafından ele geçirilmiş gibi
yürüdüğünü görürdünüz. Görünen o ki, ona göre, dünya yayan keşfedilecek bir araziydi
ve o muazzam arazinin ötesinde, bizi hiçlik bekliyordu. Varı yoğu, ya da görünürde sahip
olduğu yegane şeyler, her geçen yıl yıpranan bir çanta ve ayağındaki giyilmekten
incelmiş –muhtemelen sahip olduğu tek çift- ayakkabıydı. Kızıla çalan ayakkabısı,
Kıbrıs’ın toprağıyla aynı renkteydi: killi çöl kumu. O normallerin ötesinde, katranla
kaplanmış canlı bir heykeldi. Kimseyle konuşmamıştı. Arkadaşı yoktu. Kimse ne yediğini
ya da bugüne kadar ne şartlarda yaşadığını bilmiyordu.
Tam bir sırdı adam. Adadaki Nijeryalı genç topluluğunun hastalıklı bedenindeki bir
sivilceydi, kimsenin sıkamayacağı bir sivilce. Onu izlerken kafama dank etti, birçoğumuz
tutunurken ve önünde sonunda memlekete dönerken ya da başka bir yerlere göçerken,
sadece bir avuç kadarımız, Jay gibi, burada ölmüştü. Yine de, şimdi Lefkoşa stadyumuna
doğru yürüyen bu adam, Jay gibi, kapana yakalanmış bir kuştu. Ve gözden yiterken
merak ettim, o da canlı kurtulabilecek miydi.
⁴: Sahra Tuaregleri: Çölde, step ya da savanda yaşayan ve Berberi dilini konuşan halk.

(Çizim: Ekaterina Fedulova, Kıbrıs
Kaktüsü)
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Değiştirilemeyen Bir Telefon
Hikâyesi
İbrahim'in kıçı yoktu. Dümdüzdü yani. İbrahim kot pantolon giyince kot pantolon
kıçından düşüyordu. İbrahim bu yüzden cep telefonunu kıç cebine sokamıyordu.
İbrahim bir akşamüzeri yattığı çekyattan kalktı. Kot pantolonunu giydi. "Gidip şu telefonu
değiştireyim en iyisi..." dedi kendi kendine.
Telefoncuda İbrahim'den iki kere uzun ve dört kere kalın bir müdür karşıladı tahta kıçlı
İbrahim'i.
-Şimdi arkadaşlar ilgilenecek sizinle. - dedi o müdür.
Müdür kocaman, kalkık ve yuvarlak kıçını dönüp uzaklaştı.
İbrahim bunun üzerine geri eve gitti ve çekyata uzandı.
“Telefonum biraz daha idare eder.” diye düşünüyor olmalıydı.

(Çizim: Keith Haring)

GÜL YILDIZ
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On Emir
David, iyi bir insan olmak istiyordu. Bunun için de doğruyu ve yanlışı ayırt etmesi
gerektiğini biliyordu. İnançlı bir Musevi olduğu için kitaptaki on emir ilkesine göre
hareket etmeye karar verdi. Böylece on emir üzerine düşünmeye başladı.
Birinci emir, “Tanrı’dan başka ilahların olmayacak”, diyordu. Kendi dininden önceki
dinleri düşündü. Paganlar arasında, Zeus ya da Odin’e inananlar içinde mutlaka iyi
insanlar vardı ve tek Tanrı diye bir inanç sisteminden haberleri bile yoktu. Sonra, Hindu
olan komşusunu hatırladı. Birden fazla tanrıya inanıyordu ama çok da kibar biriydi. Tüm
canlıların yaşam hakkına saygı duyan biriydi; hatta vejetaryen besleniyordu. David,
Hindu komsusunun iyi bir insan olduğuna karar verdi.
İkinci emir, “Kendine yukarıda, gökte; aşağıda, yerde; veya derinlerde, yeraltında
yaşayan put yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin”,
diyordu. Hemen Kabe geldi aklına. Müslüman komşusunun kıbleye secde ettiğini
hatırladı. Ama sunu biliyordu ki komşusu da putlara karşıydı ve Kâbe’yi bir sembol
olarak görüyor ve o da kendisi gibi aynı anda her yerde olan soyut ve tek Tanrı’ya
inanıyordu. Arap olan komşusu onun soydaşıydı. Üstelik ona karşı hiçbir zaman kötü bir
söz söyleyip incitmemiş ve ne zaman ihtiyacı olsa yardımına koşmuştu. Böylece,
Müslüman komşusunun iyi bir insan olduğuna karar verdi.

(Çizim: Akiko Taniguchi, Persephone's Return)

Üçüncü emir, “Tanrının ismini boş yere anmayacaksın. Çünkü Tanrı onun adını boş yere
ağza alan kişiyi cezasız bırakmayacaktır”, diyordu. Bunun üzerine aklına gelen ilk kişi,
evinin yakınlarındaki kilisenin rahibi oldu. Rahip, onunla konuşurken, halini hatırını
sorduğunda, gündelik yaşamla ilgili bile olsa, her cümlesinde Tanrıyı anmadan geçmezdi.
Ancak ilginç olan şuydu ki; mahalledeki Hristiyan cemaatten tanıdıklarının kiliseye
gitmeye başladıktan sonraki karakterleri ve tavırlarındaki olumlu değişimi de görmezden
gelemezdi. Rahibin kilisedeki vaazlarından etkilenen bu insanların, günlük hayatlarında,
insanlar arasında ayrımcılıktan kaçınan, çok daha iyi insanlara dönüştüklerini
gözlemlemişti. Böylece, Hristiyan komsusunun iyi bir insan olduğuna karar verdi.
Dördüncü emir, “Haftanın altı günü üretecek ve dünyevi çalışmalarını
gerçekleştireceksin. Haftanın son günü, yedinci gün mukaddes Şabat günündeyse bütün
işlerini bırakacak ve Tanrı’ya ibadet edeceksin. O gün Sebt’tir”, diyordu. Bu ilkeyi
okurken yakın zamanlarda yaşadığı birkaç olayı anımsadı. Gecen ay, cumartesi günüydü.
Karşı komşusu kalp krizi geçirirken onu hastaneye yetiştirmiş ve hayatını kurtarmıştı.
Doktor, iyi ki de cumartesi günü nöbetinin başındaydı. Yine başka bir cumartesi günü, bir
akrabasının evinde elektrik kontağından çıkan yangına zamanında müdahale eden
itfaiye ekipleri iyi ki de o gün çalışıyorlardı. Böylece onların iyi insanlar olduklarına karar
verdi.
Besinci emir, “Annene ve babana hürmet edeceksin”, diyordu. Bunun üzerine,
büyükbabasının kendisine aktardığı bir anekdot aklına geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın
hemen öncesindeki yıllarda Almanya’da yasayan büyükbabasının çok yakın bir dostu
varmış. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu arkadaşının ebeveynleri ise maalesef Nazi
propagandasına teslim olmuş ve insanlar arasında ayrım yapan; azınlıklardan nefret
eden kişilere dönüşmüşlerdi. Elbette, en çok da Musevilere karşı oldukları için,
çocuklarının büyükbabasıyla görüşmesini yasaklamışlar. Büyükbabasının arkadaşı ise
anne ve babasıyla büyük tartışmalara neden olmasına rağmen, onların yasaklarına karşı
çıkıp en yakın arkadaşıyla bağını hiç koparmamış. İşte, yasanmış bu olaydan yola çıkan
David, büyükbabasının dostunun iyi bir insan olduğuna karar verdi.

Altıncı ilke, “Öldürmeyeceksin” diye emrediyordu. David, bu ilke üzerine çok uzun
düşündü. Modern hukuktaki nefsi müdafaadan, Dostoyevski’nin Raskolnikov adli
karakterine kadar uzun uzadıya düşündü. Rasyonel kolektif aklın ürünü olan modern
hukukun yani sıra edebiyat da pekala yol gösterici, ufuk genişleten bir araç ve ayni
zamanda amaç ne de olsa. Sabredip ilahi adaleti beklemek yerine hak ettiğine
inandığımız birinden intikam almanın, nihayetinde nasıl bir vicdan hesaplaşmasına yol
açabileceğini deneyimliyoruz pek çok romanda. Kitaplar insana binlerce deneyim katar,
David’e da çok tecrübe ve görü katmıştı. O halde, kendi hayatımız tehlikede olmadığı
sürece doğmuş bir canlının yaşamını elinden almamalı, diye düşündü. Peki ya henüz
doğmamış ise? Geçtiğimiz günlerde meydanda kürtaj hakkı için eylem yapan kadınları
düşündü. Tecavüze uğrayan bir kadın için sokaklara dökülmüşlerdi. Kendi eşi, kızı ya da
annesi korkunç bir suçlu tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldıkları takdirde o bebeği
doğurmama hakkına sahip olmaları için elinden geleni yapardı. Tıpkı nefsi müdafaada
olduğu gibi, zina gibi başka bir suçu işleyenin karşısındaki mağdurun haklı olduğunu ve
çocuğunun babasının kendi seçtiği kişi olması gerektiğini söyledi sağduyusu ona. Söz
konusu mağdur kadının iyi bir insan olduğuna karar verdi.
Yedinci emir, “Zina etmeyeceksin”, diyordu. Bunu okuduğu esnada, televizyonda izlediği
bir dizi aklına düşüverdi. Dizide, çocuğu çok hasta olan bir kadın, içinde yaşadığı liberal
sistemde çocuğunun hayatını kurtarmak için gerekli olan hastane masraflarını
karşılayamıyordu. İşyerindeki patronu da ona ahlaksız bir teklifte bulunuyordu. Varlıklı
patronu, onunla beraber olması karşılığında bu parayı ona verecekti. Kadınlık onuru ile
annelik içgüdüsü arasında gidip gelen kadın, çocuğunun hayatını kurtarmayı seçmişti.
Şayet bir kurgu olmasaydı ve gerçek hayatta bu kadın aynı seçimi yapsaydı, pek çok kişi
onu haklı bulurdu, diye düşündü. O kadının iyi bir insan olduğuna karar verdi.
Sekizinci emir, “Çalmayacaksın”, diyordu. Aklına hemen, zenginden alıp yoksula veren
Robin Hood geldi ve gülümsedi. Sonra da ciddiyetle düşünmeye başladı. Okuduğu bir
romanda, mevcut liberal sistem içinde çocuğunun hayati derecede ihtiyaç duyduğu
ilaçlarının parasını bulamadığı için hırsızlık yapan bir babanın yaşadıkları anlatılıyordu.
Sanırım, bu babanın yerinde olsaydım, ben de aynı şeyi yapardım, diye düşündü. O
adamın iyi bir insan olduğuna karar verdi.

Dokuzuncu emir, “Komşularına karşı yalan yere şahitlik yapmayacaksın”, diyordu. Yine,
okuduğu bir başka kitaba gitti akli. Bir adli tabibin başından geçen yaşanmış bir olaydı
kitapta anlatılanlar. Mevcut liberal sistemde borç batağına batmış bir adam, ailesinin aç
kalmaması için bir plan yapmıştı. İntihar edecekti ve böylece sigorta şirketi, ailesine
yüklü bir para ödemekle yükümlüydü. Ancak, şartnameye göre, ölüm nedeni intihar
olduğu takdirde, şirket bu ödemeyi yapmayacaktı. Planına göre, intiharına cinayet süsü
verecekti ve öyle de yaptı. Bu olayı inceleyen adli tabip, büyük bir zahmetle olayın cinayet
değil; bir intihar olduğunu ortaya çıkarmış ve büyük sigorta şirketi de aileye hiçbir ödeme
yapmamıştı. Kitabi okurken David, bu adamın durumuna çok üzülmüştü ve adli tabibin
yerinde olsaydı yalancı şahitlik yapardım, diye düşünmüştü. Şimdi de bu olay aklına
geldi ve yine fikrini değiştirmedi. Kendisinin de iyi bir insan olduğuna karar verdi. Ancak
aklına takılan başka bir şey daha vardı. Aynı adli tabip, başka bir vakada, kendisine fahiş
bir ödeme yapan varlıklı bir adamın cinayet davasında, lehine beyan vermesine rağmen
adamın, inatçı savcının elinden kurtulamadığını anlattıktan sonra, tüm deliller bu
adamın aleyhine olduğu halde delillerin farklı da yorumlanabileceğini söyleyerek bir
şekilde günah çıkartıp vicdanını rahatlatmaya çalışıyordu. İşte, o an şuna karar verdi: En
büyük erdem, kendine karşı dürüst olmaktır. Gerisini vicdan halleder.
Onuncu emir, “Komşularının, yakınlarının mülklerine tamah etmeyeceksin”, diyordu.
Bir süre sosyalist bir ülkede yaşamış olan David, o günlerini hayal meyal hatırlıyordu.
Bütün komşuları ve yakınları eşit kazanırdı ve sahip oldukları da eşit miktardaydı. Kıyas
ve rekabet değil; sevgi ve beraberlik vardı. Böylece hiç kimse başka birinin malına
imrenip kıskanmaz kimse de kendi malıyla gösteriş yapmazdı. Üstelik, sağlık, gıda,
ısınma, barınma, eğitim, meslek gibi tüm temel ihtiyaçları devlet tarafından garanti
altına alınmıştı ve ne çocuğunun geleceği ne de yaşlılığında kendi geleceği için endişe
duyan yoktu. David, onların iyi insanlar olduğuna karar verdi.

Söyleşi
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Betül Tarıman ile
Şiir, Şehir ve Bazı Şeyler Üzerine
1. Geçenlerde "Müteferika" dergisinin yeni sayısında "Kenan Şimşirligil"
hakkındaki yazınız yayınlandı. Buradan gelen bir çağrışımla size şu soruyu
sormak istiyorum: Şair ile sahaf arasındaki bağ nedir?
İlginçtir, on dört yıl boyunca yaşantımı sürdürdüğüm Kastamonu’da sahafa hiç
rastlamadım. Bilenler bilir oysa sahaflar ne kadar önemlidir. Her biri farklı bir dünyayı
barındırır. Buralardan farklı dünyalara kapılar açılır. Severim sahafları. O büyülü
dünyayı. Kitapların, altı çizili satırların arasında kalmış yaşanmışlıkları. Kim bilir kimin
el izini, göz izini düşürdüğü kitaplar arasında kaybolmayı. Ne ki bu Kastamonu’da
mümkün olmadı. On altı yıldan bu yana Antalya’da yaşıyorum. Tarihi çok eskilere giden
bu kent pek çok anlamda insanı büyülüyor. Burada, bu kentte pek çok sahaf var. Bense
uzun zamandan beri Kitapkurdu sahafa yolumu düşürüyor, neredeyse her gün uğradığım
bu sahafı seviyorum. Tozlu kitaplar arasında kaybolmak, iyi bir okurla karşılaşmak,
demli bir çay ya da kahve eşliğinde yeni bir öykünün ya da şiirin temellerini atmak beni
mutlu ediyor. Bu ne nedenle olmazsa olmazım sahaflar.

