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Değinelim 

+ Kasım sayımız ll. sayı olup, 3000 adet 
halinde yaprak yaprak gezegene 

fırlahlmı�tır. Ryatı 20 000 lirachr. Ne yank 

ki herşeyin bir fiyatı vardır. Zamlo ilgili 

gerekçelerden baııları yerli yersiz sözcükler 

halinde a�agıda sıralanmı�hr. 

3. Hükümetin orman politikası 

25. Terkos Gölü'nün su seviyesi 

8. Enflasyonist baskılar ( ne demekse) 
ARMUT. Dea�en ve geri�en yeni hava 

koşulları 

5. Yazım ve Tasarım a�omasındaki son 

derece dostone ilişkilerin, basım ve da�ıfım 

aşamnsındaki son derece yıpro1ıcı kapitalist 

üretim ve insnn ilişkilerine galebe 

çolamamosı. Çalsaydı ne güzel olurdu. 

• Dergi abonelik yapmaksızın ve sistemin 

da�ıhm �ebekelerinin agına dü�meksizin 

yaşamını sürdürmeye niye�i görünmektedir. 

Ve Anadolu �hirlerindeki daDıhm sorunlan nı 

a�mok için yardımlarınızı beklemektedir. 

{Halen A harfi ile başlayon �ehirlerden 

Aydın, Adana, Ankara, Antalya; di�er 

harflerle ba�loyan şehirlerden Trabzon, Van, 
Enurum, Elazı§, Bursa, Malatya, Kırklareli, 

lzmir ve Denizli'de doaıtılmokta olan 

mozbut dergi Şiıofrengi hepten doDıtılmok 

istenmektedir. Kendisi koşınmaktadJr. Derin 

bir i� huzuru ile yardım edebilirsiniz. 

• ·otorne", •özgür Bir Toplumda Bilim·, 

·Günlük Hayalın Eleşfirist, ·Kadınlık 
Arzuları·, "Ezilenlerin Pedogojısi", ·Ahlak ve 

Modernlik·, ·Karonlıgın Sol Eli" gibi kitapları 

dilimize kazandıran Ayrın1ı Yayınları'nı 

minnetle anmak istiyoruz. 

+ Ayrıca büyüklerimizin ellerinden, 

küçüklerimilin gözlerinden öpmeye hiç 

niyetimizin olmadıgını, an<ak bayramlarda 

misofirlige gelebilece�mizi ve iki kap 

yemeginizi (asgari) yiyebilecegimizi 
belirtmeye kararlıyız. 

• ·Kültür-Sanal", ·o ilgisayar·, ·Edebiyat•, 

iekstil", •Mizah•, ·oromobil·, "Müzik" , 
"Dekorasyon" gibi kendi dalında uzman bir 



Değinelim -

dergi olmadıgımız, 'Ne idügü 
belirlenmemi( bir dergi olduoumuz için de 
canımızı sıkan durumlara dair "'Laf olsun. 
Bulunsun• tarzında bir iki deDinelim 
istiyortn. { B�ko bir şey yopacagımız yok, 
zaten) 

+ GüneydoDu'da yıllardır bir savaş 
yaşanıyor. Binlerce insan öldü. Şu anda da 
ölmeye devam ediyor. Akan kon ve ote�, 
bahya, üs1ümüze sı�rayıncaya kadar 
susmaya yeminliyiz. Öyle gözüküyor. Şimdi 
de furkeş'den medet umuluyor. O, Öne 
çıkarılıyor. furke�! • Amon tanrımız-. 
Unutkonız evet oma bu kadar da degil. En 

diye konuştuk kendimizle ve "aman ne 
zahmet"' ba�kolarıylo. 
Sonra Kasım geldi. Sivas duru�maları 
başladı. Biz işimizdeydik. Hesabın nasıl 
sorulocagını merak eden, katfiamda yakılan 
insaniann yakınlan kolmı�tı, bir tek. 
Yalnızdılar. (oplandılor. Duru�malara 
sokulmodılar. Gazetelerden ö�rendik. Işimiz 
vardı, gücümüz yoktu. Ayrıca �ar�ambaya 
Golotasaray'ın vardı. Ne mutlu bizlere. 
Sohi ne olocok? Bu adamlar iktidara 
gelinceye kadar demokroaosi, gelince AJiah 
kerim diye diye geliyorlar. Kimisinin elinde 
gaz tenekesi var. TUSIAD benzeri MUSIAD 
ları, Sobano benzeri lhlas lan, •Hayatın 

azından bunamadık. Bunamadık. Yok canım. gerçek tadı coca coladır• benzeri "Huzur 
islamdadır• reklamcılık numaralarıyle 

+ Ne güzel de kirleniyoruz hızla gündelik 
hayatın okıntılarında. 

+ Sivas'ta 37 insanı yaktılar. Temmuz' do. 
Çok öfk�lendik. "'Hesabı sorulacok" diye 
bagırdık, yüzbinlerce. Ölen tonıdıklorımızın 
ardından aDiadık. Ne olacak bu i�n sonu 

sana � 

kapitalizmin her türlü ·nimetini" ve bir dini 
inano kullanorak üzerimize üzerimize 
geliyorlar. Iktidara sok meraklı lar. GöıJeri 
kara.lkfidar için evrensel ve standart 
yürüyüFeler. Her yol mübah. Her düşünceyi, 
her duyguyu kullanıyorlar bu yolda. 
Bekliyoruz öylece bekliyoruz. 



olsun-bir VAŞAK 

boktım·bo�·budanmış ŞIZOFRENI ÜZERINE KONUŞMAlAR 
la§ııfcırdo $O laz olm.ıs br b mı m ol:ın tiz>fıenfti 6nV ckr,-ul�" dllflllırcım!f br ınıp Wcırıı sonlui, ilc söylealem yoıdık) 

de-ne ADEMLER BADEMLER ... 

anımı-anlatayım-bir-gün RADIKAL PSIKIYATRI VE HAREKET GRUPlARI 

kavgamı-ettim DIL VE ZAMAN 

hanım-orada· -anooı! SEVGILININ KOltARINDAN UMUTSUZ IŞE GIDIŞ 

bülbül-dadonmı� BIR BALTAVA SAP OLMAK 

girdim· oo!-bir KENDI KENDINE GIDEBILIRDI 

soboh BAHARDA HÜZÜN 
(Ocılıo iim Ô§rdmm cltrgisnte rcrtrılon� �yazı bu. ) 

-ee?-eesi·bo�o-bir AllARlN HIRSlARI VE KIUÇlARIN 

lro�mı-oldum SEVGILI GAlATASARAYIMA A�IT 

-hod�conım,-evet-boga ENlERESAN K .. 

-göreyim-norife BIR PSIKIYATRIN HICRANLI DÜNYASI 

-inonmıyorum!·inan BENI ANLlYORSUN DE� ll Ml  ? 

Evden-çıktım-d<ıgru-�a SOSYALIZM AHLAK MODA 

kalktım YAPRAK DÖKÜMÜ, DÜŞ GÜCÜ, VE RUHUMUZUN ARTI DEGERlfRI 

kahvoltımı-yoptım PSEUDO-HASSASIYET 

�bir 



Radikal Psikiyatri ve 

Hareket Grupları 
Radik,ıl psikiyatrinin ann 

.mıact. insanlarm yabancılaşmayı 
ah etmesine yardtmcı olmaktır. 
Bunun için diğer iıL�anlarlo grıtt)· 
lar lutlinde temas kurmak gerekti
giıı�: göre, bu grupların sağlıklı i§
l�:ınc�i ve.: y ı�anıası için radik.�l 
p.sikiv .. trinin rehbcırliği gerekir. 
Radikal tlcği�ikliklcr için ıısr�ıuı 
irıı-ınnlar gruplar düz.cnlcdiklcrin
dc, çok d<>gal olarak bunu otoriter 
ve yabancıla�Cırıcı olcııayan hir �e
kilde yapnıak isterler. Sonuçta or
taya çıkan gruplarm yapısı belirsiz 
ve kararsıı olup, dıs saldırılara 
karşı içsel bütünlükleri ıayıhır. 
llareket gruplarına )'Önelik saldı
nların klasikl�m� iki örneği var· 
dır: Suniardall biri lıiycrarsilerin 
d1iılt:nmeı;i, öteki de ·'Senden D.ı
ha Solcuyum" oyunu(lur. 

.. ENDE DABA SOLCU)'U�l 
Radikal hir örgütte ç�lı�-

anıını � 

ııu� olan lıerktsin çok iyi bildiği 
bir olgudur: Süreç içinde öyle bir 
an gelir ki, bir ya da daha çok ki§i 
liderlikten dalıa clevrimc�i ya da 
daha radikal oldlloaunu iddia ede
rek liderliğe saldırır. Bunun ger
çekton böyle olması, yıtni gruhun 
liderliginin karşı devrimci bir hale 
gtlıoi� olması lıer ıam.tn 
mümkün olduğundan. böyle bir 
çok örgiit (çoğu dunnnda doğru 
ve devrimci çalı§ınalar yürüten 
örgütltr) tamamen bu sav sonueta 
dağılınaşi ardır. 

Bir hizbin liderliğe tama
men haksız yere mi saldırdıgını, 
yoksa böyle. bir gruhun saldırıyı 
hak nu ettiğini nasıl ayırt etmeli, 
yiz? 

Bir grubun liderliğinin bir 
lıiıbin lıaksıı ııa.ldın;ına ugraınası· 
ıu Btrnc'gil bir oyun şeklinde 
göstermek isterim. Oyunun adı 
"Studcn Daha Solcuyuın" dur. 

Oyunun ı:avı şudur: Ileili bir mo· 
mente sahip, devriınci çalışına 
yürüten bir int'an gnıhu, her ıa· 
man, cle"rimci özlemleri olan, 
aın.t \lslındlı bu tür ctkinliklerc 
girmek için entrjisini )'d da cesa
retini toplayauıay.ln bir insanlar 
alt grubu içerir. 

·'Senden D .. ha Solctt)'ltm" 
oyunculan son dcreec ho§göriisüz 
ve talepkar bir vicdanın (ya da  
anabahanın) egemenliği altında 
olan, bu nedenle de ürkek çocuk
larını � yapmak için harekete ge· 
çireıney<:n kimsderdir. Grup et
kinliklerinin ve liderlerin kararla· 
rının clc�tirilmesi, tkvriuıci Çalı�
manın yerine geçen bii'§C}' haline 
gelir. Bu ele;stireJJik genellikle ça
lı.şınanın düzenli olarak taı1ı.şıln· 
cası toplantılarda ortaya çıkar ve 
hct zaman, etkili eylemin yerini 
alır. "Senden Daha So1cnyuın'' 
oyunculan ya örgütü parçalamayı 



b,l�.ırırl.ır ve i� !;Örccck Lir ottam 
olmadığı için ort.ıd.t dol�ırl.ır )8 
da örgütün etkin liderligi tarafın
dan ör�iith:n atılır H! kendilerini 
yine hiçbir �in yapılamayacağı bir 
durumda bulurlar. ller iki hal<le 
ele etkinlik göstermeelikleri için 
k�in bir haklılık duyarlar ve oyun 
Lövle biter . . 

" endcn Daha ."'olcuyum'' 
oyuncularının �a�maz �öster�csi 
öfhli olm.ıl.uı, çoğu kcı. "Senden 
Daha Öfkeli'' olın.ılarıdır; anc,ık 
bu öfh. lıa. ... kılıHtllli\)'<1 k.ı�ı etkili 
ol,ır,ık tepki �(i.,fl-rcn birinin öfkc
.;indcn kolaylıkla ayırd cclilcbilir. 

•·• ı·tıdcn Daha Solcu}uın" 
oyuııcul.ırı lıcıııen her ?..aınan orta 
swıfl.uırı çocuklarıdır. Bir kişioiu 
". t·ııtll·n Dalı.ı olt'UY'ıııı'" oyna} ıp 
oyıı.mı.ıdığı. diyelim bir haftalık 
ı-:iirı:clc. topLıntalar<laıı ha�ka ne 
kadar devrimci eyleme katıldığı
rılll hasitçe dcğcrlcntlirilmesiylc 
bclirlcııchilir. Y.tkındnn hııkıldl
ğı nda göriiiecek tir ki, "Senelen 
D.ıh.ı Solctı)'lıtn ., O)"IIH�tt.ı-unun et-

kinliği gerçek diinyada de�l. top
lantılarda cntclcktüel "gevcıclJk
lcr" �cklinclt· ortaya çık.ır. ·•"c�n
den D"h.1 . oJcuyuııı" o� uncuları 
digerleri t.naf1nd.ııı uyarıldıkları 
) a <b tahrik cdildikll'ri ıam.ııı yı
kıcı bir �c\•la }'•' da tck t(ik y1kıc.•ı 
t·ylcııılcrlc- Önı· gcçt·rlcr. Ama 
görüliir ki, yaratıcı ya da yapıcı bir 
i�te ınoınentum k.ızanam.ızlar; 
hı:r olumlu, c;mlı çabayı, kafala
rında doğmacl.ın engelleyecek 
oldu Büyük Ann baba'nın �ırı uz
laşrııazlı�ı nedeniyle. tck b�larm.ı 
i� }'I'J>ııı.ı kapasitderi yoktur. 

Bu ) üzden, bu �oıı derece 

bölücü " enden Daha • olcupıın1' 
oyuncu n mı, haı-tırılına:-ı biiyiik 
or.ıoda zihiı��cl bir ba.-.t1rılına lu
line �elm� olan k�ilcr t.u.lfından 
oyo.\ndıgı görüluıcktcdir. nu cnlc
lcktlicl baskı biçimi, bu Cal\'inci 
"entellekt alıl.ıkı ", öyle h ir bağ
lanıda b�.nıl1r ki; tophım�al ya da 
ailevi zor uygulıun.ıltmnm olıııatlı
ğı libcral bir ortaıncl.ı ki�iyi bagla
yan zincirler k.ltı psikolojik zincir
ltr} a d,ı kafanın içindeki ıincirlcr 
hıtline gclm� olımı�, ,ıınıı elini ku
lunu tamamen hağlarıu� ve eyle
me )•l da zora gerek kalın.mu�tır. 
Öfke lıLiscdildiğiııdı: fuil��cl ola
rak değil yıkıcı hir konuşma .,ek
linde d�<wurulur. 

Hareket gnıpları yıkıcı ko
n�malara Ö7 .. dlikle duyarlıdırl.ır, 
çiinkLi liderleri gc.·nclliklc b�.ınlı 
bir �ckilclc iirkiitlilıni� ya da mL�
tiriyc cdilıni.�tir. Unutulın.un.ılı ki, 
bir oyunun oynnnnıası için hcın. 
Kurbnn'a, lıtın ele Zalim\: ger<�k 
vardır. Bu durunıda Kurban, !'.al
c:lırıya u�rayan gnıbun lidcrlcridir: 
normalde ''Senden D.tha Solcu
ywıı" oyuncuı:-unun ıulıııünc bo
)1111 eğmeye en i"tckli olanlar on
lMclır. Bu "gcveıdik.lcrı.:" w en
h:lcktüd .ıo�wlara y.ııut verme eğili
mi, b.ııı külıürcl .ıh �rupl.ırın k.ı
raktcrisliğiclir� öyle ki. bir "Sen
den Dalı .ı . ol cu) ın u" O)tı ııcuı.ı1 
eyleme dönük oldu�u belli olcul 
bir grupta alayla kar�ılanır 
küçüıu ..... cnirkcıı� �uclulugun ege
men oldugu cntclijan iyanın ka
rarlılığını etkileyebilir. 

Bu oyun, baskı altındaki 
yoksullar ve :-ıiyalılar .ır.ısındıt göz
lenen !\oaldırganlığın lilıcral entel-

ektüelizc bir lıiçiıni<lir. Ki�ilcrc 
}·i:h1clik �uçlann, ı:n çuk. ba�kı ..ıl
tın(l3ki altkültürleri 1 üyeleri .ır.:ı· 
sında ortaya çıktığı, i bilinen lıir 
olgudur. Fanon ) ·ryüıiiniiıı 
:-efaleti'nde, Ceuyirlilt·r arasında 
göıh:nen vahşi, canice vı! keyfi 
:-uç f�ğiliıninin özgürlük ı-ant�ı 
yerli yerine oturduğunda naınl 
ç<>ziild�rrünü anlııtır. Ccıayirlilc�r<: 
kcmli iiııivcrs.itclcrindc bile öiTrc-� 
tilcn, doğu� ta u �u çi u oldu k ları 
ı-özde gerçeği. onJarın h.lskıl,tn· 
ınal,ırımn ınistifiye edilmesinden 
ba�ka bir �ey clc*ildir. Asıl gcrijck 
�udur: Baskı altındakiler (ya bas
kılarınıaları mi�tifiyc c<lildiği için 
)'d dJ baskıcılctr cl .ıltında olmn
dı.klan için) kcndilcriııi baı.iı altı
na •thmlara uiQ§,\ıHadıklarıııda bir
birlerinin boğaıtni\ �.mlabilirlcr. 
··Senden Daha Solcupın)' <In, 
ohıııılu. yaratıcı bir devrimci eyle
me girc:mediklcri için cngcll<:rııniş 
ve mistiriye edilmi� olan bo�kılıl
mml.mn, k.trclc�lerinin boğazına 
y.ıpı�m,1lan olayıdır. 

DeHimcilerin ticger 
öl(jiisii. yapılan i�tir. Bir ki�i. bir 
a;rubun liderliğinin etkinliğini ) .ı 

da grulıun çalışınasını �or�rııl.ldı
ğında, o ki.�iyc sonılac.1k ilk soru, 
"Sen ııe i§ yapıyorrun?''dur. Çoı;ru 
ol�ruda. elestiren k&şinin 1)1-k az i� 
y.ıpan ) a da hiç çalı�ınayan biri 
oldugu görülccc:ktir. Eğer o k i�i 
aslında toplantıhmlaki tıtrtı*m.ılıır 
dı,şımla da bir yığın çalı§maya kat
kıda bulunuyors.t, liderliğin l.l· 
ınaçhuınm vı� yöntemlerinin ge· 
çerliliğine meydan okuın.ı.sı hutı�
llt.l)'ıt açıl�bilir. Bu rıcdcıılc, bir 
cl�tirıııcnin gerçek i� veriminin 

vı.- anlatayun 



clenıi tiCikasyomı, kaynaşmış 
·
bir 

hareket grubunun sürm� inde çok 
önemli bir araçhr. 

Crup hareketleri üzerinde 
yine oldukça etkili olan bir başka 
sık görülen saldırı da Hdüzle
me,dir. 

HIYERARŞILERIN DOZ
LE ME 1 ve LIDERLIK 

1 nsan tü rünün en büyük 
köti.iliiğli. insanın insan taiafından 
baı;kı altına alınma ıdır. Baskıla
ına. normalde bir kişinin ötekiler 
adına kararlar verdiği hiycra�ik 
durumlar biçiminde kendini gös
terir. Bütün kötülüklerin bu en 
büyüğünü yaşamlarından çtkarıp 
atmak isteyen baıı kişiler, baskı· 
mn yerl�ınc zemini bulamayaca
gı, lıiyerarşi.siz bir toplum kurma 
umuduyla h iyerar§ik durumları 
tamamen düılediler ve liderliğin 
olınaclı.gt bir toplulukta işlev gör
meye çal�tılar. 

En büyük kötülügün, yani 
bczdirici bir yetki hiyerar§isinin, 
hayaletiyle insanlar bütün hiyerar
şilerin düzJencliği örgütlerde çall§
ruaya kalktılar. ••oüılcmecilcr, bir 
örgüte girip bilerek ya da bilme
yerek hiycrarşisiılik ilkesini em
poze ettiklerinde, genellikle o
nunda gntbun yskuruna neden ol
dular. 

lliyerarşileri düzlemenin 
yanlışlıgı.nı göstc.;rmeyc ve düzle
me)'C ki\�ı bir alternatif sunmaya 
çalı§acağım. r nsanlardaki değerli 
liderlik ujtclikJerinin akıllıca kul
lanılabileceğine inanıyorum. Bu 
arada liderliğin baskıya döniişm •• 

si de önlenebilir. 

bir � 

Önce bw terimleri tanım
layayım: 

Ba4kı; bir k�ioio, bir b�
kası tarafından ıorla ya da zor 
tehditleriyle egemenlik altına 
alınmıısıdır. Düzumc; en azından 
açıkta liderlik ve hiyerarşi görüne
bilirse de, grup içinde hiçbir li
derin tanınmadığı ve hiçbir hiye
rarşiye izin verilmediği durumdur. 
lli)•erar§i; bir insanm, öteki insan
lar adına karar ver� durumdur. 
Lider; bir grup içinde, diğerlerinin 
o nitelikten yaiarlanma ''C öğren
me isteğine neden olan bir yete
ncğe ya da niteliğe sahip olarak 
görülen ki§idir. 

Hiyera�iler, keyfi bir sa
vaştaki öldürücü hiyerarşilcrden, 
anne-çocuk h iyerar§isine kadar 
uı.anır (öğretmen ve öğrenci, er
kek ve kadın, heyaz ve iyah, 
efendi ve köle, (abrika sahibi ve 
sömürülen ��i, şef ve usta; 1.ana· 
alkar ve çırak arasındaki hiyerar
şilcr gibi.) Bu hiyeraJ'§ilerin bir 
kısmı yabnncıla§tırıcı ve insanlık 
dJiıdır; bir kısmı d�ildir. Bütün 
lıiyerarşileri, anki hepsi insanlık
dışı ve kötüymüş gibi, aynı kefcye 
koymak büyük bir yamlguLr; akıl
sızlıktır. Hiyerar§iler insanları iyi 
mi, yoksa kötü mü etkiledi.klerine 
bakarak ç(nümlenmelidirler. 

r n ·anlık için değeri açık 
olan ve düzlemeden yarar görme· 
yeceğl ortada olan en az üç insani 
lıiycrat§i vardır. 

Ilk ve en temel lıiyerarşi, 
anneyle çocuk arasındaki hiyerar
şidir. Bir ki§inin (annenin), bir 
ba§ka ki§i {çocuk) adına karar 
verdiği bu hiyerarşiyi düzlemenin 

insanl�a ne yarar getireceğini an
lamak �rour. Bu anne-çocuk ya 
da anababa-çocuk hiyerarşi.si ve
rimli olduğu do�al eriminin ötesi· 
ne, çocuğun anababanın himaye
sine ihtiyaç duydu�u dönemin 
ötesine uıandığında, yani zorla ve 
ıor tehditleriyle kabul ettirildiğin
de ve büyük insan topluluklarına 
doğru genişlediğinde; askerlik, 
büyük i§letmeler vb. için model 
haline ge ür. 

