$imdi yeni baştan başlamahy11; ad1m
ad1111 kendi bedenlerimiz d1ş1nda
hi�bir kalkana s1ğ1nmadan.
Keşfetmek, yaratmak ve hayal
etmek gerekiyor.
Bugün düş kurmak, kendi uyan1ş1n1
görmek her zamankinden daha
fazla gerekli.

Eduardo Galeano
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şııtaı yı bıli yorsunuz. Iki ay d a bır geeil<en dergı.
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Sahibi ve Yazı Işleri Müdürü: Malum,

Şizofrengi Yayıncılık adına
Ayşegül Akyapraklı Hanımefendi.
Yayın Kurulu:

Bütün sıralama biçimlerini kullandıgımızdan
isimlerine sütunlarımızda yer veremiyoruz. ôzür dileriz.
Fakat,
Basım Kurulu:

Yılmaz Bey (Usta. 50 yaşlarında. Içinde sıkıntılı öyküler
taşıyor.)
Metin Bey (Kalfa. 40 yaşlarında, esmer, sessiz bıyıklı.
Onun da yazılmamış öyküleri var.)
Oguz Bey (Çırak. 14 yaşında. lleride çok öyküleri olacak.)
Basım Yerinde: Yalçın Ofset. Cagaloglu.
Montajda: Balamir Abi.
Dizgide: Hilal Hanun.

Tasarımda:
Graf Yayıncılık Limited ve Unlimited Dostluk Şirketi

Telefonda: 9-1-260 40 00
Kutuda:
P.K. 187 Bakırköy-Istanbul (Yazışma Adre i)

Adreste: Namık Kemal Caddesi Manastırlı Rıfat Sokak 717 Aks�ray-lstanbul

Değinmeler

Rekla,m: Dergi sınırlarından içeri alınmıyor. Bu nedenle reklam koşulsuz bir dergi, Şizofrengi
Abonelik: Şu ölümlü dünyada bugün var, yarın yokuz. Bu nedenle aboneli�i de olmayacak. Yani
abone koşullarından da yoksunuz.

Dağıtun: Dergi, İstanbul'da Pandora, Mefisto, Yeni İskele, Mektup, Nezih, Sosyal Yayınları;
Ankara'da Dost, lletişim; İzmir'de lleri, Yeni Konak; Çanakkkale'de Orka; Bursa'da
Ezgi; Eskişehir'de Kibele; Kırklareli'de Do�uş; Kıbrıs'ta Işık kitabevlerinde bulunabiliyor.
Ayrıca Aydın'da Hasan Demir, Antalya'da Nazan Özdemir'den temin e{lilebiliyor.

Telif: İsteyen yazarlarımıza. Dergi olarak, mandalina olarak (ya da karpuz, mevsimine göre),
ya da maddi karşılık olarak verilebiliyor.

Tiraj:

I. sayının ilk baskısı iki yüz adetti. Şimdi elinizde tuttuğunuz (belki de masadadır, bilmiyoruz)·
8. sayı ise iki bin adet basıldı.

Bu durumda ne yapılması gerekir ?

Mal beyam:
Fatih: Altı pantolon, bir ceket (defolu), biri yazlık biri kışlık iki ayakkabı (bir tane daha alacak), bir
36 ekran renkli ve kapalı Televizyon, bir müzik seti, biraz cd, biraz kül, biraz duman, bir buzdolabı

(lambası patlak), bir elektrik süpürgesi (bozuk), biraz da kitap. Ha, bir de akreb-i rabvan kol saaati.
Kültegin: Bir 76 model reno, 113 metrekare üç oda bir salon beton, birbuçuk kilogramlık
karıncadan bozma bir köpek, bir evcil virüslü bilgisayar, bir gözlük, bir çene beni, milliyetten
ansiklopedi, 400 binlik yeşil pantalon (diğerleri ucuz), ehedi günlük mesai, bir de uykusu var.
Yağmur: 10 tane pantolon (brüt ve kot), bir kedinin yarısı (diğer yarısı Durul'un), bir miktar kitap,
bir miktar cd (malvarlığının en kabarık kısmı), bir emekli elektrik süpürgesi (tamircide), bir video
(hırsızda), bir koltuk takımı (hediye), kırk yıllık buzdolabı (dolap olarak kullanılıyor).

Takdirname : Ercan Kesal ve Mehmet Şenol
Teşekkiı,r (tonla): Peykan Gençoğlu, Bülent Pişmişoğlu, Mustafa Şafak, Hasan Bölme.
Elif Berk, Defne Tamar, Hasan Demir, Minesweeper, Nazan Özdemir, Durul Taylan,
CemKaptanoğlu, Mustafa Ziyalan, Uğur Vardan, Bay Carax, Bay Balık, Emrah Erim,
Mehmet Yağlı.
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10-15. sayfalar arasında Alfa. Beta ve Ome
ga, delilik üzerine ileri geri konuştular.
24-25. sayfalarda Erdoğan, "sinenıadaki
duygu" meselesine dokundu: "Onca şeyi
son bir ili·i şeyi söyleyebilm,ek için yazıyo
rum,. Ilepsi bu."
36. sayfada Kültegin'i "küçük beyaz çentikli
hap"ıyla bulabilirsiniz : "A1lla.ta.bilecek mi
yi.rn acaba ?"
28-32. sayfalar arası Şüphe Hermeneutics'i
sürüyor. Talip, Azerbaycan'da anıa çevirisi
burada.
16-17. sayfalarda, Boğaziçi'nde Psikoloji
ı.
ah31n y
e itinıi üzerine gözlemler var.
: Şu anda bu .Yazı)''· ya.zarkenkı. lussedışle
'irni. hatt.rla.rnam. ·ve dile getirm.em çok zor.
Uzerinden çoh: .za.ma.n geçti.. Şf.rndi ise garip
bir buru.l,·luk hissediyorum.... Uzgünü.m.... "

�

�

�

_

34-35. sayfalard�, paniğe k �pılnıayı becer
,
nıek ve Yılnıaz üner var: Nereden ueldi
a.khm.a. bunları. yazrna}f ? Size h:olay .k ol
.su.n d�ye biri kendi dogrula.rınuı açmaz
. o
A·alflanna. soh:arsa sizi, on.a. iyi euin mi?

7z

·

d rsiniz ?"

27. sayfada Fatih "başka nasıl" ile: "Murat
han Mu.ngan'111, Yaz Geçer'i:nin etkisi altın. .
ll

dayı,m,.

Onun lÇl·tı ya..ztyoru.rn, ama....

,

8-9. sayfalarda Mustafa Ziyalan'ın New
York'tan yolladığı "ınutlular neden deli
dir"jn ç eviri s i ile Tin\uçin :"Bu derginin ilk
s�yı�ıru gördüğümile ya:ruı kuru lu1ula. yer
a lrn ayı. çolt: istem.iştirn, onun iç
. i.n çevirdim."

38-40. sayfalarda, Mehnıet gazeteciliğin
neden "büyük" bir iş oldu una hayretle bak
tı. "Onları gören var mı ?

�

37. sayfada, Yurdaer " ne zaman çocuktun"
diye soruyor: "Sesi.min çıkmadı� a.nlaı·da
içimdeki sayısız ve sahipsiz pe kları işit
mek ve h:o11uşurken on[arı yıtumek, bula
marna.k ve taıııyarnamanuı sıkıntısı üe yall
zıyorum.

'ft

6-7. sayfada Yagn1ur ve "sanatsal olmaya
.
..
ll
ça lı şan sınema " : "Kızg1nım... oyIe...
45-47. sayfalarda gerçek bir öykü, E.A.'dan
5. sayfada, S.T.'nin. İşte bakın yanda. (Bi
lindigi gibi, dergide yer alan rumuzlu yazı
lar, bir dönem psikiyatri kurumlarında teda
vi amacıyla bulunmuş insanlara ve onların
yakınlarına aittir.)
4l.sayfada M.L.Ö. ve "kısmen salık rapo
runı".
48. sayfada "karanlık gece ler" ve T.D.
33. sayfa posta kutusundan çıktı. B.U .,
"n'olur yayınlayın" dedi, yayınladık. (Ru
muz da posta kutusundan çıktı).
18-23. sayfalar arası "Orhan Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler" ile Adnan,
26. sayfada "2 nolu bildirge" ile Serdar yine
aramızda.

.

,..-,

42-44. ayfalarda AFP. " İh san' ı n sekjz evre
si"ni, Erikson'un insanın sekiz evresine
.. ct erıyor
·
" ın
a:�fl rnz, b 1·1rn.ı·yorum... "
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İdil B iret İle Bilel\ Güreşi
S.T.
Çok iyi anla.:lımki her insanda

ven deınektir. Kuvvetli ve zayıf

Biret'e şöyle (liyorum be niml e

kuvvetli ve zayı f yönler var İdil

yönlere geri dönelim. ldil Bi

evlen ve bu piyano hiziın olsun

Biretle benim bir piyano yarış

ret'i bilek güreşinde yenerirn

masına girmem koınik olur ay

z aman ortada bir anlaşmazlık

nı şekilde ll>rahim Tatlıses'in

olduğunda mesela Biret hir pi

Nikah �ahiclim eniştem

de benimle beste yarışmasına

yano satın almak için bir mağa

ayrıca b eni

girmesi onun için komik olur.

zaya giriyor ve· o sırada hen o

ya hi l m esi için tutacağım avu

Bundan sonra boş laf yok her

mağazaci a satıcıyla kalan son

katı da o buluyor, ldil B i r e t ' te n

şey açık seçik kelime ke lim e

piyano için p aza rlık ��diyorum

ho�anı

net anlaşılır bir biçimde söy

hi nlen arkanıdan devasa bir

ka1ıvor.
Bütün bunlar LS
"

lenrneli. Ben zayıf yönleri çok

akor yankıla nı y or dönünce ldi]

içi nde olup bitiyor. Fakat yin

fazla olan in�anlardan d eğil im ,

B iret'i görüyorum al m ak i �tecli

de İdil lliret 'i �evi 'Orunı

evet

ğim piyanoyu o çalıyor .. ko n u._:

t diği zaman hiz

mutlaka kusurların

ar an-

cak m ü ke m m el yanlarımda

v ar .

turuyor

o

:; .rini bit ircliktt:.n �on
,n

İn. an önce kendisinden P.min

su:·muş ol a n hi7. ikimiul

olmalıdır, k a rş ı cinsle iliı;kilcr

cıya dönüyor

de de hu değiş m

rin�in diy r. Ben adama hakı-

'Z,

karşı cİn!Sle

daha çok birli k te olmak daha

çok (bu konuda) ke n din e gü-

orum

ve

satı

bunu kaça

v "

a m a adam İdil Birefle

ilgi len m "yı:, de

anı

·diyor. İd1l

Tabiki kadı n gülüyor.

o luy o r

ldil Biret'teı·ı boşa-

o ru m ve

piyano hana

.

·ene

ve

i�-

gelip bu pi

yanoyu çalabilınesinı:.. i zin veri
yorum. 1 yıl

s onr a

gününde piyanoyu

eflivonıın

ve

da doğum

ona hediye

istedinı zaman bu

pıyaııo u ona gidip çalabili onı m.

SANATSAL OLMAYA

ÇALIŞAN SiNEMA
YAGMUR TAYLAN
lcat edildiği günden bu yana

lendirici' filml erden ruhumu

"Sanatsal olmaya çalışan sine

sinemanın "sanatsal'' yönü ile

neden daha fazla rahatsız ettik

ma" yapmak için bir parça ye

"eğlendirici" işlevi karşı karşıya

lerini merak edip dururum.

tenek zorunluluktur.· Çünkü bu
filmlerde sanatsal bir kaygıya

gelmiş, bu konuda sonsuz tar
tışmalar y�pılmış. Katıksız en
tellektüeller tarafından hep hi

Ülkemizde yapılmış birçok fil

bulaşık ince bir sezgisel-güdü

mi dolaysız olarak hu kategori

sel yan sezilir. Bu filmleri ya

ra � kuşkuyla h akılsa da, sine-

panların iyi filmler izledikleri
ye sokacak kadar kolaycı deği
lim. Öncelikle "Sanatsal olma- · ve izlerken zaman zaman göz

ma

tarı lı ı " s a n atsa l" yanını
'

'

unutulmaz kılmış, diğerlerini

ya çalışan si nemacı " nın bir

lerinin dolduğu kesindir. Seyir

bir kalemde silip atmış. Bir kı

parça yetenekli olduğuna inan

cinin de hu filmler dolayımıyla

sını film semiotikçilerinin söy

dığımı belirtmeliyim. Yetenek

aldığı anlık "giriş" ler z aman

lediklerine aldınş etmeden, gü

ten burada duygul ardan yola

zaman tüylerini diken diken

nüınüz nıedyasında sinemanın

çıkarak

intellekt'e ulaşan ve

edebilir. Bu, oldukç a bölük

kabaca iki doğrultuda yol aldı

yaşantıları kavramsallaştırahi

pörçük, yama ı:nisali akışı bo

ğını söylemek istiyorum:"Eğ

len uzun ve yorucu bir süreci

lendirici" ve "S anatsal" sinema.

anlıyorum. Bu bir parça yete

zan, irrite edici bir sezgi-sezgi
ler topla �ıdır. Bu filmlerde ek

Ancak ülkemiz ortamında am

nek büyük bir oranda sezgisel-

sik olan "Akıl" dır.

ll

( Bura

pirik gö zlemlerle saptaclığım

cı.ır. "Akıl" d an çok "duygu nun

da 'intellect'in karşılığı olarak

bir ara kategori ele var:"Sanat

hizmetindedir. Yorumu dışlar.

kullanılıyor. Anlarncı akıl d a

sal olmaya çalışan sinema"

Bedendeki yol alışı "d üşünce

denebilir.) . . .

�

akış hızı" na kıyasla ndığında
Bir sinema seyircİsİ olarak ol

oldukça yavaştır. Elektriksel de

·Seyirci beyaz perde .ra da salı

d u m olası 'sanat�al olnıaya ça

ğil kimyasaldır ...

ne

lışan fılnı'lerin ,hiçbir sanatsal

Buradan şöyle bir iddiada bu

wıutmazsa., yabıı.z nıakyyajlı

kaygı sezilnıeden yapılmış 'eğ-

lunmak istiyorum:

oyuncuları ve yönetmenin ta-

karşısında

o tıırduğunu

sarladıklarını düşünürse, do

yan-yollamayı başarabilen ya

dan böyledir. "Bilişsel şema"la-

ğallıkla ne ağiayabilir ne de

pıttır.

rın, "duygusa yaşantı ar uzerı-

gerçek yaşantıların diğer duy
gularını tadabilir. Ama öte
yandan, beyaz perdeyi ya da
sahneyi gerçeklikten ayırt et
meyen ve imgelemin yarattı
ğıyla karşı karşıya bulunduğu
nu gözyaşı dökerek unutan se
yirci de özgül estetiksel duygu
ların •ta.dına varanıayacak
tır.Sanat ikili bir yaşantı tarzı
n� gerektirir. Imgelemin yarat
tığıyla karşı karşıya bulunul
duğunu lıem unutmak hem de
bunun bilincinde olmak. ( 1) ...

Sinema, yapısı gereği izleyicide
ikili bir yaşantı tarzı gerektiri
yor. 11İyi11 filmin seyirci üzerin
de yarattığı etki de bu ikili rol
oynuyor. Aynen yaşamdaki gi
bi: Duygu ve düşünce....