2) Şiir seslendirmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cemal Süreya, Orhan Veli, Necip Fazıl, İsmet Özel gibi pek çok şair edebiyatımıza şiir
kazandırmakla kalmamış, kendi sesleri ile eserlerini seslendirmişlerdir. Özellikle yitip
giden şairlerin sesleri ile buluşmak insanda tuhaf bir duygu uyandırıyor. Bu Ingeborg
Bachmann’ın seslendirdiği şiiri dinlemek gibi bir duygu. İnsan o anda dünde var olmuş
şair ya da yazarla aynı havayı soluyormuş gibi hissediyor kendini. Bu da şimdiye kalan
güzel bir miras. Diğer yandan şairin değil de okuyanda güzel duygular uyandıran bazı
şiirlerin kimi zaman kötü bir şekilde seslendirildiğine de tanık olmuyor değiliz. Bu
nedenle şiiri işin ehli olanlar okusalar ne iyi olur, dediğim de olmuyor değil. Çünkü o
güzelim şiir okuyanın dilinde heba olup gidiyor. Ayrıca şiir yazmak farklı, seslendirmek
farklı. Öyle değil mi?
3) Kendi eserlerinizin çevrilmesi hususunda ne düşünüyorsunuz? Çevirinin,
aslında, yazarın izleğinden gidilen ancak birçok değişiklik ile yapılan yolculuk, iş
olduğunu düşünürsek, şairin çevrilmesi ona ait farklı yansıma ya da persona
yaratır mı?
Farklı dillerden, ülkelerden şairlerin şiirlerini dilimize aktaran birçok şair var. Benim de
şiirlerim pek çok dile çevrildi. Bundan mutluluk duydum ama kimi kez de endişelendim.
Çünkü yazdıklarımın ne kadarını yansıtabilmişti? Bu bende hep soru olarak kaldı. Ayrıca
şiir çevirisinin zevkli, bir o kadar da zor bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Kazanç
sağlamak amacıyla yapılmayacağını da. Ayrıca çeviren her iki dile de hâkim olmalı. Ek
olarak, şiiri çeviren çeviri yapacağı şairle ilgili yorum ve bilgilere de ulaşmalı, gözden
geçirmeli. Tabii söz konusu şiir çevirisi ise işin içine şiir bilgisi, şiir sevgisi de giriyor. Bu
nedenle en doğru şiir çevirilerinin şairler tarafından yapılacağını düşünüyorum. Çeviride
biçim olabildiğince doğru yansıtılıyorsa, sözdizimine bağlı kalınıyorsa, sözcükler en
uygun karşılıkları ile karşılanıyorsa, neden şiir çevrilmesin…

(Çizim: Hilke MacIntyre)

4. Sevgili Merve Koçak Kurt'un "Şehir Söyleşileri"nden etkilenerek size şu soruyu
sormak istiyorum: Şair için şehir, şehrin kendi varoluşunun üzerine kişisel, lirik
bir yorumla donatılmış yerleşke midir yoksa sürekli yeniden inşaa edilen saydam
imge alanı mı?
Sevgili Merve Koçak Kurt’un “Şehir Söyleşileri” daha doğrusu hazırladığı sorular bir
anlamda benim kendimle yüzleşmeme, zaten şehirle kurduğum bağın belirginleşmesine
neden oldu. Şehir, caddeleri, sokakları, dünden ses veren evleri, parkları, çarşıları, sokak
aralarında gezinen kedi, köpekleri ile kendisini var ederken bir taraftan da yeniden inşa
ediliyordu. Buna tanık olmak şahane bir şey. Ayrıca dünün tanıkları yok. Bir gün bizler de
olmayacağız. Ürettiklerimiz, anlam kattıklarımız var olacak. Ve her seferinde yeniden
inşa edilme durumu. Bu bir taraftan insana hüzün veriyor bir taraftan da tuhaf bir
yolculuk olması sebebiyle heyecan… Bizler de bu tuhaf yolculuğun gönüllü yolcuları
olarak yaşadığımız zamana tanıklık ediyoruz. Böyle olunca da beni konuk eden her kent
bende farklı çağrışımlar yaratıyor. Dilim gibi kentte kendini her seferinde yeniden inşa
ediyor. Bu bir zenginlik. Yaşadığım şehir bir Akdeniz kenti. İlk başlarda iklimine
alışamamıştım. Bu kolay olmadı ama sonraları alıştım. Anadolu çok renkli bir coğrafya.
Akdeniz de… Tarihi binlerce yıl öncesine giden bu kentte değil şehir, dağlarından bile
zenginlik fışkırıyor. Nereye gitseniz bir antik kent sizi karşılıyor. Doğal olarak bu da
çocuklar ve büyükler için yazdığım masallara, şiirlere yansıyor. Örneğin buna çocuklar
için yazdığım Kaleiçi’ndeki Sır, Korkuluğa Masal Anlatan Rüzgâr, büyükler için kaleme
aldığım Rıza Bıyık, Sinekler Şehri adlı öykü kitaplarımda rastlamak mümkün. Ve elbette
şiirlerimde de. Bunun tam tersini düşünmek zaten mümkün değil.

(Çizim: Hilke MacIntyre)

5. Şu anki şiir yayıncılığı ve dergiciliği hakkındaki düşünceleriniz neler?
Ekonomik krizin belimizi büktüğü günlerden geçiyoruz. Bu hep vardı ama hiç bu kadar
ezici olmamıştı. Bildiğiniz gibi 90’lardan itibaren büyük sermayenin kültür kitaplarına
yönelmesi ile farklı bir süreç başladı. Kitapçı rafları büyük sermaye gruplarının desteğini
alan yayınevlerinin talebi doğrultusunda düzenlenmeye başladı. Zaten özel bir okur
kitlesi olan şiir geriye itildi. Şiir kitapları depoya kaldırıldı. Yayınevleri yeni şiir kitapları
basmaz oldu. Bu aslında tam da sistemin ruhuna uygundu. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de
şiir hiçbir zaman çok okunan bir tür olmadı. Öte yandan adı öne çıkmış pek çok şairin bile
şiirleri çok satmamıştır. Günümüzde elbette şiir basılmıyor değil, basılıyor. Sevgili Enver
Topaloğlu’nun demesiyle şiir sanat yapıtı olarak değil, pazardaki alım satımına uygun
meta niteliği gözetilerek basılıyor daha çok. Bir de ekonomik kriz pek çok derginin
kapanmasına ya da e-derginin çıkmasına neden oldu. Az sayıda dergi de inatla yayın
hayatını sürdürüyor. Bu da takdir edilesi bir durum.
6) Genç kuşaktan hangi şairlerin kitaplarını okurken sayfa boşluklarına notlar ya
da ek ifadeler yazdınız?

İsim vermeyi, zar atmayı çok da doğru bulmuyorum. Fakat fanzinleri, dergileri, edergileri izlediğimi söyleyebilirim. Genç kuşaktan şairlerin şiirlerini okurken altını
çizdiğim, takibe aldığım doğru. Hatta eskiden yıllık ve antolojileri okurken öncelikle
gençlerin yazdıklarından başlardım okumaya. Sanırım gençler beni heyecanlandırıyor.

(Çizim: Hilke MacIntyre)

7. Çocukların görüş'üne ulaşabilmek bir şair için inanılmaz katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Sizin çocuk kitabı yazma deneyiminiz ve size getirdiği "görüş
atlası" hakkında ne dersiniz?
Çocukların görüş'üne ulaşabilmenin şaire inanılmaz katkılar sağlayacağını
düşünüyorum. Evet, on iki yıldan bu yana çocuk edebiyatı ile ilgileniyorum. Bu güzel,
zorlu bir o kadar da heyecanlı bir yolculuk. Ama tesadüfi değil. Çocukluğumdan beri kitap
okumayı, masalların gizemli dünyasında kaybolmayı, kardeşime masal uydurup
anlatmayı çok severdim. Yazmaya öykü ile başlamış sonradan şiire yönelmiştim. Bir süre
sonra da kendimi çocuk edebiyatının içinde buldum. Çocuk şiirleri ile başladığım
serüven, masallar, hikâyelerle devam etti. Bir de bir taraftan anneyim bir taraftan da
eğitimci. Çocuklardan, çocukluğumdan hiç uzak kalmadım. Kendi çocukluğum,
deneyimlediklerim de var. Ayrıca bir yerde Jorge Amado çok kıymetli bulduğum “İnsanın
anayurdu çocukluğudur.” sözünü söylemişti. Gerçekten de öyle. İnsan çocuklardan,
çocukluğundan çok şey öğreniyor. Çocukluk, çocukluğumuzda edindiklerimiz adeta
insanın bakış açısını değişiyor.
8) Türkiye’de şiirsel düzyazı ile düzyazı şiirin arasındaki farkın kıvranılabildiğini
düşünüyor musunuz?
Osmanlı edebiyatında mensur şiir olarak adlandırılan düzyazı şiirler, Fransızca poéme
en prose, İngilizcede prose poem adıyla ifade ediliyor. Düzyazı şiirde ölçü, uyak örgüsüne
bağlı olmadan şiirin yoğun imgesel anlatımı düzyazının özgür biçimiyle birleşiyor. Bu tür
bizde Şinasi’nin Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle tanınmaya başlamış. İkinci
Yeni akımının önemli şairi Ece Ayhan’ın Bütün Yort Savullar adlı kitabında yer alan başta
Bakışsız Bir Kedi Kara olmak üzere çeşitli düzyazı şiirleri ve Demir Özlü’nün Balkur’da
Akşam Yemeği bu türün önemli eserleri. Nasıl ki her yazılan şiir değilse her yazılan da
düzyazı şiir değildir. Bunun kimi kez yaşadığım coğrafyada kavranmadığını
düşünüyorum.

(Çizim: Hilke MacIntyre)

9) Şiir, sosyal medya kültürüne yenik düştü mü?
Vakit kıymetli bir şey. Dünün değerlerinin yitime uğradığı hız çağında yaşıyoruz. Mış
gibi yapıyor, kendimizi hapsettiğimiz binalarda tutsak gibi yaşıyoruz. Kapı önü
sohbetleri, komşuluk ilişkileri azaldı. Selam bile vermeden geçtiğimiz sokaklarda adeta
gölgeler yürüyor, gölgeler dünyasında yaşıyoruz. Bir dostun sohbetine neredeyse hasret
kaldık. Kapı aralığından uzatılan bir çorbanın iyiliğine de. Bir on beş yıl önce bu kadar
değildi. Ne zaman ki evlerimize bilgisayar girdi, görüntülü telefonlar çıktı iş değişti.
Bundan şiir de nasibini aldı. Okuyandan çok şiir yazanın, bilgi sahibi olmadan ilim sahibi
olanın kendini var etmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Fakat bu çokluğa rağmen iyi
olanın geleceğe kalacağını düşünüyorum.

(Çizim: Hilke MacIntyre)

Düzyazı
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Bir Kitap Hakkında:
Onur Caymaz; Destan Sayılır
Sene 94
Sene 94, liseyi yeni bitirdim ve edebiyat denen işin içine daha fazla girmeye başladım. Bir
temmuz sıcağı da peşimde. Nasıl denir ne destan peşinde olacak halim var ne de
katsayılar yüzünden hak ettiğim yere ulaşmaya takatim. İşte o yıllarda şiir, yazı ve belki
de hayat hakkında “eleştirel” beceriyi tek bir cümleyle öğreniyorum: bir şeyi sevip
sevmemek önemli değildir, bu kimseyi de ilgilendirmez, o şeyi neden sevip sevmediğini
bana anlatabilecek misin, bunları yaparken kelimelerin en ince yanı sana eşlik edecek
mi?
Sene 95
Üniversite sınavına tekrar girdim; bizim zamanımızda sınavlar çift basamaklı, altmış
soru Türkçe, altmış soru sosyal bilimler, işte her şey altmış soru etrafında dönüyor.
Birinci basamakta yüz otuz yedi küsur puan geliyor yanılmıyorsam, neredeyse tamamını
yanıtlamışım soruların. Çok fena temmuz hâlâ peşimde bir türlü geçmeyen intikamını
ensemde hissettiğim bir yaz. İkinci basamak açıklanıyor, Türkçe’de altmış sorudan iki
yanlış yanılmıyorsam, sosyal bilimlerde de benzer sonuç. Bu sonuçlarla ilk yirmi binlerin
içindeyim, yani istediğim bölüm, istediğim işi yapabilirim, öyle görünüyor, ama
olasılıklar kat sayı diye bir şeyi getiriyor karşıma ve altıncı tercihim olan Hacettepe Sanat
Tarihine yerleşiyorum, artık bu ülke kimin umurunda…

Sene 2022 ve Destan Sayılır
Aradan geçen bunca zaman içerisinde başa gelmeyen kalmıyor, ne doğru dürüst bir iş
bulabiliyorum ne de doğru dürüst iş arama… 2009 gene de iyi, belki buradan emekli
olabilirim… Ama bir kurtarıcı var yaşantımda yazı, onda da hedeflerim pek çok
nedenden dolayı pek de iyi gitmiyor, çalışmak çalışmak yaşantımın halini
şekillendiriyor. Hâlâ da aynı…
Bir yığın kitap okuyorum bazen, bazense haftalarca küçük makaleler, köşe yazılarıyla
yetiniyorum, elimi kitaba kesinlikle sürmüyorum, dijital çağ, çok imdadıma yetişti. Böyle
olunca destanlarda falan da pek yer bulamıyorum kendime. Ama kitabın adı Destan
Sayılır olunca hemen dikkatimi çekiyor, bizim kuşağın bir yazarı, onu ilkin Adam
Sanat’tan Mesut adlı kanarya şiirinden tanıyorum –kusura bakmayın şiirin adını
anımsayamadım-. Destanlar ve ben hiçbir zaman bir arada olamadım maalesef.
Yaşantımın herhangi bir alanında da öyle destanları olan bir kişi olmadım. Olmayı da
istemem doğrusu. Küçücük yaşantımdan memnunum.
Bir temmuz gününün ortasındayım, kitabın şiirleri dikkatimi çekiyor, ta ki ikinci bölüme
adını veren suya yazdım bölümüne kadar; bilemiyorum çok daha söylenecekler varmış
gibi geliyor bana, ama bunlar elbette şiirlerin zayıf olduğu anlamına gelmez, varsayalım
dergide okudum... Ben destanları beceremediğim için benim dışımdaki şairlerden
gerçekten “destan” gibi şiirler bekliyorum. Örneğin Melih Cevdet’te bunları buluyorum,
Attila İlhan’da, bazen dergilerde tek tek şiirlerinde de bulduğum kişiler var örneğin Celal
Soycan’da, kitabını beklediğim... Örneğin birden kitabıyla karşımıza çıkıveren Osman
Hakan’da. Bu kitabı da böyle böyle okuyorum, yarın bir gün başka bir kitabında da böyle
bir şiir göreceğim Onur Caymaz’da sanki. Birkaç şiirini bu gözle okuyorum. Temmuz
sıcağı peşimde beni takip ediyor ve ilk gençlik yıllarımda peşime takılan o tümce başımda
dönüyor, sevip sevmediğini söyleme, neden o şiir, yazı bunları açıklayabilir misin? Ben
artık yalnız mecazı bilmeyenin şiiri anlamayacağını öğrendim. Simgeler değil mi şiir,
yoksa o hakikatin unutulduğu bir zamanda hakikatin gözüne sokulması mı? Gözlerim
kör âma mı Tanrım! Hakikatini bul ve çıkar bu da destan sayılır mı?.. Hayatın ne
olduğuna emin miyim/miyiz?
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Sanat ve Üstgerçeklik: Şiir¹
"Bir avuç köpüklü yosun ve zümrüdü şuradan, buradan kuma atmış olmak için,"
bilinçdışının bataklıklarına böyle bir atılım yapmak büyük bir gözüpekliği
gerektiriyordu. Şairlerde bu yüreklilik vardı, çünkü buldukları imgelerin güzelliği
dünyanın düşlerine koyduğu engelleri unutturabiliyordu. René Crevel'in de gözlemlediği
gibi, "şiir bir anlamdan ötekine, nesneden imgeye, imgeden düşünceye, düşünceden kesin
olguya köprüler kurar. Zamansal gereklilikler yüzünden soyutlanan bir dünyanın
ögelerine açılan yoldur şiir. Tanguy, Ernst, Dali'nin kolaj ve tablolarında tanık olunan ve
insanı allak bullak eden karşılaşmaya götüren yoldur şiir. Özgürlüğün yoludur."
Geleneksel eğitim, doğru gelişmemizi oluşturan etkenleri görmeyi redderek otomatizmin
ve kendiliğinden atılımların özgürlüğünü horgörür ya da ısrarla bastırır. Oysa bu
özgürlük, şiiri tüm engellerden sıyırmak ve mantıkla ahlakın hizmetinden kurtarmak
için harcanan umutsuz çabayla gerçekleştirilecektir...
Gerçeğin ardında Harikulade'yi gören sanatçı için tüm dünya şiirsel bir görünüme
bürünebilir: Rastgele birleştirilmiş gazete 'kupürleri, 'reklamlar, afişler, şiirler oluşturur.
Alışılagelmiş anlamından koparılan bir nesne kendini nasıl gerçeküstünde buluyorsa,
birbirinden kopuk sözlerin yada karmaşık imgelerin yan yana gelmesi zihni, gerçeklik
kavramından saptırıp başka bir evrene sokar. Tristan Tzara'ya göre, "Bir tek dize
yazmadan bile şair olunabilir.. 'Sokakta, ticari ' bir gösteride bile, nerede olursa ' olsun bir
şiirsellik vardır. "Tüm yaşam şiir için bir gerekçedir~ Herhangi -bir olgudan yola
çıkılabilir: Düşen bir mendil şair için tüm evreni kaldırabileceği bir araç, olabilir. u İlk
bakışta anlamsız gibi görünen ,'bir eylem, ,kendi varlığını yansıtan bir ses aracı olmasını
bilebilen herkes için bir esin kaynağı sunar, Her insan gizli 'bir aslında. Yeter ki bakışını
'dar ufkundan kurtarıp, kendisini aşan o Harikulade'ye açılsın. '
¹: Berfin Yayınları'ndan çıkan ve Abdullah Rıza Ergüven'in çevirdiği "Alain Bosquet, Yaşamı / Sanatı Şiirleri" kitabından alınmıştır.