Büyük fiziksel acılar ve 
yoksunluk içinde olan {hasta. aç, 
yaralı, çıldırmış) bir insanla, bu 
yoksuniuğu giderecek araçlara sa
hip olan bir ba§ka insan arasında
ki hiyerarşl buna benzer bir ba§ka 
hiyerar�idir. Bir kişi korkunç bir 
fiıik el yok unluk içinde oldu
ğunda, bir ba§kasının kendisi adı
na karArlar vermesini isteyebilir. 
Yine insanların sağlığı için gerekli 
olan bu d<>gal hiyerarşi, tıp mesle
ği ve bunun yanında p.c:ikiyatri \'C 

diger ruh saglıgı profe yonelleri 
tarafından yaratılm� olan hiycrar
şi de görüldügü gibi ıarar verici 
bir hiyeraişiye dönüşebilir. Yine, 
gerek inimin "e lıi-ıınetin, ıonın
luluğun ötesine geçirilmesi, rizik-
d yoksunluk yokken bile lıiyera· 
şinin korunması bu noktada insan 
sağlığı için değil, insan sağlığına 
karşı i§ler yapabilen hiyeral'§ik tıp 
kurumlarına yol  açmıştır. 
Ürkütücü gelebilir, ama yaygın ve 
potansiyel olarak yararlı olan tıbbi 
bilgi, kendi kendine hizmet eden, 
baskılayıcı tıbbi etkinlikten ayrılır-

a görülür ki, tıp kurumu yalnızca 
insanlığa lıiımet etnıemektc, on
dan yMarlanına potansiyelini de 



engellemekecd ir. 
Üçiincü lıiyerar§i, insanlar 

arlismdaki yetenek farkiarına da
)'• nır: Zanutkar olabilecegi 
d�liniilcu bir ki§i. ıanaatını öğ
retmek isteyen ki§iye b�vurur. 
Bir ki�inin, kendi ini bilgi bakı
ınından digerinin altına koyduğu 
bu lıiyerar.), her iki taraf için de 
istenen bir şeydir. Ogrenme ihti
yncırıı kahuUencn ve tüm dikkati
ni \�ta. ına veren bir çırak, bir be
cer iyi, u tasının bilgisini sorgula
yan bir öğrenciden daha çabuk ve 
dalıa tam olarak edinebilir. Öte 
yandan, çıragının ilgisini ve onayı
nı "Ör�n bir öğretmen de, öğret
tikleri n in ya arnının en büyük 
ödülleri olduh'U kanLı ındadır. Hem 
�o,ta, l•cnı <Ic çırak bu üreçten ya
rarl.uur ve iki taraftan birinin 
(öıclliklc; de çıragm) bundan ııasıl 
zantr görecc�ini anlamak zordur. 
Yine bu doı"al lıiyera�ik durum 
öyle· bir J;ckilde �orunlu!uğun öte
sine yayılabilir ki, ba-tı ki§ilcr her 
zmııan becer il •ri açısından diğer
lerinin altında bir konumda kalır
lar. Ç.o�ı üni\'crsih'nin ve meslek 
okulunun temeli de budur ve yine 
dogal bir hiyeu�inin, bıukıcı ve 

kötü bir lıip.:rar'§iye doğnı gen�le
m� inin bir örnegiclir. 

l nsanill!,.tirici lıiyerar,.ile· 
rin ayırıcı öıdli•'fi öncelikle i tcmli 
olıni\lıuı� ikinci i de, kendi kendi
lerini yıkına ya da kendi kendile
rine çöziilme c•liliınindc olınalan
clır. 

Yukarıda �özli edilen yarar
lı h iyerarşilerin tiçli de, ba. k ıcı 
lıiyer:l�ilcrc doğru gcni�leyebilir
lcr. 

Insanlardan bulunabilen 
insanlık dışı hiyerarşilere yönelm(.! 
eğilimi, bunların ü te inden sel
ıneye karar veren insanlar tarafın
dan yenilcbilir. Yine bu e•'tilim, in
san zekası tarafından, bugün biri 
tüketebilen korkunç lı iyerarşiler 
kurma nokta ına kadar güçl(.!ndi

rilebilir de. lnsan olarak, doğal lıi
yerarşileri, biıi yutacaklan nokta
ya kadar akılızca geııi�lctmck ya 
da aynı şekilde alolsııca diizl eyip 
yok etmek ilc, zckaımıı kullana
rak, uygun oldu�mda insanile.,Qi
rici. yararlı h iycra§iler e ahip 
"'ruplar yaratmak arasında eçme 
hakkımıı vardır. 

Hiyerarşi ile baskıyı birbi
rinden ayıran ve hareket örgütlen
mclerindı; çal�anlara yararlı ola
c.tğıru wnd�bum makul bir otorilc 
kuralı önermek i tiyonım: 

Insani hiyerarşilerin temel 
kuralı, istemli olmaları ve kendi 
kcmlinc çö'ılilmelcridir, yani gnıp 
çalı§masının kaçınılmaz tarih. el 
akıbeti. hiyerarşiyi gereksiz kıl
ıııaktır. 

Jn ani h iycrarşilerin ikinci 
kuralı. liderlerin duyarlı ve o· 
nımlu olm larıdır. 

Bir lıiyerarsi istemli ola
cak a, ıor ya d ıor tehditleri 
içren bir cebri ya d.ı baskıyı dışlar. 
Demek ki, üyc.c;i olunan bir lıı\re· 
kette ya da örgütle, in. a nlaı la iliş
kili bir durumda, kiınst; zor ya da 
ıor tehditleri kullanamaz. Grup 
üyelerinin psikolojik araçlarla sin
dirilmesi. grup üyeleri ara. ında 
karşılıklı koruyucu bir atmo fcr 
geliştirilerek önlenmelidir. 

Duyarlı !id erl er, "rup 

üyelerinin eleştirisine açtk li<ler
lerdir. Bu yüıden liderlik, bütün 
grup üyelerinin liderlerle uıun 
süre yüı yüze temaı ını siirdürme
sını mümkün kılacak bir 
biiyüklügün ötesine gen�leıneme
lidir. 

Son olarak, sorumlu lider, 
eylemlerinin etkv ini fark eden ve 
sorumluluğunu ii. tlenen kişidir. 
Bu ancak gözlemlc dtgcrlcndirile
bilecek in ani bir niteliktir. o
rumluluk, liderin daha önceki ey
lemlerine göre belirlenir; bir dö
nem çalt§maları incelemeye açık 
olmalı ve önemli bir ı;;onımluhık 
nitel� gözlenmeüdir. 

Liderlikle " enden Daha 
olcuyuın'' oyuncularıyla ka�ıla

şınca ortaya çıkan uçlu luk, 
düılemcci karşasında da görülür. 

Liderin kendisinden ku§
kulauıoası .  düılemecinin e n  
biiyük yardımcısıdır. B a  k.Jcılar bu 
tiir saldınlara hiçbir §ekilde yanıt 
vcrıneıler; ama iyi !iderler, temel
de lluyarlı ve . otuınlu olınak iste
dikleri için, birçok ki�i için 
yiirlittliklcri yararlı çalı,malarını, 
birkaç k�inin saldın ına iıin w:
rerck elkisiz kılnbilirler. Bu ne
denle liderler böyle s aldırılttrl.l 

karşılaştıklarında. çalı maları nı 
duyarlıkla sorgulamalı v · liderlik
ten çekilmeelen öncc biitiin grup 
iiyclerinden görü., almalıdırlar. 
Eğer bu çözümleme dii7.lemccile
rin . avlımnı de.! teklcrse, o 1.aman 
lider gnıpta en ri�kli sürecin, ynni 
clüzlemenin, ortaya çıkmru ına iıin 
vermelidir. CL.AUOE Sl'BI ER 
Türk�si : HAKA ı A1'ALA Y 



Hiizütı de gizknir bauıı, payla- ah dayanılmaz yalnıılağı çöket üıc-

şaook kinı.w yoiC$ll; rine; bağır §imdi şair: Ne anlatır 

Bir yalnızlık şarkasıdır doladığın şarkılar sizlert, bagır §imdi: Neden 

<lilinc, gözlin dalar gider uıaklarda hmdine özgüdür gecenin hüznü, 
. 

bir yerlere, kalabahklar içinde kay· bagır Jimdi §air:· K;mscsiı bir 
• 

holur�un, herkesin içinde Jıerkes- hüztin kaplar şimdi içimi, bağır şim-

ten birisindir. bir telefon açarsın di §air: Hiç de yakl§maz ilkyaz gök-

uzaklara, bir mektup yazarsın bir lerine yı1dıı.sızhk, bağn �imdi �ait: 

dosta, doya tloya okursun eline al- l lüzniinü bile anlatamıu.sın, kim 

dığı n �k romamnı. bagrı yaıuk bir payl�acaktır seninle; her yer duvar. 

türkücünün sesi gelir uıaklartlan, suratlar cclıcnııcın olınuş bir duyar-

birisine selam verirsin almnı, her· sızlık dünyası, bir kopukluk evre-

kesten koptuğtınu gözlersin. rakı da ni ... Ne kaldı geriye sıcak bir yarin 

•• •• 

clokumı§1anndan be\§ka özlemlerini 

BAHARDA HUZUN 
doyuracak ... Ne ölümü ister canın 

ne yll.§amı becerirsin doludi1.gin, ah 

hep bir sırat köpriisiinde kaçarsın 

lıcr �tyd<:n, bir falli�nin yatagtnda 

sa b ah f!ıi'OI{ 

yasaklanmıştır ? .. aten, kim.ı;e okumaı 

§iirlcrini, Lir dost eli yoktur sıkıca 

sıkacak. oturup kimseyle yarenlik 

edeme?..sin ah ... hahar da gelmiştir, 

mnyas bile olmuştur, bir baka18ın si· 

ciın gibi bir yağıuur, bir bakarsın 

ortalık günliik güne�lik, bazen bir 

akşam serinliı;ri, poyraı çıkın�tıt se· 

rinietmek için lıavayı, güne§ çok 

uzaklara doğru yol alır hiç durma

<lan, geocniıı karanlığı, kasıvcti ve 

yitirdiklerin ... ah çocuk gönüliii di· 

vanc.:, ya:,ı;.amı hiç nlgılayamadm ki ... 

Çekti�n acıyı da anlatamadm, gitti· 

gin yolları da bitiremedin, ah §air 

sen şiirini bile sevgilinden gizli yaz-

<lın. 

Hüılin de  ya§"nıunıyor dost. 

paylaşacak kimse yoksa! 

AHM�'T AKGÜL 
(&Jm.'Üj• RtJı oo .w 1/a.<Jc.Jıklan l/a.<Ja1�) 
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YAPRAK DOKUMU, 

DÜ$ GÜCÜ VE 

RUHUMUZUN ARTI DEGERLERi 

Day o no mo d ı k g üziere ve sözle re. 
Alıp yüre«imiıi uçurumlara gittik. 
Alıp gilli§imiz ve bekledi§imiz ne 
vorso, hepsi odıno derin nefesler 
çekip aceleyle söndürdüğümüz bir 
sigoroydı hoyoı (kimilerinin çok
ton bıroktı§ı}! Dosyalar, klavye
ler, klosörler, tuılor, bürolar, 
fokslor, osonsörler, inip çıktı§ımız 
bagucu bir düzenin notunu 
dü�tüler korobosonlorımızo: 
•Geldim, bulamadım. Yine oroyo
coğım. Öptüm! Yeni Dünya Düze
ni. 

Kenlliydik. Koyıptık •.• Top 
aynadık acıktık. Gökten bir elma 
dü�tü, pazarda elmolora döndük 
karnımızo saplı etiketlerimizle. 
En üsıte en parlak olanlarımız (ya 
do porlotılonlorımız, hohlonılo
rakıan ve silinerekten pazarcının 
-kimse?- kirli ama mavi önlü§ü
ne), daha altta azıcık yumu�amıl
la rımız ve kosanın en altında 
çürümü� yo do kurtlonmı�lorımız: 
•artık o�k porodır 1 gönlümüzde 
yarodır 1 olnımızdo korodır 1 bi· 
zim gibiler için 1 sevgi satarız 1 
incinmi�lir duygu muz••. 

Dayanomadık oyunun ku· 

rollorıno. Sarıp yoralorımızı ve 
stratejik hatalarımızı, u�tuk. Uç· 
tuk, masallara konduk ·istikrarlı 
bir uçu�ıu ve halılar yerinden yö
netiliyordu-. Yaz mıydı kı� mıydı, 
onımsomıyorum. Kı�so hangi kı�
tı? Hangi kı�, hangi bakı�? Çogol
mokıı yollı taşra. Kitaplar, steıes· 
kop ve sevdo. Bir de •oda' - gün 
olur alır bolımı giderim-. Bellek· 
siz bir mektup pasıado. Yo da 
Mendelson: Belki kıl, belki yakı�. 
Dingin bir küpeçiçegi bedeninde 
siyah beyaz bir an: unuimamaktı 
yoilı loiraf 

Unuımamoksa olsa olsa bir 
parantez içiydi (yine mi unuıma
mak muhabbeıi nevrotik herif). 
Dayanamadık parantez içlerine. 
Her iey inanılmaz bir hızla 
öğütülüyordu. Dillerinin arasın· 
dan çok iyi tüküren bir bıçkın sos· 
yopol gibi, susam todıno, ol kes· 
tonelerine ve sokak oralarına jilet 
alıyordu megokent. Yerinden yö
netilen halıloro do! Bu ülkede or· 
tık •sürekli darbe' anloyııı içinde 
sessiz ve derinden bir yaprak 
dökümü yaşanıyordu. Ayrıca yeni 
bir 'eylül' gereksinimi tezohür 

... ,ı oAiarı ilk bonixJorkı �1/ama::. lll!f 

� ii::ı.'riM lir � yo:uali/oo.>k 

dmı t6'Ötledebaş/anıo:.fiı,Uıı insanlar 

�ilişkilerde başkır. iki inwn 

�il�� �Ja..Jar_" 

lngeborg Dochmann 

etmiyordu. Kitleler biri ik ve be ro· 
berlik ruhu içinde fal oçtırıyorlar· 
dı. Dokuzyüzlü telefonlario tahrik 
oluyor, •sıco§ı sıca§ına'yı seyre
derken orgazm oluyorlardı. Ola
moyonlar hemen 'olo orgazm• 
servisini arayıp ötekileri yokola
maya çolıııyorlordı. Zaten yokola
yon yokolodı§ını hallediyordu, 
b. u n u o d ı n o d o • s er b e sf p i y o s o 
düzeni' deniyordu. 'Halkımız• 
onu çok seviyordu, onun olıerno· 
lifi yoktu, grekorumeni filan do 
yoktu. O bir ıoruretıi. Doyanomo· 
�ık zoruretlere ve sefaletle re! 

Acı çeklik. Mutsuz olduk. 
Huysuz olduk. Geçit yok, kohrol· 
sun filan derken, hiç fark etme· 
dik, osıl ve en çok içimize, ili�ki· 
!erimize dü�tü§ünü Guerniko'ya 
atılan bombaların! Hiç sormadık 
kendimize, ruhumuzun artı de§er· 
lerine sahip çıkabildi mi diye! Hiç 
söylemedik kendimize, meger 
moskelerimizde g izliymiı fo1izm 
diye! 
A.HALOUN SOYGÜR 

'Yesıf Ôııgiru�• Asiy• lllsıl ı .. ı.tur tyu· 

1111�o Ser•oyeai• lüıküsü'n4tn 

�.- kalktım 



SEVGiLi GALATASARAY'IMA AGIT ••• 

Galatasaray-Bareelono moçında, N umaralı tribünü n 

sol tarafında, geniş bir taraftar topluluğunun hissi

yolını yazıya tercüme eden bir bez ofiş vardı: )iz 
hala Annenizin Liginde mi Oynuyorsunuz ?" 
Golotosaray taraftarlarının, diger tüm taraftarlar 

üzerinde büyük etki yapan bu hissiyotı, önümüzdeki 

yeni "dönem"i anlatıyor ... 

Ön-işaretleri ise, daha ilk haftalarda ortoya çıkıyor: 

Bahsedilen milyarlarca liralık gelirler, beraberlikle· 

re, golibiyetlere verilen primler _ve şov orgonizosyo· 

nunun tüm gerekleri. Soymaya boşlayıneo bile insa

nı ürkütüyor: Hilton tuvaletler, ayrılmış koltuklar, 

boyolor-bodonalor, polis kordonları, motorsikletli 
trafik ekipleri, kolluklu görevliler, UEFA amblemli 
formalor, özel logolor, kopalı devre TV yayını, ışık

landırma standartları, özel naklen yayın kabloları, 
sayısız komero, sponsorlar, flamalar, özel localor, 

basın için müthiş olonaklar (onlarca faks aleti, ka

ranlık odalar, telefonlar), Her maç öncesinde bastırı

lo n özel ve re n k 1 i bro�ü rler, özel biletler, artık 

200.000 Tl'si en ucuza olon bilet fiyatları ... 

Bu  iş bununla do kalmıyor, kalmayacak . . .  
Seyirci de de�işiyor. Galotasoray maçlarının seyircisi, 

ülkemizin geleneksel futbol seyircisi ortalamosının 

dışına çıkıyor. Üst ve orta sın1fton daha çok temsilci, 

tribünleri sarıyor. Eski ve Yeni Açık seyircisi, artık 
kendi tezohüratlorıno katılmayon Numaralı'ya ·sos

yete, sosyete ... şıngır mıngır sosyete• diye bo�ıramı
yor. Çünkü, bütün bu zafer sorhoşlu�unun ortasında 

traşımı �� 

herkes biliyor ki, kısa bir süre sonra eski oçık-yeni 

açık diye ayırımlar kalmayacak ... Çünkü Galatasa

ray'ın kendi yoptırocogı stadda "açık". bir tribün ol

mayacak ... 
Köfteciler, kokoreççiler, 1 O günlük poğoçalor do ol· 

mayacak ... Boreelono maçında do şahit oldugumuz 

gibi, onlar ·sınırın ötesinde· yer alacak, sınırın bu 

yanında ise "havası alınmış plastik poşetlerde toze

ligini bilmem ne kadar gün muhafaza eden" sondviç· 

ler, barlarda ve cafelerde nescafe-expresso vs. gibi 

yiyecek-içecekler, üstelik de istendiği on uloşılobilir 

olacak. 
"Çilekeş ve Cefakor seyirci" kalmayacak. ·oe�erli To
raftarlorımız" olacak. Yeni seyirci ·sahaya yabancı 

madde" almıyor. Tezahüratın yeri ve zamanı oldu

gunu düşünüyor. Parasını ödediği bir gösteriyi sey
retmek istiyor. Gerekirse, Ingilizce slogan söylüyor. 

Hokemle fazla ugraşmıyor. Arabasına park yeri isti

yor. S dakika önce gelmek ve yerini boş bulmak isli· 

yor. 

"Cefokor seyirct isin dayanılmaz şeyler bunlar ... 
O bez ofişi yazonlar, onu osmok için Numaralı'ya 

daha şimdiden büyük kovgalarla girebildiler. Yarın 

oraya do giremeyecekler. Yeni seyirci, görevlilerin 

eşliğinde, Numaralı'ya yeni Galatasaray'ın dev boy

rogını askeri disiplin içerisindel gerekligi yerde, ge

rekli�i zaman, gösteri mahiyetinde açtılar, kapadı

lar. Kulüp onayını olan Ingilizce ofiş sabahlan asıl

mıştı bile. "Öbürleri", kısa bir süre sonrol şimdiye 



kadar içinde olduğundon emin ol

d u kları bu ·camio"nın keso bir 

süre sonra "fazlalık" unsurlara 

oloco k lar. ·Yen i· Türk" de§iller. 

Olomoyacoklar da ... Poroları ol

mayacak. Kültürleri hep stnırlı 

kalacak. Hiçbir ıaman modernle

şemeyecekler.( .. ) 

Daha �ok şey görece§iz. 

Adnan Polot'ı mumla arayacogız. 

Yeni düzende artık ismi çekmış, 

her sorunun  ve çözümün onda 

toplondı�ı işbitirici yöneticilere de 

yer olmayacak. Hürriyet'in "Ele

man Aranıyor" ilanlarının birinde 

"Yüksekokul  mezunu,  çok iyi  

düzeyde Ingilizce bilen, en az 5 

yıl yöneticilik yopmı�, vs. Kulüp 

Yönetici olarak yetiştirilecek ele

man aranıyor. Başvurular kesin

likler gizli tutulacaktır" türünden 

ilanların altında Golotosoroy' ı n  

adıyla korşılaco§ız. Konımız do

nocok. O zaman, spor soyfaları

n ın yıllık mutod haberlerinden 

olon "Fulya'da, Floryo'da, Dere· 

a�zı' nda çalışanlar aylardır maaş 

a lamıyor" t ü rü nden  h a berleri 

unutoco§ız. Profesyonel yönetici 

yeni "show·u tom mesai olarak 

organize edecek. Maaşlar fakır 

fakır ödenecek. Her yer tertemiz 

olacak. Idrnon basmak önce ilkel-

lik olacak, sonra unutulocak. Ant

renma nı izlemek çocukların işi 

olacak. 

Futbolcular daha da de§işecek. 

Bugün Rıdvan'ın başka bir kulübe 

gitmeme inadı, bize yarın inanıl

maz bir olay gibi gelecek. Goloto

soroy'don Fenerbahçe 'ye bir fut

bolcunun gidişi bugünkü çapta bir 

olay olmakton çıkacak. Hepimiz 

bu tür transferleri gayet "makul" 

karşılayocaöıı. Futbolculor, "gece 

hayatlarını" izlemeyi kendilerine 

görev edinen taraharlardan kur

tulocoklar. "Zeki, çevik ve ahlak

lı" olacaklar. 

Yaşanan deöi�imin bugüne kadar 

farkında olmayon Spor Basını do, 

kısa bir süre sonra çıkmazını oşa

bilmek için "yeni-uzmon"loro ihti

yaç duyacak. Can Bor tu 'lar, Tur

gay Ş eren ' ler, Islam Çupi 'ler ve 

tüm duygularıyle yazonlar gide

cek. Yerlerini rosyoneller, so�uk

konlılor olacak. Ortolı§ı Oo§on 

Koloğlu'nun "Futbol ve Teknik" 

yoZJiorı dolduracak. 

Gafotosoroy'ı diğer takımlar izle

yecek. Süleyman Sebo gidecek, 

yerine briyonlin soslı biri gelecek. 

Beşiktaş Çocukları hırslarındon, 

Tugay sevincinden o�lomoyocak. 

Fenerbohse seyircisi, yo§m urda, 

çamurda tribünleri doldurmaya· 

cak... 

Milyarlarca liranın döndügü, se· 

yir zevkinin bedelinin o�ır öden

di§i, "tarohorlıgın" onlamını yitir

meye boşlayocağı bir döneme gi· 

rece§iz. Maço gitmek için ufak 

çapta bir servetin gerektiği, maçı 

TV' de seyretmek için de paroyla 

konalın şifresini satın olmamız 

gereken bir dönem olacak bu ... 

Yeni Futbol Düzeni, yeni yöneti· 

mi, yeni taraftarı, yeni basını ile 

yeniterin işi ve hobisi olacak. 

Futbol do elden gidiyor. Ve bunu 

Cimbom'um yapıyor... 

MEHMET $ENOL 

(•): Barulono ma�ı. Tribünlerde daQılı· 

lan bir br�ürde Şampiyonfor ligi lsin 

üretilmii bir teıohürol yoıılı. Söı ve 

Düzenleme ile Finans ve Orgonlıos· 
yon'un "sorumlulon*nın yoıılmosı do 

Ihmal edilmemiJ. Beste biroı "ıor", söı 

oyunları da var. Be�tenin •asıl sahibi• 

olon kültürlü (Uselj) Kapalı, Eski ve Ye· 

ni A�ık'o �arkıyı �relmeye solı�ıyor .... 

Önce Eski Ası k 'lo birlikte deniyori or. 

Olmuyor, cefokorlorın dili bir türlü "ne 

de Borcelono· mısrosını besteye uygun 

söylemeye dönmüyor. Kopalı umudunu 

yitiriyor, Yeni A�ık' o dönüyor. Onlar do 

beceremiyor ... Bunun üzerine Kopalı 

�orkıyı kendisi söylüyor .. Eski ve Yeni 

Açık boıuluyor ve "dillerinin döndüöü" 

eski bir Jorkıyı hırslo birlikte söylü

yor ... 

� oldwn 



"Yaa ... ma ale ·ef çok ha� saa;ım 
abi. Ne yapayım?" 
Bu ciimle sık sık duyulur, mu
habbet ortamlarında: Hassasi
yet, konuşmanın bir  yerinde 
araya ·okuşturulur. ohbetin 
·onla n na yakın yer alma ı daha 
sıktır. Ciimlenin a rdından 
olumsuzluk taşıyan b ir  i fade 
kalır kulagınızda. Acıma duy
gularım harekete getiren bir 
··ç:ıresizlik ., vurgusunu da ru
humızda his�eden>iniı. H:ls·as 
olmaktan derin bir mcmnuni
yctsiılik duyulmaktadır. 
Ama d ikkat! Alışkın kulaklar 
bu çaresiz, pcri,an, memnuni-

kahvaltımı � 

yetsiı elimlenin içinde bdirgin 
b ir  övünmenin na ıl usulca 
saklandıgmın farkına vambilir. 
DuyuJarun ötesinde, fark edile
nin arka ında gizli kalmı§ bir 
kendine pay çıkarma vardır. 
Sözü edilen §ey, herkeste bu
lunma maktadır. Ama sizde 
(ha, saslarda) mevcuttur. Din
lcyenleriniz, bu durumun far
kında degildir. Bu nedenle on
lara tiim diger iyi va�ıflannızın 
yanında, "ha ·a · · olduğıınuıu 
da bildirmeniz gerekir. �ııa$53-

siyet", n{JSıl olduysa gizli kal
mış, ke,fedilmeyi bekleyen 
özelliklerinizden biridir. Peki, 

bu bir alın yazh;ı mıdır? Bir bi

rey olarak varlıgıııızı yiik·clcn 
degerlcr ile idame ettirirken 
"'has ·aslı k., neden ·ize bulaş
mı§tır? Ikinci soru: insanlar ne
den ha sas olduklarını kanıu
oyuna açıklama gerek in imi  
hissederler? 