Normal olarak, duygu ve dii
şiince, olıışıunıızwı fiziksel ve
intellektüel safhaları, kendimi
ze(algılama) ve ötekilere (ileti
şim) aynı şeyi "söyler". Biri, di
ğerini kuvvetlendirir ve mute
ber kılar, algılarınıız ve ku.rdıı
ğıanuz iletişimlerle birleşik ·ve
muğlak olnuıyan bir bütün luı
line geliriz. Diişii.nce ve duygu
bir ve sadece bir noktada bulu
şan iki çizginin uyıunwıda bir
likte çalışır(2).
İyi bir sanat yapıtı� ruhlarımı
zın hu ikili yapısına birden ve
aynı anda tekabül eden sinyal
leri yukarıda tanımlandığı gibi,
bir ve sadece hir noktada yolJa-

Büyük yapıtlar, 11İntel-

ll

•

ı

ı ll

•

••

lekt" ve "d uygu nun eşsız uyu-

ne şekillendiğini kabul edersek

mundan doğarlar....

"sanatsal olmaya ·çalışan sine
macı"nın durumunu daha ko

"Sanatsal olmaya çalışan sine

lay anlayabiliriz. Onun yapıtı

macı"nın bir özelliği, çevresin

bu ikisi ara .. ındaki kopukluk

deki nesnelerle olan ilişkisizli

tan, hoşluktan ve harmoni ek

ğidir. Nesnelerle "kendi"liği

sikliğinden doğar. Ruhunıuzda

arasındaki dertleri tanımla

yarattığı gerilim hundandır.

yamaz, ortaya anlatacak bir şey

Duygusal ala; n da ne kadar de

çıkaramaz. Kendini hapsettiği

rinleşirse, film yapması o oran

belirsizliği aynen perdeye yan

da zorlaşır.:.

sıtır. O, anlatamaz. Nesnelere

Bunun tersi <le geçerlidir. Duy

kamera arkasından bakabilir

gulanım alanındaki yaşantılar

ama nesnelerle kamera arasın

ne kadar bölünmüş, parçalan

d a duygusal-intellektüel bir

mış olsalar da karşısına

ilişki yapıland�ramaz....

tükleri bir bilişsel (anlatımsal)

Kendini çok ham biçimde bize

saha olmalıdır (O da bölünmüş

sunduğundandır ki, birkaç sah

olabilir). Yönetmen, duygusal

nede duyarlığı duvarı aşar, bize

yaşantıianna karşılık düşen an

ulaşır. Her ne kadar Bunuel

latımlar arasından herhangi hi

"her filmde en az bir güzel sah

rini seçmekte özgürdür. Binler

ne bulunur" demişse de, onun

ce virtüel durumdan hangisinin

filminde bunlar 'hir'den çok ..

aktüelleşteceği önceden biline

tur....

mez. Yaratıcının bunu nasıl

düş

yaptığı� sanatın sırrıclır. "Sanat
"Sanatsal olmaya çalışan sine

sal olmaya çalışan sinema

macı"ların yaratıcı ve sıkıntıları

cı"nın filmincle bir karşılıksız

üzerine düşünen ve bu temala

lık ilişkisi hüküm sürer . . Bu

rı bol bol kullanan filmler yap

filmlerde kadının neden ağla

maları rastlantı değildir. Bu hir

dığını bir türlü kestiremiyor ol

anlamda yaratıcının hissettikle

mamızın nedeni budur.

rini kavramsaliaştırma ve dile
dökme becerisinin yetersizliği

"Sanatsal olrnaya çalışan sine-

ni haykırması olarak yorumla

macı " k-ızgın d

nahilir. Yönetmen kahramanını

değil.

·ır ama

ll

ı··

rı

( unya ya

doğururken, kendindeki bu sı
kışmayı kabaca aniatmayı de
ner..

NOTLAR:
1- Yuriy M. Lotman.Sinema Estetiginin
Soru!ll:ırı.de Yayınevi,çev:Oğuz

Köken olarak önceliği duygula

Öziigiil,l988
2-Luc Cicımpi.Tiıe Psyche and s.�hizop

rm alması kaçınılmazdır. Bu fi

hrenia,Harvarcl University Press,Translated

logenetik

by Deborah Luca.s Sdmeider, 1988

ve

ontogenetik açı-

çııı:ıaı 7

M

utluluk, belki de (normalde) tedavi için bir
neden oluşturmadığından p ikopatologların
çok az i]uisine mazhar olmuş bir fenomen

dir. Bu nedenle,

mutluluk konusundaki araştırmalaı

olduk ...a �ınırlı kalnıış ve bu fenomen hakkındaki iddi
alar kontrollü olmayan klinik gözlemlere dayandırıl
mıştır. Bununla heraber ben burada, eldeki verilere gö·
re mutluluğun psikiyatrik bir bozukluk olarak ınıflan
dırılmasında haklılık gördüğüm için, tanı el kitapları
nın gelecekteki gözden geçirilmiş haskılarına girecek
şekilde tartışmasını yapacağım (Bu önerimin yerleşik
J ilgiye ter olduğunun, psikoloji ve p ikiyatri camiala
rıncil reddedileceğinin ele farkındayım).
Mutluluğun tam tanımını yapmak belki vakit�iz biı
gayret ola aktır. Bununla birlikte re mi tanı ölçütleri
nin üzerinde anlaşmamış oLnalarına karşın, biz mutlu
hığun olumlu duygu rlurum özellikleriyle karakterize
olduğunu, hafif mutluluk

viyeleı·i hariç bazan yük

selme veya neşe olarak tanımlanahileceğini bazan da

Mutlular Neden
Delidir?

durumundan memnun olma hali olarak adlandırılabi
leceğini söyleyebiliriz. Mutluluğun davr�nışa ilişkin
öğeleri daha az tanımlannıış olmasına karşın "gülüm
, m " gibi bazı yüz ifadeleri d

kayd dilmiştir. Daha

da ilginci, hu ifad l rin kı·o�kültürel özelliği bunların
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Mutluluğun epidemiyolojisi
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hemen hiç araştırılmamıştır.

bozukluklar ve psikiyatrik ola
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Alfa: Ya konu iyi konu da ha

gücü yeter neye yetmez.

na şey geliyor yani kişilikler

,.

lışma yapıyor, araştırıyorlar.
Yanlış da olsa araştırma yapı

üzerine yani böyle önemli ko

Omega: Hatta bu yayın müs

yorlar. Fakat Türkiye de araş

nularda bu psikiyatr olabilir

tehcen mi değilmi, ki bu Tür

tırma da yok biz lllırada psiki

psikolog olabilir, karar alma

kiye de yeni yeni oluyor, yurt

yatrlar olarak o objektif kimli

merciieri olarak

dışında filan her konu hakkın

ğimizi nereden kuşanıyoruz.

da fikir istiyorlar psikiyatrdan

Beta: Yani sorun ne?

Beta: Yani hen asker olmak
isterken psikiyatr olduysam gi

Alfa: Sorun şu. Bu kadar, yani
hu kadar eğitim süreci içinde
insanların yetilerinin, becerile

SEli llEREDEli
BiLECEKSiN. SEli BU

bi
Alfa: Hayır, yani sadece o

rinin önemsenmediği bir yerde,

ÜLKEDE YAPILAN BiR

mesleğe ulaşmak için gerekli

bir :sü�·e sonra herkes belli bir

�AL lŞMAYA

aşamaları geçiyor ve psikiyatr

takım noktalara ulaşıyor, o

DAYANMlYORSUN Ki

oluyorsun ve sana diyorlar ki

noktalar la da sistem o kişiler

şu adam önümüzdeki 2 sene

den belli birtakım kararlar al

içinde şöyle yapar mı böyle ya

malarını istiyor me ela psiki

par mı. Senden karar bekliyor-

yatrlar psikologlar için bu işte

Alfa: Diyelim hatıda bu isteni

lar. Sen nereden

adam akıllı mıdır deli midir, iki

yor tamam Fakat batıda bunun

Sen bu ülkede yapılan bir ça

sene sonra ne yapar, şunu ya

daha objektif birtakım temelle

lışmaya dayanmıyorsun ki. Sen

par mı, bunu yapar mı, neye

ri olabilir. Çünkü adamlar ça-

hatıdaki bilgilerden.

bileceksin.

Omega: Yani şöyle birşey

nın yarattığı m anevi iklim. O

bir şey. Tümörü görüyorsun .

noktada sen bir karar alıyor

Burada kitle var. Var mı? Var.

Alta: Yani bu nokta çok yu

sun. Mesel a travestilerle ilgili

Herkes görüyor. Tamam gerçek

muşak bir nokta o bilgilere

kararlar örneğin. Bu toplum

o halde.

inanmak zorundasın. Fakat bu

doğu toplumu, İslam kökenli,

�ilgiler ne kadar gerçek olabi

kasabalı kültürden belli bir ye

Alta: Bir taraftan bir iğne--s o

lir. Işin içine kişiliğin giriyor.

re gelmişsin ve orada sana mo

karsan öteki t�raftan çıkmaz

dern topluma ait bir soru soru

yani, takılır.

Omega: Sen nesnellik adına

luyor. S en o modern topluma

yapıyorsun. O nesnel bilgileri

ait soruyu modern toplumun

Omega: Evet. Bir s ürü de

edindiğİn dönem öncesindeki

bilgisiyle yanıtlamak durumun

neyle doğrulayabilirsin. V eya

bilgilerini, varlığını yok sayıp

da mısın yoksa bunu ne kadar

işte ne bileyim lökositler çık

hatta o dönem süresince de bü

kendi kasabalı

mış mı, sen de say�n mı? Ben

tün diğer yaşantılarını yok sa

ayırd ederek yapacaksın. Orada

kişiliğinden

de saydım. Çkmış. Ha· tamani o\ .

yıp sadece o bilgiler doğrultu

zaman. Nesnel şeyler var. Ama

sunda bir karar veriyorsun ya

psikiyatride yok, al iŞte bu ör

p ar yapamaz, gider gidemez,
ölür ölmez, kapatılmalı dışarı

IAIIA MU1LUL UGUII
RESMilli

salınmalı gibi herhalde şey di

ÇiZEiiLiRSill,

yorum burada kendi kişiliğinin
olaya bakışındaki etkisi mi,

SÜLEYMAN. HA HA.

nekte olduğu gibi. Bu, kadın
olsun mu, olmasın mı? Ne bile
yim ya. Kadın olmak istiyor işte
ya. Bunun etyolojİsini biliyor
muyum.? Bilmiyorum. Bir kişi
kalkıp ta bunu!-1 nedeni şudur

Alta: Tabi yani bu ülkede çok

şudur diyebiliyor mu ? Yok.

daha fazladır. Çünkü bu ülke
de senin d ayandığın nesnel bir

işte her şey birbirine karışıyor.

Alta: Ama geleceğini b elirle

bilgi de yok. Zaten elindekile

O noktada soruyu kimin sordu

me hakkına sahipsin.

rin hepsini ithal etmişsin. Bu

ğu belli olmuyor. Psikiyatrın

durum d a senin açm azların,

kendi kişilik sorunu haline ge

Omega: Hakkına sahipsin.

mesleki yükselişin acaba hangi

liyor.

Yaa kadın olmak istiyor. Kimi

gereksinmelerine karşılık geli

hipotalamustan bilmem n e çı

yor, geldiğin noktada kendini

Omega: Fa kat mesela psiki

kıyor ondan. Kimi yok işte ödi

nasıl hissediyorsun, hiyerarşik

yatri de durum ç.ok daha özel.

pal dönem öncesi bilmem ne

bir ilişkiler orta mı içindesin

Bir adamın kanser olup olma

�orunları . -Kognitifçiler harn

orada sana birşey soruluyor o

dığının yanıtı çok daha nesnel.

haşka birşey diyor. Herkes bir

sorunun sana verdiği heyecan

Bir film çektiriyorsun, tümörü

şey diyor. Hepsi doğru, hepsi

lar, o soruya yanıt vermiş olma-

görüyorsun. Direkt algıyla ilgili

yanlış. Ne kadar şey ya. Akıl al-

m az derecede bir havadalık

Beta: Kapatalım mı?

böyle gördüm mü kardeşim . .
Bu adam beş sene sonra da

Tek kriterimiz ne alfa, bu nok
tada . Bu adam kadın olunca

Omega: Tamam. Ha. Bir de

bundan sonraki hayatta mutlu

o kadar çok bilgimiz var ki

mu olacak mutsuz mu olacak.

hepsi birbirinden bağımsız. Bir

Omega: Psikiyatrın amacı ki

kitabı açıyorsun. Bağımlı kişi

şisel bazda sadece insana yar

Alfa: Kendi hayatına yarın ne

lik. İşte bu adam şöyle olur,

dım etmek midir o noktadan

olacağını bilmediğin bir

böyle olur.

sonra mı herşey ters tarafa dö

tada, bir insa nın gelec ekteki

Kendi başına karar veremez.

nüyor anlamıyorum.

hayatına ait

üstelik de dışarı

Ha demek ki ilerde de, ilerdeki

dan aldığın bilgilerle yola çık

kararlarında da şöyle birşey ya

Alta: İşler bence şe-y de karışı

m ak.

p ar. Yani kehanet gibi birşey

yor psikiyatri s ağlık bilimleri

bu ya. Ulan bu adamın hiç mi

içinde geçiyor. S ağlık bilimleri

nok

mutlaka böyledir.

Omega: B ana mutluluğun

neyle uğraşır ins a nı

resmini çi zebilirsin. Süleym an

mekle sağlığına döndürmekle .

Hah ha.

· TELEIOII
•

Alfa: Aldığın kararı rasyonel
leştirme gereksinmesi duyuyor
sun. Bir karar alıyorsun çok

•

ÇALDI

Bil DAiiKA

KA PA TALIM Ml ?
•

TAMAM. HA.

iyileştir

Sonuçta psikiyatri bu alan için
de olduğu s ürece iyileştirme,
sağlığına kavuşturma işlevi var.
Do layısıyla b aşvuran h erkes
hasta. kategorisi içinde değer

ınuğlak� çok havada . Nasıl ras

lendiriliyor. Yani b aşvuru ne

yonelleştireceksin.· Bilim ne di

deni neyse onun ortadan kaldı

yor. Bilim adam saymış. 60 kişi

rılması.

böyle yap ıyor, 70 kişi böyle.

iradesi yok. Bu herif hayatı bo

Nerede saymış . Senden binler

yunca bir gü n çıkıp da ulan

Beta: Birşey diyeceğim. Bu bi

ce kilometre ötede saymış.

hastirin siz öyle d iyo rsunuz

zim için geçerli. Aynı şeyi baş

ben böyle diyorum hiç mi diye

vuran da talep edebilir. Örnek

meyecek.

veriyorum . Bu girişi de onun

Omega: Bir de bir çeşit kader
gibi ya . Di yorsun ki bir insan

için yaptım zaten.

şöyle kişilik özelliklerine sahip

Alta: Bu rad a varolmaya ait

o halde şu işi yapamaz.

hiçbir ipucu yok.

Omega: Hah ha.

Alfa: Telefon çaldı .

Omega: Hiçbirşey yok ,evet

Beta: Üniversiteye hazırlanan
bir çocuk var, depressif yakın

Omega: Bir dakika.

1 2 GiZf=REMA

Alfa: Determinist sonuna ka-

maları vardı. Düzel d i . Fakat

d ar. Yani ben bunu burada

çocuk daha sık gelmeye başla-

dı. En son gelişinde berbat ol

Bir adamın sana gelipte ya ben

runda? Maddi geleceğini belir

duğunu söyledi. "Ne oldu?" Bu

son günlerde ders çalışarnıyo

leyecek

hafta hiç çalışmadım. Çalışmak

rum ve çok sıkı ntılıyım, sınıfta

istemedi c a nım.

