m ben sizlere
aşa olmalı ki
·.··. sanın içinde�
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·. eden bir yıldız
ebilsin dünyaya
F. NIETZSCHE
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ÇiZOFREJJ&\

iki ayda bi.r çıkar 'ma konusunda a.zmi.mizi korııduğumıız derginin

adulu.

Sahibi ve Yazı lşleri Müdürü;
Şizo.frerıgi Yayıncılık Adına Ayşegül Akyapraklı Hanımefendi'dir. Bıı saygıdeğer
şahsiyet, Beylerbeyi'ndeki yalısında, sallanan sandalyesinde, dizZelinin üstüne
örttüğü battaniyesi, altında ayaklarını tırmalayan sevgili kedisiyle birlikte her
dergiyi titizlikle inceler. Mozart dinlediği, keman ve çiklet çaldığı kuvvetle muh
temeldir. O bir başkadır.
Yayın Kurulu (Ayakkabı nwnaralanna göre).
Yağmur Taylan (42), Kültegin Ögel (41,5),
Faiilı Altınöz'den (41)
.
müteşekkildir.
Bu çocukların üçü de pslkiyatliyle meşgul olarak günlerini geçirmekte ve günle
rin böylelikle lıakikaten de geçtiğini lıayretle görmektedirler. (Çok enteresandu)
Şizofrengi, bir yıl önce herhangi bir nedenle çıkmt§ bir dergi tü1üdür.
flk sayısı 24 sayfa ve 200 ad,et fotokopi olarak elden çıktıktan sonra bir daha
kendisinden haber alınamanıt§tu·.
Şizofrengi adındaki bu ne idüğü belirlenmemiş clergi bir yıl içinde hızla
çoğala:ı·ak iki binli sayı.lara doğru tıpış tıpı§ tarzında yol almaya başlamt§tır.
Dergi bedeninde reklam denen pisliği banndınna.dan yaşayabildiğince
yaşanıaya, baktı olmadı reklanısız bir iç hıızunı içinde hakkın rahmetine
kavuşmaya niyetlidir.
Şizo.frengi okurunu ke1uli imkanlarıyla bulnıakta., bu konuda kendisine ya:rduncı
olan kitabevlerine ve dost ellerine büyük ihtimalle minnet duymaktadu·.
Mizanpajı Yeşim Turbil ve kendilerine Graf diyen biri kısmen, öteki tanu.ımen
siyah sakallı (Mustafa Şafak) iki a:i::; dostumuz taraj1.1ula:n yapılır.
Dizgide Hilal Abla.,
Montajda Balamir Abi,

Basr.nıda Yalç1n Ofset önenıli rolleri paylaşır.
Şizofrenginin, size enteresan gelebilir ama., bir de Posta. Kutusu vardır.
187 numaralı, Bakırköy -Istanbul adresli.
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Şimdi gelelim 6. sayıya
Televizyonlarından kanal seç
mekte sonsuzca özgür ve son
suzca kumandan insanlar,
Ellerinde para dolu çantalarla
ortalarda dolanan kö e döndü

rücü eski sufiler,

Moda defileleri, estetik ameli
yatlar, problematik bir felaket:
Temel lçgüdü
Somali'ye gönderilen askerler,
milli piyango kuyrukları, para
ya tapanlaT fotokopik v
. ll
ı ll
ı
�omık gaste er

foto-

Bryan Ferry ve Tom Waits din
leyin e hafif ferahlamalar.
Çürüme. Bir metafor olarak de

disi "Ya Sabır" dergisi editörü
dür.

şimdilik üç büyük ehirde, be
lirli yerlerde. (Istanbul Beyoğ

lu'nda Pandora Mephisto Ka

Üç yazı daha Erdoğan Özmen
"Duygu/Duyguı:.allık Üzerine",

dıl�öy'de

eni I kele, Anka

Hakan Atalay" Psikoanaljzin

ra'da Do t ve lleti�im, İzmir'de

lizm.

I

Mira ı", Yılmaz Öner "Idea
aşama Biçimini Önce

den Seçme Özgürlüğü ya da
Prodeterminist Diyalektil : In

sanın Kendi Doğasındaki De
ğişkenliğe Bağımlılığı"

n ri kitab vl rincl .)
ndi

lauıtım kanallarımızı

oluşturalım, başka şehirlere de
ulaştıralım istiyoruz. Samsun,
Adana Trabzon � l işehir ve
diğer şehirlerden bizimle irtibat

I urınal isteyen olursa

Tek çeviri David Coo per'dan
bu sayıda. Banu Büyükkal yap

Tclefoımmuz: 9-l-260 40 00

tı. Hayır, şey diye düşündük.

Dönelin1.

Yap üç beş çeviri, bir kaç tane

yazı al

ağdan

oldan, al

ana

dergi. Halbuki Zeynep öyle bir

Mehmet Şenol "Genesis"i in

celedi. Mıncık mıncıl etti. "Ge

ne is"in

ki albünıl rine ulaş

yazı yolladı ki Ankara'dan. On

mak istiy

ya 7 n. Yeni doğan ç cuklara

lar alsın çevir in.

kan erler armağan eden politi
kacılar ve bilim adamları. Biz

Serdar Koçak "Ben
apoli
Radyo u"yla devam ediyor.

ayfada.
AFP'ye dertli hir meçhul adam

ğil hastalık olarak kanser. Rad

nel ri u nu ttuk. Bunları
unuturuz kardeşim.

da

(..üneydoğu v Bosna-Hersek.

Karışık, karmaşık lıayatlar, sı
ğınaklar, konu!;imalar, tartışma
lar.

Ama hala a�k ve umut var bu
t praklarda.

1 oldukça umut

Serdar' a dergimiz ebeciiyen
açık.
Psikanaliz Lük müdür? Çok
uzaklardan bir yazı halinde 28

.ooper ı g
ı

er geçmez.

Şizofrengi Sansür Kurulu'na
l ir mektup atmış bir okuyucu

bu sayıda "Hala Gitmediler" di

ların Düşman Olması Üzerine"

Geçen ayıda "Gitsinler" dedik,
yoruz.

lçi.ndeki.lere gelince .
Için l ne var bu sayının?
Ne isterseniz var.
Bir tartışma var. Psikiyatri
l\1 lya ilişki i üzerin . F atılan
lar yine heı si birbirinden ünlü

değil ömrünüz. ll saniyeniz
var yaşanacak. "Venüs'ün Yu

ve Omega.
Bir şiir var. Yazarı çok ün
lü.B.M. (Yani B nokta M nok
ta)
"S n Dakika Filmi "nizi merak
eder ·eniz. S.T var.
Sonra b'Iustafa AkyDl var. 12
yaşındaki aziz dostumuz. Ken-

} ir mel�tup göndeı·di, David

muz.

Düşünün Venü 'te�iniz v

şah iyetler. Alfa, Beta, Delta

anız ona yazın.

ve 29. ayfalara kondu.

da var.
Bunlar derginin dışındakilerdi.
..

r

lbo !ıstanbul'dan ·ih•yetçi. 27.

öyle

Dünya'daki gibi görece uzun

muşal Yerleri"ni Adnan Öz

demir yazdı.
Yağmur "Ben Seni nutmak
Için S vmedim"le bir fılm git

ti.

Fatih "1 endinizi Vermeniz Ge

rekir" diye bir başlığın altma
iki sayfa yazı yazdı.

(Türlü tür

lü delilik var.)
Ya sevgili clo�tlar, bırakalım
içindekileri biraz da..
Bu dergiyi Gameda'ya Marne

da'ya batırmadan dağıtıyoruz,

Haydar Ergülen "Paranoyak

il,. ayfa 4.

e

hatta 4.7 de.

"Ba-1ıl� ız"la l itiriyonız.

Bütün a�·l lara v

a ıklara

lam olsun.

e

Ve tonla teşekkür:
Peykan G nçoğlu, Ercan Ke aJ,
imitçi Bayram

Banu Büyük

kal, Elif Berk, Bülent Pişıni

şoğlu, Ha an Bölm , Güno Bil
g r Talip Özcan
_

l "fteci Yıldız

hi, Uğur Vardan,

�··z

.ezmi Er

Yurdaer Altın öz, Durul

Ta lan

mül eden

igaralarımıza taham
kciğ rl rimiz, Def

ne Tamar, Figen Şakacı, Fi
ko'nun allanan Sarkacı Abi
din Mephi�to.
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OMEGA: Şimdi birşey

OMEGA:

Ya bir de

soruluyor, önce halka

tabi btınu mesela ha

soruluyor, sonra uzma

sm talep ediyor bu şe

na soruluyor, televiz

yi, psikiyatrinin bilgi

yonlarda. Mesela beni

sini ama psikiyatrinin

rahatsız eden bir du

bilgisinin ne olduğun

rum bu. Mesela her

dan hasının kendisi

hangi bir konu. Hayat

nin haberi yok. Dola

tan bir konu. O konu

yısıyla

da önce mikrofon do

içine girebiliyor. Fa

laştırılır, hayatın ara

kat soru yönelttiği uz

sında. İnsanlara soru

manlar da bu benim

lur. Daha sonra o ha

bilgi alanım dışında

herşey

onun

yatın daha iistiinde bir

bu benim bilgi alamını

yerdeymiş gibi bir ada

kapsamıyor demiyor

ma verilir, adamın altı

lar,

na ismi, kariyeı·i yazı

Çünkü bir yerde bu

yaıııtlıy orlar.

lır. O da sanki çok ken

bir alış veriş yani o

disi üretmiş gibi ya da

adamın orada olması

ne hileyim kendi toplu

bir

anlamda

kendi

mundan çıkarmış gibi

reklamı aynı zaman

baştan aşağı çeviri me

da.

tinlere

dayanarak

uzandığı

bilgiyi ,

bu

ALFA: Burada bir so

herhangi bir psikiyatri

nm

konusu olabilir Türki

tür soruları daha ge:.

ye'de yerleştirilmiş öyle

nel başka insanlar ya

ayakları yere basan bir

nıtlarlarmış. Niye ça

bilgi yok, böyle bir bil

ğımızda böyle bir psi-

gi dağarcığımız yok.

var. Eskiden

1ru

kiyatr göziine ihtiyaç

Dolayısıyla o hayatla ilgili soruya

nasıl ifade edildiklerinin baştan

var? Çağımız bu şeyi daha çok kul

adamın tek özelliği olan işte bu bilgi

aşağı Ame ı·ikan ya da başka litera-

lanma eğiliminde. Sadece bizde değil

ye, dışardaki bilgiye ulaşmış bir kişi

ti.irden elde edilmiş bilgiyle bu top-

yurtdışmda da böyle. Yani dediğin

olma hüviyetiyle yamtlaı· vermeye

lımnın insanianna bilgi aktarımı.

gibi mesela Saddam'ın kişilik analizi

başlar. Çok şey etmiş bir tarzda, in

Amerika'da da yapılıyor. Hatta tıp

san böyle davranır şöyle yapar. İşte

DELTA: Hayatın her �lanma iliş

biz bunları böyle görüyoruz falan.

kin sorulu geliyor. Psikolojiye iliş

biri psikiyatri. Çok iyi para kazanı

Bir tür spikerlik yapıyor gene yani.

kin sornlara belki yanıt verilebilir

yorlar. Herkesin bit· psikiyatrı var.

Öyle hissediyorum hen mesela izle

ama hayatın her alanına ilişkin her

Psikiyatrlar her konuda alıkarn ke

dalları aı-asında en popülerlerinden

dikçe. Bu noktada böyle bir yerde

şey psikiyatrlara soruluyor. Örne

siyorlar. Öyle kuakter, kişilik ana

olmak iyi midir değil midir? Böyle

ğin bir körfez savaşı çıktı. Sad

lizleri yapılıyor. Neden, bu ihtiyaç,

bir ee ... bilgi şeyinde, çölünde yani

dam'ın şeyi yayınlanıyor.

neden.

ALFA: Karakter yapısı

OMEGA: Bence şey yani, yeni bir

bilgisizliğin bu düzeyinde, bu top
lunıda hiç bunun peşine düşmeden
ruhsal sorunların ne olduklarınm,
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ideolojik aygıt olduğu için psikiyat-

ri, yani sonuçta çok daha ineeliidi

cümleyle, sıkıntı cümlesiyle. Ben sı

çok daha geniş bir alan olduğu için

bir şey. Öyle eğitim gibi kör gözüm

kılıyorum ya da iki üç gündür ken

çok geniş bir alan yaa. Şu kütüpha

parmağına değil yani eğitimin içeri

dimi şöyle hissediyorum bu ne olabi

nedeki biitün kitaplan şey açısından

lir diyerek işte filan diye.

psikiyatri açısından okuyabilirsiniz.

ğinden herkes rahatsız, nasıl olması
gerektiğine dair herkes fikir yürütü
yor. Yani mesela din, eğitim bunlar

Liderlerin analizlerini yapabilirsiniz

DELTA: Bu şeyle ilişkili olabilir mi

yani her şeyi her boku yapabilirsi

hepsi artık çok bildik araçlar ve

yani kişisel ilişkilerin çözülmesi in

niz. Bir de o Türkiye'nin son za

bunlara karşı çıkılacak noktalar üç

sanların birbirleriyle konuşmalarını

manlarda yaşadıkları, özel televiz

aşağı beş yukarı herkesin aklına ge

giderek azalttı insanlar bireylikleri

yonların özel radyoların çıkmasıyle

lebilecek şeyler. Psikiyatri bunun

ni ortaya koydukça psikiyatrlara

birlikte az çok garip bir moderni

içine yeni giriyor daha. Çünkü bire

duyulan ihtiyaç giderek artıyor.

zasyon şeyi başladı ya, bence insan

yin bilgisi, ruhun bilgisi bu işte yani

Bence bununla ilgisi olabilir.

lar hafiften kafayı yemeye başladı
lar yani o yüzden de psikiyatristlere

yeni şeyler imamlar ya da rahipler
bunlar aslında ya da yan mistik şa-

ALFA: Evet.

hıslar yani şey... haber verenler yani muammayı, muammanm gizini

her zamankinden daha çok ihtiyaç
var. Teşekkür ederim. Heh he.

BETA: Yaa, Heh he
OMEGA: yani şey var, talep var as-

çözmiiş adamlar.

ALFA: Hah halı ha
ALFA: Birşey söyleyeceğim pardon,
mesela bu sadece medyatik alanlar-

DELTA: Halı ha
OMEGA: Halı ha
BETA: Merhaba
ALFA: Halı ha

mini iyice tartmak lazım. Ama halk

yol gösterici aranmış, çünkü yani
psikiyatr bunun modern toplumdaki

var ne olabilir bu" yani ve çok global açıklamalar istiyorlar yani anla-

Halbuki

tan hep böyle bir talep var. Hep bir

nu duyan biri yanrna gelerek sana
"işte yaa bende şöyle şöyle birşey

temel aldığı gene orası.

böyle bir model önermek için bu ze

nıizin başına geliyor. İşte bir yerde
oturuyornz hemen psikiyatr olduğu-

psikiyatrinin kendisi de psikiyatri
nin eleştirisi de ithal, kaı-şı çıktığı,

da değil. Mesela biraz daha bire bire inersek mesela ne oluyor. Hepi-

lında, halktan Türkiye'de psikiyatride antipsikiyatri de ithal, yani

BETA: Şimdi

en şey örneği.

DELTA: Halı halı ha

DELTA: Şimdi sen hep yerel bilgi

tabiliyor m uyum? Yani yetmiyor
açıklamalar işte şu şu olabilir ama
iki dakikada herif senin onu anla-

den yola çıkarak konuşuyorsım ama

manı bütiin hayatıyla. Herif bütün

BETA: Şimdi. Halı ha. Şimdi bence

benim aklıma şey geldi. Psikiyatri

hayatını sana sunuyor bir anda o

o her konud� var. Yani psikiyatri

sanki geçen on yılların böyle fiziğiy-

Şimdi. H�h ha. Şimdi bence o her konuda var.
Yani psikiyatri çok daha geniş bir alan olduğu için çok geniş
bir alan yaa. Şu kütüphanedeki bütün kitapları şey açısından
psiltiyatri açısından oltuyabilirsiniz. Liderlerin analizlerini
vavabilirsiniz vani her sevi her bokiı vavabilirsiniz.
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miş gibi. Yani

ee .

.

. örneğin sorumlu

luk işin içine giriyor, psikiyatrlar
açısından baktığında. Mesela atom
bombası yapılmış yani elindeki bilgi
yi nasıl kullanılacağını düşünmeden
ortaya koymuş. Elindeki bilgiyi çok
kötü amaçlarla kullanabilmiş. Şimdi
psikiyatrlarda da böyle birşey var.
Mesela psikiyatrların sorunuuluğun
dan söz edilebilir bu noktada yani
bilgiyi ne amaçla kullandığı.

ALFA: Evet. Ben. Şimdi. O ana şey
aslında. O, herkesin uzm an olduğu
alanda ilgili sorulan sorular o uz
m anlaşm ayla ilgili am a BETA'nın
dediği gibi psikiyatri bir sürü şeye
kolunu uza tarak, hepsinden daha
beter hale gelmiş. Her noktada insa
ıım

kendi psikolojisi v ar veya işte

toplumların psikolojisi bilmem ne
yin, hayvanın p sikoloj isi bile var,
her bokun psikolojisi var. Canlı olan
herşeyin psikolojisi var am a senin
dediğin gibi psikiyatrinin kullanıla
bilirliği çok ciddi birşey . Aslında
medyada bu adamlarm s öylediği
şeyler yanlış değil. Di mi? Yanlış di
yebilir misiniz? Fakat saçma, stresin
bilmem nesi. Mesela: S tres işte bil
mem ne yapar. Yanlış değil ama ne
alemi var bütün bunlann yani.

OMEGA: Bence tek alemi var. Şimdi
şey var. Şimdi stresi alalım mesela.
Stres bir televizyon programı olsun
ya da gazete yazısı. Şimdi stı·esi or
taya koyduğuıı an dan itibaı-en. İşte
nediı· ilk şeyler . İşte olumsuzlaşan
hayat şartları, ekonomik sıkıntılar,
bilmem neler, roBerin değişmesi,
Türkiye'nin kimlik karm aşası yaşa
ması stresi büyüttü falan filan. On
dan sonra bir uzmana verilir. Söz
stresle başa çıkm anın yollan anlatı-
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lır. Yani sorunlar önce olgu düze
yinde belirlenir. Ondan sonra da bu
sorunla nasıl başa çıkılabilir. Laf ta
bu. Sorun nasıl ortadan kaldıı·ılabi
lir değil. Sorunla nasıl başa çıkılabi
lir. Yani bir sorun var. Bu sorun
dan kaçıııılamaz. Bu Allahın emri
dir. Bu asimda pozitivist anlayışın
getirdiği birşey. Bu işte çok daha
düzeni pis bir yerinden üreten bir

Şey.

Çok daha ince. Sorunlar var

dır ama bn soruıılarla başa çıkabil
memiz için birtakım yöntemler var
dır. bunun için ya uzmanlara gide
ceksiııiz ya da uzmaniann öneı·dik
leriııi yapacaksınız.

BETA: Şimdi bu noktada da bence
çok önemli psikiyatı-i. Insanın ruhu
yorum.

nu tedavi etmekle ilgili birşey. Bir

çık bilmem ne tarihinde bitir. Dü

iktisatçı bir sosyologdan çok daha

şün yani adam sıkıntı çekmeye başlı

farklı psikiyatr

so ı·uıı çözmek zo

yor. Geliyor doktor ben niye sıkıntı

BETA: Ben basit birşey söyleyece

Dediğin gibi eskiden din

çekiyorum. Ya sorunun saçmalığına

ğim. Insanla en ilgili bilgi alanı, in

bak. Yani bir yandan saçma bir

sam en dolaysız şekilde ilgilendiri

runda.

adamlarınlll

yüklendiği işlevleri

yiiklendiler. Bu adamlardan çözüm

yandan da adamın böyle birşey sor

yor. Adam bir psikiyatrla kai·şılaşı

isteniyor. Herkes çöziinı istiyor. Bu

maya hakkı var sana. Mesela sonuç

yor, o giiıılerde çok sıkıntılı yani en

çok da kötü birşey değil aslında.

ta kendi bilgimiz yok hakikateıı,

içinden gelen birşey. Yani ne bile

Ama kötüye kullanmamak, kişisel

herkes psikiyatriniıı doğa bilimleri

yim ekmeği neden bin liraya alırken

çıkarlarıııa kullanmamak gibi bir de

ne göre elinde çok az gerçek anlam

bugün binbeşyüz liraya almamızdan

sorumluluğu var.

da bilimsel şey olduğunu biliyor·, bi

çok daha şey bir soru. Yani cam sı

ri öyle diyor, biri böyle diyor, öbü

kılıyor adamın filan.

OMEGA: Sorumhıluğu var evet hem

rü böyle diyor. Sınıflanıalar beş yıl

de sıkışmış bir durumda eğer tanım

da bir değiştiriliyor. Kedi kedidir

OMEGA: Dolaysız gibi ama tam bu

layıcı psikiyatriniıı bir adım dışında

kardeşim değişmez, adamın elindeki

noktada biitiin dolayımları kapsıyor

duruyorsa.

nıateryeli belli ya da yıldız yıldızdır.

aslında, psikiyatri kendi başına bi

Bizim kullaııdığınıız şeylerse farklı.

rey bilimi olamıyor, olamaz.

ALFA: Birşey sorucam, tanı bu nok

Fakat niçiıı biitiiıı bırnlara rağmen

tada, yani mesela şimeli hasta bana

psikiyatrlara bu kadar giiç yiikleni

hastalığmın neden olduğunu soru

yor. Ben bunu anlanııyonını. Bunu

adam BETA'nııı dediği gibi tamam

ALFA: Şöyle bir durum var. B u

yor tamam mı. Ben şimdi bir siirü

sadece medyadakilerin bilgisizliğine

öyle diyor da niçin bin liradan bin

şey var ama ortada net birşey yok.

bağlayamıyorum açıkcası. Yani bu

beşyüz liraya çıktı? Belki de bu so

Şimdi psikiyatri denen şey hiçbir

acaba ne bileyim insaıılarıu çöziim

ruyu sorması engellendiği için psiki

şeyiıı nedenini tam olarak bilmiyor.

leri kendi dışında aramalan gibi mi?

yatri. Bin liradan binbeşyüz liraya

Çünkü çok karışık bir alan. Sosyo

Psikiyatriye bilerek ve isteyerek

çıktı diyor. Ona sormuyor niçin bin

lojiden çık biyolojiele bitir, oradan

böyle bir giiç yükfendiğini diişünii-

beşyüz liraya çıktığını gelip psiki-
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yatra ben niye sıkılıyorum diye so-

mekanizması nedir, doğrusu çok me

yor. Körfez savaşını kullanıyor, de

ruyor.

rak ettim" diye gelmiyor psikiyatra,

liliği de kullamyor. Çok güzel otu

beni bu sıkıntıdan biran önce kur

rup seyrediyoruz. Sanki bizim dışı

tar, yarın da başka birşey için.

mızdaymış farklı bi:-şeymiş gibi.

OMEGA: Kesin katılıyorum. Yani
sorulacak yerde sorusunu sormuyor

DELTA: Bence psikolojiyi çok fazla

psikiyatra geliyor, telafisi o çünkü.

sosyolojize etmemek lazım. Yani

BETA: Görsel birşey hakikaten. ll

Sorulacak sorular orada sorulursa

kendine özgü kuralları olması gere

ginç bir şey. Neden kullanmasm?

zaten psikiyatri o yüzden bir ideolo

ken bir bilim gerçekten. Gerçi .insan

Herşeyi kullamyor medya deliliği

jik aygıt olarak işlev görüyor, yani

önce toplumsal bir varlık ama o do

neden kullanması yani? Bir değerler

sıkıntılar hepsi oraya taşınıyor yani

layımı açıklayacak bilim bence psi

sıralaması var, ne bileyim bir aralar

sıkıntılar sıkıntıyı yaratan mekan

koloji. Mesela işten atılan insanlar

savaş başa geçti, delilik gündeme ge

larda, basit anlamda sorunlar �çin

dan neden biri bunalıma giriyor da

liyor bazen medya da bunu kullanı

söylüyorum bunu, psikozlar için bu

öbiirü girmiyor, b�nun psikolojik

yor ya.

nu söylemek belki zor ama yani so

nedenleri olmalı. Işte o zaman insa

runların yaratıldığı ortamda sorun

mn kişisel tariliine bakmak lazım,

OMEGA: Ya benim kastettiğim şey

lar çözümlenmediği sürece sonuçta

ama medya ilişkisine gelirsek yani

nedenlerine yönelik arayış değil as

psikiyatri kalıyor. Çünkü on yıldır

medya bence çağınuzm problemi ol

lında. Nedenlerine yönelik olarak

bir çözülme var, yani insanlar iyice

duğu için seyirlik herşeyi kullaııı-

durumundayız, diğer yanını da, psi

bireylik öne çıkarıldı. Ee bireyi de

kolojik yanını da, yani ben onu yad
iyorum. Fakat nedenle

kimbilir. Sanki birey
·

işin sosyolojik yanını kabul etmek

darma duman edildiler. Birey olma,

' çöziimlerine götürmii-

ji, psikiyatridir. Bu hakı

da, asıl problem onda za-

yanlış ....

ALFA: Eskiden insanlar bu

özgii yanları, senin kişisel ta
rilıindeki problemlerden yola çıka

mı bu soruyu soran. Şimdi ben ne

rak senin başına gelmiş bir dunım

den böyleyim diyorsun. Yaa ben ne

dur dediğin andan itibaren psikiyat

den sıkılıyorum. Hatta sıkıntının ne

ri bir ideolojik aygıt olarak işlev

denini bilsen bile e o kadar umutsuz

görmeye başlıyoı·. Çünkü bin tane

ki, artık istediğin sıkıntının nedenini

böyle sosyolojik olgu var, o noktada

bilmek de değil istediğin sıkıntının

çözümü öyle kuı:duğun andan itiba

geçmesi yaa tek derdin bu.

BETA: Şöyle de bir durum var ama,
bu adam ekmekteki fiyat artışından
dolayı sıkıldığını biliyor ama bu na

ren ona ne yapacaksın o zaman

tının
nedenini bilsen bile e

çözüme yönelik bireysel tedavi ya
o

kadar umutsuz ki, artık

psikoterapi ya farmakoteı·api.

