"Sivas'ı unutmayacagız" diyoruz.
Yalmn mı söylüyoruz ?
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Değinmeler

Son iki sayı dı�ındo, tükendik.

Kendi rekoru mu bir varım orttırdım.r

1 O. 50yıdayız. 2500 odet bostık. 40 adedini

ayırdık. Adel buymu�. Adete uyduk.

•

Bir de Sinema dergisi çıkıyor. Kasım'do.

"Sinemania".lik sayıda $ohiko Tekand'ın San
Dergi Istanbul, Bursa, Kırklareli, lzmir,

Teb�üm'deki poposunu irdeliyorlar.

Aydın, Adana, Ankara, Anto�o dolaylarında
Antalya'da bir dergi var.Tıp ögrencilerinin

bulunobiliyor. Amcı Amasya'da bulunamıyor,

•

mesela.

çıkordıöı, •üıopyo". Aylık bilim, scınot, polmko
dergisi. Onların PlaKası, 394, Antalya.

Dergide yanlarını okuduftunuz
Süreyyya Evren 'in romanı çıktı:

Sigaroya rom yoponlor.lyi yopmodılor.

"Postmodern Bir Kız Sevdim·.

Ho� de§il. Hiç hoş de§il. Protesto ooiyoruz.

"Insan ili�kilerinde en önemli nesne iptir

Kınıyoruz.Çok sinirteniyoruz. Sonra do

nasılsa. Mesele ipin i kement yapabiliyor

alışıyoruz.Hep böyle oluyor.

musun meselesidir. Insanları bono
Niye böyle olduk? Herk� birbirine bu

boglayobilmek yo do bogloyomomok işte

•

bütün mesele bu. Özgür hiçbir şey

soruyu soruyor. Doyumsuz pireler filleri

göremiyorum öyleyse varım. Varım oma

yutup/öldürüp duruyor. Biz gerçekten fil

nerede varım, Madam Zolo'nın sihirli

miyiz ? Filsek, bu ne biçim fillik 1

küresinde vonm, {4 saniyede 4 vonm, rekor!

Korkak.Unutkan.Heuofil.

Soförün
Hikayesi
•

Size bir hikôye onlatmok istiyoruz.
Gerçek bir hikftye.
Bir şoför. Bir üniversitenin kompüsüne
ö]rend taşıyan otobüsün şoförü.
Y ıl1979.
Otobüs ögrendlerle dolu. Koroyolundolor.
Soföre herkes
hızlı gitmesini söylüyor.
Şoför hızlı gidiyor. Amoç yoldaki polis
barikatlarını aşıp saD salim kompüse
ulaşmak.
Şoför can taşıyor.
Canlarıının taşıyor.
Yıl1989. Aynı otobüs. Aynı karayolu.
Aynı şoför. Şoföre herkes hızlı gitmesini
söylüyor. Önüne geleni sallayıp
ge�esini, diDer arabatarla yanş
etmesini istiyorlar. Şoför hızlı gidiyor.
ögrenciler borlardan dönüyor. Yolda polis
borikatı yok.
Artık polis borikatma gerek yok.
'79-'89 arasında geçen 1 O yılda
karayolu, şoför, otobüs ve sürat oynı.
Tek deDişen şey va� ö]rendler.
Eylül93'teyiz.
12 Eylül'ümüz kutlu o�un. Ruhumuz
çürümeye armogan o�un. Umutlarımız,
aşklarımız, düşlerimiz çürüyedursun.
Lonet olsun.
'

5 . soyfo .................................................................................................................burosı
6'don B'e kadar .........................................................Radikal Terapi: likeler
EMEKLI'de .................................................................................... Hani Şini Bakarn Gidiyuz Zere
BIR'de ve
TAPU'da...........................Bir Olgu Sunu mu: Sivas Kalliomı, Günlük Hayal ve Uyum Bozuklugu
MÜDÜRÜNÜN ve
ŞIIRINDEN'de ........................................................................... Hiç Derdim Degilsin
·AT OLMAK ISTIYORUM'da ..................................lndim Derelerine Bilmem Herelerine
AT'da

..............................................................................................................................

Gilmek

OLUP ve
CADDELERE ....................Bir Müzük Gırubunun Kırulusu Aşernesanda Gıromer Kuralleri
ŞARIL $ARIL'do .......................................................................Yaygın Eliketierne Bozuklu�u
IŞEMEK ISTIYORUM". ve 24'de ............................Demans
Sonrası şöyle,
25 ..........................................................................................................Aklımı Seveyim mi ?!
34'den 37'ye kador..............................................Öme Üzerine
42-44 orosı .................................................................Yavrum Benim, Ne Şirin Şeysin Sen Öyle!
41'deki �ir Ameriko·dan geldi...................Poslu DeVdir/me/k
26 30 arosı.................................................................................... Belki
·

31 ........................................................................................Kimbilir Belki de Bu Hayalta
45' de............................................... .Tartışıyoruz Tarlrşmıyoruz
38-40 .................................................................................................Yeşil Derilerio Cozibesi
32-ll............................................. Bagbozumu Resimleri
48 ...........................................................................Ressom Ponço Mora Gomez'in Ayışıgı Dramı
ve 46-47'de ................................. Meydan Lorousse ve "lay down more Rus"fon alıntılar

Bugün egemen olara/, uygulan
dl(tı biçimiyle psikiyatrinin radikal
olarak, yaııi "kökten" degi§t.irilmesi
M

gerek vardır.
Psikiyaıri politik bir etkinliktir.

Psikiyalrik hizmetlerden yararlanan
kişiler her zaman başka bir (ya da
birçok} kişiyle gücün yapıJandardıgı
ili)kilere girerler. Psikiyatristin de
bu iliskilerin güç ayarlamalarında
etkisi vardır. Gerçi i§lerini yaparken

Radikal
Terapi:
İ ll{ e l e

"yansız'' olmaktan gurur duyarlar.
ama bir kişi bir başkasına (yan ız bir
katılımcıya) egemen olduğu, onu
b�kaladığı, özellikle de bir otarite
olarak görüldügü ıaman, egemenligi

r

güçlendiren biri olur ve bu il�kidc
etkin hir tavır almaması, temelde
politik ve baskıcı bir hale gelir. P i·
kiyatrinin kadınlarla ilişki indeki bi·
linen rolünde bu olgunun klasik ve
eçkin bir örneği bulunur. Psikiyat
ristler en kötü halde baskıcı dn iyet
rolJerioi ôzendirir, en iyi halde de
yansız kalır; böylece bunları dcstck
lcmi.� olur. Ayna şey psikiyatrinin ge

Ciande Steiner
'Ilirkçesi: Habn Atalay

nçler, siyahlar ve yoksullarla ilişki
sindeki geleneksel rolli için de ge·
çerlidir; her durumda psikiyatriuin
yansıılığı, baskıcı tatükoya dotaylı
bir desteği teıusil eder.
Dört tiı) psikiyatrist vardır: Alfa
psikiyatri tler politik bilinçleri ve
psikiyatri uygulaması, yöntemleri
açısından tutucu ya da liheraldirler.

Psik�yatri. mlı.�aı iyile§lirrne sanatı : Bu sanalı uy·

gulayan herkes psikiyatristtir. Tıf' ıne.sleginin gasp
ettiği p'ikiyatri prati•''li, haıio bir düı..en iılik için·
dedir. l l ekimlik bunu dü7..ellccek hiçbir şey yapma·
mışlır: orta·çagcla hekimler kadar ya:.lıların ve ra·
Juplerin de yeLkisinde bir sanat mertebesindeyken,
bugün uygulandığı biçimiyle tıbbi p ikiyatri sÖ7.de
hiJim cl bir yola sapımştır.

Hekim p ikiyatrların en büyük ço·
ğunluğu bu kategoriye girer. Bcta psikiyatristler
politik olarak tutucu ya da liberal, yöntemleri aç
lsından radikaldirler. Bu tipin örnekleri gene1likle
hekim olmayan ve in an potansiyeline inauan p�i
kiyatristler; Fritı, Perls ve Eric Berne gibi adamlar
dır. Bunlar p ikiyatri uygulama mm ınırlarını ge·
nişletmi')lcrdir, ama baskının, ruh al acılardaki

nu tilkesinin yaran için, kard�
rolünden habersiz olup yaptıkhı
gu.sudur. Bu bağlamda, l'sikiyat
rı i�iıı politik doğasını göıdcn
ri tlerin e kiclen yabancılaştır
lerinin yararı için, hatta kendi
yararı için yaptıtım söyleıneleri
ınacı (alieni·t) diye bilindiklerini
kaçırma eğilinıin<ledirler. Cama
dir. Bu durumda, bastırılm� ol
ı�ikiyatri$tlcr fJOlitikaları yönün
amm.s.amak yararlı olabilir. Öyle
den radikal, ama uyguJamaların
chıgunu görmek istemez ve bu
görünüyor ki, bu olgu, atalanmı
zın psikiyatri konusunda bizden
konudaki ınistifikasyonl:ıra inan
da tutucudurlar. Bunun örnekle
ri bireysel p ikoterapi, "derinlik"
daha çok .,ey bildiklerini dogru
maya başlarsa, hastınlmasına öf
.
,, .
.. ..,, ..
kelenen biri olmak yerine, ya
ve ıçgona uz.crınc vurgu yapan,
lamaktadır. Yabancılaşma biitiin
ps i Hyaıri k
bancılaşan,
korkak olduguna
Freud'cu ve yeni- Freud'cu kura
durumlarm
ma dayanan, c� ki, modası geçmiş
öziidür.Radikal psi kiyatrinin inanan birine dönüşür. Bir başka
terapi yöntemlerini uygulayan
örnek, kocasının egemenligine
ikinci ilkesi budm. Her psikiyat
Laing ve diğerleridir (Szasz öz.cl
kı7Alrak artık onla seks yapmak
rik tanı, kökeni açıkça organik
bir durumdur, onun p�ikiyatrik
tan z.cvk almayan kadınlardır. Yi
olmadıkça, bir yabancıla�ıua bi
politika bilinci oldukça fazladır).
ne, ba tırılmalarını tanıyamaz
çiınidjr.
Dördiincii p iki
sa, hatanın ken
Radikal psikiyatrinin birinci ilkesi şudur:
yatrist türü lıew
dinde olduğu,
politik olarak.
''!rijit" oldugu so·
Baskı olmaması halinde insanlar, kendilerini
hem de p::-ikiyat
nucuna varır; oy
ve türlerini koruma eÇJiliminde
r i k yöntemleri
sa öfk�inin kay
olan temel doÇJalarına ya da
açısından raJikal
nağını fark etse,
olan, radikal p i
cven yönünün
ruhlarına baglı olarak dogayla ve
kiyatri tlcrdir.
sağlam olduğunu
birbirleriyle uyum içinde
Radikal psi 
görecektir. O hal
yaşarlar.
kiyatrinin birinci
de yabancılaşma
ilkesi §Udur: Ba,ile ba Larılmaya
Radikal
psik�·
a
trinin
iiçiincii
kı olmaması halinde insanlar,
duyulan öfke arasındaki fark, al
ilkesine
göre
biitiin
yabancıla§·
kendilerini ve türlerini koruma
datılmanın bilincinde olup olına
ma
biçimleri
bir
bastımıamn
so
cgilimiudc ol,n temel doğa1arıua
ıuakur. Psikiyatrinin en faıla bir
nucudur; bu ili�kidc bcı$Lırılan
ya da ruhlarıııa bactlı olarak, do·
seyler yapabileceği yer, �le bu,
kifi mislifiye edilerek aldcLiıhr.
ğayla ve birbirleriyle uyum için
ins.ınların bastırılmaları konu
Aldatılmak derken aniatılmak
de yaşarlar. Baskı, in. anların
Stında aldatılmalandır;
öyle
Ba'tırılan
i
s
tenen
§udur:
kuwet ya da kuvvet tehditleriyle
Baskı+Aldatma=Yabancıla�mislifiye edilir ki, baslırılm� ol
ha�kı altına alınmasıdır \'e insani
ma
madığına ya da bastırılma�ı için
yabancıl�manın bütün kaynağı
Baskı+Bilince varma=Öfke
haklı nedenler olduğuna inanır.
budur.
Peki, radikal p ikiyatrinin
Sonuçta
kişi
ha
tırıi<Lğmı
hissc
Ruh·al iyile�tirmeyi gerekli
yöntemleri nelerdir? Radikal p i
dip
buna
öfkelenmck
yerine,
kılan insani ruh hali, yabancılaş
kiyalrist, p ikiyatrik sorunla baş
bütün kötü duygularının kendi
madır. Yabancıla)ma, kisinin iç
vuran biriııi; yabancıl�mı� has·
hatası ve . onımlulugu olduğu
inde bulunduğu in an Lürüuün
tırılııuş ve bastırılması konusun
kanısına varır. Bunun güzel bir
bir parç.ısı olmadığı, kendi inin
da aldatılmış biri olarak görür
örneği, biitiin «ençlerin ·ava�a
ya da herkesin ölli oldu�, yaşa
(çünkü bunun bilincinde olsaydı,
katılmak
istememeleri,
ama
bu
nıaya hakkı olmadığı ya da biri
)JSikiyatrik )'ardtın aramaıc:�). Ol
na ıorlnnnıaları ve �onunda bunin onu öldiirıııck istediği duyğer biitün kuramsal değerleııdir-

�7

meler bundan :,Onra gelir. Radi·

guna göre, radikal psikiyaıriııin

mış kişiden daha güçlü hisseden

kal pjkiyatrinin temel formülü

en iyi gruplarda uygulandıgı

birinden ya da ki'iilerden, -genel

şudur;
Ö ı g ü ri e�m e= B i li n ç l e n

•

görülür. Yine, p�ikiyatrik yardım

likle liderden- gelme�i gerekir.

arayan in anlar yabancılasmı_ş,

lıinin yanı �ıra, baskıya kaışı çı·

bu nedenlede bilinçlenmesi ge

me+Teınas kurma.

reken kişiler olduguna göre, ra·

Formül gö teriyor ki, ö1.gür·
l�mc için iki etken gereklidir.

dikal p ikiyatri grubuntm, ö��r

Bunlardan biri bilinçlenmek; ya·

le.şme iirecine rehberlik etmeyi

kan k�inin, baskıcının olası miillemesine karşı korunacagını
da bilme i gerekir.
Demek ki, radikal p ikiyalıi

ni, baskının ve bu ha kıom kö·

üstJenecek bir lidere ya da lider

nin ögelerinin yaşam al bil�imi

keninin bilincine varmak. Bu bi·

Iere gereksinimi vardtr. Lidcrin

şudur: Aldaulmaya karşı koymak

linç tipi Laiog'in, radikal Cemi· .
nistlerin, iyahların,v.b. yazılann·
da bol bol açıklanmıştır. Ancak,

b u formüle göre,
.:;adece ba·kının bi
lincine

varmak

özgürliige yol açmamakt.dır. Bablının bilincine var-

grup üyelerini baskı altına alma
sını önlemek için, tek tek her

iiye grupla öıgül bir orun üıe·

özgürlük oluştu-

linçlenen k�i, yabancıla.§mış biri
olmaktan kurtulacak, (baıı si·
yahlar ve kadınlar gibi) öfkeli bi
ri haline gelir. Bu nedenle öfke
özgürl�me ürecinde ''mantık
�•z'', ·lnörotik'' v.b. i tcumeyen
bir t�pki değil, il� aglıklı adım
clır. Ama özgürlük bilinçleome
kadar tema kurm.ıyı da gerekti
rir. Yani, birliktr. olup ha'kl)'a

karşı çıkılacak öteki iu anlarla
ili'likjyi ... Radikal psikiyatrinin bi

rey-el p ikotrrapi baglamanda
uygulanamazlığımn nedeni bu
dur. Birey. birey olarak ba·kılan
masma kar�ı çıkamaz; bunu an
cak öteki iıı.s<ınlar grubunun des
t�giyle yapabilir.

O halde, tema!\ zoruulu oldu-

s�

racagını yeniden

Aldatılmaya karşı koymak

vurgulamak ge

için bilinçlenme ve
karşı koymak için

olur. Bu şekilde bi-

menin, ne de te

yaşamsal bileşimi şudur:

babkı konubund.ı
neden

maya karşı koymak için temas

kurma. Tek başına ne bilinçlen
ma· kurmanın

ılması, öfkeye ve
bir 'lieyler yapma

•

Radikal psikiyatrinin �elerinin

yabancılaşmaya

i tegine

için hilinçlenme ve yabaneıla

rek. Örııegin,
belli ki bilinç
leome olmak a
z ı n alt t�mas,

temas kuma.
rinde çalı'limak i tedigini göste·
ren bir anleJ�tTUt önermelidir. Ra
dikal p ikiyatrinin nihai amaca
liderin rchhcrligindcn kurtul

maktı.r; k�inin gnıptan çık�ı bu
öıgürl�meyi gösterir.
Temas, insanlarda farklı
biçimlerde ortaya çıkar. Temel
olarak temas, Berne'in tanımla

dıgı gibi, insani dokunma ya da
okşamalardır. Ama temas, bir za

man gelip insanın baskılarınıo,

izjoin ve korunmanın bilincine
varmasını da içerir. lıin, tam da
s<Yteügün ima ettigi gibi, k�inin
ha kıcı,ına karşı çıkma ı ve "ica·
bıoa bakma�ı'' için güvenilir bir
şekilde yönlendirilme idir. Bu
izinin o ırada kendisini b�kıla-

«.

ınsan potan ı•

yeli" herek�ti
ııin terapötik huluşmalarııun
aı:ıdır.

Bunların çeşitli merkez

lerinde, in ani temasın gücüne
ve hemen saglık oluşturma ma
Hareket'teki terapi tlerce haklı
olarak kuşkuyla bak ılmı')tır,
çünkü bilinçsiz in ani temabın
hastınlanı pasifleştirme

ve

mi ti

fikanyonu peki.'lirme ola�ılı� da
vardır. Aynı şekilde. belli ki, ister
p�ikoamalitik olsun isterse poli

tik; salt bilinçlenme, bireyin bas
kının üstesinden gelmesine yar
dım edemeı, çünkü ba kının
ii...t

indcn gclinmesi. bastınl(n

ların biraraya gelip saf tutınaları
nı gerek-tirir.

Ha şini bakam

gidiyuz zere

konanmı§ çesinler çevrelende hotuyordu !
Ve dahi ben
Vahyin kan kokusunu yorarak
Kavrnime hol potuyordum
Iloraydım.
icedir sanardım inceden
Atın arpını çanardım
Koptuydum haltırnın sathından
Karın içine ye.gerdim
Sahteydim. Fanın ho§nutu elime dogmu§tu.
Dergahen dolanmı�tım ayın potuna
Ve dahi ben boyuna
Enine boyuna
Gençtim
- Islak parke taşlar (ek-l

[ (a) ] )

-

Yanımda Hayati vardı.

ıu.O.

Emekli �

Bir Olgu Sunumu :
Sivas Katliam•, günlük hayat
ve uyum bozukluğu
Ve kalan

rnyorum arnı<. bilıyor

l<anşaca� kaabaltga

yanı erendim hayat
ve bütun bu ıhhmalat
1900 kaÇ senesının
kaçına ayı
kaçina günü
kaçına saatındar
(Nazım Hikmet 1 Yine Ölüme
Daır}

rrusu nuz7

Hesap mesap sor�mı yok
Herkes

zım

bı

!$inde gücünde t-1ç

bitmeyen gü ük işlen

va�

insan

*

Ve

şimdı biz. hiçbır şey olmamış

gıbı . Yemelder. �<.agıtıar. ımzalar.
otobüsler. fisler.

Çıldıracagım.

dayanamyorum buna. Yok.

ha

def Sınavtar. ta�itıer.

yır. Hıçbinnı tanımıyordum. Yani

yükselmeler. alçalmalar.. Ama

arkada$ım filan d�illerdı. $aır1eri.

butUn bunların ne anlam va1 bu

yazarları kitaplanndan biliyorum.

cinayeUerin ortasında? Yok yok.

o

ıann.

ben

Ben m

yapamyacag;m arok. Tükeo

Acısı yüzünden okunuyorcıu

dım agıtıardan .

·aen· dedı -�ıanamayacagım

vaatlerden

törenlerder1.

boş

guzelim genç kızlaıı. delıkanlı

lan

hıç bilmem. Ama bu dünyaya

aynı bılinçıe bakıyordu!< Ve
düşlere .. Güzel ınsanıardı onıas:

arok. Devam ermek ısıemyorum.