Çevreden artı puanlar 
toplama arıusu, ha aslıga dair 
bu "zorunlu" açıklama)ı gerek
tirmekledir. Çünkü lıa:;sa ·iyet 
muhabbet ortamlannda her za
man iyi prim yapar. Yaratılan 
·üretilen- ha sasiyet, onsuzla
şan toplumda kolay paıarlanır. 
Biraz kaleme aşinalıkı birnz be-



ceri ve parlak sunuşlu pscudo

hassasiyel ile kitaplarınız best 

ı:atar. 

H e le, b ugii n e  kadar 

hemcinsleriniz kadar acımasız 

olup, toplumu ve insanları ye

terince sömiiremcdiginiıi 

(1 ii§iini.iyorsnnız, hassasiyet iyi 

bir maıeret olacaktır, şüphesiz! 

Veya usul�  u:u] işin izi 

yürütürken elinizde olmayan 

nedenlerden dolayı tökczlcdigi

nizdc, "lıassasiyetninizi bahane 

göstermek, başarısızlığınızın 

ii:tllinü mükemmel örtecek bir 

araçtır. 

Hassaslık, neden rnem

nuniyetsiz bir ifade ilc <lı§avu

nıhır? Utanç verici, yüz kııırtıcı 

bir özellik midir? Yüz kızart

maz, ama yeni dünya düıeniıı

de zayıflık işaretidir. Iş ilaula

rında belirtilmesc de, preıan

tasyon çağında aranan özellik

ler hassasiyet gibi zayıflıklar 

degil, "kuvvetli", "realistic", 

.. rasyonel" olmaktır. Hassaslık 

İ§ hayatı, kariyer, yükselmck, 

güç ve başarı (!) için tehlikeli 

ve gcreksizdir. Ama, duruma 

göre lafın içine biraz mcmnu

niyetsizlik katrnak, aynı anda 

iki ayrı mesajı birden vermek 

için bulunmaz bir fırsaUır. 

Nedir bu hassasiyet? 

Tiirk Dil Kuruımı sözlügünün 

sararnu� sayfahmnda hassas iç

in "duygulu, tluygun, duyarlı, 

içlin diye yazıyor. Anlaşılan, in

sanlar duygusuı, duyarsıı, katı 

yaratıklar. Içlerinden sadece 

bazıları aç gczcnlcrc, evsiz ka

laıılara, ezilenlcrc, sürülenlcre, 

tarana ııla ra, acı masızlı klara, 

haksızlıklara, yakılanlara çok 

üziilüp hassasiyet mertebesine 

ula§a biliyor. 

Şimdi konuya ba§ka bir 

yerinden egiJip, eteginin altın

dan bakalım. "Akıl hastalar"ı

nın aileleri, onların hastalan

madan önceki hallerini tarif 

ederken çok zeki ve hassas ol

duklarından dem vururlar. 

Şimdi bu noktada, halkın ken

di buluşlarına ve yarattıgı dile 

inananlar için oldugu kadar, 

karşıt görii�e olanlar için bil� 

bu saptamndan yola çıkarak 

bazı varsayımlar ileri .tirülebi

lir. nunlardan birincisi, ıcka ile 

hassasiyet arasında güçlü bir 

ilişkinin yadsınarnnz varlığıdır. 

lkincisi, demek ki akimı kay-

hedip deli olma nın netlenlerin

den biri de lıassa · olmaktır. Ya

ni, hassas olmama ha§ansını 

gösterenler normaldir ve hasta

neye gitmeleri için herhangi 

bir neden yoktur. Gördiinüz 

mü karşımıza çıkan korkunç 

tabloyu? O zaman toplumsal 

ruh �ağlıgını korumak için ya

pılacak şey çok basit gözü k

mcktcdir. Hassas olmamayı, ço

cuklarımıza okul sıralarından, 

televiıyon kar§ısmdan, oyun 

city'lerinden öğretmek! 

Durun, daha bitmcdi. 

Tedavi gören ha. taların çogu 

ise, duygularının olmndıgından, 

rahat aglayamadıklarmdan, ıe

cssUriyet kaybından yakınırlar. 

Şimdi şöyle bir geneJleme ya

pabilir miyiı? Dışarıda çok has

sas oldukları için hastalanıp 

hastaneye gctirilenler, a�lında 

yeterince hassas olmadıklarını 

düşünmektedirler. Acaba b u  

nedenle m i  b u  insanlar hasra

larHm§lardır veya hasta olduk

lan iddia edilmektedir? 

Btı konudaki hassasiyeti

min kusuruna lıakırıayın .... 

KÜLTECI1'l ÖCEL 

� yaptım 



Dile:, içc:rdi�ini: c:sarc:t ilişkisini 

vc:rc:n şey içindeki bellektir. Bun� 

kıuca zaman deri.t. Ç�inkO bit 

zamanı kendi bcllc:�imizle degil 

yapıp ctmelerimizi ayırdeden bir 

a l: • n  o l a n  d i l l e  duyarı� ve bu 

yüroen onu ele geçiremeyiz. Bu 

bizim duygumuzdur, sözler ise 

k e n d i l e r i n d e n  s o n r a  g e l e n i  

çagır:ın ve öncekileri içeren bir 

u rz:ı s a h i p lir.  B u  i ç e r m e  

il işkisine b i r  si lsile h a l i  veren 

b i z i m  d u y g u nnızdur.  

D u y s u l :ı r ı m ı z ı n  bazı l . u ı n ı  

sözlerle ifade: ederiz. Önceden 

ne manaya gcldi�i içinde hangi 

m e c :ı ı. ı  t :ı � ı )•:ıc:ı g ı  üıc r i n d c  

o r ta k l a şı l m ı ş  �özle r l c .  B u  

sözlerin grift dünyısı içerdigi 

bcllc:kle b i z i m  duygularımızla 

oynar, onları oluşturur, yineden 

oluşturur ve: detiştirir. Soylemek 

iue � i m i zi söylc)'emeyiz. Oys:ı. 

söylemek iHedigimiz söylerken 

o l u� u r. O z :ı m a n  d i m a g ı m ı z:ı 

döner or:ıd:ı renk melodi ritm 

:ı r :ı r ı z .  S a k ı n  h a !  a c e l e  

e tm e me l i y i z .  lle r  m u ta b a k a t  

alanı gibi dil d e  bulundugu anda 

yeniden oluşur. Onda kaçınılmaz 

olarak z:ıınan yoktur. Ama tek 

le k sözlerde zaman b çı  n ıl m az 

olarak vardır. Ayna)':l bakugımız 

zaman geçen yıllar gözle rimin 

kenarlarında çizgiler oluşturdu 

d e me me l iy i z  k o m a d i n e  de 

b:ıkmalıyız kapısı a ç ı k  kalınca 

kavgaını � 

b e n i m  ç i z g i l e r i  m oluyor 

komodinin bpısını k:ıpatmalıyım 

diye dlı�ll n me l i )• i z .  Yüz 

m ılyonl:ı.rc:ı y ı l l a  ölçtügumüz 

z a m a n  boyunca; b u ,  g ü n ' d U r  

dedi�imizde dogan her güneşin 

ayrı  b i r  n e d e n i  o l a b i l i r, bu 

d ü ş ü n ee y e  a ç ı l m a l ı y ı z .  ller 

�man a)'nı güneşin dogması için 

tek bir :ın gerc:kir çünkü. Dili bir 

b i t i ş t i r me fonksiyonu o l a r a k  

kullanmamalıyız. Zamanı d i l l e  

y :ı r : n ı y o r u z ,  b ı z  n e d e n  b u n u  

a n l a m ı y o r u z ?  

Sevgiyi  söz l e r l e  

t a ş ı r s a k  e g e r  

i ç l e rinde yılg ı n l ı k  

v e  öfke: t u t k u  

taşırlar. E�er nefreti 

taşırsak söz l e r l e ,  

i ç l e r i nde y ı l g ı n l ı k  

v e  s e v g i  t :l ş ı  r l a r ;  

DiL VE 

ZAMAN 
y p 

e t m e l e r i m i zden 

p 

b i z i  ö d O ııç 

;ılırlar. bizi  bı:ıı�k:ı b:ı�ka ;ınl:ır:ı 

iade e d e rler, m e r a k s ı z  b i r  

şaşkın l ı k  içinde bıukırl:ır. B iz 

deri� ki ben s:ın:ı. kOstUm deriz. 

Biz neden söylemedi!imi:t şeyleri 

suskunluk aniarına taşır yine de 

susam:ıyız? S ö y l e n i l mcyende 

b ı r a k u g ı m ı z  :ı. l :ı n ı  gizl i  d i l e :  

s u s k u n  z :ı m a n :ı  t:ışırıı..  P e k i  

sus:ıbil ir  miyiz� Evet suubiliriz. 

Anhy:ıc a � ı n ı z  zaman �ize: 

a n l a t a c :ı g ı m  :ı.m:ı c:ger 

a n l :ı m:ızs:ın ız :ı n l a u m a m .  



önceden d ü� ün up s on ra 

soylcıne}·i�:. cg.er diı�ün nıLilsek 

$O)'Ic:d i �i m iz 7.:ını:ı n 

d O � ıJ n m O�U�c.lOr. ESer örlc: 

d e � i l s e  önceden d u � ü n u l m ü �  

şc:ylc:rın tortusunu balk:ı b i r  :ın.ı 

t at mı �sıt.d ı r h içbi rle}' yapmıt 

o l  m :ı p z .  Gözyaşı n d a n  başka 

bir�cv ht:ınam:ıyıt. bövlclikk 

Ben şimd i öleccgim 

dılını h:l\•:ıda dur:ın 

bir )•:ıpr:ık olacak, su 

yorunıl:ıyc:ık, suskun 

k.ıl:ıcak yine d e ,  

yt.lzOndc çı.tgi k r  

olacak� b u  onun halı 

olacak .ı n l.ıt ı m ı  

ıçın bu: ben yapr�kken bir filme 

Jütc:c e � i m ,  Ş 3 p h n ı z ı n  a l t ı n :�  

sireecsim s.ıçl;ırırıızın uzerındc 

bir yap r� k. tLre r i n d c  p p k :ı ,  

uı.erınde B r e m e n  Mazakacıl:ırı.  

Ben d il im ol.ıcattım . Eure u m i n  

a l a n ı n ı  $Oıu u zla�tır.1rak 

m u t l :ı k l a ş u r:ıc:ı�am :ı y ı r d e d c: n  

kalmayınca e u r e t  k:ılm:ıy.ıc:ık. 

Çok c s k ı d c: n  o k u d u m  • h e r ş e y  

tı ddıy lc k:ıimdir diye' SÖ)•Icnen 

�c:yterın )'anlış olduAun u sördüm 

:aılıdım artık du�Unccct,ım. 

Ra�ka b i rgü n  bir k ı z  

görmUştüm, eteklikli, kit:ıplarına 

yolda g e l i r k e n  a t m ı ş t ı ,  

görmüştüm. Dikkatle sök)·iizüne 

bakıyordu ben önce 

S E V G I Y I  S Ö Z L E R L E  TA Ş l R S A K  E t E R  

I ÇL E R I N D E  Y I L G I N L I K  Y E  Ö F K E :  TUTKU 

TAŞ l RL A R .  E � E R  N E F R E T I  TA$ 1 R S A K  

S Ö Z L E R L E ,  I ( L E R I N D E  Y I L G I N L I K  YE 

S EVGI TA$1RLAR; YAPlP ETME LERIMIZDEN 

B IZ I  ÖDÜNÇ  AllRLAR, BIZI  BA$U BASKA 

A N LARA IADE  E D E R l ER ,  MERAKSIZ  B I R  

$ A $ K I N L I K  I Ç I N D E  B l RA K l R L A R .  B I Z  

DER IZ  KI B E N  SANA KÜSTÜM DER IZ. BIZ 

N E D E N  S Ö Y L E M E O I � I M I Z  $ EV L E R I  

S U S K U N L U K  A N L A R l N  ATA $ 1 R  Y I N E  D E  

c.le�il, �ız bu nda bir d n e nn c me d i m ,  çok d ı k b t l i  

S U S A M A Y I Z ?  S Ö Y L E N I LM E Y E H D E  

neden aramayın tabiı 

tesadüf dc:yın hen o 

� a n u n  � ı z i  

s c ,. e c c � i m , 

dOşeccg.i m , bir t:ı$:1 

ren s imi vereccgim 

içinızden en konılk 

o l a n ı  t a a m m ü d e n  B I RA K T I C I M ı Z  A L A N I  G I Z L I  D I L E :  

SUSKUN  ZAMANA TA$ 1R IZ .  tam teudtır dıyecck 

hcpınit. �uleceksınız 

ben i ç i ıl i�de n HÇcc e � i m ,  

sddi�inl zam;uı Sö)'le)•ccc:{tinı. 

Dilde b ir :ınl:nım örgllst) ''ar biz 

hcr�e)•i oıu tedavt\1 cd ıro ru z; 

d u k u n m a l :ı r ı m ı z ı  d a ,  lurıta  

y.ıpnuya çok mer.1klıya7., kendı 

)'crinuzi l�arctlemekten bçınm�k 

bak ıyord u , gözlerini kı� ıyordu 

cllerı n i  bldırı nc:ı rU7.gar ç ı k t ı  

bşl.uıııa baktım )'.t[ımur y:ıt,maya 

b:ışl:ıdı nasıl d:ı se\'inivorum �.ı�b 

z a m a n  böyle o l  m.1d ı .  O r .ı d .ı n  

kolar.ık uz .ık l.ıl t ı m O be n ı m 

yazımı okudu�und.\ baıı.ı ruzs:ır 

gönderecek ellcrinı bl�lırmad:ın: 

ben mcrakl.ı �;ı�ırac.ıtı,ım. boylece 

mer:ıka m  hep .\ )'n ı  k :ı l t r. 

Ş.1�kınlıt,am �ürer gider. Anu ctter 

kcrtcnkclc o l u rsarıl duv:ırl:ırın içi  

;ıydın l ıkt ır. Ren kcrtc:nkdc olm.ık 

ı� t c:  mc m. 

SERDAR KOÇAK 

� ettim 



Çiirıkii onlar ki yalnıı kcndilerin<lc gömülü 
Ylizlcriııdt dağa çLkmı�hrın yüzü var. 
E.Call$ever 

ınek ki bu, özünde, her hak gibi eşitsiıliğc dayanan 
bir haktır ... Ama bu gibi kusurlar uıun ve; .sancılı 
bir <lo�umdan sonra kapitalist toplumdan çıkıp 
gcldit•i ��kli ile kumiini t toplumun birinci a�amn· 
sııul.t kaçınılmaz şeylerdir ... Komünist toplunnın 
dt\lı,ı yüksek bir a�aınasıudan, bireylerin iş
bölümüne ve onunla birlikte kafa emeği i lc  kol 

Cotlw Pr()grtımmm m�tiri�?ııdı: Mam: 'hc:r· 
1\c .. ten yetene�inc sört:, l�t:tk(; .. l,;(' emeği ne göre .. il
h. ini tar1ı�ırkc·n �unhm .c:öyl<·r: "Ama Inı ilerleme
yı: kar�ın. c�it hak, hala burjuva sı
nırlar içind� kalmaktadır. Üretici
nin hakkı. sunmuş olduğu emek Ic 

oranıılulır; lmrt\<lak i c�itlik, emeğin 
ort.tk ölçü birimi olarak kullanıl· 
ına�ından ibarettir ... Bu eşit hak. 
<.:şit olmayan bir emek için t�it ol
mayan bir lıaktır. Hiçbir .c:ınıf (arkı 
t.ıııııu..ıı, çünkii her insan bir cli�eri 
�ihi bir emekçidir; anl.\ bireylerin 
yl..'lcıwklc:rinin e�itşizliğini açıkça 
tanır Vl· verim kapasitesini doğal 
bir a\'rıcalık olarak kabul �:eler. Oc· 

' 

evden � 

"fHTIYAf.n11Z OL·\ N 

YENI BIR AHLAK 

ö(;RETISlDlR VE 

BU AllL\K. 

ÜSTÜNDE 

IIALELEH(YLE 

BIR GARIP 

CENNET 

KUŞUUUR." 

emeği arasındaki çelişkiye kölece 
boyun cği�lcri sona erdiği ıaman� 
emek, sa<lcce bir gcçiın arACı degil, 
ama kendi.si birinci hayati gerek� in
me haline geldiği ıaman; bireylerin 
ç�itli biçimde gelişmeleriyle, üretici 
güçler de arttıgı ve bütün kolektif 
ıcnginlik kaynakları giiriil giiriil faş
kırdığı ıaınaıı, arıcak o ıamaıı. bur
juva hukukunun dar ufukları kesin 
olar.:ı.k "§ılınış olacak ve toplum, 
bayraklarının ii.stünc �unu yazahilc
cektir: 'Herkesten yeteneğine göre. 



herkese gereksinınc.\'iııc göre•.' 
• • • 

Tez �udur (biraı k.WalcJ.Ştı

rarak fıöyliiyorum): "lhtiyacıınıı 
olan yeni bir <,fl)ak öğrctiı;idir ve 

bu ahlak, listünde halticriyle bir 

g.ırip cennet ku�udur. Garip ve 
cennet sözcükltıriyle de dile gel
diği ölçiide bu ahlak'ı ıihniıniı· 
dt: kurmaya, arılama} a Ç(llısırken 
bir hayli zorlanıyonıı:' 

osy,diımin mevcut te
orik/pratik güçlükleri, hağlıunla

n ııdım koı>artılarak. iekilsiz bir 
yığın haline getiriliyor ve sözko

ııusu tı:ıin doğrulanması i§leıni

rıc <lnh il ediliyor. Mevcut sonm

l.mıı .ı�ılnıcıı;ınuı garantisi, Mark
-:iıın 'c böylesi muğlak bir ahlak 
'tcori.-:i' biti�ti rıııeye indirgerıiyor 
vb. vh. 

Adolctl i  b i r  okumayla 

görülecektir: Yukarıya al ınan 

uzıın y<ıı�ında Marx iki a§aınalı 
bir hakiadalet diıge:;i kuruyor. 

Birinci düzeyin açısından kapita

lii'.ın-k apitali. t söıniirihllçaklık; 
ad<ılct:-:iılik/h4thıılık kategorileri 
içinden mahkuın edilerek, 'lıcr
ke�tcn )'t:h:negi ne göre, lı erkese 

emeği ne göre· ilkesine vanlıyor. 

Sınıfsız loı>lumun daha yüksek 
bir �ama ından bakılelığında ay
nı aclalc·t/hak durumu yetersiz 

luıluıı.ırak ünlü formülasyon ya-

pıhyor: 'Hc·rke,.ten 
yeteneği ölçüsün
de, herkese ihtiya

cına göre'. Kaldı 
ki,  Marx'ın bütün 

eseri boyunca se
bat eden konum 

şudur (görtn görü
yor): K,\ l)it .t l izın 
a. ıl olarak insanın 
kendini tiimüyle 
gerçek kılmasının 
ve bütün potansi

yellerini özgürce 
gdiştirıııı!sinin te

mel engeli olduğu 

ıçın lııtksız

d ı ri a d  tt letsizd i r. 
Aynı biçi mele 
komünizm de in

"BIR .H.-\.)L-\�t;IÇ �01\T:\SI 

T:\1\l�fl�IIZ VARSA VE 

BlfNV MUGL\K BlR 

AHLAK ÖCRETISI 

BIÇl�ll�DE T:\5ARL:�\IAK 

ECILI�t li'iDEYSEK, 

HIÇ BIR DURUMDA 

ADAU.VI'SlZ 

DAVR:\N�fA):.\Jt.\K 

BAŞLA�L\.)1 

ÖNERlYORU M.' •. " 

bir tavır olaral 
Markır;iım'in te
mel teorik çerç

evesi açısııHiarı 
komı-dışıdır. 

Bütii n  b i r  
MarList/soşya

list 0tlcncğt. 
birikime ve de-

ncyimc rağmen; 
hala bir bıı�lan

gıç noktası ta
k ı ntımız varsa 

ve bunu muğlak 
bir ahlak öğre

tisi b içiıniı ıde 

tasarlaınak etiio 

l i ın i n cl e y s c: k ,  
hiçbir durumda 
adaletsiı dav· 

sanın bütünsel insan old�ı'lu, çok 

yönlü yaratıcılığı içinde potansi· 

yellerini aktüelleştirebildiği top
lum olarak tasarlanır. 

Ahlaktan murl\cl cdilcıı, 

eğer her chıruıııı\ uygulaıı.�bi lc rı 

ı;vrensel birtakım kurallara uyar
lı olarak, koşu llarınclan ve C)
lemlerinin sonuçlarından b.ığım

sız bir dizi hakka in anların sa

hip olması ise. o zaten insanların 

özgül ihtiyaçlarını ço�u zaman 
ıskalayı�bilen ve temel sınıf çcl�
kilerini ilıııı:ıl edrr,:k Jh;rdclcııı..:-

yc çalı§an, bir luwli e bikhttnlı.� 
. . 

ranmayarak başlamayı öneriyo-

rum. 
* * *  

Klt•in'y(:fl p:o:iko,\nal iıiaı 
.lll l.ı�ılır k ı l ı ııma:;ının aıtalıtar 

kaw.unlarından birisi ele ,,hlak

tır. Klein'a göre; p�iko-�ck,iicl 

gdişim evrclcri, birbirinden kc
�in bir biçimele ayrılabilcn. anlt
�ık evreler değildir. Daha çok 

birbiri iistiine binmiş ve iç içe 

�cçwiş halclcdir. Evre terimi, bir 
cliıi ank�ip.:te vı.: şanınma 

örüııtüşiinii ve grubunu teın�il 

eden pozisyon, terimi a� dc�işti· 

$lt,. çıktun 



rilıni.�tir. Temel iki poz�yon pa

rıınoicl-�iıoid ve depresif poıis· 

yonlardır. 
Paranoid·�izoid pozisyon, 

kendilik'in (selQ asıl objc olarak 

varoldugu durumdur. Burada 

düsünce ve duygu, bebek (in

font) tarafından düşünülen ve 

his�edilen olmaktan çok, bebcğc 

vaki olan olarak ta orlanır. Bu 
dönemde bebegin mcrkeıi kor

kusu paranoid bir korku olarak 
vardır. Bebek kötü objclere iliş· 
kin tehlikeyi . tlvuşturmak için 

onlaran imajlarını kcodilik1tcn ve 

iyi objelcrden ayrı ve yalıtılmış 

halde tutar. Böylece iyi objclerin 

ve iyi duyguların kötii obje ve 

duygulardan ayrılınası bu dö· 

nemde bile (yaş.ınıııı ilk ayların
tin yani) vardır. Paranoid-.ıizoid 

po7i ... yondaıı deı>rcsif pozi yona 
gcçi�lc birlikte öznel "beu11 (1) 
orh\Ytl çıkar. Bu poıiyonda, an· 
ncclt·ki acı/hru;ar ile bebe .. •· in an· 

neye ilişkin sal<lırg. Hı (agrc�iQ 

fante1.ileri arasında bir bağ oldu

�u cl�Hnüliir. BPbck fantcıisin

<lc anneyi imha eder, tiOnrn da bu 

h. ,ara ilişkin \!ndi,. e ve pi�man

lık duyar. Y�anan acının ve iyi

lik halinin anne tarafından da 
ya§andığı ve bu halin olması/ol

mnınası • orumlulu�ınun t�ınch· 
.�, bu asli iliskideki iyi ve kötü 

doğru .u.-

arasarıdaki ayrım (acınırı \'C iyilik 

halinin anneye ya�atılması ve 

bun\m öniinc geçilme i imkanla
rına ahip olund"ı,"u duygu u) en 
genel ahi ki aynının da temelini 

olu turur. Diğer yandan, cviJen 

objenin zeddencbilirliginin bu 

ke�fi yeni bir ıihin durumudur 

ve burada kayıp ve acının, keo· 
d ilik 'in (seJQ kendi içinde lll§ın

ması yeteneği zuhur etmiştir ar

tık. Ba�ka türlü öylcnirsc, ken
dilik'in dışarıdan yıkılma ı kor· 

ku unu içeren paranoid ank iye· 

tcden (paranoid-�izoid poıiı-yon), 

başkalaranın ka· 

Kı�oacası� temel bir iyi ilc 

kötü arasında ayrıl)l yapabilme, 

ve bu ayrımın ve belki seçimin 

sorumlulu�nu taşıma yetisi ba· 
Şlndan beri vardtlvar. 