ALFA: Çözüm aşamasında mutlak

sıl oluyor? Yani adam tabi biliyor o

istediğin sıkıntının

surette birey şeyine bağlanıyoı·. Ya

kadar da salak değil. Ekmek binbeş

nedenini bilmek de

ni o arada indirgeniyor.

yüz olduğu için sıkıntıda ama o ka
dar basit birşey değil ki bu ya. Işte
bu noktada psikiyatri önemli.

OMEGA: Ama işte ALFA'mn dediği
gibi, mesele orada. "Bu sıkıntının
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değil istediğin
sıkıntının geçmesi yaa
tek derdin bu.

DELTA: Onun için gerçekten psiko
lojinin çözümden çok teşlıise yönelik
bir araç olduğunu kabul ediyorum
ama, bu da birşeydir. Psikoloji in
sanların hayatının her alanını, in-

sanlarm sistem dışına çıkmaması
için kullanılan birşey haline geldi
gerçekten.
OMEGA:

Sonuçta psikiyatriye bir

çözüm önerecek durumda değiliz,
sıkıştık. Bir çok meslektaşımız bunu
hile hissetmiyor. Bundan da rahat
sızız. Fakat bu noktada çözüme gi
den imkanlardan bir tanesi toplu
luklarla, alt gruplarla birlikte dü
şünmek. Böyle düşündüğümüz nok
tada bu çözümün en güçlü yolu tele
vizyon. Şu anda televizyonda bütün
kanallar he kuruş etmez. Yarın bir
tane diyelim beş kuruş eden birşey

de yaptığı bu aslında. Çünkü med

leri bile de�şiyor, bir insanın ekran

oldu, diyelim senin baban bir tele

yanın öz�de bu var. Televizyona

arkasından konuşmasıyla yüz yüze

vizyon kanalı açtı, yani güvenilirlik

çıkıyorsun, elli milyon insana tek

konuşması arasuıda korkunç bir

anlammda söylüyorum ve sana dedi

bir laf söylüyorsun, bir tek sen söy

fark var.

Id. oğlum, gel burada ne istersen söy

lüyorsun, o insaniann hepsi farklı

açıklayahilir. Halı ha.

en de biliyorsun ki konuşman

yerlerden sana bakıyorlar. Dolayı

hiç kesilmeyecek, düşüncelerini iste

sıyla böyle bir araç insanları ancak

BETA: Ben sizin bu tavrınızı des

(liğin şekilde aktaracaksın, reklam

tek bir ş�kilde dönüştürebilir, onla

tekliyorum aslında.

arası girmeye

k. Sen bütün bunlan

rm istediği gibi yani, ancak stan

bildiğın no ktada daha gene birşey

dartlaştırır, homojenleştirir, gü

OMEGA: Bire bir de duygulan ya

var. Sen bir mesaj yollayacaksm bu

dümler. Başka birşey yapmaz. Ka

kalamak roümkün, geri bildirim al

le

Bu farkı belki psikoloji

mesaj oraya na ıl gidecek ne kadarı

falara şey enjekte eder yaa başka

mak Görsel medya hiçbir şekilde bi

gidecek, senin vurgulamak istediğin

bir bok yapmaz. Yani mümkün de

zim derdimize deva olamaz. Hiçbir

noktalar mı öne çıkacak yoksa mil

ğil. Yardım etmesi mümkün değil.

şekilde iyi medya kötü medya ayırı

letin algılamak istedikleri mi? Yani

Psikiyatriyi muayene odasından çı

mı yapılamaz.

aşılamazlık buı·ada. Bence en büyük

karınak lazım.
DELTA: Yani son zamanlarda bir

problem bu, o yüzden küçük toplu
luklarm bir adım ötesine çıkmamak

OMEGA: Televizyonlara sokmadan

likte ·�areketliliklere, yani insanla

tabi. .Benim medya psikiyatri ilişki

rm bir araya gelerek birşeyler yap

sinde derdim de bu. Bilgi bir şekilde

masına yönelik kaygılar var. Ben

ALFA: Yani gerçekten a ılamazlık

insanlarla paylaşılmaruıı

ürece

bunların aşılması gerektiğine inanı

burada. Diyelinı psikiyatr soru ya

benc çok şey kaybediyor. Onun da

yorum, biz burada bir araya gelip

ıııtlıyor. T levizyonda kalkıp soı·u

tek yolu medyasız bir hayat. Yani

bunu tartışabiliyorsak. Yani bu. ge

o�·uyorsunuz hem kişi el hem top

şey olabilir. Yani mütevazi yerlerde.

nişletilebilir, insanlada ilişki kuru

lumsal tarih ikisi de atlanıyor. Bü

Pilot bölge mi seçersin, mahalle mi,

labilir. Medya yoluyla olmaz bu.

insanların sorunlarına tek bir

sağlık ocağı bölgesi mi? Oralarda ça

Mesela bu konuda öneriler var grup

lazım.

tiin

ortak çözüm. Sanki bütiin sorunlu

lışma programları.

tartışmaları var. Mesela on kişi bi
raraya gelip günlük hayata ilişkin

aym şekilde yaşanıyormuş gibi, or
tak çözümler. Televizyonun sadece

ALFA: Bire-bir ilişki çok önemli,

p ikiyatri için değil diğer herşey için

bir insanın kamera önünde hareket-

kay.gılan.nı tartışıyorlar.
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ll Giderek yeniden tüketilebil

için planlı bir araştırma konusu oluştu

mesi imkansız hale gelen (getiri

rurken muhalü aydınlardaki doğrudan

len) "kültürel atık" kültürel tüke

demokrasi tutkusunun aynı anda yaşa

timin merkezine dogru yol alı
yo_r. (An'a rnüteallik kültür girdi
leri artİyor geçmiş içinde bulun
dugurnuz an'a evrilirken bu çe
kimle gelecek Şimdiye yaklaşı
yor) - Özgürlük istiyoruz Hemen
Şiindi! talebinde oldugu gibi

·Ben
Napoli
Radyosu
ICin
haz1rl1k
notlar1:
•

•

a)

Yatay-psişik-sosyal hiçirnli

kendini sürekli parçalayan "yeni"
dünya sistemi zamanı imha etme
ye hazırlanıyor. Bilgi üretimi ve
tüketiini tek bir merkezde top
Ianmaya ve atomize olmaya aynı

#

yabilmesi neden hepimize acıklı geliyor
sorusuna spontan yanıtlar aramak ve
kültürün imhasına karşı kültürel kopuşu
önermek neden romantiktir.
Kültürel kopuş nedir.
c

) Çok cepbeli çok taraflı taraflarm bir

cephede birbirleri ile_ savaşırken başka
bir cephede birlikte ba§kasına karşı sa
vaşacakları, yoketmenin en pratik en ra
hat en §imdiye mazhar bir talep-tüketme
haline gelece� öngörüsü pek çabuk eski
di çünkü artık gerçekleşmeye başladı zi

·anda evriliyor (Zaten başka tür

ra insan sistemin atığı haline geldi. Birkez

lüsü mümkün degil)

tüketiJip hemen �tılabilir insan eskiden
marjı kapsarken şimdi herşey marjda

ll) Önce algmın sonra duyumun.

geri alınamaz kültür öneı-rneleri

çÜnkü artık "özgürüz" Ütopek-(yok)ülke

sonra düşünmenin dinamikleri

nin içindedir.

bütün ileti§im kanallarında!

cihin egemen olacagı bir çag hızla

a) Hayatta kalma insiyakı mer

3/ Yaşamanın her alanından çekilirken,

yaklaşıyor (ve p9rnpalanmış.siya

kezden marja tüm psişik hareket

·riıevzilerin düzenli terki ve başıbozuk

si istek ve aktivitesinin, gündelik

noktalarında kolayca gözlernle

ric'at; sisternin sosyalle§mesini engelleme,

tercih olasılıklarını daha çok pay

nehilmekte yoketme biçimlerinin

dolayısı ile yenid,üretilemez hale getir

alandan �aha az pay alana gide

tamamına yakınının bu dürtü

me, yeniden tüketme metodları hazırlığı

rek daha "eşitlikçi" biçimde yay

nün merkezinden kurtularnadıgı

ile üretimin _ toptan ve tedrici kısılmasiDlD

gınlaşar_a k arttırmasıyl� yönet

görülehilınektir.

birlikte kullanımı, yavaşlamak, durmak,

menin yeniden yönetmenin ve

Yaşamak için gerek-şartların ne

ve hayatın varolabilmek kaygısı taşıyan

kendini yönetmenin dehşet verici

den-şartların arzularm isteklerini talep

eo temel şartlarını tespit, e·n mutlak geri

kirnyasında. bilinernezin alanını

lerden, tercihlerden nasıl ayırt edilece�i

ye dönüşlerin hayata geçirilmesi top

daı-laştırıyor.

sorusunun. örneklerle yaygın sorgulan

layıcı k lanların teşkilatlanması

ması bizi dünya üzerinde birbirinden

ve tahakkümün tedrici terki:

21 Gündelik �e ütopik taleplerin

farklı insan türlerinin varoldugtına götÜ

Özgürlügün reddi ve Serbest

toptan ve ansızın terki isteminin

rebitir. Bu bizi tarihsel kaçışiara yollar.

Kalma Güdüsünün vazgeçilemez

dQlaysız diktatörlük hiçimlerine

Neresine?

başıbozuk bir hak halinde pasif

nin degişecegi zaruretin degil ter

·

savunulması temelinde eşitsiz

kaçışın dogal zerninini hazırlaya
cagı ön-kestiri�i (bir üst yapı
kurum olan siyasetin alanına gir

• ) Büyük devletlerin yönetim merkezle

ortak yaşama gruplarının hayata

rinde do�udan demokrasi talepleri yö

geçirilmesi .

�esi

netme araçlarını do�rudan tüketenler
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dolayısıyl�) yansıtılabilir

Y aşamak istiyorum,bu istek be
nim gururumu � ırıyor, ağzımı

cı olduğunu sanmıyorum, olabi
lir, balıkları merak etmiyorum

var parasını ödeyince çay veri

kirlenmiş, incir yemiş gibi hisse

yosunlar bazen kıyıda oluyor.

yorlar, bazen vermezler, duva
· r

diyorum kendimi, kendi kendine

Herşey halinde güzel o zaman

da bir gemi var o gemiye binil

gülrnek nedenli oluyor, nedensiz

duyduklarım yoğunlaşıyor rad

mez bu yüzden duvarda bir re

gülrnek güzel olur. Otları tanımı

yoyu kapatıyorum. Trenyoluna

sim var demek daha doğru olu

yorum, lezz�tli olanlarını bilsem

çıkıyorum, istasyonlarda insan

yor, bazı resimlere fotoğraf deni

onları toplayabilirim, toplamak

lar çirkin, güzel insanlar cadde

yor.

kolay. Ama oraya kadar yürü-

lerde dolaşıyor Arabaların hak-

dır. Yosunların orada bir bahçe

�öyle

olunca üzülüyorum

Duvarda bir gemi vardı denilince
içine hinilemeyeceği zaten ania
şılınıyor mu belki hinilir. Bekle

Herkes öyle söylüyor,intihar et..
Benim de aklıma
Bu konuda kimse
eremez.
Ben ölümün ülke
ittim
orada te
üfl
irade yok.
öyle intiharlar
Bu ben
gordü
aşka türlüsü de
o uyordur.

yeceğlın.
Midem

ağrıyor psikolojikmiş

böyle söylenince iyileşeceğini sa
nıyorlar. Ben midemin ağrıinası
nın kimseye zarar vermediğini
anlıyorum. Herkes öyle ' söylü
yor, ilintihar et. Benim de aklı
ma geliyor. Bu konuda kimse. ka
rar veremez. Ben ölümün ülkesi

ne gittim orada tesadü�er v.ar
irade yok.

Bu benim tarzım,

böyle intiharlar gördüm. Belki
başka türlüsü de oluyordur. Sü
rekli yaşadığımı hissediyorum

ınek .zor. İnsan geri dönmek isti

ları var, trenin yok, güzel insan

şaşkınlık içindeyim. İnsanın ak

yor. Uykusuzluk fena, insan rü

ları görünce tren duru.r arabalar

lına hep yeni. şeyler geliyor hiç

ya görüyor yürürken, gerçeği de

gelir, ben hep 'rüyamda raylar

bir yerde duymadığı şeyler bu

görüyor bunu ayırtetmeye çalış

da, araba kullanırıın, araba kul

şaşkınlıktan kurtulduğum zaman

mak insanı yoruyor, iki zamanlı

lanma yı bilme�iğim halde nasıl

televizyonun nasıl çalıştığın.ı öğ

üç zamanlı yaşanıyor, zamansız

kullanır:orum, raylar araba kul

reneceğim. Birgün televizyonun

kalınca soğuk oluyor, bu böyle.

lanabilir. Trenyolu otlara ya�ın

içine girehilen insanlar· olacağını

Beynimin bana acı veren bölüm

dır. Bunu söyleyemem trenler ot

söylemiştim, böyle şeyler oluyor

lerinin alınması çok insanca bir

yiyor diyebilirim bu daha doğru

muş, hen, girecekler ve bir daha

şey olur; lnsanlarla hayvanlar

olur. Gülerler bana, hen gülme

çıkmayacaklar diyorum başka

birbirine benzer. Otlaı; bize hen
'
zemez. onlar hem gerekli hem

leri incelemekten hôşlanırım,

yer�ere gidecekler, güzel. insan

taklit ettiğim olur, aynısinı haşa

lar, arabalar, havada uçacaklar.

ihtiyaçlarını kendiliklerinden te

ramam. Artık ilaçları kull�iımı

Kamyonlarla toprak getirdiler.

min edebiliyorlar. Ben denize

yacağım kimse etkilerini bilmi

Büyük kayalar denize har yaptı

hakarıın, bakmaını algılıyamaın,

yormuş, öğrendim beynini arneli

lar. Beni almıyorlar· hen kaya

bu böyledir. Algıladığım zaman

yaıla çıkarmışlar o söyledi, kita

larda oturuyorum,. hakıyorum.

denizin· öbür tarafına gidip ba:

ba da ha.ktıın doğru söylüyor.

Onlar sandallara binip uzaklaşı

kacağım. Şiir yazmak güzeldir,

Ben kitapları severim, içinde

yorlar.

söylediğini anlatmazsın kendi

birşeyler yazar, kitap en iyi ar

başına ınanası yoktur bu yüzden

kadaştır. Yosunlar daha iyidir.

ınanadır. Ot gibidir, ihtiyacını

Kitap okurken radyo dinlemek

kendi karşılar Denizin bir ihtiya-

gerekir, yosunun kendi sesi var-

Serdar Kofak
23 Eylüll992
Dereagzı
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Ve· iyillk

sonunda
baskın verince,
seçkin, gerçi
ahmaklığını değil,
ama ahınaklığının
billneinl yitirir.

K.Marx

Yaşadığımız hayatı anlamaya çalış
manın biçimleri nereden baktığıımza
bağlı olarak (kendi gerekçelerini de
içinde taşıyarak) bir hayli farklı ola-
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biliyor.
John Berger1in söyledikleri
şunlar: 11Ünlü ekonomi tarihçisi Im
manuel Wallerstein1 a göre, insanlı
ğın durumw muhtemelen beş yüzyıl
önce olduğundan çok daha kötü. Ça
ğımızın yoksulluğu başka hiç bir
çağdakine benzemiyor. Geçmişteki
yoksulluklar gibi doğal bir kıtlıktan
ka�aklanmıyor, zenginler tar�fın
dan dünyanın geri kalanına verilen
öncelikler listesi sonucunda oluşu
yor. Bunun sonucunda ise modern
yoksul ( biı·eyler dışında) acınacak
bir varlık değil bir süprüntü olarak
görülüyor. 20. yüzyılın tüketim eko
nomisi dünya tarihinde ilk defa, bir
dilencinin hiç bir şeyi çağrıştırmadı
ğı bir kültürü yarattı.11

11Eğer insanlar bugün işkencenin bu
kadar yaygın olarak yeniden ortaya
çıkmasına (hiç ortadan kalkmış mıy
di?) şaşıyorlarsa, bu belki de kendi
lerinin kötülük diye bir şeyin varlı
ğına artık inanmadıklarından ileı-i
geliyordu .... işkencenin karşıtı ola
rak ilerlemeyi değil iyiliği düşünme
miz gerekir. 11
Ihtiyacını duyduğumuz şey; hanidir
·akıl/mantık adına b.astırmaya·, kö
reltmeye çalıştığımızı duygusalhğımı
zı diriltmek, duygulanmızın kendile
rine özgü ifade edici niteliklerinin
farkına varmak galiba.
Sorunun, anlama dünyamızda o.nul
maz yaralar açarak, doğru çözümle
me yönteminin yaratılan karşıthk
larla iş görmesi gerektiğine karar kı-

lan pozitivist epistemolojini.p duygu
ile alalim antık arasmda temel bir
çelişki olduğu bilgisiyle bizi şartlan
dırmasmdan k aynaklandığını düşü
nüyorum . Duygu ve akıl/mantık sü
reçleri arasmda öngörülen bu ay
nın ; duyguları titı·eme , terleme, çar
pıntı vb . gibi bir dizi fizyolojik du
yum a indirgeyerek ; böylece, her
türden istenci duygulardan soyutla
yıp m antığa/akıla havale ederek te
mel dayanağına kavuşur. Bir adım

·

ötesi duygunun/duygusallığın an
lamsızlığa kilitlenerek herhava edil
mesidiı·.
Pozitivizmiıı bu düzeyinden
bakıldığında: ne duygu-deneyimle
rinde kültürel anlam dizgelerinin
oynadığı temel rol ne de örneğin so
mut bir toplumda sıkça dışavurulan
duyguların o toplumsal yapının taşı
dığı gerilimle olan ilişkisi gereğince
anlaşılabilir.
Duygu dışımızdaki dünya ta
rafından uyandırıldığı ölçüde, o
diinya hakkındadır d a . Hatta çok
özel bir eylem kipi. olduğu söylenebi
lir. Bi ı· eylem kipi olarak kişinin
dünyası ile ilişkileri hakkında dile
getirdikleriyle (bura da farkında
olup olmama hali çok kritik olsa da)
o dünyanın aktif bir kurucu ögesi
olarak belirir.

iŞKENCE-YARGlSIZ
İNFAZ-KATLIAM SİZDE
ÖFKE VE TİKSİNTİ DUYGUSU
UYANDIRMIYOR MU?
Bu duyguların anılan fiiller hakkın
da aynı anda ifade ettiği şeyin , bu
konudaki yargıların oluşumuna ka
tılmayışını düşünebiliyor m us unuz!
Du yguların politik alanla d a hayli
karnıaşık ve sorunlu bir ilişkisi var
sanki. Örneğin ezilen sınıf ve grup
ların egemen olanlara göre duygu
ya/duygusallığa daha yakın duruşla
rı, bun a karşılık p otansiyel olarak
taşıdığı yıkıcı güç ve işaret ettiği im
kanl aı-a rağmen öfke duygusuna
olan uzaklıkları bir hayli çarpıcı.

Has bir öfke duygusunun kayda de
ğer bir politik kazanım olabileceği,
öfkeyi ezilen sınıf/gruplar için ulaşı
labjlir/makul bir şey olmaktan çı
karmanın temel bir hakim sınıf yö
nelimi olmasıyla bir arada düşünül
düğünde; bilinçli ve düzenli olarak
var edilen bir öfke reddi işleminin
asli bir tabi kılma mekanizması işle
vi gördüğü söylenebilir. Tabi kılma
ve nitelik kazanma arasındaki temel
bir ilişkinin varlığı b u b akım dan
önemli: "Yetenekleri belirli bir dü
zene sokulm uş, belirli bir disipline
tabi tutulmuş olanlar belli rolleri
üstlenmeye hak kazanır ve üstlenir
ler . . . itaat ve nitelik arasındaki bir
çelişkinin sonuçları ya muhalefet ve
isyan ya da düşük performans ve
vazgeçerek çekilmedir" G. Ther
born .
Evet, hiç olmazsa biz; akıl ve mantı
ğın duygulara göre egemen ideoloji
tarafından görece kolay maniple ve
tutsak edilebildiğini unutm adan ,
duygular bahsinde seçici, düzene
koyucu, kısıtlayıcı roller kuşanma
yalım. Akıl ve mantığımızın duygu
larımızı bir inkar işlemine tabi tut
masına izin vermeyelim . Kendi epis
temolojimizi konuşurken -duygula
rımızın ifade edici niteliğinin dilde
kurulan akılcı yargılara indirgene-

" iNANÇLARI
iNSAN·L IK i�iN,
GEZEGENiN
HER ZAMANKi
KARANLIGI
BOYUNCA
UZANAN
BiR YOL OLDU "

I h tiyac ı n ı
d uyd ug u m uz şey;
h a n id i r akı l/mantı k
ad ı na bastı rmaya ,
körel tmeye
ça l ı ştı g ı m ızı
d uyg usa l l ı g ı m ı zı
d i r i ltmek,
d uyg u1 a rı m ızı n
kend i leri ne özg ü
ifade ed ic i
n ite l i kleri n i n fa rkı na
va rma k g a l i ba .
mez özelliğini gözeterek- duygular
ve bilgiibilinç arasındaki ilişkiyi de
yeniden düşünmeye başlayalım .
Tarihimiz ve şimdirniz bu yeniden
düşünmenin gerekleri içinden oku
nursa görülecektir ki; Ölenlerin ölü
m ü , hiç bir kişisel karşılık hesabı
yapılmaksızın tepeden tırnağa duy
gu ve istenç kesilmenin sonsuz yaşa
mr lqlınmasıyladır biraz da. Unut
m ayalım . Tam da bu yüzden Onla·.·
rm hikayesi: bütün akıl yürütmele
rimizin bir süre sonra tıkanmaya
vardığı , somut koşulların bütün ve
rilerini aleyhte gibi g(?ründüğü en
çaı-esiz anlanmızda hile temel p oli
tik (duygusal) bağlantılarımıza sa
dık kalmayı öğretmey,e devam edi
yor:
Onlara,

J . Berger

?f� fJ.4S'If!le.

• •

Erdoğan Öz�en
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PSi KOANA LiZi N
Mi RASI
-Hakan Atalay·
Psikiyatri giderek artan bir şekilde
tıbbın bir dalı haline geliyor. Dünya
çapmda egemen psikiyatri uygula
malarını belirleyen Amerikan psiki
yatrisi kuramsal olarak yüzyıl önce
sinin Kraepelin çağına dönerek psi
kiyatrik "bozuklukları" sınıflandır
m a ya çalışır ve bunu yaparken bu
bozukluklarm oluş nedenlerine atıf
ta bulunm adığını, "ateorik" olduğu
nu iddia ederken; pratikte, nedenle
ri konusunda bir düşüncesi olmadı
.ğını söylediği bu bozuklukları tanı
ölçütleriyle, ölçeklerle nicelleştirme
ye , laboratuar ve istatistik yöntem
leriyle biyolojik etkenleri belirleme
ye, dahası kliniklerde , nedenlerini
bilmediğini söylediği bu bozuklukla-.
rı biyolojik tedavilerle "iyileştirme
ye" u�·a§ıyor. Psikiyatri gündemin
deki bu bir ya;ndan "ateorik", öte
yandansa "apaçık biyolojik", ya da
"organik" yönelimin karşısına ezeli
ruh-m adde ikiciliğinin yansım ası
olarak psi'§ik olam temsil ettiği düşü
nülen "dinamik" psikiyatri çıkarılı
yor. Dinamik psikiyatriyi Freud'un
geliştirdiği psikoanalitik kurarn ve
yan dalları oluşturuyor, Bu yazı te
mel olarak bir psikoanaliz eleştirisi
denemesidir.
Psik oanalize yönelik eleştirilerin
başlıca ikisi üzerinde duracağım .
Btmlardan ilki egemen psikiyatrinin
iki önemli ayağını oluşturan biyolo
jik psikiyatriden v0 davranışçılar
dan geliy'& . Bu iki yaklaşımın ortak
n(}ktası ol�rak tanımlanabilecek
olan ampirik pozitivizme göre, bir
kuramın/varsayımın bilimsel olabil
mesi için öne rm elerinin gözlenebilir,
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denenebilir, ölçülebilir olması gere
kiyor. Dışımızda nesnel, gözlemci
den bağımsız bir dünya olduğunu ve
bu dünyanın ancak gözlem ve deney
le bilinebileceğini varsayan bu anla
yış yalnızca biyolojik psikiyatrlar ya
da davranışçılar arasmda değil, ki
mi Marksistler arasmda da yan daş
buluyor. Bu sonunculaı: Freud'culu
ğun "okur-yazar k üçük burjuvanın
sınıfsal özüne çok uyguiı olduğunu"
ve "bilinçaltı denilen, ne olduğu be
lirlenemeyen ve gözlenemeyen 'şey'
in eksantrik işlevleri ve mistik hava
sıyla doğulu küçük burj uvayı hemen
etkisi altına a4verdiğini" söylüyor ve
ekliyorlar: "Aslında Freud'culuk psi
şik çalışmanın deneysel olarak , ob
jektif metodlarla incelenebileceğini
reddetmiş , kendine göre subjektif
bir teori icat etmiş, uydurmuştur. "
(1). Daha çok eski Sovyetlerde süre
giden pozitivizmin etkisindeki bu
Marksistleri.n Freud'un "öznel" ku
ram ının karşısına çıkardıkları "bi
limsel" psikolojinin Pavlov'u aşama
mış olduğu görülüyor. Bunu, "misti
sizme, metafiziğe karşı duran, bilim
sel psikolojinin fizyolojik-maddi yapısını ortaya çıkartmış bulunan
Pavlov" ya da " 'bilimsel' psikoloji
Pavlov temeline dayanmakta" diye
rek ifade ediyorlar (2).
Bu görüşlerin ortak noktasını oluş
turan ampirik pozitivizmin bilime
bakışı, 19. yüzyıl mekanik m addeci
liğinden öteye geçememiştir . Oysa
bilim felsefesinde kuantum fiziğiyle
birlikte ortaya çıkan gelişmeler, bili
min , gözlemciden bağım sız , nesnel
olarak incelenebilecek bir maddi

dün ya varsayımını sarsmış, bilimin
ezeli ve ebedi ilkeleri bulunduğu id
diasını olanaksızlaştırmış�r.
O zaman herhangi bir olguyu ince
lemek için niçin şu ya da bu deneyin
yapılması gerektiği ve deneyin değiş
kenlerini niçin şu ya da bu şekilde
belidendiği sorusu , bilimin ancak
uzlaşım sal ve değişebilen kuralları
olduğunun söylenebileceğini ortaya
çıkarmıştır. Dahası, çok küçük par
çacıkların incelenmesi öyle bir aşa
m ay a ulaşmıştır ki, yapılacak her
deney/gözlem , o parçacığın niteli
ğinde bir değişime yol açmakta, bu
da gözlemciden bir nesnel dünya in
celemesinin m üm kün olduğu varsa
yımını çürü tmektedir. Ampirik pozi
tivizm bu noktada tıkanmıştır.