Buna karşılık, yazınsal sorunların "son derece, titizlikle çizildiği, kuramsal sınırlar
konduğu, soyut bir görünüm aldığı" bir Valery yapıtı, yazında her türlü küçük hesabı
küçümseyenleri kızdırmaktan başka bir işe yaramadı. "Bir yandan Anthinea, katıların
gururu ve Le Poisson Soluble (Çözünür Balık), öte yandan iki karşıt çizgi, bir yeni klasikçilik
ve bir yeni romantikçilik'' saptar Albert Thibaudet, Ve Valery'nin şu açıklaması
Gerçeküstücüler'i ancak öfkelendirebilirdi: "Bilinçli olarak yazmayı çok isterdim... Transa
dayanarak doğurmak zayıflıktır... en güzeller arasında bir başyapıt." Jean Paulhan'ın
dediğine göre, 1921'e doğru Gerçeküstücüler Valery'den koparlar, yaşamsal olanın,
içgüdünün betimlemelerine dalarlar. Ve şunu haykırırlar: "Kurnazlık ve ince hesaplardan
çok çılgınlık!"
Bozulmamış bir yaşamın arayışında olan bu yeni romantikler bu denli zorlukla
seçilebilen Üstgerçeklik'in düzeltmeler ve oynamaIarla bozulabileceği görüşündedirler.
Paul Eluard'a göre, bir şiirin uyumuna katkıda bulunan, sözcüklerin, hecelerin,
sessizlerin az çok ustaca düzenlenmesi değildir. Şiiri, şiir yapan unsurları şöyle sıralar
şair: "Sanrı, saflık, öfke, bellek, aysar Proteus, eski öyküler. masa ve mürekkep hokkası,
tanınmayan görünümler, geceler, beliriveren anılar, tutkunun kehanetleri, düşünce,
duygu, nesnelerin kaynaşmaları, kör çıplaklık, yararsız amaçlardan birinci derece
yararlıya dönüşen sistematik girişimler, mantığın anlamsızlığa vuran bozuluşu,
anlamsızlığın, dizginlenemez mantığa dönüşen kullanılışı... Eşek kulaklılar için
düzenlenmiş korkunç dinletinin uyakları, ritimleri, kemanları ve davullarıyla hiç ilgisi
olmayan müzikal bir düşünceyi konuşmak gerek." Bu kavrama göre sanat, zihnin
özgürleşmesidir, onu kısıtlamalardan kurtararak sonunda salt esinlenmeyi olası kılar.
Demek ki Gerçeküstücüler için söz konusu olan, sınırlı gerçeğin dışına çıkmak ve Sanat
İçin Sanat'ın aldatıcı kuramlarını aşmaktır. Andre Breton'a göre "şiir, insanı bir yerlere
götürmelidir." Onu izleyenler de Üstgerçeklik'in gizemlerinin açınlanmasını kendi
bilinçdışlarından beklerler.

Gerçeküstü, "esinlenmiş" olandır, çünkü ancak en az sorumlu olduğumuzla övünebiliriz. Breton,
Saint-Paul Roux'nun her gün uyumadan önce kapısına "Şair çalışıyor" yazısını astığını
söyler. "En, küçük bir karalamada tüm esinlenme ilkesinin yıkıldığını düşünen Paul
Valery'nin şiir alıştırmasını küçümseyen bir tutum... Yastığın dikkatle yarattığını
Budalalık siler... Kullandığı dilin bile ayrımına varmadan, yapıtın oluşma süresini ve
nasıl bir sonuca bağlanacağını anlamadan yazmak ne büyük bir onurdur. Nedeni yok,
nasılı yok!" Gerçeküstücüler için "Yetkinlik tembelliktir."
Gönüllü çaba böylelikle kapı dışarı edilmelidir. Ne yazdığının ayrımında olmak
bilmeyene verilmek istenen görünümleri solduracak, bu da esinlenmenin katıksızlığını
bozacaktır. Charmes (Büyüler) yazarının açıkça belirttiği, Baudelaire ve Poe'dan başlayıp
Mallarmé'ye dek süren ve yazarlardan son derece titiz ve yetkin dikkat isteyen bir akımın
yanında, Lautréamont ve Rimbaud'nun mirasçıları olan gerçeküstücü şairler bulunur.
Gerçeküstücüler her tür yaratının gizinin düş durumunda yattığını söyler. Bu düş durumu
insan zihninin normal olarak ulaşabileceği ilgisizliğin son noktasıdır.
Louis Aragon şöyle der: "Esinlenme, insan kalbine ve zihnin bozulmamış yanına,
gerçeküstüne, elverişlidir." Mallarmé ve Valéry'nin izinden gidenler, bunun tam karşıtı
olarak, Yaratıcı'nın kutsal gücünü elde edebilmek için zihnin olanaklarını sonuna dek
zorlarlar.
Yaşamın gizine yönelik bu birbirinden ayrı eğilimleri anlayabilmeleri için Rolland ve
Renéville okuyucularına şunu önerir: "Okuyucu bir an zihnini "ülküsel bir çember" olarak
düşünmelidir. Bu çemberin ortasında "bilincin imgesi" vardır. Merkez nokta ve çemberin
sınırları arasındaki bölgelerse bilinçdışının katıksız krallığıdır." Gerçeküstücüler,
Sonsuz'la özdeşleşmek için bu bilinç merkezini yok etmeye çalışırlar. Çünkü Rimbaud
için olduğu gibi onlar için de, "şair olmak isteyen insanın ilk yapacağı şey, kendi kendini
tanıma olmalıdır. Ruhu devleştirmek gerekir..." Gerçeküstücüler kendilerini esinlenmeye
bırakır, evrenin birliğini yakalamaya, Antik Çağ'ın Kahinleri gibi Tanrılar'ın habercileri
olmaya çalışır. Şöyle düşünür Louis Aragon: "Bilinç, ancak bilinçdışındayken kendini
oluşturan ögeleri tüketir. Bilincin bilinçdışında olduğuna inanmak zorundayız."

Demek ki, bu kavramla çemberin merkez noktasını son derece önemli kılmaya çalışan
şairler arasında bir karşıtlık var. "Bu çekirdek sonunda bilinçdışının sınırlarını, onları
yok edinceye dek geriletmelidir. Bunu bilinçdışını yavaş yavaş, kendi berrak
imparatorluğuyla bütünleştirerek yapmalıdır. Bilinç merkezinin bu aşamalı gelişmesi
bitmek tükenmek bilmeyen ve keskin bir dikkatin sonucu olacaktır. Tek amacı kendi
yoğunluğu olduğundan, nesnesi önemsiz kalacaktır. Bu uçsuz bucaksız ışık çok geçmeden
bütün zihinde yayılacaktır.." Paul Valéry'nin Variétés'de (Çeşitlemeler) belirttiği gibi,
"gerçek bir şairin yazabilmesi için gerçek koşulu, düş durumunda en belirgin olandır."
Her iki yöntemin de tek amacı mutlak olduğundan, Paul Valéry'yle André Breton arasında
bir yakınlık doğmuştu. Ama ne yazık ki geçici oldu bu. Bu karşıtlar birliği, daha başında
Baudelaire tarafından şöyle belirlenmişti: "Ben'in yoğunlaşması ve dağılması, işte her şey
burada!" Kimileri, sözcüklerinin titizce birleştirilmesinden yepyeni bir Gerçek çıkması
için şiirlerini ince ince işlerken, ötekiler de, gizemin kaynağına ulaşabilmek için evrenin
ta içlerine dalıyorlardı.

Gerçeküstücüler, ancak bulanık suda yapılan bu balık avından sonradır ki, kendi
ruhbilimsel ve fizikötesi kavramlarını çözüme kavuşturdular; çünkü hala kendi
sanatlarının anlamının peşindeydiler. Gerçekten de André Breton'a göre şiir, "yaşam
sorunumuza özel bir çözüm" getirmelidir. Şiir, uçsuz bucaksız topraklara ulaşım aracıdır
ancak, "Sanat, bu topraklara, yüzyıllardır Ben ve Üstben'in çetrefilli yollarından
uzaklaşmamaya çalışarak girmek için çabalamıştır. Ve bunları elde etmek için
sabırsızlanmaktadır."

Şair, çıkış noktaları "korku, tuhaf olanın çekiciliği, rastlantılar, rahatlık keyfi" olan kara
dizilerden, yetişkinlere yazılan peri masallarından esinlenebilir. İnsanın teptiği bu
içgüdülerinin dile getirilmesi belki de onu bu onarılmaz kaygılarından kurtaracaktır.
Georges Hugnet'nin de belirttiği gibi Gerçeküstücülük şiire dev bir adım attırmıştır. "Şiir,
Gerçeküstücülük arayışıyla, yazından ve kağıttan yaşamın ta içine kaymıştır. O, bir
sanat, zihinsel bir durum değildir artık, ama yaşamdır, zihindir. O bir hissetme ve
yeniden hissetme biçimidir, bir görme ve yeniden görme biçimidir, bir bilgi yöntemidir.
André Breton ve Paul Eluard'a göre şiir şöyle tanımlanır: "... İleri sürülen amacıyla, ya da
yaşama ilişkin görünümüyle, eklemli dilin dile getirmek için uğraşıp didindiği bu şey ya da şeyleri
gözyaşlarıyla, çığlıklarla, okşamalarla... ya da nesnelerle yeniden kurmaya ya da
göstermeye çalışan bir denemedir. Bu şey... ne olduğu sorusunu cevaplamayı reddeden o
enerjinin doğasındadır..."
Bu kabaran dalgada şair kişiliğini yitirir, evrenin gizemli titreşimlerinin ve evrensel
iletişimlerinin yankısı olur. Valéry'nin dünyalarından yola çıkan Gerçeküstücüler, bir
yerlerde büyük bir dinamizmle yüklü şiir birikimiyle karşılaştılar. Bunlar insanın
derinliklerinden özgürleştirici bir çamur deresi olarak fışkırıyorlardı. "Yıllardır, der
André Breton, yazın ahırını iyice temizleyebilmek için otomatik yazı çağlayanının çılgın
hızına güvendim. Bu durumda kapakları sonuna dek açık tutma isteği Gerçeküstücüler'in
kuşkusuz ana doğrusu olarak kalacaktır. Tanrı'ya ve dünyaya başkaldıran bu insanların
yapacakları ilk şey günahın ve tenin derinliklerine gömülmek olacaktı. Her şeyin
karmakarışık olduğu bu ilk kaosa dönüşte, şairler, kendilerine özgü duyarlıklarıyla,
gerçek nesnelliği uzaktan uzağa yansıtmayı bilmenin ayrıcalığına sahiptirler. Gerçek
anlamda şair, özel ve bireysel bir heyecanı dile getirmez, insanın derinliklerine iner.
Gerçeküstücüler, araştırmalarının başında kendi derinliklerine, içgüdülerine ya da
isteklerine karşı savaşmak için değil, tam tersine bunları özgür kılmak için inerler. "Bir
şiir aklın bozguna uğratılması olmalıdır." Gerçeküstücüler, aşkın bir dünyaya değil,
içgüdülerin krallığına inerler ve bu nedenle yapıtları garip yaratıklarla doludur. Çünkü
Gerçeküstücülük'ün hayvan ve bitki dünyaları dile getirilemez . La Liberté ou l'Amour'dan
(Özgürlük ya da Aşk) şöyle bir izlenim edinilir: "Sınırlı bireyselliğimiz açık seçik cennetsi
bir sonsuzlukla ilişki içindedir." Gabriel Bounoure'a göre Robert Desnos'un bu kitabı şunu
anlatır: "Gerçeküstücü deneyden oluşan içkin fantastiğin gerçekliğini gerektiren bulanık
büyüklükle birlikte salt yaşam olgusu, tüm şiddetiyle istek, cinsel Harikulade..."

Gerçeküstücü akım içinde olmasa da Sueur de Sang (Kan Teri) gibi bir yapıtta Pierre-Jean
Jouve bu bağlamda Gerçeküstü'ne Altgerçek'le ulaşır. İçimizde uyanık ya da uyur
durumda bulunan ama aynı zamanda tam olarak Biz olmayan bu devleri, yani en kötü
olanı, kendi başına tanımaya kalkışır,. Çünkü, sevgi uğruna, yaşam uğruna olsa da evrene
önce buralardan bakmak gerekir. Masalları, uygar dünyayla ilk kaosu karşı karşıya
getirir, bunlar "zihinle gizli güçlerinin" çatışmasının kanlı öyküleridir.
Demek ki, insanların en aşağılık olarak kabul edilen yanlarını betimleme, dikkati genel
olarak karanlıkta bırakılmış bir bölgeye çekiyor. Oysa kendi isteklerinden kurtulmak için
kaçınılmaz olan bu "pisliği pislikle temizleme" daha yüksek bir gerçeklik için yalnızca bir
hareket noktasıdır.
Gerçekten de, şairin kendini bilinçdışının güdümüne bırakması yapıtının bütünüyle
anlamsız olacağını göstermez. "Eline kalemi alan ne yazacağını, ne yazmakta olduğunu,
ne de yazdıklarını yeniden okurken neler bulacağını bilmez. Gizini bilmediği, kendi
elinden çıkan bir yaşama yabancıdır, bu nedenle olur olmaz şeyler yazdığını sanması,
bizlerin de ortaya çıkan ürün konusunda aynı düşüncede olmamız haksızlıktır. Örneğin
bir şey söylemek için mektuba başladığınızda olur olmaz şeyler yazarsınız.
Nedensizliğinize teslim olmuşsunuzdur.
Gerçeküstücülük'te her şey kesindir. Kaçınılmaz bir kesinlik. Anlam sizin dışınızda
biçimlenir. Bir araya gelen sözcükler sonunda bir şey anlatırlar. Oysa öteki durumda,
sözcükler, ancak daha sonra bölük pörçük dile getireceklerini daha baştan söylerler, der
Aragon. Zihnin her durumu değerlendirilmelidir ve "gerçeküstücü deneyde, üstünde
hiçbir bilgimiz olmayan bir değişkenin eğrisi kendini çizer gibidir sanki. Bu eğrinin
değişkenlerini ne adına tartışacaksınız? Yükselmeleri, alçalmaları, kopmaları
bilinmeyeni dile getirdikleriyle değerlenir. Deney yapanlar işte bu bilinmeyenin
peşindedirler." Böylece Aragon esinlenmenin olduğu yerde "bir şeyler" bulacağını
umanları safdışı bırakır. "Bir gerçeküstücü metnin kaynağı son derece önemlidir, ona çok
değerli olan açınlama özelliğini veren budur."