'Ne soy.�c�mı bc'lemedım

güzel ve sade. IVUk yeter. bakın

Çok yoruldum acılardan. aynltk

O nce. Sonra kalknm. omuzuna

kaç ay oldu ugur Mumcu

lardan. Olumlerden

dokundum

Itti beni.

Oldürülefi... Ne yap�? Hiç. . Ha

Bırileri bır

denbire hayatımıza gırıyorlar.

"Işini yaprra

dolı:Ior. bırak I$U1i.

ycı. devam etti

Her şeyt bırakalım yüzüstü. Gel

uyum saglarrıak deva-n eden ha

once

bu pısiıgi temztiyelim. Ben

"fi!JiJ • Tekrar yaklaşom ona. Aynı

niçin hep bız eksılıyoruz?

dayanarnıyorum artık Aynada

şeyerı hıssetti�ımi sOytedim. Bu

�unebilıyor musunuz. Ç/Jz gö

yüzOme bakamıyorum. Kendimı

kez durdu biraz.

re gore 3 7

H� seyrero Siz. ben. hepımizı

çok kOtü hıssediyorum. Hıçbır �

soy.ey;n ne yapmal�z· dedı N;jı

yapamaz oldum Bu sıKınu iÇimı

�rdu Ô!Xelıydi 13u ülkenın baş

Utanıyorum ...Bır yandan Oldüru

kemrıyorNe ıfade ediyor

bu�

bakanı. bakarılan hiÇbır sey hısset·

lenlerın lıstesnı verdi te)evızyonlar.

lar. neyı de9$tJnyor lo7 Yemek yr

miyor mu7 Neye bakıyor bu

bır yandan �!ence programıan.

yemiyorum inanır mısınız

Btaz

acıarnar? Sıktım aruk "tahnldere

toparlandım diyelim. tam lokmayı

kapılmayın·lardan. ·sukOnet d�

alıyorum

$ey

vetiyelerı"nden. Duygularımızın

dügümleniye(. '<alıyorum öylece

ambal<!jlanıp raftara kaldırılması

bagnmzı d�r1ar ve çekıp gıd,..
yof1ar Nıçin hep biz çaresıziz

ınsan

ve

yaktılar Sivas'ta

Sonra ertesi gün oldu

ve

sonra

günler geçti. Kimbilir kaçina kez
yürüdü�
Stn

Otkeyie bagırdıl< 'Sıva

hesabı sorutacal(

bir--

Ben

inan-

Onlar

agzıma.bir

kı

goz gOre göre yakı'dılar

m

ve

manfet sayıldı

• te

yapmalıyız.

·uyumıu· dmak? Lo/durun da

ıye l<onu��ruz kı

kurtu!ayıml

bunları? Her şey CYtada !$te. Uy
ma�

ya da uymamal< . Nasıl da

becerıklıdırler

Içişten bakanı

g ülümseyerel<

ve

telaşta

önünde oynanan kirlı oyunun

le. l<ımımız bılınçsız ıyı nıyeclerıe.

bütün pisliklerı içimize a:<ıy<>rdu

kımımız çı�rıarın zalimleştırdıgı

Bu

ta$kında-ı neyi '<unaracagımızı

7ekalanmız. kıiT'mız düpeduz aı:r

da. kurtanlcL3l< br şeyımızın k.:ılıp

r.all.gımızla. l<immız etkın ıcaoıım.

l<a!�ını da bilmıyordul<

kimimiz sess iz onayla. kımmı t»

demeçler �r Medıs ı:atı!e girer.

Duygularımızdan yapılmış

şımızı e�ıp göt:lerımizi yumarak

817 tcıtile gdenz Hiçbir şey olma

can yele'4erimiz vardı belki de tel<

kolektif suçtara ortal< oluyoruz!

mış gibi açılır kapanır televizyon·

elimizde kalan. ama atlaya��

tar. Oızi filmter dızılir, sınisıldam eg

l'riZ

azından.

Bir sessızlil< oldu (Oiüm gıbı

ıcn hr Naklen

ıntıharlar yayınlanır.

Her şeye karşın atlamalıydık. kırlı

bir sey oldu ama kimse ölmedı 1

araya rel<lam!ar alınır. Engın bilgisi

sulara duygulanmzıa Vermcliy

Ö7demır Asa�. Kalakaldık öylece

zavallı narsısthgıy<e her konuda

dil< kend mızı. Hayl<ırmalıydık. ıç

Sustuk. Sustuk Dışandan sesler

imıde çogalan sesleri

ge:ıyordu. Nnbu1ans sıren·. satıcı

ve

atıkarn keser bır medya ct<babası

gıder. Mma ve lanet·

sular kırlervnışu.

en

••• 1/f

Başka nasıl duyablırdik bırt:Mrt

la'. haStalar. hast3ba�cıtar. s·mitç

katlıamın bırin

mzi? Ne l<.ajar Oldugumuıu �

iler. sımsarıar... Hayat yanı. M.

cı yılında. O aracıa mutlal<a yenı

ka nasıl anlayabilırdil<? Başka nasıl

ıkıyüztu

cirlayeder ışlenir ve btz seyredenz

yüzebtlırd k VlSafl'ar arasındaki bır

dOnuşsun diye debelendi�imiz.

Bırileri yıliŞik bır güvenle altşırsınız

ır�e otus. adaoklar ını7 Ba$ka na

ugruna ölümle yOzteştigimiz

alışırsınız- der. Öü�likıe suçlar·

sıl ....... Yüıümc baktı Hala asıl<ıı

bır türtü adam gibı �madı�ı-

lar sıradışı oıcnarı. Sanki bu aşagı

yüıü. Kederlıydı. ·ıyı. lamam. yclr

mız

lık sıstemın bir an durunc.a hep

nız degıliz yanr dedi. ·Faka neyı

Hüzünlü bır gülumseme vardı

duracagından korkarlar

çoı(Jyor ki bu? Biz yazıp biz ol<u

$imdi yüzünde. ·Hiç olmazsa

Haya. akar

ıeme ilanları vertır

Sırrıaşık

ve

sadırgandırtar •asıl

yoruz.

Uç be$ kı$i i$te.

Ve

engel

hayat!

De�ışsin.
ve

Yeniden yü7üme baktı

paylaşabildik* dedi. ·au da bır

da korkarlar aslında ölümden.

olaınyoruz el<silmeye·

Çun�u kendilerinden ve sahıp ol·

Bir gazete kesıgi çıkardı cebın

maktan başka bır � düşünmeı

den ·Dinıeyın· dedı. kısıl< l)r ses.

dan.

ler l:XJ$(Jnsenıze. �decek ne

ıe.

usulca : ·oünyanın butün 'ol·

çok şeyleri
ve

var

Bız hep eksiliriz

hep susanı Ben. ben kaula

Ourd�.

"Tlrtiye 'bG)\Jr1<en· kolektıf su

çlar iştenıyor. hayarn her alanın
da!

tık. Böyte yaşamaktansa SOyle

cılı�ımızıa. �mimiz kOr ınançıa-ı

yın ne yapmal.yız? Yalnrzım. Yalnı

mızıa. servet

zız &J çaresillık ve eylcmsizik çti

gözlerını döndürdügü kımımız

dırtıyOr beN "Bır yazı ol<umak isti

büyük çık.:ırtar ugruoa. kim·mız iç

yorum sana dedim. ngılendi Ye-

erisine böcek gb büzü�ügürnüz

n nden

anlamsız yaşarnarın küçük çıkar
lan

�sessizce çı� oda-

Kendı kendime fısıldadım

gu·ıan b�nı-

A. HALDUN SOYGÜR

J<ori<Unç yıoo1ıg rm ve �

beaeli

düşunceli dınledı. ·Goııerimızin

Ef'rrv sıl<tı

Ki�·mz sevgisiz çocul<lul:!ann

mayacagım bu oyuna Yeter ar

dogruldu Düşünee l i

w

ve

malcam hırsının

için. kim mıı btınçı lcötulükler-

9..ı QCIU� ben Keodlnie yapwn Has
ta da tıencıım. <Jokl()( da Bır c;ı� y�da
bır fefyauı. <Yna � �k:h DeOt·
•

dd

• • Fatıh ...,.,rw:>ı. BaŞka Nasıl. Şızofrtngı
�'lS1993
Ertndıı Alasu. Cumhurıyet.
20 7 1993
•

• •

�tapu

hiç derdİm değilsin,
olmadın da...
Ercan Kesal

Yani, merak etme yüreğimi parçalayacak bir çarem her zaman var:
Her zaman bulurum, koklamak için eğildiğimde eJlerimi kanatacak bir
gül ... Hep bir buz parçası gezdiririm yüreğimde muhtemel çözümlere
karşı. .. Sen hiç dcrdim değilsin, olmadın da .. Hayat'la, o fahişe ve bıçkın
kadınla hep bir uzaklık koydum arama ... Geceyanları penceresine ufak
taşlar atacak kadar ya da ona sahip olmayı deliler gibi istediğim bir ak
şam çocukça bir bahaneyle hızla oradan uzaklaşarak. ..
biz devrimi 'gerçekten" çok sevmiştik, hala da seviyoruz.
hiç ayrı şeyler değil bunlar... seni yol'uşun altında evine

bıraktığım

ilk akşam, geriye dönüp yanağıma kondurduğun öpücükle birlikte duy
duğum hazzın aynı ını, f arabağlar da katıldtğım ilk

' kor an"da da

duymuştum ...
beni bırakıp gittiğin o sabah bir arkadaşım ölmüştü kollanmda.
en

hiç dt,;rdim değilsin, olmadın da ...

h p bir 1 aranfil koku u taşıdım ana ve devrime dair...

müdürünün

vııu

şimdi düşüniiyorum da, hep tuhaf zamanlarda
kar§ılaştık seninle ... Köroğlu'nu oynadıgımıı
günlerdi... Afış, pankart ve bol korkulu korsanla
rın ardından, kırık �iirlerde gezdirirken yürcgimi
uykusuz bir lzmir abahında hep altıkırkbeş Kar
şıyaka vapuruna yetişrnek için koşarken, köşeyi
dönünce burnuma çarpan ncrgiz çiçelderinin ko
kusunu duyar gibi olmuştum seni ük gördügüm
de... Dudaklarının kenannda ince bir ıeylül yag·
muru, üzerinde elisi örme bir kazak ve en azın
dan üç şiir oruınlu.u eteklerinlc saçların savm·
luyordu sırtında hala eski günlerin �ırlığını taşı
yan kanlinin ortasında... açların... Il ala li�eli.
Kruıtin... Hala ierra Maedra.. 1e güzel...
şimdi, ben eni ·evdim de ne oldu?
sen, hayatta başkaldırdıgım her duruşumda ogu
yan ellerimin ıcakLgıydın belki. Ya da, çok uzun
yemekhane kuyruklarının havalı bir tc ellisi, ak
şama yazılacak şiirler, hınzırca hir giilUş, traş ve
sabah ütülerinin iç geçirten telaşı... O kadar...
hiç derdim dcgilsin, olmadın da...
kı acık ömrümüze sıgdırdığımıı binlerce fotograf
ve an'dan yalnızca birisin. Binlerce fotograf, bin
lerce yürek �ımsı... Onulmaz bir sızı. .. Hala ta:ıı
nan ve taşınması gerekli mi olan yıganla mektup...
.
şimdi, ıkıntıh bir oru işte, sana: bıçak gibi bir
Bornova yagmuru {bir türlü kar olamanıış) genç
yüzlerimi:d dalarken ·ıgındıgıınız telefon kulübe
sindeki acemi dokunuşlann tadını, neyle degi c
bilirsin?
hangi müzik setinin taksidi, ya da arabanın uzun vadeli, düşük faizli· ödenmiş borçJan saçia
rına düsnıüş bir yapragı almak ii1.crc uzanan cl
lcrimizin keyfiyle boy ölçüşebilir? Ya da etekleri
niı? Her seferinde, üzerinde yeni bir şeyler ara
nan ·toz, kagıt vs· dokunmak için ... Daha kışkır
ucı ne olabilir?
biı devrimi '·gerçekten" çok scvmiştik, hala da
scviyonız. Hala. he apsız ve hiç farkında degil
miş gibi yapılan şeylerin peşindeyiz. yenilgi usta
sı� ı lak ve yorgun ayaklarımız, yeni yolculukların

heyecanıyla kıpır, kıpır ... sen hiç derdim değil·
in... hiı, "terli gövdclcrimiz ve dalgın açiarı
mazdan ba�ka �ıgınat41k bir seyinıiz yok, kalkanı
mız yok, ardına saklanacak" derken, . en, bir a
bah aynanın kenarana kısa bir not bile bırakma
dan ayrıldın. Erken gelen bir "Onbahara, parlaya·
rak kaybolan bir ışıga bakar gibi baktam ardın·
dan. Cençligirne bakar gibi, çarcsizligime, olma
mış, ek·ik kalmış bir şeye bakar gibi, devrim'e...
şimdi, hen eni sevdim de ne oldu?
ne kayheltim ben ıkıntılarımdan'? Yan deli, te·
laşlı ve erseri halim ne kadar eksiidi zannedi
yor·un beni lmakmakla? Güldiirme beni... Be
nim, yıllar önce·inden yılankavi bir bıçak gibi
gezdirdigim ince bir sızı var yedegimdc. Hiç bı
rakmaz beni, ben de onu çok tutarım dognısu.
Yani, merak etme yiireğirni par�ılayacak bir ça·
rem her zaman var. Her zaman bulurum, kokla·
mak için eğildiğimde eDerimi kanatacuk bir güL.
Hep bir buz parçası gezdiririrn yüregimde muh
temel çözümlere kaJ"§ı... en hiç dcrdim dcgilsin,
olmadın da.. Ilayat'la, o fahişe ve bıçkın kadınla
hep bir uzaklık koydum arama ... Geceyarıları
penceresine ufak taşlar atacak kadar ya da ona
sahip olmayı deliler gibi istedigim hir akşam ço
cukça bir bahaneyle hızla oradan uzakla�rak...
biz devrimi "gerçekten)' çok scvmiştik, hala da
cvıyoruı.
hiç ayrı §eyler d�l hunlar ... �eni yokuşun altın
da �vine bıroktıgım ilk ak�am, geriye dönüp ya
nagıma kondurduguıı öpiiciiklc birlikte
duydugum haııııı aynısını, Karah a glar'da
katıldıgım ilk ·�korsan''da da duymuştum ...
beni bırakıp gittigin o sabnh bir arkadaşım
ölıniiştii kollarımda.
sen hiç derdim degilsin, olmadın da...
hep bir karanfil kokusu t��ıdını .ana ve devrime
dair... Belki <le birlikte... Ateş ve ·u.. Coşku ve
hüzün...
hi ı devrimi çok, ç o k sevmiştik, hala d a
seviyoruz...
�en de devrim gibisin... anla heni ...
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şürinden

Indim dere/erine, bilmem
ne

relerine türküsünü radyodan

indim

dinledigimizde bizde uyanan
anlam ile bu sözleri
bu türküde ilk defa kullananın

derelerine

iletmek ist�digi asıl mesai
aynı mıdır?

bilmem
n erelerine

ADEM IDEMOCLU
Babl(l4�)

Son yıllarda sosyal biliınJcr literatüründe öıellik·
Ic felsefe alanında sık sık karşıla§tığunıı bir kelimedir
herme neut icı. 1\irkçetde net bir kar§ılığı bulunama
yan bu dcyiın dilimize IIERMENlTlK yaıılımıyla
yerl�meye başi dı. Ben de biraı tembellik edip aynı
şekilde kullandım.
Hemıenitik ne demektir, luuıgi aıılama gelir, bir
örnekle açıklayınız?
Bu soru §ekliyle dersliklerde, .,mav kagttlarmda
veya kendi claluu.la uzman. birisiyle televizyonda, der
gi k�clerirıde yapdan röportajlarda kar§ıla§abilirsi·
niz. Ne var ki, hermenilik bu tür bir soruya konu ola
bilecek, "uy<ık ne demektir, bir örnekle açıklcıyınu"
ya da "nıaki ne demektir, temel özelliklerilıi açıklcıyı1UZ'' sorularında oldugu gibi yanıtlanamayacak bir ko
nudur. 'eden ıni?
Hegel falanca yaıısm da... ressam bu eserinde...
§air bu şi_irinde . yaıar bu romanıoda.. sevgi,dQ. tluk
ve karde;lik temalarııu i§lcnU§tir. Deme ya! Nasıl da
anlamadım... Bak, en bu konuda. y<ıtubyorsun. Pla
ron, lıiçbir zaman komünist devlet kura�m geliştirme.

"at �

.

.

miştir Jeklindeki savlarla sık stk karşıla§mı. Pla·
too,un koıoünist devlet kuramı gel�rip ge�tirmedi
ği görii.§ünü NEYE dsyana rak ileri süreriı'? Ya da, iıı·
Jim dere/erine, bilmem nerelerirıe türküsünü radyo·
dan dinlediğiınizde bizde uyanan anlam ile bu sözle
ri bu tiirkli de ilk defa kullananın iletmek istediği asıl
mesaj ayoı mıdır?
Bu tür sorulara cevap vermeye çall§tıgımı7-<la, i§te
o ıaman, hermenilik ile karşıl8.§� oluruı. Karşıla§
ma yol ortasında ayaküstü olabileceği gibi, onu evde,
rakı sofrasında da kabul edebiliriz. Ev sahibi biıi ka·
pı d�rı ettiginden şimdilik evde yok, çaycıda kabul
cdebiliyQrnz. 1lcmıenitik, bir metni yQrunılamcı sana
tulır. Bir metnin gerçek anJa,unı ortaycı çıkarma sa·
natuur ve benuri tanımlar bu kavramı ilk kullanma·
ya ba§layaolara, Dilthey ve ardtilarına aittir. Ve
günümüzde de felsefede, sosyolojide, psikolojide ben·
zcri tanımların arkasında koşanlara orda burda rastla
mak çetin değil. Bu rada , müsaadeniz/e METIN lıusu·
sunu şöyle, biraz dalıa açmanın faydalı ola�na
inamyQnım. Metin; yazılı, sözlü, hem yaıılı hem sözlü

veya oe yazılı ne de sözlü; anlaya
ca�n, görsel bütün eserleri kap·
sar. Peki eser nedir? Efeııdlm,
ri

de si:e şöyle iuılı

ese

edeyim; eser,

hermenitikin ilk tanırnma bağlı

kalanlar için insanlığın bütün en
tclektüel edimlerini kapsamaı.
Ancak, edebi ve sanatsal ürünleri

kapsarnma alır. Yürüyüşe devam

cdeoek olursak, hermenit�k, ıısan.
i

Uğuı bu lÜr cn�elektüel edimleri

nin. (l$ılkırına ııygun., doğru an·

lamlarının ortaya çıkarılnuısı ...

dır. Pekala, bu ortaya çıkarma
i§inde, kullanılan araçlar, daya
naklar. malzemeler nelerdir? Ne·
relerdcn satın alınabilir, bunların

garantisi var mıdır? !şte, modem

bir zekônın sorması gereken soru

budur. Efendim, maalesef buna
garanti vercrniyoruı, lütfen alın,

memnun kalma7.sanıı, elbette ia·

de edebilirsiniz. Çiiokii, bunlar

modern tahiat bilimlerinin nurlu

yoUarında

istilısal edilmemiştir.

Doğa l>iliınlerinin yol, yordam,
araç, gereç ve ön kabulleri burada

i§e yaramaz; nedeni çok açıktu,
hermenitik in konusu entelektücl

alandır. Jn�nın kendisidir, insan·
lar

arasında

iletişimin

mümkünlüğü üzerinde debelenir.
Tabii k i çıkamaı. Metin. lıer ne
kadar işte orada ise de, yazıya

dökülmü�, bir tür somutluk ka·
zanmı.şsa da, onun içine daldığın

da kör bir kuyuya inmiş gibi, �

§ekten diişmii§ gtbi olursun. Ob

jektif değildir, deneye gelmez,

matematik ilkeleri işleme?.. Ancak
yorumlanabilir.

l le r ne ise ... Şimdi gelelim

hermenitik'e ikinci yakla§ıma:

çok l leideg

ne özne tarafından katılan şeyler

nın düşüncesinde şekil kazanır.

erileoeğinden, okuduğum şiir ar

Ikinci yakl8§ım daha

ger felsefesinde ve onun ardılları
Bunların, çağdaş felsefeeller için
,
de en tarurunışı Cadamcr dir. Hc
idegger'in hermenitik konusuna

yaklaşunını, diğerlerinden ayıran

daha doğrusu öıncniu kendisi iç

tık yazan §aİre değil, bana aittir.
Buraya kadar anlatılanlara ye
niden dönüp baktı�mızda Her
,
menitik in anlam ve tanımının
de�iştiğini

en belirgin nokta hermenitikin bit

tamamen

ğerleri sonuçta, lıcrmcnitik'i bir
metni doğru yorumlayarak o me

rumlama artık b i r

araç o�larak ele alınmamasıdır. Di

tinde var olan tek anlaTlll ortaya
çıkarma aracına indirgedcen, lle
idegger, metin yorumlama olarak

Hennen.iıiJ/in bir araç olamayaca

görürüz. HennerUıik yo
metnin gerçek an-

lamını ortaya
çıkarmada
kul1anı-

�� göstermeye çalı.şır. Çünkü yo

rumlama, insanın anlama edimi

nin temel yönüdür. ller anlama
bir yorumlamadır. Bunun
dı§ında bir anlama biçimi söz konusu ola

maz. Yorumla...