Ne yapt ı n ?

da kalacağım herhalde, bu gi

Omega: Annesinin babasının

" M aç yaptım, gezdim tozdum,

dişle herşey mahvolacak. Aile

isteğini yerine getirecek.

iyiydim ama eve gelince ders

şikayetçi, çocuk şikayetçi. Kim

çalışmak istemedim, çok kö

den yardım iste !l ecek bir tıp

Alfa : Yeni sınavlara girebil

tüyd üm, çok s ıkıntılıydım 11 Bu

dalı olarak İş psikiyatriye dü

mek için sınavı kazanmak zo

sıkıntıyı tedavi etmeınİ istiyor.

şer.

runda.

tılı. Yani bunu bir rah atsızlık

Alfa: Can sıkıcı şeyleri yete

Omega: Varolabilmek için ya

ola ra k nitelendiriyor. Sıkıntı

rince yapamadığı için �ıkı ntıda

duyduğu şey, ders çalışmakt an

yanı

Çalışamıyor olmasından sıkın

Alfa : Y ani a dam diyor ki çok

duyduğu sıkıntı. Halbuki dışar

güzel derin nefesler alıyorum,

dayken iyi hissediyor.

sevgilirole geziy orum, parkiara
balıçelere gidiyorum ama çatlı

ABSÜRDiTENiN

Omega: Sonuçta şunu diyor

yorum. Eve gidip ders çalış

iÇiNE RA HA T

sun . Sen salt adam senden bir

ın am lazım ,bi r t ü rlü yap amı

YERLEŞIM E YE N

yardım istedi diye psikiyatrın

yorum. Çok s ıkılıyorum. Ne

iNSANLARI iTE KAKA

işi burada mı başlıyor. Ben sa

ORA YA

na geliyorum diyorum ki - ya

SOKMA K

••

ben bilmem ne yaparken sıkılı-

yapmam lazım. Sen de haklısın
valla diyorsun. Çekilir çile de
ğil diyorsun .

yorum. İ stemiyorum sıkılmak
Ul a n b e n de onu yaparken sıkı-

Beta: Tabi tabi

Omega: Halı ha

Omega: İğrenç şeyleri yani

Beta: Halı ha

Beta: Çocuk burada isteyerek

Omega: Yani çok komik ya.

lıyorum. Çünkü sıkıcı bir iş.

Beta: Bu da tersi işin.
Alfa : Bu işte bizim tam nıani

geliyor, tedavi talep ediyor.

Beta: Kognitif yaklaşıp proh

velalık işlevimiz bu. Absürcl i te
ı'li n i çin e rahat yerleşemeyen

Omega: Bi dakika. Çocuk ni-

lemi çözüyorsun . Basamaklan

in s anları ite kaka oraya sok

ye ders çalışmaktan vazgeçemi-

dı rıyorsun, problemi çözmesini

m ak.

yor?

sağlıyorsun .

Omega: Evet, solanak Ç ün

Beta: Sın avı kazanmak zorun-

Alfa : Böylece problemi çözül

kü gerçekte n bir s ıkıntıdır ya .

da . Niye sınavı kazanmak zo-

düğün el e egosintonik sıkıntılı

eleşim çalışmalısın dersen gayet

hir adam oluyor.

güzel sistemin kurduğu zincir

Omega: lkinize de b aktım.

Omega: Hah ha. Egosintonik

içinde yürümesini sağlayan bir

Sana yardım talebiyle gelen bir

sıkıntı.

ara mekanizma olmanı sağlı

insana yardım etme isteği var,

yor, öbür türlü yani saçmalama

bu aslında tıpla ilgili birşey. Bu

Beta: Kesinlikle. Ama ohses-

kardeşim dersen gayet filozofik

adam uyum için yardım istiyor

yonda. Neyse o ayrı bir konu.

bir duruşun var senin yani bu

ben uyamıyorum, benim uyma

Ne diyeceğim i de unutturdu-

noktada sağlık ilişkisi değil ki

ma yardımcı ol, bu pislik beni

n uz.

bu ya, hiçbir durumda sağlıkla

rahatsız ediyor ama ben bu pis

ilişkisi yok bunun. Sıkıntı var.

liğe uymak zorundayım diyor.

Alfa: B ütün işimiz sonuçta
egodistonik sıkıntıları egosinto-

nik h ale getirmek. Şimdi bu

Sıkıntıyı yaratan mekanizma,
.:to

sıkıntının mekanizması fizyolo-

Alta: Pislik olduğunu biliyo-

jik olduğu için ancak bu nokta-

rum ama uymak istiyorum.

ilişki niye burada kuruluyor.
Omega: Uymak zorundayım.

Bu sorunun sonılına yeri psiki
yatri. S istem oturmuş ve belli

·fOUCAULT 3·4 YIL Bil·

bir tü r insanın yükselmesine

LiKTE YAŞA YlP YAZMlŞ.

izin veriyor ve bu süreç içinde

·EVET, AMA

daha _çocukl uğundan itibaren
i nsanı belirliyor. S ınıflandı r
mış, sıralandırm ış, güzel güzel

fOUCA UL T'YU
LA I

Alfa: Uydur beni.
Omega: Evet. Niyet meselesi.

OKUYAII·

Bu dU.r_!lma yaklaşırken niyetİn

•••

ne. Yoksa s adece bilgi doğrul

hizaya sokuyor, karne verdiri

tusunda mı yaklaşıyorsun. Yok

yor, üniforma giyeliriyor bil

sa ikisinin karışımı mı. Yani al

merrı ne. Bu noktada çocuk bir

fanın kişilikle ilişkilendirdiği

d a bir ilişki kurulabilir.

yanda n varoluş bunalımı yaşı

şey biraz niyetle ilgili . Senin

yor çok doğal olarak hu dünya

Omega: Şöyle bir ilişkisi var

bir insana yardım etmeye niye

d aki yalnızlığı iç.inde ve seçim

bu işin. Bir taı-afta radikal şey

tİn var mı veya bu iyi niyetle

noktasına geliyor, tıkanıyor. Bu

ler psikiyatriyi yok sayan medi

b aşlarsa hep ·öyle mi gidecek,

noktada bütün bir hayatı ile il

kal akımlar, bir tarafta da hepi

başlangıçta iyi niyetle başlayıp

gili şeyleri sorgulayacak olan

mizin zaman zam an h issettiği

duvara çarptığımız çok oluyor.

varsın, sen de sonuçta aynı

bazılarımızın belki biraz daha

Sonuçta çok iyi niyetli çahalar,

fazla hissettiği meslek aşkıyla

duvara çarpıp baskı aygıtı hali

sen

:; ualardan gelmiş geçmiş ve
ma s an ı n öteki tarafı nd a oturmuş bir kişi s i n Hepsi o yani.
.

ne dönüşebiliyor, tepemizde.
Alfa: Bana bakma

Şinıdi ·enin ona geleceğe doğyol göstermen. Eğer sen kar-

1 4 $.iZF1Q�

Bu da m ı acaba böyle hir ' so
nın. İyi niyetli de ols�n başlan

·

n.ı

·

B.eta: Bana qa baktı .

gıçta bütün iyi niyetinle insana

yakl aşsan sonunda geleceğin

var. Psikiyatr olmasa bile hoca

lamak insan ruhunu tamamen

yer herkesin yaptığı klasik psi

ya, üfürükçüye gidiyorlar. Yıl

anlamak demekti r diyor.

kiyatriye mi geliniyor. Ben onu

dız fallarına baktırıyorlar. Bir

çok yaşıyorum açıkçası. Niyetle

şekilde kendileri dışında bir

Alfa: Bu da mümkün değil za

kısmet meselesi yani.

çözüm arama çabası hep var ya

ten. Bu positivistler ömür geçi

ama ya acaip bir cehalet var.

riyorlar, hoşça vakit geçiriyor

Hem medyada hem antipsi ki

lar. Bunlar tam cemaat. Sonuç

yatri meraklılarında. Hayatla

ta bir fikir dönüyor. İşte seroto

Alfa: Bir de felek var, bunlar

rında bir tane deliyle iki saat

nin geliyor. Yirmi yıl konuşup

�a ilişkili. Ya a bi bu iş çok kar

yan yana oturamayacak, otur

duruyorlar. Onlar orada yapı

makarı ş ı k b i r iş gerçekten .

mamış adamlar deliliğin felse

yor, biz burada a rkalarından

Oturuyorsun b i r yere, birisi ka

fesini yapıyorlar bangır bangır.

konuşuyoruz. Yaptığımız hep

Beta: Halı ha

dedikodu.

pıyı açıp giriyor. Ve sana ne
anlatacağını b ilmiyorsun. Ne
anlatusa ona teslimsin ve sana
yüklediği misyona hak, senin
kendine yüklecliğinden fersah

KARPUZ YiYEN ŞiZOI·
RENLERLE

YEMEYENLER

A RASINDA Ki DÜŞÜNCE

fersah ötede ola b ilir. Önce o

B OZUKL UKL A RI

ilişkiyi kuracaksın hem o ilişki

A RA Ş TIRMASI

den uzak olacaksın, hem o iliş
kinin içinde olacaksın. Hem de

Omega: Moda
Alfa: Sen istediğin kadar bey
ni görüntüle ahicim, istersen
bütün beyni bilgisayar ekranın
da izle. İstersen kafanı sok, içi
ne bak.

o ilişkiyi kurarken bir bilgiye
sığınacaksın. Amerikalı ahileri
ne. Onlann ne söylediği belli

Omega: Foucault 3-4 yıl bir

Alfa: Hikaye, kendi kafanı so

zaten. Ta nımlayıcı bir anlayış.

likte yaşayıp yazmış.

kup baktı kç.a hiçbirşey göre

Ben

gö r ü r üro

kard eşi m.

mezsin, görın el� istediğin orada

Problemi nedir söyler problemi

AU·a: Evet. A m a Fo u ca ult'yu

çözerim. 8 bas a m a k . Haftada

ok u y a nla r .

Omega: A raş tı r m a dı k yer bı-

bir gün. Seansı şu kadar. İşte o
kad a r. B un u ge ç t i ğ i nd e

yoktur.

Böyle

Omega: E v e t O heri f'i n ko-

bir toplumd a yaşıyorsun. Ken-

nuşm aya ha kkı var. Şizofreni-

dinin ne olduğu n u bilmiyor-

nin ne old u ğu n u ki m bilebil i r

Al fa :

sun. Bir yanda kendini ·· ana aç-

a bi bir kitapta o k u d u m herif

yemeyenler arasındaki düşünce

mış bi r in sa n var. Ama şu b i r

giri şi ya z m ı ş . B e n i m Inıra d a

bozu klu kları araştırm ası

gerçek in. anları n bir şekilde

ya p m aya ç a l ı ş t. ı ğı m

ya nl ı m ta l e p ett iği i nsanlar hep

bir

.

.

rakmadılar abi.
K a rp uz yiyen �izofrenlerle

m ü tevaıi

çaba, çünkü ş i zofren iyi an-

Omega : Vardır valla .
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Boğaziçi Üniversitesinde Psikoloji
Eğitimi Üzerine
ya da
lt is allright ma; I am only bleeding
Alai n Touraine, 1969 yılında
üniversitelerin büyük bir çeliş
kiyi içlerinde bulunduran ku
rumlar olmaları ndan sözü açtı.
" Ş u andaki ka çınılmaz soru,
üniversitelerin bütünleşmenin
m'i (Integration) , yoks a yüzleş
menin mi (Confrontation) me
kanları olduğudur." (Alain To
uraine, The Post-Incl u strıal So
ciety, 1969) . Üniversiteler, için
ele b ul u n d u kl a rı topl u m u,
onun adına üretilen bilgiyi, bil
ginin üretili ş b içimini, bilginin
kullanış biçimini (neyin adına,
hangi anıaçlar doğrultusunda)
sorgulayacak kurumlar olmak
la, kendileri için belirlenmiş sı
nırla rın dışına taşmayan, top
lum�a bağlan çok zayıf, bilginin
kullanış h i ç im i n e ilgisiz ku
rumlar olmanın arasında bir
seç.iın yapmak zorundadır. Se
ne 1 969� yer Fransadı r.
Sene 1 992 . Yer Boğaziçi Üni
versitesi� Türkiye ! Bütünleşme
nin ya da yüzl şmenin çelişkisi
hiçbir şekilde yaşanmıyor. Üni
versite toplum il işkisi, bilgi so
run�alı, bilginin kültürel ilişki
si� ü retilen b ilginin varolan
k ül t ü r d e a nl a m l a nd ı rı l m a sı,
bilgi nin hangi amaçlar doğrul1 6 ŞiZSFJQ&\

tusunda kullanıldığı, b i lgiyi
üretenlerin bilginin kullanıl
masında söz sahibi olmayı seç
ıneleri veya redcletmeleri, bü
tün bunların hiçbirinin sözü
dahi edilmiyor.
Ben, Boğaziçi Üniversitesinde
dört sene b oyunca Psikoloj i
eğitimi gördüm. Ortaya attığım
kavramlardan bazılarını, bölü
mümde gözlemlediğim somut
olaylar aracılığıyla tartışacağım !
I l ilgi Sorunsalı : Üniversitenin
varlığının temel sorunsalı hilgi
nin ne olduğudur. Bilgiyi nasıl
tanımlarız, bilgiye nasıl ulaşı
rız, elde ettiğimiz şeyin bilgi ol
duğuna hangi kriterler aracılı
ğıyla karar veririz. Psikoloji bö
himünde gördüğüm en temel
eksikliklerelen biri bilgi kavra
m ının sorgulanmamasıydı. İn
sanla rın sadece "Felsefeye Gi
riş " der si alarak, bilgi kuramı,
Psikoloji ve bilim arasındaki
ilişki, sosyal ve doğa b ilimleri
arasındaki ilişki, bili msel Psi
koloji eğitiminin temel amacı,
i nsanların bilgi üretimi üzerine
-ki burada konumuz insan- dü
şünmesini sağlamak i çin kuv
vetli bir zemin oluşturm aktır.