·

Aslında pozitivist bilim felsefesinin
temel yönelimi yalnızca olguların
"dJru.e.y:sel olaı:ak, objektif metodlar
la" incelenmesi gerektiği değil, dışı
·m ızd aki dünyanın belli yasaları ol
duğu ve bu yasaların nesnel olarak
incelenebileceği varsayımıdır. Bu
nun ancak deney yoluyla, yani göz
lenebilir, ölçülebilir, yinelenebilir
yöntemlerle yapılabileceğini söyle
yen ampirik pozitivizmin karşısında,
deneyin yeterli olmadığını ve akılla
('rasyo' ile) desteklenmesi gerektiğini
savunan m antıkçı pozitivizmi görü
yoruz . Nitekim pozitivizm "dini" nin
kw·ucusu ve toplumbilimci A. Com te
tophtm sal olguları deneyle değil ,
rasyo ile (rasyonel olarak) a.çıklama
ya çalışmıştır. Insani bilimler sözko
nusu olduğunda pozitivizmin rasyo
nalist bir hal alması ka çınılm azdır.
Toplumbilim , iktisat, antropoloji ya

da psikolojinin olgulan yinelenemez
ve bu nedenle denenemez bir niteli
ğe sahiptirle r. Böyle bakıldığında
psikoanalizin ölçülebili � , n esnel
yöntemler kullanmadığı için bilimsel
olmadığı iddiası, pozitivizm için bile
havada kalm aktadır. Bütün bu ne
denlerle , bilim sel bir psikoanaliz
eleştirisinin başlıca ipuçlarının akıl
la deneyi, ruhla maddeyi, biyolojik
olanla psişik olanı karşı karşıya ko
yan pozitivizmde değil, karşıtiann
birliğini ve gelişmenin karşıtlarm
mü cadelesinden doğduğunu savu
nan diyalektik yöntem de b ulunabi
leceğini düşünüyorum .
Fı·eud'un "de rinlik" psikolojisinin
mitolojik bir dil kullan dığı doğru
dur. Kendisinin de "meta psikoloji"
adını verdiği ve insanın ruhsal yapı
sını açıklam aya yönelik idiego/süpe
rego , Er o siT anatos , Ödipus/Elektra
kompleksi vb . terimierin fazla "öz
nel", bilimdışı olduğu ve gerçek ya
şamda (?) karşılıklarının bulunma
dığı söylenebilir. İnsanlık tarihinin
başlangıcım oğullarm babaya isya
nmııı sonucu olarak açıklamamn ve
uygarlık tari.lı4ıi içgüdülerin baskı
lanmasının tarihine indirgemenin de
iler tutar yanı olm adığı kabul edile
bilir. O halde Freud'un Marksistler
tarafından bile '!bilimsel psikolojinin
öncülerinden biri olarak hatırlan
ma ı ve onurlandırılmasmm" nedeni
nedir?

Insani bilimler
sözkonu�u olduğunda

tisat,
antropoloii ya da
psikoloiinin olgulan
yinelenemez ve bu
nedenle denenemez
bir niteliğe sahiptirler.

Bu sorunun yanıtı, psikoanalizin bi
reysel öykünün/tarihin önemine ve
bilin çdışına ilişkin bulgularmda
aranm alıdır. Insanlı� geleceğini
binlerce yıllık öyküsüyle geçmişten
ve bugünden çıkarsayan , bugünün
geçmiş olmaksızın aniaşılamayacağı
nı öğreten Marksizmin, tek tek in
sanların davramşlannm hem o in
sanların bireysel öyküleri, hem de o
öykülerin geçtiği çevre bilinmeden
anlaşılamayaca@.ru söyleyen psikoa
n alizi tümüyle yoksayması beklene
mez. Psikoanalize göre bu bireysel
öykü "küçük ilkel varlığın birkaç yıl
içinde uygar insanoğluna dönüşme
si, uygarlık gelişiminin o alabildii;-i
ne uzun yolunu adeta başdöndürü
cü bir hızla geride bırakm ası" nın
ö yküsüdür (3). Bu öykünün geçtiği
çevrenin de yine o birkaç yıl içinde
çocuğun hemen bütün etkileşimleri
ni belirleyen aile olması hiç de şaşır
tıcı değildir. Üstelik, toplumsal iliş
k ilerin tek tek insanlarm ruhsal ya
pılarını etkilediği yerin , bu toplum
sal ilişkilerin yeniden üretildiği ve o
ilkel varlık tarafından içselleştirildi
ği aile orta�ı olduğunu bulan ve va
rolan toplum al bilinç biçimlerinin
nasıl aileden geçerek kişilerin ruhsal
yapılarının bir parçası haline geldi
ğini gösteren de psikoanaliz olm uş
tur.
Bilinçdışı da bireysel tarihle bağlan
tılı olarak ve insaıılığın milyonlarca
yıllık evriminin ürünü olan biyolo
jik yapı , yine insanlığın binlerce Yıl
lık mücadelesinin mirası olan· top
lumsal kültür ve o bireyin çok erken
döne!Jl}erde yaşayıp da biyolojik ya
pısının (içgüdüler dahil) çevreyle et
kileşimi sonucu ortaya çıkmış, am a
unutulm uş/ha tınlm ış deneyimleri
bağlamında anlaşılmalıdır. Bilinçdı
şını ne olduğu belirlenemeyen ve
gözlenemeyen bir "şey" olarak görüp
bilince tapanlar gibi "bilinçdışını
reddetmekten kaçııımalıyız . " Çünkü
yalmzca "bilin i kabullenenler o an
ki deneyimin içinde hapsolmuşlardır
ve daha zengin bir bilinçH1iğe ilerle
yemezler; tıpkı bugün geçmişi tarih
diye görmezden gelenlerin daha zen
gin bir geleceği kavrayamadıkları gi-

bi" (4). İşte psikoanalizin katkısı da
buradadır: İnsanlarm belli bir anda
niçin· şu ya da bu şekilde davrandık
larını anlamaya çalışanların, hele de
insanlığa daha özgür bir gelecek va
adiyle ortaya çıkmışlarsa, "çağlar
boyu süren evrimin yoğun den.e yimi
ni taşıyan, bilge bilinçdışı' m gözar
dı etmemeleri gerektiğini, -geçmişin
gizilgüçlerini ve ayakbağlannı tanı.,.
yarak bilince taşımamn ve onu böy
lece bütünleştirmenin özgürleşme
olanaklarım genişlettiğini göstermiş
tir.
Ancak sorun , tek tek bireylerin, yi
ne tek tek bir takım omnipotan tera
pistlere giderek ve duygulaninn ak
tanmı yoluyla kendilerini tanımala
rı ve özgürleşmelerinin pe kadar
müm kün olduğudur. Bu tür çabala
rm da ortaya çıkardığı gibi, psikol<r
ji insanı -.dolayısıyla kendimizi- an
lamada çok önemli ve kendi kuralla
rına· sahip bir alan olmakla birlikte,
kendisini göstereceği ve bulgulannı
doğrulayac ağı daha . b ü tünsel bir
alana gereksinimi var4ır. Toplumsal
bir varlık olarak insamn anlaşılması
ve değiştirilmesi sürecinde kenc;li. ku
rallarmı kabul ettiren bu alan top
lumbilimdir.
Sonuç �larak, ruhsal yapmm bilinç
li ve bilinçdışı yÖnİeri a�asmdak.i
uyumsuzluk, insan davranışlarının
anlaşılmasında bireysel tarihin öne
mi gibi konulardaki bulgularmdan
ötürü "Freud'a çok '§ey borçluyuz;
ancak bizi iyileştiremez, çünkü bize
o ilk gerçeği, yani kendimizi değiş
tiıwek için dünyayı değiştirmemiz
geı·ektiği gerçeğini bile öğretemez"

(5) .
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iDEALiZM:

YAŞAMA BiÇiMİNİ
ÖNCEDEN SEÇME ÖZGÜRLÜGÜ
YA DA
PRODETERMiNiST DİYALEKTiK:

İNSANlN KENDİ DOGASINDAKİ
DEGİŞKENLİGE BAGIMLILIGI
YI LMAZ

İnsan, doğasının kendisiyle ne dere
ce özdeştir veya insanın doğası ne öl
çüde değişir? Bu , ancak olasılıkçı
(probahilist) deteı.:minizm çerçeve
sinde açıklığa kavuşan ve ç'özülebi
len bir sorun . Biliyoruz ki insanın
yaşamının her anında karar-verme
veya seçim yapma özelliği var, yani
reaksiyon gösterme özelliği. Ama in
sanın , içine doğduğu çevrenin sun
duğu olanaklar karşısında kendi ya
şam biçimini daha yaşamışlığınm ön
cesinde baştan seçme olanaklılığı ve
bu seçimde rol oynayabilecek model
sorunu da var. Olanak seçiminin so-·
yut bir özgürliik çeı·çevesinde yapı
lahildiğini, zorlayıcı olmadığını var
sayarsak sorun elbette idealizmin
sorunu oluyor ki bu yönde, bir sa
natçı örneğiyle başlıyalım:
Robert Musil ( 1880-1942)
Klagenfurt/Avusturya'da dünyaya
gelen M usil , devlet sınavını başany
la verdiği mühendislik �ğreniminden
sonra S tuttgart Yüksek Mühendis
Okulu'nda asistanlığa başladı, ama
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b u kadarcık bir eğitimle yetinmedi
Musil. Felsefe ve ruhbilim öğrenmek
üzere ikinci bir eğitimi de göze aldı.
Bu eğitim yıllanın Mach'ın öğretile
rini değerlendirmeye katkı adlı te
ziyle kapadı. Bu intellektüel çabala
ra girişmeden önce. daha S tu tt
gart'taki asistanlık deneyimi sırasm
da başladığı r�mamm Musil l906'da
tamamladı: 11 Oğrenci Tödess'in Ak
lının Karışması". Onun yazar olarak
ortaya koyduğu daha bu ilk eserinde
bile matematik önemli bir rol oynu
yor. Gerçekten de matematik, onun
bütiiİı yaratı dönemlerinde ağırlığını
hep koruyagelmiştir. B u süreçin
ba·şlıca duraklan 1916'da kaleme al
dığı "Ma�emati k lp.sanı" ile onun
b aşyapıtı sayılan "Ozelliksiz Adam"
dır.
Musil'in yürüdüğü ilgi alanl�n bo
yun·ca geçirdiği dönüşüm gözden
kaçmaz . Somut matem atik, canlan
dırdığı Törless tipinin kişiliğinde
matem atiğin nitel-4,�e yönelik tartış
malarm konusu olur. 1916'da yazdı
ğı bir makalede matematiğin çağımı.z
ve kültürümüz açısından taşıdığı an·

lamı çözümlerneye çalışır. Onun bü
yük romanı "Özelliksiz Adam" ise so
nunda bir yaşam biçimi olaı·ak ma
temafiğin savunucusu rolünü yükle
nir. Yaşanılan dünyada insana bi
çim veren bir güçtür matematik.
"Öğrenci Törless'in Aklının Karış
ması"nda Musil erkek yatılı okulun
da delikanlının karşılaştığı sorunsal
ları ve akılcılığın ruhsal btmalımla
rını sergilemektedir. Törless, arka
d aşlan Beineberg ve Reitling ile
amaçlı bir yakınlık kurar . Bu arka
daş iiçlüsü, başka bir arka daşları
olan Basini'ye, ergenlik çağında in
sana işkence veren bütün oyunları
uygulayarak etmediklerini bırak
m azlar . ZavalillJiSiiii 'nin katlan
mak zorunda kaldığı ve içine düştü
ğü ruhsal bunalımlar eserde ��m ay
rıntılarına kadar anlatılır. O yle ki
okuyucu artık çektirilen bu acılarm
ne demek olduğunu anlam aktadır,
am a rom anda birdenbire yalın· ve
yumuşak bir dönüşümle karşılaşılır:
Azap çeken ve acılara katianan Tör
less'in kendisidir ve onu bunalıma
sürükleye.r;ı öğrenci arkadaşları de-

ğil, matematiğin lcendisidir. Törless,
matem atik dersinde s anal sayıları
tammıştır, daha doğrusu "eksi bir'in
kare kökünü". Sanal sayıların varlı
ğı ve oynadıkları rol Törless'e öyle
sine acı vermektedir ki gelişme çağı
nın daha başlarında tam bir ruhsal
bunalıma düşer . Ona kimse ne des
tek verir ne de yardım elini uzatır,
aklını çökerten ruhsal işkence dah a
d a artar. Arkadaşı Beineberg'in b u
tür sorunlan kendine dert edindiği
yoktur (Öğrenci Törless'in Aklının
Karışması , Reinhek, 1960) : " İn san
insaflı olacak olsa ortada matematik
ele olmaz'' . Ç aresizlik içindediı· Tör
less ve matematik öğretmenine baş
vuru r . Ne var ki öğretmen, Tör
less'in gereksindiği önbilgilerin ek
sikliğine değinir sadece ve kendisine
yöneltilen sorulara cevap verecek
vakti olmadığından yakmır. B urada
matematik çerçevesinde getirilen so
rular Musil'i yaşamının sonuna ka
dar uğraştıı·mıştı: Gerçeklik nedir,
özellikle matematik açısından, sonra
da genelde nedir gerçeklik? Gerçek
yaşanı ya da yaşamın gerçekliği ne
dir?
Musil'in bu sorulara matcmatiğin ge
liştirdiği düşünce yoluyla yanıt ara
dığı anlaşılıyor. "Matematik İnsanı"
bu soruları cevaplanı aya çalışırken
nıatematiğe bir anahtar rolü yüklü
yor ( R . M u sil , Reinbek, 1 978) :
11
Çiinkü matematiğin öncüleri belli
temellerden yola çıkarken b unlar
dan bir takım alanlarda yaraı·lana
bilm eyi tasarlıyorlardı . Am açları
buydu . Bu tasarımlardan bir takım
uslanılamalara ve hesaplama teknik
lerine ulaştılar. Yeni yeni sonuçlara
varm ak için bunlara fizikçiler sahip
çıktı ve sonunda teknisyenler çıktı
ortaya. Çoğu sadece onların elde et
tikleri sonuçlaı·ı bu kez kendi elleı·i
ne alıp üzerlerine yeni hes aplar
oturttular ki makineler böyle yara
tıldı . Ve her şey giizelce yerine· otur
cluktaıı sonra m atem atikçiler geldi
ler birdenbire, en ince ayrıntısın a
kadar her şeyi düşünüp taşman ma
tematikçiler ve dediler ki daha me
seleniu temelleı·iude oturmayan bir
şeyler var! Gerçekten de yapınııı en
derindeki temelle rine baktılar ve
gö rdüler ki bina tünı iiyle havada
duruyo r, ama m akineler çalışıyor
cin . Bu durunıda kabul etmek gere
kir ki tüm var-olnıaklığınıız o rtada
sopsoluk bir h ayal gibi görünüyor.
Aslın da var-oluşu tem eldeki bir

yanlışlığın üzerinde yaşıyoruz . Bu
yanlışlık olmasa var-olmamız da
mümkün değil . Bugün matematikçi
nin yaşadığı duygular kadar fantas
tik duygulara kapılm anın im kanı
yoktur" Ve biraz sonra Musil nıate
matikçi üstüne şu söylemle konuşur:
"Onlar, aklının ruhuyla yaşayan ve
geleceğin yakla şan insanına benzi
yorlar. "
Evet, matematiği.n derinde sorunsal
larla dolu temellerine bakıldığında,
bizim yaşamı da bir yanlışlığın temel
taşları üzerinde kurduğumuzu vur
guluyor Musil. Bilimin varsayımiara
dayanarak kurulmuş olduğu anlayı
şını�, daha antik çağda oluşan bu
anlayışın modern çağımıza has baş
ka bir söylem biçimidir Musil'in söy
ledikleri. Am a o buradan yaşamın
da varsayımlaı-, daha doğrusu yaşa
mışlıktan --deneyimden-- önce kısa
cası a priori olarak yapılan varsa
yım -tercihleri üzerine oturttılduğu
anlayışına varır.
Şu var Içi, "var" "saym ak" --ki bu
yüzyılın başlannda matem atiğin te
melleri konusunda patlak veren bu
nalımın açıkça yansıttığı gibi-- rizi
kosuz da olmuyor. Yanlışlığa dü ş
nıeden veya düşme tehlikesi olm a
dan hangi şeyi var-saymanın imkarn
vardır ki?
Bilimin ve Musil'in idealizmi açısın
dan , genelde insan yaşamı, ancak
deneyim-ön cesi (a priori) alınmış
kararlar, b u arada "tasaı·lamasına
kurgular" sayesinde nıiim kündür:
Matematik ise bu idealist anlayışın
açıkca ortaya çıktığı bir bilim dir.
Tasarlıya rak , varsayımlar yapıla
rak kurgulanan bir dünya, tasarım-

Gerçeklik nedir,
özel l i kle nı atcrnati k

açıstn(fan� son ı·a da
genelde nedir
gerçeklik?
Gerçek yaşanı
ya da yaşaman

gerçekliği nt�dir?

lar ve onların ilişkileri üzerine otur
tulan ve böylelikle bilincin --Musil'e
kalırsa sadece deneyim-öncesinde-
oluşturduğu bir doku , üstelik z a
man zaman cinnet örümceğinin bi
linç-altında kıvranırken ya da esin
perisinin coşkuyla dans ederken ör
düğü bir ağ. İşte örülen bu ağ doku
sudur ki Musil için , 20 .yüzyıla uy
gun düşen bir yaşam a biçimine yön
veriyor. Yaşam bu nazik dokunun
telleri iistiinde soluk alıp veriyor,
bu salt ilişkiler dokusunun aslında
varsayımlardan yola çıkarak kurgu
lanmış bir doku olm asından çoşku
duyuyor . . . . Musil yaşamın gerçekli
ğini değil, gerçeğini yani gerçekliğe
uyabilirliğini yalnızca m antıkçı-:ak
lın (Ratio'nun) kurgularmdan üreti
yor! Zaten karmaşık bir şeyi işimize
gelmeyen pürüzlerinden damıtarak
veya ayıklıyarak soyuılamak böyle
sine bir aklı tanımla yan işlerden değil mı"di r.?
Belli bir problemler kümesine yöne
lik bir grup kurgular (dolayısıyla
bunların dayandığı varsayımlar) dü
şüniin. Bu varsayımlar grub u, 2 ci
bir problem ler kümesine yönelik
başka bir varsayım lar gurub una
denk düşüyorsa , l ci grup varsayım
lar ile 2 ci gurup varsayımlar birbir
leriyle tutarlı bir Bütün meydana
getiriyorlar. İşte böylelikle ortaya
çıkan gruplarm Bü tünü ile çelişme
yen başka bir gruplar Bütünü bir
arada matem atiğin temel yapısım
oluşturmaktadır.
Şimdi birbiriyle çelişmeyen varsa
yımlardan oluştuı·ulan böyle bir Bü
tün'ii, bilincin , kurgulamalarımızm
güvenilir bir temeli (matematiğin te
meli) ola·rak uyguladığını, kısacası
bütün'ün bilinçte aynen-yeniden
üretildiğini dü şünün ! Düşüncenin
ya da aklın yaratabileceği kurgular
açısından bilincin aradığı da güveni
lirlik değil midir? Başka bir deyişle,
böyle bir Varsayımlar Bütünü'nün
bilinçte --kendisine gerek duyulduğu
her seferinde-- aynen yeniden -üre
tilebilir olm ası, kısacası durmadan
ve aynen yeniden-üretilebilir olm ası
(o bütünü oluşturan vaı-sayımların
birbirlerine çelme takamaması , çe
lişmemesi yüzünden) doğrulanma'sı
demek değil midir? Işte Ratio (Man
tıkçı-Akıl) da bilincin bu aynen-ye
niden-üretme alı şkanlığıdır, yani
Doğrulama alışkanlığı! Bu alışkan
lıktır ki düşüncenin gü venilirlik il
kesi'ni, yani Matematik'i yaratmak-
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nerdeki bütün yaşam
olası çözümler arasında
daha baştan yapılan
bir seçimle
programlanmış,
insan böylece yaşamı
geleceğe doğru baştaki
olası veya alternatif,
ama ideal bir model
doğrultusunda
kaskatı
yürümeye
mahkum edilmiştir!
tadır (Bak Bilinçaltından Aklın ru
huna ulaşm ak , Anahtar Yay. 992) .
Ne var ki belli bir varsayım grubuy
la çelişen ya da. bağdaşmayan başka
varsayımlar ve varsayım gruplan bu
kez ayın problemle r kümesinin çö
zümüne yönelik --kendi aralarmda
çelişmeyip hağdaşahildikleri sürece
- farklı, yani alternatif bir varsayım
grubu rolünü oynayahilir. Önceki
gruptan farklı böyle b aşka bir grup
yaratmanın imkanı vardır. İşte var
sayı m grupl a rı (yani kendi i çinde
birbiriyle çelişmeyen varsayımiara
sahip farklı varsayını grupları) ara
sındaki bu bağdaşmazlık (bağımsız
lık) aynı problemler kümesinin çö
zümünde alternatif ya da farklı bir
yöntemi uygulayahilnıenin olası ol
duğunu göstermektedir.
İşte insanın kendi varlığım yaşat
mak veya yaşam ak için bulduğu bir
çözüm ya da yola çıktığı varsayım da
Mutlak --yani bir tek varsayımlar
grubuna bağlı-- olamıyorsa bundan
bu olasılıktan dolayı olamıyoı·, kısa
cası varsayını gruplarının alternatif
liliği yüzünden ! Çözümün ya da var
sayını-gruplarmın alternatifleri her
zam an var. Dolayısıyla insanın ken
di y aşam sal va rlığı (D asein)da yön
vermek için yola çıktığı yaşamsal
varsayım-gruplarının her biri olası
bir çözümdür.
Ama Musil'in matematik düşüncesin
den esinlendiği olası çözümler statik
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çözümlerdir ki bu da onun idealiz
minden, deneyim-öncesi hayalperest
düşüncesinden kaynaklanıyor. Ne
den? Çünkü statik çözüm derken bir
defalık bir çözüm ü anlıyoruz. Bu,
sanki insan yaşam sü reci içinde hiç
bir etki altında kalm ayıp zam anla
hiç değişmiyeceknıiş gibi daha baş
tan ideal olarak ezbere kurgulan
mış , belli varsayımiara önceden da
yandırılmış bir çözüm dür: llerdeki
bütün yaşam olası çözümler arasın
da daha baştan yapılan bir seçimle
programlanmış, insan böylece yaşa
mı geleceğe doğru haştaki olası veya
alternatif, am a ideal bir m odel doğ
rultusunda kaskatı yürümeye m ah
kum edilmiştir! Ama başta yola çıkı
lan varsayım-grubunun alternatifle
ri bile olsa , yani 11Seçilen yolun ya da
varsayımlarm doğruluğu bir ütop
yadır11 (Musil) olsa bile , hangi grubu
seçersek seçelim bir daha o grubun
dayandığı mantıktan --yani çelişınez
lik ilkelerinden-- dışarı çıkılamaz:
Insan başta bir kez bağlandığı, ilke
lerine tutunduğu. bu gruptan onun
alternatifi olan başka bir gruba sıç
rayam az . Çünkü artık çok geçtir, o
zaman ilk varsayım grubuna göre
mantıksız ya da onunla çelişen baş
ka bir yol seçilmiş , insan eskiyle ve
ya öncekiyle bağlantılarını koparmış
olacaktır. Oysa insan kendi hayatıy
la oynayam az? ! Musil'iıı idealizmi
demek istiyor ki , insan , hayatında
bir yol seçecekse bu kesin bir yol ol
malıdır, ilerde değiştirilmesi müm
kün olm ayan bir yol. Gerçi Musil
11Yaşam yolunun kesinliği ya da doğ
ruluğu bir ütopyadır11 demek istiyor,
am a bununla insana bir defalık bir
seçim hakkı tanıyor, ilerde yaşam
süreci içinde insanın bırakılacağı ya
şamsal bir seçim arifesinde ona artık
alternatif bir yol seçme özgürlüğü
bırakmıyor. Çünkii ne yapıyor: İn
sanın seçebileceği alternatif yollar
vardır (yani yoltın kesin ya da bir
tek veya mutlak olduğuna güvenmek
bir ütopyadır) , am a . . . . bu alterna
tifler sadece bir defa, o da yaşamın
belli bir döneminde, örneğin en baş
ta verilmiştir diyor. Sanki insanın
hayatında nesnel olarak seçmek, ka
rar vermek zonında kaldığı dönem
bir tek'tir ya da onu karar vermeye
iten nedenler aslında değişken ve
nesnel değil, sadece hayatında ilk ve
son kez duyduğu öznel kaygılardıı·.
Hayatın belli bir döneminde yapılan
her yaşamsal seçim böylece sanki

Kader'jn o döııemde önceden çekilen
bir fotografı gibidir. O ysa nesnel ko
şulların zorladığı bir seçim dinamik
çözüm s ürecinde karşılaşılahilecek
tehdit ve bunların yarattığı riskiere
bağlıdır ve b unlara bağlı olarak de
ğişen bir seçimdir, kaderin önceden
çekileıı ve seçilen bir fotografı b u
yüzden değildir. İnsanın, yaşama hi
çimi sorununa getireceği çözüm ya
da çözümünü dayandıracağı varsa
yımlar-grubu neden dinamik olmak
zorundadır? Çünkü dinamik çözüm,
zamanla yaşanacaklara açık bir sü
reçte karşılaşılacak tehdit ve uğra
nacak Arıza'lara katlanarak, onlar
la hütünleşerek, arızaları her sefe
rinde benimseyip içselleştirerek hi
çimlenmeye açık bir seçim dir: Her
arızayı, insanın yaşamını dayadığı
bir önceki varsayınıla çelişen yeni
bir va1·sayım veya yeni bir seçim ne
deni olarak kabul edip değişerek bi
çimlenmeye açık bir seçim .
lnsanın (yaşamsal varlığın) yaşam ak
için kendine b ulup karar veı·diği
Statik Çözüm-ki Musil'in anladığı da
budur-- insanın doğasının katı bir
cisim gibi görmekten yola çıkar. Bu

Insa n ı n , ya şa ma biçi mi
soru n u na geti receğ i çözü m
ya da çöz ü m ü n ü
daya n d ı racağ ı
va rsayı m la r- gru bu neden
d i na m i k olmak
zoru ndad ı r?
varlık sanki gelecekte başka hiç bir
kıvama girerniyecek kadar donmuş
ve ka tıdır , kendini-yeniden-ürete
mez . Başka bir deyişle onun Kader'i
vardır, yani geleceği 11klasik detenni
nizme uygun biçimde11 önceden, am a
bir defaya, b aşta nasıl üretildi veya
koşullandıysa o durum a m ahsus ol
mak üzere --sanki doğuştan-- çizil
miş, belirlenmiştir. Geleceğinin ade
ta önceden fotografı çekilmiştir. İn
sanın , kendi yaşam geleceğinin bir
fotograf gibi önüne koyulabileceği
ne, kısacası kl asik determinizm e
olan inancı onda Tanrı denen bir
kuruntu yaratıyor.
Dinamik, yani yaşam sürecinin bek
lenmeyen her anında ortaya konula-

hilecek seçim veya çözüm , insanın

d a yaşan an olayları yorumlayarak

d oğasın a ba k a r ken onu gelece k te
karşılaşahileceği riskierin yol açaca
ğı O lasılık' a , dayandığı varsayımla
rm Aksam azlık (Güvenilirlik) Olası

yapıyor. Musil'iu sezinilediği şu ki:
Yukarda söz ettiğimiz , yani kendi
içinde "çelişkilerden arıtılmış" bulu
nan sistemlerden m a tema tiğin bağ
rında çok sayıda vardır ya da m ate
m a tik bu sistemlerin üst yapısıdır .
Ne zam an ki diişüncede böyle yeni
bir sistem icat edilir o zam an o da

lığı n a b ağlı o l a r a k y a ş a yabilen ,
ayakta duralıilen bir kuan tik m adde
olarak görür. Day anılan veya yola
çıkılan

v a r s a y ı m -gru b u

h a y a tta

risklerle y üz y ü ze gelin diği ço k
önemli bir d ön e m i n ö ncesin deki ,
ama risk yarattığı yaşamın akışınd a
bir arızaya yol açtığı için arıza son
rasında seçilen yeni v ars ayım l a rla
çelişen ya da aksayan bir vaı·sayım
gı·uhudur. Seçilen yeni varsayımlar
önceki önemli d öneme - d ö n e m i n
varsayım ların a-- göre bir Aksam a
sayılır y a d a önceki vars ayımlarm
· güvenilirliğinin yılo m ı . O b akım d an
yola çıkılan varsayımlarda diretmek
hayatta önemli veya kritik dönemle

m atem atiğin içine sokulur ve böyle
ce genişletilir matematik . Am a Musil
şunu da sezinler gibidir: Bu genişlet
me kuşkusuz insanın nesnel d ünya
ya ilişkin bilgilerini zenginleştirmesi
ve bu yüzden yeni varsayımlar üret
me ye zorlanm ası yüzünden ol uyor .
Ne var ki yeni üretilen ve araların
d a birbirleriyle çelişmeyen va rsa
yımlardan m eydana gelen Üstyapı
veya B ü tün , artık eski matematiğin
(gruplar sistemi veya Bütün denen

m ü m kündü r .