He rmenilik
yorumlama
artık bir metnin ger�ek
anlamını ortaya 4ıkarmada

kullanılan bir ara4 olamayacağı

dolayısıyla hermeni

tik konusu böylelikle in-

sanın insan olabilmesiyle

aynı şey haline gelir. Insan
§eyi anlamaya çalı§ırkeo, kendince

gibi, kapsamı da değişmiş,
insanlığın enielektüel
edimlerinin bir
k1sm1n1 değil, tamam1n1

o §eyin bir yorumunu çıkartıyor
dur. Dolayısıyla yorumlamada bi

rey kendi öıünü açığa vunnakta

dır. Bu sözler bizi, Hcidegger fel

sefesini digerlerinden ayıran bir
ha§ka noktay.ı da götürmekte. An·

lama ve yorumlamada, iki yön
vardn: Anlayan ve anlamaya konu

olan şey. Anlayan özne ve anl�ı
lan nesnenin çakışıııası biıe yo

rumlamaya verir. Öıne, herhangi

bir metne, bir nesneye yöneldiğin

de ancak, kendisinde önceden var
olan birikirole onu kavrayabilir.

Kcndl5i de metne bir §eyler katar.
Sonuçta ulaşılan yorumda, o mct-

icine almışttr.
araç

olamayacagı

gibi,

kapsamJ da deği§miş, insanlığın

cntclcktücl edimleri-

nin bir kısmını değil, ta-

mamını içine almı,...ıu. Hatta

onun ta kendisi olmll§tur denile

bilir. Bir metnin tck bit doğna an
lamı olduğu, metnin metni yo

mmlayan özneden hağınt$ıZ bir

anlam ve gerçekliği olduğu şeklin

deki tarih el savlar onanlmaı darctiQ

olma k

bclcr alını�ır.

yorum

zorund:ı o1dugun kitaplar, makaleler,

Ancak, Gadruner, biroz da kendi·

yüklüdür. Anlamanın nesnesi ne

dene)·, istatistiki bilgi örnekler� ku

sini zorlayarak, belki kan�ının belki

olu�a olsun bu degişneı, çunkü �
...

ramlar nereden gelmel'te? Hangi )ıl

tie Lurjuvaıinirı gi.z.li ç.:kiciligine ka·

ka türlü anlıuntık mümkün degildir.

larda, hangi ülked� hangi dini·felse·

pılamk bütün so�y.ıı bilimiere Lu ilke

AcabG. bilim söz konusu oldu�unda

fı-siya.si-ekonomik görüş ve çıkariann

ı,ıgırub b.lktı&ı halde, dot..ı bilimleri

anlama denilen ftyiıı dogası mı degi·

etkisinde huırlanmı§? Ve itiraf et

konusunda birden su� pus olur. Do�a

şi)·or? Bir romanı okuyup anlama an

bunlan Tı..i ıitiye gibi bir ülkede uygu

bilimleri, zoraki lıir hareketle

lama da, Mars'ın atmosfer yapısını

lamak için, dogrulamak için ne kadar

hermenitik'in kapsamı dışına itilir.

ögrennıe söı. konusu oldugunda Lu

çok çaba gösterdigini, uymayanları

Bu

ınanlama

Naıııl

göz ardı etıigini. Kabullen karşında

bilimlerinin de in.sanlıgın entelektüel

ıniımkündiır doga bilimlerini, onun

aa çekenin $0deot bir dernek olmadı

edimlerinin bir parçası oldu�u bilerek

kurombnnı, hipoteıleriıı� dı:neylera

gını. Çekinme anlat, kitaphgındaki li·

unutulur. Ona dokunmak olmaz. O,

ni, kanıtlama yönternlerini in�anlıgın

teratürJe tam karşılıgını bulamadıgın

�nuzın tabulruı )ıkaıı tabu�u, yeni

c:ntclektüd ediınierinden ayırmak?

baıı ıxıktılan zorla bir tanımın içine

Jinidir. Ookun.uıın kcllcıtini uçuru

Nasıl miimkiindür, biJim:sel kuramJan

ııı�ırdı�nı; korkma hir �ey olmaya

runı. Dot.,ı Lilimlerirıi hermenilik yo·

belirli bir çagın inançbnndan, gele

cak, anlat, biraz okuyunca, biraz

nınılamanııı d�ııı.ı alnıaya çaha gös

neklerinden, kliltiirel yapısından, bi·

düşününce normol/e anoona/i ayır

tcrenl�r :ı,.ıJ ilk tanıma :-wılıp yatan·

reylerin öznel isteklerindeıı, siyasi

makla zorlandtgını, kiıaplardt sırala

!ardır. Onlarla Cad:uner arasında gi·

düşüncelerinden etkilerımeyen bir

nan hastalık belirtilerinin bir �unu

.ı�n lMtışmaJ:ırda. ısonuç olarak C..ı

�ey tli)·e �unmak.

kendinde de gördiitiinü. Hadi sen

hareket

belirıtiti

}apılırken,

dota

giLi,

mı

anlama

oluyor?

damer de bbul eder ki, �o..�ya.l hilirn

Cün(imtiz�e hemen her bilim da

anlat bakalım. çıocuklugunu, aile ya·

ledc dog..t lıilimlerinin nesn�i farklı·

lı, s�yal bilimler bile (soııyaJ biliınler

pını, arbd"ffannlt ilişkilerini, toplu

dır. Yöntemleri d� farklı olmalıdır. Bi·

de}iınjnJeiJ bilim ktlirnesi üzeıiııde

ma bakışını, meslek

risi deıJitimiz gibi in$aııın enttlektüel

biraı tlü�üıımck lJ7.ım) bu düşünee

aranın nasıl oldugunu, çalışmayı,

üıi.inleriyle, tO(llunı ve in�.ınırı keıuJi

lerden vchalı görmüş gibi kaçıyor.

okumayı, sevi§meyi sevip sevmedigi·

�iyle ilgiliykcn, diteri ronsı:: doğayı

Kaçmakta haksız da d�iller. B:ttı fel

ni. Hadi anlat lxına, içinde )'llŞldJtın

sefecil er bile felscfeyi satJ-om tcnu:lle

düzeni, sahip oldugun deger yargılan·

re,

bilim.wl temellere oturtmak anu·

nın. inançların nereden geldigini söy·

düııya �ör�ii çıkmakta. Kapıdan at

suyla yanıp tutuşuyorlar. Sos)·ologlar,

le. Ve itiraf et insan oldutunu, tıplu

san, ba�ılan giriyor. Miımkun degil

psikologlar, psiki)'3trlıı.r hepsi Lirbiri

senden yardım isteyen lıasıan gibi.

hu ç-�<b� ha.:-talıktan kurtuluş. Eren

ne kendi dalının daha bilimsel oldu

Bir daha oku, anlamanın yorumlama

tlim ... Lilimiıı ncl'ne.ııi, bizden batım

gunu kanıtlama �b:ısındalar. Öıellik

oldugunu, tek, tı.eli-ebedi anlanılar,

sız or.ıd.ı tlunır, bekler ki biz gidip

le de psikiyatri �arıında hummalı tar

inançlar, kuramlar, gerçekler olama·

orıu ar.ı.y1ıralım, irıc<'leyelim, deneyler

tı�ınalar gidiyor. Sormak gerek bu

ya<:3tı sözlerini. Bir bak bakalım, sen

yJp.llım, ölçüp lıiçelim ve soııııÇia bi

sevelada olanlara, öze1likle de Turki·

de bir şeyler katabilecek misin bunla

lim:sel raporıınıuıu :-uıı.1lım. Oysa,

yeli sempati1..anlara, üniverı:.ite sıra

ra.

lll'ide�er ve başka dü�mirleriıı de

sınıfa ders geçmek için nberlemek

k(>
l ldi5ine ilke edi11ir.

Buroıla tekr.ır k�ıımı..ı p01jıivi!'t

istiyorwn. �

Pdind�n §eyle
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Yurdaer Albııöz
Kendime ait, ben'e
özgü, ben'in mülkü olan hiç
çıkmadığıın, çıkartılamadığun
inamlnıa-ı dayanıklı kalemden bir
yere, b i r şeyt gönderdiğim
seslerin, sözlerin duyulmas1, anla
şılması ve daha çok hissedibnesi
mümkün müdiir? Yoksa insan ka
lesinin dl§ınn çıkma yetislni ve ce
saretini asla kullanmayan mıdır?
Ve üstelik dışarı çıksa bile. böyle
görünse bile yiizli ve sözü hep
kendine mi yöneliktir? Ve aslında
tüm beraberliklerim, yapıp-etme
lerim, eümlelerim içinde ben
ik iyüzili ve sahte duruyorsam yer
ve zamana gört rarklıla§an, sah
nede farklılaşan hep ben oluyor
s a m oluşumu buysa yaratan,
sürdüren, bu yıqam neden ya§an·
maktadır?
Kendimi öteki üstünde iUe de
üstünde varediyorsam öteki bir
araç oluyor..a, öyle görüyorsam ve
bunun hiç farkında hatta umrun
i tekler, duygu
da olmuyor am, s
larumlar sadece ben'e ait oluyorsa
ve yalnızca ben üıüyor, ben evin
diriyor, ben mutlu{suı) ediyorsa
beni; anlamak ötekini en azından
çaba gö terrnek değer yükleme
den kendi değerlerini ona aitmiş

keırıcııını vermey� ve
rerek ya§amayı ba§ar
m� orada varolanı, öteki
ni görmek ve göz gözeliği his
setmek olanaksız mıdır?
Kendimizle söyle§tik sürekli,
belki kendimiıle yaşıyoruz sadece.
Söıcüklerimiıi ve duygulatımııı
ötekinden. onlardan aynalardan
yansıttık, vermedik veremedik
kendimizi ama söyleşmc. paylaş
ma görüntüsiinü ve sannsmı hep
taşıdık. Bu görüntü yaşamın
sürekli eylenen ama ya_şanmayao
rutin eylemlerine dönli§üyor ben
ıe§iyor artık. Elimizde kalan son
de.ğcrlerim.iı de (ve aslıoda en ön
ce en temel olması doğal geliyor
bana) ikili mücadelelerde öfkı;li
ili.şkilerde, gtinün hııında yitiyor,
yitiriliyor.
Kendimizi glinün hıı.ına bıra
kıyoruz şimdilerde, hızın sürekli
yetersiz görüld� günde var olan
körleşmedir, lıızlanıyor. Öğretilen,
benimsetilco, yaşatılan ve süren
bu kör ko�uşturma jçindc bir di
ğ rinc yer yok artık. Ölümt; doğru
olan ben, bana yabancı alanlar
boşltıgunda debeleniyorum. ahte
mekanlarda, ·alttc kurumlarda

sahte ilişkiler yaratıyorum; sahte
üzüntüler, umutlar, sevinçler, an
lar yaşanıyor bu batak içinde ve
yitirilen her anla birlikte. Dayanıl
maz olanı bunlara sahte derken
bile sahte olanlar, sahte yaşanblar,
tüyler üıpertiyor. öteki s
i e sadece
bir ayna oluyor, söyleşme dertleş
me gereksinimi duyulmayan, var·
lıgı duyurnsanmayan. Hel'§ey için
çok geç mi artık? Öılcmlcrıim yine
karşıltgını bulamayacak olan us
larunayan dii§giioümün yaratunla
rı mı? Ötekisine ulaşmak ben•in
asla farkına vanlmasını istemedlgi
gizi mi yoksa? Ve hüzün farkedi
len bu gizin yaşanılan bedeli mi?
Yüreklerimiz ne zaman açıJa
cak ötekine, aklın duygudaşlığa
olan dii§manlığı ne zaman son bu
lacak ve ne z.aman dinleyebileoe
ği?. oradakini, aynalarııru1.ı kıraca·
ğımız zaman beklentisi bO§una mı
yoha? Yok mudur kendiini ayna
da aramayanlar, göriintüsüne ada
mayanlar, yüretfini açanlar sonuna
kadar, kendiyle ve ötekiyle içiçe
geçen yazı.sıı ve sessiz ama içten
ve yürekten dostlarımız; sö:ıcük
lcr, yazılar gibi görüntülçr gibi
düı ollOayao sıkıntılı ya-santılar
yok mudur? Ya da var mıdır?

� At

Bir müzük gırubunun kırulusu
aşemasında gıramer kuralleri
J>uu,le$ ın

Pyre adlı grubuma adannuştır

IŞITIŞ= (
irtifanın yitirilişi, ritmin ritüele yanaşması, kaygının nesnelere özne
oluşu ve dogarun, anormali bir str gibi saklayışı özünde;
lSTIHBARA'I)=
"sarmal olanın erotik yaptırımlan arttınşı; görsel emegin, ten eşigi�de
kendi misligini geçersiz k�ması: çetelclerikiralıkmeleklertutarken:,
romantik dizelerin kösnüllügünün insanda merak ve yanlış yalıuzlık
lar uyandırması, içerdekiler, Iç;=, aşkın içi, sagduyunun içi, ihtirasın
içi, SIR'ın içi, kalhin içi: kurgulardaki

-o

en fazla iletişimde ortaya

çıkan ag-ır sahiplenme hissit
lRTIFAN IN YlTlRJLlŞI:

telilden çogullamaya nlifuı, yinelenen tek bir gcrçegin, b el imi ne ya
bancılaşması. Tıpkı bir kelimeyi tekrar tekrar söylemekle oluşan: tra
vesti kelime. Periyottaki aksama, bir es, onu tran semcntik bir anlama
ürükleyeoekti. Örnegin BE .

hoguk korku: korkuruluş soru u: ü.rperilnJ.n başlaması: �i
nin gitmesi: kJşlnln çıkması: kişinin tali gövdeye uzanışı, -ışık
hiizmesinin parçalanarak yaratılması şeklinde, tayf-; desen: karşılık
sızlık, saçma'nın hiç'e dönüşümü. O şahane faz. Örnegin bir müzik
yapıtının hliıünlü, coşkulu olabitmesi ve her insanda aynı �aıya gön
derme yapabilmesi: SES'in içi. Se i n IGşiligi. Ses'In Usaresi: iki
'

tarafta da (nefes ve mana) dengeyi satlayan: titreşen, titreştikçe anlam
kazanan akış.: Söı'iin Aerodinamigi. Literatütti dışlayan akademik gi
yiniş.

olup �

o O şey, nedensizdir. Çünkü bir şeyin bu denli (yanıl samasız) ne
denli olması, o şeyin iktidar karşısındaki nedensizliginin formal kanı
tıdır. Karakter, sosyal rolün saptadtg1, kural destekli iletişim kurma
ölçegidir. Ben'i bu başka gezegende yaşamaya zorunlu lulan be

denRuh, üretimi emperyalizmin, feodalizmin ve savruk varoluşun
altına yatırmaktadır. Bu noktada hümanizm denen, rayic--1 l'&kti
düşmeyi sürdüren basit ideolojiye dayanarak, büyük oynarnalara git
menin kavram dışına kaydıgı artık belirginleşmiştir.
k ı r g ı n l ı k , tüm maddeyedir. b ii t Q n e d f 1' ;
bilgi, aldatılamaz o
!VAKUM:

Hazırlıksız yakalanılan ayrıntının kahramanlıgı, birşey anlatmak, anımsatmak: Yalan,
düşgücünü geliştiriir; ihanet, ideal olandır. Ama, hal'iki,
mutlak intihar olan ihanet. ( 1 Ş 1 T 1 Ş i ç e r e n )

Y�lı Adam'ın hoşnutsuzlugu, daha gömülüp eprimeden, içinde kurt
ların oluştugunu hissetmesi ve genç otoritenin? yayguJ- egemen anla
JI§ln çekimine girmedigini görmesidir. Hemen Öldürün Onları!!!!!!
HEMEN!
yaratı, ve bilgisiz hürriyetin şenşakrak ivedi muzırlıgı: salt güzelin
dUşsel yorumu olan estetik, sisterndl§ı oylumlu kaosun terimleriyle
oltı§ur. Bu bilgiden arınmış şair, düzenin soyut çocugtıdur. Düzenin.
somut çocugu, ahlak ve din fanatigi, natura düşkünü, kalıp talibi,
post-marksist konuma gelmiş olan toplum bireyi'dir. Birey Bireyi olan
ve kendinden artanı biçimlendirip yeni oluşan olgunun adını koyan
hakiki cevher, imgesel plaımasında, yok oluşuna dek kronik

duyarlıpru da sürdürecek1ir. Onun dışındakiler ise,
nedensizdirler,
y ö n s ü z d ü rl e r,
ilkeldirler,.

kOçilk İskender
-- caddelere

"ZI I I IN EL ROZUKLUKLAR JÇI N TA�I ,.c; ISTATISJ'IK ELKITARI (0 M)'' IÇI ÖNERILEN BIR KATEGORI:

Yaygın Etiketierne Bozulduğu
Bu m:.kalcnin amacı, daha ç,k
O. M clive hilinen, Amerikan
P ikiyat;i Birliği'nin hZilıin·cl
Bozukluklar için Tanı ve Ista
tistik Elki�ıhı''n;ı yeni bir tanı
kategori.i alınımısını önermek
tir. Yeni hnsıınında (Amerikan
P ikiyt•tri Bırligi, 1 987) işttrt'l
c(lildigi gibi, 1> l "sadece zi·
hinsel boıukhıkların daha i) i
a niaşılmasına yönelik süregi·
den çabalaııla bir başvuru kay·
n�ı" olarak görülmeUdir. Bu
rada öneri} n kategori, bütün
zihinsel bozuklukların en yay
gm ama )inf· de en az bilinen
lerinden hiri iiıcrindc durmak
ta ve ·onraki hn�vuru kaynagl·
nın olu�turulma ·ına önemli bir
katkıyı tcnısil ·unektcdir.
409.00 YAYCI ETI KETLE
ME HOZUKLUCU
Temel özellikler: Bu zihinsel
boıuklu�un temel özellikleri
�unlardır:
1} Etiketler icat etme ve bunla
rı öteki i n sunlara uygulama
yönliıHlt• •lcıu�ı lcne ıneyen hir
itici, dürtli ya tla ayartı,
2} Tekrarlayıcı bir �ekilde in
ı.anhırı önct·tlcıı Ldirlenmiş ka
tegorilt•rc �o k ma ra çtıhşına
öriintii ü,
3) Eylemi gerçekleştirmeden
önce gidcrt•k ortan bir korku ya
da yeter�iılik,

şarıl �

Dal'id E. l..evy

4)