Yoksa amaç hangi Amerikalı
nın, nerede, ne zaman h angi
ampirik araştırınayı yaptığı ve
ne sonuçlara vardığını öğret
mek değildir. F elsefik köklerin
den koparılmış ve özellikle sos
yoloji ve a ntropoloji ile ilişki
lendirilemeyen b i r p s ikoloji,
tam bir epistemolojik faciadır.
Ben, b azı Psikoloj i dördüncü
sınıf öğrencilerinin epistomolo
ji kelimesini dahi duymadıkları
bir dönemin psikoloji mezunu
yum. Pişinanı m !
B ilgi n i n var olan kültürde,
d ünyada anlamlandı rılm a s ı :
Bilgi üreterrlerin içinde bulun
dukları kültürü ve dünyayı de
ğiştirmeleri, ona yol gösterme
leri, ona karşı gelmeleri, itiraz
etmeleri, ona taraftar ya da
muhalif olmaları, onunla uyum
içinde veya uyumsuzluk içinde
olmaları, ürettiklerinin kullanı
mı konusunda meraklı, talep
kar, itirazcı ya da takdir edici
olmaları ; yani içinde bulun
dukları ekonomik, sosyal, kül
türel, politik yapıyla etkileşim
içi nde olmaları gerekir. Bilgiyi
üreten olmak, benim gözümle,
büyük bir sorumluluğu da be
raberinde �etirir. Yoksa üniver-

ite

ı nı r l a rı içind e varolmak,

dağlara kaçm a, kurtulma hissi

lT ayıtsız olma ayrıc alığı nı sağl a

ni

çağrışt ı r ı y o r d u

(B a kı n ı z

m az b i reylere. Özellikle psi ko

Oğuz Atay, Tu tu n a m ayanl a r) .

loji gibi b i r " bilim " akademinin

Bu metinler -yi ne ben i m gö

d uv a ı:la rı ad asma saklanmak

z ü mle - hem sözün ü etmeye

yer i ne, kendi kü ltürel , so yal,

ç alıştı kları, s e m al aŞtı r d ı kl a r ı ,

e k o n o m i k , politik, gerçeği yle

derinsizleştirdikleri, kari katüri

y ü z l e ş e n , rah ats ı z l ı k d uyan,

ze ettikleri " ma ster"lara, hem

uyum uz b i r bilim olm alıdı r.

de meraklı, uyumsuz, yaratıcı
herha ngi bir fikire, tavra susa

B ilgi n i n kültür le ilişki s i : Bu

mış i nsanlara - bize demeye di

gözl e mled iği m

lim varmıyor - haksızlıktı.

k a d a rıyla i k i

yönlü bir kon u . Biri ncisi, üreti
len bilgi n i n üretildiği dönem

Böylesine kendi özüne - kendi

ve yer i l e i l i lcisi ; iki ncisi b u

k ültürel bağlam ında bile - ya

ü re ti l m i ş b i lg i n i n t ü ketildiği

bancılaştırılmış bu metinler bi

dönem ve yer ile ilişkisi (Bakı

zim kültürel bağlamımızda bize

nız, Epi tem o l oj i k Ş i zofreni ,

ne ifa de ediyordu ! (Israrla ba

D a ryush Sh ayega n, Y aralı B i 

kınız Kültürel ve Epistemoloji k ·

l inç,

ziçi Kütüphanesi nden aldığım,

Şizofreni, Daryush S h ayegan,
Yaralı Bilinç) . Kimsenin kafası �

J ung'la yapıl m ış röportajl arda

iu kald ı rıp sorduğu oldu m u

leri me bir ki tabı okuyord um .

acaba, merak ettiği ? S ı n avlar

Ki ta b ın

a rtık

için' ezberlemenin, b u şi zofre

Ameri k a ' d a , l i s a n s öğren cile

nik ortamda alınan yüksek not

ri n d e n çok yüksek bir ora n ı 

ların önemli bir gösterge oldu

nın, psikolojinin temel taşları nı

ğuna inanmanın dışında.

1 989) . 1 989 yılında

te m e l

am acı,

Boğa

"A

salesman is an it

that stinks " (1) but
"any
day
now
any
day
now
I

shall
be
r

e

oluşturan i nsanların özgün me
tin! ri n i ok u m a m ı ş o l m a s ı n a

Bu şizofreninin sorumlusu he

bir tepkiyi ifade etmekti.

pim iziz !

S o r m a d ı ğı m ı z ,

I

göz

yum d uğum uz, itiraz etmediği 
Psi l oloji b ö l ü m ü ndeki en te

m i z, rahatsızlık duymadığımız,

mel y a n l ışlardan biri - b nim

merak etmediğimiz, silkinecek

göz ü mle - özgü n m etinlerden

kadar güç bulamadığımı z, yete

uzak du rul m ası ve her konuda

ri nce ken dimize güvenmediği

No rth ya d a South 'bilmemne'

miz, konform ettiği miz için !

e

a

e

üniversitesi profe örü ' bilmem
n e ' n itı k a r i k a t ü r i z e

edilmiş,

Sanırım çoğu m uz şimdi "müş

özet, her türlü deri nl ikten uzak

teri " temsilcisi, "halkla" ilişki

m eti n l�riyle (te t - b o o k ' l a rl a)

ler "uzmanı " , " reklamcı " olma

yeti nil m e si yd i ! Don duru l m uş

yolu n d ayı z ! Ama u n utm ay ı n

yiyec e k kadar haz ır, orılar ka

dostlar;

dar lezz tsi z b u meti nler bende
ya ratıcılığı ya da merakı değil,

d " (2)
MAHAN

DOGRUSÖZ

(1). e.e. cummi ngs'in "A salesrnan is an ıt" §iirinden.
(2). Bob Oylan'ın "I shall be released" { 1 967) şarkısından.
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Adnan Özdem ir

Biraz önce Kara Kitap'ı bi

ları, balkonlar insanı ayartıyor.

tirdim. Geceyar ısından sonra

Dizierinize kadar gelen, kuca

bir buçuk. Biraz önce Kara Ki

ğınıza bir deniz gibi s okulan

tap beni bitirdi de diyebilirdim.

geceyi ve kenti görünce ister is

Radyoda Gece ve Müzik prog

temez büyük m a ceralar hep

ramının bitiş müziği duyulur

böyle m i başlarlar acaba diyor

ken hoş bir raslantıyla Galip
son cümlesine son noktayı koy
du. Hiç bir yaşantıyla değişme
yeceğim uykulanından çaldım,
rüyalarımı eksik gördüm. Kitap
mı,

müzik mi, rüzgardan camın

çarp m ası

mı bilemiyeceğim ,

Biraz önce Koro Kitap' 1 bitirdim.
Geceyonsmdon sonra bir buçuk.

sunuz.
Dışarı çıkıp o kitaptaki esrarın
izlerini görmeye çalışm ayı, ba
şaramasam bile, eğer herkesin

Biraz önce Koro Kitap beni bitirdi

5;öylediğinin aksine bir p arça

de diyebilirdim. Rodyodo Gece ve

temiz hava kalmışsa o,n u da
ben içime, çekip, pisliğiınİ ka-

h alkona ç ı k m a k istedim. İlk

Müzik progrom1mn bitiş müziği

' lan bu son oksijenle gökyüzüne

adımı atarsınız ve ötesi hep ge

duyulurken hoş bir roslonflylo

salıve rdikten sonra üstüro üze

başla m ı ştı şu an hatırlaın ıyo

Galip son cümlesine son noktoy1

r� m am a bu güvenli kutuları

d � liğinin, son pürüzünün ka

koydu.

lir. Odissey'in ki de böyle mi

mızin dışarıya açıl an tek taban-

erilen bu kara örtünün son
panmasıyla, sonsuza kadar hu

zur içinde, hep beraber tüke-

nebileceğimizi düşledim. Ama,

geceyarısı bir sokakta, "Ben ki

lerle, sorunlarla, yaklaşımlarla,

ben bu saatlerde her sokakta

mim? Ne yapıyorum? Nereye

hayallerle ve binlerce ayrıntıyla

polislerin devriye gezdiğini bi

gidiyorum? Bu saatte bu so

yüklü böyle bir kitabı bir daha

liyorum. Bana rasladıklarında,

kakta ne işim var?" sorularını

ökuyamayacağımızı çünkü ne

onların karşısında, sakallı ol

sorar sormaz kopacağını biliyo

Orhan Pamuk'un ne de başka

mamdan dolayı eziklik duy

rum.

bir yazarın böyle bir kitabı ya
zabileceğini sanmıyorum.

mam gerektiğini ve soracakları

Kara kitap bitti ve ne elle

o bir türlü bıkmadıkları ve bel

rim kirlendi ne gömleğim. Ge

Bir başyapıt değil, bir klasik

ki de kendilerine hiç sormadık

cenin en olmadık yerierimize

değil, hayat güzeli bir kadının

ları kimsin, ne yapıyorsun, ne

sokulduğunu ve Edison denen

yeşil elbisesinin üstüne yerleş

reye gidiyorsun, bu saatte ne

o uzaylının getirdiği o içine

tirebileceği elmas bir broş de

işin var sorularına cevap vere

hiçbir içkinin konamıyacağı

ğil. Bu seferlik kitabın teknik,

miyeceğimi, belki de delice bir

ampul denen cam hardaklarla

kurgu, mekan, dil, din, cins yö

hevesle Kara Kitap'ı bitirdiğimi

yapılan aydınlanma büyüsünün

nünden nasıl olduğu veya Ga

ve değiştiğiınİ ya da şehrin ço

çok az bir süre dayanahileceği

lip 'in niye ayaklarını yıkayıp,

ni görmüyor musunuz? "Ahh

dişlerini fırçalamadan yattığı

1

f

farklı bir gizeme .büründüğünü
ve bu yeni gözlerimle, bu yeni
şehri görmek için d�şarıya çık
tığıını söylesem beni "Yeşil Ka

Koro kitap bitti ve ne ellerim kirlendi ne gömleğim.

rıncaların Cop Soktuğu Yer"e

Gecenin en olmadık yerierimize sokulduğunu ve Edison

.götüreceklerini biliyorum. Ora

denen o uzoylının getirdiği o içine hiçbir içkinin

da bu coşkumun plastik bir
parçanın içine hava üflenme

konomıyocoğı ampul denen com bordoklorlo yapılan

siyle nasıl olduğunu hiçbir za

aydınlanma büyüsünün çok az bir süre

man anlayamadığım, rengarenk

doyonobilecegini görmüyor musunuz?

balon denen o şeytan icadı şö
lene dönüşmesi sürecinin bir
iğne dokunuşuyla tersine işle
yip vicdanlarımızı bile kirlete-

mutluluktan yana değildir ha

gibi elim ve vahim yanlışlarıyla

. cek, uzun süre yokolmayacak

yat" diyen o şairde şimdi beyaz

yağmur başlaçl ığında paçam

bir plastik tortu halini alması

çarşaflar içinde belki de ya rü

kirlenecek korkusuna kapıla

gibi beni umarsız terkedeceğini

ya görerek ya seyişerek yaşam

cak olanlar ilgilensinler. Siz

biliyorum. Ve, dünyanın hiçbir

dan çalıyordur.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüce

Nostradamusunun tahmin ede

ler masalını da bilmezsiQ.iz. Bu

miyeceği, hiçbir bilimadamı

masalın sonsuz paralel evrende

mn, bilimkurgu yazarının yaza

Kara Kitap bitti. Ve hen bir

anlatılan sonsuz biçin1i vardır,

rının asla aklına gelmeyecek

daha doğuya özgü, bize özgü,

ve bizim uzayımızda sadece bir

bir şekilde, kıyamet denen o ne

yumurtanın akı ile sarısı ara

şekli bilinir. Oysa masalın baş

idüğü belirsiz, ne olduğunu

sında tam olarak ne olduğunu

ka bir yorumunda yedi cüce sı

kimsenin bilmediği şeyin bir

bilmeden

özgü

rayla prensesin ırzına geçerler.

gün bir polisimizin kendisine

saplantılarla, hırslarla, tükeniş-

Bizim dünyamızdaki masalda

yaşayanlara

bunun böyle olmamasının se

gibi şınıflamaları da kontrolüro

hazırlamış Titaniğe de bilet al

bebi. ise, cücelerinin hepsinin

dışında yaptılar oysa ben "ni

mıştım. Ama. artJk nedense hep

teker teker bunu istemesine

çe "lerinin bu şarkıyı söylerken

eski zamanlarda kalan o keyif

rağmen, diğerlerinin de bunu

delirdiklerini çok çok iyi bili

lerin hala varolabileceğine dair

istediğini hilemeyip birbirleri

yorum.

bir duygu beliriyor. Ben yok

nin tepkisinden korktukla rı

Sakılınca sivilcelerim çıktığı

ken siz beş milyar insanın oy

için hiçbirinin yapmaya cesaret

için, yaşam felsefeınİ değiştir

nayabileceği oyunlar, aranızda

edememesidir. Ve masal sonu

me ve hayata hep gülen gözler- ·

gizli şakalar, birbirinize i malı

na kadar · bütün 'cüceler "iyi"yi

le bakma çabaının başarısızlığa

göz kırpmalarınız ve belki de

oynarlar. Masalın bütün değişik

uğradığı o günlerde g azetede

en çarpıcısı birbirinize aniata

yorumlarının ortak olan sonun-

şöyle bir ilan görmüştüm:

cağınız hikayeler gitsem bile
akl.ımın hep burada kalmasına
neden olacak. Evde annelerin

Kelimeler, kelimeler. Yozmm simyosı, ne Orhan Pamuğun ne
benim ne de başka birinin hiçbir zaman eremiyeceği sırrı.

yapacağı ve çocuklar eve dön
düğünde bana ayırmadınız mı
sorusuna neden olan p astalar

Şunu belirtmeliyim ki onlar üzerinde kontrolümü ÇQk önceleri

gibi bütün keyifleri tüketebile

yitirmiştim. Tıpkı o istedikleri yeri bağlayon telefonlar gibi

ceğinizi biliyorum.

�elimeler artık istedikleri biçimde bir oraya geliyorlar ve
ben hiçbirşey yopomıyorum.

Kara Kitap bitti. Kitaplar .bi
tiyor ya da " başlayan hiçbir ki 
tap bitmiyor" mu? Ne yapmalı,
ne yapm alı, h a rfler, isimler,
gizler Celal Saliğe olduğu gibi

da ise Prens gel ir Prensesi alır

Kiralik Ada

birer mektup bile bırakmadan
uzaklara giderken ne yapmalı?

gider ve cü celere elle doyum
Üstünde sadece keçiler, popa

Ne yapmalı, sabah içtiğin çayı,

Kelimeler, kelimeler. Yazı

ğanlar ve Cuma adh bir yerli bu

peyniri bile sevecen bir esrarla

nın simyası, ne Orh an Pamu

lunan ada kirahkhr. Sahibinden

ğun ne benim ne de başka biri

uyg u n

koşulla rla . Yemyeşil.

donatabilmek için ne yapmalı?
Şimdi belki vücudu ölnıe �otu

nin hiçbir zaman eremiyeceği

Uzakta çok uzakh. Müracaatlar

nu ya da kimbilir hangi bitkiyi

sırrı. Şunu bel irtmeliyim ki on

şişe içinde denize ahlacak.

besleyen şa i rin yaptığı gib i :

lar üzerinde kontrolümü çok

Robinson Crusoe

"Çöküp peynir, ekmek yediği

yapmak kalır.

önceleri yitirmiştim. Tıpkı o is

bir taşı

/Bütün bunlar aşkın

tedikleri yeri bağlayan telefon

Epeydir insanlardan uzak

güzelliğiyledir. " herşeyi " Suret

lar gibi kelimeler artık istedik

olduğu için pazard.aki fiyatlar

ile Aslı"nın arasındaki çizginin

leri biçimde bir araya geliyorlar

dan habersiz olan bu ad aİnı

silineceği, herşeyin tekvücut

ve ben hiçbirşey yapamıyorum.