• •  

W. Benjamin moda konu· 

sunda der ki: ''Ama giinümüıde 

moda birey el degil, toplumsal 

nedenlere dayanmaktadır ve mo
danıo özünlin kavranabilmcsi. 

bu toplumsal nedenin dobfl'U ap
tanmasına baglıdır. Bu neden, 

toplumdaki yüksek sınıfların alt 

sınıflardan, daha doğru deyişle 

orta sınıhan 

derin e i 1 i§ k in 

korkuyulendi-:ıeyi 

içeren depresif 

.. nksiyctt duru
muna bir ıreçiş 

·ıun lt\.�L\\Ct�: \01\T\.•' 1  

T:\1\J\TI\IIZ \'..\Ib \ n: 

kendini ayrı tu· 

tabitme çaba, ı· 

dır ... Moda önce 

t o p l u m u n  

yüksek ke imle

rinde doga'r, on
ra orta kesimler

ce taklit edi l ir. 
Moda aşagıdan 

)'Ukan değil, yu

karıdan a�ağı 

uzanan bir çizai
yi izler.'' 

özkon us u d ur.  
Bu düzeydeki eş· 
zamanlı diğer 

süreç, depresif 

ank. iyete ve su

çluluğuıı telafi 

aracılı�ıyla aşıl
ması girişiınidir. 

Y.mi re ton; edi· 

ci fanteıi ve dav
ranı�larla annc
deki hasarın/an· 

nenin telafi edil-

rntsidir. 

Bl'\1' 'll 'ı';I.\1\ BIH 

:\lll. \I\ (�·;Bl Tl :-il 

BIÇI,l l\1 )E T\.-i.\HL\.\1.\t\ 

Ec';IIJ,JI\DEY�Et\. 

III(UIH oun·,ıın 

AD.-\I.ET:'IZ 

lt\\R\\,L\Y\R\1\ 

B:\.)LUL\YI Ö\EHIYOHL'l" 

Moda şimdi 'ka

dim' ·o. yaliım

d ü ş m a n l ı ğ ı  
ü�tün� b inmiş, 

arsız bir kapit,l-

lizm hayranh#'ı-



dır. Olmaması gereken yerde, 
a�ağıda oldUğu ölçüde modadır. 

.. Modalar, uuutulınuşlu
ğıın yıkıcı  etki lerini  kolekt i f  
ölçiilcr içerisinde d�;ngclcmcleri 
öngörülen ilaçlardır." 

Şimdi sarf edilen sözün 
dolaşımda knlmasının, itibar gör· 
mc ·inin garantisini sağlama i�lc· 
viylc donatılın�lır. 

"M odanın ya� ama siitt:si, 
yaygııılll§ma lııııyla t<·rs orantılı· 
dır."' Kapitaliım·ınoda ilk keı bu 
dcııli nüfuz etmiştir ve yayguıdır. 

* * *  

Marksizm'in temel ampi· 
rik tc-derinden biri i basitçe şu
dur: Yeryüzündeki açhğın, yok
�ulluğuu, esarctin, gereksiz in.san 
acılarının kaynağı kapitalist top
lumlardır. Sosyalist toplumun 
kumlmasıyla bu durum nihayete 
crccektir. Sofiyalist ahcroatifio 
gerekçe i de budur. Eğer tezin 
birinci kısnH doğruysa, sosyaliz
ıııi seçmek için iyi bir nedenimiz 
var demektir. Bu düzeyde tayin 
edici olan bir ahlak ögreti i vb.' 
ne olan ilıt i)•aç degil, o ampirik 
lcıin ve ba�kalarının tartışılması
nı d a  dışlamayan teme l bir  
iyi/kötü ayruıudır. 

Bir <lizi teorik/ampirik aç
mazı/sorunu alt alta sıralar ve 
bunu temel bir iyi/kötüyü (bir 

kez dalıa; ahlak iyi ve kötüyü 
ayırt etmek ve �eçmck yctisi ve o 
st.:çimiu sorumluluğunu ü. tlcn· 
rnek cesareti ve namu�udur) 
muğlak bir ahlak öğr�ti.si vb . •  n· 
dıuda bulanıkla�tırmanın (bula· 
nıklaştırınanın ajanları değişik 
olabiliyor) nedeni haline getirir
sek, o sorunları po1.itif anlamda 
çözıntye nıatuC bir çabadan sÖ7. 
edemeyiz. 

"BİH ll:\.�L.Aı'\(;Jç �01\f:\SI 

T:\1\L\TI�IIZ \AHS:\ n: 
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'l'ckrarlıyonım: !htiyacı
mız olan bir ahlak öğretisi vb. 
değil. bir insanca duyarlılık, na
mus V(; Onur denen şeyin insan-

lar olarak içten duygusuna salıip 
olma. Dün ele ihtiyaç olan buydu 
ve o yeryüzü kalıramanları bunu 
bi lcrck o ihtiyaca h.ıyatlarıyla 
brşıhk olmaya çalıştılar. rlu top· 
raklarda iyi olanı bilmenin vt se
çmenin bedeli hala -garip bir bi
çimde- lıayat aına zaten. Diğer 
yaından, bilenler biliyor ki,  o 
onur, nnmus ve cesaretin sağla
<lığı dcrinlik ·ahlaki yetkinlik- ve 
o derinliğin imkan ve potansiyel· 
leriyle ytnilginin ve ihanetin 
biitün can yakıcı  sonuçlarını  
kendi içlerinde, yalnızca kendi 
içlerinde eriten/silen onlar, ve 
onların adı, bu topraklarda da 
insanlıgm tarih-öncesinin sonia
nt§! hizasına yazılacaklya".ıılıyor. 

• • •  

Hani gelir konar ya y\irc· 
ğinıize bazen bir söz, bir §iir, hir 
dokunuş, bir bakı§, bir cesaret, 
ığdmaı olur içiıniz; başaracagı:ı 

dedirten. B�racağı:ı, zira ba§ka 
bir in!;ani varoluş taı-ıı yok: 

Içimizdeki iyinin hatırına 
hiç olma1.sa azıcık dikkat edebi
liriı; çogu 1..aman bu zilıin kerte· 
si ya sosyalizm ya barbarlıktır. 
A h laklı olma halinin de (ister 
baı§tan sona, isterse sondan başa 
doğru okunsun) tayin edici ker
tesidir, vesselam. 
ERDOCAN ÖZMEı 

vı.a bağa 
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Kannc:ılann bile scviştikten sonr3 banyo }'ll· 

pacak suyu bul�m:ıdtkJan kur:ıklı�1 b�iıKi yılıy· 

V fl  
dı. L\S3nlar ayın dün)ıanın tKp bir tarafina çakılı kal· 
dıgıru, bütün sular o yönde toplandıgı için di�cr 

yüzün büyük bir kurak· 1 /  lık yaş:ıdıgını 

\ 

z a n n e ·  

"-. diyorlar
� 

\ � g e c e l e rı 
l \-. duyduklan su seslerinin, 

agız şapırtılanrun ise dudaklannı dünyaımı yüzüne 

r da)'ayıp doyan:ı kadar suyunu içen bu küçük uydu· 

dan geldi!Pni düşfınüyortard.ı. 
Insafsız yokluk.lann sarsılmaz rurcnçli adamla· 

n gökyüıünc baktılar, yine tck bir bulut görc:mcdi· 
ler. Ambara yöılc!ldilcr, kalan son bugday tanelerinin 
sayılabildi�ni F.ırk edince, dalındı olgunluktan çürü· 
me durumunda olup her an topra� duşCip yok oL-ı· 
bilecek bir meyve gibi s:ıll3nan gcrçckliSi sc7.dilcr. Ve 

kcltaneti nesnclcnkn, :ımbardan, buSda)' tanelerinin 
sayı.labilirti�nden, be�-iııci )'Um sonunun buhıtsu7lu· 



�undan sağdıl:ır. Her varolan 
·nesnenin, bir başkaS1run gckcc�· 
ıü içind� tutugu gibi bir inanca 
sahiptiler. Kader denilen ı�man· 
daki )'Ol hanrası bdki bir yan:ır
da�ın :ıgzından içeri düşen bir 
tahta masada� belki de gece koın· 
şumuzun uyurken inip kalkan 
gö�üııdı: onunla soluk :ıbp verir
di. Ahnlar:ı yöneldiler, atların 
dön nalını d:ı kontrol ettiler. at· 
laruı dördüncü nalJannın olmadı· 
�111, dördüncü bacakJarııun diı.
t..ıpeı�nd:m 3ş:tgtsuwı oJmadıgını, 
yer yiı �ünü n ko şma c yle mine 
dtışın:ın hastalıklannın biri 
y\ızündcn kestiklerini haurladıJar. 
E\·dl!n, (ı\· ytl boytınca tahtadan 
sabırla oyarak yaptıkları takm:ı 
b:ıcag.. getirdiler, atiann bac:ıg.ıyL'\ 
birlcştirdilcr. Tahta bir b:ıca�a 
iliştirilen takma bir at, kusu rsuz 

• 

bir U}'llmdu. Eve gittiler, duv:ırda 
asili kılıçlan clkrinc aldtlar. Hem· 
cinsleri yle çcHşmeden geçen bir
k.ıç ywn çcli� pcynirc çevirdjgiıti 
gördlikr. Peynirin çeli�e gcıi cv
rimi ni sa�l:ım:ık için yapay 
düşmanlar yarambr, boşlukta 
görünm�zliğin k:ılbinc, hrnci�er
lc:rinc hamleler yaptılar. Eylem 
cşy:lnm bir şeyler hatırlamasını 
saS.I:ıdı anıa yeterli değildi. Kılı· 
çl:ırı yeniden alevlerden geçirdi
ler, boş geçen yıllaru1 tekrar has· 
�slaŞtJrd.ı� sinir uçlannı yaktıJar. 
Dcgcrli suyu cömertçe kullanıp 
çeliSi beslerken, .. Birkac; ytl daha 
devinimsiz geçscymiş bir şaire 
dönüşecekmiş nerdeyse .... diye 
soylendikr. 

Topra�n kırmızı sıvıtarla 

sularıması \"3 da atmosfere ölen \'C • 

öldüren dcrinin buharlannın ka-
rışınası )'ÜZ(inden olmasa da, S3-

vaş eyleminin içinde yer alan ve 
ne oldukl3nru t3ın kestircmcdik
lcri bir ŞC}' hava koşullarına etki 
ediyordu. 

Yeryüzünün v:ırolan sade· 
cc iki ülkesinin yi1z biner ail<:Sin
de susuzlu�u sona erdirecek sava· 

şm telaşı yaşanıyordu. Aile sayısı· 
nm eşit olması insan iradesiydi; 
iki taraf da bu �yıs:ıl aynılık bo-

askerlerden biri çarpışmanın o 

yörede bulunan buyük yolun ya· 
ıunda gcrçekl�rilmesin.i, t�ri ve 
kan izlerini temizlemenin blanlar 
için kolay olaca&Jıı söyledi. Fikir 
makul k:ırşılandı, ordular )'311 )'.'\· 
na gole do�ru yllrlıdb, duşman 
askerler yolda tanm yöntemlcriJı· 
den bahsettiler, k.-ırşılıklı bilgi ak
rardılar. 

Savaş dört gun sürdu ve 
sadeec karanlık basınca )'apıldı. 
Geccden, yüzleri, giysileri öruip 

YERYÜZÜNÜN VAROLAN SADECE IKI ÜLKESitUN YÜZ B IN ER 

AILESiriDE SUSUZLUGU SONA ERDIRECEK SAVAŞIN TElAŞI 

YA�ANIUYORDU. AILE SAYaSıNIN E�IT OLMASı iNSAN IRADESIYDI; 

IKI TARAF DA BU SAYıSAl AYN ILIK BOZULMASIN DIYE, BIR 

TARAFTA FAZLA ARTlŞ OLURSA GEREKTIGI KADAR INSAN DIGER 

TARAFA GÖNDERIYORDU. BU SAYININ YÜZ BIN OLMASı ISE 

TANRı'NıN IRAIDESIYDf ... 
ıulmasın diye, bi r raraft:ı fuıl.oı :ır· 
ttş olurşa gerckti�i kadar ins:ını 
diger tır:ıfa göndcri)'Ordu. Bu sa· 
)ının yüı. bin olması ise Tann•ıun 
irndesiydi, bununla da ilgili )rapı· 
Iabilecek fuzla bir yonım yok. 

Karşılıklı habcr<:Her gön
derildi savaş ilanı için. Ulaklara 
sunulan ş:ır.ıbm ve yiyc:ce�ı aılı
g, k3r.ınn hakhlıgını antınyordu, 
ama elçikr geri dôndukkrindc 
bundan söz etmeyi ununul:ır. 

Iki ordu Ulkelcrin arasın
daki büyük ovada karşı karşıya 
geldi. 1':\m dövüş başlayacakken, 

taraflar arnsuldaki aynlıgı yok et
tiği için y:ırarlandıJar. Düşman ya 
da dost :ıynnu yapm:tdan askerler 
tn y.ıkınlanndakini öldürüyortar
d.ı. Yanlannda bir soluk scsi duy:lr 
duymaı kılıcı hnla savururorlar 
ve saglan:ın scssizliktc kulakları 
)'eni bir nefes anyordu. Süvarile· 
rin savaşı bir buçuk metre 
yt1ksckliktc dev3m ederken, :ış.ı�
da atJann arasında stikuncc, dost· 
luk, beklc!yiş, sohbet ola�an 
düzeninde yürüyordu. Askerler, 
birinin )"3 da bir şeyin savaşın iç
indeki mekaniım3yı harekete ge· 

• 

� eesı 



çirince bulutların toplanıacagını 

bildiklerinden) gün dogarken ç�
uşın:ıyı kesip gökyüzüne bakıyor, 

}':\�nuının g�hnedigini gönincc de 
eyleme akşam deV<lm etmek iiıere 
r:ıraflarına çckiliyortardJ. 

Dördiinc(i gfınlin sonunda 

i ki yüz bin i nsandan ropragın 
ılst.Onde can çekişen birkaç bin kj�i 
dışında kimse s:ıg kalmamıştı. lki 
yüz bin :uın birkaçı ufuk tefek ya
mlar aJmLŞu, kakınlar sapas:ı�amdı. 

Hayvanlar ölüler ve yaraWarın ba

şmda üç gün ayakta bekledikr. 
Mcydarun ilk yim1i oruz sam.imct

r�si bu gün.ler boymıca iııJemeler
lc, hırılularl:l yankılandı. Zaman 

�slcrin dü&nc.-sini usulca kıstı, so
mmda tamamen kapattı. Göl 53\':\,Ş 
alanıyla birlikte kilomct:relcrcc 
uz:ınıyordu, adar :ıyaku ve sessiz
di Ertesi sabah gökyüzünde bu
lutJ:lr toplanmay-a başladı') ıncka
nizm .1 işlemLşti. o redi günde biri
nin ya da bir şeyiıı deviııimi. 

Ya�murun başlamasıyla at
lar öllileri bırakıp iki)'C ayrıldılar, 
ülkelere geri döndulcr. Her aun 
kendi ülkesine mi döndüg:ü bclir

siı, kendi evine mi dondii�u ka
dar ... 

Hayv:ınl:lr bir akşamüstü 

evlere sessizce y�kla�ular. Evin ya· 
kınlarındaki koruluklarda O)rnayan 
ailelerin tck çocukJaruun bo�ıla· 

nıu sıkıp öldürdüler. Yagmaya baş· 
!ayan yagmur )'erde goUcr oluŞtur· 
muştu. Atlar bu küçük birikintilcr
dc, .'lkşaının azalan ışıgında, elle· 

rimk titreşimiıli yitirmiş çocukla
nu \'C k�ncti yü1Jerinin be lli beUr· 

siı yansımalaruu gördüler. Ç,ocuk
lann gözleri yarı arnJıktı, all.·mn b· 

bağa �ı,Q 

fası uzun. Bir gün büyüyüp de ba
balarının iııtikamuu almasınlar diye 
bu ôllı viicudarı, dOnyanın öteki 

taraflanna süriiklensinkr diye, sa
tana k yagmu ru n besleyip eski 
özgü�ıüııe kavuşturdu�ı iki ülke· 
yi de kat edip ycr)ıüzlinün yuvar

laklı�da kaybolan dcreye :mıJar. 
Adamlan haurlayabildikleri 

kadar taklit edip evlere girdiler, ka· 
dııılan yemek pişirirken buldular. 
Karşısındakinin ancak duyabiJcceği 

kadar kısık bir sesle ... Savaş bini, 

dôndii ın., dediler. K.-tdınlar oca�ın 
zayıf ���nda atlara baktılar, furklı

l.ıgtn ne oldu�unu anlamaya çalışır· 
kcn 7�manın yedi günde bir çaınu· 

DÖRDÜNCÜ GÜNÜN 

SONUNDA IKI YÜZ 

BIN INSANDAN TOP

RACI N  ÜSTÜNDE 

CAN ÇEKIŞEN B I R

KAÇ BIN KIŞI DIŞIN� 

DA KI.MSE SAC KAL

MAMIŞT I .  IKI  YÜZ 

BIN ATlN B I RI\.AÇI 

UfAK TEFE K YARA

LAR AL\HŞTI, KAL!\..�

U\R SAPASACLAM DI... 

ru heykel ya da tam tersieti yapabi
lece�ti biJjp yine de ycncmediklc
ri bir merakla, "'De&şmişsiıı., de

diler. Hayv:ınlarsa evin beyinin 
koltuguna yı�ırkerı, t:ıklit cnneye 

çalışt-ıklan savaştan yirmi yıl sonra 
dönebilen Yunanlı bir komutan 

kcderiyle fısıldadılar. "On binlerce 
insan öldü, nasıl dcgLşmcm ... " 

Uzun kafalı adarnlar ye

mekte arpa istediler, kadınlar şaşır

dt, epeydir arpa yenmedigi için 

ıınurtuklanm düşündüler. Yemek

ten sonra ocagın karşısında pipo 

içildi� atlar akşam olunC3 d:ı y:ırak· 
ta kadm.lan aştılar. 

Gökyüz(i sıvtlarulllı getirdi· 

�i bolluk her yanı sardı. Evlerde 
yer alan her türlü boşluk türili çe

şit talulla, ıneyve ve se bı e yle dol· 
duruldu. Artık lıiç �ıer kalmayınca 

da çörüyecek bütün yiyecekleri 
dinsel bir ayinin parçasına 
dönüştürüp, dcreye bırakıp dünya
nın öbür tarafına gönderdiler. 
Her şey oıaıın bir düzene girmiş
ti. Bir yıJ sonra ailelerin birer ço· 

cuklan oldu, iiç a)r.ıklı ve tck clliy
dikr, alu aylıikkcn kişrıedilerl iki 

y.:ışında da koııuşmay.:ı başladılar. 
Tarım işlerinden haz crmcdigi için 
diinyanm di�cr tarafiııa gezıneye 
giden bir at, bir yıl soııra her şeyini 
kaybetmiş sefil bir halde 
dôndiigünde, ycryOz.tinun arka ta· 

rafına giden nehrin denize 
döküldligü rerdc 0St üste yıgttmLŞ 
iki yüz bin çocuk ölüsli ve milyon
larca meyve gördügunii söyledi. 
Çocuklann gözleri yan aralıkn, ct

raflan sarı, kmnızı, yeşil sayısız 

meyveyle sarıhyd1. Söylenti kulak· 
tan ku1ı�a iki Olkedc bfit<in atlar 



arasında yayddı, suya auJan bütün 
o yiyeceklerden niye sadeec ıney· 
vdcrin ulaşabildiSi ik ilgili bir sürü 
yorum )ıapıldı. Gczginin anlattı� 
görüntü her gece hayvanların 
riiyasuıa giriyor, haykırarak uyan•· 
yorlardJ. Kısa bir sfırc sonra ise ge· 
eeleri gözkapaklan kapanmamaya 
başladı. Yorgwılukla baş:a çık:ıbil· 
ınck, dinlenmeden geçen. g�celerc 
bir çözüm bulabilmek için bütün 
fizik ve fizikötesi reçeteleri denedi· 
ler. O güne kadar dün)ıada ktife
dilmiş altmış çeşit maddeyi ve 
bunların türlü çeşit karışımlarını 
yunular. Gece kilomctrclcrcc geri 
geri yürümek, ayın suya vuran yan· 
sıınasını içmek, kedi (uyleriuden 
çok uzun halatlar önnek gibi büyü 
eylenıleriıli gerçekleştirdiler, çare 
c;tmecti. Kur.sal kiuplannda yazan 
şu lati da iyi bildlldcrinden hUylik 
a1..ap çck.iyoriardı: "Dünyanın başı
na en büyük dertleri aç:mklr, uyku· 
sı.ızluk çckcrılcrdir, geceleri dob· 
şan şeytaniara yakalanmamak için 
uykumm hırhım bürünmek gere
kir., 

Denenen her ycıu şçy. bil· 
dikleri tck çarenin yolunu açayor· 
du. Ambarların boşalması ya da 
ayu1 suya açlı�nı bddcmedcn, kar· 
şalıklı haberciler gönderildi savaş 
ilam için. Yapılması gerekeni n�s· 
nderden de@, iradeyle seçtiler, ta
nder hala sayılamayacak kadar 
çoktu, bu g\i nah gibi bir şeydi. 

Yüzer bin anan oluşan iki 
ordu ülkdcrin arasındaki ovada 
karşa karşıya geldi. Tam çarrpışrna 
başuyacakken, içlerinden birisi yö� 
n:de bulunan büyük gölün oraya 
gidilmcsin1, k.-ılanlar için karı ve ter 

izlerini temizlemenin kolaylık ola· 
ca�nı söyledi. Eski savaşın ccreyan 
cttigi bölgeye gddildcriırıdl!, ölüle
rin tozJ:uının uçsuı bucaksız bc;yaz 
bir çöl oluşrurdugunu ve daliarta 
gövdelerirıin şekilleri ins:ın yaş.:ı· 
nundan kesitler halinde olan garip 
bitkilerin yetiştigini gördüler. Bit· 
kilerin tuhaf kıvrımlan,.ı adamlan 
\'C onların çeşitli eşyalarıını canJan· 
dırıyor, onlan yemek yerken, top
ragı siircrkcn, pipo içerk<:n gösteri· 
)'Ordu. Hiçbirinin nedenini bile· 
mcdigi bir tedirginlik yi'izfinden 
savaş bir türlü başlayamadı. Artak 
bir tehdit haline gclıncre ba.şlay.m 
ve nelere yol açabilccegiıni bilemc
dikleri scssiıligi kırmak için, içlc· 
rinden birisi, savaşın kuzeydeki 
dagların ustGodeki sisli dtiılfıkte 
yapılmasını, oranın serin rüzgarlara 
açık oldugunu söyledi. 