Böyle bir şiirin değeri, yalnızca onun derin anlamında değil biçiminde de ortaya çıkar.
Gerçeküstücü yazar, herkesin bildiği gerçekliği bütünleyen klasik yazarlardan farklı
olarak, iç dünyanın titreşimlerini aktarır. Anlatımı da bunların gizini damgasını
taşıyacaktır. Rimbaud'nun da yazdığı gibi, "Eğer oradan getirdiğinin biçimi varsa şair
yapıta bir biçim verir, getirilen biçimsizse biçimsizlik verir." Düş evrenini kullanılagelen
dille yansıtmak güçtür, bu durumda dile beklenmedik bir anlam yüklemek gerekir.
Gerçekten de alışkanlık, çok kullanılan sözcüklerin şaşırtıcı anlamlarının farkına
varmamızı engeller. Ve bu gündelik sözcükler yalnızca genç kalmasını bilmiş kulaklar
için tazeliklerini ve şiirselliklerini yeniden bulurlar. Pierre-Jean Jouve'un Vagadu adlı
çalışmasında belirttiği gibi, gerçeküstü yapıtları okumak, "insana zihnin çok özel bir
eğilimini kazandırır. Okuyucu ilk bakışta açıkça anlamaktan vazgeçmelidir. Gözlerinin
önünden geçen çeşitli ama sürekli yinelenen şeylere uyum sağlamalıdır." Yapay bir
kültürün tüm kazandırdıklarını unutarak iç dünyanın kabarmalarına bırakacaktır
kendini.
Otomatik yazıda olduğu gibi şiir, insanın yepyeni bir dünyayı belli belirsiz görmesine ve
buradaki ögeleri dış dünyadakilerle dengelemesine olanak tanır. Bu ögeler "eşit bir
düzeye getirilerek karışırlar ve şiirsel birliği oluştururlar." Bu anlamda biçimle özün
uyumu, güzelliğin Kantıçı ölçütü, asıl gerçeküstücü şiirleri niteleyebilir. Zaten
Gerçeküstücüler'in Traité du Style (Biçem Üstüne) adlı yol gösterici bir çalışması vardır. Ve
yazarı Aragon'a göre, "gerçeküstücü metinler arasında, güçlerine ve getirdikleri
yeniliklere göre, çok çarpıcı farklılıklar vardır. Çok iyi yazıldıklarından düş gibi olanları
vardır." Belçikalı eleştirmen Louis Carette de olaya şöyle bakar: "Le Paysan de Paris (Paris
Köylüsü) ya da Nadja adlı yapıtları geleceğin kıyılarına taşıyacak olan biçim ve biçemdir."

Ancak sezginin ulaşabileceği Kendini Göstermeyen'i açıkça dile getirmek için söylem
dilinin yetersiz olduğunu Bergson da gözlemlemişti. Bunu okuyucuya aktarmak için
ancak imgeler yolu denenebilir. Zihnin bu alandaki zayıflığını göz önüne alarak zekaya
başvurmak yerine, duyarlılığın, imgelem yetisinin üstüne gitmek gerekir.
Bununla birlikte tüm sanatsal kavramlarımızı altüst eden bu olağanüstü olay
Gerçeküstücüler'in kaleminden kendiliğinden doğar. İnsanın gönüllü olarak yetkini
arama çabası yolunda, kesin güzelliği oluşturmak kaygısıyla giriştiğ estetik ve ahlaksal
etkinliklere André Breton da karşı çıkar. Bu etkinlik "otomatik yazıda oluşmuş olan
imgeden" çıkar ve Breton da bunu sarsıcı olarak niteler. Lautréamont'un "...kadar
güzel"leri bu yeni şiirin bildirisini oluşturur. Demek ki, Jacques Riviére'le birlikte
Gerçeküstücüler'in kullandıkları katıksız imgeyi, öteki yazın adamlarının "bir düşünceyi
pekiştirmek ya da anlamlara zeka bağlamında değer kazandırmak için" başvurdukları
imgelerden titizlikle ayırmak gerekir. Gerçeküstücüler imgelerini anlatmak için öyle bir
sözcük öbekleştirmesine giderler ki, bunlar yalnızca görülen bir tek şeyle ilgilidirler.
Betimlediklerinin görüş alanına giren öteki ögelerle hiçbir ilişkileri olmadığı gibi bunlar
kendi zeka sistemimizle de özdeşleştirilemezler. Bütün Dada sonrası şiir bu imgelerin bir
yığınıdır. Sezgimizi biz orada gönlümüzce bir büyüteç gibi kullanarak bu imgelerle
yıldızları ve melekleri yerlerinden oynatabiliriz."
En vurucu imgeler, dile getirilmesi en güç, en çelişkili ve en keyfi olanlardır. Anlam ve
mantığı altüst ettikleri gibi kullandıkları nesneleri birbirlerinin içine sokarlar. Bu büyülü
evreni anlatan yapıtlarda yoğun bir şiirsellik, düşsel bir hava yansır. Le Poisson Soluble'de
olduğu gibi adları da anlamlıdır. "İnsanın da düşüncesi içinde çözünür olabileceğini"
belirten beklenmedik bir biçim. Zihnin kendini bu çekici imgelere bırakarak büyülü
oyunun ardına takılıp gidecektir. "Bu, gecelerin en güzelidir, şimşekler gecesi; gündüz,
onların yanında gecedir."
Le Revolver à Cheveux Blancs'dan da (Ak Saçlı Tabanca) şu imgeleri çıkartalım: Kapamaçı bir
türlü bulunamayan, varlığı da dizili bulunduğu ipe bağlı bir inci gerdanlık. İşte
umutsuzluk... Pek de önemli değil bu. O yine de bir orman oluşturacak işe yaramaz bir
ağaç yığınıdır; o yine de yaşamımızdan bir gün eksik kalacak bir yıldız yığınıdır; o yine de
bir yaşama biçim verecek işe yaramaz, eksik günlerin bir yığınıdır."

Böylelikle André Breton, "şiirsel imgelemin kaynaklarına inmek ister. Bu ülkülerin
yolunu şimdi bir ok göstermekte ve gerçek amaca ulaşabilmek artık yolcunun
dayanıklılığına bağlıdır yalnızca." Kendi kendine bırakılınca, düşünce imgelerin
olağanüstü evrenine öyle bir kapılır ki, Louis Aragon şöyle der: "Onları artık
yönlendiremiyorduk, onların alanı olmuştuk, onlarla kuşatılmıştık."
Bizden uzak gerçekliklerin beklenmedik yaklaşımları hiç de isteğe bağlı değildir. André
Breton, Pierre Reverdy'nin "ırmakta akan bir şarkı var", "gün, beyaz bir örtü gibi yayılır"
türünden imgelerini yok sayar, ya da "dünya bir çantanın içine girer" gibilerinin önceden
çok az düşünülerek kurulduklarını ileri sürer. İki terimin neredeyse rastlantısal
yaklaşımından fışkıran özel bir ışık, imgenin ışığına, son derece duyarlıyızdır. Bu ögeler bir
kıvılcım çaktırmak için yan yana getirilmemiştir. André Breton'un gerçeküstücü olarak
adlandırdığı etkinlik sırasında ansızın ortaya çıkan ürünlerdir. Bu durum da us, o parlak
olguyu gözlemlemek, değerlendirmekle yetinir. Nasıl ki kıvılcımın yaşamı, içinde
oluştuğu, yoğunluğu seyreltilmiş gazlara bağlıysa, gerçeküstücü hava da mekanik yazıyla
yaratılmıştır... Ve özellikle, en güzel imgelerin üretilmesine olanak sağlar. Hatta denebilir
ki, bu imgeler bu başdöndürücü yarışta zihnin tek yönlendiricileri olarak gözükürler.
Böylece "Gerçeküstücülük, çağının bunalımını anlatırken güzelliğe de yeni bir yüz
vermeyi başarmıştır."

Bu "yasak bölgede"ki gezinti öyle bir çekicilikle bezenmiş bir dünyaya varır ki, oralarda
dolanan serüvencinin tek özlemi bu gezintiye yeniden başlamak olur. Verdiği özel keyifle
olsun, gizemli etkileriyle olsun Gerçeküstücülük yeni bir erdemsizliktir, bu da esrarın
yarattığı cennetlere benzer bir cennetin habercisidir. Tüm yaşam bir tür esrikliğe
sığınmış gibidir. Bu esriklik aklı boşlukta bıraktığı gibi ona Bilinmeyen'in kapılarını açar.
Louis Aragon Le Paysan de Paris'de, "bu çok önemli değişik olguyu dünyaya ilan ediyorum.
Yeni bir erdemsizlik doğmuştur, başını döndürecek yeni bir olgu daha verilmiştir insana:
Gerçeküstücülük, Gölge'nin ve Kendinden Geçme'nin oğlu. Giriniz! Giriniz! Anlık
yaşamın krallıkları burada başlamaktadır. Ey çağdaş esrarcılar! Büyülenmiş zevklerin
şimdiye dek yarımkalmış gamını aletsiz olarak çağrıştırdığınız zaman, uyanışın belli
belirsiz aydınlıklarının bulunuşundan onların somutlaştırılmasına dek varan tanrısal bir
görüş gücünü sağladığınızda (ki beyaz yumuşak ellerine karşın ne akıl ne de koruma
içgüdüsü bu gücü sınırsızca kullanmamızı engelleyebilecektir.) Binbirgece Masalları'nın
uyanık uyurlarının, tansık görmüşlerin ve çırpınıp duranların daha nelerine
özeneceksiniz? Gerçeküstücülük denen erdemsizlik, insanı şaşırtan imgenin tutkulu ve
düzensiz bir biçimde kullanılışıdır. Ya da daha doğrusu, imgeyi denetimsiz kışkırtmadır
yapılan. Bu kışkırtma iki amaçlıdır: Birincisi imgenin kendisini amaçlarken, ikincisi de,
imgenin yarattığı alanı kapsar. Bu alan, değişimlerin, önceden kestirilemeyen
bozgunların gösterildiği alandır. Çünkü her imge her seferinde sizi Evren'i yeniden
gözden geçirmeye zorlar... Görkemli yıkımlar: Yararcılık ilkesi bu üstün erdemsizliği
uygulayan herkese yabancı olmaya başlayacaktır."
Gerçeküstücü dünyasında bilinen verilerden, açık seçik düşüncelerden çok uzağızdır.
Oysa, şurası bir gerçektir ki, imgelerin ayrı cinslerden olması, tutarsızlıkları, yararlıya
yönelik sınıflandırma alışkanlıklarımızla vardırlar ancak. Şair, bunun tam tersine, keskin
duyarlılığıyla imgelerin derin benzerliklerini, çıktıkları ve yeniden dönmeyi özedikleri
kaynakları yakalar. İmgeyi şöyle tanımlayabiliriz: "Maddenin çokluğunda yeniden
bulunan zihin birliği." Pierre Gueguen de imgeyi, "özdeşlik ilkesinin büyülü bir biçimi"
olarak niteler. Birçok çağdaş şaire göre düzensizlik yalnızca çizginin dışına çıkmaksa,
daha yüksek amaçlar güden ötekiler için düzensizliğin şeytansı görünümü yüksek bir
düzenin yansımasıdır. Görüşleri birbiriyle çatışarak kendi kendilerini yıkar ve zihni
temizler, başka bir değişle, zihinde boşluk yaratarak onu arıtır. "Gece ya da kar gibi
boşluğu yansıtan imgeler"in yığılmasıyla Paul Eluard, Rolland de Renéville'in belirttiğine

göre, sevginin çeşitli görünüşlerinin ardında yatan "tek bir kendilik'in" varlığını
çağrıştırır., çünkü o bir aşk diyalektiğiyle kadının çeşitli yüzlerinden ülküsel kadına varır.
"Daha çok gençken, diye yazar Donner à Voir'da, kollarımı saflığa açtım. Sonsuzluğumun
gökyüzünde yalnızca bir kanat çırpması oldu bu, bir gönül çırpması, fethedilmiş
göğüslerde çarpan sevdalı yürek. Artık düşemezdim."
Oysa ahlaksal düzlemde, "Mutlak'ı ve sevilen varlığın kimliğini keşfetme"nin karşısında
yüce birlikten uzaklaşma duygusuyla insanın içine düştüğü umarsız soyutlanmışlığın
keşfedilmesi vardır. Paul Eluard'ın şiirlerinin birinin adı da, L'Univers Solitude'tür (EvrenYalnızlık). Şiiriyse, "yıldızlara özgü bir suskunluk içinde ışıldar. Düşte parlayıp sönen
somut anın kızı olan katıksız yaşamın gerçeküstü çıplaklığıyla bezenmiştir."
Demek ki Gerçeküstücüler için sanat, Üstgerçeklik'e ulaşmaya çalışan bir yoldan başka
bir şey değildir. Yapıtları böylece aynı zamanda şiirseldir. Çünkü André Breton, "şiir
uğraşısını" bu yüce amaca ulaşmak için öğütler. "Yazınsal heyecan ya da zevk, burada
zihnin temel etkinliklerini yöneten ve halen gizemini korumuş olan yasaların özel bir
durumundan başka bir şey değildir."

Toplum geliştikçe kendiliğindenlik üstüne düşünülen düşünce giderek etkisini
artırıyordu. Oysa ilkel topluluklarda düş bir bilgi aracı, şairler de gerçek peygamberlerdi.
Ardından, öznel ve nesnel dünyalar arasına büyük bir duvar örüldü. Ve ne yazık ki düş,
"yalnızca bir dizi akıl hastalıklarıyla nevrozların tanımlamasına bir araç olarak
kullanıldı."

Aynı zamanda insanı bölen keyfi ayrımları da yıkmak gerekir. Bu bağlamda Tristan Tzara
şaire önemli bir görev yükler: Dışavurulması ve egemen kılınması gereken bu çıkar
gözetmeyen etkinliği en iyi becerebilen şair değil midir? Onun simgeleri, "dış dünyaya
ayrı yollardan ve yüksek bir biçimde birtakım olgular atar. Bunlar iç dünyanın ta
diplerinde gizli bir durumda yatan başka ögelere uygun düşerler. Bir yerde bir dereceye
kadar durağan olan, bir başka yerde aynı derecede devingene dönüşür ve düşün içe
atılmış yetileri, şiirde dışa yönelik yetilere dönüşürler. Yalnızca "bir anlatım aracı", ahlak
dersi verme ya da propaganda aracı olarak kullanılanın yerini, bir zihin etkinliği olan şiir
almalıdır."
Gerçek şair temelde devrimcidir, çünkü o, bütün güvenlik isteklerine karşı, gerçek
doğamızı oluşturan akıldışı güçlerle, tek başına özdeşleşmeye çalışır. Şiir, dile getirmekle
yükümlü olduğu, imgeleri ya da sözcükleri, kendini oluşturan toplumsal koşullarla
birlikte, fazlasıyla aşar. "Gerçekten de şiir, düşüncenin amaçlarını tüm karmaşık
bütünlükleriyle birlikte kapsar. Düşüncenin işleyişi şiirin çevresinde odaklanır, oysa şiir
düşünceyi yüceltir, onu aşar ve kendi geleceğinde yoksayar."