çok az bir paraya razı ederek

olacağı o güne kadar şiirle mi

Her an yüreğim ağzımda benim

kandırmış, anlaşmanın imza

sarmalı yoksa zaten o gün her

ya da ken di leri nin başl arına

lanmasıyla bir miktar kapora

şey şiirle sarıldığında mı gele

birşey açacakl ar diye. Yedi cü

da vermiştim. Bavullarımı, bü

cek? Şu iki ay önce yirmi kişiyi

celer, p rensler, dahiler, sefiller

tün kaygılarımı, sıkıntılarımı da

doğrav:l rak öldüren Amerikalı-

nınki de bir aşkı arayış mıydı?

bu adacıklar bittiğinde başka

Doğu, d oğu . . . Yaratılan ve

Böhreklerde, karaciğerde, yü

birine raslamamız hep imkan

y-1kedilen, doğuran ve emzir

rekte hulamayıpta her seferin

sız görünüyor ve bu bataklıkta

meyen am � şefkatle ağlayan

de yeni bir kişiye yönelmesine

ki çabamızın ne zaman gelece

doğu. O yüzünün bir tarafı .k ez

neden olan şey neydi ? Bıçağı

ği belirsiz olan yorgunluk duy

zapla yanmış olduğu için hep

sapladığında bavullarını topla

gumuza kadar devam edeceğini

diğer yandan fotoğraf veren

yıp vücudu terkeden şey nedir?

biliyoruz. Bu Kara Ada 'yı ter

şa�kıcı gibi, gül bahçesi ve ma

Birşey okumaktan öte sanki

kederken şimdiye kadar dü

yın tarlası. Güneş d oğndan

çok güzel birşey yaşıyorum his

şünmediğim gibi şimdiden· son

doğduğu hald�. batıdan geç

si uyandıran bu güzel m asal

ra da "Güzellik bakan gözde

uyanan, yalnızca bitler ve mit

bitmesin, hiç bitmesin, hiç . . .

dir", "Nasıl görüyorsak öyledir"

ler üreten, herşeyi bilen eleha

Kara Kitap bitti ve kapı çalındı.

gibi görüşlere, Bach gibi mater

lar ne yapmalı da bu m akus

Elinde tırpanı olan o bir deri

yalist yazarların seri üretimin-1

kaderimizi yenmeli? Eşşeğe

bir kemik a damın geldiğini bi

den bir ada satın alacak kadar

ters hi�en o dahi hoçanın ülke

liyordum. Açmadan kapıya yas

zengin oldukları idealist kepa

sindeniz, dünya h aritasını ters

larup belki de o aralıkta düşün

zeliklere metelik vermiyece

çevirsek yönler birbirinin zıttı

düm b unları . Niye hep güzel

ğim. · Ama, yaşamın fukaralığı

olur da alınyazımız değişirmiy

şeylerin arkasına ölüm de takı

ve bakan göz edebiyatları dı-

di acaba? O dahi hocayı günümüze getirsek ül

lıp geliyor? Niye bir ay önce
Tanrı'sının hi
le iş btılmak
ya

da

bir

başka

n e d enl e

Doğu oşktır, batı ise matematik türünden kolay benzetmeler.
Bir gün uyondıklorındo kendilerini insana dönmüş bulmak
umuduyla heyecanla fırlayan hamomböcekleri mi?

büyük şehirle

Binbir gece mosollarının anlatıldığı zo�anların

re göçtüğü o

gündüzlerinde ne yaptı bu insanlar?

çöl

b e nz e ri

se rli

bir

e v i n el e

o l ar a k
ömür

e m e kli

tüketirdi

herhald e .

H ayır,

hayır zeki adamdır
o,

eğer

kendini

aşabilirse Akşehir
gölün ü n

yan ına

ama her sefe-

kurduğu fab rika

rinde kalbiınİ

nın atıklarını suya

çizip tuhaf bir

h o ş altı r k e n

hazla kanatan

) aptığını soranlara

ne

o Anadolu köyüne yaptığım ha

ş ında

yatımın en güzel yolculukların

mahkum soyların bile her elefa

dan, en güzel dört günlerinin

sında bir kere, bir kere daha

Doğu aşktır, batı ise mate

birinelen sonra garip bir doy

deneme fırsatlarının ola cağı,

matik türünden kolay benzet

gunlu� ve iç huz urla ölümü

bir üçüncü, beşinci, sonsuzun

meler. Bir gün uyandıklarında

düşün düm .

cu yol olduğuna ve üstümüze,

kendilerini insana dönmüş bul

Yaşarnın içindeki bu haz ve

gözlerimize yığılan bunca top

mak umuduyla heyecanla fırla

esrime anları, pis kocaman bir

raktan sıyrılırsak cırcırhöcekle

yan hamamböcekleri mi? Bin

hataldığın içindeki az sayıda ve

rinin en son bestelerini duyabi

bi r gece masallarının anlatıldığı

hemen eriyen a dacıklar gibi,

leceğimize inanıyorum.

zamanların gündüzlerinde ne

"yüzyıllık yalnızlığa "

" Göle maya çalıyorum. " derdi
belki de, "Ya tutarsa."

·
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yaptı bu insan
lar? Ata sporu
muz

aşağılık

dik?

Benim için asıl ilginç olon ise bir zamonlar suretine aşık olduğum,

Eğer

gece

golaksinin en incelikli kızı Yeshim' e kitapta roslomok oldu.

o

orada

değilsek, Ga

Aslında bunun do şoşırtmomosı gerekir çünkü Teşvikiye'de

lip eve gelip

yoks a b u son

biryerlerde oturduğunu biliyordum. Ah bu benim yonkı vadileri

m as a b aşında

ye t m i ş

gibi herşeyi yonsıloyan zihnim, herbirini bir insanın giydigi başına

kom pleksi

mi
yıla

mahsus bir ya-

çalışırken yan
odadan gelen

buyruk kelimeJeri�. Yeshim ben seni güveler yemesin diye

tıkırtılar ney

Ortadoğunun

noftolinleyip güzel kokosın diye gül ve elma kutularındon bir

di? Çok meŞ

ve B al kanl arın

deniz icinde hohzomın bir kösesine koldırmıstım.

guldü,

mı?

nılsama

ye r i n e

güneş

si ste m i n i n

,

,

,

evde

bir dİnazorun
bile olduğunu

ve

samanyolunun

duysa ş aşırmı

diyebildiğimiz-

yacak durum-

de mi rah at olacağız? Sorular,

nim yankı vadileri gibi herşeyi

daydı . An Yeshim, n asıl yüzü

sorular . . .

yansılayan zihnim, herbirini bir

leceğini b ilmediğin, gül ve el

. Kara Kitap bitti v e ben Tan

insanı n giydiği başına buyruk

ma kuruları denizinde bir hatıp

rı'ya r asladım o kitabın sayfala

kelimelerim. Yes him ben seni

bir çıkıyorsun.

rı arasında. Gördüğümü farke

güveler yemesin diye naftalin

Kara Kitap bititi ya da Kara

dince yapraldar arasında uzun

leyip güzel kokasın diye gül ve

Kitap hiç bitm eyecek de�em,

bir kovalamaca başladı . Ama

elm a kurularından bir deniz

öldü ama kalbi mizde yaşıyor

onu sadece b irkaç bölüm izle

içinde hafızamın bir köşesine

türünden kötü edebiyat yaptı

yebildim . Şu an hatırlayamadı

kal dı r m ı ş t ı m .

b öl ü m l e ri

ğımı dü�üneceksiniz. Ama her

ğım

hir kelimenin arkasına

okurken çok sarhoştum, Galip

türlü mecazi anlam dan uzak

saldanmıştı zannedersem, biraz

Şehrikalp apartınanına gi rer

benim okuduğum kitapta baskı

sonra farkedip geri döndüğüm

ken o sokağı geçen sen miy4in?

hatası sonucu ikişer ikişer top

de artık orada da yoktu. Belki

Yanına hızla koşup biryerlerde

lam oniki s ayfalık boşluktan

de bu bir yanılsama ama aksi

çay içip kötü müzik dinlerken

dolayı bu roman benim i çin hiç

bile olsa şaşırtıcı değil çünkü

ter kokan halkı mız ve askeri

bitmeyecek

bir kitaba bu kadar şeyi tıkıştı

bölge girilmez levhal arı h ak

Duygus u " nu

rırsanız olacağı bu sonunda.

kında konuştuk mu? Celal Sa

kavradığım anda bir gün dakti

Bi rşeylerin ara sında gizlenip

lik bana çatı katının anahtarla

lonun başına geçip bu kitabı

girın iş olmalı.

rını vermiş miydi? Galibin çık

ben bitirip yazann kimliğine

Benim için asıl ilginç olan

tığını gözucuyla seninle asan

hürüneceği m . Ku şkusuz Pa

ise hir zamanlar suretine aşık

söderi reddedip, merdivenleri

muk o zanıan güzel isimli bir

olduğu m , galaksinin en ince

tırmandık mı? Galibin roman

sokakta gömleğini yeşil mürek

liidi kızı Yeshim 'e kitapta ras 

boyunca girmediği evin diğer

kep sıvamış can çekişiyor ola

lamak oldu. Aslında bunun da

odasına geçip sokaktan geçen

qak. Kalemle yaşayan kalemle

şaşırt ınama sı gerekir çünkü

Iere muzipçe laflarla seslendik

ölür ama hazin bir duygu yok

Teşvi kiye'de biryerlerde otur

mi? Bazen hikayeler anlatarak

bunda, ne de bir D animarka

chığunu biliyordum. Ah bu be-

bütün geceyi o odada mı geçir-

kralı çaresizliği çünkü trajedi
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O

ya

da

tam

" Pa m u k
anlamı yl a

yalnızca kılıçlar kullanıldığında

ya da Celal Pamuk'u, iyice öl

Not:

çıkar ortaya.

sün diye, belki tam ölmemiştir.

Bu yazı birkaç cümlesi dışın

Hayır, en iyisi edebi kleptoman

da bir yıl kadar önce yazıldı.

Borges kulağıma "Ben yaşama

Orhan Pamuğu o çok sevdiği

Aradan geçen bunca aydan

dım, okudum" diye fısıldadı

kuyulara atmalı. Karanlığın, zi

sonra yazan kişiyle b ir çölde

ğında dilimde oluşan o iğrenç

firi karanlığın ne olduğunu öğ

karşılaş sam bir ihtimal saati

tattan uzun yıllar kurtulama

rensin diye. Yok, yok gidi p

sorarını .Bileğini göm leğinin

dım. Ama işte bu nefretin Bor

Yeshim'i bulmalı, silahı kafası

perdesinden yavaşça sıyırır,

ges ' i kucağıma alıp başını ok

na dayayıp, "Haydi, çabuk tüm

ku·k derece sıcaklıkta, zamanın

şayacak kadar kocaman bir se

gizlerini sökül demeli ."

çekimine birlikte eğilir ve bile

vecenliğe dönüşmesini bu keyif

Uysal daktilolar, "A" tuşuna

ğinin çıplaklığında bir saatinin

ağladı. Kendi içsel

basınca "A" yazabileceğinden

olmadığını farkederiz. Ben bu

kurallan gereği bir kez ibadet

emin olmak ve bunun dayanıl

azalan mesafede yüz çizgilerini

edebileceğimiz bu tapınak baş

maz -cazibesi, bir kelimeyi yata

incelerim. Sanki kıvnm lann

kaları için hala ayakta duruyor.

ğa bağlayıp kırbaçlamak, "yıllar

ara sında deniz tuzu taneleri

Herşeye rağmen belki soyuro o

boyu bir boşluğu imgelerle, il

farkedilir. Daha önce hiç kıyı

Arjantinli kör yazarınkinden

lerle, ·krallıkladh, gemilerle . . .

şehrinde bulundunuz mu, sizi

olsa da bunu hiçbir zaman ka

doldurmak" herşey iyi hoş da

görmüş gibiyim diye sorunca

bullenmeyip sıkıcı bir der in

sonunda her kör Arjantinli şöy

ağzını açar, dibinden kesilmiş

sonunda zilin çalmasıyla hışım

le der. "Evren, ne yazık ki, ger

dilini gösterir.

tapınağı

la bahçeye fırlayan çocukların

çek, ben, ne yazık ki, Bor-

peşinden en fazla bir şiir oku

ges ım.
,.

ll

Yazılırken ise ,şu. yöntem uygu

yup gerekirse harf dolu sayfala

Evren ne yazık ki gerççk, ve

landı. Bütün lıa.1jler tek tek ka

rı çok even genlerimi makasla

ben, ne yazık ki, Borges bile

ğıtlara yazılıp, bir torbaya dol

kesip çocuklara yetişmeyi de

değilim . .

duruldu, sonra· rasgele çekile

neyeceğim. Ben daha bahçe
kapısına yetişmeden onlar şeh

Gennif, gennif, duy, duy,
duy . . .

rek ve çıkan luuf torbanın için
de bırakı.larak yazı oluştwuldu.

rin sınırlarına ulaşsa da geride

Bu yüzden oluşabilecek her an

kalan ayak izlerinden, çevrede

lanısızlığın ya olasılıklar uzayı

yankılanan seslerinden boy boy

nının ya da kişi doğaüstü. bir

resimlerini çizeceğim. "Çocuk
lar, çocuklar, nolur bekleyin."
Kara kitap bitti. Gid ip şara p
almalı,

abaha kadar. Yok bi r

şarap yetmez, gidip bir bağ al
malı. Dostlan çağırıp bağbozu
mundan

onra �arapların yıl

lanmasını beklerken birbirimi
ze hikayeler anlatmalı. Yok,
yok gidi p Orhan Salik' i vuı·malı

Kara Knap biHi. Gidip şarap
almalı, sabaha kadar. Yok bir

güce inanıyorsa cinler, nıhlar,
Tanrı 'nın s o n.unlııluğundadır.
Her anlam ise evrenin şakacı

şarap yetmez, gidip bir bag

yapısının ya da kişi eğer doğa

olmalt Dostları çağmp

üstü bir güce inanıyorsa. cinler,

bağbozumundan sonra
şarapların yıllanmasım beklerken
birbirimize hikayeler
anlatmal ı.

rulılar, Tanrı 'nın eseridir çiinkü
çölde gördüğüm o kişi sanıyo
':unı

çok gelişmiş bir tür da.kti

loydıı. Yağmuru ona ancak gü
neşin yıkanması diye belli belir
s iz anlatab ildinı..
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bağlantılıdır. Başka türlü söylene

S i n e m a ·d a k i

cek olu rsa, egoda düşüncelerin
birbirleriyle ilişkisinde ikincil sü
reçadı altında özedenen katı bir

D u yg u

kurallar dizgesi egemendir; dürtü
sel impulslar artık dolaysızca do
yum bulma yolu n a gid e mezler,
onlardan gerçekliğin gereklerini
ve bunun �tesinde süperegodan
kaynaklanarak ego n u n davranışla
rını belirlemek isteyen tinsel ve
ahlaki yasaları gözönü n de bulun

Erdoğan Özmen

durmaları beklenir.
Bu tarzda yapılan mış birincil ve
ikincil süreçlerin karşılıklı ilişkile
rinde bir gerilim/çatışma, bu halin
giderilmeye çalışılması ve bir bo
şalma/rahatlama temel dinamiktir
ve aynı dinamik duygula nıının da
ve görüldü ki o4nayacak şey
değil aşk
P.Neruda

Mutlu olmak, korku duymaksızın
kendi ken di nin farkına
varabilmektir.
W.Benjamin

rileri önemsenmez. Dürtüsel geri

hakim dinamiğidir.

limden kaynaklanan elem burada

Hiçbirimize yabancı değildir: si

varsanı sal arzu�gerçekleştirimi ile

nemada- belki bütün san atlarda -

giderilmeye çalışılır. Topografik

ifade edileni bir biçimde anlar/ta

formülasyon açısından, "id" de et

nır ve d�ygusal bir yaşantı ile ya

kinlik gösteren bir düşünme tarzı

nıt veri;iz. Ama bu duygusal dene

dır. lkincil süreç düşünme formel

yim sanki iki düzeyde cereyan edi

mantığın ve gramerin yasalarına

yor gibidir. İlki sinemanın aniatı

tabidir ve gerçeklik ilkesi tarafın

boyutunun, o boyutun sebep oldu

dan yönetilir. Dürtüsel gerilimden

ğu duygusal karşılığın (bir tür duy

kaynaklanan aynı elem burada

gusal etkinin) düzeyidir. S öz ko

farklı bir biçimde, a�abtif davra

nusu duygusal yaşantıyı çok da

Psikanaliz teorisine göre, zihnimiz

n ışlarla giderilmeye çalışılır. Fre

zorla nmadan dil�/sözcüklere ter

iki temel tarzda işler: Birincil sü- .