Çarpışma rcpclerin 
üstünde, sis1n, bir canhıun kendi 
varb�mdan bile emin olmasına izin 
vermeyecek kadar yogun oldugu 
düılükte başladı. Düşman )'3 da 
dost aynmı yapılabilecek kadar bir 
görüş mesafesi olmadıg:ından, atlar 
en yakınl:ırındaki dikey gölgeyi 
topra�a yatırmaya çahşayorlarda. 
Riitün kılıç sanatlanru, binlerce yıl· 
lık taritti boşvennişler, en iyi ham
lenin, sahibini öldüren hamle ol· 
duğunu düşünüyorlardı. Savaş üç 
gün sürdG, her yeni do�n güneşte 
gölgelerin scyreldeştigi fark cdili· 
)'Ordu, en sonunda yerde can çeki
şen birkaç bin yaralının dışında hi· 
çbir at sag kalmadı. Kıhçlar ise 
önemsiz çiı.ikler, kolayca düıeltil e· 
bilecek c7.ik1cr dışında sapasaglarn· 
dılar. Hınluların yavaş yavaş azal-

dağı, kılaçiarın meydanda sessiz 
bckleştigi iki günOu sonunda 
butlin hayvanlar can verdiler. Şim· 
di, sisin eUe tutulaınaı bir kın gibi 
çelik silahlan sardığ,ı şu Mlda, kılı· 
çlar siiriinmeye başlayacak, ülkclc· 
re dog,u yola çakacaklardı. Kuşku· 
suz �man alacaku, ama ell sonun
da evlerin yakınındaki konıluluara 
ulaşacaklar V( ailcleriııı tck çocukla
rını öldiirüp hemen orncıkm gö· 
mcceklerdi. Taklit etmey< çabşllk
Jan sava�an yinni yıl sonra döne
bilen bir Yunanlı komutan kcderiy
lc evin kapısım açıp seslenecekler
di, "Döndüm, savaş bitti. n Kadın
lar "Oegişmişsin." ve onlar da 
"On binlerce at öldü, nasal degiş· 
m em . . ... diyeceklerdl. Eşyaların 
özerinde kalmış alışbnlık iılcrini 
takip edc�cklercti; yemekte ateş is
teyecc.kler, ocagın karşısarıda pipo 
içecekler, gece kadınlarla beraber 
olac:\ld:trdı. 

Bütün burılar olurken bol· 
luğ\m ya da kurakhgm hiçbir ıa· 

man erişcmcycccw, yerkürenin di· 
ger ta rafında, ne hrin denize 
döküldügü yerdı:, meyveler yumu· 
şuyor, sulannı salıyorlardı. Her 'şey 
tcsadütkre ba�.lı)tdı; eger koşuUar 
clvcrirse) bu renkli sular yüz bin· 
lerce ölü ÇOC\t�un derisinden SlZa· 
cak, iç organlara, beyne ulaşacakta. 
Savılar en ideal besinierin bütün 
faydalı öıdlikleriıli içinde topla· 
mışlarda. Yeryüzünün her hastalıgı
na şifu verebilirdiler, ama ölüm ha· 
riç. 

Vücudunda milyonlarca de· 
lik olan ve san, mavi, yeşil sulann 
alw1da duş alan ölülcrdiler .. 

ADNAH ÖZOEıMIR 

..... bir 
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Kim b i lme k ted i r, farkındadır  
gizin? Ansiklopedilerin Y' c i l 
dinde yazmakla mıdır? Uzman
la r ı  var mıdır? Yoksa bi l inen 
tü m uzmanlar aynı zamonda 
ya�omın uzmanları mıdır? Bir· 
leşik midirler? Birle�miş midir· 
ler? En uzmanı hangisidir? 

(Hangi liderin, hangi ya
zarın, hangi devrimcinin, hangi 
dü�ünürün sözü dinlenir?) Bilgi 
midir, bilinir mi? Bile�ik bir re
habilitasyon merkezi midir bu
l u n d u k l a r ı ,  du rduk la r ı  ye r?  
•Meslekte 3 5  yı l ını  dolduran
lar• mı farkındadır? ·Emeklr 
olonlar hayota dair ne söyler? 

• 

ı r 

Onların düşünceleri daha önce 
düşünülemeyenler ya da eri�i
l emeyen le r  midi r?  Bede l ler i  
ag ı r  degil midir? Ya  do hiç for
k ında olmayanlar mıdır? Za
man mıdır sorun? Yazı l ı r  mı,  
açıklanır mı, onlalılır mı,  ögre· 
tilir mi? Kürsüden mi, televiz
yondan mı, dergiden mi, bildi
riden mi, mabetten mi? Bir ba
samak üstten mi, bir basamak 
alta dogru mu? Ölmekle olon
lar içinde Ben'in yeri var mı
d ı r?  Ögre ten  midir, ögrenen 
midir? Zahmet eden midir? Ol
masa n· olur? Yoksa çok şey mi 
i s t enme k tedir?  Is tek ,  umu l ,  

dü�ler sadece Ben'in kurguları 
ve yaşoma atfedilen yanılgılar 
mıdır? Bir sapt ırma, a lda tma 
mıdır çıkışsız bulunan noktada? 

Tuhaf eklentiler mi yapı
yorum yaşoma dünyasına dair, 
yoksa ek len t i  sayı lamayacak 
kadar kavram karmaşası ve ge
çersiz usavururnlar mı söz etti
gimiz. Hep geveledim mi dilim
de ya da eylememde durumu 
mu duruşu mu? Gevelemenin ve 
tereddütün ne geregi  vardır. 
süren ve düzenli oldugu bilinen 
a n l a r ı n  t ü k e n i ş inde ,  ö l ü me 
dogrulukta? Sorunlarımı sorun 
yapmanın ne manası vardır ( 1 .  



Gerek 2. Mono). Anlam tabii ki 
yok (yok mu acaba), yok sanı· 
yorum böyle bir durumda bul· 
mak kendini (bulmak mı yarot
mak m ı } ,  "bu lmak so nıyor u m .  
Hissedilen durumda anlam, ge
rek, ge�ersizlik gibi ve ne çok . 
benzer ler i  i le  bog lon t ı l o r ım ı  
koparmış bulunmakla birlikte, 
ötekinin öteki yo�amların etki· 
s in in  k e n d i m i  so rgu lamada  
sürdügünü seziyorum. Yo�antı· 
mı ötekiyle i l i�ki lendirmemin 
ya do böyle  hisse t m e n i n  b i r  
a l emi  var  mıd ı r? ( He r  ya�om 
kendi yoşamım mıdır?} KeQai 
ya�o m ı m  kend ime  m i  yoksa? 
G e r ç e k t e  ya� a n t ı  böy le  mi 
sürmektedir? Kuruntularım, ön
yargılarım, özlemlerim ile ken
d imden  f i ro r  m ı  ed iyo rum?  
Kurgutarım mıdır? Yanılgılorım 
m ı?  Ö nlenemeyen dü�ünce ve 
duygu kıvrımlarında, geldi�im 
noktada çıkmazlardı hep kor�ı
la�ılon. Oysa ne güzel gelir ce
vabı kendinde olan sorular ve 
do lduru luyor  o lunan,  üstel ik 
ko- zonç soyılan haneler ney
le doldurulur bilemedim. Sanım 
odur ki, doldurulmok tadır, var· 
dır dolduranlar ve biçimi, yolu 
ne olursa olsun başarmışlardır 
(bo�arı ne, hane ne, cevap ne). 
Yerleşik yaşamın, burada olma· 
n ı n  bu yap ı l amadon  nası l  
sürdü�ünü de aniamam güçtür. 

Madem ki buradasındır, çalış
makta, inmekte, binmekte, ko
şuşturmakta ve eylemektesin
dir. Zamanın yetersizliginde sı· 
kıntı duymakta, yeti�ememekte 
ya da planlodıOın, öngördüOün 
gibi i ler lemektesindir (i lerle
me, bulunulan yerin bilinmesi
ni, bir yerde oldugunun farkın
da olmayı ve bu yerden burnu
nun dikine direkman gidildi�in
de otomalikman varılacak olon 
başka bir yerin var oldugunu 
öngörür ve ne berrak, sorun
suz, üstelik nesnel ve üste lik 
ne ulvi bir yolculuktur; bu her
kese nosip olmaz, degeri bilin· 
melidir}. 

Onarımı mümkün olon ya 
d o  o lmoyan  aksak l ı k l a r  i l e  
kendince ürettiQin ve insanlıga 
otfettiOin oma mümkün olma
yon, vozgeçtiQin ya do ısrar el
ti�in olanaksızlıklar ile kendin 
ve çevre ile ne ideal bir borı
�ıklıgı sergilemeklesindir (barı· 
ş ı k l ı �a  o l on  k in in  sa ld ı r ıya  
dönüşmesin amon) ,  ya  do bir 
yıllık hatta beş yı l l ık planlar 
(yı l  ne demekse o demektir yıl
lık, öyle denmektedir}, kurul
makla ve bu yı l lar tükenme
mek te,  yere ve hedefe h ız la  
yakla�ılmakta ama beşli yıllar
da sıkılmoktadır. 

H e r  zaman seni  bekle
yen, poketlenmi�, iyi poketlen-

mi� ya�onlılor hazırdır, herhan
gi biri ile seçim özgürlügünün 
tadını ç ıko rtabilirsin, bilesin; 
biraz çaba ile güllü bir yaşoma 
ula�man kolay o lacakt ır  ama 
d iken l i  de o l a bi l i r ;  a k l ı n ı ,  
enerji ve yelenegini verimli ve 
mant ık l ı  bir �eki lde kana l ize 
e t med ig i n  t akd i rde  büyük  
d ü � ü n m e yi k ü ç ü  k ve  or ta  
düşünmeden ayırmodıgın, ken
dine bir olon seçip uzmanlaşo
madıgın, ben, ille de ben de
meyip kafonı, ruhunu korı�lır
dıgın takdirde ilerleyemeyebi· 
lirsin, geriye de dönemezsin; 
ne ileride olabilirsin ne geride. 
I leri ve geride olanlar vardır 
biliyorsun, böyle denir, aldır· 
mornon elindedir ama akıniının 

. 

içinde yapılacak az �eyin var
d ı r  ve geç i�  nok ta la r ı na  uy
makda adeta zorunludur ve  bu 
saptomalar da hep uyduklan 
sonra getirilen I ra j ik  iliraflar 
degi 1 midir? 

Ya�amın bilinemez, yaşa
nılırken hissedilen anları kısa 
süren haz, panik ya do sıkıntı 
gibi hiçbir heyecan yaratmayan 
dondurulmuş benzerlikler, unu
tulmuş yaşanmışlıklar olurken, 
her şey unu tu la rak, m u t l aka 
unu tu lo rok  o m a  uyarak,  bo� 
zaman - dolu zaman gibi bölüm 
bölüm, hane hane, yol içinde, 
yolunda gerçekleşmektedir. Ya· 

sııPBCC aa! 



şornın sahte yüzeyinden çıkar· 
tabiidikterin ise bölünmüş, por· 
çalanmış Ben'inden her on do· 
ho u z a k laş ıp ,  t a n ı n a mazkan 
ben hala ve yine burodoyımdır, 
başarmışımdır, böyle bir yaşo· 
mı. D i l e  dökemedigim yaşoma 
dünyasında kendince bir öfke· 
dir hissedilen. Müdahale edile
meyen zaten böylesi bir tavrı 
hiç seçemeyecegim ama seyret· 
menin ve üstelik uymonın, uyu
yor  g ö r ü n m e n i n  dayan ı lmaz  
noktasında orl ık kobullenişlen 
söz ed i l eb i l i r  yine kend ince:  
Çok kişisel  o ldugu hissedilen 
bir boyun egişin di le gelmesi· 
nin soçmalıgı ve gücü bu benin 
ne kadar hırpalansa da daya· 
n ık l ı l ıg ın ı  ya da bir başka tu· 
t u n m ıa  b i ç imin i  mi gös te r i r?  
Yoksa sanıyorum Ben ' in  yine 
rasyonel aQırlıgı i le yeni bir al· 
datmocoyo dogru bir hamlesi 
midir bu? Üst-dil geçici ferahlık 
sog layan  b i r  deodorant  türü  
müdür? Nedir? 

F ı r lat ı lmış  bu lunduQum 
dünyoda (küçük ve de büyük 
ünlü uyumu kuralına uymayan 
bu sözcük her dilde farklı harf· 
lerin yan yana gelmesi ile oluş· 
tugu halde imlediQi şey aynıdır, 
alt ve üst taraflarından {alt ne· 
re üsl nere?) basık, bir porta· 
kalı andıran ve nasıl oluyorsa 
üstünde durdugumuz (yerçeki· 

bir � 

mi soyesinde denir) kendi sev
resiyle yetinmeyen, güneş çev
resinde de dönen ve lopu andı
ran  b i r  imge taşır  h e rkesle; 
böyle bir kamu ortoklıftı vardır 
yoni; buradan kamunun oldugu 
mantıksol sonucu çıkar mı, ka· 
mu sokokraki insan mıdır, ev· 
dekiler dahil midir, sadece le· 
levizyonu izleyeniere mi kamu 
den ir, iktisadi teşebbüsler ile 
arasındaki ilişki nasıl bir ilişki
dir;  Çanakkale, Eskişehir gibi 
komuoyu da birleşik bir isim 
midir, kim birleşti rmiştir, ka
munun noteri var mıdır, kamu 
bundan haberdar mıdır? •Aslı 
gibidir• midir kamu?) Kamuya 
m a l  o lmuş ,  mal  ed i lm i ş  b i r  
dünyada gerilim; sıkıntı l ı  bir 
çokluk içinde tekliktir yaşanı
l a n .  Yaşan ı l an la r ı  l ime l ime  
ed ip  evre le re ,  p o rça lara  do 
ayırsan, adlondırabildi�in, s ı 
nı floyabildiQin ya do soyabildi· 
Oin rakam kadar ba�lık altında 
do toplason ve açıklasan da, iç· 
inde hep oldugun başka türlü 
olunamazlık nedense hep var
du ve çok degildir. Içinde bu
lundugun, durdu�un yer aynı
dir da, dışansı sürekli, bir kez, 
bir kez daha degi�mekte, de
giş t ir i lmekte yo da bil ineme
mektedir. Her defasında çaresiz 
o ldugumu hissediş Ben' i  h i ç  
yo ln ız  b ı rok moyanlardand ı r. 

Kend ine  mü dahale, kend ince  
de� i ş im ,  b e k l e n t i l e r  
mümkündür; kendinle ve ken· 
dince yaşanılabilir ama ötekisi
ne ve çevreye bo�lanışında ya
p ı l ab i l e c ek  az şey in  va rdlır. 
Hakk ın  var m ıd t r  d ı şar ıya  
müdahaleye ya  do  gücün yeter
li  olabilir mi isleklerine? Ayrı· 
co gücünün yeterli olması duru· 
mundo Ben ne yapmış, neyi de
giştirmiş olur, bilemezsin; hiç 
b i l emezs in .  Sode<e  kend in l e  
olabileceginin oyrımına varsan 
do beyn im kabu l l a n s e  de ,  
yürekteki sızı ölüme kadardır, 
ölüme dogrudur (galiba). Aşkın 
aşkın olan yanı aniaşılamayon 
gizi ve zoru buradan mı ge l 
mek tedir?  Tek l i k t en  duyulan  
korku b a rak  m a z  peş in i ,  yan ı  
boşındadır ve  öle  yanda her  
ilişki, her  mekan seçimine bmO· 
lı olmaksızın sürecek ve hiç hı· 
z ı n ı  y i l i r meyecek ,  Ben v e  
Ben'lerin olmasıyla deOişmeye· 
cek, farklı l ık görünemeyecek
se,  k o r k u  ve h ü z ü n  o rt o r a k  
sürecektir. Yaşama dünyasında 
Ben'e son kolon oldat t lmokta 
oldugudur yine kendim tarafın
dan. Aldatmanın uç noktasında 
yazıya dökülenler  mi var, ya 
da idare etme; geçiştirme artık 
sadece  yoz ı l an la r l o  m ı  
mümkün? 
Bunu yazan: LEO NARDODAVIN Cl 



S I Z O F R E N I  
, 

. . . Ü Z E R I N E  K O N U S M A LA R  
. , 

-Şizofreni nedir? 
-Şiıofreni parçolonmı� bilinçtir 
Enis BATUR 

-Şizofreni nedir? 
-Bilmiyorum. Bir hastalık çe�di oma o kadar biliyorum. 
Engin KARAGÜLMEZ 
(Boklol, lise mezurw,30) 

·Şizofreni nedir? 
-Bak, �imdi bunu hemen burada yanıtiatma bono. 
-Ne yapalım? 
-Soruyu sordun mu �mdi? 
-Evet. 
-Kapat ... Kapat ... Ben bunu sona daha sonra yazılı olarak 
yanıtlorım. Oldu mu? 

-Şizofreni, bir psikiyatrik devrasyon olarak nitelendirilebi· 
lir. Bir sapma ... Aslında tom anlamıyla beyin yarılması di
ye çevrilir, schizo-phrenio .... Schiıo-phrenio, beyin yarıl· 
ması ... Bu kişilik yarılması -ya da kişirık böl ünmesi diye 
çevirebiliriz·; yani psikiyolri... psikiyatrik onlamda şizof. 
reni budıır. 
Hilmi YAVUZ 

-Şizofreni nedir? 
-Psikolojide görmüştüm. üsede görmüştüm. Poranoyayla 
karışlinyorum onu do ... yani... Hep ölüm korkusuyla ya
şayan insanların yani... ben ... yani egoisi duyguların faz-

loloşması sonunda, insanlara karşı duyduğu korku ve 
nefretten dolayı onlardan intikam olma isteği. 
Sevil ÇOBAN 
(Üniversi�e Ö§rencisi, 20) 

-Şizofreni nedir? 
-Şizofreni, kolıtımla ilgili oldu�u düşünülen, bu konuda 
birtakım biyo�kimyosol kanıtların rspotlondıgı bir hasta
lık. Ki�nin gerçeklerle olan ili�kisi kopuyor. Kendine farklı 
bir dünya kuruyor ve işin köıüsü, kencfi dünyasının gerç
ek, çevresindeki dünyanın yanlış oldugunu iddia ediyor. 
Işin en kötü yanı, ilerleyici bir hastalık. Maalesef kesin bir 
tedavisi de mevcut değil. 
Ali DÜLGER 
( Pra1i�yeıı doktor} 

-Şizofreni nedir? 
-Şizofreni... Şizofreni mi, �zofrengi mi? Bono bazı kız ar-
kadoşlonmı hotrrlohyor özellikle. Boıı insanların ve ma· 
alesef onların çevresinin etkisi altına olon, hapseden bir... 
bir ... demonstır. Insanın kendi koro ve kırmızı hayal 
gücüne tutsak olması ve daha sonra bu tulsaklıgı kırmak 
için debelenmesidir. 
Bedri BAYKAM 
-Şizofreni nedir? 
-Bilmem, bilemem. Biliyorum oma bunu size tam te-
şekküllü izah edemem kL. 
Adıgüzel YILMAZ 
(Ko�op, ortaokul, 38) 

�-- baktun 



-Şizofreni nedir? 
-Hayatın kendi içinde çıkord�ı görüntüden bir porço ... 
Halil ihrahim ÖZCAN 
(�ir) 

-Şizofreni nedir? 
-Bilmiyorum. 
Gühen ARMAN 
fE� ho n ımı, enstitü men.ınu, 37) 

-Şizofreni nedir Atilla Bey? 
-Çsldırmadır. 
-Bu konuda bildiğiniz. .. yani ... aklımza gelen her şeyi kı· 
saco söyleyebilir misiniz? 
- $izofreni, insanların ya d�uştan gelen bazı özellliklerle • 

ki onlar daha ıalihli to bii- veyahuı do sonradan, içinde ya
şadıkları ortam dolayısıyla, örn�in Istanbul'da yaşamak 
gibi birtakım talihsizlikler sonucu dengelerini kaybetmeleri 
ve biraz farklı bir dünyaya koymalon. Ama ·bu onların, bi
zjm sandıöımız onlamda muısuz ... Yoo, onu hiç sanmıyo
rum! 
Çünkü mutlaka şizofrenik insanlar kendilerine göre bir 
denge kuruyorlar ve belkj de biz kendini dengeli sanan in
sanlardan daha mutlular. Onu bilemiyorum tabii. 
-Tamam? .. Teşekkür ederim. 
Atilla OORSAY 

-Şizofreni nedir abi? 
-Ben bilmem ... 
-Aclo! .. Olmadı �mdi. .. 
-Yahu ... Ruhsol bir has1alık ... 
-Evet? .. 
-Şizofreni... yani... 
-Bildigin her şeyi söyler misin �zofreni hakkında? 
-Ben bir defilik hoslalıgı olarak biliyorum. Yani ruh hastalı-
�ı. .. Herhalde, �eşitli, dere<e derece şeyleri var bildiğim 
kodonylo ... Genelde bilgilerime dayanıyor benim söyle-

bağ � 

diklerim. Bir de yani, gördüğüm bir-iki tane insan var. Ba
zı ... ileri düzeyde ... böyle yani resmen. .. artık ifloh olmaz 
deliler olarak d�erlendiriliyor galiba ... Bunlan biliyorum. 
Şamil iLTER 
(Yoyıne� sorumlusu, orkıokıA, 48) 

-$izofreni nedir Ahmet Bey? 
-Yolla �imdi... Bir tür ruh hastalığı olarak tarif ediliyor tıp 
kilaplanooa. Böyle. bir onda bir şey söylenmez ki şimdi! 
Doktor de�ilim ki... Yani �mdi telefonda �<�zofreni şudur" 
deyip �iıofrenik bir duruma girmenin bir alemi yok, değil 
mi? Siz beni doho sonra ... 
-Ben size bu yolla ulaşobildim de Ahmet Bey ... 
·Anlıyorum oma daha sonra ... 
-Peki, teşekkür ederim. 
Ahmet OKTAY 

-Esra Hanım, �zofreni nedir? 
-$izofreni ... kısaca ... Hemen, telefonda mı yonıliamamı is-
tersiniz? Yoksa, ben birazdan Kitap Fuon'na gidiyorum; 
orada mı? .. 
-Şu an söylediklerinizi yazıyorum ben. 
-Şizofreni deyim:e okiıma ilk gelen ... sonalçının ya�dı�ı 
durumdur demek geliyor. Yani böyle ... tıp açısından bir 
yaklaşımla clegil de ... Siz de biliyorwnuz herhalde ... 
Bence şizofreniye en uıok hal, sırado'n insanın yo�ı§ı; 
en yakın hal de sanatçının yorofım sürerinde yo�d�ıdır. 
Onun yorotmosanın altında yolan temel olarak ... acılı ve 
zorlayıcı bir �y ... Yani aslında ben bu soruyu toporlayorok 
yanıtlamak isterdim. 
-Sponlan olması önemli benim �in. Yani toplumun çeşitli 
kesimlerinden bir yelpoze içinde, oyunc:u olorok ben sizi ... 
-Yoo, hayır! O �kilde düşünmeyin lütfen! Yani ben daha 
çok .. 
-Tabii... Sizin şair-yazor yönünüzü de biliyorum. Ön planda 
bu kimliklerinizin geldi§ini biliyorum ama ... 
-Lütfen ... Yani o do öyle üzerinde çaba harcamadon yapı
lan bir şey degn, o mo ben doho çok yazmaya o�ırlık veri-



yorum. 
-Biliyorum, leşekkürler. Vaktinizi aldım. 
-Estagfurullah, ben t�kkür ederim. Iyi günler. 
Esra ZEYNEP 
($olr, oyiM'tu) 

-Sizofreni nedir? 
-Yolla ben öyle şeyleri bilmem. 8en ilkokul 4'ten çıktım. 
Ne bileyim? Hastalık mı? Ne bileyim ben abi ... Ben bu ya
şıma kadar hastoneye gitmedim. 
Akif ATEŞ 
(Ai�·. akokul, 29) 