M. KAĞAN WİLL ŞAHİNOĞLU
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Bir Haz İçin
Derli toplu düşünmemiz gerektiğinde, memleketin neredeyse her meselede kritik bir
noktada olduğu aşikardır, bilebildiğimiz üzere. Politik doğruculuk bir yana dursun,
“tarafsızlık” olarak adlandırılan bir hastalık da aramızda gezinmektedir. Suçluyla
masumun, haklıyla haksızın ve doğruyla yanlışın çatışmasında “tarafsız” olduğunu
beyan etmek, kabahatli olana göz yumup ezileni yok saymak demektir.
Delilleri apaçık ortadadır ki tarih yazımı bir dürüstlük savunusundan ziyade güçlünün
yahut da kazananın dedikleri ve duymak istedikleri çerçevesinde kurgulanır çoğu zaman.
Fakat bu durum, tarih biliminin niteliğini ve kıymetini öldüremediği gibi doğrunun
peşinde koşanlar ile yalanlara çanak tutanların arasında bir çatışma doğurur, ki bu
bağlamda...
...
...
Özümsenen değerler gereği sanatsal üretim ağırlık olarak “HAZ VERMEĞİ” amaçlar,
kimisi kendisini buna ÇOK kaptırır, doğru olandan ve mensubu ol-ması gerekentaraftan SOYUTLAR kendini. Bir bilim olarak politik, bu durumda olanlara “LÜMPEN”
demeyi uygun görür. Bir sanatçı olarak ben, böyle olanlara “DÖNEK” demeyi uygun
görürüm. Çünkü nasıl bir şeyin mümkün olması o şeyin doğru olduğuna dair ispat
değilse, bir şeyin KARALANABİLİR/ZIRVALANABİLİR olması da onun gerekli ve
“sanatsal” olduğuna ispat değildir.
Ne YAZIK Kİ sanat, estetikten ibaret değil.
Ne GÜZEL Kİ sanat, estetikten ibaret değil.

Dünya genelinde şiiri takip etmesem de diyebilirim ki bugün, Türkiye’de çağının şairi ve
ŞİİRİ -düzeyi gereği- yoktur, buna bir örnek de veremeyiz. KLANLAŞAN ve doğal olarak
da birbirine düşmanlaşan şiir çevreleri öncül olarak niteliği ve akabinde de kalıcılığı -yeri
doldurulamayacak seviyede- sömürmek suretiyle bitirir.
...
Dinamikleri gereği sanat üretimi ve tüketimi, tarihe iz düşmek marifetine sahiptir
istemsiz ve de bilinçsiz olarak. Bakınız ki Homeros, Sappho ve adını saymak istemediğim
niceleri bahsi geçen dönemin araştırmacıları için küçüklü büyüklü kaynaklar bırakmıştır
geride. İnsan ölümlüdür çünkü.
Bilinir yahut bilinmez fakat Karl Marx da şiirlerinde -özellikle Menschenstolz gibi
şiirlerinde- hem dönemi, hem de düşüncesi için mühim notlar bırakmıştır. Teatral
üretimlerde de Heinrich von Kleist, Gerhart Hauptmann gibi isimler gerek sosyalist bilinç
için ve gerek toplum belleği için geri dönüp bakılması gereken eserler yaratmışlardır.
Bizim dönemimizin Michael Kohlhaas’ını kim yazacak peki, bütün bu çekişmelerin
ötesinde? Memleketimden İnsan Manzaraları’nın daha iyisini hanginiz yaratacaksınız? Daha
kuvvetli arabalar, daha yüksek evler, daha uzun ömürler ve daha çok paralar
yaratabilmekte insan ırkının üstüne yok, evet fakat ben donanım ve nitelik olarak
gelişkinliğe ulaşabilmiş bir sanatçı göremiyorum çağdaşlarımın arasında.
Herhangi bir kulvarda bir sanatın bir amaç olarak tanımlanması, onun işlevini köreltir ve
özünden koparır. Bunu engellemeyle alakalı yapılması gereken öncül davranış, sanatın
üretimi ve tüketimi konusunda olan eğitimlere verilen değerin arttırılması -eğitimlerin
arttırılmasıdır. Çünkü zevkler ve renkler, pek tabii, tartışılmak için vardırlar.

...
Ne heykeltıraş bekler sabahı,
Ne taze TUVALİ mezar.
Ne de ŞAİR, bir günahı,
Beni beklediğin kadar.
GEÇTİ isteme gelmemi,
Bokluğumda buldun beni;
Bırak TELİFİMDE gölgeni,
Gelmem, artık neye yarar?
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Venedik'te Aşk, Ölüm, Salgın
Üçgeni
Eser, aslında Goethe hakkında bir öykü olarak tasarlanmıştır. Goethe'nin ileri yaşta
Marienbad adlı kentte yaşadığı bir aşk hikâyesi olacaktı ancak konu özelden genele doğru
bir gelişme gösterdi. Goethe model olarak yaratılan Gustav von Aschenbach karakteri
üzerinden Prusya ve II.Wilhelm döneminin tehlikeli boyutlarını eleştirerek sanat ve
sanatçı sorununu işleyen yazar, bu bağlamda aşk ve Hint kolerası salgınından
kaynaklanan ölüm temalarını ön plana çıkarmıştır.
Sanatın kökenlerine ilişkin bir soruyu yani sanatın doğuştan gelen bir yetenek mi yoksa
Aydınlanma'ya bağlı bir düzenlenmenin sonucu mu olduğu, başka bir deyişle sanatın
kökeninin akılcı mı yoksa akıldışı mı olduğu sorusu yazarın eserde yarattığı genç figür
Tadzio ile yanıtlanır.
Gustav Aschenbach ya da ellinci doğum gününden beri resmen taşıdığı asalet unvanıyla
Gustav von Aschenbach, bir ilkbahar günü Münih'ten bir başına uzunca bir gezintiye
çıkar. Oysaki onun için seyahat etmek, insanın istemediği hâlde ara sıra başvurmak
zorunda kaldığı bir sağlık önlemidir. Aschenbach bütün ruhuyla Avrupa’yı benimsemiş;
Avrupa’dan dışarı çıkmak şöyle dursun, hiçbir zaman böyle bir arzu bile duymamıştır.
Üstelik hayatının bitişine doğru gittiğinin de farkındadır. Bir müddet ruhunda fırtınalar
koparan seyahat etme arzusunu bastırsa da sonucu değiştirmez. Aslında bu, sanatçının
kaçmak arzusuydu; uzaklara, yeniliklere, kurtulmaya, yüklerden sıyrılmaya,
unutmamaya duyduğu bir özlemdi. “Tükenmişlik sendromunu” yüreğine kadar hisseden
Aschenbach, eserini bitirememek düşüncesiyle sinirlerini yıpratır. Aschenbach, Silezya
eyaleti kasabalarından L.’de yüksekçe bir adliye memurunun oğlu olarak dünyaya
gelmiştir. İyi bir eğitim alır, daha delikanlıyken herkes tarafından başarıyla yükümlü
tutulmuştur. Fakat bünyesi doğuştan güçlü değildi, sağlık sorunları yaşıyordu.

Genç yaşlarda yaptığı ve karısının ölümüyle sonuçlanan kısa evliliğinden ona bir kız
çocuğu kalmıştır. Gustav Aschenbach; ortadan biraz daha kısa boylu, koyu kumral saçlı,
sakalsız, çelimsiz bir gövdeye sahip biridir. Yedi Yıl Savaşları'nın sahra hastanelerindeki
kanlı cehennemine şahit olmuştur.
Seyahat kararını verir, uzun ve yorucu bir gemi yolculuğuyla Venedik'e ulaşır. “Ah
Venedik! Şahane şehir! Hem tarihi hem de şirinliğiyle aydınlar için dayanılmaz cazibesi
vardır bu şehrin!”(s.30)
Venedik’te bir otele yerleşir. Otelde değişik milletlerden insanlar vardır. Amerikalılar,
kalabalık bir Rus ailesi, kibar İngiliz kadınları, Fransız mürebbiyeleriyle Alman
çocukları, Slavlar... Ve bir masa dikkatini çeker. On beş, on yedi yaşlarını gösteren üç
kızla aşağı yukarı on dördünde uzun saçlı bir erkek çocuğu... Hayretle oğlanın eşsiz bir
güzellikte olduğunu görür. Bal sarısı saçlarla çerçevelenmiş solgun yüzü, çekme burnu,
sevimli ağzı, farklı ve tanrısal bir vakar taşıyan edasıyla Grek dünyasının en soylu
çağından kalma heykelleri hatırlatıyordu.(s.42) Aschenbach ne doğada ne güzel
sanatlarda buna benzer bir başarıya rastlanmadığını düşünür. Anneleri ve
mürebbiyeleriyle tatil yapan zengin bir Polonyalı aile... Gustav Aschenbach, çocuğu bir
akşam yemeği esnasında fark eder. Sabah kahvaltısında çocuğun yüzünü tam profilden
gören Aschenbach, çocuğa hayran kalır. Aschenbach her gün otelin plajında oturur ve
saatlerce denize bakar. İşte, bu sıralarda Polonyalı aile de plaja gelir. Aschenbach sürekli
çocuğu, hareketlerini hayranlıkla seyreder. Seslenmelerden çocuğun adının Tadzio
olduğunu öğrenir.
Aschenbach, Venedik için hazırladığı günlük programına uyarak caddelere gezintiye
çıkar. Sokaklarda pis ve boğucu bir sıcaklık hüküm sürmektedir. Bunun yanında ağır bir
koku da insanı rahatsız eder. Venedik'in dilencilerle dolu, pis kokulu ara sokaklarını
görürüz romanda. Aschenbach, kentin havasının sağlığa zararı dokunacağını ve
memleketine dönmesi gerektiğini düşünür. Sabah otelden ayrılır fakat sabah gördüğü
Tadzio'nun görüntüsü içinde gelgitler oluşturur, ani bir kararla Lido'ya döner ve tekrar
odasına yerleşir. Otelden ayrılmanın Tadzio'dan dolayı bu kadar ağır geldiğini anlar.
Onun için dönmüştür.

Otelde kaldığı sürece herkesin otelin programına uyması nedeniyle Tadzio’yu sık sık
görür, her yerde ona rastlar. Otelde, deniz yolculuklarında, San Marco Meydanı'nda,
sokaklarda, plajda... Özellikle Tadzio’yu plajda seyretmeyi çok sever. Tadzio ile
konuşmak, ondan ilham almak, çocuğun güzelliğini fikir semalarına çıkarmak istiyor
fakat cesaretini toplayamıyordu.
Tadzio ortadan yok olunca gün de Aschenbach için bitiyordu. Tek endişesi Polonyalı
ailenin otelden ayrılmasıydı. Zamanla çocuk da Aschenbach'ın ona karşı ilgisini fark
eder. Artık birbirlerine karşı göz aşinalığı vardır.
Lido'da kalışının dördüncü haftasında Aschenbach, dış dünya ile ilgili korkunç bazı
şeyler sezer. Mevsim ilerlediği hâlde otelin müşterileri artacağına azalmıştır. Günün
birinde sık sık uğradığı berberde, söz arasında kulağına çalınan bir kelime onu
düşündürür: “Afet” Ne afeti? Kentte garip bir koku vardır. Sefaleti, yaraları, kuşkuyu
uyandıran, bir temizliği hatırlatan ağır ve ilaçlı bir koku... Belediye; kent halkına bu
havalarda olağan bazı sindirim sistemi hastalıklarına karşı istiridye ve midye yemekten,
kanal sularını kullanmaktan sakınmalarını ihtar eden ilanları sokak köşelerine asar. Halk
köprülerde, meydanlarda küme küme birikmiş; konuşmadan bekliyordu. Bir şey vardı
kentte yolunda gitmeyen... Aschenbach, bir satıcıdan bu kokunun belediye tarafından
alınan koruyucu bir önlemden yani mikrop öldürücü bir ilaçtan kaynaklandığını öğrenir.
Belediye, halka karşı ketumdur bu konuda. Bu ilaçlamanın sıcak havalar yüzünden ve
sağlık açısından gerekli olduğu için yapıldığını ifade eder. Yerel gazeteler, afet (Eserde
salgın anlamında kullanılır.) ile ilgili söylentileri kaydetse de değişik rakamlar verirken
resmî açıklamaları ve yalanlamaları da yayımlar fakat bunların doğruluğundan da kuşku
duyduklarını ifade ederler.
Alman ve Avusturyalı müşterilerin otelden ayrılışındaki neden şimdi anlaşılır.
Aschenbach, gazetelerden okuduğu bu haberler karşısında susmanın ve bu işi gizli
tutmanın doğru olduğunu düşünür.

Oysaki Venedik’in kötü bir sırrı vardır: Asya(Hint) kolerası... Salgın...
Bundan sonraki süreçte Aschenbach, çocuğu rastlantıya bırakmaksızın daha yakından
izler ve kollar. Mesela pazarları Polonyalı ailenin plaja hiç gelmediğini, San Marco
Kilisesi'ndeki ayine gittiklerini bilir. Venedik içinde yaptıkları gezintide gizlice onları
takip eder.
Aschenbach, zaman zaman çocuğa olan bu ilgisinde kendini sorgular. “ Nereye
gidiyorum? Ne derler?” Eserde Aschenbach’ın çocuğa olan ilgisini anlatan bölümlerde
Yunan mitolojisine, tanrı ve tanrıçalarına benzetme yoluyla sıkça yer verilmiştir. Bu
bölümlerde Aschenbach’ın çocuğa olan ilgisi pedagojik açıdan bazı okur ve eleştirmenler
tarafından pedofili izleri görülüp eleştirilse de yazar bu ilgiyi sanatçının güzellik
karşısındaki hayranlığı olarak yorumlar. Elbette eserin bu yönü tartışmaya hep açık
kalacaktır.
Bu esnada Venedik’in iç kesimlerindeki o karışık ve kuşkulu olaylar esrarlı bir şekilde
devam eder. Yerel gazete sayfalarında afet (salgın) ile ilgili iddialarla yalanlamalar
birbirini izler. Hastalığa tutulanların, hastalıktan ölenlerin sayısı bir yerde yirmi, kırk
hatta yüz ve daha fazla gösterilirken öte yanda varlığı büsbütün inkâr edilmemekle
beraber hastalık kente tamamen dışarıdan sokulmuş, tek tük vakalar diye bildirilir.(s.81)
Yer yer hükümetin bu konuda açık ve net bilgiler vermemesine karşı protestolar görülse
de kesin bir sonuca varılamaz. Bu konuda yerel halk da konuşmaya yanaşmaz,
belediyenin ve hükümetin tutumundan çekinirler. Aschenbach, onları zaman zaman
zorlasa da birkaç cümlenin dışında pek bir bilgi elde edemez. Gerçek olan şudur ki
Venedik'te bir süredir belediye tarafından yapılan dezenfeksiyon vardır. “Bu iş, polisin
aldığı bir önlemden ibaret!”,”Bunaltıcı ve istisnai sıcakların halkın sağlığında meydana
getirebileceği bozulmayı ve sağlığa zararlı bütün her şeyi görev icabı ve vaktinde
önlemeye yönelik bir önlem!”,”Polisin bu hareketi övgüye değer!” gibi cevaplarla halk
oyalanmaktadır.