ud, birincil ontogenez (bireyin ge

cüme ederek anlamak, deyim ye

reç düşünme ve ikincil süreç dü

lişimi) -ye filogenez (türün gelişi

rindeyse "dışarıdan bilmek" gibi

şünme. İlki bilinçdışı zihinsel et

mi) bakı mın dan ikin cil süreçten

biliriz. Bir de tanımlayamadığımız,

kinliğin diğeri ise bilinçli düşün

daha önce olduğuna inanarak, ka

hani bir tür "dile gelmeye zorla

menin k�rakteristiğidir. Birin cil

lıtsal bir biçimde maladaptif oldu

nan", yarı-biçimlenmiş ama sanki .

süreç. düşünmede yoğunlaşma ve

ğunu ve bütün bir ego gelişiminin

sadece de rindeymişçesine ayırdın

yer değiştirme sık olarak kullanı

bunun represyonuna iki ncil ger

da olduğumuz bir duygu durumu

lır; imgeler birbirleriyle birleşebi

çekleştiğini düşünmüştÜr. Ona gö

nun ortasında buluruz kendimizi.

lirler, biri diğeriyle yer değiştirebi

re ikincil süreçlerin gelişme hı

Iir, birf diğerini sembolize edebilir.

zı/ritmi, egonun ve dış dünyaya

bu yoğu n duygu h alini yukarıda

Oynak bir enerji kullanımı söz ko

adaptasyonun h ızı/ritmi ile aynıdır

sözü edilen o temel dinamik bağ

nusudur. Zaman ve uzam kate�o-

ve sözel düşü nme ile yakından

lamında anlamlı kılma/tanıma ne
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Aca ba sin'emanın bize yaşattığı

i ç i n de bir seçi m ve

maya o d i n a m iğin ilgili olduğu bil

mine tabi olarak va r o l u rlar sa nki.

n ıdır. B u topl u m u n kıyıcı/bastırıcı

gi a l an ın ın s u nahile ceği i mk a n l ar

Böylece algısal yaşa ntı n ın dinamik

iktidar ilişkileri a rası n a sılaşıp kal

n e l e r o l a b i l i r? Ya da ter i n d n

d e ngesi heli rtik la l ı n ı r. Hatta belki

mış, o

s�ra d a n

tem el

la ı tlam a kal ıpl a r ı i ç i n de yaşama

bi ri nc i l ve i ki ncil süTeçlerin bir) ir

özellikleri o hall r i n de olduğu n 

ya zorlan a n e r i ş k i nleri i ç i n ben

I riyle h a n d iyse çatı şa n tarzl a rı

d a n d a h a abartılı ortaya çıkar. B u

ze r iz ) ir fe rahla m a halinde ya a

öyl e r

k ; b i r algı s a l mat rya l i n

ı ralama işle

mel d uygu h a l iyle bir temas imka

k rte m ü m k ü n , b öylesi b i r tanı 

ya a n t ı l a r ı m ı z ı n

on u gel m e z yasak, k u ral,

n a s ı l i ş l e n diği/örgüt! ndiği

" u ç" teza h ü r ed i i n yaşattığı şid

n an

balı i n de s i n e m a n ın s u n a h i l e ceği

detl i duygular gid rek bir tür duy

n a b i l iyor olmasın da belki d e . Bu

i m l a n l a r n e lerdir? Daha da ölesi

gulada görmek haline vesi le olur.

tür bir a lgı/ d u yg u b irliğin i n bir

�el ki şu : " K ı ro " fı kralar ı n a " çok

Bir algısal mate ryalin böylesi b i r

eksi ksizl i k h a l i n e vesile olabiliyor

gül � e l " gi bi, h aftasonu gi d i l n o

" o rtalı k yerdeki d uyg u " tayfı i ç i n 

olmasın da.

yerl e rde "ta r i fsiz hoşl u kl a r ya a 

d e n masse d i l m e i bir tü r duygu 

m a k " gi b i ; akılsal s ü reçl r

algı bütü n le m

içi n d

b n zer

j r{ m a m n g i zi b u i mk a n ı

u

.
Ben ile ben-olmay a n ara ın daki

m ı rı n-ayrılığın aşılma ı , ego ı n ı r

idi r de aıtık.

lar ı kaybı n ı n y e n i d e n başarılma ı

b i r b i çi m de egem en kavram al

(doyurulan bebeğin a n n e n i n muh

oluşurnlara kalıcı olarak y rl şmiş

Sinemanın düz ni içi n de ki bu ge

o o m u rga s ı z d uygul a n ı mla ra i n at

ril i m/ geri l i m i n gid rilmes i d i ııa

t m l n memesin de u yk u ya dalı

yu karı da a nı la n o d uygu -d u r u m u 

miği, i zieye n i n algısal yaşa ntıs ı n a

vermesi · n

n u n akıl ve sözcükl e re höyl

i te d

içki n o gerilim/bo a l ma nı n kendi

b rg'i n G ü n eş İmp aratorl u ğu ' n u n

ri i/ rtele n mi ş tesl i m o l u ş u n da,

n i tekra r eden har k ti ne benzer

on sa h n le r i n de a n n es i n e kavu 

bir tü r varolan yorumlan aşa n ve

bir yapıdadı r. Bu g ril im/boşa l ı m

yen il e r i n i b i ç i ml e m y

d i n a m iğinin neşet

k oyu l an

ttiği kerte, be

m u hteşe m d i r; S pi e l 

an oğla n ın ken d in i an n e si n i n i çi 
ne d oğru bı raluverm esin i görmü

bekle a n n e ara ı n d a d i l- ö n c e i

ola n l a r b i l ec kt i r . ) ; � i n e m a

(preverbal) dön md

yaşa n a n ve

n u n u n için d e k i d e p re m bu belki

duyguları n k ültüı·el rasyon alite ta

bireyleşme-ayrı lma süreci boyunca

de: yaşa m ın kayn ağı ile " d ü ş el"

rafı nd a n bel i rlen m es i h al i n de, o

şiddetlenen, hatta ilk k z bir sepe

bir birl şme haÜ.

bel i r l n m iş d u ygulara da ö zgü r

rasyo n (ayrı l ı k) a n k i y etesi b i ç i 

l ü l çü b i r saldırıdır velha ı l .

mi n de d ı a

b i r " d i l el"' d üzen yaratı l m a ı
r

ü

i n i n tah ri k e d i l m �j va rdı r. Bu

R i tm, ı ı k, r e n k,

u ra n (a n n e n erede?

a lo

B u radan atlıyorum : "Tartısm a

ü

e , b i ç i m vb.

anne seviyor mu?) o ben ze rsiz iliş

r e c i Y a z ı la rı " n a k at ı l a n b i r d o t

rili

�ü tü n a lgısal kategoriler bir g

k i n i n kertesidir. D i l in, i k i n ci l sü

"ön e ]�alple r i m izi fethe d i n

me n ed e n olurlar. Ge rili m ba ha

reç

kafa m ızı " d iye yazm ı ş . Bazı içer

yağ ı bir kassal ge rginlik, büzülme,

n u n/sav u n ma m l a n i zmala rı n ı n·

ınelerin

gen işleme, çarpıntı vb. gibi duyu m

gelişmesiyle ger i leyen bu b i r i n c i l

ya n ı mda atmaya devam eden ka l 

ve d uygul a r b i çi m i n de ya a n ı r. Al

duygu sallı k (an n e-bebek i lişkisin 

bim i n fet i h işle m i n i n e p e y ö n e

gıla mada ayn ı zama n d a bu g rili

deki o temel gerilim/gerilimin bo

tamamla n m ı ş

mi gi de rmeye çalışan ve bi r tür

şalma ı yaşa n t ı ı n dan kaynakl a 

gu/a kıl a ra ı nd a k i düşün m eye ça

dingi n l i k, u y u m vb. yaşa n tıla r ha

nan)

lı tığ ı m ilişk i n i n yekten for m ü l

d üşü n m n i n

i n e m a n ın

öyleyse

e teti k

ego

d ü ze n i

rt aya ç ı kan b i r d n g , �j

içindeki o g rilim/bo alım din a m i 

dilm

m tri vb. de olu ş u r. Algı l a m a n ın

ğin i n sü rekli çarpt ığı/ke n d i n i b i l 

Hi

d iyal ktiği de b u d u r. H e r t ü rd n

d iği ana kaynak belki de.

linde

a l gı al d e n ey i m e i ç k i n o l a n bu

o n ra

l·atılma makla b i r l i kte-sol

olması

g i b i -d u y

i gibi geld i bana.
d nler h issediyo r : K u ru la

ca k top l u m yaşa m ı n kayn akla rıyla

S i n em adaki o g ril i m/ boşal ı m ın

g rçe k hi r birleşme o l a c a k. B n

bir duygu al ya n ı t 1 i ç i m i n d e ya

] i raz da b i r d uygu l a r okya n u u

onun ··g -

şa nm ası, duygul a d a algı l a n ma ı 

olarak t a hayyül e diyorum ,

1 ri �i n e m a n ın estet i k bi i m l ri

n ı n hizi fı rlattığı y r o birincil te-

lik..

d n yi m ve gerilimin çözülrn
ili kin dinamik -ü reç

in

i md i 

2 Nolu
Bildiı-ge
Asla direnmemeliyiz. Asla ele
geçmemeliyiz. Asla cepheden
saldırmamalıyız sürgün filizin
içindedir m utlak b ahar bu es
nadadır ve o his ve insiyak sü
recinde berrak ve bakılamaz
hakikatdir. Muntazam ve tas
nifsiz olarak geri çekilme anın
da olan bizler parçası olduğu
muz bütünün kendisi olarak
kendi dışbenimize bir dış ben
daha ekledik ve kahramanlığı
bir tüketim nesnesine dönüş
türelük O uzaktan beklenen ke
şişleme fırtınası, denizin gümüş
siyahı ve bulutların bembeyazı
biziz Hey ! sen! kalbirn sende ve
mücevher benim Hey! iri çığ
lıklar ortasındaki gündüz kuşu
kavsinle yükselen ses benim
aklımdır. Sen rüyalarımın be
yaz tayı seninle dantellerde eş
kindim. Sen rüyalarımı clamıt
tın ve artık bakmadın. Sular se
ni gördükçe duruyorlar som al
tından bir heykel halinde sepe
tiildeki Tanrı kalkıp diz çökü
yor Evet! herzaman gözyaşları
nı bana sakla malısın senin ke·
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derin benim kuyumdur ve çık
rık seninle ağlamakta i p S arı
bir denizin yası gibi gülümse
mektedir. S eksek çizgisindeki
taş benim. Kendimi elime al
dım ve ellerim seni düşünüyor.
Tırma ndığın ayva ağacı benim.
Sonsuz acıının sonsuz dalların
da seni bekliyorum aklımdan
düşürdüğüm seksek çizgisini
rüzgarın omzunda bekletmiş
sin, duydum. H ayır asla yıldız
lara söyleme bunu. Karaböcek
leri gömmeyi öğrendim sağrıla
rı çıplak yağmur taynaklanma
dokunuyor, palmiyeler kıyısın
da senin leziz ve göçebe dilin
oluyorum Sunmayı ve talep et
memeyi dokunduğun sebeler
den öğrendim.
Binlerce kış mevsimi topraksız
mezarla rı nda beni bekliyor.
Kendini imkansıza parya yapan
dua güzellik gibisin ve sular
durduğunda güzellik sensin.
Ö�üncl e diz çöken Tanrıyı bes
le büyüt onu sunclurm a yap ve
arka bahçede bekle geleceğim.

SERDAR KOÇAK

soğurup, yorgun akşamlarda geri tük�rüyorlar
Seneler önce, Eylülün on ikisinde hayatlarımı
dı. İçimizin kınk aynalarla dolu labirentlerinde
zin üzerindeki ışığı söndürdüler. Ortalıktaki el
dolaşıyorduk. Kendimizle kalmıştık. Kendimizle
ve aya klar işkencehanelere çekildi. Kıyıdakiler
kalamıyorduk.
ise usulca evlerine, içlerine kapandılar. Hava
Bir oyun vardı sahnede. Çok kirli bir oyundu.
dönmüştü . Karayeller esiyor ve herkesin içine
İçimizde çoğalan seslerle birlikte ama hiç ses
kara öyküler taşıyordular. Ve o kara öyküler o
çıkarmadan izliyorduk.
zamandan beri içimizde oturuyorlar. İçimizde
Zaman zaman sığınaklarımızdan çıkıp, mahallekaldılar.
lerim izden essiz adımlarla ge
H ay a t l a r ı m ı z gö zle ri m i z in
çerek m eslek o dalarına, der
önünde bir oyun dekoru gibi
neklere, sendikalara, toplantı
değiştirilmeye başlandı. Yeni
salonlarına, aynı duyarlılıkları,
oyuncular fırladılar, sahneye.
aynı kırılgan yürekleri taşıdığı
Bilmediğimiz bir oyunu oyna
nı düşündüğümüz insanlara gi
maya başladılar. Bu oyunda
derek, onlarla yalancı topluluk
sahne alam azdık. Kendi içimiz
lar oluşturup yalancı heyecan
de kendi kendimizle kaldık.
Fatih Alt1nöz
ları payiaşarak sonr� yeniden
Yapacağımız tek şey o güne dek
sığınaklarımıza dönüyorduk.
topluluklar içinde yaşarken vaBunun da bir oyun olduğunu b iliyorduk, ama
kit ayıramadığımız "kendi "liklerimizle meşgul
buna çok ihtiyacımız vardı . Soluk alabilmemiz
olmaktı. Çünkü bir tek buna izin veriliyordu.
için, yaşayabilmemiz için. Evet kırılgandık. Ve
Çünkü kırılgan ve korkaktık. Kendimizle ko
korkuyorduk.
nuşmaya başladık. Zaman durdurulmuş, biz in
İçimizdeki seslerin duyulmasından, içimizdeki
dirilm iştik. İçimizdeki kördüğümlere döndük.
seslerin anaforlarında boğulmaktan korkuyor
Binbir uçlu, karmakarışık kördüğümlerim ize.
duk. Hem dışardaydık, hem içerdeydik. Heryer
Önceleri etrafımızda çoğalan, bize var olduğu
muzu hissettiren sesler şimdi işkencehane, hüc
re, cezaevi duvarlarını yankılandırıyordu . Duy
muyorduk. Bize bir tek kendi sesimiz kalmıştı.
Kendi sesimize sürgün edilmiştik.
Yüreklerimizin yumuşak toprağı sürekli dep
remlerle sarsılıyor, insanlarla aramızda derin
uçurumlar açılıyordu. Belki de hep böyleydi de
biz yeni �arkına varıyorduk. Bilmiyorduk. Ne ol
duğumuzu, ne kadar olduğumuzu bilem iyor
duk. Bir oyun vardı, sahnede. Oynayamıyorduk.
Oynayamazdık. Daha da kötüsü yaşam dediği
miz ve uğrunda kendimizden geçtiğiınİzin de
yalnızca bir oyun dekoru olduğunu algılıyorduk.
Çünkü bir hamlede değiştirilivermişti herşey,
se:::ısizce izlemiştik.
Y alnızdık. Evlerimiz sadece televizyonlardan
yayılan donuk ışıklarla aydınlatabildiğimiz taş
mezarlarımızdı, sığınaklarımızdı. Sokaklar, hizi
evlerimizden ekmek parası için kör sabahlarda

de ve hiçbiryerdeydik.
Bütün sessizliklerimiz, suskunluklarımız, dalıp
gitmelerimiz S.O.S sinyalleri mizdi. İnsanlar ara
sındaki hava kirliliği sinyallerimize geçit vermi
yordu.
Gözlerimizin önünde oynanan kirli oyunun bü
tün pislikleri içimize akıyordu. Bu taşkından
neyi kurtaracağımızı da, kurtarılacak birşeyimi
zin kalıp kalmadığını da bilmiyorduk.
Duygularımızdan yapılmış can yeleklerimiz var
dı belki de tek elimizde kalan, ama atlayacağı
mız sular kirlenmişti, en azından. Herşeye kar
şın atlamalıydık, kirl i sulara duygularımızla.
Vermeliydik kendimizi . Haykırmalıydık, içimiz
de çoğalan sesleri.
Başka nasıl duyapilirdik birbirimizi? Ne �adar
olduğumuzu başka nasıl anlayabilirdik? Başka
nasıl yüzebilirdik i ns anlararasındaki birlikte
oluş adacı klarına? Başka nasıl. . .