Eylemi gerçddeştirmc anın
da yogun bir zafer ya da rnhat
laına yaşantı ı.
Boıuklugun helirtilcri hirçok
durumda görülür, oma Yaygın
Etiketierne Boıuklugu (YEB)
olan kişi, özellikle öteki insan
ların yanında kendi ini raluıtsıı
hissettigi zaman ortaya çıkması
beklenir. Böyle bir durumda
kişi durup dururken başkaları
için bir etiket kararlaştım, böy
lece onları insan1ar d�il htip
lcr, olarak görür. Bozukluk, di
ger in ·anları denetlerneye ve
onları uzakta tutmaya yaradı
gından, kişiye geçici olarak
hem bir ü tünlük, hem de bir
güvenlik yanılsaması verir.
Eşlik edeu özellikler: YEB olan
kişiler ·ıklıkla beHrgin bir ken
<l i n i bc�tenmişlik, b u rn u
büyuklük, gösteri; ve kisisel
haklılık hi si belirtileri göste
rirler. Bu ıihin el bozukluğu
paylaşınayan diger ki�ilcrc kar
şı özellikle bir hmezıiil tavrı
sergileri r.
Bu ki�ilcr göriiniirde kc·in ve
açık (oy'a belirsiz ve çözülmesi
mümkiin olmayan), sözde bi
lim el neolojiımler uydurmak-

tan çok büyük gurur duyarlar.
Bununla birlikte, bu yeni yara
ulmış etiketierin kesin anJamı·
nı açtklamaları Ll ndiginde, ti
pik olarak, katatonik su kun
luk, kckelcme ve pcpelem�, ö
zel olarak (ctikcte) takılıp kal
ma ve bunun yanında konuşma
içerigi yok�ullugu, ayrıca sakal
ok;ama, baş-sallama ya da göz
çevirme davranıslan gibi p iko
motor huzur uzluk belirtileri
dahil, tuhaf konuşma karakte
ri tikleri ve uygun uı iletişim
örüntüleri gö terirler.
YEB'li ki§ilcr bir şeyi adlandı
rınca, höylccc onu açıklamış
oldukları şeklinde hezeyanL bir
inanca göre dü iinürler (yani,
Ilezeyanlı Bozukluk, Adlan
dırma Tapi). Araştırmalar gö te
riyor ki, YEI3'li kişiler, başka
in anlarda, onların kendileri
nin göremedigi kusurlar gör
mcde on derece u tadırlar.
Yaygwlık: Y E I3 topl u m u n
bütün kesimlerine yayılmı�tır,
ama birçok kişi toplum al aç
ıdan kabul edilebilir yöntem
lerle bu bozukluk için bir pc
ki�tirme elde etme aracı bul
muş; tdkiyatri t, psikoan:ıli�t,
p'ikolog. astrolog, bilimbilimci,
nurcu, tarikat lideri, kendine·
yardım kitabı yazarı politikacı,
radyo ve televiıyon gö terile-

rinde tarlı�ma konuğu olmuş
lardır.
Başlama ya§ı: \aygınlı(;ann
karşın bozukluk, tipik olarak
kişi bir toplumsal güç konumu
na ula§ana ka<lar tanırunaz.
Seyir: eyrek de ol·a, kişinin
ytl1ık geliri altı rakamı (dolar
olarak) aşınca, YRB'dc iyileşme
gözlenir.
Komplikasyonları: Kronik ve
agır YEB olguları herhangi bir
in a n i hagl ı J ı k kurma ve
'iirdürnıc yctencginde olma
dıklarından pek gerçek dostla
rı yoktur.
Zemin luıurl<ıycm etlwuler: Bu
boıukluga yntkınlık, kisinin
kendi duygularından korkma
derece iylc doğru orantı lıdır.
YER p·ikoterapi·tl erde hulun
dugu zaman. tipik olarak, ha tala�na nasıl yardım eelecekleri
konu unda en küçiik bir fikir
leri bulunmadığı şeklinde de
rinlere .gizlenmiş ve rahatsaı
edip duran korkularını ıııtt·kc
lcmcye yarar.
Ayıncı tam: Obsc�jf Konıpul ii
Kişilik Bozuklugu, osyal Fohi
ve I lezcya n l a Bozukluk
(Büyüklük 'Iipi), Yaygın l�tiket
leme Boıuklugu ilc iliskilidir
ve bu yiiı•lcn kimi zaman on
dan c:ıyırt edilmeleri ıordur. 'Hı
nının geçerliliğinden emin ol
mak için bir para alarak yazı
tura atılımı ·ı ya da anya-man
ya-kurupanya yömemi önerilir.
YAYG I N ETIKETLEM F. BO
ZUKL CU TIPLERI
1l09.0 1 . Nar�is�i ·tik Kişilik

Öıelli klcriylc Birli kte Olan
Yaygın Etiketlcme Bozuklw}u:
Benlik degerinin çok fazla ol·
duğunu diişiiıulügiinüz YER'li
ki:.iler için hu kategori kulla
ııılmalıdır.
409.02. OrHtk-Bağımlılık Ki§i
lik Özellikleriyle Birlikte Olan
Yaygın Etiketlcme Boıuklugu:
Çok fazla cnıpalisi o1(1ugunu
düşiindügüniiz YEB'li kişiler
için bu kategori kullanılmalı
dır.
409.03. l l istrionik Ki)ilik Özel
likleriyle Birlikte Olan \'aygm
Etikctlenıc Boıuklugu: Çok
heyecanlı
oldugunu
ii
ı
YEB
'li ki)Her
d ii.§lindüğiiıı
için hu kategori kullanılmalı
dır.
409.04. izoitl Ki:>ilik Özellik
leriyle Birlikte Olan Yaygın Eıi
ketlemc Bozukluğu: Yeterince
olmatlığını
heyecanlı
diişiindiigüniiz YEB'li kişiler
için Inı kalt�gori kuiJanılıııalı
dır.
409.05. Nörotik Kişilik Öi'.dlik
leriylc Birlikte Olan Yaygın Eti
kcdeme Bozuklugu: Çok fazla
h issettiği ıı i
su çi u l u k
d üşündiigtin iiz YEB'li ki) i ler
için Inı kategori kullanılmalı
dır.
409.06. Antisosyal Kişilik Özel·
liklcriylf' Birlikte Olan Yaygın
Etikctlcme Bozukhığu: Yeterin
cc suçlu l u k lı i.. ctmc<l igini
düşiindii�üıtiiı YEB'H ki�ilcr
için bu kategori kullanılma(lır.
,W9.07. ınırttı !\işilik Öi'.cUik
Jeriylc Birlikte Olan Yaygın Eıi
ketlenw Boıuklu�u: YEB'Ii kişi

haşkal:ın, özellikle Je başarısız
psikott•raph·tler tarafından pek
st>vilnıediği zaman bu kategori
kullanı lınalıclır.
•l09.08. Alkolik Kişilik Özellik
lerinin Yeli�kin·Çocuk Tipiyle
Birlikte Olan Yaygın Etiketleınc
Bozukluğu: YF. Wii kişi, çocuk
ken gereksinimlerinin herhan
gi birini hiçbir §ekilde doyur·
rnamış olan ana-babtl�an geldi·
gi zaman hu kategori kullanıl
malıdır.
409.09. Dirençli Kişilik Özel
likleriyle Biri i ktt- Ola n Ya)gı n
Etiketlcmf' Boıukluğn: YEB'Ii
ki�i yapma ·ını i,te<liginiz şeyi
yaımı:ıtlığı zaınnn bu kategori
kullanı i ın::ılıd ır.
4·0 9. 10. Bilişscl ..-apma Özellik
leriyle Birlikte Olan Yaygın Eti
h·tlcme Bozukluğu: \nlapma
dıgınıı, ::ıma bunu kabullcn
nH.·k i:>tcmcdi�iniz YEB'li kişi
için hu btcgori kullanılmalı
dır.
4.09. l l . Aktan ın Özcllikleriylr
Birlikte Ol:ın Yaygın Etikctlcınc
Bozukluğu: 'Jhapistlcri hak
kında herhangi bir şey hisset
meyf'n YER'li p ikotcrapi has
takın için hu kategori kuUanıl
malıdn-.
409. 1 :?. Karşıaktarıın Özellikle
riyle Birlikte Olan Yaygın Eti
kctlcııw Bozukhı�u: I l a·tnlara
hakkmda lıerlıangi bir şey his
setmeyen psikoterapistlcr için
hu kategori kullanılmalulır.
KAl�AKJ.�UC:
.\r..orinn 1\Jdıı.ıtw A•�litxı. (1987} Oi.ı�
DO-Alı: �nd •••t tıc�l ma111ıal of ln"nUI dı

ıkr;

r

(3 r J ,.,1 r•·d "'ı•lıin��>ıı, OC: \uthor
�

şarıl

lÇlNIZDE I� N EN FENA ÇACINA,
tHTtYARUCA KADAR YAŞAYANLAR
VARDIR KI, BlLDlKLERI ŞEYLERI
BlLMEZ OLURLAR.
Nahl Suresi (70)

"Efendim bizim toplum bilinci
miz gelişmemiş" dedi. Ben de
"Tabii ya toplum şuursuz" diye
destekledim, Sonra o gitti. Ben
"toplumun bili1ıcinin gelişmemi§" olması lafina talaldım.
Demek bilinç, juur gibi kov
raml<ır sadece bireylere cıiı
değil-, toplumlanı do ra
hatl�kla. uygulmwbiliyordu. Biraz dü.§iindüm. Şu
ur... kişinin kerıdisirıden ve çev
resinden luıber<Uu olduğwuUın.
haberdar olması. /Ve güzel ıa
mnı değil mi? Cobb diye birisi
yapmış bu tanımı. Ya toplum
şuuru? 'J()plumun kendisinden
ve çevresinden. ltaberd<ır oldu
ğundan haberdar olması. Biraz
dalıa dü.§ününce, nasıl ki birer
ler Için hast<ılık t<ımsı koya.bili-

işernek tllf8(

yorsam, toplum içinde aynı şeyi
yapabilecegimi buldum. Önce

bu çok ügimi çekmedi w
düşünmeyi bıraktım. Çünkü bu
toplumun. h&talık tamn dt>gal
olarak psikiyatrimn ululesin.J.e.
ki lıast<ılıklardan biri olacaktı
ve ben psikiyaJr değilim. Deği
lim ama asabiyeci idim ve çok
k.işi beni a.sabiyeci sanıyordu.
Asabiyeciyi de QS{lb bozukLJJa
n m.ütelta.$.Sısı gibi algılıyordu.
Bu kall§ıkllk lıojuma gitmi§
olacak ki, yine düşünmeye ba§
kulun. KamuQ]unun lıastalığı
nm ne olduğunu bulmam için
onu muayene etmem gerelcliydi
ve ben yıll<ırd�r bilmeden bunu
J.apıyordum. Gerçi bu i§i bikrek
yapan toplunıbüinu:iler vardı
ama onların hastol�k tanısı

koyrrw yelileri yoktu. Yani ben
dalta avarıtajlıydım. Zira benim
koyacağım tanıya onlonn. iıiraz
etme şansları fazla degildi. Ya
ni ben, mesela bir panelde,"bu
U>plumun. vestibüler
ni.stagnws 'u var" desenı, buna
diğer katılımalc.r karşı
çıkmayacağı gibi, mulıtemelen.
tavana baklırken arıiden
{X!nelerini iman talıtalanna
değdimıe gibi bir davranış pa
temi g'österebilirlerdi. Oysa on
lerı /Uç iddia.sız "toplumfelç"
deseler, ben hemen 11ıemipleji
nin etyolojisini biliyor rnuydu
n.uz da... " diye itiraumı yapar,
mimik bile kullanmaulım. Kısa
bir süre sonra, toplunıbilinu:iler
le düşüncelerimde anlamsız ka
pışmama gerek olnuu:Uğuu, zira

benim
yapmaya

çalıştıgım şeyin
toplumuntuza sa
dea! bir tanı

koyrrw

i§leminden ibaret olduğunu gördüm. Bundan sonra
i§im kolaydı. YıUordır bilmeden
muayeM etiigim bu toplumun
tam.suu koyuyordum. Artık bir
yandmı dü§ürıüyor, bir yandan
da ·bu saıırlcn yazıyorum. �k
defa ileri yaşlarda ortaya Ç!kan,
yavaş ilerleyici bir lu;ıfi:a-zeka
kusuru, kendirıe ve çevreye ilgisizlik, duygularda
küntleşme, soyut
düşünce ve ori�o
yanı_&yonda
'
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şan klinik bir tablo . Demons
diyorlar. Latince. Akıl anlamı
na gelen "mentis " ile yokluk
anlmnmdııki "de', öntakısmdon
oluşu.yor. Yani akıl yokluğu.
Yeterince d()yurucu <kgil bu ta
rum. Çünkü demansın ô'nemli
bir kuralı var. Yukardaki mele
kelerin "örı.ceden var olması"
gerek. ttBiJişle ilgili yetenekie
rin kaybı " diye s
i imlendirJim
şimdi. insi klinik seyir, lıele
kişiıliıı. işi yaracu::Jıgı gerektir
miyorso, çeurenin durumu fark
eliMSini gecilctirebiliyor. Bura
ya kadar ya:dıklanmı okudıun.
ı\fükemmcldi. Şiir gibi. (�airle
re ancak a:gınlilr uyar. ŞUARA
suresi 224). Ortamı mistik bir
hava dcı kaplamıştı, düşüncele
rimi toparlanumula güçlük çı
karıyor. Yani şimdi şöyle: lıani
bir kamu()yu 1Xır, hani gö:le
göriibue:., elle tutubuaz, nerede
olclu{,ru bilinmez olau kamuoyu,
lıani varltgım yediği nanelerle
gösteren şte
i o, bi=:im olanırta
ben demmıs lanısını kodum�
Demans Çbk eski zanwııüırdan
beri bilinen bir lw tolık, 11ıebai
kralı ve Oitlipus ���� dcdesi okm
Labdakos kendi adını bütün so
yuna vermişti. lÜıtta Oidipus
L.abdako o[,rlu diye Clmlır. Lob
dtıkos ölünce çocuklan kendi
isimlerine kavuştuwr. Daluı
faz/o ayrmtıya gimıek istetiıi-

yorum -lıayır, dalıa aynnlı bil
digimdeıt degil, mitoloji ile ilgi
li bütüıı bı1diklerinı bu kadar-,
bu Labdakos bence denıans.
Torilıçeye <kvom ediyorum
lütfen başlıgm alimdaki iıalik
yazıyı bir daha okuyunuz. Ili
dayete ermeden bu mistik ha·
vam dağılmayacak gibi. De
mansın eski çoglordan beri bi
lilıen bir lıast<ılık oldu(,runcı ik
na oldııolhımu oorsayarak
düşün�erimi lınstalıgm özel
likleri üzerine kaydırdım. "Bi
li§li ilgili yetenekierin kaybı�
Yani bir yete1�e toplwu ola
rak salıipmi§iz, sonrackuı bunı'
kaybediyoruz. Şimdi �/Juştan
embesil birine asla demans la
msı koyamıyoruz. Burcula ka
muoyuna şık bir iltifa t yaptıgmı
fark edilsin. isterim. Yetene(,ti
miz var. Nedir o yetenek? BiJi§
yetenegi. Yani kof51dliffonksi
yonlar, ya1ıi akıl meleke/eri
ya1ıi entelektiielfakülteler. Evet
bunlar ııarml§, ama ne yapalım.
U>plunı hastaianmış ve bu yete
nekierini kaybetmiş,falciUıeleri
yıkılml§. Şimdi bi:e bir lıCista
getirirler de biz soran: lıaui,
U
UJ.
uı
r ç yaşındasm den:, Jıen
der, ''burası neresi" deri:,
"ltiin " der. ttben kimim "deri:.,
"dört"der, yakmlamıa döneriz
crbu lıep böyle miydi" deriz de
'�badem gözliiydü " elerler ya...
1t

•

n

işte o. Onemli bir şey ooha var.
Deman.s yO§l4 ilgili bir lıasıalık
tlefjl. Bili§k ilgili yetenekler
kaybolsun da kaç yaşııula kay
bolursa kaybolsun. Yani ben
toplumumuıa deman.s derken
eski toplum, yaşlı toplum diye
s()ylemiyonmı. Gencecik bir ka
muoyu da. pekala. berukn de
mans domgasmı yiyebilir. Ka
muo-yuma koydu(,ttmı teşhis ta
mamdı, artık tedavisini ek
düşünebilirdim. Bu <kmansuı
yü: t<me türü var. Senili var,
preseni/i var, Alzlıeimer'ı var,
Pick'i var, var ogLu var ama.
memlekeıe faydası yok. Yok,
çünkü tedavisi yok. Yapılacak
tek §el "lıiçbirfUJi ve kavli. ta
sarrufa elıil değildir" diye adli
rapor vemıek. Artık serveti boş
kaları tarafindan yagml.llana
aıknr bu toplummı. Ozt,lYÜndiim..
Çektim sifonu, çıktım dı§an.
DuygulMı küntleşmiş bir ka
muoyunun içine daldım� Ka
muoyıı anketlerinden "ba§lxı·
kanmıız ekonomiden anlasın,
giizel de olswı" karonru vercli
ğimi:i ö{;'Teıtdim. Bütün
güeiimle "Bugün nasılsmı.z,
umanm. dalıa iyicesiıtiztlir" di
ye bağırdmı. Kinıse yanıt t7er
nıecli. Aval aval suralmw bakıı
lar.
Bu rtıillet adamı deli eder.

akl ı m ı
•
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s eveyım mı ? !

Kültcgin Ögcl

�Aklımı seveyim.. hiç de yabana

..Ama .... ..Çünkü .. .. Aslında . . ." gibi öncü

atılmayacak bir slogan . Bir kilo ya9

bahaneler ile hücuma geçerek,

yanında ·akıl"' reklamı. Aklın

duygunun en..aklı başında.. savlarını

' nimetlerinden yararıanmanın gereklili9i
reklamlardan önce atalanmız tarafından

ı da yüzümüze vurulmuştur. ..Akıl kişiye

.

W

çürütür. "Hele bir dinle, bak o zaman
bana hak vereceksin· sloganı ile de
yapılan tüm eleştirilere cevap yetiştirir.

sermayedir... �Akıl yaşta d�il baştadır"'

Kişinin kendisini ·çok hassas.. zannetmesi

..akla gelmeyen başa gelir"' ·akılsız başın

ise aklın en kontra taktiklerinden biridir.

cezasını ayaklar çeker"' gibi hafif tehdit

Yaratılan bu muhteşem "pseudo

kokan sözler aklımızı başımıza getirmek

hassasiyet"' ile her türlü halt -rahatça

içindir. Başımıza gelerek orada ikamet

edilebilir. Acil kullanım için hazır.

etmeye başlayan akıl artık bizi

disposable bahaneler akıl

kendimizden bile korumaya hazırdır. Kişi

emperyalizminin duyguya karşı zaferidir.

için acı, bunaltıvereci durumlarda,

Kişinin davranışını haklı göstermesine

rahatlatıcı açıklamalar bulmak akıl için

yardımcı olacak *akıllı"" bir açıklama

çoluk çocuk oyunca9ıdır !Buna

muhakkak vardır. Affettiriciler alındıktan

rasyonelleştimıe-.akla yatkınlaştırma-adı

kısa bir süre sonra etkisini gösterirler.

verilir ve bir savunma mekanizmasıdır. )

..öyle ya! Yoksa yapmazdım" ile başıayan

Akıl. insanın en sadık avukatıdır. Bütün

aldatıcı bir rahatlama dönemi

avukatlar gibi her ne olursa olsun sizden

ya�nmaya başlar. En önemli

yanadır. En inandırıcı savlan. her an

etkilerinden biri affettirici kullanıldıgının

servise hazır bekletir. Demegogdur.

çabucak unutulmasıdır. Sahanelere

Gere9inde yalan söyler. Aklın baştan

sı�ınıp. ·kendimiz'.den kurtulmak aslında

gitmesi. terkettigi başa bela olur. Çünkü,

aklın ilkel bir numarasıdır. 37 kişiyi bir

duyguların en öfkeli saldırıları aklın

otelde yakarak öldürdükten sonra

uydurdugu bahaneler ile bastırılır.

..ama . . . . . . . . bizi tahrik etti" gibil

� ıs

lşçi sınıfı kendi
sinde içerilmiş ahlaki se
çicillge sahip bir sıfat tamlama
sı mı?
Özg.ür ve paylaşımcı bir
dünyaya ula§an tüneldeki tşığı·
mız, dünyayı yorumlamaya de
gil degiştirmeye yazgtlı olan bu
sıfat tamlaması mı?
Onlar, §öyle ellerini topraga
basarak doğruldular mı, kurtu
luyor muyuz?
Arkasından köylüler ve di
ğer bütün ezUenler de kalktı
mı, tamam mı? Bu iş buraya
kadar mı?
Yö 1 ctenl � rin yöneterneyip,
�
..onetılenlerm
de yönetilrnek
!
ıstemedigi durumlara devrimci
durumlar mı deniyor?