-Şizofreni nedir abi? 
-Sizofreni... Yani kendi m�e§im açısından mı soruyorstıı? 
-Hayır. Şizofreni nedir? 
-Şizofreni, belli bir şeyin dozunun koçınlmosı, yanı onun 
soplantı haline getirilmesi... Belli bir konuda herhalde; ya
ni tom şey olarak bilmiyorum oma ... ruh hekiml�i açısın
don ne ifade etti§ini tom bilmiyorum oma �zofren, belirli 
bir şeye ıokıntı neticesinde, o olaya kitlenme ve o olaydon 
başka bir }eY düşünmeme falan gibi bir }eY olso gerek. 
Çok, çok çok iyi bild�imi söyleyemem. Bir şeye kitlenme 
herhalde. Gerçi katatonik kitlenmeyi falan biliyorum; ruh 
hekimli�inde falan g�erli gerçi de ... d� dooyoyla ilintiyi 
kesrnek falan hadisesi ... Belirli bir olay neticesinde işte, 
kitlenmeye neden oluyor. $izofren de herhalde bir olayla 
çok uğro�ma neticesi, bir beyin yorulmasından falan müte
vellit, o konuya bir takıntı, belirli bir kooolarda kendini 
koybediş, yani normalden farklı bir dü�nüş ... gibi. Ger�, 
�zohen hadisesi şeyle de �intili... yani, toplumdaki birta· 
kım anlayışlarla, birtakım porametrelerle de ilgili; yani be
lirli bir topluma göre �zofren olup belirli bir topluma göre 
�ıofren olmamak gibi bir şey ... olabilir herhalde tahmin 
ediyorum. Yani timillerin üstüne çıkmaklo ben tonımlıyo
rum. 
-Bu kadar? .. Sagol! 
Ali IKIZKAYA 
(8ilgiıayor Mı.ihendisi, 30) 

Şizofreni nedir? 
-Sizofreni bir ruhbilimsel sorun. Ilk aklıma gelen şeyi 
söylüyorum, de§il mi? Onun ötesinde, başka bir soru?.. Bir 
cümle olarak mı istiyorsunuz? Toplumsol kopuşu getiriyor. 
Bir süre sonra kendi sorunlarını çözemeyecek durumda ol
dugunu hissediyor. Fakat zaman zaman şu örnekler de 
var, bir arkodo�mda gördüftüm ... Hasta olmadıAını savu
nuyor; hatta karşıtının hata yopt�ını, d�ruyu söyleyenin 
kendisi oldu§unu, bunun �in de asıl tedavi görmesi gere
kenin, kendisine tedavi önerenler old�unu söylüyor. Ama 
ondan sonra �nu gözlüyorsunuz; Aynı kopuşu, işte ... dov
ron� sapmalarını belki tedavi istemedi�i için, bu süre için
de şizofreninin de artmosıylo daha fazla yaşıyor. Kopuşu 
y�ıyor. Bu tümüyle sorun olmaya bo$lodıgındo tedaviyi 
kabul etmek zorunda kalıyor. Zorlanıyor ya do ... Çevresi 
tarafındon zorlanıyor. Ama tabii bunu söylerken, diğer 
nllsol sapmalario ne kodor bo�lantılı şizofreni, bilemiyo
rum. Ben ayr1ca şuna inanıyorum: Şizofreni de içinde, birç
ok ruhsol hastalıklar, kendi vücudundon kaynoklonon ne
denler ötesinde, o kişinin �inde yaşodıgı koşullara, top
lumsol zorlomoloro, tabii toplumun ya�dığı sorunlara 
bo§lı o anlamda. Ya do toplumsol onlamda bir şizofreni
den de söz etmek loZJm. Zornon zaman kişisel şizofreni
den söz edildiDi gibi, toplumsol �zofreniden de söz edilme· 
li. Tabi bu biraz ... belki doktorlonn aslında sosyologlarlo 
yo do psikologlorlo birlikte yürütmeleri gereken bir konu. 
Anlotobildim mi? Toplumsol �zofreniden söz ediyorum. 
Özellikle bence bu konu bugün Türkiye için çok daha 
önemli, g�erli. Toplumun ki�yi, bireyi �izofreniye ne ko 
dor yönlendirdiDi, toplumsol sıkıntıların ne kadar zorladı
�·, ilginç noktalardon biri. 
Önder ÖZDEMIR 
(�kimi, 3-4) 

-$izofreni nedir? 
-Bir akıl hostolıgıdır. 
N uran ÇAKIROCW 
(f.aocı, 42) 

KONU$MA\AR: ALPER ZORW 

� budarunış 



Saat,  akşam 
scrinli�indc. Hava, tedirgin. 
Su ne durumda? Bilen yok. 
l(jmscnin uımırunda dcwl. Du
r.ırsızlık diz boyu. Surun dunı· 
munu ben de bilmiyorum. Ne· 
den? Çünkü, sokakra)•ım. Aynca 
yerler ıslak. Ycrlc:r niye ıslak, araba· 
larm üsru bö)�csine kuru)ı.ken? An· 
taşılmaz şeyler oiU)10r. Kim ıslam 
yerleri? 1tfaiyc arazöıti olmalı, yag
ınur dcgil. 

lki soru)rtı da kısa yarurlarta geç�rir· 
miş duruındayım. Enterc.�n kaldırım
larda}'lm. Yiirüyorum. Sene 900 900 
993. Ruh halim. Bir dakika. Sormalıymı. Nası
lun, iyi miyim? Pamolonuın, a)ıakkabıJanm, sırr 
çanram ve banka kanınl var. Dernek ki varım. 
Fakat halim yok. Olaganiistü halsiz.im. Yorgu · 
num. Bu durumda ne oluyonun? Belli dcgil . En 
azmdan şimdilik belli degil. Daha yazulllı b�m
dayız.. Evel yorgunum peki kim bu hale getirdi 
beni? Bilmiyorum. Şikaycrçiyim. Kime şikaycr 
edeyim? Ne yapacagımı şaşmmşım. Bari yürüye· 
yim vakir geçsin di)'C dlişiiı1mtişüm, sarunm. So
kag;l çıkmış1ın. Şimdi furk enim. Daha dogrusu 
bir dimlc önce farkmdaydım. Artık hepsi ge· 
çmişte kaldı. Bu cHmledc ne halde olduguma 
dair hiçbir ipucu yok. Durumum kritik olabilir. 

Halsiz ve bitkinim. Üstdik de lizglinlim: 
Ben zaten hep tizgiinüm. Okuyucunun duyarlı· 
lıgıyla oynamak için de bir yerde buna ınecbu
rum. �eden, ınccbunıın? Bilıni)•onım. Yliıiiyo· 

- hadi � 

rum. Yalan. Ytirüdügünı falan yok . 
Yürürken yazı yaı.amanı. Ynsam bile 
�razdıkJanm okudugunuz. cümleler gibi 
diizgiin olamaz. Demek ki şu anda 
yiiriimü)10rum. O halde ne yapıyo· 

rum? Bir odada omrmuş, agzımın 
kenannda sigara, bu yazıya yazıyo· 
rum. Üst kana bir kadın elektrik 
siipiirgcsi)�C temizlik yapıyor. Te-
mizligi yapanın kadm oldu&ınu 
nereden biliyorum� YalnJz yaşa· 
yan bir erkek dc�ils.e mutlaka 
kadındır. Mutlakadan biliyo· 

runt. Şu halime bakın. Yaklaşın, yakmdan ba
kın. Üsr kattaki komşumu bile tanımazkcn, 
onırınuş yazı yazıyorw11. Ewd akıllar yiiriitüyo
rum. Sonra )"llzayorwn. Satırlar böylece geçip gi· 
diyor. FJektrik süpürgesi susm. Sokakta bir satıcı 
bagınyor. Ben de ağıımda sigara elimde kalem, 
duydugum bütün sesleri kaydcdiyorum. Böyle 
süremcz. Çok yorucu. Hem ben, egcr yanlış ha
nrlamıyorsam zaten yorgundum. Ec, o ı.aman? .. 
En iyisi gene sokaga döne)•im. Dönmeden önce 
bir konuya daha açıklık getirmeliyim. Yazıya baş· 
ladıgunda, )'ltkarda mutl<lka bir kadın temizlik 
yapıyordu. Aııcak şu anda okudug-unuz. mctiı1 
bin kere diizdtilmişrir \'C son dü7-tltınc esnasın
da yukarıda çır yok . Göıiildligli gibi, sürekli )'3· 
lan söylüyorum. Yazı siiresincc de bu durumdan 
kurnılabileccgimi hiç sanmıyorum. Vicdan azabı 
içinde söı<:üklerimi siirdiiriiyorum. Evcr, sokak· 
raydım. Zaten yorgun, zaten yorgun )rtiriiyor
duın. Bir baktım, hah yiir(i)•oruın. Epey yol al-



ını�ım. Emcrcsan kaldınmlarda�rım. Karşıdan 
karşıya geçmek niyetidqrim. Halen yiiriidiitiim 
raraftan memnun kalmadım. Süriiklcyici degil. 
Ö[cki rarafı dencmcliyim. Elimde olanla yetine
miyonım. Doyumsuz.um. Hep arayış ... Hep ara
yış. Hiçbir şey bana yeoniyor. Karşıdan karşıya 
gcçmcliyim. Cadde var. Cadde seccade gibi kal
dırımların arasına serilmiş tehlikeli bölge. Yol 
hayvanJannın seyir bölgesL Sürüler halinde akı· 
yorlar. Emercsan kaldınn1Jarda halsizim, zaten 
yorgunum. Gün akşam olmuş. Gökte ay var. 
Aya bakmışıın, bi ruhtıf olmuşum. Yol hayvan
ları gözlerinden san ışıklar saçarak, birbirlerini 
hızla geçerek ilerliyorlar. Hepsi nereye varacak· 
larının biHncinddcr. Ben dcgilim. Aynca, karşıya 
geçrnek gibi bir sorunla da baş başayım. Soruna 
bakın! Yolu bq metre boyuna yürüscm mcsclc 
yok. Eıline yürüyemiyonım. Cad· 
de var. ı c işim var benim bu 
caddedd Ne işim oldugunu 
düşüntip dururken bu gczegende 
, cadde de nereden çıktı? Caddeyi 
de mi, düşünnıcliyim? Sınırlı son
suz oldugıı iddia edilen (görme
dim · söylcycn.lcrin yalancısıyım) 
evrende böylesi bir seçimle niye 
karşı karşıyayun? Niye karşıdan 
k;ırşıya)rım? Annem beni bu 
giinler için mi yetiştirdi? Niye 
halsiz, yorgun ve aya bakmı.ş bi 
tuhaf olmuşX:eıı yol hayvanlannın 
hareket etme biçimlerine, onları 
durduracak lambaların ışıklarına 
dikkatimi yönelunek mecburiye
tindeyim? Homurdanarak, bögü
rerek birbirlerini sollayan yol hay· 
vanlarının arasında ne arıyorutn? 
Niye b�ıını önce saga, sonra so
la, sonra gene bilmem ne tarafa 
çe,�irmeliyim� İstemiyorum kar· 

dc.şirn. Böyle iyi).ıim. Başmı öne egik. Kendi )'Or
gunlugumla niye baş başa kalaınıyorum da başı· 
mı ha bire oraya buraya çeviriyoruın? 1'\i)'C cad· 
de kenarlarında etiger insanlarla birtikte birikip, 
dimdik dikilmiş yeşil direklerdeki ışıkları takip 
ediyorum.? San yanacak. Kırmızı yanacak. Sonra 
o yeşil direkierin içinde, ritmik hareketlerle 
yürüyen küçük yeşil adamlar bclirccekkr. Ve 
ben (pavlov)yan (pavlov)yan karşıdan karşıya 
gcçecegim. Bekliyorum. Emercsan kaldınmlar· 
daki yeşil direkierin içinden küçük yeşil adamla· 
nn geçme ini bekliyorum. Lambalarda erkekler 
temsil ediliyor da, niye kadınJar temsil edilmi
yor? Yanımda birslirii kadın var. Yanlış an.lama
yın. Tanışmıyonız. Caddeyi geçmek için birara· 
dayız. Birikmişiz. Millet birikintisiyiz. 

Entercsan kaldınmlarday:ız. Bir an evvel 
kaldırım aynalannda kendimizi 
görmek için sabırsızlanıyoruz. 
Küçük yeşil adamlar, nercdesi· 
niz? Bu düş(incelere dalnıışken 
bir bakıyorum caddede, yol 
hayvanlarının arasındayım .  De
mek ki beklenmedik bir adım 
atnuşım. Geriye dönemeın. 4 1  
numaralı sag ayagım havada. 
Şimdi yere basıyorum. Fena git· 
miyor. Sevgili sol ayagım, hadi. 
O da 41 .  Havalanıyor. Arkasın
dan hem top gibi hem yckun 
gibi ben de havaJaruyoium. Ha· 
vadayım. Birazdan Wıecegiın. 
Yerde beni çeken, ranımlayama
dı� bir şeyler var. Bir yol hay· 
vanı kapo: beru. lndim. Yerde· 
yim. Kan revan içindeyim . Bc:ce
rcmcdiın. Arrık karşı kaldınma 
çıkarak, bu gczegcnde ne işim 
olduguna dair sonılarımla 
yürüme imkarunı tamamen yi-

� canım, 



BEKLIYORUM. EtHERESAtl 

KAlDlRlMLARDAKI SIYAH OIREKLERIN 

ICINOEU KÜCÜK YESIL ADAMALARlN . . . 

GEÇMESINI BEKLIYORUM. 

tirmiş olabilirim. Emin degi
Lim. Ölürscm haber degeri ra· 
şuna ihtirnalim az da olsa mev
cut. Entcrcsan kaldırımlardaki 
canlılıwm1a1 caddcnin ortasın
daki kısmi cansızlıgım arasmda 
haber degeri açısından açık bir 
ilintisizlik varsa da şimdi bunu 
di.işiinccek durumda dcgilim. 
Gör m tiror ınusunu z, yaralı· 
yıın. Ycrdq�m. Canun y:ınıyor. 
Yol hayvanları san 1��k.lar saçan 
gözleriyle arka arkaya durdu
lar. Koro halinde bög(irüyor· 
lar. Aceleleri var. Üstümde 
millet birikjmisi oluşmaya baş· 
Jadı. �·civa gibiyiı kardeşlerim. 
Civa gibi akanı. Birisi çıkmaya 
görs(in �ltında, biri düşmcyc 
görslin iistiinde ropak ropak 
ropbnırıı kardeşleri rn!' Erit· 
ro· sitkrimc kur yapıyorlar. 
Seyrime doyum olmuyordur> 
mutlaka. Seyredin bakalım. 
Haralı oldugum konusunda 
hemfikirlcr. Hata yapan kaybc· 
der. Sene 900 900 993. Kunıl
dayamıyorum. Carum yaıuyor. 
Gidebilcc�gim yegane yer: 
Hastane. Oraya da yürüyerek 
gidcmcm. Bir yol hayvanına 
m u h r a c ı m . H c r ş c y  
d(işiiniilmliş. Her dcırdin çaresi 

evet tn.-

var. Önce dcrr verilmiş, sonra 
çaresi verilmiş. Gökte ay vardı. 
Hala da var. Bu arada benj ka· 
pan yol hayvanının sahibi var. 
Durumu şöyle; Yol hayvanın· 
dan indi. Elleri belinde. Sinirli. 
Nefret dolu gözlerle bana ba· 
kıyor. Ölnıedigiıne ikimiz de 
eminiz. Bakışlarıyla ... sarhoş 
mu, deli mi ne» oldugumu, 
başına akşam akşam ne işler aç· 
rıg.ınu. buna ne hakkım oldu· 
g.unu soruyor. Haklı olabilir. 
B�ıındaki millet birikirttisi on
dan yana. Çünkü hatalıyım1 
resmi olarak. Sckizde sekiz. 
Hayatıında ilk kez ram puan 
alıyorum. (heyccanhyım). Gay· 
ri resmi olarak ise, yani bana 
soran olursa (ki, yok) yiizdc 
yüı haralıyım. (Sorsalar haya
tımda ikinci kez herhangi bir 
şeyden tam puan alabilirdim, 
ama sormuyodar. Som1azlar). 

Aslıılda ben doguken 
ölmüştfm. Kapanmış yüzüme 
huzurlu ana rahminjn kapılan. 
Atılnuşım dışan. Hava ginniş 
cigcrlcrimc. Bir çıglık Kükürt 
dioksit. Yoksa Orhan Gence
bay Tiirkiyc�nin ilk çevrccisi 
miydi? Sözlin ardındaki anlamı 
iyi araşnrmalk gerek. Kaderci 

diyerek harcadılar adamı. Yan· 
lış yapıyoruz. Miller olarak . . .  
Millet dedim de, bir kısmı 
i.istiiınde. Ç'A>galıp azalıyorlar. 
Öyle bakıyorlar. Akıl 
yüriitüyorlar. Kazayı yorumlu
yorlar. Başından beri izleyenler 
bilgiç ravırlarla yeni gelenlere 
olayı akta.nyorlar. Her şeyi bi
lenler> düşerken görenler, soıl· 
radan gelenler, bakarak geçip 
gidenler. Yahu kardeşim, zah
met etmeyin. Sorun. söyleye
lim. Burada sizlerin ara.smda
yız. caddcninü1 ortasındayız. 
Aklunn da )tCrinde, sadece ke
mikler ... Kcnıjkleri kınk ve kan 
kaybeden eski bir yayayım. Üs
telik sizlere karşı çok mahcu
bum. Trafıgi sıkışnrdım. Yol 
hayvarılannın inierine ulaşma
Ianna engel oldum. Bögiirü
yorlar. Anık polis. hastane, 
mahkeme> kabrisraıllık dörrgc
nindcyim. Halbuki ·az önce 
kaldırımlardaydım. Evet halsiz 
ve yo:rgundum ama en azından 
erirrositlcrim böyle ortalık yer· 
de tarumar degildi. Bir adıında 
oldu bini, her şey. Bir adım ar
nın, dörtgene bastım. 41 nu· 
mara. Kaldıruna alındım, niha· 
yeL Yol hayvanlan süri.ilcr ha-



tinde akmaya başladılar ycni
deıı. lçindc:kilcr ••cık cık,, diye· 
re k baş sallıyorlar. M u t a  d 
üziiıuü efektleri. Biliyorsanız 
dc�şik birşeyler yapın. Bu ha· 
linıle onlan (iç beş sani� etki
kyebilecc�imi, Tanrı 'ya 
şiikrcnndcrini ve hallerinin as· 
lında hiç de fe na olmadıgını 
düşünmelerini saglayabilicegi
mi samyorum. lnsaıun bir ise 
yaradıgını hissetmesi çok 
güul. Durumumu iyi görmü
yorum. Birazdan üzerime bir 
s.,razcrc örtiikbilir. Sabah ya da 
Hürriyet olmasa bari, ama bu 
seyircilerden her �ey bekllenir. 
Sabah önerler üsriinc ad;mıın. 
Hem de ilk sayfa üste gelecek 
biçimde. Giderayak reklamalık 
alemine kazandırıtma ihtima
lim belirdi. Çok ürkürücü. Bir 
tür billboard. Üsrümdc Sabah 
ya da Hürriyet gazetesi, alun· 
da ben. Ölmüşüm. Son nefesi
mi Ertugrul Özkök ya da Cen
giı Çandar'ın )'3Zılaruun altm
da \i fl i.i yorum. 1grenç bir 
ölüm. Mümkünse itiraz edcce
g i m .  Hakıyorum .  Evet, 
miimkün. Itiraz ediyorum. 
Çantamda siyah beyaı biır ga
zete var. Vasirctimdir. Ölünce 

OURUMU�\U IYI GÖRMÜYORUM. BIRAZDAN 

ÜZERIME BIR GAZETE ÖRTÜLEBILIR. 

SABAH YA DA HÜRRIYET OUAASA BARI, AMA 

BU SEYIRCIUROEti HER $EY BEKLENIR .. 

üstümc o gazere örtülsü n .  
Halı! Neyse ki ambıı.ılans geldi. 
tki hasrabakıcı indi. Torba gibi 
kaldırıldım. Çok cmcresarum. 

Muhtemelen bir iki çıkıgırn 
daha oldu. Eritrositlerim yer
de. Onları çok özleyccegim. 
Ambulans denen hayvanın cin· 
si farklı. Tepesindeml mavi ışık 
saçıyor. Bögürdü mü, arafin· 
dakiler kenara kaçıyor. Yol hay
vanJan hareketSiz. Sanırım ile
ride gene liiçük yeşil adamlar 
görüldlilcr. Sıkıştık. Bckliyo· 
rum. Sınırtı sonsuz oldu� id· 
dia edilen bir evrende (zaten 
bir tane) daracık bir yerde sı
kışuk. Saçına sapan ölcccgim. 
Gene itiraz ediyorum. Artık 
herşeye itiraz ediyorum. Kaza· 
dan sonra iyice huzursuz bir 
adam oldum. Şöfoır sigara iç
iyor, hastabakıcılar Galatasa
ray'ın kupa maçından söz edi· 
yorlar. lik kaı .. am, ilk ambulan
sım. Onlar için ben, kimbilir 
kaçıncıymı? Neden benden söı 
etsinler? Kubilay'm sol ayagı 
çok İ)riymiş üstelik} bcnimkiyse 
iki yerden kmk. Gidiyorum. 
Scmi komada, scmiraınis ha· 
}'�llerdeyim. Kanımı kaybet
rim. Hükümsüzdiiır. Ama öl-

medigime göre taze kan gere
kecek. Bulamayacaklar. Radyo
da bir müzik parçasınm içine 
girilerek hük\inısüz kanınun 
grubu millere ilan edilecek. 
Hoş dcgil . Millerin kcy6 kaça· 
cak. Belki parça güzel ve millc· 
tim kayıt yapıyor. Onları kıı
dırmak istemem. 

Vasiyetimi degiştiriyonım.  
Anons istemiyorum. 
Göriildügü gibi, Vasiretimi bir 
nirlli sabitlcştircmiyonım. tn
san ölüm halinde kararsız olu� 
yor. 

Enrerc.san kaldınmların ya· 
nmdan geçiyorum. Işıklar ya· 
nıp söni.iyor. Insanlar ve yol 
hayvanları durup yiiriiy<G 
Gökte ay var. Sene 900 900 
993. Gidiyoruz. Bi.rnzdan başı
ma bir hastane gelecek. Nati· 
oı1al bir hastane beni bekliyor. 
Pandora devletinin hastanesi. 
Orada önce filmirn çekilccek. 
lik fılmimde başrolde parça 
parça kırık uyluk kemigiın ola· 
cak. "Iştgt· biraz daha jyi kulla
nabilirlerıniş" diyecek bir se
yirci. Bu yazı böylece si.irccck, 
yaıı oldugu sürece ... 

FATIH ALTINÖZ 

.. bağa 



B i R  BALTAVA SAP O LMAK 
Su yaşıma geldim hala bir baraya sap damad m. itiraf 
ediyorum Ama bır baltaya sap olmak ne deme�ir, 
gal ba anlamaya başladım. Nılatayım mı? 

başka türiUsCı mümkunm:ı� gibi) ıkıye ayırmak gereidr 
Nasıl mı? 

Al Sap kısmı 
B) Balta kısmı Sanılall. düşünülen ve konuşulanın a'<Sine 'Bir 

balraya sap olmale özdeyişının de öncetıkle 
oelirtilrnesi gereken yönren vardır Nedir bu yönler? 

Efendım. ozdeyışı once ıcendı ıçınde (sanki 

Simdı siztere t>ır ba taya nasıl sap olunac�ını 
anlatmadan önce her bölümü kendi ıçınde şOOie. 
kısaca bi ere almaya ça'ışalım: 

l )  SAP llEOIR ? 