Ç ün k ü bir m a kine

ken d i d oğa s ı n d a ki d i fe r a n s i yel
denklemleri kendine uygulamayı na
sıl beceremezse, m ühendis de kendi
tekniğinin ruhundaki cüretli ve yeni
olan y anını kendi ruhuna aktarmayı
öylesine beceremez. Am a aynı şey
m atem atik için söylenemez. Çün kü
orad a aklın kendi ru h u , düşünme
n in sistemi vardır. Zam anın kay
nakları olsun , yapısal değişikliğin o
korkunç olanakları olsun orada sal
mışlardır köklerini".
Matematik, demek istiyor Musil, in
sanı geleceğine götüren bir kılavuz
dur. Mate m atiğin bilimselliği hatırı
na değil, işte bu yüzden m a tematikçi
olm aya kara r verir Ulrich . "Buna
ka rşılık Ul rich'in , m atem atiğe ta
hamm ülü olmayan insanlar yüzün
den m a tem atiği sevdiği açıkca söyle

rin b aşgösterme im k a nını ön ceden
inkar etmek , kaderiı1 önceden heliı·
leyiciliği n a köri.i körüne İn anm a k ,

i.istyapının) O eski üstyapıyı da belli
bir yaklaşım d üzeyinde içeren bir
alternatifidir. Çünkü insan aklının
ruh un d a , kendi aralarmda çelişme

seçilecek alteı·natifin vazgeçilem ezli
ğine ya da m n tlaklığına , bir ve bir
te��e "inan m a k" gibi hiı· safdillik
olu r . Seçi m i n " sta tikliği" b uradan

yip bağdaşan varsayım -bütünlerin
den b aşka b ütünler de yaratılıyor.
Akıl-ruhtın h ayal gücü, bilim ve fel
sefe tarihinin belgelediği üzere, bu

nem ez . O bilime bilimselliği yüzün
den değil, insana özgü oluşu yüzün
den aşıktı " . Ulrich, yeni bir yaşam
biçimine m a tem atiğin yolu .üzeı·in
den bir kez ulaştıktan sonra , m ate
m atik de bilinı olm a sı aç{s ın d a n ,
onun için artık izlenm esi gereken
bir yol olmaktan çıkacaktır. ""Alla h

gelm e k t e d i r , yoksa a l t e r n a ti fleri
oluşundan değil . Ç ü nkü bir tek al
ternatife bağlı kalm a k , onun yaşam
süı·e çi içinde krit.i k d ön e m l e rde ,
ama nesn'el koşu llarm cl ay atı cılığı
altın d a bile v azgeçilem iyeceğine
.inanm ak kadercilikten başka nedir?
B ura d a , ahlaki değerler de birer

na pek ala muktedirdir.
Musil'in romanın daki tip , yan i Ul
ricb ilkin bir süvari alayında kıdem
siz bir subaydır ; zamanla öğrenim
göı·erek istilıkam mühendisi olur ve
m atematik alanma ilk adımını atar:
"Bir mühendi s , nğı·aştığı m a kineler
d iinyanın öbiir ucuna kadaı- gönde

matiğin (Sanat sanat içindir, anlayı
şıyla) kendi kendisi için veya ö teki
bilimler için düş iiusel bir am aç rolü
nü değil, insanın ken di yaşamma

varsayım a dayand ığı ürece , onların
eski v arsayım larda d a y a tı cı lığı n a
rağmen yani ahlaki ağırlıklı b i r se
çimin sta tik olu ştma rağmen b ö yle

rilse bile onun, düşünce diinyasmın
özgürlüğüne ve ufuklarına açılacak
yerde kendini kendi mühendislik ni
teliğiyle ortaya koymasını anlamak

bir seçimi dinami k'leş tirm e kten d e
söz edilebilir .
Özetle dinamik çözüm açısın dan in
sanm cloğasın d a Kader yoktur, çün
kü bn doğa geleceği ön ceden çekil
miş bir fotograf deği l , tam tersine
çekilmesi ö l ün ceye k a d a r süren ve
Arıza dediğimiz süprizlerle dolu bir

sa klasın " d i y e d ü ş ü n tir U l ri c h
"Ömür boyu matem atikçi olmayı hiç
bir zaman d üşünmedi m " . Kısacası
sanatçı Musil için önemli olan , m ate

yön vermesi için düşünsel hiı· araç
rolünü oynam asıdır. Kısacası insan,
kendi yaşam biçimini arayıp b ul m a
veya ararken seçim yapm a im kanı-

·

film dir: Yola çı ktığı senaryosu n a ,
filmin çevrilişi sırasında çıkabilecek
arızalar yüzün den ancak bir olasılık
ölçüsünde gii veuebiliriz.
"Özelliksiz Adam "da Musil , birbirle
riyle çelişm eyen ya da birbirlerine
çelişki tuzakları hazırl a m adığı düşii
nülen varsayım-gruplannın m eyda
na getirdiği bir sistem olarak m a te
nı a tiği bir "yaşam biçimi" anlammda
değe rlendiriyor ve bu değerlen dir
meyi nı a tenı ati k çi Ul riclı 'in kişiliğiu
de yapıyor; rom anın diliyle , roman-
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na, özgürlü�e sahip oldu�unu , işte
bu idealist imkanhlığı en iyi biçimde
m atem a tikçi düşüncenin bağrında
ö�enir . . . . Musil füli koşullar ve ger
çekli� b a�ayıp tutu kladığı insanı
yüceltiyor. Yirminci yüzyılın başla
rmd a empe ryalist savaşl ada ufku
kararan insanı, ona düşünsel ama
sadece soyutlayıcı yeteneklerini ha
tırlatarak kurtarmaya , umutlandır
maya çalışıyor. Nesnel imkanla rının
de�, düşünsel im kanlarmdaki zen
gin.ij� bilincine varm akla mest ve
sarhoş olan , o sonsuz düşünsel öz
gürlü� , yaratıcı hayal gücünün şi
iı·sel insanı düzeyine yiiceltiyor insa
nı Musil.
In an alteı·..:ıa tifler yaı·atma gücüne
sahiptir. (Bak bilinç altından aklın

yordu birbiriyle? Oysa Vehim ürünü
doğanın, yaşamın gerçeğindeki teh
ditlerden etkilenerek- kendisiyle
klasik veya idealist anlam daki o
mutlak, yani olasılık-dışı -özdeş�
ni kornyamıyacağı heshellidir! Baş
ka bir deyişle, insanın değişip değiş
m iyeceği sorunudur bu. Temelde in
sanın gerçek doğası, kendisiyle kla
sik veya idealist ya da "yakıştırm a"
bir anlamdaki o m utlak özdeşli�i
koruyamazken insan b aşlangıçta
yaptığı bir seçime hala nasıl olur da
bağlı kalahilirdi? Evet, Musil bu so
runların farkmda değildi. Gerçek
Doğa'nın kendi kendisiyle özdeşii
ğinden sapabilmesine rağmen kalkıp
da özdeşliğinden sapmazlığını veya
bu özdeşliğin mutlak veya değişmez

lerce yıldır bu tuzağın içinden çıka
mıyor insanlık . Bu , tarihsel pozi-ti
vizmin insana yaptığı "Çocuk mua
melesi" nin , onu m uhallehi çocu�u
gibi eğitip hüy ütme ya da egemen
kültürün sakıncalı saydığı gerçekler
den uzak tutup "sakmcaların" ya
şam da ve düşüncede yaratacagı risk
lerden düşün ceyi arıtıp damıtarak
soyutlam a kaygısının , ama insana
dünyayı --egemen iktidar ve kültür
lerin göstermek istedikleri gibi-- an
zasız, tehditsiz, toz pembe ve sakm
casız olarak gösterme aldatmacası ve
sevd asının göstergesidir. İ nsan de
nen çocuğa dünya at gözlükleriyle
gösterildi . At gözlüğü olarak insanın
kafasına taktıklan şuydu : İnsanın
doğasının yaşam ın ve doğanın ger·

Maddeyi ken d i kafas ı nda ça ğ ı ndaki g üç oda kla r ı n ı n a l kışla rıyla yonttu platon ,
d ü md üz etti , d üzgü n biçimleri taşta n , topra kta n a rıttı , pürüzleri soyutla d ı .
Her h a reketten b i r ma raza ç ı ka b i l i r , hatta Dünya egemeni ere ve o n l a r ı n
i na nçla rı n a soru lmada n dön meyebi l i rd i , çünkü sorulmadan dön d üğ ü n ü
savu nacak olsa Ga l l i lei ölebi l i rd i .
ruhuna ulaşmak Y. Ömer. 1992).
Oysa fiili dünyada insan bu alterna
tifler arasmda özgürce seçim yapa
hilir m i , bu özgürlü�ü· tehdit eden
epgelle r, riskler yok mudur? Mu. sil'in idealist dünyasm da bu riskie
rin hiç yeri olmadı. O insan yaşamı
nın üstelik kendi çağının koşullarına
ı-ağmen önceden hillnemeyen risk
lerle dolu olduğu n u anlıyam adı :
Onun için vazgeçemedi idealizmin
den , tıpkı bir kader't!i veya klasik
determinst gibi düşündü . Ve yaşam
hiçiminin genelde, �aha b aşta bir
kez seçim yapıldı mı, yaşamın da ar
tık o seçimin öngördüğü yörüngeyi
izleyece�e --yani önceden hesaha
katıl am ayan tehditlerle karşılaş
m aksızın ya da bu tehditierin hiç et
kisinde kalmaksızın siirüp gideceği
ne --inanıyordu. Insanın gerçek do
ğasını , ontın kendine vehmettiği do
ğa ile karıştırıyor, gerçek ile vehimi
birbirine karıştırıyordu !
.
İnsanı,n idealist anlamd aki o yakış
tıı"Dla , o kendisine vehmettiği doğası
kendi gerçek doğası ile özdeş miydi,
bu iki farklı doğa hep aynı mı kah-
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olduğunu savunm ak; evet, işte bu,
insan doğasının gerçek .yaşam a özgü
değil, "yakıştırm.a11 ya da idealist, ve
him ürünü, ayakları havada bir do
ğaya sahip olduğunu söylemekle ay
nı şeydir. Aslında insamn gerçek do
ğasının, hiç sakata gelmeden --yaşa
mın irade dışı nesnel risklerinden
hiç etkilenmeden, öylece hiç değiş
meden-- kendisiyle o mutlak o idea
list özdeşliğini sürdüreceğini sanmak
artık bir gaflettir. Insan , kendi ya
şama hiçimini (kendi do�asının bir
eylemi olarak) seçerken yaptı!ı seçi
min , bu "özdeş kalm a" veya "Ozdeş
likten sapmam a" sürecinden ya da
m ücadelesinden hiç etkilenmiyeceği
ni , bu sürece bağımlı olamıyacağını
sanmak idealizmin düştüğü çok de
rin bir tuzak , çok hayağı bir aldat
macadır!
Bu tuzağı. kim hazırlamıştır insana?
Düşünceyi, yaşamın ve doğanın risk
lerinden arıtıp damıtarak binlerce
yıldır soyutlayan TARİHSEL POZİ
T!VIZM'in işidir b u , yoksa yalnız
zavallı Musil'in , tek başına onun
düştüğü bir tuzak değildir bu. Bin-

çeklerine rağmen kendisine vehme·t
tirilen doğasından , başka bir şey ol
madığı insanın işte böylesine bir ya
şamsal v arlı k, tanrının da işte bu
vehmettirilmiş sahte özdeşliğin bek
çisi oldu�u safsa tası . Böylesine bir
determinizm i , bö yle bir uyku tulu
m unu geçirdiler insanın kafasma.
Solon yasalarını bö yle yazdı , Niza
m ül Mülk de öyle , öyle olması isteni
yordu. Çağlarının büyük ve güzel
kentleri, dünyayı sorunsuz ve güzel
göstermek , egemenlerin kendi gör
mek istedikleri güzellikler ve geo
metriler adına kuruldu . Maddeyi
kendi kafasında çağındaki güç odak
larının alkışlarıyla yonttu platon ,
dümdüz etti , diizgiin hiçimleri taş
tan, topraktan an.ttı , piiriizleri so
yutlad ı. Her hareketten bir maraza
çıkabilir , hatta D ün y a egemeniere
ve onların inançlarına sorulm adan
dönmeyehilirdi , çünkü sorulm adan
döndüğünü savun a cak olsa Gallilei
ölebilirdi .

Bugün taburcu ol yar1n yine gel

Bir kere deliye çıkarsa adın

Bugün taburcu ol yarın yine gel

Ha sta kabulde yazılır kağıdın

Bugün taburcu ol yarın yine gel

Sen usta olsan da derler ki hasta

S eni de Bakırköy'e ederler posta

Taburcu arzusuyla yüreğim yasta

Bugün taburcu ol yarın yine gel.

R.G.Ö.
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Bedenim o ksijenle beslen iyor, nı

hkta bir canlının gezegenle ebedi bu

oluştura cağını ve kalan dokuz sani

hum karbondi oksitle . Bir tahtıraval

tünleşmesinden önce hafıza bağlantı

yesi nde cansı k ın tısı için d e , başka

liye biniyorlar birlikte , ruhu m yük-

l a rı n ın laçka o lacağın d an ve kafa

yerlere özlem d uya rken lavlara gö

el d i kçe bedenim d üşüyor, bedenim

sın da tiim geçm işi saklı d u r� a sına

m üleceğini bilebil iriz .
Ven ü s yasann çığır açıcı olm ayacak

y ü kseldi k ç e r u h u m .

D u rm u ş b i r

rağm en sadece bazı temel şeyler d ı

tahtı ravallinin ü s tünde eşit b i r sevi

şın da diinyevi ka ygıianna ulaşama

tır o l ağau üstii bir deneyim

yede kıpırdamadan oturmala nın hiç

yacağından sözetm emişler. Ş u ana

m a ştırıcı b i r tiikeni ş , bir in anlık

göz ka

istemiyorum . I çlerinden b i rinin oyu

kadar ömrümde hiçbi r yere bi r anda

dersi , esri me yarata ak bir örnek ol

n u terketmesi h alinde diğerinin yere

erişemememe rağmen, gezeg ne ul aş

m a y a caktır. S ad e , kısa ve sıcak ola

çakılacağını da biliyor olm ahlar, bir

m anm fizik el zorl ukla nndan b al ı

cağın d ansa sözedil bilir. Nerede ol

inip bir yükseliyorlar, öyle . . .

setmek yerine şöyle ya da böyle bir

<l uğunu n ve neleı· yapıl abileceğinin

Karbondiok sit çok b ol oranda v a r

anda yüzeyinde belirebildiğiruizi dü

k a v ı·anm ası genelde beş

m ış atm osfe ri n d e . Venü s ü d ü şün

şüneceği m .

caktır. Bu i se gezegenin sizi dizieri

a ni ye ala

n i ze k a d a r i çine a l m a sı demekti r ,

mem de ruh u m u n besin ihtiyacı ve

B i r d ahi il

b i ı· keşif isteği ağır basıyoı·, ben ilk

birbu çuk saniye içinde ne ı·ede b u

kalır bi r, b i r b u ç u k m e trelik öm rü

kez yuva rlıkhğını b nim keşfettiğim

l u n d uğunu k a v rı yacağı m ,

n iiz .

b a şl a rsa k , b u kişinin
o n ra ki

Yalmz değilseniz b Iki de ilk olarak

bir gezegende yaşamak istiyorum .

yarım

Bili madam larına göre Venüs üzerin

d u rumu olanaklan hakkında ayı·ın

aşk gelir. Düşünecek zam an yok di

de canl ı bir gövde , o rtal am a onbir

tılı bir y a rgı ya ul aşıp

sadece bir

ğer kişinin oı·ada olduğunu anladığı

aniy içinde gezegenin yapı sı,

saniyede eriyerek gezegene dön üşü r

adım atmaktan ib a ret olan bir d ney

nı z an d a aşık olu rsun u z . . Ondan

m ü ş . Ne bazı keyifler i çin yeterince

p ra tikle Ven ü s üzeri ndeki he rşeyi

yansıyacak ı şınla rın gözün üze ulaş

uzun ne de isteye rek seçilmeyecek

açıkl a yan bütiin l üklü bir yargı, ku-

ma ı ve beynin izde anlamlı bir gö

k a d a r kı a . Bil i m a d a m l a rı o sıcak-

nı·suz ama kesinlikle yanlış bir teori

rüntüye dönüşmesi bir saniyeden az
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bir zaman alacaktır. Altıncı saniye
ye girilirken "Seni seviyorum " diye
haykırırsanız, o da size aynı şekilde
karşılık verecektir, eğer çok tutku
lu ysa , "Ben de seni deliler gibi sevi
yorum . 11 diyebilir. Bu delüer keli
mesi size fazladan 0.23 saniyeye ma
lolur ama herkes bilir ki büyük aşk
lar özveri ister. Bu konuşmalar bit
tiğinde yaklaşık dört saniyeniz kala
caktır. Aranızdaki mesafe uzaksa
iki görüntünün birbirini sevrnesi gi
bi birşey olur bu. Sevgilinizin yavaş
yavaş lavlara gömüldüğünü unutup
belden altının olmadığını düşünebi
lirsiniz dalgmhkla. Mecaz ve gerçek
kesişir bu noktada. Gezegen insanın
cinselliğini sekiz saniyede öldürür.
Venüs yaşamının son anları sadece
belüstü yaratıkl a rından meydana
gelir.
Ya sevgiliniz çok yakınsa . . . Birlikte
yere uzandığınız anda onun gezege
nin içinde yok olduğunu görürs ü
nüz , bir saniye sonra sizin vücudu
nuz da . Ş apkada tavşan kaybetmek,
gökcisminin içinde kovalam aca, sı
cak bir yaz gecesi saklamhacı gibi . . .
Ve ihanet, ihanetin yollarını da
araşlırmazsak gelecek kuşaklar bize
lanet edebilir. Üçüncü bir kişi var
dır gezegende . Üç kişi düz bir çizgi
oluştururlar. O rtadaki geri döner
ve üÇüneüye seni seviyorum diyerek
ilk aşkma ihanet eder. Aldatılan
üçüncüyii göremez am a son saniye
lerinde sevgilisinin niye diğer tarafa
döndüğünü bilemeyecektir.
Sanat, ölümü düşündüğümüzde hep
peşine takılıp gelen sanat . C an ye
le.kleri sanattadır, adedi dokuzyüz
kırk, yalnız telllike anında kullanı
nız . Zam an sorunu kendini eserin
hacm inde gös terecek �i r , r o m a n
müm kün değildir her n e kadaı· ken
dilerince yeni çok kısa bir .roman tii
ı·üııün tanımını yapacak insanlar Çı
kabilecek olsa da. Şür düşünülebi
lir. Altı saniyede kaç dize. Üç mısra
yı geçen şürin değerinden şüphe edi
lebilir. Sizin payımza onbir saniye
lik biı· hayatta hangi dizeler düşe
cektir. Acı en sadık ilham perisidir
ama bazıları bin yıl yansa da ruhu
na gerçek bir dize düşmez. Çok kısa
bir film çekm ek isteyenlere Venüs

görüntülerini de verecektir de , in
san sadece hiç değişmeden uzamp
giden kırmızılığı görünHileyebilir. O
sıcakta erimeden kalan tek sanat
kuramı yaşlı Yunanlının "yansıtma11
teorisinden başka birşey olmayacak
tır . Ikinci, üçiincü, beşinci bir yol
yok Venüs sanatı doğayı yan sıtır,
gizli yaşantılar, gÖndermeler , alt
m etinler kafamı_zda kalır.
Bazılarının ruhları öyle açtır ki her
misafirliğe gittikleri evde intiliarın
m ümkiin olup olm ad ığı, tavanda ip
geçirecek bir çengelin olup olmadığı
na dikkat ederler önce. Venüs'e de
bu gözle merak duyanlar çıkacaktır.
"G üzel sanatlardan biri" in tihar
m ümkiin müdür bu gezegende . ? Al
tıncı saniyede aı-tık yaşamak isteme
diğinize karar verirsiniz. Gezegenin
doğası kendinizi asacak bir ağaç bu
labileceğiniz kadar cömert değildir,
yamnızda başka araçl arm olması
gerekir, belki bir tabanca. Titreme
yen bir eliniz vaı·sa ve sekizinci sa-

niyede tetiği çekip beyninizi bir fıs
kiyeye çevirebilseniz bile tam amen
ölebilmeniz için onbeş saniyeye ihti�
yacınız vardır, bu süre dolm adan
gezegen sizi zaten yutacaktır. Belki
eğilip kafamzı yanan toprağa göm
meniz, am a bu da yaşlılıktan ölmek
için yaşhlığı beklemek gibidir. Aynı
nedenlerle cinayet de m ümkün de
ğildir. Mantığı basit bir gezegendir
Venüs, suçları ve cezaları sevmez.
Demir eriyiği kadar saf bir yaşam .
Sermayenin onbir saniyede eriyeceği
bir gökcisminde sınıf farklılıkları.
Yine de insanın onbir saniyelik ya
şamı bir sermayedir. Eğer herhangi
bir kişi bir diğermin omzuna çıkar
sa kendi yaşamma bir süre daha ek
lenecektir. Onu da çeşitli şekillerle
kandırabilir. Böyle yaparsa cennet�
gideceğini söyler mesela . Tabi b u
kulenin boyu benzer ikna yöntemle
riyle beş, on bin insana çıkarılabilir
ve durmadan en tepeye ya da arala
ra eklenen kişilerle bir ömür yüzbin
on milyon saniyelere uzayabilir. Bu
insanların şehirleri, evlilikleri, ka
nalizasyon sistemleri, kötü edebiyat
ları, vantilatör endüstrileri, sivilce
leri, aylık senetleri, ihanetleri, gü
neş gözlükleri, asansörleri, asm a
köprüleri, tek mevsimlik takvimleri
ve belki de en gözde ürünleri olarak
beklemeden vapura jetonları .ola
caktır.
Venüs'ün sizi içine alacak yum uşak
yerlerine d üştüğünüzü düşündüm
ama bu yerler azmlıktaymış aslında.
Gezegen çoğunlukla sert bir tabaka
dan oluşuyormuş. Tabi bu yerler
den birine inip bütün alışkanlıkları
mzı sürdürmeniz de mümkün. O za
man söylenebilecek yeni birşey ol
mazdı .
Onbir saniyede çok değişik yaşantı
lar mümkün ama dönüp dolaşıp biri
geliyor aklım a. Bir Yunanlı dizleri
ne kadar gömüldükten sonra, kafa
sını kaldırır, dört bir yanına bakar
ağır ağır nefes alıp verir, üfler hava
yı , dudaklarını ıslatır diliyle , belki
merakla tiikü rür yere , buh arlaşır.
Boynuna kadar kızgın toprağa gö
miilmüşken ağzını açar ve yavaş ya
vaş mınldanır. "Herşey dört madde
den olıışur; su, ateş, hava, toprak"
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Hepimiz biliriz şu meşhur "hayatımı

yim" demesiyle bu olayıli başlaması

zın gözlerimizin önünden film şeridi

nın bir ilgisi yoktur denebilir. Ancak

gibi geçme" hikayesini. Bu konu üze

bu görüşe karşı olarak şu örnek çok

rinde herhalde pek durınamışızdır

akla ya kındır. Çok yüksek bir yer

ayrıca tıp biliminin gelişmesine bir

den sert bir zemine düşmekle olan

katkısı olup olm ayacağı şüpheli ol

bir adamı düşünün bu adam hava

duğundan araştırılmamış bile olabi

da yken beyni şu çıkarımı rahatç a

lir. Ancak he r konuda olduğu gibi

yapabilir "kanatlanıp uçacak değiliz

bunda da insan düşündü kçe ilginç

ya düşüyoruz işte yapabileceğim bir

noktalarla karşılaşıyor. En basitin

şey kalmadı filmimi artık seyredehi

den bu filmi , seyretmiş olmanın ke

lirim herhalde, hiç olmaasa ölmeden

sin sonunun ölüm olmıyacağı gibi

ikinci kez yaşamış gibi oluruz ölmez

çünkü eğer bu filmi seyreden herkes

sekte ne ala eşe dosta anlatınz . "

D

ölmüş olsaydı bizim böyle bir olay

Şimdi diyeceksinizki hangi insan

dan haberimiz hiçbir zaman olmaya

böylesine korkunç bir anda böyle

caktı. Acaba beyinimiz neden ölümle

birşey düşünehilir. B unun cevabı da

A

burun buruna kaldığı kritik bir an

basit , bu tip b asit çıkarımlar bilin

da hayata asılmak varken o turup ,

çaltı düzeyde de y,apılabilir. Yani

K
K
A

film seyrediyoı·. B unun cevabı çok
basit çünkü artık yapılacak hiçbir

adamın açık açık bunu düşünmüş ol. m ası gerekmez .