Bu devrimci durumlar mut
�aka sosyalizme mi tekabül edi
yor?
Mitingler, sokak eylemleri.
.
1§ bırakmalar nasıl? Çığ gibi.
Ya sloganlar? Oo, çok sert.
Demek ki ne oluyor? Belki
de devrim oluyor?
Ne zaman oluyor biitün
bunlar?
Altı ayda ya da iki yalda bir
oluyor, bütün bunlar.
"Haklıyız. Kazanacagız" di
ye ba�rıyor�ı. "Kazanır kazan·
maı yeni taksidere girece�ı ve
hepsini harcayacagız» de yo
ruz. Susuyoru�. Bu dönemler

�

dışardan bilinç al
maya en mü�ait oldugu
muz dönemler oluyor. Aldık,
aldık. Verdiler, verdiler. Yoksa
''altı ay ya da iki yı] sonra»ki
sefere.
Sınıf denilen şey bu dönem
lerde huzursuz, kararlı ve ey
lemcı. oluyor. Nasıl bir şey bu
sınıf? Ayna mahallede mi oturu
rurlar? Aynı hayalleri mi kurar
la�? �ynı esprilere mi gülerler?
.
Bırhırlenne mi benzerler?
Neden huıursuılanar bu sı
mf, ö�retmcnleri daha derse
girmediği için mi?
Hepsi ruhunda kendilerinin
bile fatkJnda olmadıgı toplum
cu ve paylaşuncı bir ahlak an
layışını mı barındanr? Barındı-

rırsa, bu anlayış onların içine
ne zaman ve kimin tarafından
konmuş? Ve onlarıo bundan
neden haberi olmamış?
Bu ahlaki anlayış açıga çıkmak için sınıfa ögretmenin girme ini mi bekliyor? Kimler bu
ögretmenler? Onları kim egitmiş? ereden ve ne zaman gelecekler? Gelmeden önce haber
verecekler mi? Geleceklerse
eger çok acele etmesinler. Benetton 'a , ony'ye, Adida 'a,
Procter and Gamble'a, Mc Donalds'a, Levi' 'a, 'loyota'ya, çok

maz mı? Devletin bütün ideol oj ik aygıtlarıyla dogdukları
günden itibaren bombardıman
altında tuttugu insanlar neden
kendilerine "dünya nimeti.,
olarak tanılılanları ellerinin
tel"$iyle itip ö�aür ve paylaşımcı
bir dünya idealine koş unlar?
Ne mecburiyetleri var? Kitaplarda böyle yazdıgı için mi? Neden işçiler iktidan ele geçirdiklerinde -hazır iktidar ellerindeyken- başkalarıyla paylassınlar?
Iktidarlar paylnşılabilen

hatar bu memleket hataklıga\•
nakaratlarıyla söylenmiyor mu?
Artık düş kuranlara düşman
muamelesi yapılınıyor mu? Aruk bütün hayaller dövizli, !aizli
mevduat hesapianna yatınlmıyor mu?
Işçiler niye kendi "sınıtılannı da ıfırlayacak bir toplumal eylemin özne'i olsunlar?
Kimi aydınlar, toplum denen cümlenin içinde ktülanacaklan başka özne bulamadıklan için mi?
Tarihin akışı neden böyle

Neden devleti önceelleri•• gecirlp, so•tro söndirsinler. Devlet baloa mu? Devlet,ge·
cirenin elinde kalmaz nu? Devlet,gecirtnln eline yapasmaı au? Devleti• bütü• ldeolofilc
aygitiarayia do§dulclara günden itibaren bombardaman al tanda tattu§u insanlar neden
ke1dilerine "dünya nimeti• olarale tanatalanlari ellerini• tersiyle itip özgür ve payla1amu

birdünya idealinekossun lar?Ntlitebariyetlerivar? Kitaglarda böyleyaıdal• icin mi?
ayıp olacak. Uaha tüketime do
yamadık. Hayallerimiz elimizde
kalmasın. Arıiden devrim olur
sa, tüketime devam etmek tu
haf kaçacak.
Işçilerin parti inin dikta
törli\,bünde yönetilen bir devlet
neden so yali l olmak mecbu
riyetinde?
Işçiler neden kendileriyle
birlikte diger bütün ezilenleri
de kurtarmaya
olsunlar?
Ya1.gı da ne demek oluyor?
eden devleti önce ellerine ge
çirip, sonra öndürsünler.
Devlet balon mu? Devlet,
geçirenin elinde kalmaz mı?
Devlet, geçirenin eline yapış-

ya�aılı

ncbatattan mıdırlar!
Niye işçilerin de tarihteki
benzerleri gibi başkanlık aray
lan, binbir madalyalı üniforma
lan, özel alışveriş merkezleri,
öıel yollan, Daça,lan, ·on mo
del otomobilleri, kentle�n her
yerinde bü tleri ve heyketleri
olma ın?
Gezegendeki ,o:yaliım de
neyimleri bir yana, memleket
teki ol endikalann tarihi ben
zeri bin türlü örnekle dolu de
.
&"l
.
b l mı ?
Memleket endikalan Şem
s.igillerden geçit veriyor mu?
Artık en popiiler türküler "·en
atma an, ben atmasam nasıl

gerektirsin"!
Tarihin kendi ine içkin böy
le bir iradesi, böyle bir aklı mı
var? Ayrıca ne demek gerektir
rnek?
Tarih, Tann'nın, Hcgcl'in ya
da Marx'ın yazdıgı, mutlu ·onla
biten kutsal bir kitap mı?
Tarih sosyalizme mecburi
itikamct giden bir tren mi?
T:u-ih bir tren mi?
Parti hız mı verir, do�al
eyr-ü sefere?
Parti, bir dışard:ın bilinç
verme organı mı?
Toplumun bilinci, aklı ve
vicdanı mı eksik?
Topluında olma}atı partide
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nasıl olmuş?
"Alt yapı" lan mı farklı?
osyalisı partilerin, örgütlerin,
derneklerin, sendikaların, mer
kez komiteleri, yönetim kurul
ları, başkanlan, genel sekreter
leri ve "kitleleri� "tabanlan"
yok mu?
Sosyalist gazetelerin, dergi
lerin ba�yaıarları, mühim ya
zarları ve sıradan yazarları,
muhabirieri yok mu?
Sosyalist
önderler,
düşün ürler, yazarlar da
mitinglerde, toplantı alonla
rında aynı yükseklikten hitap
etmiyorlar mı aşatıdakilere,
si temin sahiplerine benzer
biçimde ?
Alternatif okulların iç me
kanlara, oturma düzenleri, ders
programlaranı belirleme biçim
leri jsıemin üniversitelerinden
farklı mı?
o�yalist ya da "karşı" oldu
gunu iddia eden örgütlenmeler
katılımcılanndan ayn bir karar
alma uygulama/laflama organı
na sahip degiller mi?
Hangi düzen degişecek?
Devletin başına Ali degil Ve
li gelince mi, her �ey degişe
cek? VeWnin elindeki degnek
bu kez elektrikli dcg'il de ihirli
mi olacak?
Parti, "kitleleri", "tabanı"
örgiitleyip, bilincini de verdi
mi, tamam mı?
Tamanra, uere i ı.amam?
Diyelim şurası tamam. Ya
ni, devrim oldu.
l�çi sınıfı, sınıfça iktidarı
eline aldı. Okulun müdürü ol-
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du. "Halkımız" adına bilinçli
kadrolar yönetime geldiler. Bizi
yönetecekler.
Önderlerimiz bin yıldır patrimonyal devlet yönetim anlayışı içinde her şeye nhe" diyerek
yönetilmeye alıştırılmış bizlere
neden heykellerini diktirmesinler? eden kendilerine tapmasınlar ve taptırmasınlar? Onlar istemesc bile biz zaten hazır
degil miyiz?
Adı eskiden Genç O manh,
Genç Ttirk, şimdilerde genç yeni dünyalı (2. Cumhuriyetçi),
genç islamcı ya da genç so yalist olsun. Adı ne olursa olsun.
Bütün önderlerimiz il1idan ellerine geçirdiklerinde devletin
bir ve aynı olan kirli gömlegini
giyrnek zorunda degiller mi?
Giymeyene biz zorla giydirip '{aman ne de yakıştı" diyerek alktş tutmaz mıyıı?
Onlar, bize "Ne yapmamızı
istersiniz" diye sorariarsa ''Valla, siz daha iyi ini bilir iniı,
efendim" demez miyiz?
Biz, her zaman hem seven
hem döven, sert ama müşfik,
sıkaştı�ımızda
koşarak
görüşünü aldıgtmız, bayramlarda ellerini öpt��müz, seyran-

larda adlarını andıgtmıı, önlerinde bacak bacak üstüne atmadan, sigarayı hiç yakmadan
oturdu�umuz "haba"larla
büyümedik mi? Bizler bin yıldır padişah, ulu önder, ha:;bug
ya da başkanlarla yönetilmeye
alışmadık mı? Onların degişik
,
en ve boydaki portrelerini, . Big
Brother"ien tarıda evlerimize,
işyerlerimiıe, başuçlarımtıa asmadık mı? Aile içi ilişkilerimizde, gündelik yaşantılarımızda
okullanmııda, çalıştıgtmız mekanlarda bin kez yeniden üretilmedi m i her türlü otorite
fıgürasyonu?
Panoptikonlar artık içimizde degil mi?
Özel m ü l kiyelin ortadan
kaldırılması, crke�in kadına,
ailenin çocuklara, insanın dogaya tahakklimUne iyi mi gelecek?
Mülkiyet denen illet in anlar arasında maddeler alemine
göre çok daha gizil, karmaşık
ve baglayıcı degil mi? istem
{(kamunun huzur ve güveni"
adı altında dışımız<la terör cstirirken, bizler aynı terörü "yalnızlık korkusu ve güvensizlik''
biçiminde içimizde estirmiyor

ldar patrimonyal devlet yöaetim an·
Ö1derlerimiz bin yı
layiSI icinde htr seye "he" direrek JÖaetilmeye ahshnl·
111 11 bizlere neden heykellerilli diktirmesinler? Neden

kendilerine tapmas1nlar ve tapt1rmas1nlar? Onlar isteme·
se bile biz zaten hazar değil miriz?

muyuz?
Bırakalım toplumsal ili§ki
leri, kaçımız ikili ilişkilerimizi
yolunda götürebiliyoruı? Bu
nedenle kendimizi gündelik
hayatın ahte güvenlilitinc, bil
dik, absürd yineleyicigine elle
rimizle teslim etmedik mi?
Adımız ve n u maralarımız
d ı§uıda her §eyi hızla
unulmuyor muyuz?
Toplumsal bcll�mizi yitir
dik, tamam da, kendi özel tari
himizi hatırlıyor ınuyuı?
ller şey haddinden fazla bi
lim-kurgu degil mi artık?
Peki, tek uçlu var, si tem.
i tem gidince, biz kalma
yacak mıyıı, oldugumuz, daha
dogru u olamadıgımız gibi?
l§çi �ınıfının parti i yöneti
me geldikten onra mı bakacak
bu i§lere?
Şimdi çok daha yakıcı so
runlar önümüzde yıgılmışken
"sen nelerden bahsediyorsun
kardeşim•• mi? Ya da "iyi yaz
mı� ın, çok begendim" mi?
Yazıları sadece ve sadece
yaıarıanna "mal" etmeye, be�endig-imiz yazariara tapmaya,
begenmediklerimiıi yakmaya
mütemayil dc.gil miyiz?
Hali hazırdaki patron-işçi,
amir-memur, ögretmcn-ögren
ci, ana/baba-çocuk, erkek
kadın, yazan-okuyan, öyleyen
dinleyen, önder-parti1i ilişkisi
bizleri öıglir ve paylaşımcı bir
toplumdan çok otoriter, totali
ter b i r yönetim biçimine
üriiklemiyor mu?
Bütün günahlarmuzdan iç-

Sitte• •kamunun hyıur ve güveaiw ad• alhnda
.

clıtntuıcla terör estirirken, biıler arn• teröri
•yahuılık korkusu

ve güvensizlik"

biclminde

kf•iıcle estir•iyor muyuz?
l•rokah• toplvmscll ilislcileri, lcacınuı iknl iliskilerimiıi
yoluada götürebfllyoroı? lu nedenle kendimizi
gündelik hayah• sahte güveniUI§ine, bildik, absürd
yineleyicijine ellerimiıle teslim
etmedik mi?

inde u osyali tim" öıcü�ü ge
çen bir cümle kurarak arınabi
lecek miyiz?
Hele "bilimsel sosyalistim"
dersek, hepten kefeni yırtabile
cek miyiz?
Iktidara kjm gelecek?
Şimdiki halimizle kim gelir
se gelsin, felaketimiz olacak ve
aglamayacak mıyız, en aı
bugü nkü kadar?
Islamcılar ve faşi tler açı ın
dan sorun yok. Onlar da böyle
olmasını isterlerdi zaten. Bir
kısım sosyalist ise altı ayda bir
açlıktan çıkardıgımıı e leri
devrimin ayak sc lerine ben
zetmekle meşgul.
-Yahu, biz açıı, kardeşim.
Para için bagınyoruz. Çok para
versinler de nasıl verirlerse
versinlcr. Çok paralarımııı ala
lım ve usalım. Hatta gidip ve
renin "baba" ya da "ana, diye
elini öpelim.

osyalisilik ne demek? Pay
la§ıma ve özgür bir topluma
inanmak ne demek?
Ayd1nlanma depreQ'liyle bir
lH.1:
• e düşünce lle duygu arasın
da derin bir uçurum açılalı beri
" öz düzeyinde'� ({yazı diizeyin
de" birilerine dışandan/yukan
dan "bilinç, aktarılabilecek
düzeyde özgürlükle ilgili bir
şeyler söylemek, öylcni1enler
gündelik hayattaki davranı lar
la bütiinl�medikçe tek bir şey
demek: ahtekarlık. Ve bu ah
tekirlık ürdügü �ürece iyai/ideoloji k yazılar yazmak,
sözler söylemek giderek çoga
lan bir çtglık degil, sadece ve
adece bir başka türlü egemen
lik/ iktidar ilişki i üretmek de
mek, bu bereketli/mü ·ait top
raklar üzerinde.
Bizi özgür toplum dü�Une
b a g l a y a n l a r ,
dı:;arıdan/yukarıdan
alt
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Aslolan ahlak.

O da bizde yok.
Ahlak nedir? Bilmiyorum.
Belki insan1n ruhuna,
as1l olarak duygular1yla
yardan bir soluk.
Belki icimiıden gelen
seslerin bask1s1yla
geceleri uyku
uyuyamamaktan
korkmak ...
düşünceleriyle yazan ya d a
�öyleyenler degil içeriden
his eden ve duygularayla
gözlerimiıle
yaşayan
gördügümüz güzel in anlardı.
varlar.
hala
Onlar
B i ryerlerdeler. Yaşıyorlar.
Biliyorum.
A )olan ahlak. O da bizde
yok.
Ahlak nedir? Bunu bilmiyo·
rum.
Belki insanın ruhuna, asıl
olarak duygulanyla yayılan bir
·oluk.
Belki içimizden gelen sesle
rin ba kı ıyla geceleri uyku
uyuyamamaktan korkmak. Bel
ki karşırnııdaki, bizim daha
önce öylcdiklerimizio tam ter·
sini öylcdiginde ve öyledikle
ri inandırıcı(!) oldtıgunda, ona
sırf yeniklik hi si yaşadıgımıı
için karşı çıkmak yerine "biz
olarak·: '·yanılınışı m, en haklıın" diyebilmek, "karşımıı.daki
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olarak da" bundan müsabaka
da öne çıkmakvari hazlar al
madan ilişkinin sıçradığı payla
şım noktasının, iki insanın
"kendileri" dışında birlikte ol
dukları yeni noktanın tadına
varahilrnek demek.
Ahlak neye derler? Bilmiyo
rum.
Salt sözle, yaııyla degil, en
basit eylemle de, en basit e
çimle de....... belki.
Belki
d i nleyebilmek.
Gülmeden için için. Alay etme
den. onuna kadar dinleyebil
mek, canımııın kulağıyla. An
latılanların yaşama, insanlara
ait bllgimiıe mutlaka bir katkı
saglayacagını düşünerek, içten
pazarlıksız, içimizden «ne ka
dar aptalca konuşuyor" deme·
den, dedikodu mekanlarına ya
da başka yerlere malıerne taşı
ma hevesinden azade, nBurnda
ve şimdi" dinleyebilmek, din
lerken kendimizi verebilmek
belki.
Belki, bu dünyada ölümiii
oldugumuzu {bu ülkede hepten
ölümlü oldugumuzu) yerimizin
yalnızca altı milyarda bir oldu
gunu ve aslında bir bok olma·
dıgımızı her an duyurnsamak
demek.
Belki eşitsizlik ilişkisi üre
ten si lernin bütün kurumlannı
kıyasıya eleştirirken giderek
kendimize bagımlı "kitleler"
oluşmaya başladıgını, konumu·
muzun ·karşı-da da olsa benıe·
ri bir duruma ürüklendigini
fark etmek ve bu durumdan ra
hatsız olmak ve vazgeçmek de-

mek.
Ahlak nedir? Jçimize nasıl
gelir yerleşir? Bilmiyorum.
Belki birbirimhi görebilece
gimiz mekanlan arttırarak bu
labiliriz yanıtını.
eksen-yüz metrekarelik
beton mezarlara, oralardak:i te
levizyon denen duygu dondu
rucularına her akşam alelacele
kaçmadan, biraraya gelerek bu·
Iabiliriz belki yanıtı ... Biraraya
gelerek, hayadarımızı konu�a
rak. Aşk.larıuuzı, umudarımızı,
düşlerimizi, düş kınklıklarımııı
birbirimizle yiiz yüze (yüı göz)
olarak, konuşarak durdurabili
riz belki bu süriiklenişi.
Dünyayı, memleketi kurtar
maya kalkışmamız kendimiz
den kaçışJmızın işaretleri belki.
Önce d ü nya kurtulacak,
sonra biz. Ya nılsama de�il mi
bu?
Belki ahlaki davranış, bir
insandan {biılerden) bir insan
lararasılıktan (ev, işyeri, mahal
le, kasaba) başlayarak büyüme
li, dünyaya dogru.
Bin türlü aksi ömegine kar
şın, tarihimizde yok mu buna
benzer bir girişim?
Fatsa, bu topraklarda yara
tılmadı mı? Kaç tane işçi vardı,
orada? Bize bir devlet degil,
bin Fatsa lazım de@! mi?
Belki �hlak görmekten ve
görülmckten korkmamaktır.
Bdki ahlak "Nedir? Bilmiyo
rum" dedikten sonra ahlak
dersi verir gibi bunca "belki"li
cümle kurmamaktır.
Kimbilir?

Ki m b i l i r , b el k i de b u h a y a t a . . .
B� 'ben' bir 'sen'i kaybedince:

bu hayatta �imde yaşadıklorımı yine, yeniden, reel
olarak dJŞımda da yaşamak istiyorum. dtŞO vurmay1
(bu bono ait bir şey) ve dlşlmda bulmayı (bu bana ait
olmayon bi şey) Ktiyor, ümit eôryor, hayal ediyorum.
d� vurmanın yerini bulması o kaybettiğim 'sen1n
vorlı§tnı, etkinl�ini gerektı kdıyor. �imdeki senin dı
şımda yaşayon hatıni payloşobilece§im o 'sen�n
vorlı§uu gerekli kıLyor. bu da reel hayatın o�ında
asla mümkün degil.
o 'sen' artık yitm� bir sen.
'ben'de beni canlandıran bir 'sen' yiltilden sonra,
�imde 'sen düşü' olarak yaşamoya başJodıktan sonra,
bir daha o eski zamon/mekan/yoşom baglamında var
olomıyor. yeniden d�mda buldugum 'sen', artık yeni
bir sen oluyor.
tam do burada koybın trojedlsi ziyarete geliyor.
bir tatlı hüıün kolamışto ....... ..

eden ve dı�da buldu§um, d�mdo her zaman hoıır
ve noıır olon, tümüyle bono ait olon, boşkolonnın
degefSiz, ocoyip, cıbuk sobuk buldu§u 'sembotık sen1er
oluyor. o 'sen'in bir porças� bir ogaç, bir taş, bir k�ıt
parçası, bi tüy, b� yaprak...
Ara nesneleri korumak, kollamok 'ben1n geçm�ini
korumak onlamını �ıyor. bu do 'ben'in kim�ni,
tarihini, kenditı§ini korumak oluyor.
ara nesneler koybın trojed'ısini hofifletiyor, aynı
zamonda do derin�iriyor. koybın trajedlsi hofiftıyor:
oro nesneler yoluyla, kaybettiklerimili içimizde
yeniden y�obiliyoruz ve yeniden yaşamak trajediyi
küllendiriyor. kaybrı trojedisi derinleşiyor: ara nesneler
yoluyla kaybettiklerimili dış�mızdo yeniden görüyoruz
ve yeniden yenilen �mak trojediyi conlondırıyor.
tüm bu süreçleri oro nesnelersiz, bir çınor a§a<mın
altrıda1 gönün
l bulutlordo, yür�nde su sesferi1 insani
varoluşun bir hali olarak yaşamak da ermişlik oluyor.