·------

.�-----

Sap. herharıgı ar aletın. 
eııe kavranılan kısmına verilen 
genel Oır add r Ba ıanın sapt ıse 
baltanın elle kavranılan (btr ış, 
oluş ve duruşu yanı fiıli 
gerçeldeştirmek ıçin) S:.ısmtdır 

Sap'ın genel bir tanımını 
verdikten sonra hemen 

belinmeden geçemeyecegım 
bir no�ta daha var Balta sapı. 
aynı zamanda kendi ıçinde a) 
uzun, b) !<.ısa, c) ınce, dt kalın 
ana başlıkları altında iki temel 
gruba aynhr. 

1. Tahta saplar 
.. ıı. Metal saplar 

� ................................ .............................. " ............. ..,. ............................................ . 

Erendım. şimdi ısterseniz asıl zoı1anmanıza gerekyof-. siz zaten fabrikadan 
konumuza dönelim. kalıp har nde çıkmış bulunuyorsunuz. 

'IASll SAP OLUIIU�. IYI BIP. SA� OliMK ICIU !lE YAPILMALIOIR ? 
' 

IlASIL SAP OLUtiUR ? 

Eger. $ımdi siz bir sap oımaıc 
ıstiyorsanız öneefikle ne dns bır sap o'mak 
ıstedigınıze karar vermelisınız. a) Tahta sap 
mı7 b) Metal sap mı? Bu noktada. karar 
vermeden önce uyasmalıyım ki. neye hizmet 
edecegıniz konusunda da tercıh yapmış 
otmalısınız [saplıgın k.aderinden. aslında 
terah diye bir şey yoktur. Tercih. aneale size 
sunuk3nlafdan binsini seçme'4ir. gayri iradi). 
Hızmet edecegıniz ıcıwe veya leuruma göre. 
eger metal sap olmayı ıstiyorsanız. fazla 

bü1bü1 � 

Nna. tahta sap olmale istiyorsanız. o 
tal<tırde oazı sıkıntıları göze almalısınız 
Aslında siz. ·ben nasıl sap oıurumr 
sorusunu soranıardan ısenız. zaten 
potansıyel olarak yan sap sayıtırsınız. Yanı 
henüz yontuımamış agaç 
durumundastntzd r. 

Şimdi. agaç durumundayken. bır l<ışı 
veya birkaç ki'şi ya da bir kurum tarafından 
önce dalından lcoparıtır. sonra k.abuldannız 
S<>yLJiur. henÜZ itiraz nedir b�me)«ek kadar 
genç ve utangaçsınızdır Sonra sıvri 
taraflarınız. budaklarınız kesiti( Daha sonra 
sert darbelere dayanıklı olmanız için bazı 
sınavıardan geçersıniz. ateşte veya fırında 
suyunuz alınır. Daha bu haldeyken bile. 1 



vasırs.ız sap o!arak kend nıze uygun bir balta aramaya 
çı <abii rsınız Ve genel .lde Sil onu degll .  o sııı bJ!ur 
Şımaı gelelim ıkıncı kısma. 

IYI BIR SAP OllılAK IÇI ll llE YAPMAllYlZ? 

lyı bır sap olmak içın zaten bırıncı aşa� ba5arıyia 
geçmıs olmanız gereklı Ama bu yeterli de�ıldır. 
Bunun yanı sıra asagıdaki ozelliklere de sahip 
oımalısınıı 

· 

aı � cıaıcınmış almalısınız . 
.... 

venp. b r de baleaya goz aıalım 

2) BALTA llEDIR ? 
Balta. es�ı çagıarda çe�ıtlı sert 

cısımlerdcn. gunümüzde ıse yalnızca metal·den 
yapılan. tek tarafı keskın (nad ren i� taranı yontan). 
ortasında sap delıgı bu\ınan bır hızmet aıetıdir. 

Balta bır hızmet aletıdır. ne var ki. hızmet 
sunabilmesı ıçin (buraya dtl<kat edını sap'lara ihtiyaç 
duyar Bu nedenle bır battaya sap olma�( SOıünde 
asti onemlı kısım balra deÇ)l sapor. Sapsıı balta -rıe 
dıyelım?- kısır kadına benzer (sayın bılım camıasının 
bu yepyenı ve türünde ılk olan leZime gereklı 
hassasıyeu gosterecegını umıt elmekteyı mı Buna 
ragmen. geneılilde atoıye veya raookaiarda önceden 
hazırlanan baltaların ımalı sırasında. nasıl bır sap'a 
oaıra oıacagı dıkıcate alınmaz Gördügümüz gıbı 
burada da astında çıft gerel<tırnıelı antagonıStı� bır 
ka'$1l)Çj n 1'1 bl<1ıgı soı konusudur 

AynG3 hemen be rtmel< gerekir ki. her zaman 
kendısıne bıf sap butaeag ndan emın oıan balta. razıa 
ZQ(tanma:<.Silın sao·cı kavuşup kı çıviyıe berl<itıldiÇj nde. 
kendısının vartık necıenı olan hızmet asıcıyla ve 
kendısıne arkadan verilen güç ile. ili< önce ve 
gerıetıil<re. yenı baltalar. ıçın genç saplar �esmeye 
oaştar Bu. bır bılim adamı olarak ısın bızı 
ırgıtendirmeyen }'()nü Neme Aaıım. 

Henuı ışımııı ramamıayarnadık. Sap olmaya 
kara' verdık ve hem de en iyisinden bır sap olduk 

b) Pürüzsüz bır S2Ulınız olmalı. 
c) Kd.ay e'e geımelisiniz: 
d) lyı Dır agaç cınsıne mensup O'ma.'ısınız. 
e) Belıçı de hepsinden onemlisı. agırlık 

merkezınız ıyı ayarlan mı� o maıı (sag veya sola. bır 
tarafa fazla meyıllı olmak rıızmettekı verımı du�urur. 
kav1<3yan eli fazla yorar. d:ger dert niteıiginiı de sın 
ıcu rtaramaz). 

Bır ba�$lô görcbite<:�ınız gıbı. her oeş nıtel k 
de � -maıı turundendir. yanı zorunluluk bıldırır 

Efendım. muxıdenıtle sımdı SAP kısmına bıraz ara 

Hazır balta da var. Pekı l"e cıuruyoruz hata. bir balıaya 
sap olma� çın 7 

Efcncıım. sımdı acele etmemele gerekır Nasıl 
Olsa batıayı garantıledınrz. ama bu arada ıyı bif sap 
o malda bazı avatık1Jiar da yak.a!adınız ·aız. oyıe her 
t>alt.aya sap oımayız· deme h<lkkına eriştinız Nuk 
seçme sansınız dogmuştur Hazır baltalardan 
herhangı bıtrinı seçebJırsınız. bu hakkınız vardır Ama 
buna fazla guvenıp kencıınızı naza çekersenız. 
ba$ınıza olmad k ı� de getebitır .Amaç dışı kutlanılabılır. 
muzeye �aldırıtabilir. hatta bır yangına kurban 
gıdebılirsıniz En iyisi. fcızla nazıanmadan size en 
uygun (görülen) baltaya sap olmak. Eh! n·apaıım. 
bastang çta sap olmayı yeg'eyen sizsınız. Pekı ba$� 
oır şey yeglcyetY.tır �im? Bak onu bılmiyorum işıe 
Biz bilım adamlarının. nadır de olsa. 
yanıtlayamayac.agı. yanıtlamaktan kaçınacagı şeyter 
de olabılır 

Ne var kı. meseıe herhangi bır baltaya sap 
olma'<la da bitmyo( Sansına var ıse. �r bır balraya 
sap olma?S nız ÇGnkü i.or balta. sapına zarar verir. 
çabu'• yıpranırsınız Keskın bır balıaya sap olmak 
onuruna etı�enız de aman CJı i<at edın. balta taşa 
vurutmasını Bu da r.erden çıktı cıemeyin. elbette hala 
böyle bir olasılık var Çün�ü siı farkına varmadan 
başkasının elı.ndekı" bir batraya sap oımu$SlJnut'dur. 
Geçmış olsunı 
f\OEM f\OEMO(;LU 

mm dadanmış 



beni anlıyorsun değil 
• 

illl. 

bcnı mılıvorsıın dc·�J rni ' e 

içiıHiı· kli�iik bir p.ıkct (bir mektup, abhısınııı 

g<indcrdıgi) bir pmfüm �i�cı:-i (lıcr ı.ııımı nki ko

ku�"uıHhın) vı: hiı· kutu lithuı·il wııclı. yeniden 

hınlcn;c :;;ı:)·i kovmaya lıazınnıs uihi t<ı ,.ıclılrı ,;j-� # • � .,  -.: 0 .. 

)<•h çe:mtd�ınııı içinde ... 

hit. o çantuyı birlikte sıprmı�tık onıul.larmclnn 

<ıylarcu önce:, çıktı�ı gc<X· yolculukluımdo clur

dıınwak, diınizdı; c:njcktörlcr ve.• kınhnı� t<.ıb

lt:tlcı·l<:. 

ilk o Z<nııun f.u·k t'ltni�tim c,ekip )'ere fırlattı

ğırnd<ı ... lll� k<&daı· agıı·dı. gcçıni:;-iın gibi ... 

hiı- z.ıımınhır gökkuı;oa�'l. yah,'lTIUJ', atc� n: tcın

ııw�ıın yc•clı ı·t·ngiylt• doldurcluhtıı çanlaı>ım ar

tık )Cnildigıni k<lbul c:den mii�tehzi bir gülii�lc 

ilisti ı-iyordu ;;imcli ıo;f• ... $ izce oturdugu koltuh,tım 

kc•n,ınıw ... 

-inarunıyorwn ! � 

lu:ni .ınlıyoı-.;ıın <lc• ttil mi 
• '=' 

ben o Ç<tnHi)"l biliyonıın ... uz.ık bir· çocukluk 

clii�iiııiin aklımda k.tl.m ki.içük kınntılun " i bi t;) 

hatırlıyorum içine doldurcluklarımı ... gri hir 

la�ra. fnbahın<h• bekar odaının kapı�ını çalan 

inct� kirpiklerinde hala taşıdı[;ı kar ı-crpintile

rindcn bir dmnlo. aps mektuplannın iÇ'inc: sin

mi\' tela�lı yiirck kıpırtılarındun bir ncfei;, ög

ı·enci oduhınııcJan kaçamak gcceyarılurır u-ı 

uı.unan tc..·rli bir gövdc· ve .ık�urn kavu�mala

nndan göı.lı·ı-i lwcl.-r patlak bir ı�ıltı koyınu�

tum ... dü�lcrimi bir de ... yt:Onczmiş gibi pan

kartJarı, �ilah l!C�lcrini Vt! arkada�laı·ımı da sı

kı�tırmıştım bir kcmınnu ... 

şimdi. uzanıp kuc.ıklamaktan başka bir �ey 

bilmeyen omu�.l.mııdu hala inatla tıt\'ıdıi!ı �i

yah ç:ıntaı.ında bütün bunları içi ıH' koyup. ka

pağını ÔZl'ııle kapaclıi;ı bir kutu litlnıril'dcn 

ba�ka hiı· �ey yok artık ... 

beni anlıyon;un değil mi 

böylt: olmuyubihxli demc�nin de hiÇ'bir unbmı 



yok biliyonırn. uma. höylc ol

du ... h t1ylc: ulclu vı· miijclclcı· 

oh,un . •  u·k.ula\'lara du t'öylc. 

ben yuvu� yuva� ölmeyi öğ

rendim. 

hu�nz.h ka1�k ve koc.ıman bı

yıklarıınla cliinyaya meydan 

ukudu t�m o uünlcrdcn kınk o e 

gii W ın sc mc 1 c: ri yi c yiircğ i ın i 

kaııatan. ı;-imdi uzaklard� •• ar

tık kuc'"ıklay�unudıgım. uyrılı

*ın planlru·ına ·essizcc ezbcr

ledi[;im sol::,•ım bir kız kalclı ... 

ve o ı-:iyah çantu. lıcp içitni 

,.,ızlntan ... bu�ını öne her e�

-;indt! gcnçliğimi. )'tln�&ğını öp

nwk i�in uzundıgımcl<t Ankn

nı'ya ,.c dlcnni koymında ku

vu�turup hcı· �Urötı�und<t l:o

t;ı ı ıhul 'u  uıll.ıttu\ o kızdun. 

sirndi ::ıkmtalı hiı· yrığınur. iç

im i ii l'pt·ı·t t�ıı hi ı· ko,..ıın ı-:oğu

gu vı· so)lenmcmi� onca �ey 

kaldı ... benden çok uz�ıkta v" 

ne )<izık, hep bunu duir ... 

hcııi tınlıyorşun dı·�il ıni 

ne kaldı hana çarcsizliğimdcn 

bu�ka nereye gidebilirim. ne 

yapabilirim ... 

artık akşam kendini duyntı

yor . . . m c: k t uphı r ı n  hic;hir 

hükmünün kn)rnudı�. hcı.-ap 

ntıın•u·uları ve randcvuhırın 

czberl�ndiği so� u k ak�am

lar ... ve her beCerinde yıkayıp 

kendimi alkollc, yaralurann 

yaladıgırn o telcfonlnr ... bana 

yalnızca hunlnr kuldı .. . 

evet. uı·tık ak�am kendini da

yatıyor ve ben urtık çok ya�

l�;�ndım. urnı., miijddcr· ol·nın, 

�lrk;ıd,ı�laru da söyle. yavn� 

ynvaı;- ölmeyi ö�cndirn. 

(ah, giizcl kızım benim ... si

yah kazağın burada. birlikte 

<aldı;:;ırnız \'C kah\.'t�rcn�:i bot

l:arın hiç :-t•,ıncdiğin ... gürnli� 

klipdcrini huln :,;akl ıyonım ... 

amu. o siyah çantap ncrC)C 

t'akl,ıyahiliriın, ya cia neyle 

doldurabilirim yeniden ... nc

ı·f!yc koyahilirim bunca çare-

. ı · �· SIZ 1_,1 ... 

bı�ni anlıyoı"l'un d�·gil wi 

hiliyol'um hiçbir �ey t!.'kit-i gi

bi olmayucuk ... 

hi� kim�c b en i  et-ki�i  gibi  

ı-icvmeyecek . . .  ikinci �ayfasınn 

�iirlcr yazılan kitaplur yok ... 

doğum günlcı·imcle nhnrnı� 

bir beden kiiçük pantolonlar 

du giymcyccc;ğim ... hiç kim::.c 

beni koklayarak kucnklama

ytıcnk ... 

hi�bir �ey t•ski$i gibi olmaya

cak ... hiçbir şey ... 

l\fZ \SIZ 

• 

� ınan 



Içki içmiyordum. Sigo· 

ro içmiyordum. Boyunba�ı 

t a k ı y o r d u m .  Em briy oloji ,  

immünoloji, parozitoloji çalı

şorak çokton seçmeli bir sı

nova hozırlonıyordum. 

Parantezi telefonda T. 

açtı: N Ilaç kullan," dedi, "ben 

kul lanıyorum. Kuzeyde bir  

yerde, vokumlu tüplerle her 

gün onlarca kisiden kan alı

yordu. Kanın tüpe kesintisiz 

biçimde akorok avuwnu dot

durmasını, bu kandon nesne

nin yovoşço tenini ısıtmosını 

seviyordu. Oraya giderken 

bir tek "Sonsuz Uçu�· diye 

bir kitap bırokmı�tı dolabın

do. 

Ilaç kutusu postadon 

çıktı .  Küçük, beyaz hoplar 

vardı içinde. Günde bir buçuk 

tane olıyordum. 

Anneannemin ölümünü 

çocuklu§umdo gördügüm bi

çimiyle yeniden gördüm. Yu. 

o lswı .,zi'IM 

Ö n ü m d e n  

k 1 r m 1 1 1  

e şo f m a n h , 

incecik bir  

k11 koşarak 

g e 4 i y o r d u .  

Durdu.  Kol· 

l a n y l a  ge· 

niş, kuşatın 

·belki  de 

kucaklay•u· 

bir hareket 

yaptı. 

uvaşak" de· 

di. Koşmayı 

sürdürdü. 

toğıno saplanmı� bir kemi�in 

öteki ucu ağzından çıkmıştı. 

(on sekişiyordu. 

Annem kucağında tu

tuyordu onneannemi. Iskelet 

gibiydi. 

Islak bir arı yüksekler

deki bir telde sendeliyordu. 

Bir yanı evin duvarı, 

öteki yanı komşu bahçenin 

duvarayla sınırlı, omuz geni�

l i D i n d e  b ir  y ok u şton 

kömür lügün aç ık  kapıs ına  

doğru koyıyorduk. 

Aromodıgım, -bilmedi

ğim, belki de hiç vorolma

mış- anıların kofatasımda be-

l ir ivermes ine  o l ı ş t ım .  

Düşüncelerimin temel örgüsü 

gevşemiyordu, hızlan ıyordu 

olsa olsa; oralardan başka, 

bo mbaşka katların ilmekieri 

görünüveriyordu. Ağız dolusu 

konuşuyordum, insan bede

ninde yaşayan, insan bedeni

ne girmeye can atan türlü 



asalaklardon çoktondır tanıdı

ğım kişilerden söz eder gibi söz 

ediyordum: Orocunculus Medi

nensis, Oncocerco Volvulus, Fas· 

ciolopsis Busci. 

I laç  kılcal damarlarımı 

büzüyordu. Burnum kuruyordu. 

Bozkır ın ortasında oğzım bur· 

num tozla tıkanmış, bir boraka

do altmış kişinin orasında uyo· 

nıp paniğe kapıldıgımı, yine bir 

köyün kıyısındoki bir evde beni 

akrep soktu�unu, ağrı kesiciler 

yutup duşun altına girerek başı

mın,  kolumun , bacogımın yol· 

nızca karıncalandıgına, erimedi

ğ ine, dökülmediğine kendimi 

inandırmaya çalışfığımı onımsı

yo rdum.  Akreb i  u m ars ızco  

öldürmüştüm. 

Geceleri sesler ozaldıkça 

azalıyordu. Evin çevresinde biri

lerinin doloştıgını, evi kuşattık· 

larını, eve girdiklerini sanıyor· 

dum. Birkoç kez evi elimde bir 

sopayla doloşmıştım. Bir koseti 

günlerce, gecelerce bongır ban· 

gır çalmıştım. 

Burnum yine kanamaya 

başladı. Başka bir yerde beyaz 

duvorlı bir başka odada kaldı

ğ ım ,  yine burnumun kanadığı 

zamonları anımsadım. Yöredeki 

bütün trafik kozalorında, cina

yetlerde, intiharlarda ölenleri 

görmüştüm. Bir mezar açmıştım. 

Gördüğüm ölülerden biri, boy

nunda, öteki ucu yerde sürüneo 

bir iple kapımı çalıyordu. 

Kopıyı açıp evden çıktım. 

Empire State Binası'na sırtımı 

döndüm. Birkoç adım attıktan 

sonra  yerde  yatan adamı  

gördüm. Durdum. Soluk alıyor

du. 

lşıklara aldırmadan sağa, 

Lexington'don güneye döndüm. 

Iki binanın arasında, çöp kutu

larının ortasında bir adom duru

yordu. "Yürü" dedi, "yiirü, dur

mo, hiç durma e mi!" Durdum. 

"Bozuk paran var mı?'• "Yok., 

J/Peki, azıcık oyuna ne dersin?" 

Öne çıktı. Zenciydi. Başında bir 

bere, üzerinde uzun, agır bir  

polto vardı. Bir eli palfonun ce

bindeydi. Çıkardı. "Rus ruleti, 

ho?" Kocamon elinde otuzsekiz

lik bir tabonca vardı. Silah elin

den arkoya doğru düşüp gidive-

ağzına sokup tetiği çekti. 

Gözlerimi kapattım. Boşı

nın esnedigini, gözlerinin içer

den vuran bir ışıkla oydınlandı

ğını, a§zından alev fışkırdıgını 

görür gibi oldum. 

Göz l e r im i  a ç t ım .  A�z ı  

açık, bono do§ru bir adım attı. 

uPeki bu numara için de bir tek

lik yok mu?• '1Param yok. Hiç. • 

Bir iki adım geriledim. Bir dire· 

ge yoslondım. 

NÖimediğimiz mi hata?• 

Direk soğuktu. Kaldığım 

yerde iri bir soluk oldım. Ci�er· 

lerim yandı. Kaldırırnda birkoç 

adım attım. Duvara yoslondım. 

Kesik kesik ıslıklorla boşalttım 

solu§umu. 

Önümden k ı rmız ı  eşof

manlı, incecik bir kız koşarak 

geçiyordu . Durdu. Kollarıyle ge

niş, kuşatıcı -belki de kucaklayı

cı· bir hareket yaptı. 

HVaşok• dedi.  Koşmayı  

sürdürdü. 

Ben de y ür ü m eyi 

sürdürdüm. Eve dönmek is-

recek gibi sallonıyordu . .,Ho?• temiyordum. Stnova girmek is-

Silahı sıkıca kovrodı. Nomluya temiyordum. 

baktı. NSa gol," dedim, "param Hep güneye gittim. 

yok." "Peki"  dedi. Nomluyu MUSTAFA ZIYALAN 

"' .. bir 



rınız aynı zaman ve ayrı 
mekanıarda 3 tane adamın yaşamların

aan kuçuk bırer kesıttır Neredeyse gerçektır 
Gerçek kı$1 ve kurumtarla çok yakın ıtgısı varoır 
Yazının sonunda anlamlı bır mesaJ çıKar. ya
$am devam eder Bu rarzı bınten daha once 

bılkı de dcnemışor 
1 ADAM Sarı saçlı olsun Ha100nda faz

ta bır şey bılmeyetım Her sabah evden çıksın. 
ış arasın suıanıasın Gıtsın. kıraathanede taş 

çalarken KlT'Ienn ozcUeşurılmesını ıstesın Ben 

de çaycı l<ılıgında ıbnenın hesabını Kaban.a
yım Şımdı sarı saçtım desın kı "Satmak lazım. 
rantcbl olmuyor. Latcn zarar caıyorıar· dedı 
Dedım kı ·saçların san aına kafan bunlara ça
lışıyor· Ne bu ya çok anlamsız �çu . . onun 
ıçın kırmc duymasın dedıklerımı Sarı ıbnetoru 
herkes destekler KJraatnane cşrafı eller havada 
ve tempo tempo '"KJT'Ierı satmaıı. rantabl 
olmuyor. sarı saçlı guzet dedı. rantabl olmu
yor.. Sarı$ınım ayaga katku ·Eııerınızı gore-
yım hep beraber harıkasınız· demıŞtı Ben 

çayıarı taıeıeyım Rantabl olsun ı acıarnı hep 
bırlıkte sevnıernış olalım O kotu adam olsun 
Amd bız sarı saçtı derneye devam cdetım 

2 ADAI\A Bu adamın ıyı Oldugunu bllt
yordum Emlak komısyoncuıugu yapcyor Be 
nırn bır cvım var Sana satıyorum. Adamımız 
paıa k<lZanıyor Yanı bu kadar olur Ama ada 
mı bılımsel sosyatızmı savunur durumda yapa 
lım Yanı leorık planda. pı-atık atanda ıse otan
uk havQdadır Degışık. proJelerı vardır Proletar-

de �.-

ya dıkta-
torıugunu savunur 

Komısyoncu Var mıdır 
boyle bırı7 Yoklur dı mı? O zaman 2 adamı 
oegıştırıyorum Zaten kanım fazla ısınmamıştı 
/ kadın çok guıeldır Herkes onun kalçalarına 
bakar ama ben onun ınce t>etıne hayranımdır 
KalÇalarına cıa gozum kayar tabıı Kadının on

set meta olarak. kullanılmasına karşı çıl<lı Erkek 
egemen topluma karşı olaral<l.an bır grup ar
kadaŞI ıle bırııkce kıraathane baskını duzenle
mış O kıra;ıthane tabıı Gırırıışler ıçen Hazırun 
tempolu ·ramaDr seslendırmekte Ben Du 
bolumde kosede oturan yaşlı bılge oıayım. �ı

dınımız. kı artık. ıncebeıtı demcl<Leyım. okey at
makla olan sarıya yana$Stn ve kıraathane 
kulturu ıle bagdaşmayacak şeklide etle sarkıntı
lık eelınce ben dedım kı ·şımdı bunun ne yerı 
ne de sırası-. Butun kıraathane sustu Benım 
07gun cumıem duvarlarda yankıtandı Kipkır
mızı oldum Herkes bana baktı. Bır muddet 
konuşmamaya karar verdım Rol de kabul et
meyecek.lım lncebetlı sartyı btraku bana yaklaş.
tı Ben çaycıya donup ·ııo çay dl}"eylm Çayct
yı artı1< bır ara 2 adam olan k.omrsyoncu can
Iandırıyor ıncebellı ·Erketc egemenııgıne son .. 
dedı Ben dedım kı ·son ama bu son olsun· 
demıs olayım. lnccbellı masaya oturdu. Ben ·a 
bır kı uç dorr dedım ·Rantabı- yenıden başla
dı. 