şey kalmamıştır yani , beynin ister

Filmin başlam a �ekanizmasmm en

o tom atik bilinçalu düzeyde isterse

hayağı şekil de tamamen bilinçsiz

bilinçli düzeyde bu olayı önlemek

olarak yani otom atikman (soğuktan

için yapabileceği herşeyi yapmıştır

ürperince tüylerinizin diken diken

yada öyle old uğunu sanmaktadır.

olması gibi) veya bazı başka refleks

Bu akla hemen şu soruyu getirip.

yahut sinir şisteminin dahi ilgi.l�m-

"Peki o zaman bu filmin başlamasma

mediği. gibi .

·

nasıl karar veriliyor" Bu olayın is

Acaba filmini seyredemeden ölmüş

tem siz , bilinçsiz olarak başladığı

olanlar var mıdır? Bu sorunun ceva-

söylenebilir.

bını hiçbir zaman öğrenemiyeceğiz .

Bu

demekti ı· ki kişinin

"tamam artık ben ölüyorum hiç şan

F

i

sım kalmadı ; bari hiç olm·azsa son

Basit bir konu. gibi geldi başta , dü

bir kez şu hayatımı baştan bir özetli-

şündükçe neler çıku!

Aca ba bey i n i m iz
neden öl ü m le buru n

L
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S.T.

Aşk, önce gündelik yaşamlardan çekildi .
Gözyaşı, kısır çekişmelere taşındı v� orada kuruyup gitti.
Bekleme , sevgiliyi beklemeden iznini istedi. Terfi, övgü ya da yergi
beklerneye gitti . Şimdi orada oturuyor.
Heyecan , sınav kapılarına, gerilimli amir-memur iliş kilerine, ikramiye,
piyango beklentilerine· tayin edil di.
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Dokunm a , kapı kollarının , market raflarmın , butiklerdeki giysilerjn oldu.
Gülümseme , küçümseme ile tanıştırıldı. Sevgiliye ve aşka dair bütün
yaldızları söküldü .
Sarılm a sadece sinema koltuklarında izlenebilecek bir düş haline getirildi.
Okşama, sevgiyle okşarna sevgiliden otorn obillere, kürklere binlerce
lüzumsuzluğa sürüldü.
Aşk bütün ögeleriyle birlikte gündelik yaşamlardan çekildi . Daha doğrusu ·
itilerek dışarı atıldı. Kovuldu . Çünkü gündelik yaşarn insana içinde
kendisini tammlayabileceği bin türlü imkan sunuyordu. Aşk ise belirsizlikti,

I
K

rutin rotalı bir gemiden pusulayı denize atrnaktı . Bilinmeyene açılan bir
kapı, boşluğa savrulmuş bir çığlıktı. Ve öteki tarafta ne olacağına dair önce
.
den verilmiş hiçbir yamt yoktu. Çünkü bir aşka ancak iki kişi
.
gidebilirdi .
.
Insanlar gündelik yaşarn denen güvenceli labirentte m utluluk
peynirierini - oradayken hi.çbir zaman ulaşamayacakları ütopik peynirleri.

s

ni- arayan farelere döndürüldüler.

I

edildiler . .Halbuki tek �utlak "gelecek" olan ölürndü.

z

Insanlar mutluluğu "gelecek" olan birşey olarak düşlerneye m ahkum

Ve onlara "mutlu aşk yoktur" denildi.
Yalandı.

Ben n erede bir ç ift göz gördü mse
Tuttum onu g üzelce sana tamamladım
Sen binl erce yaşıyas ın d iye yaptım bunu
Bir bu n u n için yaptım

''Cemal Süreya"

25

BEN S

i ci
#

B uı·ada yazacaklarım bir kadınla
bir erkeğin birbirlerini ne kadar çok
sevebilecekleri ile ilgili, biraz daha
fazlası . D iişüncelerim o gem inin
i çinde , yolculada beraber siiriikle
nlyor (ben de bir zam anlar kıyılar
dan o gemilere özlemle baktım ) . Ben
Doğu'dayım , gemi Batı'dan geliyor.
Kafam bir hayli karışık. Zihnimdeki
yank herşeye hem fazlasıyla yakın
hem de yeterince uzak kalınarnı sağ
lıyor. Ne yapacağımı ise hiçbir za
man tam olarak bilemedim ben .
Aşklar n asıl başlar? B u bilinir. Çok
ayrıcalıklı olarak yaşadığınızı san
dığınız şey , izlediğiniz bir filmle ,
okuduğtm uz bir şürle hep daha ön
ceden yaşanm ışlığını hayku·ır yüzi.i
nüze. Artık bir aşkın başlangıcına
dair söylenebilecek her laf söylen
m iştir. Siz de beninı gibi m asum ol
m adığınızı itiraf e tmek zorundası
nız . Içtenliğinize eminim ama ironiyi
ka çırusanız ken dinizi kandırmış
olursunuz.

BAŞLANGlÇ:
Aşıklar bir otobüs te karşılaşırlar.
Kadının bileti yoktur. Adam gizlice
ona biletini verir, sonra da biletsiz
kaldığı için otobüsten indirilir. Ka
dım yitirm iştir. Zam anın ı şehrin
(hem de Paris'in) sokaklarmda onu
arayarak geçirir. Um udun un yittiği
bir anda bir rastlantı sonucu kadını
bulur. Adam "yeteneksiz bir yazar"
dır, kadın seyredilmekten hoşlanır.
Başlangıç tipiktir ve çok güzeldir.
Daha önce söylenmiş sözleri bir kez
daha söylemekten hiç geri durm az,
ironiyi elden bırakmaz . Bu yiizden
d iiriisttü r . Adam kadını ilk şömi-
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nenin önünde
parkta oyunca
rıncanın üstünde
tutar. Yönet
men de , aşk da çok içten başlamış
tır.
Sonrasında önce aşklaı·mı, ardından
bi rbirlerini tüketmeye başlarlar.
Onlar yeşil çayu·lı "Batı"dadı rlar,
herşeyi yiyip yu tarlar. Kirliliklerini
aşkiarına bulaştırırlar. Adam tekrar
"yazar" olduğunu hatu·lar (hani şu
Stalker'daki sefil yazarlardan) , ka
dm edebiyattan hiç anlam adığını.
Adam kadını, tiiın kadın cinsiyle de
ğiş to kuş edecektir, kaı·armı verir.
Kadın adamı bırakmaya hiç niyetli
görünmemektedir. Düş bitmiş, biiyü
bozulm uştur. Ayrılık aşam asında da
çılgın ttiketim sürer. Adam sadistlik
eğilimlerini bu noktada doyurur,
kendini kent ışıklarının içine atar.
Yataktan yatağa se ker, çiçekten çi
çeğe atlar. Uçanı kaçanı tutar. Tra
jik sonuna yaklaştığının bir anlam da
farkmd adır. Birşeyler ters gider, sa
kat olur.
Asıl felaket bundan sonradn. Bel
den aşağısı tutm ayan adamın bakıcı
sı kadın olmuştur. O da in tikam ını
alır adam dan . Ruhundaki ezeli hu
zursuzluğu yatış tırm a k pahasın a
adani a 'domuz' gibi davranır. Nere
de durulacağııu o zaten hiç bilme
mektedir.
Bu öykü o gemide anlatılır (Batı'dan
Doğu'ya giden) . Madem ki Doğu'ya
gidilmektedir, o gemide b u hikayeyi
dinieyecek birileri m utlaka olm alı
dır, vardır.
Dinleyici, bir analist kadar sabırlı
dır (oralarda sadece onlar dinler-

ler). Ingiliz'dir ve gizemli bir güzelli
ğe sahip bir k arısı vardır. Birlikte
briç oynamaya bayılırlar. Çocukları
yoktu r (henüz olmamalıdır) . Onlar
için bu yolculuk tükenmiş yaşamla
rmda küçücük bir renktir. Nörotik
evliliklerinin onarım molasıdır (ba
zen uzun gem i yolculukları psiki
yatr'la rdan dah a işlevsel olabilir) .
Dinleyici giderek öyk üdeki kadına
gönlünü kaptırır, ona aşık olur , hem
de içtenlikle. Madem ki içtenlikle, o
halde ona hiç sahip olamayacaktır.
O ahm ak herif bu lafları nasıl anla
yacaktır? O vakit m uh teşem gösteri
başlamalıdır.
Film in sonu aşıkların da sonu olur,
aşklarm da. Geriye dönmek çok zor
dur artık, gem i Istanbul' a yaklaş
maktadır. O rtaya silah çıkar. Aşık
larm intiliarı bir anlamda bir tari
hin bitişidir (ya da yönetmene öyle
gelir) . Gemi Istanbul'a yaklaşm ak
tayken -Batı'nın sonu, Doğu'nun ba
şı- dinleyici ve eşi giivertede birbir
lerine sarılmış denize bakmaktadır
lar. Gemideki "Doğu"lu a damın kü
çük kızı evli çiftin yanına yaklaşır
ve "İyi yıllar" der. Kadın bu söze da
yanam az, ağlar.
Ben de ağiadım filmin sonunda. De
ğilmi ki, geminin son durağı benim
yaşadığım şehrin açı klarıydı. Ben
boğaz kıyılarında yürürken , açıktan
şehre usul usul y aklaşm akta olan
ışıklı, b üyiileyici o meşhur gemiler
den birinde btmla r olm aktaydı. On
lar benim çok başka biri olduğumu
düşünüyorlar. Benim kafam karışık,
zihnim yarılmış, geçmişim geleceğim
darm a d ağın . Nasıl karşılayac ağım
onları? Hiç hazn·hk yapmadım ki . . . .

a iletilme si rica

kinlerini. Ankara ve İzmir gibi şe
hirlerimizde de b öyle insanlar var
nnş , gidenlerden du yuyorum , onlar
hana New York kadar uzaklar, on

nin kimseyle ilgilenmemesini d oğu
ruyor, cem aat a rasınd a düşm anlık
tohumları atılıyor böylece. Bir şair
ler grubu bir b aşka şairler grubuna

ken , kendini eve kapatıp dışan çık
m ak istemeyeııleı·i düşünüyorum , o
soylu ruhları, en iyisi sokağa çıkma
m ak diyorum , o pisliği görmemek ,
çukura diişmemek . Evciğinde otu
rup m i.izik dinleyen , kitap okuyan ,

düşm an , uzun saçlı rockçılar d i.in

kendileri gibi birkaç dost bulup mu

davranıp aptalca bir öfke hesliyor

habbet eden bu insanlar, m u tlu ol
ma yolunu, İstanbul denen o acı do

cazcılara . Cazcılar z a ten he rkese
düşman .

lu girdaha diişmeme yolunu bulmuş
lar gibi geliyor hana.

Bir de sistem k arşıtı insanlar var.

gittiğimi itiraf etmeli yim ) b ütün er

B unlar olurken , bi r yandan iist ta
b a kada şehri ele geçirme planları
yapılı yor. Basın ı , televizyonu ve
radyolan kullanarak beyinleri etki
liyorla r , bunlar savaşıla m a yacak
kadar güçlü, am açlarına heı· sefe

Bırnlar genelde sosyalist oluyor. De
ğiştirmek istiyorlar, ama bence neyi
değiş tirmek istedi klerini bilmiyor
lar. Dış görünüş itiharı.yla en karan
lık grubu bunlar oluşturuyor, genel
de kendilerinden başka kimseyle ko
n uşnı uyorlar, eğer konuşurlarsa da

kekler b iitün kadınlan düzrnek için
fırsat kolluyor, kadınlar öniine gele

rinde ulaşıyodu . Alt tabakanın
biitüıı artıkları birer toplum eliişına

insanın yüzüne bir höceğe bakıyor
m uş gibi hakıyorlaı·, içleı·inden ge

kesilmiş ortalıkta geziniyoı·, zen
ginler buna birşey demiyor, çünkü
onları n sem tlerinde gezmiyorl a r ,

çenleı'İ Allah bili r. (Tabü, istisnalar
. d a mevcut.)

tanbul'a gelen az çok 'kültürl ü' , gelir

kazayla birinin yolu o semte düşerse

durum u iyi genç insanlar hemence- .
cik bu ralarm tuzağına düşüyorlar.

p olis hemen duı·durup kimlik soru

Dostum , bu di.izüşme, aı·kadan ko
nuşm a , yalan söyleme, çok şey bildi
ğini sanıp aslın da hiçbiı· şey bilme
me durumun d a, bu iğrenç denizde
yüzen insanlarm dışm da kalan yok
mu? V ar elbette. Mesela h e n birkaç
tanesini tanı yorum . Eminim heı·ke
sin de tanıdığı birkaç kişi vardıı·.

l a rla ilgilenm iyorum .

Ben İstan

hul'u anlatmak istiyornnı .
Sevgili dostlar, bu şehi r gerçekten
çok değişt i . Özelli kle Beyoğl u , Ci
haııgir gibi semtlerde ahlaksızlık ve
pislik aldı b aşını yürüdii , gece do

yada başka bir m üzik yokmuş gibi

kuzdan ondan sonra cinayet , ku
mar, fuhuş kol geziyo r . Buralarda
kimse birb irini sevnı i y o r , h e rkes
birbirinin a r d ı n d a n k o n u ş u y o r .
Özellikle Hayal Kahvesi, Sinemate k
gibi yerlerde (bu ralara b i r ka ç kez

ne kendini düzd i.irmeye hazırl a r .
Aşk karşı cinsin kıçmda ya da cinsel
organında aranıyor. Taşradan ls

İ s tanbul çok tehlikeli bir yer oldu,
anne babalar çocu klarını bura y a
gönderirleı·ken bir kez daha düşün
nıeliler bence.

nı

yor ve arabaya atıyor.
O kur dostum , bu şehirde yaşayanla
rın ruhları çok pislendi, bir temizlik
harekatı gerekiyor. Bu projeyi her
düşünüşiim d e um utsuzluğa kapılı

Dorstlarmı , delilik ve çılgınhk artık

yonını , çün kü tarih bu projelerin

Onları

kutsal kavramlar olm aktan çıktı , bu
yolun zor ve acılı bir yol olduğu

haşarısızlıkla nyla dolu. Şehrin ge
nelinde de bu um utsuzluk h akim ,

yatınca onları düşün üyorum .

nn utulm uşa benziyor. Aı·tık herkes
biraz çılgın, herkes biraz deli. Ken

herkes kendi yaşamını idame ettir
nıekten b aşka birşey düşünm üyo r .

din de bir delilik belirtisi görmeyen-

Tahü burada şöyle bir durum oı·ta-

çok seviyorum ve geceleri

İbı•ahim Ilirgül
ı

27

••

s
V

iz

,

Ölümünün 400. yılında Montaigne'e

"Psik an a liz bizim için lü kstii r". B u

sahip olunm ası ger ken bir yaşam

şam ın a girmeye b aşladı : Ön ce şata

tü r sözleı·i sıklı kla duyarız. Özne de

biçimi olarak kabul görd ii . Öyle ki

fat hıı-a kıl d ı lüks denir oldu . Ama

ğişse de olum suz anlam hemen her

doğunun şatafatı ve yoksull uğu do

bu kelime asıl y aygınl aşm asını bir

zaman ayn ıdı r . Birileri çıkar o an

ğuyu betimlemek isteyenlerin en sık

sesdaşma b o rçludur: lüks (ya da ba

da kendilerine uygtın gelmeyen bir

kullandıkları deyimi r haline geldi

zı yö rele rde denil diği gibi lö küs)

olgu y u b u şekil de o l u m su zla rla r .

ler.

Oysa b u cümle doğrudan olum suz

Batıhlaşma ve daha

onraları cum

birimi. LUX' den gel i r ve konumuz

Itık anlamı ver hilecek bir öğeye sa

huriyetin bir yöı;ıetim biçi m i olarak

olan LUXE ile doğrudan bir ilişkisi

hip gözü kmem ektedİr. B u tür öner

kabul edilme � ile lük halkın da ya-

yoktu r ama T ür kiye'nin en ücra kö

lam hası. Gerçi lüks lamhası aydınlık

meleri derhal ve tepki ile reddetmek

şelerine kad ar ulaşan ve k u llanılan

yerine , biraz d ah a sabı rlı olup "de

ilk "lii ks" de odur. Liiks lam basının,

rinleme ine" incelemekten yanayız .
Yu karı d aki cüm lede olum suz anla
mın,

ilk bakışt a , lüks kelimesinden

kayn aklandığı düşünülebili r . Öyleye in celememiz

lüks kelimesinden

b aşlayalım . Lü.ks batı d.illerine latin
ceden (luxus

geçm işti r . Genellikle

Batılılaşma ve daha
so nralan cumhuriyetin bir
yönetim biçimi olarak
kabul edilmesi ile lüks halkın
da yaşamına girmeye

zenginlik, gösteriş, gereksiz harcam a

başladı. Önce şatafat

ile çağrışımh olarak kullanılı rken gi

bırakıldı lüks denir oldu.

dere k , tüketimin topluml a rın temel
dinamiklerinden biri haline gelmesi

Ama bu kelime asıl

m a rafh olduğu bir gerçekti am a ge
rek iz olduğu söylenemezdi. Böylece
evierimize lü kale birlikte ışık .aydın
lık ve tüm çağrış tırdı klan da girdi .
Kentsoylu yaşam a yavaş yavaş ·açıl
m am ızla t ii ketim m a d dele rinin eti
ketlerinde ve d aha on raları reklam
larda l ü ks keli mesi k u ll a nılm a y a
başl andı . B un d a öncülük yine kamu
ku ruluşlarınınd ı , S ü merbank l ü ks
y i.inlü ve pamuldu kum aşlannı piya

ile birlikte daha olumlu anlamlard a

saya

(görkem gibi) , k ullan ılmaya başlan

lonlu lüks Zamho sakızl an" ile takip

ürd ü . Bun u özel sektör "ba

m ıştır. Oysa belki başından beri

etti .

lüks her iki bir birin zıd sayılahile

Y i.izyıllarca israf hara m d ı r d ü stu

cek anl am alanın a da gönderme ya

ruyla yaşam ış geııi

pıyord u . Ancak bed f kitleler degi

benimsernesi kolay olm adı , tepkiler

kitl lerin lüksü

şikti : g niş halk kitlel ri için lüks ge

doğd u . B unları m izahla dil

reksiz m asraftı am a bazıları için ko

lük

getiren ,

kent oylu ya amla d alga geçen

l ayca görkem anlamına gelebiliyor

Vahi Öz'lü fil mleri ve T ürkiye için

d u . Bizde de' lüks (e ki k ullanımı ile

hele o dönemlerde lüks bir yapıt sa

şatafat) hemen henıen aym ikircikli

yılabilecek "Lükiis Hayat" operetini

konumunu korudu. Dinin yasa kladı

bu bağlamda sayahiliriz .

ğı (ha ram saydığı) israfla aynı para

60'lı yıllara gelinmesi ile özgü rlük ve

lelde s u n u l u rken , yönetici sınıfı

dem okrasi tepeden inme de olsa ya

oluştu ran s ultanlar ve paşalar · için

yılm aya başl a dı . Lüks b un dan ya

tam t ı·sine innenilecek ve m u tlaka

r�rlan mayı bildi ve yeni anlamlarla
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çıktı Türk insanının karşısına . Lüks
sabunu olarak temizlik, güzellik, ze
rafet çağnşımlan ile sinema yıldızla
rı ile özdeşleşmeye olanak tamyor
du. Özgürlük ve eşitlik fikirlerinin
yayılm ası, liiks tüketimin tüm top
lum sal sınıflarm hakkı olduğunun
söylenınesi birilerini rahatsız etmek
te gecikmedi . Önce , l üksün yükseli
şini borçlu olduğu 60 Anayasası he
def alınmaya başlandı . Üstelik o da
bu işe alet ediliyordu. Sık sık şapka
sım alıp gitmekle ünlü birileri "Bu
Anayasa bizim için lükstür" deyiver
di. Böylece lükslin önlenemez çökü
şü başladı . Bu çöküş başka birileri
nin "huzur ve güveni" sağlam a çaba
ları ile hızlandı. Lüks tarihinin en
karanlık dönemini yaşıyordu; o dö
nemlerde televizyon programları ,
şimdiki "talk show"ların m onolog bi
çimi olan "netekim sevgili vatandaş
larım show"larımn yam sıra , yaka
lanan yasadışı örgüt elem anlarının
teşhir edildiği h aber bültenleri ile
doluydu. Bu teşhider sırasında sık
sık o kişilerin kaldıkları evler göste
ıilir ve 11 lüks örgüt evinde yapılan
aram ada . . . " şeklinde b aşlayan cüm
leler sürekli duyulurdu. Lüks o dö
nem içiıı en tehlikeli kelimeler olan
"öı·gü t" , ve "y asa dışı" ile birlikte
anılmaya başlanmıştı. Bundan kötü
sU olam azdı ! Lüks kullanıldığı hiç
bir dilde tehlikeli , yasadışı , vatan
lıaiııi gibi ç ağrışım lar yapm amıştı .
(Bu, yüce Türk ulusunun paşaları
nın da yardımı ile başardığı bir ol
gu dur.) Am a işin çok daha ilginç
olan yanı teşhir edilen evlere, kent
uygarlığın dan �asibini almış hiç
kimsenİlı lüks sıfatını yakıştıram a
yacağıydı. (Bunlaı· elbette birtakım
düzeysiz propagan da çabalarıydı ,
ama biz o yıllarda ülkemizin yöneti
mini elinde bulundu ranlarm söz kQ
nusu evleri gerçekten lüks buldukla
rına da inanıy oı·uz. ) Biitiin bunlara
rağmen lüks o dönemi ya saklanma
dan ve toplatıl m adan atlatmayı bil
di . Örneğin lüks sabununun "her
türlü ticaretinin ikinci bir em re ka
dar" yasaklanmamış oluşu "şahin"
gözlerden kaçan bir ayrıntı mıydı
yoksa, her zama nki gibi , "dış nıilı
raklaım" bir oyuııu m u , hiç bir za• • •

Bu noktadan sonra incelemem izi "BIZ"e yöneltmel iyiz.
" BIZIM" için neler olum l u , neler ol umsuz? Ol u m l u btri m iyiz,
olumsuz mu? Kısaca nasıl bi riyiz?
Kendim ize bu tür soru lar sormaya başlad ıG ım ızda
varacag ı m ız nokta psi kana l izd i r .
Söz kon usu "l üks" psi kanaliz oldug unda d a h e r şey,
diger l ü ksler için oldugu g ib i , bizi m kim olduGumuza baG i ı d ı r .
man bilinemedi. (EyHilist ve post
eyiiilist araştırmacılara bir konu da
ha!)
Bir özet yapmak geı·ekirse, hiks bizi
karanlıktan kurtardı bol ışıklı bir
dünya sundu , sonra yavaş yavaş ka
pitalizme ve kentli yaşam a alıştırdı.
O ysa biz ona hiç de iyi davranm a
dık, haram dedik, gereksiz harcam a
olarak gördük , onunla alay ettik ,
h atta onu yasadışı , vatan haini gibi
kelimelerle birlikte andık . Oysa hiç
bir zaman anlamadık ki (bunu ara
sıra şapkasını alıp gitmek zorunda
kalan adamla on u buna zorlayan
Devrek bastonlu adam da anlaya
m adılar) lüks ağzımızın suyu akarak
seyrettiğimiz batı uygarlığının "ol
mazsa olm az" bir parçasıdır. "Çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşm ak" ,
"çağı yakalam ak", "küçük Amerika
veya Japonya olmak" . . . bütiin bun
ların , "tek caddeli kasaba esnafının
bir lokm a bir hırka zilmiyeti" ile
olamayacağını da göremedi k . Çok
ayıp ettik çok ! Am a lüks "Türk dos
tu" çıktı, bizi tüm nankörlüğümüze
karşın bırakıp gitmedi. Yani önü
müzde bir şans daha var, her şey bi
ze bağlı , BIZIM lükse layık olup ol
m adığımıza.
Bu yazıya , "Psikanaliz bizim için
lükstür" cümlesi başlamış ve öner
menin taşıdığı olumsuz anlamın liiks
kelimesinden ka ynaklanabileceğini
düşünmüştük. Oysa çeşitli ömekler
le gördük ki , lüks kelimesinin ania
nıt bütünüyle BIZIM ona nasıl bak
tığımıza bağlı . Öyleyse cümledeki
olum suz anlam "BIZIM" kelimesin
den geliyo r . S öz konusu anlam
"olumlu" olsaydı o da "BIZ"den kay
naklanacaktı.