,

o 'sen' koybedirıyor, hüıün do§uyor. o 'sen1n kaybı
'yeni sen'i hem mümkün kdıyor, hem de ortaya sık�nı
zorlaştvryor. kayıp hem yeni sevgUiJere yol veriyor,
hem de bu yolda yürümeyi zorlaştmyor. bu hüme
kotlonmok, aynı zamanda 'sen clüş.ü'nü �i iınde
yaşolmak oro nesnelerle mümkün oluyor.
oro nesneler 'sen düşü'nün si imdeki imgelerine tekabül

hepsiyle biıfikıe ve hepsine r�men
son koyıbo
h�bir zornon kayıp diye h6sedemeyeceWmiz
o son koyıbo,
'ben'iı ölümüne harır1onryoruz.
Kimbilir belki de bu hayoto odam gibi ölmeyi
ö§renmeye geldik.
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fam 
da resim geçer
i bu, düşünmenin esriken

eğişik dimağlardan
bir resimler kolajı; daha az
anlam : sebep ilişkisinin kı
rılması. biri gidiyor bulut
ların altına ısıanıyor bir
uzun, gelince gözlerinden
anlıyoruz yağmuru. kata
mtza bir resim

parçası

eğilip potinimizi baglıyo ruz
bulduksa yağmurun i p i n i
çekiyoruz bulutların altına
gitmek

gerekmez. O kah

vedeki adam düşündügünü
s ö ylüyor

söylenen

düşünülüp düşünülen söy-
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liğin d e n

k orunuyorum

dikçe bir da

kimseye ulaşamıyorum

mıtma oluşuyor: acı, es-

böylece beni tüketmiyorlar

tiriyor: bulaşıcı. Tükendi

diye düşünüyorum Kafam

k çe oluşuyor bağbozumu

dan geçen resimler beğe

şenliği. üzümü akıtan po

nilmemi önlüyorlar bu tarih

tininin bagını çekmiyar

demek. doğduğurndan beri

yağmur yagmıyor kafamda

yaşıyorum, yüklenerek. Es

k i göl kuruyor katarndaki

kiyorum kelepirim koleksi

göl

yon merakı artacak diyo

sunduğum suyu ka

bul etmez.
Resim katarndan eğik
geçiyor. Otomobif hızı ile
anıatımsızlar resmi oluştu

rum. Sunu varsa talep ola
cak Bunu üretim şernaları
ıle �çıklayacağım.
Katarndan ne olduğunu

ran sebeplerio ortaya ç�ar

a n l a y a m a dığım

tılması için büyük bir çaba

düşünce geçti

s
i ter, kimse bununla uğraş

kustum suyla sildim gözle

m az; uğraşana iyi saatde

rimi katamın Içindeki göze

o l s u n l a r d e m e k gerekir.

ulaşacağım su sunacagım

Ben pencerede olurum ka-

Orası göl, göl suyu ister

bir

Ben gittim

mi? Ben tuhaf düşünmüyo

söylenen

düşünülüp

resim muallakta, katamın

rum . Ka tamın içinde eğik

düşünülen söylendikçe bir

içindeki göz muallakta ben

resim çok Hayır ben bu fil

damıtma oluşuyor: acı, es

bu s erin hisle ayakl arım

mi oynatmıyacagım. Daha

tiriyor: bulaşıcı. Tükendi

havada gibiyim potinieri

az üret im istiyorum h e r

k çe oluşuyor bağbozumu

min altı ile halım arasında

yerde daha a z kiraz daha a z

şenliği. üzümü akıtan poti

b oşluk bulunduğunu bili

anlam. Herkesin kafasında

ninin bağını çekmiyor yağ

yorum oraya kar koyaca

resimler Sonra sessiz sine

mur yagmıyor katarndaki

ğım sevgilime üzüm vere

m a s a a t l e r i . Deg işik di

göl kuruyor kafamdaki göl

ceğim katarndaki gözü sev

maglardan bir resimler ko

sundugum suyu kabul et

gilimin dişleri arasında du

lajı; daha az anlam : sebep

mez. Kimbilir belki ben tu

dakları sımsıkı kapalı ağzı

ilişkisinin kırılması. biri gi

haf düşünüyorum. Esrimiş

nın içine yerleştir eceğim

diyor bulutların altına ısıa

lerio anlamadığı

Baktıkça

kan orda akacak o zaman

n ı y o r b i r u z u n . gelince

bakıyorum üzüme gideyim

isteyene filmi göstereceğim

gözlerinden anlıyoruz yağ

kar getireyim sana üzüm

bile isteye esrimesi için Bu

muru. kafamıza bir resim

sana kar getireyim diyorum

ritüel olsun diye bir harita

parçası eğilip po-

ü z ü m a n l ı y o r d a h i li b i r

sı olan bir savaş yapacak

tinimizi bag-

banyo alacağımı. Kendisi-

Buna bahtiyarlık diyecekler

ne gebe kalmama me

çünkü hudutu olanın mef

raklı. Aşerdiğim için

kuresi kalmayacak Tar

katarndan resim

sus'taki sal beni bekliyor

geçiyor. ge

Onunla Akdenizin Habeşis

çecek. Torosla

tan'a yakın tarafına gidece

rın alt tarafında

ğim Siyah beyaz Türk film

bağlar küstahdır iki kez

leri için öpüşme yasağı ko

olur bağbozumu. ilk hede

yacağım. Kan ağzın içinde

fi m Akdeniz'dir. italyanlar

aktığında resimler neden

üzerine. Ne güzel Cem gibi

eğik onu size söyleyece

italya müdafaası.

ğim.

lıyo ruz
b u 1-

Dcgi�ik
dımaglardan t)ır
resıınler kolaJı: cJ�h<1
az anlam· scbct)

duksa

ilişkinin kırılması.

yağmurun ipini çeki
yor u z bulu tların
altına gitmek gerekmez O
kahvedeki

adam

düşündügünü s ö ylüyor

K a tamın içindeki eğik

Serdar Koçak

E rdoğ a n Özmen

Freud, psik.analize l<arşı-Koyu�un !<endince

bır biçımde yaratıldıgı varsayımını çürünügü,

nedenterını tartıştıgı bır ya7ısında, bu diren

hayvanlar aleminden geldigini ve yok edile

cin ne bılınçdıŞtnın anlaŞtlabilme guçluklenn

mez hayvanı degasını l<anıtladıgı an, iKinci

den ne de bilinçdışının �nıtıarını gösteren

taarruza denk düşen andır. Bu yeniden-de

dencyımrenn gorece l<apalıhgından (inacces

gerıendırme Oai'\Mn'le bır1ıkte gündeme

Sibility) kaynai<Jandıgını soyter. Ona göre asıl

gelmıŞtır

kaynak daha dennde gıbıdır· "Yüıyıllar b<r

üçüncü ve en agır yarayı zamanımızı n psiko

yunca ınsanın naive kendılik-sevgisı (self-fo

IOJık ara$(ırmalanndan almıştır Adı geçen psı

ve) bılım tarafından ıkJ buyük satdınya maruz
kalmıştır Bırıncısı, ınsanın dünyanın evrenin

kolojil< ara�rmaıann egoya kanıtlamaya ça
lıştıgı şey; onun kendi başına/ kendi mel0-

meı-Kezı olmadıgını, yalnızca f.aSa\M.Jr edil

nında degışmez efendı/sahıp oımacııgıdır

handıyse ım�nsız genişlil<tel<i bir 1<07-

(whıch seeks to prove to the ego that it is

mesi

Fat.at insan megalemanısı

nu keşfetmesıyte gerçekleşmiştır. Zıhnımizde

master ın ıts own house.) Bu du
rumda Lıhınden bılınçdışı düıeyde akıp gi

Kopernık'ın adıyla bir1ıkte yer eden şey bu

den şeyıenn kıt bilgısı ıle yetinmeyı bilmek

dur. . . BiyoloJik araştırmalann ınsanın imtiya71ı

zorunda. Biz psik.analıstler bu içe-bakış çagrı-

mik sastemın kuçüklzayıf bir parçası oldugu
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not even

sını yapan ınsanlar olarak ne

butun ıçınde- karşıt ögeterın

ozgur bır toplum ıdeaıının.

ılk ne de tekız Fakat öyle

Dırbırını oluşturdugu, var ct

adalet duygusunun. ınsan

görunuyor kı. her bıreyw etkı

ugı ve oıumsuzladıgı dına

haklannın bflınçtı ve heyrat

leyen bu durumu ampırık

mık bır sureçtır

bır bastırma/kovulma ısıcmı

materyal ıle desteklemek ve

her bınnın bir dıgeriyte her

ne tabf I<Jiındıgı, bazılannda

en guçtu ıfadesıne kavuştur

an far1<lılaşan ılışkısı ıçınde

ancak -ve ne yazık kı- beliı

mak da bılım l<adcrımız ola

kuruldugu. sureklı bfr

belırSJZ bır tur d�a vu ya

cak. ( The Standard Edıtıon

butünlcşme dınamıgının eş

şantısı halınde teceııı eden

ot the Complete Psychoto

antı olarc:ık yenı bir karşıt

MarksıLm).

gıcal WorkS or Sigmund

lık/genlım halıne seDeoıyet

Bllınc ve bılınçdışı her şey

Freud. volume XVI. t 9 1 6-

verdıgı bOytesı bır sureç ıon

den once. 7ıhnin aynı anda

1 9 1 /, tntroduaory Lectures

de açlktır kı. söz edılen her

varolan nıtelıklerı olarak, bir

on Psychoanatysıs. part ııı.

oge dıgerıne ılışkın gondcr

binne karşılıklı bagımlı. bırbı-

s 284-285)

()Qelennden

gelenlılışl<ısı ıçınde anlaşılabı

Yenıden söytemek gerekırse.

tır (Dıyalektıgın bır yöntem

Kopemık'le bırlıkte gerçekle

olarak asıl ışaret euıgı de za

şen şey. dunyanın evrendeki

ten bu soyutlamalanlama

merkezı konumundan uzak

dÜLeyJ belkı) Donukldura

laştırılması. Darwın'le bır1ıkte

gan bır geçer1ılıgılkanıtı ken

ınsanın yaratıcı neldındel<ı

dınden menkul olma halının

merkezı yennın sorun yapıla

sôzu cdılemez Oznenın

rak ıptal edılmesıdır Bu

psıkanalıtık eylemle bılınçten

çerçeve dı le gettrmeye çalış
ugı şey açısından bu halıyle

mer1<ezsızleştınlmesı. topog

taşıyamayacagı bır el<sıge

konuşlandırılarak kurulma

sahıptır Marx'ın 'bılıme açtıgı

sıyla sonuçlanmaz. akSine

bır l<ıtanın (tarıhın)' bıtgısıyte

bu kurulu$l_Jn seynnı ızle

tamamlanabılır bır el<SıKt.ır

yebılmenın kosulu. onu dı

soz konusu oıan· Tanh 1

yalet<tık bır sureç halınde al

toplum duzeyınde ınsan oz

gııamaktır. Buradaki dıyalek

nenın mer1<ezdcn alınmas.

tıl< başından ben Marl<sızmın

Sonuç lnsan-01nc dört

ayaklan ustune dıl<tıgı dıya

duzeyde merke7St71eştınlmış

lel<tıl< ( Bu parantez gaJiba

tır

gerekıyer Sö;cuk oyunu rı

Bııınecektır. unutmayı yok

lan degıl. yazıtdıgı ve okun

saymayı, ınk3n epeycedır bir

dugu dupedüL anlamıyla

bol< belleyenıer dahı hatırta

Marksızm kaSt etugım Çag

yacakfardır Dıyalekuk -bır

rıştırdıgı her seyın. eşıt ve

rafik modelde bıtınçdışına

Öznenin psikanaliti k
eylemle bi lineten
merkezsizlestirjlmesj.
topografik moctelde

bil i nçd•ş• na

konuşlandullarak
kurulmasayla
sonuclanmaz. aksine IHI.
kuruluşun

rini

izleyebilmen in koşulu.

.2m1 diyalektik bi r şüreç
halinde algllamakt�r.
Buradaki diyalektik
baSindan b«(
Marlqizmin ayaklan

üstüne di ktiAi
diyalektik.

.ııiQC
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rinı tanımlayan ve bın dı{}en

oznenın kuruluşu süreanı

baca kendimızı olumlu ola

nı olumsuziayan ve

de dıyalektık bır 'töz'ün ege

rak tanır ve tanımlar1<en refe

surduren ılışkısı ıçınde vartar

menııgıne (Cjbı l<ılar. Nevro

rans istemirTliZin oıumsuzıu

GOrece bır farklılık ılışkısi ıçin

zu olan ınsanıann tekrar

Ç}una ısaret eder

de ıkı bır1ikt�urulanlbır1ıkt�

komputsıyonıannın, obses

Psıkıyatnk birçok durumun

ıçeriten sureçıer halınde zu

yonel ritueflerinın, hoş-olma

açıklanması ancak sözün,

hur edıyor1ar Her bir yaşan

yan deneyimlennin hatırlan

duygulanmın. harel<ehn.

tının bıncıkligı ve butunsellj.

masının üstes!nden gelebıl

anırnsamanın yokluguna aç

Ç}ı. o deneyimı oluşturan iki

melen patOJenik represyo

ık-seçik göndermeleri saye

eşanlamfı tarz olarak bilinç

nun ortadan kaldınlmasıyta

sinde oıanaklıdır: PSik.analitik

ve bılınçdışının aralarındaki

mümkün Psık.analize göre

yOntemini teknıgın anlam

soyternın yukanda anılan

bu befırtileri pat�one ılışkın

Iandırma sürednın k.albınde

süreldılik ve farklılık ılkesı uya

kılan nedensel bag böylece

bu. var olan her belirtinın

rınca garantiye alınıyor.

çözülmüş olur Ancak açıktır

olmayan şey1er1e ilişkiSinin

Bılınç ve bılınçdışı, her bın

ki, bir zamanlar represe ediJ..

bır teyit etme ilişkisi oldu{}u

di{}erinde kendısının yoklu

miş olan materyalin bilince

nun kabulu vardır:

gu ıle de>Grulanarvbelırtik kı

geımesı represe edilmiş hali

Binlerce kez yazıldı, sayıen

lınan kendıne Ozgu vartıgı

nın oıumsuzıanmasını ge

dı SUSMAK ONAYL.Alv1AK

kurar Her bin dıgenne ötekı

reklı I<Jiar. Yanı represe mater

T1R Kulaklar duymadı. gaz

olandır

yalın bılınç düzeyınde kuruı

ler g6rmedı. dıller söyleme

Bılınç ve bılınçdışı arasındaki

ması dolayımlarından bırisı

dı. Bu sagır, kör, dilsız olma

ilişkının dıyal�tik karakten

de olumsuzlamadır. Bu ka-

halinın sahi, kişiligimizın

Bjlinc B bilinçdlŞI. bm: biri dilerinde kendisi

hangi çoktan çürümüş
parçasını ele verdıgıni bilme
ye deÇ)mez mil..

nin yoklutu ik do§rulananlbelirtik
k1hnan kencline özgü varlite kurar. Her biri

Psık.analıtik literatürde totem
aslı babayı temsıl eder. Aslı
baba. oglan çocuklannın
onun asli egemenligine is
yanı sırasında öldürülür Ke

dilerine öteki olandtr. Bilin' K bjlincdtst

za. tabu da enseste veya
serernoniter

araşandaki

iliskinin diyalektik lsarakteri

öznenin kuruluşu sürecini � diyalektik Ili!

hancınde totem

hayvanlannın Oldürülmesıne
ılışkindır:
Bütün kadınıarın sahıbi aslı
babanın oldürülmesinden
sonra. erkeklerın kendı ara

töz'ün egemennaine YJıi kiiar.

lanndaki kavgayı önleme ıh-

Özgür R .uiı insaniann dünyasi

tiyaanın bir sonucu olarak
ensesl tabusu ortaya çıkar.
Tabunun gerekçesi. bunun

merkezsiz k1llnm1ş insan varoluşunu

ıçin babayı öldüren asli klan

sonsuz

(pnmal horde) erkeklerınin
kadınlan tam olarak elde et
mesini engeııemeKlır.

(Fre

ud. Totem ve Tabu;
C.Rycroft. A Critica! Dıctı

potfnsi.yelleri K insani

yechesi icinde tanimiamak K kurman in
hem sonucu bm!. * temel

motivasyonu
olacaktt r.

onary of Psychoanai}'SIS).
Klasık yorumldr. aslı/omnipo
tent ( !<adir-i mutlak) babanın
öldürülmesinı. er1<ek kardeş
ler arasındaki kavgayı önle
me amacına matuf anlaş·
maya göre daha fazla
Onemsemişlerdir. Halbukı tek
başına babanın öldürülme
si. süregelmiş olan ilişki
oruntuıerininlyapımın sürgit
tekrarlanmasından öte
hıçbir yere varmaz . Erkek
kardeşler arasındakı anıaşma
ıkJ temel çocukluk arzusun
dan -ensest ve baba kaUt
vaLgeçilmesını sagladıgı
ölçüde l<ardeşlerin narsısistik
yetki haktarını da terk etme
leriyle sonuçlanır. Böylece
her türden ayrıcalıklı merkez
hükümsüı kılınır. aruk hiç
kımse arzulan adına mutlak
bır hakiyetki iddiasında bu
lunamaz. Her bir bakış açısı
dıgerleri kar�sında merkez
sızleştirilmiştir. Odıpal karma
şanın ônemi buradadır ln
fantıl omnipotens başa çıkl-

lamaz bir durumla kar.şılaş

damgasını vuran bır dızı tıa

ması anında duvara taslar,

rekeUn (reminist. ve yeşil ha

ve bu süreçte ensest arzula

reket gıbı) bu temel merkez

rını terk eden çoçuk aynı de

si71eştırtlmiş hahn verılerini

recede merkezsızıeştirilmiş

far1< eden. o verilerden kalkı..

öznelerin dünyasına açılır

şan ve o temeli (temellerini)

Insantararası ilişkilerin me

kuvvetlendiren hareketler

kezsiz kılınmış yapısı dışın

olarak anlaşılması da dene

dalötesinde/üstünde bir ka

bili[

dir..ı mutlak. kesın anlamda

özgür ve eşrt insanların

tayin ed ıd bır kerte artık yok

dünyası merke7siz kılınmış

tur/aranmamalıdt[

ınsan varoluşunu sonsul

Merkezsizleştirme. hayaun

potansıyellerı ve ınsanı ve

bütün düzeylerde çoguıcu

çhesı ıçınde tanımlamak ve

bir yapıya kavuşması için ge

kurmanın hem sonuOJ hem

reldi imkdnlann zernınını

de temel motivasyonu ola

oluşturur. Böyte bır dOZey

caktır. Bu yazının sonunda,

den bakınca; bütün �öle

şımdı. bır kez daha sevinçle

düzenıeri n. bütün teokratik

far1< ediyor: bır kez daha ına

ve totallter dCızenlertn

nıyorum kı; bugün

gücünü ve meşruiyetini in

azaltılmış oısaıar da. bu

sanı bir dizi mer1<ezi referans

dünyanın bıricil< ihtiyacı ve

noktasına göre tanımlamak

şansı o güzel. o y
i i. o na

tan aldıklarını soytemek yan

muslu ınsanlar

lış olmaz. Keza; Son yılıara

devam ediyor

ne

kadar

Bu hı�e
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aliens in the night, exehanging glances
wondering in the night, what were the chances
we'll be sharing love before the night

•..

Do�uşlon gelen bir tolihsizJ�im var,

lar ya da beş yıldızlı otel konforu on·

üzerimize ay seyahatinin gölgesi

zaman yabancı bir <isim uzay boş

yorlar, Asya'ya inmiyorlar, yiyecekler

düşmüştü, artık dünyanın bir yerle

luaundon gelip otmosfere girse kon

soaumoyo bırakılıyor.

rindeki kasalarda geceleri yatmadan

ler içinde kalırım, derim gerilir, eaer

Kendi basit hesapiarım işle, şahsen

önce düşünülecek ay taşları vardı,

geceyse titreyerek uykudan uyonınm.

ben Asya'ya arkadan yaklaşma he·

tanrı oglu Neil Armstrong'u lam çar·

Görmesam de seziyorum, kalkıp

sapları içinde olon Kolomb denen o

mıha gerilirken çekip yukarı almı�ı,

hemen binlerce ı�k yılı öteelen gelmiş

adamın buldu�u kıtadaki insanların

Iso'yı hôla seviyorduk ama bizim tak

uzay taşıtının yeşil derili şoförü için

bütün geçm� günahlarını, a

vimi miz artık sıfırlanmışlı ve ayın

kurabiyaler pişiriyor, nefis bir çay

Alien gibi bir filmi yaptıkları için,

kopri�lerini temel olacaktı.

demliyarum. Galiba bizim bahçe,

unuimam ama affedebilirim.