Bir akşam yemekten sonra kentten gelmiş bir sokak şarkıcısı grubu otelin ön bahçesinde
konser verir. Ayrıca bir de soytarı vardır gösteride. Konsere Aschenbach, Polonyalı aile ve
Tadzio da katılır. Otelin havası birden neşelenir. Aschenbach, soytarıya Venedik’teki
dezenfektenin sebebinin salgın olduğunu söyler. Soytarı “Ne salgını, ne afeti? Ne
münasebet? Koruyucu bir önlem, bilirsiniz işte!” gibi tereddütlü cevaplar verir. Soytarı,
otel görevlileri tarafından sorguya çekilir. Soytarı, salgın hakkında boşboğazlık
etmediğine dair güvence verir; yeminler eder. Salgını saklama konusunda turizm sektörü
de en az yetkililer kadar gayret içindedir işleri açısından. Belediye ve polis gibi devlet
kurumlarıyla turizm gibi özel sektörün insanların sağlığını hiçe sayarak salgın konusunu
saklamaları akıl alır gibi değildir. Öncelikle devlet politikasının insana ve insan sağlığına
birinci derecede önem vermesi gerekir. Yetkililerin yeri geldiğinde tüm sektörün
menfaatini düşünmeden önlem alması gerekir.
Zaten Aschenbach'a yapılan açıklamalar yeterli gelmez. Hemen ertesi gün kenttekileri
denemek için bir İngiliz turizm acentesine gider, bir miktar para bozdururken işini gören
memura o kaçınılmaz soruyu sorar. “Kentte ölümcül bir salgın mı var? Bu
dezenfeksiyonun sebebi nedir?” Yine aynı cevapları alır. Sanki kent halkı, yetkilileri ağız
birliği yapmışlar. Fakat İngiliz memur daha fazla dayanamayıp gerçeği söyler: Birkaç
yıldır Hint kolerası yayılma eğilimi gösteriyor, başka memleketlere de geçtiği görülüyor.
Bu salgın bütün Hindistan’ı kasıp kavurmuş; doğuda Çin'e, batıda Afganistan ve İran'a kol
salmış; belli başlı ticaret yollarını izleyerek Astrahan'a, Moskova'ya kadar ilerlemiştir.
Avrupa bu afet karşısında titrerken Suriyeli tüccarlarla denizi aşmış, Akdeniz’in birçok
limanında görülmüş, Toulon ve Malaga'da başkaldırmış, Palermo ve Napoli'de birkaç kez
maskesini göstermiş, bütün Calabria ve Puqlia'ya yerleşmiştir. Yarımadanın kuzeyi bu
yayılmadan korunmuş fakat mayıs ayı ortalarında Venedik’te aynı günde bir deniz
işçisiyle zerzevatçı bir kadının kurumuş, kararmış cesetleri bulunmuştur. Bu olaylar gizli
tutuluyor ama bir hafta geçmeden başka başka semtlerde on, yirmi, otuz olay daha
görülmüştür. Venedik’te bir salgının baş gösterdiğine dair haberler çıkmıştır. Venedik
makamları kentin sağlık durumunun her zamankinden iyi olduğunu bildirmiştir. Şu var
ki hastalık yiyeceklere, sebzeye, ete ve süte bulaşmış; yalanlamalara rağmen ölüm
Venedik’in dar sokaklarına, kanallarına yayılmıştır. Hatta görünüşe bakılırsa
mikropların direnci ve üremesi iki katına çıkmış, salgın dalgalar halinde yayılmaktadır.

İyileşme olayları binde bir görülse de hastalığa yakalananların yüzde sekseni ölüyor, bu
ölümler çok feci bir şekilde oluyordu. Vücut, damarların bol bol saldığı suları dışarı
atamıyor; hasta birkaç saatte kuruyup kalıyor; zift gibi katılaşan kendi kanıyla
zehirleniyor; kramplar ve kısık iniltiler içinde boğuluyordu. Haziran başlarında tecrit
pavyonları, şehirdeki iki yetimler yurdu hastalarla dolmuştur; rıhtımlarla mezarlık
arasında mekik dokur gibi korkunç taşımalar görülüyordu. Genel bir zarar korkusu,
otellerin, mağazaların, çeşitli turizm kollarının uğrayacağı büyük kayıplar uluslararası
anlaşmalara uyma duygusundan daha ağır basıyor; salgın resmî makamlarca
yalanlanıyordu. Venedik Sağlık Müdürü duruma fazla dayanamaz ve istifa eder. Yerine
daha uysal, laf dinleyen biri getirilir. Halk her şeyin farkındadır elbette. Yöneticilerin
düzenbazlığı aşağı tabakalarda ahlaksızlığa yol açar; taşkınlıklar, hayasızlıklar,
cinayetler, fuhuş gittikçe artar.(s.90-91) Yani salgın, insan sağlığıyla birlikte toplumsal
değerleri de bozar ve çürütür. Buradaki çürüme yönetimden başlar, halka doğru ilerler.
Eserde mekanın Venedik olması yaşadığımız Covid-19 salgınında İtalya’nın kayıplar
açısından başı çekmesi yönünden oldukça ilginçtir. Bu da edebiyatın öngörüsünün bazı
eserlerde ve dönemlerde ne kadar ileri olduğunu bir kez daha gösterir. Eserde yazılanlar
artık hiçbirimize yabancı değil! Hâlâ sürecin içindeyiz.
İngiliz memur Aschenbach'a bir an önce Venedik’i terk etmesi gerektiğini söyler.
Aschenbach, bu öğrendiklerini Polonyalı aile ile paylaşıp paylaşamayacağını kestiremez.
Bir yandan Tadzio'yu alın ve buradan gidin, demek istiyor. Bir yandan da Tadzio’yu
sonsuza kadar kaybetmekten korkuyordu. Aschenbach, kararsızlığın ve bilmenin
cehennemindeydi. Susmaya ve kalmaya karar verir. O gece korkunç bir rüya görür.
Rüyadan sinirleri harap, sarsılmış bir şekilde uyanır.

Kent birden boşalmıştı, yabancılar tek tük görülür olmuştu. Hakikatler ne kadar saklansa
da kaçışı ve paniği engelleyemedi. Polonyalı aile henüz gitmemişti, Tadzio gitmemişti.
Aschenbach, iyi ve genç görünmek ister; sık sık otelin berberine gider. Saçlarını boyatır,
cilt bakımı yaptırır. Tüm gayretleri Tadzio tarafından beğenilmek içindir. Tadzio’yu ve
ailesini kentin dar sokaklarında takip eder yine. Bu takipte Tadzio onu görür fakat
gördüğünü belli etmez. Belli bir noktadan sonra Aschenbach takibi yarıda bırakır çünkü
son zamanlarda kendini iyi hissetmez. Birkaç gün sonra Polonyalı aile salgın yüzünden
tedirgin olur ve otelden ayrılır. Artık otelde her şeyin üzerine bir hüzün, vakti geçmişlik
çökmüştür. Aschenbach, oteli terk etmez. Sürekli Tadzio’yu düşünür, çocuğun gidişiyle
dünya güzelliğini kaybetmiştir onun için. Ve bir gün otelin plajında rahatsızlanır,
koleradan ölür. Onun ölüm haberiyle yazara saygıyla bağlı dünya sarsılır.
İnsanoğlu yüzyıllardır salgın hastalıklarla mücadele eder. Sonucu zaferle sonuçlansa da
yine kayıplar verir. Çaresizliği ve faniliği görür, hisseder. Bu süreçte insanın hayata bakış
açısı, öncelikleri değişir. İnsanla birlikte toplum değişir, toplumsal değerler değişir.
Unutulan hassasiyetler yeniden dirilir.
Ülkece, dünyaca böyle zorlu bir süreçten geçtik. Biz de değiştik ve değişmeye devam
edeceğiz. Zaman ve sabır... Ve kitaplar... Süreçte yanımızda bulunması gerekenler...
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Kanlı Ayak İzi
Gecenin rüzgârı tedirgin, savuramıyor kaldırım kenarındaki kurumuş yaprakları. Bense
aldırmıyorum sokak köpeklerinin kanlı ayak izlerine. Ölümümden kaçıyorum, kendi
zavallı ölümümden. Çekingen adımlar bırakacağım ardımda, ağır aksak yaşanmış bir
hayat. Tanrım beni baştan yarat! Yarat ki sevdiklerim bana sırt çevirmesin, titreyen
ayaklarım nereye gideceğini bilsin. Tanrım, sana güzel bir sonbahar akşamında veda
etmek istiyorum ama şimdi zamanı değil.
Bomboş, ıssız sokakta, zifiri karanlığın içinde sırtımı metruk binanın, çürük duvarına
yaslamıştım. Kalp atışımı derinden duyuyor, nefes alışverişimi kontrol etmekte
zorlanıyordum. Üzerimde daha önce yaşamadığım bir tedirginlik vardı. Korkuyordum ve
müthiş bir ağlama istediği beni ele geçirmek üzereydi. Birinden saklanıyordum ya da
birilerinden. Tam emin değilim. Kurtulmak istediğim elimdeki kanlı bıçağı sımsıkı
tutuyordum. Bıçağı atıp kurtulmak varken neden hâlâ elimdeydi? Damarlarımda dolaşan
kanın içinde mıknatıs vardı ve bıçak, avucuma yapışmış gibiydi ya da bedenimin bir
parçası haline gelmişti.
Üstüm başım kan içindeydi, biliyordum ama üstümdeki kan izlerini örtmüştü gece.
Nereye baksam gördüğüm tek şey karanlıktı. Sanki biri gözlerimin önüne siyah perde
çekmişti. Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktım. Yıldızları gördüm, bir ressamın fırçasından
çıkmış gibi kusursuzdular. En son ne zaman gökyüzüne baktığım hakkında en ufak bir
anı belirlemedi zihnimde. Kendimi zorladım bir şeyler hatırlamak için ama zihnim kara
delik olmuş ve her şeyi yutmuştu. Gökyüzünü seyrederken sessizliğe teslim olmuş
sokakta, kulağımda maviden kırmızı dönüşen sesler. Yanılmak için her şeyi feda ederdim
ama duyduğum sesler katil oluşum kadar gerçekti. Çağdaş bir katil sayılmam, kılığım ve
duruşum öylesine bitik.

Kalbim, göğüs kafesimi delip geçecekmiş gibi atarken maviden kırmızıya dönüşen
renkler, gözlerimin önüne çekilmiş siyah perdeyi yırtarak yaklaştı, zalimce. Korku bütün
hücrelerimi ele geçiriyor. Ne yapacağım şimdi, titreyen dizlerim nereye gideceğini
bilmiyor. Burada öylece yok olmak mümkün olsaydı keşke, kırılmış cam gibi tuzla buz
olmak istiyorum tanrım. Lütfen, beni yanına al. Göklere çıkar. Burada, bu sefil yerde
ölmek istemiyorum. Tanrı beni duymuyor, görmüyor çünkü tanrı: kör ve sağır.
Tüm gücümü toplayarak koşuyorum karanlığın içine doğru. Yeterince hızlı değilim.
Ayaklarım ihanet ediyor bana sanki. Arkamdan bağırıyor polisler. Ne dediklerini
anlamıyorum. Koşuyorum, koşuyorum, arkamdan koşan polislerin nefesi ensemde
hissediyorum. Gücüm tükeniyor, yere yığılıp kalmaktan korkuyorum. Teslim ol diyor
polisler. Sonunda kavrıyorum sonumun geldiğini. Birkaç el silah sesi. Korkumu, kızgın
bir demir deşip geçtiği gibi yerde buldum kendimi. Kursağımda tanışmadığım kan pıhtısı,
dizlerimde kurak toprağın kokusu. Boynumdan boğazıma genzimi yakan sıcak sıvı,
sarıyor kana karışan hastalık gibi kambur cesaretimi.
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Psikanaliz Edebiyatı
“Yazdığım olgu öykülerinin kısa öyküler gibi okunması ve rahatlıkla söylenebileceği
üzere bilime ait ciddiyet damgasını taşımıyor olmaları bugün hâlâ bana tuhaf geliyor”
yazar Freud Histeri Üzerine Çalışmalar’ında¹. Freud ve Breuer çığır açan çalışmaları
Studies on Hysteria’yı yayınlar. Freud’un dedektif benzeri çalışmasının ve rakipsiz
hikâye anlatma kabiliyetinin izini taşıyan bir vakalar derlemesidir bu. Ne var ki, “Harold
Bloom’un ve başkalarının da sert bir şekilde iddia ettikleri gibi Freud’un yazıları modern
çağda üretilmiş dini kitabiyata (scripture) en yakın şeylerdir”² . “Freud’u büyük bir bilim
adamı yerine büyük bir retorikçiymiş gibi ele alacağım” der Szasz, ekler: “Psikanalizin (ve
psikiyatrinin) doktrinlerinin insan doğasına ve toplumsal kontrole, temelde Yahudiliğe
ve Hristiyanlığa dair önceki doktrinler üzerindeki “metaforik fetih”ten başka bir şey
değildir.”³
Freud kendisini bir bilim insanı olarak görmüştü ama Montaigne ve Emerson gibi büyük
bir denemeci olarak yaşayacaktır⁴. Freud bilim insanı olmayan bir kuramcıdır. Denemeci
teoriyi bilimden ayıran yöntem üzerine bir yöntem kullanmadan yazabilen bir yazardır⁵.
Freud’cu psikoloji, insan kültürüne yaptığı nihaî katkısı ne olursa olsun, artık bilimsel bir
teori olarak ciddiye alınmıyor. Kültürel bir görüngü olarak varlığını elbette sürdürecek⁶.
Eric Kandel’in demesiyle “psikanaliz tarihsel olarak amacı bakımından bilimsel olsa da,
yöntemleri bakımından nadiren bilimsel olabilmişti.”⁷

¹: Peter Brooks, Psikanaliz ve Hikâye Anlatıcılığı, çev. Hivren Demir-Atay – Hakan Atay, Boğaziçi y., İst, 2014, s. 115
²: David Mikics, Jacques Derrida Kimdir?, çev. Mustafa Bozkurt Gürsoy, Fol y., Ank., 2019, s. 119, 128
³: Thomas Szasz, Anti-Freud, çev. Çağatay Koparal, Hece y., Ank., 2017, s. 74-75
⁴: Harold Bloom, Batı Kanonu, çev. Çiğdem Pala Mull, İthaki y., İst., 2014, s. 12
⁵: Adam Phillips, Öyle ve Böyle, çev. İpek Şen, Ayrıntı y., 2019 s. 434
⁶: John R. Searle, Zihin, Dil, Toplum, çev. Alaaddin Tural, Litera y., İst., 2006, s. 13)
⁷: Mark Solms ve Oliver Turnbull, Beyin ve İç Dünya: Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş, Çev. Hakan Atalay, Metis y., 3. bs., 2020, s. 274

“Kimi zaman Freud’un bile kendini bir parça roman yazarı olarak gördüğü doğrudur.
Belki beceriksiz ya da dengesiz ama, yine de bir roman yazarı. Freud vaka geçmişi
anlatıcısı, klinik patoloji uzmanı ve kurgu yazarı gibi farklı konumlar arasındaki sınırları
silmeye çalışmıştır. (…) Histeri Üzerine Çalışmalar kitabının da roman gibi okunması
erdeminden bahsetmiştir. Leonardo da Vinci hakkında yazdığı denemenin “yarı
kurgusal” olduğunun ve bazı arkadaşlarının bunu “psikanalitik roman” olarak
gördüğünün farkındadır. Neticede bu denemenin ilk taslağına Hz. Musa ve Tektanrıcılık
başlığını vermiştir. (…) Bir gün Stekel’e, Berchtesgaden Ormanı’nda yürürken Freud şöyle
der: “Psikanalistlik deneyimlerime dayanarak sürekli aklımda romanlar yazıyorum;
roman yazarı olmak isterdim ama henüz değil, belki daha sonra.” Ernst Jones’sa,
Freud’un bilim insanı ve sanatçı yeteneklerini kendinde topladığını düşünmektedir:
“William James psikolojik tezlerini birer roman gibi, kardeşi Henry James de romanlarını
psikolojik tez gibi yazmıştır. Freud’un ilk çalışmalarının, bilimsel dünyadan ziyade
edebiyat camiasında daha geniş çaplı kabul gördüğünü biliyoruz. Vaka geçmişlerinin de
ona göre birer roman gibi okunduğunu hatırlıyoruz. Bununla birlikte, Havelock Ellis’in,
eserlerinin birer bilimsel çalışma değil, sanatsal başarı olarak ele alınması gerektiği
ifadesine Freud’un nasıl gücendiğini de unutmamak gerekir.”⁸
Freud kendini bir bilim adamı olarak görüyordu. “Bilimsel Bir Psikoloji İçin Tasarı”
başlıklı yazısında nöroloji, psikoloji ve fiziği birleştirmeyi umarak bilinçdışı, birincil
süreçler, ego ve bastırma gibi psikanalitik kavramları doğrudan beynin nöronal yapısıyla
ilişkilendirmeye çalışmıştı. Sonunda klinik gözlemlerini nöron doktrinine tatmin edici
şekilde dayandıramadığından bu tasarıdan vazgeçmek zorunda kaldı; fakat psikanalizin
bir bilim dalı olduğuna ve bir gün beyin anlayışımızla uyumlu olduğunun gösterileceği
inancından, inadından hiç vazgeçmedi.
Bence, Freud’un psikanalizin bilim olmadığını bilmemesi mümkün değil, buna rağmen
kırkından sonra daha bilimsel bir alan sunan nörolojiden kopup psikanalizde diretme
kararı alması benim için hâlâ bir muamma.
⁸: Michel Schneider, Okumak ve Anlamak, çev. Nazlı Ceyhan Sümter, Kolektif y., 3. bs., 2021, s. 272-273