Bu noktadan sonra incelememizi
"BIZ"e yöneltmeliyiz. "BİZİM" için
neler olumlu , neler olumsuz? Olum
lu biri miyiz , olumsuz mu? Kısaca
nasıl biriyiz? Kendimize bu tür so
rular sorm aya başladığınıızda vara
cağınıız nokta psikanalizdir.
Söz konusu "lüks" psikanaliz oldu
ğunda da her şey , diğer lüksler için
olduğu gibi, bizim kim olduğum uza
bağlıdır.
Psikanaliz kimilerine göre "gereksiz
bir m asraftır"; gereksiz olduğu tartı
şılabilir ama "masraflı" olduğu doğ
ı·udur.
Kimileri için· "aydınlık, ışık" getirici
dir; bir tedavi tekniği olarak da za
ten btmu amaçlar.
Kimi diğerleri psikanalizi "tehlikeli"
bulur; doğrudur uygulanm ası u z
manlık ve deneyim ister . . .
Demek ki psikanaliz lüks kelimesi
nin çağrıştırdığı tüm anlamlara gön
derme yapabilir. Bunu saptadıktan
sonra yazımızı , her ikisine de layık
old uğum uza inanarak "psikanaliz
bir lükstiir" diyerek bitirebiliriz.
Lüksü, pslkanallzl ve
lthd seven ltlrl
Not 1: "Psikanaliz bir lükstür" cümlesin
den rahatsız olanlar, cümleyi eski haliyle,
yani. "psikanaliz bizim için lükstür" olarak
kullanmakta devam edebilirler. Bunda

"BlZIM JÇJN'' bir sakınca yoktur.
Not. 2: "Lüks Melahat"i unutmuş değiliz.
Yazıyı kişiselleştirnıek istemediğimiz için
yer vennedik ona. Yoksa Müslüman-Türk
erkeği. ni. n u.ğrundu "tomar la" para harca
dığı "o" tek lüksünü hatırlamamak nan
körlüklerimiz zincirine bir halka daha ek
lemek ol�az mıydı?
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ET
D oğdum büyüdüm ol<:uma � b aşıma oldu dert ;
Asl<:erlik çağı �

itam � emir � terhis e t . . .

Dünya evi va

adım o da dert ! . . .
ane elim
akibet cür ' et

S onu ne olur n

Ya da Allahım yeter

az

ad et ! . . .

B.M
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"HELAL OLSUN SANA"
Mustafa Akyol 1979
Ankara, Beypazarı
doğumlu, orta ikinci
sınıfta, "Hemofıli
hastası" orta birdeyken
"okul merdiveninden
uçtuğu'' için sağ bacağı
bükülemez olmuş.
·

ve sevdirmekti " "Yaşa dığımız yer
yani Beypazarı küçük bir kasa

"TARIH BOYU YA SABlR ! . . .
Bütün dünya dergiyi aldtgt için

ba. Buradaki i nsanla rın çoğun

uzak ülkelere dergi yollamak

l uğu bağn a z . B azıları kızlarını

amaetyla tekerlegi de onlar

okula b ile gönder ın i yo r . Ya n i

bulmuştulardt . (-muştulardt geçmiş

Beypazarı bir mizalı dergisi çıka

zamant da bu zamanda

r a bilmek için pek u ygun değil .
Çoğu öğrenci 11Bu dergiyi alacağı

Şimdi bunları n iye yazdık? Mus

ma gider , bir siınit a lı ı·ım" d i ye

tafa , lise b irdeki ağa beyi U la ş •l a

d üşünüyor . Halbuk i biz 3 sa yfa

birlik te ••ya S a b ır11 a d ı n d a bir

lık bir dergi için 12 saat uğraşı

dergi çıkarıyo r . Şöyle 11 Dergi çı

y o r uz .

Uyuın u yo ruz .

Y a z ı yo-

bulunmuştu.
-Göktürk döneminde kadromuz,
Mtsttk Tunga, U/aş Tunga ve
Alper Tungadan

oluşuyordu.

Alper Tunga ölüp, tsstz acun
galtnca Alper Tungantn yerine

d üşü

ruz . . . . . . yazıyoruz. Ama onlar lO

nüyorduın . Ama b u n a cesaret

d a kikada okuyorlar . Biz gene de

edemiyord u m . Ahim bir gün eve

yılmaya cağız . Sonuna k a d a r bu

elinde bir dergi ile geldi. Dergiyi

işi sürdüreceğiz . " " Dergim ıo•lar

st{Jmadtt)t için o dönemde

bir arkadaşının çıkardığını s öy

s a tıyor . Çok zenginim. Ş u anda

dergiye yaztlmamtşttr.

led i . Ben de 11 B e n i m b aşını k e l

cebimde en a z 5000 TL var. Ay

Ergenekon, Tokuz O{Juz On

m i ? B e n n iye b öyle b i r dergi ç ı 

rıca bir okulum , bir s ınıfım , bir

Uygur ve Gilgamiş destanlanda

k a rııı ıya yı m . 11 ded i m . 11 11 İlk s a yı

ş u bem ve bir de numaram var.

ilk defa dergimizde

mız ancak 25 sata bi ldi , geçen dö-.

Daha ne olsun? "

nem . B u yılın başında tanıtım sa

Ya Sabır d a , Zaman Gezgini Dr .

yaymlanmtşttr.

yısı yaptı k . Bedava olduğu için

S ch oo l , Akif Dede Mafya Story ,

adeta ka pışıldı .

Yağlı Yorum 11Enginar Dıçy a lar11 ,

Tiraj ıınız bir a n da 50-551e yük

11 Haberler" , 11 Tarih Boyu Ya Sa

seldi11 . " De rgimizin fi na nsmanını

bır11 gibi köşeİer yer alıyor11

karmayı ilkokuldan beri

dergiye Görklü Kocaoglu Bamst
Beyrek altndt. Yalntz adt dergiye

Dede Korkutunda dergimize
büyük katkt!an olmuştur.
Deli Dumrul hikayesini dergimiz
için yazmtşttr. "

karşılıyoruz .

Ş im d i dergide Prof. D r . Semih

Dergiyi elimizle yazıyor ve foto

Tarih imzasıyla ya yıııl a n a n 11Ta

k o piyle ÇGğa ltıyoruz . 11 11A ın a c ı

r i h B o y u Ya Sa bır" köşesinden

Mıstık artık Şizofrengi•ye de

ınız öğrencilere ıniz a hı ta nıtmak-

bir bölümü sizlere aktarıyoruz .

yazac a k . Di mi Dostum?

s a dece

kendimiz
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Biliyorsanız size anlatacagım .
Bilmiyorsanız anlatmam.
Deneyimleriniz ne ka da r farklı
olursa olsun yalnızca tek bir
amaç olabilir: Apaçık görüneni
açıga çıkarmak. Birinin bir dige
rine kendisinin h ildigini bilmesi
ne izin vermek bir şeydir (Böyle
ce kişi bilir ki, digerlerinin hildi
gini kişinin hildigini digerleri bi
lir vesaire). Kendini hegenmişli
gin sosyal ayıbını göze alarak
(belki bu daha ziyade bir saygı
sorunudur) , diyalog içine girilen
kişinin apaçık görüneni kavrayıp
aramızdaki hoşluktan bunu ko
vacağına kesin gözle hakmak ise
bambaşka bir şeydir.
Ne var ki, o zaman da , "kişi yete
rince a cımasız degil se, bir Sa
dizm icat eder . 11
Yabarıcdaşma üzerirıe: B ilinç

dışı bir bilinçtir. Doğadaki diya
lektik.
Yabancılaş m a , ilk haştaki "bir
lik" in dağılması ile ilgili, kuşku
suz

'insanın ortamında" yaban

cılaşma ' söz cügünün uzun bir
geçmişi var . Hegel için , içimizin
dışında birşey bulunduğunu kav
ra dıgımız mutsuz bir gerçekle
baglantılı idi (nesnelleştirme ve
dışiaştırma ) ; metafizik iç ile dış

y

a

arasında , yalnız ve yalnızca So
yut Ruh'un kendi kendini tat
minle ulaştıgı orgazmla açılacak
bir geçit vardı.
Diger yandan Marx yaban cılaş
mayı pratik olara k , gündelik ya-
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şanıda kiş�lerin edimlerinin (nes
nelleş tiı·me ve dışlaştırma ) ken
dilerine karşı dönmesiyle ortaya
çıka n bir k avram olarak gördü.
Yabancılaşmayı toplumu sömü
ren ve sömürülenler olarak sınıf
Iara a yrılmasının sonucu olarak
ele aldı ve b unun kökenin i öı;el
mülkiyette görerek , çalışmalarını
yaşadıgı çagın en insanca b ilimi
sayd ıgı politik , ekonomik eleşti
risine yogunlaştırdı (ne var ki
biz bugün yabancılaşma yı d iger
ins a n ve doga bilimlerinde de
araştırıyoruz). B u b ilim (Ada m
Smith, Ricardo , Millus) bir yan
dan üstü örtülü şekilde , yabancı
laşmayı toplum yararına gerekli
görürken , diger yandan görmeye
hazır olan kişilere bunun dogası
nı a çıklama ktan geri kalmadı .
Ancak günümüzde eleştiri, bur
j uva ifadeleri içindeki tüm bilim
lere , dogrudan en gelişmiş psiko
analize_ ve 'sa çmanın toplumbili

'

.

'

Insanın ortamı , yansıyan

bilinçliliği (neyin farkında
olduğumuzun farkında olmak)
doğuran bilinelilik -edeminin
işlemesiyle ortaya çıkar.
Ardından, bu edimin
dizgeleştirilmesiyle bilgi
doğar-

Yansıma-öncesi

bilinci

bilginin yansımasına
indirgerneye çalışmak büyük
bir hata olurdu.

ıııine' dek inmelidir ya da çıkma
ri ve sonuçları gibi. Bilgiyi 'bir

nunda birileriyle konuş a b ildi-

tutam tuzla birlikte' alırsak, üs

gim , sonunda beni anlayan ka

'İnsanın ortamı' , yansıyan bilinç

telik onu kullanabilirsek hiç bir

fesli insanların kafesleri açarak

liligi (ney in farkında oldugumu

sorun kalmaz. 'İyi' yabancılaşma

elimden tuttugu ve birlikte uzak

zun farkmda olmak) dogura n bi

da olasıdır- yabancılaşma ahlak

laştıgımız rüyanın psikoanaliti k

linçlilik -ediıninin işlemesiyle or

s al bir lanetieme degildir.

yorumunu reddediyorum- kimin

lıdır.

kimi kurtar dıgını sorgulama ksı

taya çıkar. Ardından, bu edimin
dizgeleştirilmesiyle bilgi dogar .

Yansım a , olasılıkla (filogenetik

Yansırna-öncesi bilinci b i lginin

olarak) a ntropoid maymundan

zın).

yansımasma indirgemeye çalış

insana geçiş sırasında ve ( ontoge

İns an lar (neden

m_ak b üyük bir hata olurdu.

netik olarak) insan bebek, eriş

alet kullanmaya üçmilyon yıl ön

kinler tarafından 'sonunda (biz

ce başladı. İki milyon yıl önce

B ilgi , kuşku s uz , yabancılaşma

ler gibi) insan oldu ' dendigi za

ateş yakmaya başla dılar. Yalnız

dır (bilinçlilikte yansımanın ya

man ortaya çıkmıştır . Yine de ,

ca

rattıgı ayrılma ) . B ilgi , iç ile dış

hayvanat ba hçesindeki kafesine

görnıneye h a ş l a y a b i l d i ler .

arasında öyJe gizemli bir salınını

hapsedilmiş bir gorilin belli an

dünyaya ya nsıdıktan s o nradır

içerir ki, onun gerçekten 'orada'

larda 'fa rkındalıgının bilincine

k i , insanlar kendi üzerlerine

('dış

gerçeklik') oldugunu sanı

va rması bence kaçınılmaz (bu

yansıyabildi . ' İnsan özne kendi

rız -tıpkı gerçekten gerçek etkile-

nedenle, sık sık gördügüm so-

yadsımas ıyla dogdu; kendi gö-

=

1

100 . 000

ins a n ' oglu ? ) ,

yıl önce ölülerini
Dış
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mülüşüyle. ' İnsan öznenin bir bi

sak, akıl veya kendilik belli an

lim nesnesi olarak geçmişi yalnız

larda yansıyan bilinç dizilerinin

ca iki yüzyıllık.

'iç salgı' sıdır. Analoj i , 'iç salgı'
nın 'akıl' veya 'kendilik' in olması

Ya nsımadan önce, belli evrelerde

beklenen (bilinç tarafından) fa

-post-natal erken bebeklik evre

kat olmadıgı o özgül hiçlige hu

leri- Freudyen (ve Rankyen ve

harlaşmasıyla kırılır.

Kleinyen vs) Mhilinçdışını" (do
gtım-travması, imrenme gibi aşı

'Bilinç dışı' , bilincin kendi bilin

lanmış fa ntaziler , k astrasyon ,

cine varmasını s aglayan yansıyan

baştan çıkarma-tüm ödipal göste

bir bilinç edimidir. Yani, bilinç

ri) oluşturan bir yansırna-öncesi

dışı, bilginin temeli olan bilincin

bilinçlilik vardır.

bilin çliliginden fa rklı , yansıma

Agla yan hehegin olanca hilinçlili

öncesi bir bilinçliliktir. Bu yansı

gi diger p arçalayıcı , kırıcı etki

ma öncesi bilinç, yalnızca insan

lerle birlikte psikoanalizin insaf

cenininde degil, tüm canlı türle

sız yüküyle de sakatlanır. Jung,

rinde vardır. Daha da ileri gide

Freudyen bilinçdışını geliştirdi

rek, neden yansıma öncesi bilinci

yine a şılanmış fantazileri olan ,

inorganiklere -çamura , çeH!e ,

a ncak bunları, insan heynindeki

daglara ve göklere dek genişlet

yeri sapıanabilecek veya sapta

meyelim ? Bu soru ya verilecek

n a m a y a c a k (Jung bu konuda

yanıtın olumsuz oluŞ unun tek ne

ı

kuşkulu) 'ırk' a a it 'kollektif hi

deni bilincin bilgiyle olan etimo

lindışı ' .

lojik haglantısıdır.

Nöro-fiz yoloj ik ola n ,

hem önemlidir hem de olası tehli

İnsan, insan-olmayan ve inorga

keler içerir. Kişi onu bilginin bü

nik ara sında bir devamlılık ku

tünleyici h areketinde anlayahi

rabilecek bir konuşma tarzı bul

lirşe önemlidir, ve kişi insan nes

mak istiyorsak, 'duyarlı dizgeler'

neleri 'yönetmek amacıyla insan

den , 'moleküler , atomik ve sub

deneyiminin gerçegini ona indir

a tomik' kavramsal birimlerden

gemeye çalışırsa tehlikelidir.

sözetmeliyiz . Ancak , duyarlı diz

B ilincin kendi üzerine yansıyan

gelerin kavram öncesi olgusal bir

edimi, insanın yansıma öncesi hi

gerçekligi vardır. Bence bu ger

linçliliginin tek ed imi degildir ,

çeklik, yani yansıma öncesi hi

diger bir eylem alanı, yansıma

linç insanın çok ötesine uzanır.

öncesi bilincin , nesnesini hem ay

Şiirsel bilinçlilikte, üzerinde çalı

rılmaz (bilinçten) hem de aynı

şılacak tek hammadde duyarlı

zamanda 'öteki' olarak sundugu

dizgel�rin devamlılıgıdır. Bu ise

eylemdir. B ilincin, yansıma ön

ancak insan duyarlı dizgelerinin

cesi veya yansıyan, gittigi yönün

insan olmayan dizgelere uyarlan

özgüllügüııden (meka nsal (fizik

ması ile olasıdı r. Hayva n , bitki

sel)-olm ayan) başka bir nesnesi

ve minerallerin diline kulak ver

yok tur. B ilinç 'akıl' ın ya d a

mek gerekiı·.

'kendilik' i n bir 'dış salgı' s ı degil
dir. Aldatıcı bir a naloji kura r-
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1
'1!1

u mektubu sıze dünyanın herhangi bir yerinden yolluyoru m . Efendim hen

yaklaşık on yıldır b i r

araştırma ekibinin içinde yer almakta yım . B u s ü re içinde

katıldığım otuzun üstünde çalışma birçok dergide kaynak olarak gösterilmiş olmasına
karşın bu dergilerin hiçbirinde adımın geçmiyor olmasından fena halde muzdaribim .
"Ark" denen bir c3:nlı türüne dahil edilmiş olan ben , litera türde "Meşhu r Adam ve
arkadaşları" olarak gösterilmekten bıkmış usanmış bulunmaktayım. Çileden çıkmam s öz
konus u . Üstelik Meşhur Adam ile arkadaş falan da değiliz . Kendisini hiç sevmem. Ekip
başımızdır. Kendini beğenmiş , duygusuz ve küstahtır. Bense sessiz sitemsiz işini yapan,
akş am ları pij amalarını giyerek erkenden yatan bir karaktere sa hibim . Belki de bu ne
denle yani yağcılık yapmadığım, el etek öpmediğim için bu adam beni araştırmalara 5. ya
da 6. isim olarak yazmakta ve literatüre geçmeme engel olmaktadır.
lnanınız yıl içinde çeşitli tu ristik beldelerde (deniz , göl , şelale kenarları , da� e tekleri .
manzaralı yerler) bilimsel amaçlarla yapılan kongrelere dahi katılma ktan çekinir bir
hale geldim. Ç ü n k ii kimse beni ta nımıyor. Kendimi "Meşhur Adam'ın ark " ı , olarak
tantmak mecburiyetinde ka lı yorum. H albuki benim de bir adım ve soyadını var. Onun
nereden "ark"ı oluyormuşum . Netice olarak bıktını yani.

AFP

Meçhul Ad�
(Arkadaşsız, sade)
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Başlangıcı fazla uzun tutmaya ge
rek yok: Şimdi, ilk döneminden çok
uzakta da olsa Genesis, hala rockçu
lar için serinierne imkanı bulduklan
sakin bir liman . "Sakin", çünkü ne
söylediklerini anlatmak için dolarn
haçl ı yollara, cazip ses ve "ışık"
oyunlarına tevessül etmiyorlar. An
laşılmaz�� ya da tam tersi basitli
ğin aldatıcı "derinliğine" soyunmu
yor; bugün ortalıkta ( tüm dünyada)
"rocker" diye dolaşan zibidilerin an
lamak için zahmet bile edemediği
"meseleleri" sanatçı halet-i ruhiyele
rine göre "söylü yor" . Bu söyleyiş ,
kim seyi yerinde oturtamaz alında,
bir serpinti gibi , odasının köşesinde
plağını küçük bir bebeği ele alır gibi
tutan dünyanın dört bir yanındaki
karşı-ruhu yatıştırır. Bugün "estab
lishment"in piyasaya p ompaladığı
ruhu sefil güruh için söylemeye dili
mizin varmadığı bir yana, aklımıza
bile gelmediği bir terimi, Sanatçılığı
yeniden yaşatan bir addır Genesis.
Bu yazı , Genesis'i ve Peter Gab
riel'i yıllaı·dır takip eden , dergi ka
paklarmda onların adlarını arayan ,
ses seda çıkm ayınca tedirgin olan ,
"acaba m üziği bıraktılar mı ?" diye
gizli gizli endişelenen ve her haberini
aldığında hiç hayal kırıklığına uğra
madığı için kendisiyle ve onlarla gu
rur duyanlar içindir.
Us'ın kapağmda, dünyanın dört
yanından sanatçılaı·ın albümün şar
kıları için yaptığı resimler var. Her
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resim , o sanatçının o şarkıyı bak1şını
yansıtıyor. Nursery Cryme'ın kapa
ğındaki ill üstrasyondan bu yana
epey ilerleme var gibi göriinüyo r.
Us, Gabriel'in Genesis mirasının "dı
şında" bir albiirn mü ? Passion'ı Ge
nesis'in neresine koyabiliı·iz ? Peter
Gabriel , Genesis'de kalsaydı , "We
C an't Dance" gibi bir albüm çıkar
mıydı ? Hangisi hala Genesis ? Gab
riel mi ? Genesis mi ? Yoksa bugün
kü Genesis, bir "başka" Genesis mi ?
Genesis'i m ükemmeliyetçi gı·up
lar arasına sokan ve aynı zamanda
daha sonra onları diğerlerinden ayı
ran yönleri, 60'larm heyecanlı dö
nemlerinde çıkardıkları albümlerin
de hayatı "doğrudan" söylemehen
çok onu nasıl söyleyebilecekleri üze
rinde düşünme cesareti gösterebil
melerindeydi. 60'larm ikinci yarısın
da Londra'da kümelenen rock çevre
lerinde "m üzikal ifade" tarzı üzerin
de kendiliğinden geli şmiş iki ana
tarz oluşmuştu . Beatles'ın temsil et
tiği kısa zamanda hegom onyasını ku
ı·an "pasifist-gençlik" ağırlıklı tarzın
y anısıra , bir alt k ültür olarak
"physcedelic-panteist" anlatımlar
arasmda gidip gelen mistik-gerçekçi
anlatımlar özellikle şehirde etkiliydi.
Genesis'in müzik grubu olarak kuru
luş öncesi köklerinde bu anlatım
farklılıkl a rını n izlerini bul m a k
mümkün . Birinciden ikinciye evrilen
bu grup-öncesi dönem de, Grubun
önemli iki ü yesinin (Gabriel ve

Banks) bir şarkı sözü kollektifi kur
muş olmaları , anlatım kaygılarının
ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu kol
lektif ruh, Genesis'in ilk albümlerin
de söz ve müzik: Genesis anonimliği
ni yarattı .
Genesis'in 75'e kadar süren Gab
riel'li döneminini temel karakteristi
ğini, metaforlara dayalı sözler ve da
ha sonra art-rock olarak adlandırı
lacak "katmanlara ayrılmış müzikal
yapı" oluşturuyordu . Sözlerin meta
forlar arasmda sürekli gezinmesinin
bu müzikal yapıyı zorladığı düşünü
lebilir. ancak bugünden geçmişe
baktığımızda Genesis 'in "rengini"
oluştuı·an bu yapının başka gruplar.
tarafındn hiçbir zam an beimsenme
diğini , hatta Genesis'in de (Peter
Gabriel'in de) bu söz-müzik yapism
dan da adım adım uzaklaştığmı gÖ
riiyoı·uz. Bunun nedeni, birçok mü
zik eleştirmeninin de ısrarla üzerin
de durduğu gibi bu yapının oturma
mışlığmdan mı k aynaklamyordu ?
Collins, Gabriel gruptan ayrıldıktan
sonra y ap tıklan il k albüm olan A
Trick of The Tail için , katmanlara
ayrılarak bölünmüş müzikal parça
larm birbirine eklenmesi gibi algıla
nan Genesis sound'unu biraz daha
geliştirerek d aha bü tünsel bir yapı
oluşturdukl arını s öylemiş ve bunu
kendi m üzikal anlayışl arında bir
"evrim" olarak nitelemişti.
Aslında , ne Genesis, ne de Gabri
el bir d�a hiç ilk beş albümlerinde-

Cyntia'nm duyduğu pişmanlı.k ve
peşinden sürükleyişi . . Sonra da biti
vicdan azabmı azaltma çabaları,
rişi. . Tavsi ye edilir .
Alhümün son parçası The Knife Henry'nin artık yokolmuş yaşamm
(Alhümün kapak desenlerinin de ko dan yakalayabildiği tek şey olan mü
nusu), fişek gibi bir girişle başlıyor . .
zik kutusu . . . Ve Henry'nin tüyleri
llerledikçe, izlenmesi zorlaşan bir ürperten mırıldanm ası: Sadece biraz daha/ sadece biraz
karmaşıklık hızına ulaşıdaha zaman/ zaman vü
yor; rock'un en güzel yacudunu terkediyor.
m: Tempo ve ri tm , her
geçen saniye daha da ar
Ve Cynthia ile Henry'nin
. . gii t ii r i i n; e n . .
tıyor , izleyebilmek için
müzik kutusu aracılığıy
daha da çaba göstermek
la kurmayı başardıkları
gerekiyor, çok az soluk
son ve b üyük iletişim . .
alma yerleri var, oralarda da izleyi Steve Hackett'm gitanyla vücudu sa
ciye sadece hayranlık duymaları ve ran o zaman dilimi . . . Bir oda, du
çoşkulanmalan için vakit veriliyor varda bir çalar saat var . . Henry ifa
sanki. S onra , birdenbire ritm ve desiz ya.tıyor . . Tüm yaşamını etkile
tempo bitiyor, kendimizi karanlık yen basit bir yaşam diliminin acısıy
bir ormanın içerisinde yolunu ara la Cynthia, Henrry'e bakıyor . . Söz
yan yaşlı bir adamın kalp atışlarını süz bir çocuk oyunu, çok h üz ünlü. � .
dinlerken buluyoruz . . Burada Gab büyük olmadan büyüklecin becere
riel'in flütü, yine yol gösteriyor, meyeceği birşeyi yapmak . : Ardından
(ama bir anda bıçak çıkıyor! Ortalık bir haykırış: Neden bana .dokun
birbirine giriyor, ·Rutherford'un gi muyorsun/Şimdi dok u'lı bana/şim
tarı burada defalarca dinlenebilir. di . .
Sırayı devralan Rutherford, o orma
Nurseı·y Cryme'da bahsedeceğim
nm - içinde mi dışmda mı olduğumu ikinci parça, 2. yüziin son parçası
zu bilemediğimiz o karanlık yerin olan 8 dakikalık bir diğer Geı;ıesis
başyapıtı The Fountain of Salma
hissini bize biraz daha .kavrattıktan
sonra arkaya çekiliyor ve Banka'in cis. Yaylıların yerinde kullanıldı
önünü çıyor. Banks, kısa bir gezinti ğında ne kadar etkileyici olabildiğini
den sonra yeniden ana ritmi yakalı bir kere daha gösteren bir girişle Ida
yor ve Son .sözü söyleme şeı·efi .Gab Dağı'na doğru yolculuğa başlıyoruz.
riel'e veriliyor. Gabriel de bu fırsatı Herm aa�rodit hakkında bir parça .
çok iyi kullanıyor ve The Knife'ı ve Hem erkek hem kadın üı;eme organ
albümü bitiriyor. Bir albümden da larını taşıyon bu çiçek, aynı zaman
ha başka ne beklenebilir ?
da eski Yunan mitolojisi'nde Tanrı
Hermes ile Tanrıça Mrodit'in yasak
. Nursery Cr.yme
aşklarından doğan erkek çocuğun U,
S teve Hackett ve Phil C ollins'in mi, Tanı-ılar arasındaki bu gizli sev
Genesis'e katıldığı bu albüm , mace ğinin ürünü olan Hermaafrodit, İda
ranın yeni bir diğer güzel durağı. Al Dağı'nda , sadece orada yaşayan can
büm tüm zamanlarm eniyi bestele Warla yaşayarak büyür . . Karşılaştı
rinden Musical Box ile açılıyor. Ste ğı sn nilliferi Salmacia'le birleşir. Mi
ve Hackett'in gruba getirdiği hüzün, tolojiye göre, Hermaafrodit'le S al
Collins'in kendine güvenen soloları macis'in "bir"leştiği suda yıkanan
ve Gabriel, Banks, Rutherford üçlü herkes Hermaafrodit olacaktır . .
sünün gittikçe m ükemmele ulaşan
Tony Banks'in tuşlularda yakala
performansları Musical Box'ta ci dığı melodiyi, her adımda ileri götü
simleşiyor. Bu parçada Hackett tüm
ren yaylı çalgılar, öyküyle birlikte
zamanların en iyi gitar �ololarından gerideki yerlerini alırlar,. Her adım
biı·ini gerçekleştir�iştir.
da daha da derinleşen ana melodi,
9 yaşındaki güzel kız Cynthia ;
Heckett'm gitarına ve Collins'm da
y anlışlıkla h a y a tını kar a rttığı vuluna bağlı olaı·ak Gabriel'in sesin
Henry'nin odasında çok sevdiği mü de kulaklara yerleşirken , Ruther
zik kutusunu keşfediyor. Henry'nin ford'un has ataklarını izlemeye baş
odasında , müzik kutusımu çalarak lanz . . Burada geri vokallerde Phil
Henry'nin duygusal isteklerini karşı Collins'in gücünü göstermeye başla
laşırken , tahrip edilen o mucizevi dığını go ru yor.u z . S alm ac i s 'le
m üzik kutusu ve Cynthia . . Musical "bir"leşme öncesini ve sonrasını yine
Box , Old King Cole'ın belli belirsiz H�ckett betimliyor. Peter Gabriel'in
ın ı rıl d a n dığı ezgiyle b a ş l a r .
sahneye tiyatro maskları ve ilginç
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giysilerle çıkmaya başlaması bu al
bümden sonraya ·rasthyor.
Foxtrot