3. AOtWt Adamımız ruh dola:oru E nt
hayet yanıt +40 derecelık ozel k.apfıca merk.ezı 
nı hastanesıne l<.aZandırmıştı. Ruh hastaları o 



sıc.;Kık. tla\llJllarcıa <ıkş.:una ka· 
<Uır yalC:K'ilklardı. HavlJJ.un fa· 
y�ns�<:uı sıyahu ve mekan ışık 

aırnıyordu. Bu merkelın açılış 
kokteytınde t)en lk.lvuzun ıçın

dekı kon ı ı mankenıyı m Oy1e 
yauyorum. Sıcacık Ruh h(;l<.ı
ını. kı .:.�ıuk l"lOCamdır. brılıngın 
bır yerınde şoyıc de:..ın -An.a 
ratımıncJekı reıusun. amnıos 

sıvısının ıçınde hıssettıgı hı uur 
ve guvC'nı yıllar sonr .J onlara 
yenıden yaşaı.ac�gız· Huzur 
ve guven onc.ırnını hıç sev· 
mem. P<ın ıklP.dım Havu7dcın 
alkı�tar ctrclSınd<J çıklım. Uorno· 
zuınu gıyındım . ı loczırrıın ya· 

nın:-l yak.laşum Omzuna do
kur1durn ·Macır cıecJım l3or 
noıurn uzcrımden usulca 
kaymıştı. Sırndı ht� beraber 

kıraathaneye gıdelım dıye 
on�n geurenı h lVUld .Jlarıar. 
gorur anasının amnıosunu 
Dog;u ol<.ırak gelişmelere yon 
verıp kıraalhc.ınedekılcrı hiMJ· 
za gctırrnc pi.Jnı yaptım 

J_ ADAM S.:ırı kıWC)tha
n<..xlcn çıkmıştı Sokagın �ın
dakJ sımıçı oı.an txflırn yanıırı 

cı.:m g<.->çsın de .;,ınııt almasın 

Ko5eyı dondu. Yokuşu çıktı 

Kımlık gos(cıdı. lik. eve gırd ı 
Belnc:l dedı kı: ·Gulbahar yu
�rcıa nıı7· dıye sorsun. Ben 
de 7 numara. sen çık bekle. 
dcnnı PczevL:-nk olrnak hO'\u
ma gılıl"leıl"lı$lı .  neyse 
Gulbatı1r da Olabılırdım $arı 
çukun keyrıne k.ertı,meıere 
duşnıustum Peçet<:> parasını 
ıklye lcallaclım Sarı Lekrar ıora

athancye aonuyor Beraber 
yurumcyc Daşi.Jdık Menılck<..'· 
u k.uılarn� konusunda deger 

lı goru5lerını vurguladı <;apla-

dım bıç.:ıgı Aklım belının su
yunu. gordu ranwbulunu. 

2 K.AOIN· lnccbeiın SI· 

yah fılelı çorapları vardi. Bacak 
bacak. ustunc atıp. usuekı ba
cagını alltakının arkasından 
dolanaırıp one çılcarsın Bu 
hareketın yogun .:ınksıycle an· 
lamı taşıdıgını Den 'bılıyorurn. 
Rantabl korosunun bundan 

haberı yok. ben L1tı l>Olum<Je 
oyn(lrnıyorum. Ine etx"fın zarıf 

bacak fıgurlcrını ıııcyeccgım. 
Mutat'lıl aesın 1<1 ı-ı.anımef<..:n 
dı. çok guzeısını; • Incebel 

ÇOK kJzar. şıındı dryL"CCk. -Hdy
van herır. edeps11. sen nerc· 

den çıktın· der Bır rol alma· 

aım. kurgunun t)Okunu çık.a

dılar. Baktım. gerçekten mute 
hıt dıye t)lrısı yok Meştıur ol· 

mak ıçın artıstler kır<J.:ıltı .. ıne-s� 
ne getmıs Man'la .Jcıdık. ran
tabl korosuna aldık. lncctJele 

yanasıp çok. çırkın oldugunu 
soyleyenıer de aynı yanıtı aldı 
lar Şımdı ınccbelc guzclsın de 
desen çırkınsın d€" desen kiii
yor. E konuşmaya gelen o 
Day�namadım. çıklım sandal

yenın ustune ·Nkcıda�lar. be

nı dınreyın. ben sızierden bm
yım Bu arkeddşlaı, yanı ınce
bel ve dıGer hanımcfendılerı 
kast edıyorum. bunlar buraya 
erkek egemen toplumu pro
testo cdıp Dalı gerçcıduı ıslı 
yerlar kı kadınların da bu top
lumu erkeleler kadar payıassın 
ıar· deaını �.rınLabl korosu 

·aravo· dıye dedı Ben de ·;v 
kCldaslar son cumıem duşuk 

oldu. ızın ver ın auzelleyıın· 
dedım Koıo. ·ryıydı. Dız �nL-ı 

dık· dıye �non yaptı Bc.'n de 
ıskemieden ındım aşagı.  Ka· 

sımpaşa 
3 ADAM: .Toplu hcla 

proJe-sıncJen çok urnuUuydu. 
Herkes k.<lkasını bırbırını seyre
derc._ yapacak ve boytece bır

t)ırlenndcn çok farklı olmadık· 

larını anlayacaklardı "Hocam· 
dedım. ·haldısın Sen nereye 
sıçacaksın7" Benı cJuyrTh,mı�tı. 
"1-iOCam, hocam· dedım ·su

yuı t:vladım· dedı ·ı locam. 
hocarY( dedım "Buyur evıa 
<Jım dedık ya· dcdı Al<sılık. bu 
sefer de ben onu duyrnarnı� 
tım Hocam pıs ptS sırıtu. Ku"'· 
gına egıtdırn, ·oukkanlar açık. 
kalmış· dedım 

3 ADAM Sarının za
manSiz olumu. ıncebetın kıra 
athane ışgalı ıle kadın hareke
une ıvme kazandırmak arnc.ı

cıyıa ı�ıın suyunu çıkarlmaSI 

butun dıkkaller ı hocamda 
toptuyorcJu Son nunı�r ası 

ı tanulton Depresyonu Skala 
puan baraJını aşamayanları 
hastane bahçesıne kurdurdu 
gu donmedolaplara bındır

nıekli Altında yatan psıkodı 

namıgı sordum "Belki bır ıkı 
tanesı yere duşer· dıye açıkla
dı ı iocam dırayeUıycJı Am.� 

ben kıssa hıssc ı�erıylc ugraşı 
yordum Yenıdcıı 7S ya�ında

kı dede oldum ·ouygusut ıb· 

neter· dedım. Onıer Hayyarn 
cJedı kı "Madem hccıyat dedı 
gınıı şey korkunç bır acı ve bır 
yıgın ıstırabdan ıDarctur. o hal· 
de ne mutlu hıç yaşamayan
ıara ve bır neıes alıp olcnl� 
re . • Sakalımı çı�rdım r�uh 

doktoru hocam "Kcrevcl k.e
r(;.'Vel • dıyc bagırarak goz 
den l<aybolcJu. 
TURGUT ADATEPE 

� ne 
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B I R  

P S i K iYATR' IN  

• 

H I CRANL I  

• •  

DU NYASI  

göreyim �.-

'Psikiyatri diğer 1eylerin ötesin· 

de, hayatin trajik doğaSinin kıJ. 

rumso/lafmiŞ yods1nmosrJır. ' 

T .  Sıası  

Yavuz  Tu r g u l ' u n  ' G ö l g e  

O y u n u "  f i l m i n i  i z l e r k e n  

düiünüyorum: Şener Şen bilekle

rini ke�erek int ihar g i r i�iminde 

bulunuyor.  Yolır ı ldı�ı  hastanede  

bakım a l tında.  Tom bu  sonneden 

sonra müdahale ediyor ve  senor

yoyu ke ndim<e deg i � l i r i yo rum .  

Bir psikiyotr (adayı) o l a rak  kor-

1 ımo get i r i l iyor  - in t ihar  g i r i � i ·  

minde bu lundu  yol- $ener  $en.  

Ono son g ü nlerde kendini  nasıl  

h iHet i§ in i  soruyorum, ge ce l e r i  

uyuyup uyuyomodığını, hoyo tlon 

zevk a l ı p  o lmad ığ ın ı ,  onu üzen,  

stkon bir �eyler olup o lmadığtnı, 

neden int ihar e tmeye ka lk f ı ğ ın ı  

soruyorum, ora�t ırıyorum. Yoptı

�ım hiç güze l  değil, soruları mlo 

trajediyi mohvediyorum. Hayat ı ·  

no teğet bi le ge�emiyorum, ha 

yatına poçovra g i b i  muamele edi· 

yorum. �ener $en ' i  f i lm  kohro ·  

manlığındon al ıyorum, 'normali· 

ze" ed iyorum ve  sokağa ,  s ı r a ·  

donla r ı n  a ra s ı na  g e r i  yo l l uyo ·  



rum .  Bundan �onrası  �inemo o l 

muyor, alamıyor. Sanal  i le  hayat 

oras ındaki fa rk  bu mu? 

P�ikiyolri sinemanın billi· 

ği yerde mi  bo�lıyor? 

P�ikiyotri hayatın içindeki 

lrajediyi yok elmek icin mi bulu

nuyor? 

Sana l  hayat ın  l r ojedis in i  

yoko loyob i ld i� i  kadar  mı sanal 

oluyor? 

Daha çok acı çekilince so· 

not yapılıyor do, hayal a c ı  çekil· 

meden yo�onılmıyor mu? 

Ac ı  ç eke rken  sanat  yap ı ·  

yoruz, huzurlu yo1oyobilmek i�in 

de h aya lı n Ir o jed isini o zal imoya, 

onu görmezlikten gelmeye çolı� ı

yoruz. 

B e l k i  d e  t ü m  t o r i h i m i z ,  

hayat ın lrajedi�iyle bir ba�o çık· 

mo süreci olarak özetlenebilir. 

Doğayı  teknoloj ik ,  ruhla· 

r ı m ı z ı  p s i ko l o j i k  d ü ı e nek ler le  

konirol al t ında lutmaya çalı�ıyo· 

r u z .  B i z l e r e  çok u z u n m u� g i b i  

gö r ü n e n  sefi l  hoyot lar ım ız ı ,  L u  

lrojediyle tolere etme çaba�ıylo 

giderek daha az  ya�ar oluyoruz. 

Sonra da bu  yobancılo�monın al ·  

l ı n ı  ç i z i yo r  ve k i l a p l a r ı m ı z o ,  

filmlerimize, bil imsel ça l ı�nıalo

r ım ı zo  onu konu ed iyoruz .  Kıs· 

kanmıyoruz ki ,  aldotılmayalım. 

B i z  o kadar  k ı r ı lgon ı z  ki 

çünkü . . .  

B e n l i ğ i m i z i n  � ev r e s i ne  

sardı�ı mız kabuk daha da  kal ın· 

l a � ı y o r  h e r  g e ç e n  g ü n .  S e r t  

rüzgorlorlo a�ındır ı lmı� duygulo· 

r ım ı z ın  k ıy ı � ın ı  kö1esini yonlo· 

rak a�ırl ı�ını azalımaya çolı1ıyo-

ruz. 

Su laraftan bakı ldığ ında, 

haliha z ı rdaki  p�ikiyalri hayatla

r ı m ı zdan  vazgeç i1 le r imiz in, ko·  

p�lar ımız ın göstergeler toplamı  

mı? 

Giderek daha faz la  biçim· 

de kır ı lganlo�tı§ ımızdon mı, her 

geçen g ün daha fazla onun sözü· 

ne kulak veriyoruz? 

Pek i  hani b i ze  cok  u z un· 

mu� gibi görünen sefil hayaılorı· 

mız ovuç lor ımız  i ç inden çek i l i p  

al ındı kço korkaklığımız orlmıyor 

b i � imlendir iyoruz .  Dogol duygu·  mu? 

l a r ım ı z ı  modernlepir iyor,  sonra Psikiyolri •&il imsel· olma 

y o l u nd a  o l d u ğ u  i ç i n  mi,  o n d a  

rast lant ı lor, mucizeler, i rade, iyi  

ve kötü, o�k yer  almıyor? 

Bu yüzden mi içinde sade· 

ce kodın·erkek, normal-anormal, 

genç-ya1lı, sınıf oyr ı l ığı, çalı�mo 

y e l e n e ğ i n d e k i  a r l ı �  yo d o  

dü�ü}ler, yükselen v e  alçalan ve 

t ü r l ü  ç e � i t l i  e § i m l e r  g ö s t e r e n  

g r a f i k l e r ,  • a r l ı  v e  e k s i • J eı ,  

yüzde'ler ve oronlor bulunuyor? 

' N o r m o l l l i k •  d e d i g i rn i z  

� e y  aslanda tüm l ra jed in in yad ·  

sınmosı anlamına mı geliyor? 

• o ı � o r ı • d a  k o l m a k  he r  

gün  biraz daha  m ı  zorla�ıyor? 

Duygula r ımızın •semptom

ların diliyle' anlo�ılmoyo çolı�ı l

m a s ı  s o n u c u n d a  to r i h i m i z d e n  

kopmu� olmuyor muyuz? 

Trajediler, hola is tat is t ik·  

se l  s ı n ı f l ond ı r ılmo la r d o  c idd iye  

a l ınmayon ·yüzde b ir· ler  i ç inde  

mi saklı? 

Psikiyatlor do  hicranlano· 

mazlar mı? 

·yuzde  b i r· tere  i nanma l ı  

mıyız? 

Bo�ka çare yok mu? 

YA C M UR TAY LA tl 

� nazife 



SuM� �laçk;l J>Mkınd,l oltumuş, 
ku.�lar.ı �imil parçacıkl.m atarak 
il� i ç(·kmcyi dı;niyordu ki hoyrıu· 
n.ı taktıltı al.w,d ı kıravatla Su-ı:-
n,,'dan daha i lgi çekir i  
ttöründüüüuii <lüşünebilcctğiıniı 1:'1 o -
Fmıda, , una 'nın y .. nııı<ı ot uru· 
verdi. ·'Ne tlü�üniiyor�tıııuı?" di
yç !'ordu S una 'ya. "Bu çok özel 
bir soru. sizi t.ııııııııyoruın bile.'' 
diy•· ynnıtlach S\lna. r"urıda �.ınki 
�akacıkt;m bıdı ve "O�n Ccıici 
Tiw tro'vuın, üç eiindiir lstan-• , � 
bul'd.l)Jlll, bütün lst,lnbul 
Lt:ni kuııuşuyor. ıııt::ıl 
hcni tanımaz ın. 

hanım � 

u n a  

dii�lindii, Funtla '<la1ı lıo.şl.ırıcl ı . 
Bir trczici tiyatroya lter liirlii so-" , 
nımınu açabilir elbet insan, h:ık· 
lısın Funda. heıı bir çoc·uk do
ğurmak i.ı.:tiyorum do<J_rusu, rili n
la gibi ddikanlı olmalı, şöy
le anılınalı: BAŞLAN
G l Ç  I Z  A OAM. 

ADAM'la ı;iiıd bir 
gece geçirirsin tamam." 

Suna �a�kınlıktan �t,ştı  
k aldı.  IJ  ey canlanap aya ldand ı .  
Fuucla 'rı ın söz cttigi . ON UZ 
ADA�1'ı nerede bulab i lece�in i 
sorrn .. yı bile: un ut.. rıık;  "Çok 

a 
dü§iincnıe

dim. Alı alı! Ilc
men H oJit'i arama lı· 

yıııl." dedi. Koşarak en ya· 
km apartmandan içeri dahlı. 

giri§ katının zilini çal<lı. Kapıya 
B�yaı . açh Bayan (64) açtı. Su· 
na; ·'Bura!-iı b� n i ın c: vi ııı dc=ğil 
mi?'' <liyt' sordu. Bc·yaz . açla Ha
van, "Elbı:llc cantın" dedi ve· n mı 1 
içcri buyur etti .  Suna aceleyle 
tu*'"uı ı;iyalı te lcfona uhıştı. çe· 
v ird i ğ i h l� r nu marada n s o n ra 
düzene�in eski haline dönerken o 
çıkardığı scsi dinleyerek Halit'i 
�radı. 

l lalit uyuyordu. Rüyasın-



da l ıiri  cıııu cuııuı.u nclaıı s,m;ıp 
"�lt·tafiıik nedir?" diye c;oruyor
du. 1\,ıf.ıı;ınclıHı �ı:ç•;n lıiçbir y,ı
ııll �ctnli �örüıımiiyor, ı;ıkılıyot. 
�uruluyur, ııöziHgt· hakma iht iya

t•ı duyu) ordu, uy.uııı> telefonu 
.ıçı•. :'una 'cl arı h aLt: ri aldı. ··Se· 
ııi n içiıı ı.cvinclim, iştt- aradığın 
bilgi, harika, ne i) i bir giin" de
di . .'\una. ·•s,,kın kıskaıııııayssın ·: 
"SONSt•z ·\DAM'Itı M.·v i.ş m�k 
v alııııı·, ı ofrlııın içiıı katlandı•'ıın J �· o 
bir feciakarlık ol.1cak." deyince 
l l  ni it "Yok ccırıım. N ımi en çık.tr
ı ıyur.Hın höylt� *eylcı-i:· yaptı. 
. ıuııt. l l alit'in dierini sonsuza 
dek öpmck lt• ilgili bir dize söyle
eli. 11.-lit,  ho� he>� .t>al laı ıarı sol 
eline dt·�il de. ahiıe,•i tutan sa0lr .. 1 
eline b.ıkt ı. bdki böylece o an 
için Su na 'yı lem!-il eden .1lı izcye 
dı· b.lkımş ol<lıı. 

Telefonu kapan ıktan �on
ra llalit kendini ochlnın bir kö.�c· 
�i ı  .. lcn .ığlaınaya terk dıi.  Üç 
�iin üç gece boyunc.ı ağladı. E�k 
gözya�ı dcmckmi�. �ı·ın ise ınuın; 
E�k Ş (;ıni iı:c 4: t iyc ıı mumun 
damlnları. �şk Şeıni l lal it i  ise 

llalit demekti o kadar. Öylesine 
JI.tlit. Dör<liincü giin tekrar uyu
mak üzeı-c yorganının içine girdi. 
Ilaiii'in yeni riiymı 

SO'li yıaşl.ırda �ilrıljın kıs,ı 
saçlı ctckli lMy.m (dı� göriini.i� 
vs.} (d ış göriinüş var;-;a iç 
gö rii ıüi� ele va nlı t, iç' in hi  r 
görünii�ti varı-;,, bir de öı\i olma
lı. iç'in öıü varsa dı.ş'ın da özü 
olabilir, yani; yaıatlcıtdttn biri 
kalıramanın dı§ görünüşünü ya
zarken bir <l iğeri ele clış özünii 
yazabilir) l�Lc o hayo:ın beni ..... 
ctdlı ., ı;ksı,ir oyıııııı rııırı pırov,ıh-

rına götürdü. 
Kendisi Trieste rolüıı
dcymi�. Bodnım.ı inip hiçlik 
odalıud,\n birint girdik. Bay•m 
Tr icı-;tl' pttdclcri  kapatıyordu 
"çiinkii carnın önünde hep biri
leri gezinir ve IHtıı han:hr lcr 
yapınam gerckceı·k, görülmck i�· 
h'n\tın, siz. perdeleri kontrol eder 
misiniz?" söyled i sonra odadaki 
sahncakt.1 sal lanmaya ha�lar bu 
arada n n nemi kaybı:ttiği mi fark 
ettim ,uaıuaya çıktıın. Balıçt:vaıı· 
lı lda ilgili b ir pnncl iıliyordıı. 
{ Giilliimii zde balıçcua n lık u e 

posımodcnıizm paneli) Geri  
döndüm. 

"Bayan Trieste, siz salın
cakta sallandıkça ctcklcriniı aç
ı lı yor ve cam ı n önü ne!<; yere 
sırtüı-tü uzanan hir r(intgcnci ba· 
ı-.-tldarıııızı ı,:ön·ccktir:· ... 

� orada 



"lhcakbrıını öpmek i�lcr 
111 i .ı-i niz?'' 

··Emiıı dı:;!il im,  o kıular 
ı-allnıııyorlar k i." 

"Şimdi salıncaktan ine· 
llll'lll provad,tyıın." 

Biraz koridonb yiiriiyü� 
y .tp ııı<tya k.ı rttr v ı:rdim. B<tıı t i 
y.ıtw oyuncula rı k c na rcla ılıı r
ım•li· _,cslcriııi öıı·lliklc kadııı .... ı

l.ıı�tararl\k koridnrdan geçen ka
clıulara laf .ı t ı)•orlard ı. Çaresi ı. 
B.t) K.'ııın e�rar•:ngiı gıri kapılı 
ucl.ı ... ıncl.m i'i•·ri kı·nd i ıni ıdhın. 

''Cii nayd ın Btıy K:· 

"K<>nclinizi böyle• atıp 
ıutın<tvın. 13n�ım dönü-• 
yor." 

Oiiı1 •'eCt' !"' -

ı'ı:\·gi l iıııle- her
bat bir eeldon g<ini�· 

-anaa! � 

mesi ya))ltıu Sah<th s.aL.1t. <l,l lm 
kMı�ık 1 iy,l!ro lllt!kaııııı.ı gı:liril· 
<lim. :"wvgilimin nerde o)dıı�unu 
hilıuiyorum, hntliırt ncrdcyiın o 
<la karış1k. Çok susuyorum, çok 
\i�üyoruın, k.lfam d., karı�ık:' 

'·Sevg iliniıin .tCiı Yorgun 
Buluttürk nıii?" 

"1 le�. hu uı ıu ıı öıd i ı-:ııı i, 
siı ncadt!n hiliyoı:.tıııuı?' ' 

"1\.ayıtlara �öre diin gı!ccyi 

Bt·ykoz'lu lıir ıııimarla geçirmiş. 
Tı•lcfon göriişmcn i1.in kötii geç
mı:." i hununla ilgili olabilir ... 

"Ne?�' 
"Hala Brykoı'da göriinti· 

yor. Faıl.ı aşık olmadığınızı 

umarım." 

"O 1 . 'i" .l gıı rııı ::t:çıyo!"f'ıırıuı. 

"Bir ... ani)ı· iıin n·rir ıııi
�iniı ..... t;aliba birisi kapıyı c;.ıl ı· 

" yor. 
Ray.ın Tric:�lc çckiııgcııt�t· 

içeri �iiıiiliip ıllh lwpız giilii ku
ra�ıma bıraktı. Ciillcrin arasında 
bir z.nf, ı.1rfın içirıclt· hir k.lrt. 
karua �öyle yazar; "Sevgili Son· 
suz Adam: böyle rüyaları bırakın 
da gözlerinizi açın artık. Biraz 
susuyar hiraz ii�liyorum. SurıA 

' . ,, -;,;ız ın 

Ilaiii bir .�um .�()rii.Y'Jr 
G<vt.lı:riıni a�ttığıında kar

� ımd ,, Su na'yı bulac.,k mıyım, 
\'Obıı ... 

Buu bağlı  olarak yarı  
gcrç�k yuı <lli�ün arasıoda ını
yıın. yoksa iki gcrçe�in arasına 
m1 sıkaştı m. yoksa iki ... 

\'oha yahut varsa. 

�OHF.) YYA EVRF.N 
K,ısıın 1393 