Şu kadarını anımsatayım: “Marx’ın tanımladığı doğa yasaları, Darwin’in kör evrimci
mücadelesi ve Freud’un karanlık insan ruhunun şiddetli güçleri; tümü de, büyük ölçüde
ilhamlarını Newton’un fizik kuramından alırlar.”⁹ Bilim; ideoloji (Althusser) yada söylem
(Foucault) olarak 19. yüzyılda buyurgan hakimiyetini kurmuştu ve bir bilimperest,
bilimkolik olan “Freud, doğrudan gözlenemeyecek ve sınıflandırılamayacak bir varlığı
(bilinçdışı –İB) betimlemek için bir bilim adamının otoriter üslubunu kullanmıştır.”¹⁰
Freud’un bu üslupçu yanı edebiyatçı Nobakov’un üslupçuluğuyla yarışır.
N. Frye’ın şu saptaması yerindedir: Edebiyat, dilin özelleştirilmiş bir biçimidir, tıpkı dilin
iletişimin özelleştirilmiş bir biçimi olması gibi¹¹. Psikanaliz dilin özelleştirilmiş bir
biçimi, edebiyattır demekte bir sakınca görmüyorum.
M. MacKay Roman Nedir adlı çalışmasında “Freud’dan söz etmemin nedeni,” der, “birçok
eleştirmenin, özellikle de psikanaliz biçimsiz deneyimimize bir şekil veren ve anlam
kazandıran bir kurgulama türü olduğundan, psikanaliz ile anlatı arasında bir benzerlik
sezmesidir”¹². Her ikisi de kelimeleri kullandığından, psikanalizle edebiyat arasında
kaçınılmaz bir bağ vardır. Lacan psikanalizi retorik yöntemler ve edebi tasvirler kullanan
bir yazım olduğunu özellikle belirtmiştir. Psikanalizin bir mecaz sanatı olması fikri
öncelikle Lionel Trilling tarafından öne sürülmüştür. Sözdizimsel yer değiştirme sıfatıyla
sıralamak: Eksiltili, gereksiz sözcük kullanımı, aşırı devriklik, çiftleme, gerileme, tekrar,
eşleme. Anlamsal yoğunlaşma sıfatıyla sıralamak: Metafor, kaydırma, yerine koyma,
düzdeğişmece ve kapsamlayış.¹³

Michel Schneider böyle demekle birlikte “ne psikanalistler ne de onların hastaları birer
yazardır. Edebi çabaları takdire şayan olmakla birlikte, nafiledir. Edebiyatçı olmak başka
bir şeydir.” der. İlerleyen sayfalarda da tekraren şöyle yazacaktır: “Psikanaliz edebi bir
tür değildir. Analizde Lacan’ın öğrettiği gibi, “gerçek ama kurgu yapısına sahip” olabilir
belki, ama bunun edebi kurgu olmadığı kesindir.”¹⁴
⁹: Danah Zohar, Kuantum Benlik, çev. Seda Kervanoğlu, Ayrıntı y., 2017, s. 12, 14, 24-25, 28
¹⁰: Josh Cohen, Freud’u Nasıl Okumalıyız?, çev. Ersun Çıplak, Runik y., 2020, s. 32
¹¹: Northhrop Frye, Eleştirinin Anatomisi, çev. Hande Koçak, Ayrıntı y., 2015, s 102
¹²: Marina MacKay, Roman Nedir?, çev. Fazilet Akdoğan Özdemir, Boğaziçi Üni. y., 2018, s. 153
¹³: Michel Schneider, Okumak ve Anlamak, çev. Nazlı Ceyhan Sümter, Kolektif y., 3. bs., 2021, s. 263-264
¹⁴: Michel Schneider, Okumak ve Anlamak, çev. Nazlı Ceyhan Sümter, Kolektif y., 3. bs., 2021, s. 261-262, 275

A. Philips çok daha net, kesin yazar: Psikanaliz edebiyatın bir parçası haline gelmiştir.
Ben Freud’u geç dönem bir romantik yazar olarak görüyor, psikanalizi de bir şiir olarak
okuyorum¹⁵. Bir başka çalışmasında şöyle yazacaktır Adam Phillips:
Freud doktor olduğu kadar, hatta belki doktordan çok bir yazardı (25). Bedenin sadece
sözcüklerle tedavi edilmesinin doktor Freud’u daha edebi sanatlara yaklaştırması
kaçınılmazdı. (15) Romantizm etkisindeki iç gözlemci kahraman, psikanaliz yoluyla
bilimsel meşruiyet arayışına girmiştir. (14) Psikanaliz -Freud’un hayatının projesi- tıp
tarihinin olduğu kadar hikâye anlatıcılığı tarihinin de bir parçası olarak görülmelidir. (…)
Psikanaliz Freud’un, modern bir dünyada insanları yaşamlarının aldığı imkânsız
hallerden kurtarmak amacıyla icat ettiği bir sohbetti¹⁶.
Özetleyin, “psikanaliz ciddi ölçüde dilin kullanımına dayanır.”¹⁷
“Freud, bir edebiyatçı ya da bir edebiyat akımının öncüsü değil, bilimsel bir kuramın ve o
kurama dayanan bir tedavi yönteminin bir kurucusudur.” yazıyor Süha Oğuzertem
Eleştirirken’de¹⁸. Freud’un yazdıkları iyi bir yazarın ürünüydü, bir bilim adamının değil.
Gençliğinde psikanalize gönlünü kaptırmış Eric Kandel, eli sızlaya sızlaya şöyle
yazacaktır:
“Psikanalizin getirdiği zengin, ayrıntılı zihin görüşünü hala takdir etsem de, psikanalizin
deneyci bir bilim olma ve kendi fikirlerini sınama konusunda ne kadar az yol aldığını
klinik eğitimim sırasında görüp hayal kırıklığına uğramıştım. (...) Psikanalizin geriye
gittiğini ve bilimsel olmayan bir aşamaya girdiğini, bu esnada yanında psikiyatriyi de
götürdüğünü seziyordum. (...) Her ne kadar psikanalizin tarihinde her zaman bilimsel
hırsları söz konusu olmuşsa da, ki her zaman deneyci, sınanabilir bir zihin bilimi
oluşturmayı hedeflemişti, yöntemleri pek de bilimsel değildi. Yıllar içinde,
varsayımlarını tekrarlanabilir deneylerle doğrulayamamıştı.”¹⁹
¹⁵: Adam Phillips, Hep Vaat Hep Vaat, ç. Ferit Burak Aydar, Metis y., 2007, s. 244
¹⁶: Adam Phillips, Freud Olmak, çev. Şahika Tokel, YKY, 2016, s. 27
¹⁷: Thomas H. Ogden, Şu Psikanaliz Sanatı, çev. Burçak Erdal,, İstanbul Bilgi Üni., 2018, s. s. 48
¹⁸: Süha Oğuzertem, Eleştirirken: Modern Türkçe Edebiyat Üzerine Yazılar, İletişim y., 2018
¹⁹: Eric R. Kandel, Belleğin Peşinde: Yeni Bir Zihin Biliminin Doğuşu, çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üni. y., 2. bs., s. 467-468

Karl Popper psikanalizin bir bilim olmadığını öne sürdü, Popper’in psikanalizin neden
gerçek bilim olmadığı görüşlerine katılan antropolog ve toplumsal kuramcı Ernst
Gellner’e göre “son tahlilde psikanaliz bir bilim olarak değil, psikanalistin rahip rolünü
oynadığı bir din gibi yapılandırılmış bir kurum olarak anlaşılmalıdır. Gellner’ın
psikanalizle ilgili sorunu, psikanalizin bir inanç ya da yaşam tarzı olarak değil, bir bilim
dalı olarak sunulması ve rahatsızlıkların etkili tedavisini vaat etmesiydi. Fakat,
psikanaliz bilimsel kanıtlara dayanmıyordu.”²⁰
Zihinsel işlemlerin büyük bir bölümünün biz farkına varmadan gerçekleştiğini,
genellikle Freud’un keşfettiği söylenir. Stanislas Dehaene’e göre, bu bir efsanedir ve bu
efsaneyi büyük oranda Freud yaratmıştır; bilincin aslında bazı bilinçdışı işlemcilerin
üzerinde bulunan ince bir cila tabakasından ibaret olduğunun farkına varılması
Freud’tan onlarca yıl öncesine ve hatta asırlar öncesine dayanır.
Dehaene biraz daha ileri gider, şöyle yazar: “Freud’un çalışmalarındaki sağlam fikirlerin
ona ait olmadığını ve sağlan olmayan fikirlerin ona ait olduğunu söylersek fazla abartmış
olmayız. Geriye dönüp baktığımızda, Freud’un kendi görüşlerini deneylerle sınamaya
çalışmamış olması özellikle hayal kırıklığı yaratıyor. On dokuzuncu yüzyılın sonları ve
yirminci yüzyılın başları, deneysel psikolojinin doğuşuna tanık oldu. Tepki sürelerinin ve
hataların hassas ve sistematik şekilde toplanması dahil olmak üzere yeni deneysel
yöntemler geliştirme gösterdi. Ancak Freud, zihinle ilgili mecazi modelleri ciddi şekilde
sınamadan önerirken rahattı.”²¹
“Psikanalizin yüzyılın ikinci yarısında ortaya koyduğu başarılar aynı derecede etkili
olmadı. Psikanalitik düşünce gelişmeye devam etse de eskisi kadar güçlü keşifler
yapamadı. Daha da önemlisi ve işin en çok hüsran veren yanı, psikanalizin bilimsel
gelisim göstermemesi oldu. (…) Psikanaliz genellikle kendini bilimsel bir disiplin olarak
gördüyse de bilimsel yöntemlere nadiren başvurmuş ve yıllar içinde varsayımlarını
sınanabilir deneylere tabi tutmayı başaramamıştır. (…) Genellikle elimizde sadece
psikanalistlerin seanslarda olan bitenlere dair öznel anlatıları olur. Bu tür anlatılar
bilimsel verilerle kıyaslanamaz.”²²
²⁰: Alan Porter, Sigmund Freud, çev. Ece Okutan, İlksatır y., 2021, s. 212-213
²¹: Stanislas Dehaene, Bilinç ve Beyin, çev. Sibel Sevinç, Alfa y., 2. bs. 2022, s. 69-70, 73
²²: Eric R. Kandel, Sıradışı Beyinlerden Öğrenebileceklerimiz, çev. Işık Doğangün, Kolektif ., 2020, s. 272-273

“DÜŞLERiN İÇERİĞİ ÖZEL BİR ANLAM TAŞIMAZ (abç). Yine de insanlar, ister tanrıların
sesleri şeklinde, ister şeytanların saldırıları biçiminde olsun, düşlerin “açıklanmasını”
gerekli bulmuştur. Freudçuların ve Jungçuların daha modern düş analizleri sadece
düşlere bir anlam vermenin güncel bir yöntemidir. Kelimenin tam anlamıyla, böyle bir
açıklama gerektirmeyen bir insani deneyimi anlamlandırmaya çalışan bir modern
mittir²³. Stanley E. Hyman “Girift Kıyı: Yaratıcı Yazarlar Olarak Darwin, Marx, Frazer ve
Freud” adlı kitabında 19. yüzyıl düşüncesini değiştiren dört yazarın yapıtlarını, imgelem
ürünü yapıtlar gibi, mitsel kozmogoniler, şiirler, tragedyalar, romanslar gibi
değerlendiriyor; edebiyat eleştirisinin yöntemlerinden hiç uzaklaşmadan, bu
yapıtlardaki kişileri, durumları, imgeleri, çatışmaları, doğa duygusunu gözler önüne
seriyordu.²⁴
Söyleşilerinde Jorge Luis Borges’in “Jung olsa olsa imgelemi güçlü araştırmacı bir
yazardı” demesi üzerine Richar Kearney hatırlatır: “Sizin ruhçözümlemenin bilimsel bir
yöntem olarak değil de imgelemi harekete geçiren bir uyarıcı olarak görülmesine yönelik
bu öneriniz, bana tüm felsefi düşüncelerin “düşlem edebiyatının bir dalı” olduğu
yolundaki savınızı hatırlattı” der.²⁵
Musa Ve Tektanrıcılık adlı kitap yazan “Freud tarihçi değildi ve açıkça görüldüğü gibi
tarih bilinci de yoktu. Ne yapmaya binmişti ki bu gemiye? Kaldı ki, Freud’u iyi tanıyan ve savunan- kişiler de aslında onun bu kitapla bir kurgu eseri, bir tür roman yazdığını
düşünüyorlar: Savunduğu fikir -yani Tanrı’nın da bir kurgu olduğu fikri- uğrunda
kullanılacak bir roman…”²⁶
Şiir ve analiz alanlarının “uzmanlar”ının asla anlamadığı arzu konusunda, Freud
kesinlikle daha büyük bir ozan, Proust’sa daha büyük bir analisttir. (…) “Narsizm Üzerine
Bir Giriş”in metni Freud’un en az Proust kadar ozan olduğunu gösterir.²⁷

²³: James David Lewis-Williams, Mağaradaki Zihin: Bilinç ve Sanatın Kökenleri, çev Tulga Esmer, YKY, 2019, s. 179
²⁴: İtalo Calvino, Yeni Bir Sayfa, çev. Kemal Atakay, YKY, 2. bs., 2017, s 237-8
²⁵: J. L. Borges, “Sürgündeki Avrupalı Yazar”, Richard Kearney, Zihnin Halleri içinde, çev. İsmail Yılmaz, BigeSu y., 2008, s. 167
²⁶: Jean Bottero, “Kitabı Mukaddes’teki Tanrı”, İnancın En Güzel Tarihi içinde, çev. İsmet Birkan, İş Bankası y., 2003, s. 22-23
²⁷: Rene Girard, Sanatın Dönüşümü, çev. Orçun Türkay, Alakarga y., 2019, s. 124-128

Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilebilecek bir yazar, bir Flaubert, bir Dostoyevski,
Tolstoy gibi 19. yüzyılın büyük edebiyatçılarından biriydi Freud. Paul H. Fry Edebiyat
Kuramı’nda²⁸ birer edip olan Freud’a ve Lacan’a da yaklaşık yirmişer sayfa yer vermesine
hiç şaşırmıyorum. Psikanaliz anlatısının/yazımının/edebiyatının dile getirdiği
“doğru”larını, “hakikat”lerini şuncacık dikkate almam, ama edebiyat olarak evet. Benim
nazarımda Freud olsun, Lacan olsun yazmaya, anlatıya hakim birer edebiyatçıdır,
yazardır, ediptir.
Hannah Arendt içerden tanıyıp deneyimlediği Alman-Yahudi çevresine dahil Walter
Benjamin’in -Kafka’nın da- boğuştuğu baba-oğul çatışmasına değindikten sonra sözü
Freud’a getir:
“Freud hayatını ve araştırmalarını, hastalarının geldiği Alman-Yahudi çevresinden başka
bir ülke ve dilde sürdürmüş olsaydı, Oidipus komleksi diye bir şeyi hiç duymamış
olabilirdik” der.²⁹ Hannah Arendt’in benim de bütünüyle katıldığım bu yargısı Freud’un
yazdıklarının “bilimsel”liğine halel getirir elbette, ne var ki Freud’un -varsa eğerbüyüklüğü kuvvetli bir edip olmasından gelir.
Viyanalı bir aile ortamında oluşan çatışmaların, bastırılmış arzuların, güven ve
debdebenin ardında bir takım yaralar saklayan “bilinçdışı” kavramının “Oidipus
kompleksi” -benim dememle Viyana Kompleksi- şemsiyesinde insanlık durumunun
evrensel özelliği, bilincin özgül aynası olarak sunulması edebiyat, felsefe, tarih, sinema
kuramı yada insan bilimleri gibi akademik dallar da içinde olmak üzere, Batı kültüründe
belirleyici bir özelliğe sahiptir. Oysa “Freud’un Avrupalı-olmayan okurları olabileceğini
ya da Filistin üzerine verilen mücadele bağlamında, Filistinli okurları olabileceğini
tahayyül ettiğini hiç sanmıyorum” diyen Edward Said’in belirttiği üzere Freud’un
yapıtları, Avrupa kültürünün yanı sıra üzerinde düşünülmesi gereken başka kültürlerin
de olduğu düşüncesinden hareketle kaleme alınmamıştır.³⁰ Freud, muayenehanesindeki
koltuğa Şark işi bir kilim örtmüş olsa da, insanlık üzerine yazarken büyük ölçüde aynı
ülke insanlarından oluşan bir hasta kitlesiyle yaptığı görüşmeleri temel almıştır.³¹
²⁸: Paul H. Fry, Edebiyat Kuramı, çev. Ayşe Demir- İbrahim Tüzer.
²⁹: Hannah Arendt, Karanlık Zamanlarda insanlar içinde, bu bölümü çeviren İsmail Ilgar, İletişim y., 2022, s. 219
³⁰: Edward Said, Freud ve Avrupalı-Olmayan, çev. Erol Mutlu, Aram y., 2004, İst., s. 33, 58
³¹: Theodore Zeldin, İnsanlığın Mahrem Tarihi, çev. Elif Özsayar, Ayrıntı y., 3. bs., İst., 2003, s. 28-29