Aslronol ya do o�Minde bir komünist

uçan dairelerio hassas ini� takımları

Yılın son iki rakamıyla tclaffuz edilen

varsa kozmonot olmak isteyen ça<uk·

için pek uygun degil, belki de dogu

kuşaklardon deDildik belki, belki de

lan en çok ne çeker?

insanının konukseverl�ini duymomış·

lursil 76 kuşagıydık ama bir kere

Etrafia insanı bir karıneo kadar heye-

ne

canlandırmayon •adam" denen yaratıklor dolaşıyor. Bizim

maması ancak bir mucize olurdu.

annelerimiz bunlan kesin uzaylılorlo oldatmış olmalıydı.

Tanrı'nın da hafifçe pormak dokuodurmuş olması ya da so

Ar1ık zor zor hatırlıyorum, bir çoctJOun nesnelere bakarken

not yönetmenligini yapmış olması gereken hoş tesodüfle

bıroktıgı hayal izlerinden güç bela �iyorum.

rin, dehanın yorottıgı o olaganüstü sahneler bir bir

Niye yeryüzünde gizem denen �u �yin irtifası ommi bir

gözümün önünden geçiyor, her gün en anndon bir tanesini

eliilere ulaşır, niye esrar atmosferin en alt tobakasıdır? Yıl·

artık hiç hatırlayamayacak gibi unuf1u�um.

lar sonra onlayacaklım atmosferin ilk yüzelli sonfimi ile

Filmin giri�nde, yabancı gezegende buldukları gögüs kofe

birkoç yüz meiresi arasanda belki geçmiş günahlar, belki fi.

si yorılm� uzoylı, iyinin ve kölünün, cellodın ve kurbanın,

ziksel nedenler yüzünden oksıjen yoktu, beyne oksijen git·

bizim 9'dan S'e uygarlıgımızın degi1 de, evrenin tüm ku·

meyince yeti�in bir birey oluyordun.

moşının dokusunu oluşturdugu düşüncesi, ve bizden çok

Loborotuvordo çıkışı olmayon bir Iabirenlle iki boyutta bir

önce o gezegene ulopnış, bizden ileri bir uygarlıgın bile ça·

kapı arayan, Iabirenlin açık tavanındon dümdüz yukarı git·

resizl�i, ilerlemenin aşomad�ı bir �oresizlik.

meyi düşünemeyen bir fare gibi, şehirlerin sokaklarında,

Kaplan Dallos'ın daha başlarda, anlamlı bir �kilde sahne·

•AIIohım, ne roman gelecekler?" diye saate bakarak dola·

den çekilmesi, kendisi � kalırsa yarotıgı öldürmek zorun·

şırken boyum zehirli bölgenin sınınno ulo�tı, birkoç yıl da

da ko lacagından havalandırma borularındon bir yola k

kofarnı e�rek gezebildimse de oksijensiıl�in dinine kısa

odasına, ·h�bir şeye güvenmeyen• bir adamın yapmoya·

sürede ahşlım.

caftı bir şekilde, temkinsiz O'na teslim oluşu. Bence koptan

Ve -varotık• geldi. Ne oyun arkodo�anmda, ne soka�ımın

Dallos ölmedi, film bitene kadar havalandırma deliginde

nesnelerinde olmayan bir şey failyan bu canlının sihrinin

soklondı, hatta hôlô ordo yaşıyor.

bir parçası belki de köyümün mohzun ördeklerinin

Robot bilim subeıyının kendi imalinin de ardındaki

boyunlannın, o tuhaf, parlak simli yeşil ren·

temel ilkeye sonsuz sadakati, insan türünün

ginde vardı. Bizim bildiDirniz bütün ileti·
şim bi�imlerinin ötesine geçmiş bu

dişisiyle yoralıöı korumak için giriştigi

Ve NYorotıkN geldi.

mücadele artık beşinci sınıf

canlı, evrenin di�er nesneleriyle,

Ne oyun oriadaşlonmdo,

onları yiyip vücuduna kotarak

ne sokogımın nesnelerinde

line gelip gizemini yiliren kadını,

olmoyan bir şey taşıyon bu

bedeni türlü voatler taşıyon ya

il�i kuruyordu. •Sonsuza kadar
degilse bile çok uzun süre hiç
oyrılmayocagız.11 Aris1o'nun bile

conlının sihrinin bir parçası

edebiyotçılorın bile malzemesi ho

rotıgı dünyaya gelirmek için
öldürmeye çalışması, boşarama

heyecandon gözyaşlarını fufo

belki de köyümün roo hzun

yıp can çekişirken de dudakla

mayacagı bu çok üst düzey felse

ördeklerinin boyunlorının,

rındon dökülen uzay bo�ugunun

fi prat�in dünyamızda uygulana·
bilirligi konusunda çok düşündüm.
Ama suç diye evrenin arkaik geçmi�n
den gelen ilkel bir hukuki tanımlamayı bile

aşamamış bir türün bu eylemi yanlış yorumla-

o tuhof, portok simli
yeşil renginde vordı.

şiiri.
Ve en sonunda kadının, ilerlemenin,
virojlaro bin birim hı�a giren, güneş
eneıjisiylen çalışan otlarının çektigi araba·

sının tekerine çomak sokması, yaralık öldü, tu-
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runuz devam edebilir Miss Ripley, he·

çocukken bir fili bile uçarken hayal

nu cinsel birleşme olmadan Ripley'in

pinize dolgun birer emeklilik ikromi

etmek ne kadar koJoyken, şimdilerde

içine yerleştiriyor. EQer yukarılarda

yesi dilerim.

bir lüyü bile rüzgôrda uçıorken

bir yerde sinema solonu varsa ve Tan·

Niye öldürdünüz, yürüyüşünde mi,

düşünemiyorum. Kolomb o kıtayı bul·

rı ya da onun görevlileri vizyona gi

kafasını çevirisinde mi bilemiyorum,

masoydı hayalgücü sadece DemireJ'Ie

ren filmleri izJiyorsa, hangisi cennet

ruhumu ok�ayon bir şey vardı. Filmin

beslenen çocuklar olabilirdik.

hangisi cehennem, biz ölümlüler bil·

hatalı finalinde, Ripley'in yarolı�ın

Bir yaratık bu kadar etki uyandırryor·

meyiz oma Alien 1 ve 3'ün aynı, Ali·

korşısında stripfizi, Marilyn Mon

so, yüz yaratık yüz katı etki uyondırır

en 2'nin forldı yere gidacaDini lahmin

roe'nun havalandırma tünelinin

gibi derin bir oranlı yasoSjndon ya·

edebitiriL

üstünde uçuşan etekliginden daha

rarlanan ve uzay kızılderilileri montı·

Altı yo�ndan beri kör olmasoydım fil�

ka�kırtıcı bir sahne. Çıplak vücudun

§ını kullanan ikinci bölümden hiç

min renklerinden, görüntülerinden,

ü'Stüne giyilen bir uzay elbisesi.

bahsetmeye gerek yok. Üçüncü

oyunculuklardan do bahsedebilirdim

Dünya teknolojisinin binlerce deneye,

bölümde ise beden olarak deOilse bile

oma şunu kesinlikle sö�eyebilirim ki,

y1pratmaya tôbi tunuou uzay giysi�

bir bulu� olarak ya�londı§ından, al

Ri�ey�n sesi çok güzel. Görme duyu

nin, dı� ortamın bosınçsırlı�ını denge

nındoki çizgileri, insanları parçalo

nuzo çok güvenmeyin, bazen size

lemek için iç kısmında yaratılan

mak �in kovolarken litreyen dizlerini

ihanet edebilir oma sesfer daha sey·

küçük atmosferine karı�n kadın be

ancak dikkatli izleyiciler fark edebilir·

rek.

deninin kokuları.

ler. Çok iyi bildiGirniz bir öyküde ol·

Biz insano�ullorı lazerlerimilin i��e·

Şunu itiraf etmek gerekiyor ki, o ya·

duDu gibi -sohi adı neydi o kodının

meyece�i, ate�imizin yakamayacoaı

rallOt ben de evimde saklordım.

çocuaus

bir yorolıOa rostlayac.aQımız bir ak·
!Qmüstü derin düşüncelere dolabfliriz.

Güvensizlik gü�eri her ak�m koPJyı
vurur, bir tarif yapor, böyle bir yara·
tık görüp görmediOimi sororlordı.
Ellerindeki silohiordan fırlayacak

Şunu ti iraf etmek
gerekiyor ki, o yaratıU ı

merrnilerin beyaz peynir gibi

ben de evimde

yumuşak derimi oşacaDını bi·

soklardım. Güvensizlik

lir, içeride, odada tedirgin ne
ffJS alıp veren yoralı§ın sesini

gü9eri her akşam kapry1

dinler, "Hayır" derdim, "Hayır,

vurur bir tarif yapar,

yıllardır buralarda bir yabona
görmedim".
Her canlının zornon geçtikçe kül·
le'Si arhyor. ·F=m.g" formülünden
hareketle, yerçekimi daha büyük bir
güçle biıi yeryüzüne yapı�ırıyor. Bir
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bö�e bir yaratık
görüp görmed�imi

Iki kıtayı birbirine baDiayan ülkenin
insonlan, eDer filmi seyrelfiklen sonro bir şişkinlik, nefesinizde bir sık
l�m<:ı, içinizde bir

ses

hrssedip ya

ralık içi me girmi� korkusuna kapı·
lırsanız, bu ancak yemeDi farla
kaçırmaktan olabifir.
Gökten üç yararık düşmüf, biri bu
yazıya yaznno, biri okuyana, bıra·
kalım d�eri de kendine ait, özgür
olsun...

sorarlordı.
Adnan

ÖZDEMiR

Postu

del/dir/me/k

vur kafanı vur duvara
hoşgeldin zevk, hoşgeldin acı, ne varsa
tJk deme2 duvar çıkılan yine aynı kapı
yapayalruzsın yine, yine künt mü künt
sayarsın ona kadar dehşet içinde
birisi gel in diye yakarıı-sm
gelsin de postunu del in diye
ü tünü çıkar üstünü giy üstünü çıkar
der ki doktor hayatın kaydı kayar
kapaı'Sın kendini sımsıkı odana kaparsın
ananın rahminde gibi yaparsın yine
sayaı-sın ona kadar dehşet içinde
birisi gelsin diye yakanrsın
gelsin de postunu delsin di)'(\
anı m �ar ın o ilk anlannı
göz yakan soguk, katı keskin bıçak
kesildi göbek bagın alındı ilk çıglık
derken evgi ne mene birşey aniadın
ona kadar saydın dehşet içinde
biri:)i gelsin diye yakardın
gelsin de po tunu delsin diye
geliyor işte biri...
ı. w.

Turkfcsi: M.Z.
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Devletimizin Medya, Medyanın Devlet Aşkı :

•

' '""V:
• avrum

B enıın...

Ne şirin şeysin sen öyle ! ..
Mehmet Şenol
Rahmetli, bir giın K.ışbakanlık kapı·

ller iki türlü düşünenler de • tli:ılo·

Anı.ı R�:mıi gibi, mesela 23 )�ıııda

ı�ının öni.inde bekle�cn "h�hakanlık

�un" kendilerinin meslek hayatları

B�h:ık.ın'a yanak vemtek onunma

mulı.Wirlcri•ne. "günlük çıkış beya·

iç;n, mesleklerinin bi�lıiti kendisi

eri.şmi.ş ka� ki§i V3rrlı 1lirkiye'de...

nat"larından birini verirken, denge·

için bir if1ası temsil euigini ne yazık

llem, ıat<m olaya insan açıS1ndan da

siı·heyeean lı·ac.cnıi·yerıi·bir muha·

ki dii�iinemedilt.:r.

baksak tletişmeı.di ki ? Çiinkü ne ka·

(Bir ttk utü.no rxmh.

du... Bu konudaki yorumlannı1,ı ala·

)akwlı�" prOI�sJo �ttiti
i(in, u;ım s ıirt diger orkodo1lorı
torojimlan dı,�ı � Sfır6:1i •sı�ıırıtılık•
yopmoklo su�lonJı. Bir ktrtsiııdc de
&hmtıli'11i11 W ba.un ıop/4rıtw suruıııda
o koJor ki4i1ıiıı öniintk o:.ar �ui. Şimdi,

1\UZ ...

bilir miyim ?

ttı o;ındon, •muhabirlikten yükseldigi

Siz, hiç çok hoşunuıa giden iyi bir

liirden lıiç heklt'nıNiigi bir soruyla
k.ı�ıl�ır:
•

:ıyın B:ışb:ıbn, Poli.s Yetki Kanunu

Tasa rısı'nda poli·c vcrill!n yetkiterin
ölç-iı i.i7Jutii bü)uk clc�iri konusu ol·

Rahml!tli (ıııuhabirin .-ol yana.gından
bir m:ıka! alaruk) : Yavruın lıl!nim, ne
�irin �ey�in serı öyle.....

O gouttci bı4

d:ır tl.ı in�analdı R.ı.hmttli ? Hiç de
wşardan göriildü�ü gibi detildi .. Onu
yanlış tanıyorlardı. Onunla "person·
l<rperson" ilitki kuroldugunda ne ka·
dar i)i bir iıı an oldugunu �ıılıyordu·

i{'ill, O;:(lr �itnıi.yortlıır /ıer/.akJt�)

arkadtıŞınıza dunıp dururken üzer mi·

Ne yxı.ık ki hal& dii�iin"miyorlar...

siniz ?

Çünkü onlar Başbakan'lıı ) kın ola·

Oznunsiniı.

bilmenin telll§ı içindeydiler...Başba·

13 yılcJır Mcdy:ımız devletimiıi
üzmüyor.

Ralııııctli B:�ibal:an, buyük bir olası·

kan'ın birisine m.:sela "Remıici�iın"

Mda, �oruyu yanlı� anlıunıştt ... en

diye hitap tlmt.�i kadar Remzi'yi

se

Çünkü onu ·c\'iyor. Devletimizin

ttY.ından, ınuhııbir ö}le oldugunu �n

viııdirehileoek bir şey olabilir miydi ?

içinde yer ala ala bizi yönetenlerin

nu�tı. D�er �b:ışhakanl ık mulıahirle

Hemzi, akşam "ulan gene gautcdcn

aslında ııc katlar i)i birer insan oldu

(.lrkları alnmadıt....• diye bm bra

gııılu ke::o:r�:ui.

ri",

soru

�or.ın ark.ul.i�l:ınmı iki tiirlii

baktıl.v:

dü:;.unebilirdi. Vey-a Remıi

l . Aldın nıı C•!\'3bını AropH Otur :ışagı

ne/�ocu,una "Tamrun,

��l c�i

tJ.nıaın...

i.ı.ıe

Bayındırlık B.ıkanı için, yol.u1.lıık
söylentileri mi ''ar?

şimdi L

diginiz.i bir dahaki -') ıılınt." ıliyebilir

2. Vayy, nıuhablıetc hal:, ulaıı bir bf7.

ıli ... Ya dl Remzi köyden gelen akra

b.akalım ııe CC\'ap J.l.ıc:ı.ksıntz ?

hasıyla dayanılması gü� akraba mu·

1. "'Yok ahi, .ıd.ıın çiçek gibL. Anıa o

lıabbet i y.tpahilirdi ...

herif var ya o lıeriL.

bu kadar yakın olrun.ulık Jdruna yaa. ..
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O bakanlıtı izleyen g.ızeteciye

�orun,

( .,o lıerif', çok

büyük ihtimalle Bakanlık düzeyinin altında biridir.
Mliste;ar, Daire Başkan ı !alan-.) e.sas ona balanak laıuu_.

2. Yok abi, olay bildigiu gibi degil ... Daha yukard.-ın
döniiyor iş... Yoksa ... çiçek gibi adam...
Caıetecinin yanıtı huyiik ihtimalle bu ikisinden biri
olacaktır. Bu tür cevaplarda birtakım ana fikirler vardır:
1. O bakanlıkta o olay neyse, o vardır..
2. Caz.eteci abimilin yakından

h•Jediti

üst düuy si�inin,

şahsen de tanıdı� için, o i�lere bulaşmaya<:ag1nı bilir...

Cemiyeı, tb. gibi
"sıradan" şeyler değil... Bunlar. "biiyiik.. gozeıcciltrin
"biiyük� i§leri... "Yan<ıgından Malta.' Aldıran Gozetedlcr
D (> r n e g i " n i
duydunu: mu ?
Böyle bir dernelr
1 980'/erin
ortalemnda kunılmu.ıtu ! (Tcıbii re mi adı, Ba.şbakonlık
Muhabirieri Dernegi gibi bir şeydi !) Inanılmaz
<>dm kiJ§e ya:orlon. &ş 'ıcı oro:i lıcıpat(Uı

1 Numara !

3. Aslında gazeteci abimi.z, sorumlu IOmse onu da
· ..
i "alanına" hakimdir. cozunffen bir şey

���

Beda va, Beda va , Beda va !

kaçmaz...

Ama sonuçta.

her halukarda BakJn "çiçek gibidir": onun

bu işlerde işi ol ur ımı ?

Bu "kn11ılıklı aşk"lardan payını nlan gazetecilerin �yısı,

faaliyetlerde oolunan bir dmıckti. (}yeleri (topu topu 30·
35 ki§iydi) kendileri için "orso", "cırobo ·· vs. ald�lar... 1/cm
de inamlma:fiyadorla... Mclifcıcıt b'"'bt' dedib-iıı böyle olur.

lilkt•ıııiıJI! ga:t
.tteti sayı ına ııerderse �ittir. ..

Mutlaka Okuyun !

Kimse "a.§kının• ihanetinden kuşkulaıımw�..
Bu

tek

tek

"aşkları"

toplarsak,

devletimiıin,

belediyelerimizin. siyasi partilerimizin ( bunıı illegal
olanlar da dahildir), örgütleriıniıjn (buna da dahildir) ve
diger

kurum

ve

kuruluşlarımızın

�

"temsilcilerinin" listede yer ııltfıgını göni riü\i7
YaLan bir ön ıek : \hii Bey Olayı...

liımünün

abah'taki polis muhabiri abinıi?.t çok yakından l:mıdıgı
giivenlik amirlerinin söyleJigini y.ızınıştı r. Dognılugundan
en u(nk ku�u u yoktur...

Hürriyet'teki gaz�teci abimiz de, çok pkındarı tanıtfıgı
'uçlanaıı yöneticilerin söylediklerini
kuşlmsu yoktur.
A m a n tanrım,

"bu

ınevzuda

aşkını

ditı:r yetkililerin de söyle<ligi gibi, olayın bir 3. bo)'lıtu mu
vardır ?
uçlama, iftir.ı. 3. boyut ... Gazeteci abileriıııiı... ıneşlckh:rini
icr:ı eıJerek "�klannı" konıııııı p�indcılirlu...

bir şey zaten,
demek dotru

lıurın çık:ır

ılctil!..

Kaçın !

"
l lep denir )'a. e�e. g»..ctc<'i dı� inwnJır"!
Bir gaıcteci içiıı, "�ksıı"' bir alaıı d�ünuleıııez. Dumın

sayı ız avantajlan vardır. Bir kere �kınııa sadık kalrn;ının

Bıı aşkJ:ır "ka11ılıklı" nıulır ?
ilişkisi gibi, çıkar

hcdeliııi, ·pardon, ödüliinii· hol bol haber yazartık (yani
habersiz kalmayarok!) :ılı rıı ııır
t
...
Ikincisi, aync:ıl ıklı olınayı ba.şarabildigintz oranda gaute
röııctiminin güvenini k:ı.ıanı�ınn. Bir defalık vur k:ıç

Böylesini Görmedik!