DANS

- GEORG GADAWIER
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Çeviren:

II
Şimdiye kadarki sav verili ola
na (hali-hazırda var olma) du
yulan güvenelen başka bir şey
değildi. Verilmiş olanın kendi
sinelen 1 hali hazırda var olan
dan b aşka hiçbir şey kabule
dilmemeli. Husserl, her zaman
şeyleri , (ve rili) oldukları gi bi
alma bakımından kendisinin
tek gerçek positivist olduğunu
ileri sürm üştür. Fa kat, R us
seri ' i n ken disi , duyu algısı
standard modelini kullanarak,
b iliş sürecinin açıklığını ince
lemeye başladığı nda, gerçekten
kendi ilkesinin "Zu den Sac
hen selbst" ilkesinin katılığına
bağlı kalıyor muydu? Duyu al
gısı verili bir şey m idir yoksa
verilenin verilenin soyut değiş
mezliğini ifade eden bir soyut
lama mıdır? Scheler, kendi dö
neminin psikolog ve fizyolog
larıyla, Amerikan pra_gmati zmi
ve Heidegger'le kurduğu çok
yakın ilişkilerde, duyu algısı
nın kesinlikle verili/verilen bir
şey olmadığını açıkça gösterdi.
Duyu algısı, daha çok, dünyaya

Talip Özcan

pragmatik yaklaşınanın bir yö
nüdür. Her zaman, bir şeyi, işi
tiriz, dinleriz ve eliğer şeyler
den ayırırız. Bakmada, işitme
de, kavramada yorum vardır.
Bakarken, bir şey arıyoruzelur;
fotoğraf gibi, yalnızca �e görü
nüyorsa onu almayız. Orneğin,
gerçek bir fotoğrafçı, o andaki
deneyimin yorumu olabilecek
b i r çekim için en uygun anı
yakalamaya çalışır. Kısacası,
. yoruml am anın, belirli bir üs
tünlük ve önceliğe sahip oldu
ğu çok açı ktır.
Husserl, bu çözümlemeyi,
hatta son yayınlanan yazıların
da hile,- örneğin Erfalırung Und
Urteil'de kabul etmeye yanaş
mamıştır. Her ne kadar sonra
ki metin Landgrebe tarafından
hazırlanmışsa da Russeri'in
bunu kuşku duymaksızın he
nims eyeceği ;esindir. Husserl,
yaygın iddi aya ka rşı çık arken
her tür yorumlamanın ikincil
eylem oldu ğu görüşünü be
nimsemiştir. llk eylem, duyula
ra sunulan şeyin farkın a var
m aktı r ; yani, duyu algısıdır.
Ele alınması gereken başka bir
konu, diğer kişilerin hangi yol
la ego için verili/verilen bir şey
haline geldikleridir. Husserl'in
yanıtı oldukça karmaşıktır. So-

·
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runu, baştan sona büyük bir
dikkatle tartıştığını ve iyi bir
betimleme yaptığını yadsıya. mam. Fakat, Husserl'in görü
şünü benimsediği m i z de, in
sanları diğer algı nesnelerin
den ayıran farkı n asıl ortaya
koyahiliriz? Şüphesiz, şöyle bir
betimleme yapacaktır: Ben'den
başka insanlar da vardır. Ora
da, verili olan nedir? İnsan
kılığı n a bürünmüş bir şeydir.
Kendi · ego'mu sözkon usu nes
neye yönelttiğİrnde ona bir ego
veriyoru m . . . H u s s e rl, b u n u
If
ı
h If
transcen d e n t a
sym p a t y
olarak adlaı1dırır ve şu anlama
geli r : Orada karş ı m d a gördü
ğümü, yeni bir edim sayesinde
ve o görsel nesnenin ilk ve-ril
mişliği temelinde, başka birisi
olarak, b aşka bir insan olarak
oluşturuyorum . Özellikle S art
re veya Merleau - Ponty gibi
düşünürlerin başka ve başka olanın - rolü üzeri n e yapmış
oldukları olağanüstü analizler
elen sonra, kabul eelilmesi çok
zor ol<ln bir görüş. Ayrıca, bir
başkasının sahip olduğu beden
sorunu da Husserl i çi n bir çok
.tehlike içerm ektedi r . Kuşku
suz, bir b aşkasının bedenini
hissetmenin kapalı/gizemli do
ğası hakkında mükemmel h e-

timlemelerde bulunmuştur...
Husserl phenomenology 'sini,
b a ş k a o l a n ı n phenomeno
logy 'sini ve bu başka'nın veril
mişlik halini anlama çabasında
karşılaşacağımız bütün zorluk
lara rağmen, bu phenomeno
logy 'de çok temel bir yapı.ı:ı ın
varolduğu unutulmamalı : On
ce, bir şey, uzayda yer kapla
yan bir şey olarak verili olan
dır; bu aşamada ego yoktur.
Ego daha sonra eklenmek zo
rundadır. Ne var ki, bu nokta
da, o da verili/verilen bir şey
midir diye sormak gerekiyor.
Bu dogmatik betimlemenin ar
kasında yatan nedir? B u so
runların, felsefeyi tam bir bi
lim gibi alan ve onun çalışma
programını çıkarmaya çalışan,
mutlak ve su götürmez kanıt
ların iç yüzünü göstermeye uğ
raşan Husserl felsefesi içinde
çözü.mlenemeyeceği çok açık
tır. Ego'nun su götürmez kanı
tı ! Eski Hrıstiyan argumanı,
bütün ph(jnomenology'nin ku
rucu ilkesidir. Fakat şimdi,
kendi kendimize, Being and
Time ya yınlandığında B ec
ker'ın niçin şu arabulucu notu
düştüğünü soralım: Being and
Time'da Heidegger, kendisini,
transcendent�l phenomenolo
gist olarak yorumlamıştır. Kuş
kusuz, H usserl'i eleştirerek.
Transcendental ego'nun fan
tastik bir üslup yaratma çabası
olduğunu söyleyerek, Husserle
saldırmış ve bütün felsefi
problemierin derinde yatan
k aynağını "varoluş" da ( exis
tence) �ramıştır. "Varoluş" ·ola
rak adlandırdığı şey, bu projec
ting fırlatılmışlık, aslında, bi
linçlilik değildir. Son zaman
larda, Heidegger'in, bilinçlilik
yerine "care" terimini kullan
masının ne gibi farklılıklar ya
rattığı sorusuyla karşılaşmakta-

Duyu algısı,
daha çok,
dünyaya
pragmatik
yaklaşmaEUn bir
yönüdür.
Her zaman, bir şeyi,
işitiriz,
dinleriz ve diğer
şeylerden
ayırırız.
Bakmada, işitmede,
kavramada
yorum vardır.
Bakarken, bir şey
arıyoruzdur; fotoğraf
gibi, yalnızca ne
görünüyorsa onu
almayız.
Örneğin, gerçek bir
fotoğrafçı,
o andaki
deneyimin
yorumu
olabilecek bir çekim
.
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ıçın en uygun anı
yakalamaya
çalışır. Kısacası,
yorumlamanın,
belirli bir üstünlük
ve önceliğe sahip
olduğu çok açıktır.

yım Heidegger, varoluşu '\�a
re" (kaygı, ilgi) olarak betimle
miştir. "Bilinçlilik" ile "C are"
arasındaki fark nedir? Bir nok
ta çok açık, bilinçlilik (hali-ha
zırda varolup da) bilince sunu
lanı yansıtmadır; kaygı ise ge
leceğin önceden görülmesidir.
Heidegger "the present'' ve
"presentation" fikrinin (mev
cut, hali-hazırda varolan ve bu
varolanın sunumu) , insan var
lığının zamansal yapısını ve
onun projecting karakterini
tam karşılayamayacağını kanıt
lamak içindir ki "bilinçlilik"
yerine "C are"i, geçirmiştir. Fa
k at, gerçekten consciousness
(bilinçlilik) yerine care'ı geçir
mek için böylesine radikal bir
ayrım yapmış mıdır? Dikkatli
olmak ve bir §eye ilgi fi,Öster

mek'in her zaman "care 'ın te
mel karakteri olduğu görüşüne
katılmamalı mıyız? Her kim
bir şeye ilgi gösteriyor ise, o, o
konuda dikkatlidir ve bu şu
anlama gelir : O, kendisiyle kendi kendiyle ilgileniyordur,
aynen Russeri'in (Kant'la bir
likte) söylediği anlamda : bir
şeyin bilincinde olmak, özü
gereği, kendi (kendinin) bilin
cinde olmaktır. Bu nedenle,
şöyle bir soru gelebilir : _Hei
degger, gerçekten, "care", kul
lanması ile Husserlci bilinçlilik
ve kendi - bilincinde - olma
betimlemelerinin egemenliğini
kırmış mıdır? Yoksa, yalnızca
"care" ve "zamansallık"ı, kul
lanarak consciousness'ı somut
laştırmiş mıdır? Yanıtın çok
açık olamaması nedeniyle, Os
kar Becker ve benzeri okurlar
Being and Time 'la ilk karşılaş
tıklarında, onu, aynı çatı altın
da yeni bir phenomenological
yaklaşım olarak görmüş -olabi
lirler.
Ne var ki, dikkate alınması
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gereken bir başka nokta şudur:
Heidegger konumundan mem
nun değildi ve orada da kal
m adı. Bir kaç yıl sonra bu du
rumu, tersine çevirme ya da
die Kehre'ye (çekirdeğe, köke
ne) · dönüş olarak betiınledi ve
transcendental - kendini - be
timleme fikrini terketti. Aslın
da terkettiği, nihai - temel ide
ali idi ... Fakat, bir insan, nihai
- temel düşüncesini nasıl bıra
kahilir? Kesin olan şu ki, dar
anlamda rasyonellik veya ma
tematik ve henzerlerinde oldu
ğu gibi katı-bilim anlayışında
ısrar eden birisi bunu boşvere
mez. Husserl'in ideal bilimini
olanaklı kılacak türden bir aş
kın-phenomenology anlayışını
s avun an insan, su götürmez
kanıtiara ve bu kanıtlardan
( .
türetilen bütün geçerli sonuçların tutarlı devaruhlığına ge
reksinim duyacaktır. Fakat, bu
m ümkün mü? Demek istiyo
rum ki, yalnızca, kendini-anla
ma ile rasyonaliteye dayalı tüm
edi mleri açıklayabilmek ola
naklı mıdır? İşte, bu, felsefi bir
sorundur. Tek başına bu, öz
nelerarası alana, bedene ya da
başka bir şeye iliş kin somut
betimlemeler yapmaya yeterli
değildir. Söz konusu sorun şu
dur: Doğa bilimlerinin, yaşa
mın rasyonelliğindeki yeri bağ
lamında, rasyonellik ilişkisi
denilen şey nedir? Ayrıca, en
yüksek, en kesin ilkeye dayalı
temel, ideali peşinde koşm ak,
hizi asıl sorunu muzdan uzak
laştırır kanısındayım. Bu ne
denledir ki Heidegger daha
önce savunduğu temeli terket
ti. B u nedenledir ki ben, aynı
doğrultuda bir şeyler yapmaya
çalışıyorum. Başka bir temel
değil, başka bir self - interpre
tation (kendini - yorumlama)
biçimii aBa"HDdıkormnlayHıj«lık.
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Bu nedenle,
yorumlama hana, çok
şey gerektiren, felsefi
ve filolojik bir
etkinlik alanı gibi
gelmektedir.
Konuşmayı
yorumlamanın,
ekleme, sonradan
katma olmadığı ve
asıl sorunun özüne
indiğimiz tek bir
örnek alan
biliyorum:
diyalog. Diyalog
esnasında, gerçekten
yorum yapıyoruzdur.
Konuşma, öyleyse
yorumlamanın
kendisidir. Konuşma
veya bir şey
helirtmede, diğerine
karşı olan bir ilişki
evrilir/ geliştirilir, bir
karşılık istenir ve
nihayetinde karşılık
diğeriııjn yorumunun
yorumunu bize
sağlar; işte bu,
diyalog'un bir
işlevidir.

"Yapıp - etmelerimizin - yoru
mu" sözü ile benim ya da Hei
degger'ın yaptıklarını değil, fa
kat hepimizin bütün yapıp et
melerini içeren bir durumu
anlatmaya çalışıyorum. B ir ta
raftan, bilimlerin · rasyonellik
iddiası ve öte taraftan, güncel
edimlerdeki akıl-yürütmen i n
rasyonelliği.
B el ki , phenomenology ' nin
tem elcilik (foundationalism)
ile özdeş olmadığını gösterebi
lirim. Bir an için, yaşamımızın
verilmişlİğİnİ dtişünelim. B u
verilmişliğin e n belirgin ve
gündemdeki şekli dil-dir. Şüp
hesiz, dil, günümüz felsefecile
rinin temel ilgi alanını oluştur
makta. Bunun için de, geçerli
nedenler olduğu i nancında
yım; fakat dil-felsefesi veya
linguistik'in, bu verilmişliği n
nihai noktası olduğu kanısında
da değilim . Her şeyden önce
dil-de , Saussure'ün ayrımını
kullanacak olursak hem lan
gue hem de parole vardır. Ko
nuşulan/seslendirilen kelime,
dili oluşturan semboller siste
m inden ayrı b i r şeydir. Dil,
kendi kendine verili bir şey
değildir; verili olan/verilen
"parole "dır, kendi gerçeklik
alanında işleyen, dile getirilmiş
kelimedir ve kesinlikle tuhaf
bir gizlilik formu i çerir. Ko
nuşmanın ana ö·z elliğinin, ko
nuşmanın doğasının tamamİy
le un utkan oluş olduğunun
farkına varılması gerekmekte
dir. Eğer insan, ne yaptığının
tam farkında olsaydı, bir keli
me b ile konuş amazdı. Aynı
duruma ben düşsem, ilk keli
menin yanına bir ikincisini ko
yamazdım. Ayrıca, gerçekten,
her bir sözün ötesine, asıl me
seleye geçmeınİ engelleyecek
ve beni ne söylemişsem onunla
kalmaya zorl aya ? a ktı. Eğer