Genesis'in bu 4. albümüyle bir
likte r�ck'un en iyileri arasına girdi
ği söylenir . . O kategoriye almak için
Foxtrot'u beklemeleri gerekmiyordu
ama Foxtrot'un, çarpıcı bir yaylı gi
rişini takiben Rutherfoı·d ve Col
lins'in parçanın karakteristiği haline
getirdiği bas-davul ataklarmdan olu
şan bir melodiyle açtığı Watcher oj
the Skies ve ardından peşpeşe pat
layan melodilerle art-rock'u madde
madde tanımlayan bir Manifesto ni
teliği taşıdığı da doğru.
Get'em Out by Friday , bizde de
bugünlerde salgın halini alan toplu
konut içiiı tüm eski binaların yıkıl
m ası sorununu işleyerek som ut,
dünyevi bir meseleye doğrudan giri
yor. Metaforlara alıştırılmış dinleyi
ci topluluğu için zor bir durum . .
Styx Şirketi, bayan Barrow'un evini
boşaltmasını istiyor, 'insanlık adına'
ona başka bir ev b ulacaklarına ·söz
veriyorlar . . Bayar Barrow kirayı iki
katma çıkarmayı teklif ediyor! ama
vazgeçiremiyor . . Ve sonunda yenili
yor tabü . . Neyseki, Genesis dinleyi
cisini ahşkanlıklarına yeniden dön
dürmeyi tercih ediyor sonunda.
2012 yılının Eylül ayının lŞ'indeki
bir TV duyurusunu
ı
duyuyoruz
birdenbire :
"Üzülerek
duyurmak
zorunda-

yolu . . .

. . sana

yım ki, Genetik Denetim Bürosu in
sanlığın boyunda 4. kısıtlamaya
gitmek zorunda k.almıştır . : " İnsan
.

larm boylan, aynı eve daha çok kişi-:
nin sığalıilmesi için daha da kısaltıl
maktadır. Yeni yerleşim alanları
bulmak için S tyx Şirketi benzeri bir
kunıluşa görev verilir . . Ve yine ör
tük bir gönderme daha: "Elinizde.ki

toprağınızllJ-, bu dünyada daha
mutlu olacaksınız/ o halde cennette
de mutlu olmak için Kilise 'ye yardım edin. "

·

·

İkinci yüz tek bir parçadan olu
şuyor: Supper's Ready. Bir prog
resaive-rock klasiği . . Yaklaşık 23
dakika süren bu p arça 7 bölümden
oluşuyor. Belki bir hayalin anlatımı,
biraz gerçeküstü bir tavir . . belki de
yaşadığım ız , hergün yaşadığımız
'birşeyleri beklemenin' cevabı. Her

bölüm birbirinden bağım ız gibi gö
rünse de, tüm ünii topaı-ladığınızla
elenizde bir kara Kitap k alıyor . .
Oturm a odasın d a dolaşan, televiz
yonu kapab.p evgili inin yanma ge
len bir adam var başlangıçta . . Dı
şarda gecenin uzaktan araba sleri
geliyor . . Adam kadının yü zündeki
d�şirni görüyor gözleri yakınlaş
tıkca vücudlarındaki uzaklık artı
yor . . Dışarda 7 kişinin ayışığı altm
da s iz e yürüyüşleri duyulu rken
adam ka dına soruyor: "Merhaba
bebek, gözetleyen gözlerin ne ka
dar nıavilaşkınıızın gerçek olduğu
nu bilmiyor musun. ?/Akşam yeme
ğin seni bekliyorlaşkımızın gerçek
olduAunu bilmiyor musun?

ve çocuklarım alıp yeni Kudüs'üne
geri dönüyor . .
Adam kadına oruyor: Gözetle
yen gözlerin ne kadar nıavilaşkımı
zın gerçek olduğunu bilmiyor mu
s u n/B uradan çok uzaklarday
dım/Senin $evgi dolu kollarından
dön
çok uzakta/Şimdi geri
düm/sen iyi bir iş bulmUlsun.

Bu blok beste , Genesis'in top
lum sal yergjyipanteist bir ambalajla
sunmaya başlamasının ilk haberci i
olarak görülebilir. Bir yıl sonra çı
karacaklan albümle kendi perfor
manslarmm en üst aşam asının bir
basam ak altma kadar yaklaşacak
lardır.

dönmüş bir bencilliğe 'ulaşmış' in
sanların içi hoşalmış ahlaki �eğerle
rine müzikal olarak indirilmiş a�r
bir darbe Toplum daki depşik ke
simlerin görünüş� , depşik yöntem
lerle aktanlmış. Orneğin ikinci par
ça I K.now What I Like 'ta bir çim
biçme makinesinin gözünden orta sı
nıf degerieri sorgulamyor. Beşinci
parça The Bat ıle of Epping Fo
rest'te bir gazete h aberinden yola
çıkara k kenti paylaşam ayan gang
ster çetelerinin hesaplaşması alaşcı
bir dille veriliyor. . .
Genesis'in Seliing'le ulaştıklan
yerin sınırını zorlayabildikleri son
çalışma, Lamb Lies Down on Broad
way oldu. Bu üst sınıra da şimdiye
kadar kimsenin ulaşbildigini, ya da
ulaşmayı hedefle� sanmıyorum .

Seliing England by the Pound
Aslında bu hayatta herşey biı·bi
Rock tarihinde , müzikal olara k
riyl ilişkilidir değil mi? Bizler bir
birimizle, geçmişimizle bagl�ntı kur
üzerinde bu kadar uğraLamb Lies down on
şılmış, en ince n otasma
duğum uz ölçü de biz olabiliyoruz . .
Broadway
kadar işlenmiş ve icra
Bizim dışımızdaki gerçeklik diye
Bu alhüm Peter Gahri
birşey yok mu? Adamın kadına sev
edilmiş çok az beste var
el'in
Genesis'le birlikte
gilerini onayiatmak istemesiyle I kh
dır. Müzikte dinleyiciyi
. . �i i:-. l t T i ı·i m . . .
yaptı«ı. son albü m dür.
naton ve ltsacon'un yiğit ordu unun
70 dakika boyunca al>it
Bir ç o k kişiye gö re ,
savaş, intikam ve dehşet için düş
leştirebilen albüm da saGahriel, Lamb'dan son
maniarına yırtıcı kaplan gibi aldır
yısı da azdır herhalde .
ra artık Genesis olara k daha m ü
Seliing England, batan imparator
malarımn ilgisi var . . Banş için yapı
kemmel şeyler yapa m a yacakl arını
luk ve çürüyen y şam lar üzerine
lan bu ka vgaların da tarla ma su
anlamıştı. Bu albümden sonr·ası m ü
arayan çiftçiyi ilgisi var. Cen�etin . acı bir eleştiri, iyi bir düşünme fır
zik endüstrisinin başarılı ve parlak
biı· tasviri, bi r küçük k opya ı Wil
satı olarak görülebilir. Önce Gabri
low Çiftliği'nde şaşkınlıkla gözerini
el'in sesiyle albümün ana fikıini bir yıldızı olmaktı. Bu yüzden ayrıl
açan heı·kesin yalan söylediğini far
dı . Bundan sonra ı, Gabriel'e göre ,
alan bizler, ayrmtılara girmede�
sadece tekrar olurd u . . Floyd'un
keden m üzik kutulu (Henry?) çocu
önce H ackett'tan müzikal fikri al
Wall'a kadar çıkışlan gibi . . . (Pa
ğun da diğerleriyle ilgisi var . . Anne
dıktan sonra şaşırma oturumiarına
rantez: 74 etiketli Lamb Lies . . , 79
ve baba . . İ yi ve kötü . . İngiliz Bay
başlıyoruz. Hackett'ın açılışıyla m ü
rağı taşıyan Churchill . . bayrak bir
z4,� a lında adece gitarın tınılan etiketli Wall'un temelini oluşturdu
ğunu d üşünü yorum .
LalJlh Li
pren miş . . pr ns bir tuğl ayrn ı ş . .
mn olmayıp, geıideki vokalin (korQ
es . . 'daki duvarlar sanki W all'da ye
tuğl a bi r y u m u rtaymış . . yum urta
nun) belli belirsi� başlayıp gittikçe
niden karşımıza çıkar) S onu da ol
bir kuşm uş . . . Evet , · çok kaı·m aşık
yükselen eşliği oldu�unu anlıyorsu
herş y .. Sanki bir kıyamet gününe
m yan aşağıdaki bölümün m � tık
nuz . . Am a bu duygu da kısa ürü
zinciri de özellikle yok. Bir iki yer
yaklaşır gibi konular dağılıyor, söz
yor, ritmin n değiştiğini , Genesis'in
ler a n l a m ını yiti riyoı· , Alıd-i
deki nesne , araç ve isim değişilcliği
bir bütün olarak parçaya girdi�i
Akit'l rdeiı Ortadoğu efsan lerinden
gibi her gün, yeniden doldurulabilir.
anlıyorsunuz . . Ama hayır, parçaya
geçiyor deniz canavarlannın a�
sanıyoru� . . Tabi , isteyen Gerçe�r
daha girilmediği his i uyanıyor kısa
dan ateşler fışkırttığı ve gökyüzüiıü
tersini okuduğunu da düşünebilir.
bir süre sonra . . . Başka bir ı·itm ve
yıldızlara bezediği denizler giriyor, · bir başka çalgımn öne çıkması . . deı·Parn:ıa�armızı gözlerimin önün
de tutmaya devam edin . Yazarken,
Mago 'un korku uyla çocu kla n ye
ken bunun sürekli tekrarlandığını
raltına saklıyoruz . . .
duvarlarla kaplı bir yerde canilar
geç de olsa farkediyorsu
ı
V kıyamet geliyor . .
daki kelebeklere biraz bakm�k isti
nuz . . . Evet, aslında par
Şeytamn işaretiyle 666 , ıı
yorum. Bellekteki insanlar olay�ax:�
ça hiç başlam ıyor . . Onartık yanlız değil. Şeyta
öyle bir tutturulrnuş ki hatırlamakta .
lara 'art-rock' tanımını
. . l �t·n . . .
mn dünya ya indiğini angüçlük çekiyorum . Ancak birisini
� erdiren de bu sam yo
lıyoruz . . (6. parça) Pisarum : llginin, tetikte dur
seçebiliyorum ; parçalanm ış, çürü
gor, "Özlii kleı-ini ( ! ) dümüş ve başka bir hayat tarzı ile bes
ma halinin sürekli canlı
zel tiyor (çünkü ayışığı yan ıyor göz
tutulnıası için bir parçayı oluştu ran
le nen birini . .
lüklerinden) ve kanla yeni bir çağın
tüm unsurlan bir anatçı duyarlılı�
Bu, doğanın tamamiyle eritelebi
sÜı"ini yazmaya başlıyor . . Tan rıla
ve ciddiyetiyle tek tek işlemeleri ve
leceği bir m adde. Rael olarak smıf
rm Tanrısı, Kralların Kralı güneşin
sonra hirleştirmeleri . .
landırılmış. Rael henden nefı·et edi
yanılıbaşında du ran meleğin sesini
Bu hiç başlamayan alhüm , bu
yor, ben Rael'den hoşlanıyorum .
duyuyor: "Hafif bir akşam yemeği"
sosyal tasvir, sadece hırsa ve gözü
Eyet doğru , devekuşlarının bile
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da olmalı ya da bir bir kuş yuvasın
rilmiş yüzeyin biçimini alıyor. Bulut
duyguları vardır. Am a aramızdaki
da ya da bir rabmin zarından düş
katılaşmaya başlıyoı·, Mete Caddesi
ilişki öyle birşey ki, ikimizde yaşa
mek üzeı·e olan bir yumurtanın ka
boyunca Doğuya ve B atıya doğru
dıkça birşeyler öğreniyoruz . Rael iyi
buğunda. , Nerede olursa olsun, ken
yayılıyor ve karanlık gökyüzüne ula
vakit geçirmekten hoşlanıyar, bense
disini huzurlu ve çok temiz hissedi
şıyor. Duvar oluşan gerilimi emer
iyi kafiyelerden . . Ama artık beni gö
yor. Midesinde sıcak suyla güzelce
ken , öbür tarafta biraz önce olanlan
remeyeceksiniz; çünkü benim varlı
ısiatılm ış bir yalancı m eme varmış
üç boyutlu gösteren �irekran haline
ğını dan nefret ediyor. Bu yüzden
gibi hoşnut. . O halde neden endişe
geliyor. Ve duvarsessizce ileri doğru
eğer onun öyküsü dayanılır gibi de
leniyor? Bütün bunları ne demek ol
ğilse, benim parmağını olabilir bun
hareket ederek önüne çıkan herşeyi
duğunu niye merak ediyor? Kendisi
kendisine katmaya başlıyor . Hiçbir
da . . Anladınız nı ı? (Yani , kafiye
ni bilinmeyene bırakıyor ve uykuya
planlanmıştır. . kuklalar)
şeyden kuşkulanm ayan İstanbullu
dalıyor.
lar, görünüşe bakılırsa olan biteni
Titreşen ibre kırmızıya geçiyor.
İçinde güçlü bir kusm a isteğiyle
görmüyorlar.
New York yatağın da sürünüyo r .
soğuk terler içinde uyamyor. Koza
Rael , AKM'ye doğru kaçmaya
Yorgun davetlilerden gece tiyatrosu
görünürlerde yok şim di ve içinde
b aşlıyor. Geriye bakmak için her
nun sıcaklığını terketmeleri isteni
bulunduğu mağarayı daha iyi göre
duruşunda duvarın daha ilerlediğini
yor. Ödenmemiş ekstralar Uyuyan
biliyor. Çatıdan akan sıcak su daha
görüyor. Duvarla arasındaki mesa
B roadway'i huzursuz ediyor. Sol a
çoğalmış . Ve stalacite'ler ve stalag
feyi korumayı başardığını düşündii
YÜRÜ- s ağa YÜRÜME : B road
mite'ler etrafında inanılmaz bir hızla
ğü bir sırada şiddetJensen rüzgar ve
way'de yönler çok parlak göriinmü
çoğalıyorlar. Korku ve şok kendini
soğuk hızını yavaşlatıyor. Rüzgar
yor. Otomatik hayaletler taksicilerin
göst�rirken , kendini tutmasmın, sa
sürekli değişen hıziarına ayak uy
hızını artınyor, ıslak sokağı kurutu
km �olmasının güvenlik hissini artı
durm aya çalışıyor.
yar ve y�rdeki tozları kaldırıp Ra
racağına ikna etmeye çalışıyor ken
Bu kadar yeter. Kahranıanımız
el'in yüzüne doğru savuruyor. Git
disini. Am a stalacite'ler ve stalagnıi
tiinelin nıerdivenlerini tırm anarak
tikçe daha çok toz savı-uluyor ve
te'ların gelişmelerini durdurarak et
günışığına doğru çıkıyor. Deri ceke
tozlar Rael'in derisine ve elbiselerine
rafında bir kafes oluşturdukl arını
tinin altında bir sprey tabanca tutu
yerleşiyor. Deriye ve elbiselere yapr
ve oluşan kafesin p arm aklıklarmın
yor. Tünelin yanındaki duvarlara
şan tozlar Rael'i ağır ağır dehşet ve
üstüne doğru gelmeye b aşladığı gö
b üyük harfleı·le R-A-E-L harflerin
rici bir hareketsizliğe sürükleyen
rünce bütün çabasının boşuna oldu
den oluşan mesajlar yazmış . Size
katı bir elbise haline geliyor. Oturan
ğunu anlıyor. Bir an bir ışık çakıyor
hiçbiı· anlam ifade etmeyebilir am a
bir ördek.
ve birbirlerine halat benzeri bir
Rael için bu , 'kendisi için bir isim
Çarpışmanın sessizliği yarıyar ve
m a ddeyle bağlanmış s onsuz sayıda
yapmak' yöniindeki sürecin bir par
.bir ses kükrenıesi içinde, son saniye
kafesler göriiyor. Kaya gibi sert par
çası . Eğer terbiyelj bir Gültepe'li
yankılar dünyasmda uzuyor. S anki
maklıklar Rael'in vücudunu sıkıştı
olam amışsanız , başlar sertlik ve
İstiklal Caddesi'nin betonları ve kilrırken kardeşi J ohn'u dışarda ken
leri anılarına geri dönü
seı·tlik başlatılır.
disine b akarken görüyor. John'un
Islak sokak boyunca,
yorın uş gibi . Son büyük
yüzü hiçbir yardım etme belirtisi ol
potansiyel bir engel olup
yürüyüş ge çti . Gazeteci
mayan hareketsiz bir yüz. Ama ifa
olm adığını kontı·ol etmek
izleyiciler
ve
olay
birbir
. . ına ğaı·aladesiz yüzünde kandan oluşan bir
için , aniden yanlamasına
lerine kenetlenmi ş gibi
rın . . .
gözy;ı-şı beliriyor yanaklarından aşa
bakarak mdde tini denisıziayarak t o p a llıy o r .
ğı süzülüyor . Ve Rael'in artık bütün
Nilüfer şakım aya başlı
yor . Hiçbir tehdit görevücudunu sa ran acıyla başb aşa bı
meyince , uzun adımlarla yan yan
yor : "Blues söylediğin için acı duy
rakıp oradan ayrılıyo r . Am a John
yürüyor, diş m acunu kızının güliim
m ak zorunda değilsin . " Martin Lut
uzaklaştıkça kafes çözülmeye başlı
seyişini gösterebilmek için demir
her King vaaz veı·iyor: "Herkes şarkı
yor ve R ael'i biı· topaç gibi fırıl fırıl
m uh afazası kaldırılmış eczaneyi ge
söylesin !" ve özgürlük çalıının zille
çiyor, gece kadınlarını geçiyor, bu
döndüı-rneye başlıyor.
rini çalmaya başlıyor. Hücreler bo
B ütün bu devrim sona erdikten
ralar peruk satan m ağazanın kapısı
şalıyor, cennete doğru y ürünü
sonra ; Rael başmda ağrı yavaş ya
nın önünde duran devriye polisi
yor .. Yasadışı inıbiğinden içkisini da
nııtan kaçak içki satıcısı, 'Şeritler ve
Haydar Bilen'i (48 yaşında, evli, iki
vaş geçmeye başlarken çok parlak
bir zeminde oturm uş öyle duruyor.
çocuklu) geçiyor. Polis, bütün diğer
Yaldızlar'ın getirdiği gözyaşlarını
devriye polisleıinin baktığı gibi , Ra
Burası b oş ve modern bir salon ve
akıtıyor. Tefeci silahlı para çekme
el'i süzi.iyor . Rael , birşeyi saklıyor
resepsiyanda rüyalardan fırlamış
cesini temizliyor ve şanslı dolarlarını
bir satıcı kadın oturuyor. Sakin bir
avuçluyor. Ardından, her yer kara
muş gibi saklanıyor sadece . Bu ara
sesle konuşuyor : "Burası Büyük
da bir kuzu yerde duruyor. Bu ku
rıyor.
Yaşamsız Am balajlama Gösterisi.
zunun Rael'le hiçbir şekilde ilişkisi
Rael misk kokan yari ışıkta yeni
Burada gördükle riniz, ikinci galeyok . Veya başka hiçbir kuzunun
den kendine geliyor. Bir tür kozayla
ride bulunan yeni ürü
da . . - Sadece Broadway'de kuzu yer
sıcacık sarılmış. S olgun,
n ünı üzün k üç ü k bir
de uzanıyor.
titrek biı· ateşin k aynağı
Gökyiizü bulutl u . Rael aı:kasına
miktarı dışında, hizme
olabileceğini tahmin etti
te sunulan tüm ürünle
bakarken , kara bir bulut bir balon
ği damlayan bir su sesin
y aratıi!;ıyıın
rimizdir . Işletmenin va
gibi Taksim Meydanı'na iniyor. Yere
den başka birşey duy a
ve . . .
yayılıyor ve u.zun çabalarla düzleştimıyor. Bir çeşit mağararolan
sipa rişle rinin
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" Vermediğini

J(endin

· alamazsınız.

ermenız
•

"

ı

Verir miyiz hiç kendimizi? Kendimiz

Ursula K. LE GUI N

mizin

bize çok lazım.

Esaret altındaydık ve ömür hoş bir
rdı. İşte

zamandı.

Kendimizi hile bilerneden savtmma
larla doldurulduk. (ya da bize öyle

Mehziil

söylendi. )

bir gezegenin,

Birinci Kısımımz
ayatııı kısalımalar

Dedikodularda, televizyon kuman

ve karartmalarla yaşandığı bir ülke

danlıklannda mağaza vitriıılerinde,

Hayat, müdafaalar, taarruzlar ve

sinde bir mahallesinde, bir evinde,

"Acele zengin olma" hayallerinde

fetihlerden ibaretti. Hayat askeri

karşımıza çıkan herkesin muhtemel

"biz bu yaz şekerim. . . " lerde değer

biı· vaziyetti. Ve biz doğmakla cep

bir eliişman olma özelliği arzettiğine,

lendirdik boş zamanı. Ö mürleıirnizi

helere sürülnı üştük. İ çimizden ve dı

hayatın acımasız olduğuna "önce

taksiıli satışl ada taksit taksit tiiket

şımızdan gelen ateşler altınd aydık

adam olmak" gerektiğine dair bilgi

tik. "Az gittik ve dere tepe diiz git

(ya da bize öyle söylendi).

lerle emzirilerek biiyiitiil d iik. Her

tik". Sonra yol bitti. Zaman bitti.

taşın altına bal"Jll anıı z emredildi.

Durduk mecburen. İşimiz, gücümüz

Teyakkuz halindeydik.

Hep tetikdeydik. Kendimizi kimsele

ve gidecek bir yerimiz kalmadı.

re vermenıeli, kendimizi korurnalıy

Ö lüm geldi yakınımıza. Ern redilen

Aıı al arını ı zın kanundan ellerimiz

dık. Kıskıvraktık. Sırtmııza bir slirii

göı·evleri yerine getiı·miş, emirlerin

havada çıktık. Esaret bir ömür bo

ünifornı.a giyclirildi, adam olma yo

bit· adını dışına çıkmamıştık

yuydu. Ne yapsak boştu.

lunda. Evlenip, çoğaldık. Çocnkları
nıızı sürelük cephelere, eksik nıadal-

Doğarken teslim alınmış hayatlarm

Varlığımız bir yana. Gezegenimizin

yalarırnı z, eksik riitbeleı·irniz vardı,

askerleri, gönüllü emir erieri

ne l üzumu vardı? E vrende sınır var

al amadığımız. Onlar alsın istedik.

ı·ak, artık ayrılabilirdik. Ve ölürnle

mıydı? Unı urumuzda mıydı?

Açıklarımız vardı , kapatılacak On

ı·e salıverildik.

lar kapatsın istedik. Onlann üzerilı
Bizim evrenimiz göziirniizün gördü-

den bir tur dalıa attık "bizim zanıa

ğii yer kadardı. El kadardı. Gözleri-

nı mızda" larla,
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yarını öl iinılerde.

ola

iki kısımda da dedikodu denen ha

İkinci Kısnmnız

Haya tta kalmannz ve özgiirleşmemiz

"Hayat böyle olm ayabili r. Değiştir

için önümüze çı kaın ye(n)memiz zo

yatımızııı ölii boşluklarmda, h ayatı

meliyiz"e gitti . ln�anlar sınıf sınıf sı

runluydu . Özgür bir hayat istiyor

m ızın konıpulsiyonlarınd a , h a yatı

nıflara bölünd ü . Bu tanıanıdı . Bir

duk ve bu am açla Devrim sözciiğii

mızı ikileyerek, bütün anlarda duy

tanesine öncülüğü verdiler. Peki b u

n ii ciimle içinde kullanm a ayrıcalığı

gnlarım ızı bastırara k , daha gii ven

da tamanı d ı . H ay atla nmız ancak

na sahipti k .

celi buldu�rıımuz zamanlara ertele

d u . Diktatörliik hayat kurtaracaktı .