Dognı, gerçek haber, dogal ki, iiçii de ılcgildir...

olması gerekıni)'or. B:ili:ı·o�ul

hiirokra.si nin, de,•letin ust dliıcycleki ınckanizmnlarının
"i�nde" olmanın verdi�i h.lZ var ama. Lıu gaıeteciligin

Dünya Böylesini Görmedi!

yakalanmış" gazeteci abilerimrt.in çok y..ıkı ndıın tanıdı�ı

Illa da

kimin çılumnr
komyacok. S<;ykyin, kimiıı ho. kimin !..) Bir miktar dıt

ılogıl.Sındo olan

.•

)'3"i'Jnı.ştır. Onlara iftira :ıtıldı�ından en ufak

Kendi çıkarlarını savunmayacak da

gö·

ıctllH.lk$iıin, ıntnfaat bckleınehiıiıı, vatan aşkın:ı,
miiHyetçi duygularla yürüyor ilişkileri. (Belki "tek tiik"
meııfua ı ağlcınttU§ olabilir! Benim alılımda kalan e11
çarpea olonı. ISKl'den aylık (tlcın 26 go:e1eci. ilıole tcıl.ip

lıalıı:r gctircıılerc y
azı i{leriıul•·n
yarını do. var.

Yok .-

kiını:ı• giıvcnlllt
'
t
..

Bu iı:iıı

l d m i n yiiııi n t h..ık.ul.ır ya •h

baknrsııııı ? O yiiıdtıı ,iı ..aşkıııııdan" her ıam.tn " iyi "

haberler gctirir:'iııi7....

Yapmayın, ayıptır!
�43

Üçüncüsü, •a.şklar" yaptırım gücü katar size...

Yazıktır! . .

Thbii, "büyük• insanlar ve olaylar nezdinde depl...
Ama yaptınm, yaptınmdır. Her

zaman

işe yarar.

Özellikle orta kadernede olup da sizin =4kınıu tercih
etmeyenler için elinizdeki "aşk" bazen işe yarayabilir,
çünkü ona sahip olmak bir ayncalı1..1ır.

(Bumm örnegi spor ga:etecisi abilerimiz<kn (�rya.
gibidirler). Kubilay�n Cakıta.sora.y'a. gelme-sine "ıoruk•
olma. tcooccfiJıiine eri§en H
ürriyet, Kubiloy'ın ilk i!finlerinde
3 yıldı:don CJla<g& diifmezken, ülktmi: spor bQ.&anan
-,nedarı iftilıan". •öncü" vs. Milliyet Ca:etesi, Adnan
Pokıl'a bo-:2ık aUJ.rak KuhiLay\ bir "milli ,����� haline
getirdi. Transfer lı.aberi, neredeyse /asa. lusa. sfitwwnd4
vtrilirke11, somaki günlerde ııraı�ıttn "aleyhk• yayınlar
lxışladı ... Kuhikıy, aaıyip pa� okırak dm.eni lmnıuJt.u.
Şimdi �r CS'li fwbolcuUır "o ka.cl4r11 paro.ya. neden
oymuınkırd�... O d4 futboktıydu, onl4r d4... Kubilo.y\n
wıarnüışlık �i bakalım nosıl okıcokll... Digerleri 'mrk
oldu.kıan sonra 1 yıl yabo.ncı sıati.i$ünU oyoorken,
KubüayWri çifte standarı olmayacak rmych ? Hem Halum,
onunla 1W$ll �ko ? Takımın dtt::e�ıi lmı
4
l«
yo
r
d
u
... vs.
us. Alllaiıldı ki, ltf
iJJiyeı. Kubi«ı.y\ıa llCWferini kenduirıe
de �ril de Hürriyeı'e hober verilJiği için ?>k bo::ulırw;ıu!
N�se, sonra Adı141ı Polaı or<ıyı düzeltmeyi (nQ.&al.sa.)
ba§arcfı; bugilnlerde Kuhiloy 3 yılk alnwya başLculı, y
ii
birfolbolru ol®fJ.rıw lülfodip söylern� �
r..J
Ama tabii bazen yapunm gücü �e yaramayabi�r. Aşklann
ihanete u&nıdıtı aniann da olabileetti gibi. Sevgilinizin
size ihanet etmesine dayıaoamayaeak bir yapıdaysamz
gazeteci olmamanız gerekir. Çünkli g�eteciler, sonuçta,
geçen yazıda da söyledi.gim gibi, kendilerini ayneaLklı

YakG$1" sır(J$ındo, Olagaııü.st« Ho.l Yolisi Unal Erlw.n'lc.
bölgedeki gazeteciler arQ.&ında YOfOJUJll bir Helikopter
Doıxısı'nı okudum. Oloğarıüstü Yolinin bilerek yapıp

Öff be

yo:pnıadJgım bilemi.yorın oına olay y�riııe H�likopterle
giderken yanırıo �oe Sabah muh4birini o.llm§... To.bii
diger gcıuteci abikrinti:: bu &;e çok bozulmuş. Çünkü onkJr

olay yerin� kendi inılw.nlanykı gitmek z.on.uu/4 kalm�lar.

Devletinıi:in t�alisinin bu
ımuıko.n tıgnn Vali Bey 'i n
yii:uM
vurmak
dt
i.suuıiyorlor oma çok
bo:ulu�lar belli. Bir to.nesi, tabii digerlerinin de
sö:cülügunü yüklenerek. cesaretini lopla.yarak
mınldo.myor : "&yın Vo:li, lıeUJrop�rle giderken JCliUIU%4

H ır sı z !

Yalancılar . . .
alwdapmı::ı alt1upımz. Bi:.e IUJber vennedini:.
" Her şey o kadar dogol ki... Belli ki lıu yere
topluccı gidip b�orlar .. Bu birlikıeligin t.uılo11UIIl oradc.

satkce bir

Size lan.ldık.

.

İkiyüzlüler . . .
&M� $01Untyorwn amo Vo.li Bey'in verdi§
cevap ilgiiiÇ "Y� ben size haber vermek r.onında
kimsenin
nuyım

?" Gerçekten, r.onırı.cUı mı ?

Sonuçta ilikemizin gautecilerinin bir kısmı için hayat,

olarak düşünen ve b u n u n rantıyla yaşayabilen

Yu h!

insanlardır.Onlam bu hissi veren, o "yakından wııdıklan•,
•çok iyi biri arap ytı ... " dedikleri •yetkili• etkililerdir.
Onlarla kurduklan bu •aşk•, genellikle tek taraDı olrnak
b�.ıulabilir, kesintiye ya da haksnl� tıtrayabilir. Burada
"matdur" obn aşkın gneteci tara(ıdır. Ama sineniıe
çekeceksiniz.

Başka

çaresi

yok.

Belki

biraz

mızıldanabilirsiniz, ama o kadar. Ostelik karşıtıtı m da
aJarak!

(Bu konuda en meşhur olanı, "koco. " Hiirriyeı'in
"esrarengi�" salıibi Simavi'nin Ralım�tli'ye nUJllfeııen
ya�dıgı "nU!kttıp•ıu ama genellikle gündelik <Ü'lze:tde
yaşananlar pek i:iyk tıuut.§eıhre ginniyor . Y
ane "Yali Bey
..

!..

"y:ı.oakbn oqanarak•, bir kısmı için d e •telefonuna Ç1kan

devlet büyiikleriınitdeıı birinin verdi&i off-thc-record

bilgilerle makalesini donatarak, tumü için ise "�klanyıa•,

ka�rlıklı ya da kartılıksıı, yarauıkları haberieric sürüp
gidiyor-.

Bize de onların bu iOah olımız il�k.ilerini, mahremiyetten
yoksun bir biçimde, kısacası utanıp sıkılmadan
sergiledikleri dergilerini ve gıızetelerini okumak kalıyor...
Biz okuyoruı da, onlar da okuyorlar ma acaba ?

Ta rt•ş•yoruz
Ta rt1şm•yoruı

Tartı�ıyoruz. Tartı§mıyoruz. Ya

nşıyoruı..

Kim yenecek? Geçip. Karşılıklı
otunıyoruz. Gelip. Onca yoldan. Çı
karıp� sigaralan. Yakıyoruı. Duma
naltı olup. Birbirimizi, bogaı.lıyo
nıı.
Kim yenecek? Birbirimize ı.a
ınnn nyınp. Öul 7Amanlarda birbi
rimizi yiyoruı. Gollük orta bekJiyo
ruı. Kar{lmız.dakinin söylediklerini
çürütmek için torb:ınuza egilip. Bir
öruek çıkarıyoruz. Teslim olmak
yok. Beraberlikle bitmez bizim

miis.-\bakalaruıuz. Uzatmalara gidip.

Geliyonıı.
Rakibimiz kendi anlatu� güç
lendiri ci iki örnek bulmuşsa, biı
torbaımza egilip. En az üç örnek.
Gösteriyoruz. Kitaplar, filmler, gaze
teler hepsi ardı ardına bize savlan
mııı destekleyici bnıtlar taşıyıp.
Gol kaydına ıııuva iTak olmamızı
saglıyorlar. Ycnncue yolda, otobüs
t� vapurda gördüklerimiz; yetmezse
üst kat komşumuı, bakkalımııın
oglu ya da gelini, işyerimjıdeki ka
pıcı; yellne:ıse "Bu bilimsel olarak

kanıtlanmıştır bilader" ya da
uB�
nün. Banda da böyle"ler yedek
ten soyunarak oywıa girip. Rakibi
ınizi kendi onsekizi içint h:ıp·etıne
miıc v� il ı> ııluyorlar.

Ya�:ı nıılanmııı vcsilc olsunlar
diye ya�.:�yıp. Biriktiriyoruz. Ka.rşı
ınıvl.ıki konuşurken. Susup, dinle
ıniyoruz. Içimizden konuşuyoruz.
K�ı savlanımZ4 yeni örnelderimizi
hazırLyoruz.. Dinliyor Muş gibi ya
pıyonız. Knrşımııdaki

6\LS..'\a

da lafa

girsek. Üç yeni kanıt bulduk. Hani,

unutmadım. Susmuyorsa. lafa girip.

Kaba kuvvet yok. Hepimiz oku·

Sa7J elimize alıyoruz. Ve meşel�,

muş insanlanz. lncelmişiı. CahiUer

demokrasiden bahsediyoruz. Ör

gibi birbirinin kolunu lovınp. Ba·

nelder ıuymuyorsa hafif tertip tahri

�rttlrmak yok. Kol kıvırmıyoruz.

bat yapıp. Uyduruyoruz.
Hakhyıı., öyleys.e kazanac.agız.

Hayır. Önce saçma olur, soıua biıe

yakı§maz ve ardından da ve benıer

Madem ki kaı.anacagıı demek ki

lcti (v.b.) ve daha neleri neleri

haklıyız. Yan�ıyoruı. Sözcükleri ya

(v.d.n. n.) olur.

n�ınyonıı.. Cephanemiz tükenirse,
alakas.ız bir konuya sıçrayıp. Arka
dan dolaruyoruı. Pes ctm�k yok.

Kar§Jnuzdaki binbir sözcükle konu·

Hop! Kaba kuvvet yok. Sözcük

lerimiz var. Onlan biliyoruz. Onlan
bıçak gibi biliyonı1�
Biz biziz. Öyleyse dogruyu1� Bu

§Uyorsa ve bini dognıysa, biz yanlıf

durumda haklıyıı. Mademki hakh

olan birini alıp. Bin yapıyoruz.. Bak

yıı. Demek ki kazanacagız.

tık olmuyor. Baktık rakip güçlü.
Baktı� faka bastık. Hava ve saha
koşullan onun lehine. "Vay ibner'
deyip. Memnuniyetsiz. Dotrudan

kendisine

saldırıp.

•sanki

sen . . . . . ......."lerle fauUü gol atma·
ya çalı§lyoruı
..
Tartışıyoruz. Tartı§mıyoruz.

Benler

arası

şampiyonluk mücade

lesi yapıyonıı. Ortada bir kupa var.
Kim yeoerse, Ben kupas1 onun ola

cak.

Dognıyuz, herkes bize biat et
meli.

(Varsa) bütün şapkalar çıkmalı.

{Varsa.) diger dogrular arasında en
dognı mutlaka bizimki olmalı.
T.ub§ıyoruz. Tartışmıyoruz. In
sanlar arasmda önceden bilmedigi
miz, belirlemedigiıniz bir paylaşım
anına ulaşmayı hedeflemiyoruz.
Sürprize yer yok.

Iyi tnktik al

dık.Tarb§ıyoruı.. Tartt�ını)'oruır. Gol
kolduyoruz.

Tattı§ıyoruz. Tartışmıyoruı.

Tartı�malarda 9 no'lu forma ile

Önce şöyle bir rakibimizi tarnyoruz.

sahada yerimizi alıyoruz. B u

Enj, boyu, kilosu, datarcıgı. alıntı la

dünyaya maça geldik. Hepten dep·

rı, ba§vurdugu isimler, kaynaklar.

lasmandayız.. Karşımız.dakj "Yanıl

Aç.�gı

var.

Saldırıyoruz. Topyekun.

Tartışıyoruı. Tartışmıyoruı. Bil·
diklerimizi, inandıklanmııı kar§ı
mızdakine kabul ettirip. K�ımıı.

mı�ım, sen haklısın" ders� sırtına

vurup. 'lyi müsabakaydı, sen de [e

na de:;ldin' diyerek, fom1alanmııı

degişiyoruı. Sonra torbamızı sırtı

dakini boyun etdirip. Kendimize

mıza asıp. Yeni müsabakalara dogru

a�k mektuplan yaı.maya, kendimjzi

yola çakıyoruz.

göı.lerimjzden öpmeye çabalıyoruı.

Kaba kuwel yok.

Gökte ay var.

1!11
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Meydan Larousse
ve
"lay down more Rus"tan
al1nt1lar
Phoenix'lere••••

ıl1eydan IArousse'tan

(yorum uz):

Aftıwwmbnk: a. Çin ve Japonya kökenli sogan1ı

"Lay dmvrı more Ru.s "tan alıntılar

(yoruınlu) :

bitki.

Candid19) ve 'chlüdov'un<•oı yolcululdaıı

Aluok (Akm) : 'H.irk atlet. üç adım atıarnada 1949

alıntı geı·cktirmcyecek kadar berraktn:

ve l 950'de Turkiyc rekoru kırdı.
Altıolo: Cumh uriyet Halk Pa rtiı:ıi'nin(CHP) simgesi

Erdem 'c.

Aynı

yolun edebi yükseltilerden

ve ilkelerine verilen ::ıd.

bedevi karanlıga inişinin adı "halkı tahrik

Altıohlia : a. Birini ::ıltıokkn etmek, oyuncia

eden bir senaryo" c ı� olsa

mı�ıkçılık edeni kollarından ve ayakJanndan
tmarak k<lldım1ak.

gerek.

ize hiç "yazılınamak kaydıyla m esaj
iletildi"

mi ? (hemkle "ikinci

c�AJ

yarısındaki hız.lı temposuyla
Ayrt011 (William EdW<ırd) : Ingiliz fızikçi ve
tniihendi�. Çnh�malnnna Hindistan tclgrnf
işletmelerinde başladı.
AFcm (Şiikrii) : TUrk rc.s.samı. Birinci Yeni
Egiliınlcr sergisinde albn madalya, Günümüz
anatçalan sergilerinde birincilik kazandı.
Ayar: Aybnstı, lunntik.
Aysberg; Buzdngı.

başına çel

en

"

(6)

filmierin

izi ekranın

daha

ilk

ekan ·I arında, "her filmde mutlaka iyi bir
sahne vardır" (2.) sözünü dogrularcasına

jencrik vaı·dır:
i, j, k, 1,

ın,

"a, b,

c

ç, d, c, f, g, g, h, ı,

n, o, ö. p, r, s, ş, t, u, ü,

v,

y,

z".

Evet, senaryonun tahrik cdiciligi başka
türlü. Evet� "bu fıhndc .m var, bu fihnde
.. t var bu filmde Di Ib er
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Ay var"

(7).

Ama

erd ın hiç yok. Filmin mc ajını. yazmak

A) an (. ükrü) ııı•ın resm in

kaytlıyla il t iyorum:
"Bus<-lik m.l kamında"
"üç, b�� kişi"

C:S.. J>

gürültüleri tek
bir 1· -sirt

iz ay•bcrg C l)' in üzerinde duran Rus'lar;

ıu.ıt. ı$

rak ·d n

bir altınzambag-ı

111

girebilecek

düşlemek � uçundan

aşagı mahall den gel n

öldürdüklcrinizin; altıok lll' lu r

Jeştirebilmek kaygı�ıyla

yüzünüzü, ynon11)' lu cmpcryalişt

bulundular. Adına din ve ateş

mi

yüzünüzü Altıol· (Akın) ııı•unki gibi üç

koydııl:w. Etkin madde i, çayırlarda

adımda aşma anı isterdim. Ilah riniz ola,

yetişen ınadırnagı� ı ı-. şehirl rdc tuglaya

ben gittikçe aysar ııı•ıaşıyorum ve aysberg

ç vir·n otcl'di. Yak, öldür dediruil r ve

111'in görUnm yen yüzünü kı�kırtmak

t k bir �c�I

"Allah üekber"

cm.

istiyorum ...

Evet, " L nzaru · Laz degil. Ru ·'tu" 1161 ama

Zaim Nalsig
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R ESSAM PA N C H O MORA GOMEZ' i N AY l S l G I DRAMI
'

ressam poncho moraiyo r�im yapmayı sokogın köşesindeki

oturdu günlerce bir şey yemeden, on metrelik misina ile

sirkle �ol�an kambur soytan ()öretmiş1i

tuHurmu�ıu minicik bir oltayı minicik cebine kirli minik

o mutsuıJugun r�mini yapabitıyordu

elleriyle ve köpegi tanık göstererek tonnsıno, eski bir goste

bir fll �iziyordu iki ayogı üzerinde durmu� onuru kınlmış

ayoklarında, gastede sekiı sütuna manşet •ressam lombo

olarak, i�le bu mutsuzluklur dostum diyordu pancho mora

gecenin de resmini yoph • )

resim çizmesini öteomesinin ka�ıl�ı olarak gülmesini

hoca bekto� veli dergahına kapılanon kü�ük bir senerinin san

öftretmeye çalı�ıyordu soytarıya •ko mb urum ne olacak• diye

dil�inin ne olduöunu kimse bilemedi

oDiıyordu yüzünde bir ton makyajıyfo sirkin en aoır K
i ��

kapıdon ooımını olar almoz defin bir nef� çekti içine ve bu

boy tornbo aslan terbiyec�i yeminler eôryordu lropezci ka

koku artık benim yaşama arnoorndır dedi

bay sirk müdürünün altına yatmış şehvelte inliyordu •ah!

kimseye duyurmadan çok zornon yopt�ı �bi ve aylardon

oleksandır.: aslan terbiyeösi aleksonc•r trapezô kız birijid,i

sonra ilk kez nasıl bu kadar huzurlu olobildi�ne şaşırdi ya

çok seviyordu.

do şo�rm� gibi yaptı

25 oaus ortası

lanrıya bir kondırrooco verebilmek �in, klasik cennete

(sonraki günlerde o�an terbiyecisi aleksandır bay sirk

alınma ayogına yotmıştı

müdürü olmak icin cok caba sarfetti

bir duygu, �ok kısa br an i�n, ooo balukt�ını sondı oroo

birijid sirki terkedip ressam poncho mora ile yaıomaya

aldın� etmedi o nasıka hiç bir zornon cikkat çekmemişti,

başladı

gene de arkasına döndü, ve kapıdaki od001ı ilk defa fartcetti.

bay tombo bir daha hiç kimseye �im yapmayı ögretmedi)

derv� dübü, onmrmızlı� on lom katan bir onlam�ızlıklo

uzunca bir zoroon olmuştu

dikm� gözlerini karanl�a resim �iziyordu

•

11

•

1

h� olmaıso istedigi şeyi yaparken öldü• dediler

i�ce büyümüş yumu�ok sokınnı çıkardı agnndan ve odanın

b� plos�k bir �şe vardı elinde

i�ine fırlattı

�
i inde olabalık

küçük serseri şa�ırroodı, ��ben serseriyim, vız getır • �inde

siyoho boyonmı�tı ş�e

baktı

kopagına oy yop�mı�tı.

serseri deıvi� dübü ise ilk defa $0�ırdı

onüçüncü e�ük sooeri k�ük dervi� diibü oyooyı keşfetmişfi.
( küçük kü�ük yddızlor döküldü �şeden cenazesi

oaus sonlarına yoklo�mo tedirgintı�

kaldınitrken küçük �o<uöun, �ız ba�na beyaz bir örlü
sanldı, tü�eri ookülmü� küçük br köpek a�in b�ına
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