Graham Harman Nesne Yönelimli Ontoloji adlı kitabını “yazarken aklımda tuttuğum
model, Sigmund Freud tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında Viyana’da genel bir
dinleyici kitlesine sunulan Psikanalize Giriş Dersleri’dir” diyor. Niye? Çünkü “psikoloji
(psikanaliz-İB) teorileri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, Freud, zor teorilerin edebî
üslupla sunumunda tartışmasız bir ustaydı ve en azından bu açıdan takdiri hak eder.”³²
Ben de takrir ediyorum.
Psikanalize ve Freudyen kurama inanmayan³³ Kafka’nın K’sı ne denli edebi kurgu kişisi
ise, babasının metresi Bayan K’dan büyülenen Dora’nın vakası da edebi bir kurgudur.
“Bayan K tabii ki aynı zamanda Dora’ya ısrarla kur yapan Bay K’nın karısıdır. Ancak
Dora’nın Bay K ile pek ilgilenip ilgilenmediği açık değildir – Bay K belki de en çok
Freud’un ilgisini çekmektedir.”³⁴ “Bay K belki de en çok Freud’un ilgisini çekmektedir.”
ilgimi çekiyor. Neden mi? Bovary, Anna Karenina, Raskolnikov vs. edebi, kurmaca
şahsiyetler, bu konuda sanırım herkes hemfikir. Peki, Bertha Pappenheim,³⁵ namı diğer
Freud’un Anna O.’su yada Dora’sı vs. sözüm ona gerçek/bedensel kişiler olabilir,
Freud’un yazılarındaki Anna O., Dora kurmaca kişilerdir, anlatı nesneleri.
Psikanaliz Edebiyatı adlı iş bu yazıda Lacan’a değinmememin özel bir anlamı yok. Şu
kadarını söyleyeyim: Yazılarının dokusunda felsefe bilgisi bulunduğunu sandığım, “ben
matematik bilirim” diye de şişinen, perküszüp (: PERvasız-KÜStah-ZÜPpe) Lacan benim
dikkate aldığım, önemsediğim bir yazar, edebiyat adamı.
Freud’un, Lacan’ın edip, psikanalizin edebiyat olduğunu “kavramak”, Freud’a dair bir
“bilgi”, önerme olmaktan öte, kanımca, edebiyata (da) dair bir “bilgi”, önermedir: Şiir,
hikaye, roman yazmaksızın da edebiyat yazılabilir. Edebiyat fikrini, elbette üretimini de,
sadece şiir, hikaye, roman türleriyle sınırlamamalıyız. Bunu derken, Rus Biçimciliğinin
dilbilimsel bir nitelik olarak kuramsallaştırdıkları literaturnost (edebîlik-?) kavramına ne
bir göndermem ne de bir geldirmem söz konusu değil, en azından henüz.
³²: Graham Harman, Nesne Yönelimli Ontoloji, çev. Oğuz Karayemiş, Tellekt y., 2020, s. 34)
³³: Ahmet Sarı, Edebiyat ve Suç, Ketebe y., İst., 2018, s. 115
³⁴: Bruce Fink, Lacan’da Aşk, çev. Elif Okan Gezmiş – Zepnep Oğuz, Kolektif k., 2018, s. 47
³⁵: Bellevue, dönemin zengin ve uçarı figürlerini ağırlamış bir klinik: Kirchner, Nijinskiy, ünlü kimyacı ve sanayici Adolf Werner, şair Leonard Frank, feminist
Bertha Pappenheim (Freud’un “Anna O.”su”) ve Aby Warburg seçkin sakinleri arasında yer alıyor –Koerner aktarıyor Joseph Roth’dan: “Zengin ailelerin şımarık
çılgın çocuklarına orada özen ve dikkatle bakılıyordu.” (Enis Batur, Mekik, Norgunk y., İst., 2009, s. 16-17)

Psikanalist Freud’un Histeri Üzerine Çalışmalar’ı yada Olgu Öyküleri, antropolog C. LeviSrauss’un Hüzünlü Dönenceler’i, sanat eleştirmeni Didi-Huberman’ın Kabuklar’ı, Türk
edebiyatından tarihçi Gelibolulu Âli’nin Ziyafet Sofraları, sosyolog Cemil Meriç’in
Journal I’i, Türkiye’de bitki sosyolojisinin kurucusu Hikmet Birand’ın Anadolu
Manzaraları şiir, hikaye, roman türüne dahil olmayan, “edebiyat böyle de yazılabilir”
dedirten, süzme edebî yapıtlardır.
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Gece: Hiyeroglif Yıldızlar'dan,
Zifiri Krizalit
Örtülmüş dalların arasında geziniyor. Evrenin haritasının ölçeği küçük – bir tırtıl etrafında;
karadelik gözlerinden ve Neptünvari yüzeyinden, İnsan’a-merkez’den uzak. Besinler, onun
yürüdüğü şey: Ve çiğlenmiş yapraktan ısırıp duş alıp ardından tepetaklak diğer yaprağa
düşmek, asit damlalarının yokluğunda rahatça gezmek ve doyabilmek, larva yapmak ve
avcılardan kaçmak; mesela eşekarılarından! Daha sonra bir dala kurar Yaşam Kozası’nı ve
tecride döner mesele – Gece’ye döner gün-zaman-mekan-ışık: ''Örter ve bütünler koyul gece.''
¹

KİMYEVİ DÜNYA, KIYMELİ HÜLYA, KUYTU RÜYA!
Sakla barınağını, notaları unut. Sessizlik hakim olandır.
Hatırlayacağın ve duyumsayacağın şey,
doğmadan öncekilerdir; Gece’nin Hiçliği.

¹: Gustav Meyrink – Golem (Çev. Sezer Duru), Yapı Kredi Yayınları, 1997

Dans ediyor yerküre gündoğusu sayesinde rüzgar dalgaları gibi – var olanın
seyrüseferinde.
şimdi bir saksağan, o, taşın üzerinde fısıldayan (o) ağaçlara,
bulmakta olduğu dil var, –kadîm ve ilk'el dil.
Dans ediyor yerküre siklon sayesinde karadelik gibi – yok olanın seyrüseferinde.
Gökten düştük, Orta Toroslar’a – hatta daha da merceği küçültürsek, bir doline²! Meteor
gibi çarpmıştık, daha da genişlettik düştüğümüz yeri – burası bizim için yeni bir Ay, bu da
yeni bir krater! Her yer karanlık, gaz lambası lazım ya da meşale. Aydınlığı nasıl
oluşturacağımızı bilmiyoruz – nedir bu meşale, gaz lambası? Ateş nedir – aslanın
gözünde beliren ince çizgi mi? Işık nedir – Aten³, Šerida⁴, Istanu⁵, Helios⁶ veya Hemera⁷ mı?
Ben yalnızca karanlığı bilirim. Onlardır bana içimde de-bedenimde de ve gözümü
kapadığımda, açtığımda misafirlik eden, kucak açan ve karşılayan; yüce Nyx⁸! Yüce
Erebus⁹! Sizler bizim anacığımızsınız. Sizlerin birer özüyüz – hiçliğinde sessiziz. Bizi bu
çift yüzlü yeryüzüne neden bıraktınız? Dünya çile, yaşamak ıstırap, alın bizi yanınıza
bari özünüze katılalım. Biz cahiller, bilgisizler ve etten taşlar hep şunu söyler dururuz:
"Kim bilirdi yaşamın en ölüm olduğunu, ölümünde en yaşam... duymuştum bir kez, yaşayan ölülerdik
biz, ve bedenimiz en tabutumuz." ¹⁰
Bilinç yerinde her zaman – uykudadır çünkü her zaman. Her zaman kronometre
tutmaktadır – zaman söz konusu; her zaman kronometre tutmaktadır – ruh ve algı söz
konusu.

²: Karstlaşma sonucu oluşmuş (lapyaların birleşmesiyle), boyutları bölgenin karstik özelliklerine bağlı olarak değişen, kapalı veya yarı açık çukurluklar. Kalkerli
arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklardır.
³: Somut bir betimlemesi olmayan, Güneş’in görünen diskini ve Dünya’ya ulaşan ışınlarını sembolize eden Antik Mısır güneş tanrısı.
⁴: Güneş tanrısı Utu ile evli olan Sümer ışık tanrıçası.
⁵: Hitit güneş ve adalet tanrısı.
⁶: Güneş’in doğduğu yerden (Kolkhis) battığı yere kadar (Erytheia) etki alanı olan, ışık saçan bir taçla ve gökyüzünde dört atlı bir arabayla tasvir edilen güneş
tanrısı ve Güneş’in kişileştirilmiş hali.
⁷: Antik Yunan mitolojisinde Gün’ün tanrıçası.
⁸: Antik Yunan mitolojisinde gece tanrıçası, gecenin şekil almış hâlidir.
⁹: Antik Yunan mitolojisinde Kaos'un ürettiği tanrı, karanlığın temsilcisidir.
¹⁰: Socrates. Plato, Gorgias 492e

Görüyoruz diye hep aynı mıdır karanlık? Görüşlerimizle her bir parçasını değiştirmiyor
muyuz? Yoksa Theseus'un gemisi¹¹ artık sadece normal bir gemi mi? Bilmiyoruz –biz bir
krizalitteyiz; anlayamayız evrenin değişmediğini ve aynı zamanda hep değiştiğini.
Yoksa hala bilmiyor mu hala Aşil; kaplumbağanın onu sonsuz döngüye soktuğunu?
Yoksa hala o dönemde, biricik Yunanistan’da, hayvan yolunu tercih etmiş Girit
Kraliçesi¹²’ni bilmiyor muydu tüm bu insanlar? Hayır tabii ki. Onayladık bu durumu –
çünkü hayvanın hayvana ilgi duymasından doğal başka ne var? Sanatın işin içine girip
taklide girmesi –yaşamın ta içinden işte böylece; yapay bir boğa¹³ ha!

LANET İŞTE HA, LANET! ŞEVHET HA, ŞEHVET!
Deniz’den bulma, Ay’dan yansıma, Evren’den çıkma.
Göğe baktığında hakikati, yere baktığında dünyeviliği,
ve kendine baktığında olmak istemediğini göreceksin.

¹¹: Plutark'ın aktardığı Yunan efsanesine göre, Girit'ten muzaffer dönen Theseus'un gemisi Atina'da hatıra olarak uzun süre muhafaza edilir. Zamanla geminin
tahtaları çürüdükçe yenileriyle değiştirilir. Öyle ki, bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir parçası kalmaz. Bu durumda gemi hala Theseus'un gemisi sayılır mı,
yoksa başka bir gemi haline mi gelmiştir? Gemi, antik filozoflar için tartışma konusu olur
¹²: Pasiphaë, Antik Yunan mitolojisine göre Girit Kraliçesi.
¹³: Poseidon'dan gelen bir lanetten sonra Pasiphaë, Poseidon tarafından gönderilen beyaz bir boğaya karşı şehvet duydu ve onunla çiftleşti.. Yunan bir Minos
mitinin edebi anlatışına göre, boğayla gerçekten çiftleşebilmek için Atinalı zanaatkâr Daedalus'a içinde şehvetini tatmin edebildiği, inek derisi kaplamalı bir
tahta inek yaptırdı. Bu yorum, neredeyse ilahi bir figürün (Güneş'in kızının), hayvanlarla cinsel ilişkisi olabileceğini gösterdi.

Kur yapıyor vaktin gelmesiyle birlikte tavus kuşları – kuyruklarındaki gözler size
bakıyor.
Dünya’nın gözleri sökülmüş, o, yanılmış doğa hakkında,
doğa hakkında bilinenler var –yanlış oldurulmuş doğa.
Kur yapıyor vaktin solmasıyla birlikte tavus kuşları – kuyruklarından bedeninize
bakıyorsunuz.
Ayağa kalktım, hala aynı yerdeyim. Sadece biraz daha eski zamanda, Pelagslar’ın¹⁴
yanındayım. Anlaşılmayan konuşmaların göbeğindeyim. Kosmosu görmeye geldim, bir
karanlık ve düzen içinde, çamur seli üzerinde tekrar yaşayış-düşünüş-keşfedişin izinde.
Döngü neredeyse adeta gündüz kuraklığı – ışık nedir, diyen mağara faresidir; onunla
çiftleşik tüm insanlık nesli – kabul törenlerine alınmamış herkesle aynı birey, zihni çolpa
olan engin suların iştahlı yakarıcısı Gündüz’ün, (ve) reddedilmiş olan; nitekim Gece’ye
aittir onlar, “gece reddediliştir”¹⁵.
Kabul’ün dil ipindeki tekerleğini yalnızca ışık tutar – ki ışık, yalnızca köhnemiş
taçyapraklarından ilüzyonevlerdir ve etrafında bulunan, buhardan yetişen kezzap
ağaçlarıdır. Kaplangözü gezegenlerden parlayan kaplan avuç araları, sana, karaltının
gezgin ve camgöbeği rengindeki gözlerinin içindeki yabancı gözü sunar. Yosma görüş
bozukluklarından kurtarmak isteyecektir: Asit numaraları, 1, 0, 1, 0 dijitalize, yeni tarihin
oluşumu hakkındaki sonlandırılamayan Kutsal’ın yaratılışındaki katkı payından çıkarılmak
isteniyor… İzin verilsin mi? Yerküre kıraç, mezkur yalnızca çamur nehirleri – toprak
çatlamalarında akışını bulan; aslında olmayan. Yerküre vira çöküş, mezkur yalnızca
durağan, kaskatı – ayrılır kıtalar ve araya okyanuslar girer; bilmece basınçlar. Gece
devralır gündüzün hükmünü, gece sonsuzdur, genişleyendir, olmamakla birlikte olandır,
görünmeyenle görünendir, uzaklaşanla yaklaşandır – bu sebeple en kısa sürede bu
dünyayı reddetmemiz gerekmektedir; bir göç, tekrardan her şeyi yıkım ve yapıma
sürükleyecek olan, hiçbirimizin istemeyeceği cinsten.

¹⁴: Antik Yunanca metinlerde adı geçip (Pelasgoí, Pelasgós, Pelasgion - Πελασγικόν), Helen kavimleri gelmeden önce ana vatanları olan Kuzey ve Orta
Yunanistan’da Girit ve Ege adalarında yaşayan bir halkın adıdır. Yunanların anlamadıkları bir dil konuştukları bilinir.
¹⁵: derleyen Levent Yılmaz, 1945 Sonrası Fransız Şiir Antolojisi, 1994

Kara, saydam kelebek kozasından çıkmıştır artık.