Haklılığım ız, meşruluğu m uz bura

kendimizi kendimize saklıyarak, ve

Bmnın neresi tamamclı?

d an geliyord u . Onlar adın a konuş

hiç başkalanna gitmeden , insanlar

tuğum uzu iddia ettiğim iz sii rece

a rasılığa hiç karışm adan ; bilinme

Onların bizi k uı·taını ası için , bizim

önüm üze , kaı-şımıza çıkan bütiin

yenden , belirlenmemiş olandan hep

onla ra bizi nasıl ku rta racakl a rını

kalpleri kuabilirdik.

iirkerek; nesnellik diye iiç kuruşluk

onlaı·m diktatörlüğiinde kurtul u r

yerek, içerden tek bir söz etmeden ,

öğretmemiz gerekliydi , önce . Çünkü
hizi kurtaracaklarından onların h a

bir anıpirisizme göniillü kulluk ede
Kim vermişti bize bu hakkı? Devrim

rek ; bize ne veıilmişse ona sım sıkı

beri yoktu . Ç ünkü onlar bilinçsizdi

sözcüğii vicdanlannuzın kuru temiz

sarılarak, durduğumuz yere sımsıkı

ler. B ilinç bizdeydi . Onlara dışar

leyici siydi .

basaı·ak ; bir adım hile atm adan , in

dan ikram edebilirdik Onlarda baş
ka türlü bilinç falan olam azdı . On

sanlararasılıkta içimizdeki öyktilere
Meşruiyetİnıizi duygu ve davraıuşla

doğru atıldığmı h issettiğimiz b ü t iin

larda b ilin ç olması için parti , her

rımızdan, duruşum uzdan değil cüm

ayakla ra basarak, hiç "yanılmışım "

keste olm ası içinse iktidar lazım clı .

le kuı-uşumuzdan alıyorduk. Diişiin

demeden , kendimizi vermeden , ko

Pe ki , bizde, p ar ti v e iktidar dah a

celerinlizden alıyordu k . Aydınlan

n uştuğumuz yeı·deki duruşum u z un

ortada yok ken n asıl olm uştu bu bi

m anın giineşi her ne hikmetse ü stii

konuşulaula birlikte değişmesine hiç

linç?

m üze doğm uştu çiinkii .

izin vermeden ve böylesi bir konum

Bizler kendiliğinden Spartakii.sler

D oğrn bize verilmişti. Doğru kendi

yetmiş gibi abartarak, altmı görme

da olsa olsa dinleyebilmeyi bir mezi
dik. Ütopyanın sırrı kulağım ıza üf

nıize veı·ilnı işti Kendimiz iktidarı

diğimiz her taşı bir tehdit olarak al

lenmişti . Üstilm iize bir ışık düşmüş

m ızclı . Kendimiz bize çok lazını d ı .

gılayarak, insanlararasılığın ciimlesi

tü. Aydnılanmıştık. Bizler daha çok

İ ktidar bize ç o k lazım dı. Kendimizi

için de ken d i m izi biç yalın halde

insaııdık. Çok bilmiş tik. Bilmek yet

veremezdik. Iktidarsız kalamazdık.

kullanmadan zamaıı geçirmek meb

mezdi, yapmak gerekirdi , fakat. B i z

Hü kmedene karşı çıkmak için h iik

zul galaksiü bir evrende, alelade bir

yapamazdık onlara yaptırabilirdik .

ru edebileceğinıiz insanlar aram akla,

gezegende, sıkmtılı bir nokta kadar

Oıılaı· yaparken başlarınd a bulun

hükmedene kadar b ütün hükmeden

kiiçiik bir ülkede, b u kadarı da ol

m ahydık ama ( m ühendislik icabı) .

leı-e karşı koym akla ömür geçirmek,

maz kadar küçük ve giidük gündelik

b u arada içinde "oıılar" geçen, "dev

h ayatlarda boş bir zamanı geçirmek

Biitün binalar yapanlara değil yap

rim " geçen , "söm ürü" geçen bolca

öliime dek .

tı ranla ra aitti . (Ve belki de bu ne

c iimle kurmak. B u da bir yaşa m a

denle yıkılı rlardı bir giiu)

biçim iydi . Esaret altmda geçen biı·
hoş zamanı değerlendirme tiil"ii.

Onlar oradayd ı . Biz b u radaydı k .
B i z b u rada onlardan habersiz ve

B irinci kısımda yaşamlanmızı "tii

onlar aduıa tartışmalarla, döğüşme

ketmelerde"

lerle, öliimlerle toz duman ömü rler

i kinci kısım d a bize "yanılıyorsun"

de kendimizi vermeden , h ayatları
nıızı değiştirme/döııiiştiirme telaşla-

diyen herkesi binbir sıfatla harcaya
.
ra k , ken di sözüm üze tapın a rak,

rındaydı k . Kendi cephemizde, kendi

kendi gözlerimizin altında i ktidar

kendinıizeydik ve kenclinıiz bize çok

d üşleri görerek, biiyük iktidarı yık-

lazını dı.

tüketerek geçirerek ,

"Vermediğiniz şeyi a l a mazsı
n ız . Kendinizi verme n iz gere
kir. Devrimi satın alamazsınız .
Devrim i yapamazsınız . Devrim
olabi l i ı·si n iz ancak. Devrim ya
ruhunuzdadır ya d a h içbir yer
de değildir"
"Mül ksüzler"

maktan bahsedeı·keıı çevı·emizde bir
sürü küçük iktidar kurarak ve her

Fatih Altınöz
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Psi ki ya tri h a k kuıda neyi ne k ad a r

sıkmtıclayız henüz akıl sağl ığı id eo

Ann ! İ çe rd n m ul ı a l fet ge rçek te n

dese k de

lojisinin adamı olmadık, ortadayız . . .

m as a l m ı d ı r? Ken d i n i k a n d ı r m a k ,

I n san psiki yatrist olm ayı n d n se

zın , yoru l m a ksızın

kanştırs a k ,

çer? l nsaııla n , du ygu ları , d a vranış

d ı r? A ı ı n e ! İ ş i n k ı yısın d a d u r up ,

karıştı rdığım ıza kızs a k , i le rleyeme

l a rı , d ü ş üne leri anla m a k , ad landı r

hem de o n u n içi n de o l u p , o n a rağ

mak,

m en , onunla birli k te o l m ak im kansız

u e k a d a r y a h an c ı l aşs a k ,

ne kada ı· sorgu l a s a k , ne kadar söy
le(n)sek ve al ternatifler arasa k , neyi
ne kadaı- eyles k de; v

y n d i i şiinc leı·in sı kın tısın da

ken

onra b u n a i n a n m � k , d a v ra n m a ksı

onra da

çöz(iinı le)nıek

p k

te linı olm ak mı

dim ize başkalann a görünen ve gö

çok b oşa gicl iyors a , b u n u n h i ç m i

m ıd ı r?

ri.i ıım eyen haskıcı l a ı·a a ı·a d a beliren

başka yolu yok? N

z o rl u k h a ksızl ı k m ı cln? İ n s a n l ara

koı·kuuç , n e id

Bn

k a d a r sıkıntı, b u kada r

dialı, hatta ne zavallı bir seçi m . l şe

yap tığım 'bilims l' l ı aksızlıbrın başka

bir yandan i m a n

bir yan
.
dan da işleyi i ne bu kadar çok . fke

l a rı nın k i n d e n daha az olm a sı n dan

liyi z . Kime öfk len diğim izi ımu.ttu k ,

bağışladığın öm r ii k u r t a rm a ya ye ter

Ş ii k ü rl r o l su n , heli r i zlik v a r . Ş ü

' insanlara o t mu am elesi yapılan ku

mi

k i i rl ı· olsu n ,

nını d a

m ıdır?

v

h i ç h l i r m yen d iişm a n l a ı-a kız

s a k da

biz bu işin b iri nci

Iden n y

gulayı ılarıyız.

ol

t ın

ı kı ntıd ayız. Ş ü k ü rl e r

d ü şü nce le rin kı ıı·lığw a

şaş

k ı n gel-gi ti ne ve b u n l a rı n i ns a n a
ken d i n i ' h i '

derken

zam b a k m u am lesi e t meyi

d u y d n �ıım ya rım mem nu niyet bana
kendini k a n d ı rm a m a k olanaksız

bec rme'nin erinci artık d o y u rm u
yoı . ç.ok sık ı ntıd ayız .

Anne ! Ortada k a ld ı k , sıkııı tıdayız.

.

lçerdeu m u h a lefet ma al m ı d ı r? Biz

an dıran gücüne rağ

men , i ç i m i zi kur alayan bir ş y var.

"Onl ar" a ve "onlaı·"ııı ku rnin iarı n a

a r tı k bir şe ye hem in a n m a l ı hem

Ya o l m a aydı. Ya pekişen beceri ler,

karşı çı karken kendim izi var ed iyo

i n a n m a m alıyız . Ç o k ş ü k iiı· o r t a d a

p k'i şen ve

nız ve hep eksik , hep yarım bir do

k aldı k , sıkın tıdayız. A n n e b e n i me

u ta c a k ull a m l a n , h a k e dil n di l ;

yum tın b n ru klnğtm n yaşı yonı z . Ya

rak etm e , k a n m a dı k kork m u yoruz,

rım m iim inler, inanç ız zaferler,

yalnız değiliz ve çok ı kıııtı d ayız.

pekişen d i l ; ya alla-san
gii u d e l i k

y a � am a

n talıkla

si nen

(k ııdini k u rtarm ı ş , şi m di ele baş ka

sik bi deşmeler ,

l a rıııı k u rtarm a y a kal kışan) dil

kurtulımmaz bir sıkıntıdayız .

sı

kı n tı ve rnı seydi . . Ş ü kü rl e r olsun
.
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öfke .

.

k

. S ı km tıdayı z ,

Zey nep Gürerk Sözeri

,
1

'
Dergisi
Sa nsür Kuruluna,
1 O Ara l ı k 1 99 2 , Anka ra

O k u d uğum t ü m süre l i , s ü res i z

d a h a uz u n ya z m a k ge rek a m a

vs . y a y ı nların h e p b i r o y u n ol-

d il i m d o l a n ı y o r i l a ç l a n d ı m ,

d u ğu n u , d ü ş ü n d ü m hep , fak a t

h er y a n un d a n sa n ki z b i r fış

a ı· t ı k b u çok k om i k . Ç ü n k ü

k ı rı y o r . Artık nı i ğd em b u l a n

h rşe y b i r o y u n a r t ı k hele k i

ın ı y o r , h r za ma n k i gi b i y ü

çocu k ke n ş i m d i k i çocu k l a r ı n

z ü m kıza rı yor . L ü t fen b u ka

oyun cakla r ına

d a rıyla da olsa b u y az d ı k l a r ı

ahip değilm iş-

sen iz . D i y orımı k i : şizofrengi

mı yayıolayın bu

d ergisi d e b u o y u n l a r d a n biri

m u t l u e d e r l ü tfe n g ü l m e y İ n

m i? " n e fa rked e ı· " . H i ç olmaz-

l ü tfen ağl a m a y ı n bu çok eski

sa y ı l l a r önce ta sarladığı nı bir

h i kaye demey i n "de nı o d e" dc

örgü t l n nı e n in b i r ü r ü n ü v e

m eyin . " t a m sırası" old uğu gibi

h p o k u m a y a çalış t ı ğını

y a yı n lama n ı n , a n ü r n

t

kimi

r i m l e r i a n la m a s a m d a ( i ğ-

r n ç l a ftır u z ma n l ı k ) u z m a n l ı-

beni çok

denli

iğre n çse otos a n s ü r a s ı l iğrenç
lan .

ğı nı a gi r m diğinde n . Çok çok
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"Dün akşam Don Kişo t 'u düşün
düm. Sonra ona Salvador Dali diye
seslendim .

Hangisi

hangisiydi,

unuttıım .
. Dahiler safiara karıştı, saflar in
sanları. gülümsetti, dah iler çerçeve
deki yerlerini aldı. Paranoya saf
insanların yüreğine korkıı saldı .
Don Kişot bu korkusunu çok sevdi.
Onunla oyunlar oynadı.. Yaşamak
istediği her şeyi korkusuyla besledi.
Oyunun adı: Paranoya, düşman:
Yeldeğirmenleri,
Oynayanlar: Birbuçuk kişi.
Insanla r yıUarca Don Kişo t 'un pa
ranoyasına güldü kahkahala rla .
Kendi pa ranoyalarmdan

ödle ri

koptu. Yeldeğirmenleri bahane ol
du, rüzgcır bahane: Peki Don Kişot
kirnin paranoyasıydı ? Gervantes de
mi korkul.arını çok sevnıişti?
Belki de insanlar Cervan.tes 'den bu.
yana ikiye cıyrıldıla r: Korkularını
se·venler

ve

h:opcınlar.

kork ularmdan ödleri

Korkulcırını se venlerin

durumu malum, onlar Don Kişot
oldular. Freud bi.r kez dalıa lt.aklı
çıl aı. böyle

e.

ri. kopwılara

Peki, korkudan ödle
ne

oldu. dersiniz?

Onlaruı büyüyen gözbebekleri kar
şı sında hiç kimse birşey yapamaz
dı .

"HAFlF MES 'EL "den

Dahiler yü.zyı.llardı.r ko rkularını
boyadı lcır renklerle ,

me rmerleri,

tcışları kırdılar kalp atışlcırını duy

aranoyak l ar1n
Düsman
O l mas•
#

••

Uzerine

mamak için . Paranoyalarını dün
yaycı gösterdiler yüreklice. Don Ki
şot ise paranoyasını yitirmeye da
ycınanıadı . yaşayam adı.. Sajlı.k ise
ölümsüzdü, hiç değişmedi: Siyah ·ve
beyaz gibi. "
Bu bir mektup, anladınız. Bir aı-ka
daşını yazmış , ki m e 'gönderildiğini'
bilm iyoru m , gönderilip göııderilme
diğini de bilnıiyorum , ama ben oku
cluru . Uzunboylu arkadaşım , kısaca
§ n : Aynı işyerin cle yıllardır birli kte
çahşıyoru ı . "Yaratıcı" old uğu varsa
yılan insa nlaı·m işe alındığı ve toplu
y a ra tıcılığın b i r 'em tia'nm satışını
artırm ay a , kolaylaştıı·m aya yönelik

•••

ol arak kullanıl dığı bir ticari m iiessee bn ras ı . B ilerek uzatı y o rnm , Hint
filmine benzetiyorum , çünkü 'yaratı

-Meriç Akıncı'ya-
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cı' olnı achğınıı z zaman 'ne' olacağımı-

zı bilen yok aram ızd a :

oluyord u . Ben e o , 'paranoya'yı iki

dığma ilişkin öyle anlam y ü k i ii b i r

Aı·kadaşını , iş bilgisi ve deneyimi <h

m iz için yazd ı . Bir son ve mıek ann

vu rgu l a m a var k i ! B u n u a n l a m a k

şmda edebiyat

s u yla değil , hayır belki d

için 'paranoyak' olmak gerekmez !

psi koloj i , re im ve

" Paı·ano

dekorasyon gibi konularda da bugü

ia Mon A m o u r" demek içi n . Çünkü

KISSA DAN HIS S E : B u m es'elden

n ün gündem ini olduğu kadar, hatta

b aı ı a k arşı yaıdığıııı hiç sanmıyo

de anlaşılacağı iizre , insan her m ek

b u n dan d a ç o k

eskinin gii ııdemiııi

yakından i zliyor kaçırm ı yo r . Yakın

nım , gerçi o gü nlerde aramızda . . .

Lubu alnı am al ı , kendisine gönderilen

Am a , yok canım

daha neler, a m a

mektuplan bile bazen alm am ası ye
rinde olur. Üsteli k bu m e k t u p size

evdiği a k tö rii n

yine d e , hem neden olma m . . . Yok

Yves Mon taıı d olduğtm u d ii ş iiniiyor

s a oradaki ' k orkularından ödleri

karşı yazılnnşsa ve paranoyal a rımzı

d u , ben o n u n d ü şlerini y ı k arak en

kopanlar'dan biri ben mi yim , bana

beslem ekten , gizli d iişm anl ı k l a rı açı

sevdiği aktöriin M a ı·cello M astı·oian

birs y mi söylemek istiyor? Aıılama

ğa çıkaı·n ıaktan başka biı· işe yara

n i old ıtğunu itira f ettim ken d isine.

lıydım

Beni m bu i ti rafını onu biraz ka nş

ti ı·nı meye çalışıyord u , ama içinci

tınlı ve iki erkeğin a ra ııı da kaldı.

bana karşı birikmiş birş yl ı· old uğu

diifi bi r mektubu bile ken d i ne alı

Ben ara s ı ra yazdığım şiirleri , k ii-

da

nan kişiy

ne d meli? Ş u n u demeli:

Çoğu k ı·

bizim d iişnı anı m ı z olm a

zam a n a k a d a r en

ük denemel ri , m es'elleri okut uyo
ru m ona

çok hey canlanıyor, sahi i

�

zaten şimd iye kad a r hisset

znıiştim . Hem yazıyı bana oku

tm·k ıı pek d

gönülsüz da vraum a

m ıştı , bakm ayın

iz 'ısra r

ttim' de

ma yacaksa , o mektubu niye a l m alı?
Alm a m a l ı ama, öte yandan da tesa

yanlan ya <la cl iişnı auı mız oldukları
heniiz bil meyenleri

k n d i m i ze

•l ştirilerde b u l u n u y o r , u ya rı y o r

dimm e , bem öyle b i r yazıyı benden

nı

anhyoı·

b a şka kime gönd rebi l i r ki? Siz bu

düşm an etmekte ii tiim üze y o k ! En

a m a en çok p ikolojik çö

zümlem eler yapıyor.

devirele ' paranoyak' bulmak kolay

azınd a n , sadece bu yüzden bile şöy

Yu ka rı d a o k u d uğ u n u z m e k t u p/de

mı

a nı y o rs u n u z? E ve t , evet bu

le söyleyebilil"iz: Paran oyaklar b ir

kim yazıldığı şimdi anla

bi rleri n in gizli d iişmamdır. O yüz

n

m e , benim k n d i s i n d n o k u d u 

ğ u m ilk y a z ılı ii ı·iin .

m a n m , b u ra

ya alnı a m a kızm a z ! Ya zı ldığı gii n ii
de hatırlıyor u m

onun işi cla k tilo ve

bilgi. a y a ı· k u l la n m a yı g re ktirm i

nı ktubun

üstelik açık açık da yazmış

den k a rşılıklı o l a ra k p a r a n o y a k

her şeyi , b u mektubu h ıı alm azsam

olnnd nğu ani aşılsa bile, bu asla p a y

şıh y

r,

kimse alm az

mektup ortada kal ı r

o rtada kalan m ktnp yanlış acl rese
başma kimbil i r n l r gelir?

laşılan bi rşey ol m a m al ı d ı r . Yoksa
"cl iişnı an ve kard şç " yaşayan p ara
noyaklar,

b i rbi ri rine

boş

y e re

y o ı·d u , b oşta cl u ran bi r da kti l o y u

gid r

kapıp , odasın a kapamp yazmıştı d a

Artı k mektup da ga:?:ete gibi , bi r kişi

"düşm an hem de şiddetle" kesilebi

h e n m e ı· a k t a n saatlerce ç a l ışanı a

a lıyor, on kişi oknyor. Ya bi ri bu

lirler.

nııştını . S on ra kapı ın ı a çtı

m ktubu i k

I de bul u r da vapuı·d a

Dnynmsa m a : A lnıda b u m e k t n b u n

hatırlam ıyonım , ı s r a r m ı y d ı , kesin

okum aya kalkar a, bir dii">iin enize ,

içeriği "Yaratıcılı k v e Korku" üs tü

okum a talebim m i ydi , yazıyı dakti

başmda vapu ı· sapığı bir çift göz . . .

neydi . Ama yazan p a ranoyak o ku

lodaıı çıkardı, ve rdi . Okuduğum ilk

D üşiinmesi bil

yan d a paranoyak olu n c a , k o ı·ku

yazı uun ''Paranoya" konu un da ol

m e k t ub un

m ası beni biraz şaşnttı . . . m ı ? G ali

kim

şimdi

korkunç! Neyse, bu

hana y az ı l d ığın a gö re

dağlan

ardı. Üst lik arkadaşı m da

nin eline g çmeden bana ulaş

ne giiz

I yazmıştı: "Saflık ise ölünı

b a , pe k şaşırm a d ı m . Belki de ne

tığına çok sevindiğimi herke e söyle

yazsa ayın -saşkın lığı yaşayacaktını .

yebili ı·im . . . Am a yine de içimde bir

Ç i i n kii y a zm a k i ted i �i n i b i l i y o r ,

ş i iphe var ki b ni bitiri y o r ! Ben

a m a n e yazacaj;rı konu tmda hiçbir

onun yazdığı giLi kimsenin p a ı·ano

şey bilmiyordu m .

yasma giilnıed im ki! Üstelik Don Ki

N d n " Paranoya"yı Yazdı? Ayııı iş

şot'u e kiden

yeri nde nzmı yıll a rd ı r bi rlikte çahş

çok

Lığı m ı zı söy l e m i -s tim .

benim de kendi ha y alle ı·im olm asa

B a ş l angıçta

hirbi ı·im izin yapısmdaki p a ranayayı
sezm i ş olmam ıza ka rşm

bunu

dil

viyo mm ç iinkii hayall ri var

bile, haşkalarm m hayaileı-i v a ı· ve
ben hayali en çok başkasmda seve

dök m iyordu k . Sonra ç şitli olaylar

rinı ! Zat n ben birini hayall ıinden
d oğru s verinı , sonra onl a n yı ktığı

si yle , yani en azı n d a n bu yüzde n .

mı

paranoyayı dil i ud i rmek b i r y a n a ,

b u z olan benim canım olur her za

k ı rdığımı . öylerler am a tuzla

dalga mı bile geçmeye baslam ı şt ı k .

m a n . Neyse, bunu başka bir balıiste

Ama b u a rada k n d i ha kkımızı d a

etraflıca anlatırını

y n ı yeli m , l ıenı kişisel , lı m karşı

Üstel ik mektubun bitişi d

lı klı h m d e ortak paranoyalanmızı

giııç

h

m i ? 'Siyah v e b y a z gibi' diyor. Ya

tnıiyord u k . İlım al

Haydar Ergülen

ld uğundan daha da

ve işgal ettiği m i z ' ko n u m ' l ar vesil -

lemeyi ilım al

siizdii " , heuce de!

izin d

şimdi y d cleğil !
ç o k il

dikka tinizi çe k m ed i

ne kelime, son u n d a ' p a ra n oya'ları

n i , b ııi karşı sına koyuyor

m ı z d a n s a l ı i den k o rktuğum uz da

h i l e bu mektubun hana k a r ş ı yazıl-

b u ra d a

(Bu

yaz ıyı okrıdııktan. sonnı, sizin

anti-psikiya trı nr z size Black Sab
bath'm 'Parmıoid' albünıünii ve üs
tüne Seyhan Erözçelik 'i.1ı 'Parcınoia
M01ı A morır' adlı. §iirini örıermezse,
kuşkul{ınrn otulmı!)
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Hala Gitmediler .
Oradalar. Git demekle kim gitmiş ki, onlar gitsinler. On yıldan fazla
zamandır yaşanan bunca alt-üst oluşa, herkesin içinde bu depremin
kara bir öyküsünü taşımasına karşın , lezbiyenleri , travesti ve cüceleri ,
çıplakları, kedileri , sisli havaları, barlarda bunalanları, yönetmen
doğuran adamları , reklamcıları , danslada resmi tarihi anlattılar film a d ı
altında , resimli hayat bilgisi tarzında.
Çağrımızdan vazgeçtik. Onlar gitmeyecekler. Kabul ettik. Biz de onların
çektiği hiçbir filme gitmeyeceğiz . Karar verdik . Filmlerine hala tek tük
gidenler olacak. Biliyoruz . Şimdi , gösterime girmeden önce medya
pazarmda epey tur attırmaları, bir iki kilo portakal mandalina
aldırmaları ön şartıyla birkaç film önerisi yapacağız.
Birinci Film: B ir Erkek ve Bir Köpek: Marazi bir aşk hikayesi. E rkek
çok iyi oynasın ve 11ben senaryosunu beğendiğim her filmde oynarım11
desin (Üst üste üç ya da dört kez ama değişik dergilerde ve TV
kanallarında). Filmde çok cüretkar sahneler bulunsun ve mümkün
olduğu kadar çok tabu yıkılsm. Höylelikle memlekette sağlam tabu
kalınası n.
İkinci Fihn: Kadın Konıbinezonu Tutsakları : Bir fetişistin hicranlı
hikayesi ve supra erotik fantazileri. Oraya buraya gönderıneli olsun ki
yönetmenin engin bilgisini herkes teslim etsin. Örneğin , kahramanımız
bir elinde konıbinezon öteki elinde Lacan'm 11Ecrits11ini tutsun . Ve
kameraya dönüp anlamlı anlamlı baksın. Öyle baksın ki anlamından
sahne kararsın .
Üçüncü Film: Mutasarrıf Hilmi Bey'in Kızı Mücerret Hanını'ın Müşahhas
Hayalindeki Gizli Noktalar. Film , adından da aniaşılabilirse
anlaşılab ileceği gibi hasbayağı bir ders olsun. Hayat dersine çok
ihtiyacımız var. Aman biraz da post-nıodern olsun . Mesaj ı da olsun ama
nolur biraz örtük ols un aman aman . Çıkınca çok kafa patlatılsın ama işin
içinden çıkılamasın aman aman.
Dördüncii Film: c hacet kalmasın. Çünkü filmlerini izieyecek kimse
kalmasın. Etraftan el ayak çekilsin. Bi ıssızlık bi ıssızlık olsun .
S onra birgün birisi gelsin ve bize bir öykü anlatsın . Öylesine, sıradan bir
öykü. İçinde , yaşayan insanlar olsun . Soluk alsınlar , 11artizlik11
ya pınasınlar. Biz de sığınaklarımızdan çıkalım ve sinemalara gitmeye
ba şlayalım yeniden .
O güne dek . . .

Şizofrengi