öyle rken, söylenilenin tam
olarak dilsel kökenine inme
gibi bir çabaya girseydim, her
halde ·kafayı üşütürdüm. Ko
nuşmak için bir şeyler söyle
mek zorundayım; bunu yaptı
ğım zaman ise konuşulanın bir
konu veya tema olarak unut
kanlığı söz konusu olur. Şimdi,
birisi çıkı p konuşma 1 söz, za
ten metnin i çinde vardır, tü
ründen - b i r yanıt ve rebilir.
Evet, kesinlikl e vardır; fakat,
metinler yabancıdır, çok katı
dır. Bir konuşmanın, söyleni
len kelimenin yazılı metinde
tamamİyle içerilmesi nasıl ola
naklıdır. Söz konusu olan, zih
nin tam ifa desi değil midir?
Söylediğimiz şöy ve aklımızda
olan şey arasındaki yabancılaş
manın tam farkında değil mi
yiz? Temel, yön gösterici dene
yimlerimizden birisi, söylenil
miş söz a rtık benim değildir
deneyimi değil midir? Her za
man, bir sözün gerçek anlamı
nı aramalıyız fikri hatalı bir fi
kirdir. Mantıkçı arkadaşlarımı
zin, Platon 'un argum anlarını
çelişki ve tutarsızlık ilkelerine
göre ele alıp daha tutarlı yap.
t
tl
ma, onu l geliştırme h u usunda ısrar etmeleri bir yanılgıdır.
Konuşmanın doğasının yanlış
anlaşılması . Konuşma, m antık
sal indirgeme değildir; bir şe
kilde kelimenin üste inden
gelmedir ve en serbest anlam. .
ı
d a, tl context tl ıçın
d e yorum anmak zorunluluğu taşıyan bir
l
şey üretir. Büroda, t context, tl
yalnızca kelimeler demek de
ğildir; t l context" bütün yaşam
dır.
Şüphesiz, bu context bütün
genişliğiyle verili olan bir şey
değildir. Bu nedenle, yorumla
ma bana, çok şey gerektiren,
fel efi ve filolojik bir etkinlik
alam p �liı:. �-

Participation, tuhaf
bir kelimedir.
Bütünden pay alma
değil, l;>ir şekilde bü
tüne katılma
demektir ve bu onun
diyalektiğini
oluşturur. Bir şeyden
pay alan birisi, baş
kalan sahip olmasın
diye ondan bir şey
alıp uzaklaşmıyordur.
Doğru olan tam
tersidir: payiaşarak
pay alınan şeyden
payımızı alarak onu
daha da
zenginleştiririz;
böylece o, küçülmez
daha da büyür,
genişler. Bütün
gelenek-yaşantısı işte
bu zenginleşme
içinde oluşur. Çünkü,
yaşam dediğimiz şey,
bizim
kültürümüzden,
bizim geçmişimizden
başka bir şey
değildir. Yaşantımız
her z aman bu
katılma/pay alma
sayesinde genişler.

mayı yorumlamanın, ekleme,
sonradan katma olmadığı ve
asıl sorunun özüne indiğimiz
tek bir örnek alan biliyorum :
diyalog. Diyalog esn ası nda,
gerçekten yorum yapıyoruzdur.
Konuşma, öyleyse yorumlama
nın kendisidir. Konuşma veya
bir şey beli rtmede, diğerine
karşı olan bir ilişki evrilir/ge
liştirilir, bir karşılık istenir ve
nihayetinde karşılık diğerinin
yorum unun yoru munu bize
sağlar; işte bu, diyalog'un bir
işlevidir. Böylece, konuşmanın
gerçek verilmişlik hiçiminin
diyalog'la başladığını (Platon
cu eski bir görüş) kavrarız. AI
tı k, söz konusu olan, ne bir .
semboller sistemi ne bir grup
gra m m a r kuralları ne de
syntax'dır. Gerçekten işlediği
olan eylem, konuşm acıların
ortak varlığında (dünyasında)
yeralabilmektir. Şu anki işim,
bu bakış açısını geliştirmeye
çalışmaktır. Langue anlamında
değil fakat gerçek değiş-tokuş,
işleme anlamında dil, diyalog
esnasında kendini nasıl sergi
ler. Diyalogun her türünde, bir
şeyleri kurup - geliştiriyoruz
dur; ortak bir dil kuruyoruz;
ortak bir dil kurduğumuzun
kanıtı ise diyalog sonlarında
ulaşılan ortak zemindir. Kuş
kusu z, her diyalog verimli ol- ·
mayabilir ; aı:ıcak, en azından,
başlangıçta diyalog amaçlan
malı (çok sıkça da tam tersiyle
karşılaşırız, iki monolog birbi
rini takip eder) . H er ne ise,
burad a, kendi - verilmişliği
içindeki dil'i tanımlamaya çalı
şıyoruz. Yani, soyut semboller
bilimi kılığındaki bir şeyi değil,
günlük yaŞam· d a işleyen dil'i
tanımlamaya çalışıyoruz. Söz
konusu olan söz (word) dür,
konuşurken yaptığımız alış-ve:
riş içinde kendisini bize sunan

söz, daha doğrusu, Yunanlıla
r ı n diyalekti k ded ikleri şey.
Y u n a n d üş ü nces i n i n i şleyiş
ş eldi budur.
Ş u anda a klımda olanları,
başlıklar h a l i nde unmak i te
rim. Yani, ortak zem in olarak
di y a le kt� k h a kk ı n d a düşün
dükleri m i . Diyalektik, bir baş
langıç ilke ine sahip olduğu nu
ileri s ü r m e z . Ş u doğru d u r :
Aristoteles ' i n d e farketmi ş ol
duğu gibi, Platon iki ilke geliş
ti rm iştir. " Dyad" ve B ir. Dyad
(iki öğeden meyd a n a gelmiş
b i rl i k) , k e s i n l eş m e m i ş b i r
Dyad i d i . Yani, daha fazla be
lirlenmeye açık oluşu ifade et
mekteydi . Peki, bu H usserl'in
avu nduğu yüce ilke anlamın
da bir "temel" midir? Platon'un
öz ko n u u i lkel eri n i h ai bir
be l i rl e n m i şl i k doğurm a m a k
tayd ı . Platon, bu durumun far
kınd a olmalı ki felsefe Tanrı
lar içi n değil, i nsanlar için var
dır, demiştir. Tanrılar bilir. Fa
kat biz, sürüp giden bir süre
cin, yanlışa sürükleome ve di
yalektik olarak ilerleyerek yan
lışın üstes inden gelme, doğru
ya doğru il erleme sü reci n i n
içinde yaşarız. Bu açıdan ba
l ıld ığın cla, felsefenin gerçek
ten işled iği 1 işieve ahip oldu
ğu, bir şeyleri açıkl adığı döne
min felsefenin en
ki dönem i
olduğu görüşünü kısmen savu
nabiliriın ; fa kat, böyle bir felefenin ilk i lkelere ahip oldu
ğu düşünülemez. Bu durum,
"found ation" (temel) yerine en
i yi neyi kullanabileceği ın İ de
önermiş ol uyor: "participation"
(pay alma, k atılm a, katılım) .
Çünkü, p ay alma, insan yaşa
m ı nda, yaşamın içi nde olup
biten bir ş eydir. Yani, insanlı
ğın en yüce şeyidir; ortak bi r
gel ene k d ü nyasını ve yorum
l a n m ı ş insanlık de n eyi m i n i
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Nesneldir
ve kimse ondan
kuşku duyamaz,
eğer bir şiir
incelemesinden
çıkardığımız
tek sonuç bu ise, biz
bu işi becerernedik
demektir.
p aylaşı rız. Bizim de içinde ye
raldığımız ortak dünyanın yo
ru mlan ması, kesinlikle meto
d o loj i k d üş ü nme b i çi m i n i n
n e nelleştirici görevi içinde ilk
sı ral a rda yer alan bi r şey ola
rak düşünülemez. Onun tara
fından içeri lİyor olabilir; fakat,
etkinliğimizin raison de'etre' i
değildir. Biz, bir metni yorum
l a rken, " bilimsel olarak" bu
aşk ş i i ri falanca aşk şiirleri
grubuna girer türünden bir şe
yi kanıtlamış olmuyoruz. Ne neldir ve kimse ondan ku ku
duyamaz, eğer bir şiir incele
mesi nden çıkardığı mız tek so
nuç bu i e, biz bu işi becere
medik demektir. Niyetimiz, bu
aşk şiirini aşk şii rlerinin ortak
yapısı ile girdiği kendine öz
gü/biricik ilişki içinde, ne ise o
olarak anlamaktır. O, şair tara
fi ndan yaratılmış, orada duran
ve b i r b aşkası nın ondan pay
aldığı�iştirak ettiği, mutlak ola
rak tikelleştirilmiş bir form, bir
söz veya mesajdır. Temelcile
rin, kend i bili ncine varmanın
su götü rmez kan ıtı tü ründen
açıklamala rıyla karşılaştırdığı
mız da, pay alınalkatılma ya
şantımızda olup-bitenlerin çok
daha iyi bi r formülasyonudu r.
Participation, tuhaf bir keli
medir. Bütünden pay alm a de-

ğil, bir şekilde bütüne katılma
demektir ve bu onun diyalekti
ğin i oluşturur. B i r şeyden pay
alan birisi, başkaları sahip ol
masın diye ondan bir şey alıp
uzaklaşmıyordur. D oğru olan
tam tersi d i r : p aylaş arak p a y
alınan şeyden payı mızı alarak
onu d a h a da zengi nleştiririz;
böylece o, küçülmez daha da
büyür, gen i şler, Bütü n gele
nek-yaş antısı işte bu zengi n
leşme i çinde oluşur. Çünkü,
yaş am dediği m i z şey, bizim
kültürümüzden, bizim geçmi
şimizden başka bir şey değil
dir. Yaş antımız her zaman bu
katı l m a/pay a l m a ayes i n d e
gen işler.
Bu tür bir ya klaşımın yön
tem el yapı ı içinde var olan
bir şeye daha, en temel a nlamı
içi n de h ermeneuti cs'e değine
rek b itirmek i stiyo rum . Izni
nizle, Aristoteles'in yaşam fel
sefe ine bir göz atalım. Ari sto
tele , " m oral felsefeni n ilkesi
nedir" d i ye sorar ve yanıtlar
"p kala� ilke şu 'd ur, şu'luk, şu
olma h ali " . Yani , demek istedi
ği, il ke, indirgeme (deduction)
değildir, gerçek verilmişlikti r;
katı olgular değil, yorumlanmış
dünyadır. Husserl'in crisis'ının
sorusu şu değil miyd i : Tari hin
akışı içinde ahip old uğumuz
yerin tarih el koşulları itib ariy
le, phenomenology'yi de katı
bir bilim ol arak i çerecek sağ
lam bir bilime nasıl kavuşahili
riz ; bütün gücümüzü onun için
nasıl seferber edebiliriz? Dola
yı ı yla, b e n i m tez i m ş ud u r :
tam da, ilkece, özel bir tem el
fi kri ni te rkettiği m i z içindir ki
bizler çok daha iyi phenome
nologist'leriz ; gerç�k verilmişli. ğe çok daha yakın, yaşamdaki
som utluk ve kavram sal gücü
müz arasındaki karşılı klı i lişki
nin daha çok farlon dayız.

NOOLUR (NE OLUR)
YAYINLAYIN
S evgili Şizofrengi yetkilisi
(Sevgili mi? bunda şüphede
yim) . Kabul ! Diyorsunuz. İyi
de, kabul dediğiniz ve ince
likli yöntemlerle yücelttiğiniz
duru m u n i çinde varolan bir
adamın herşeyin hiç olduğu
na kendini inandırmaya çalı 
şan biri olduğu olasıl ığını e
linden geldiğince ciddiye ala
rak sizin çabalarınızı a nlam
sız b ulduğun u belirtınesi si
zin ve, benim (o adam) için
ne a nlam taşıyacaktır? (Ah !
Yüceltmenize, asla yayınlan
masına izi n vermeyeceğim is
m i mi yayı riladığı n ı z zaman
duyacağım hoşnutluğu hayal
etmeye i ht iyaç duyuyorum
(Aca b a ? yazdıkta n sonrada
dı�yuyor muyum?) Siktir!) Si
zin çabaları nızın yetersizliği
(acaba?) mücadele ediyor ol
duğun uz izlenimi verdiğiniz
şeyden gelmiyor. Söyleyin ba
na 1. ya da 3 . sınıf (ya da tari
he daha çok ya da az gömü
len) bir entellektüel çaba ya
d a duyarlığın somut etkileri
ne zaman gözlenm iştir? (B u
sorumu destekleyece� birikimim var mı?)
Yazıın ın öbür yazılar gibi ol
m am asını çok dilerdim. Yani
derginiz taraf tutuyor. Benim
d e kimi z a m a n yaşadığım
ama işte şi m d i tamamı ile
şüpheele olduğum duyarlığın
tarafı n ı . B öylece dergin ize
·

karşı çıkmaya çalıalıyorum
ama karşısında taraf olduğu
nuz tarafında bir parçası ol
mayan bir esde yalnızca kar
şı çıkıyor oluşuyla ele alın a
rak sizin için hiçde ölümcül
olmayan bir çelişki doğura
cak (Bir "dahi" nin karşısında
h i çbirinizin tutunamaya_<? ağı
sözleri mi bunlar sizce. Oyle
olmasını çok isterdim, ama
değil bili yo rum (acaba? ve
keh keh !) Bakın ben kendisi
ne duyduğu ti ksinti nin bir
dergiye yaptığı eleştirinin ka
nı olduğu hesaba katarken
yalnızca düş üncesini kulla
nan ve gösteriş meraklısı (ke
limelerle gösteriş !) -ya pan bi
riyim . Yani eleştirimi eleşti
rirken sağduyu (adından bel
li) değil de akıl gibi komi k
bir yardımcı kullanıyoru m .
B e n 2 5 kadar kadınla bera
ber oldum ama sizin (siz der
� i yöneticileri nin kadınlarl a
(erkeklerle) yaşadığı ili şkileri)
ilişkilerinizi kıskanıyorum.
Siz birileri ile berabersi niz,
yakınsınız ve dostsunuz ve
yalnız d eğilsiniz ama .�en.
Be n ! Ne yapa cağı m? Obür
dünya kendi varlığı ; yani mü
kemmel ve mutluluk dolu
olanı gerçekleştirmeye yete
cek süreyi veren onsuzluk
hakkında hiçbir ipucu ver
mezken.
Beni özetleyen bir kendi ken-

dini yiyi p bitirm e : " İki yılda
günlüğüne yalnızca 200 sayfa
yazı yazmış olmak yazar ol
mak isteyen biri için dayanıl
maz olmalıdır" düşüncesine
göre davranıp (acaba?) kendi
me duyduğum nefreti körük
lüyorum.
ltiraf: Derginizdeki ya zılar
DSM- I I I - R'ye göre Narsistik
kişilik bozukluğu olan "ben"
de kabullenmesi zor gerçeği
ortaya koyuyorlar: Ben kendi
değerlerine gerçekçi yaklaşa
madığı için ne yapacağın ı bil
meyen biri oluyorum kimi za
manlar. Ben herhangi bir soh
bete olan inancıını yitirdiğine
olan inancımdan da dehşet
dolu hisler yaşayarak şüphe
ye düşen biriyim (inşallah ya
lancı, gösteriş dolu keli m e
oyunları yapmıyorumdur!)
Ne olur uzatmaya üşendiğim
bu yazı hakkı nda birileri bir
şeyler yaz ı n ! Ben eğer işler
yolunda giderse size daha ya
zacağı m. 1 teklerimden vaz
geçiyorum. İsterseniz bu yazı
yı yayımlamayın. Hatta . . . . . . . . .
Yok " Hatta- yok. N e i tiyor
sanız onu ya pın. Size karşı
hiçbir sempati duymuyorum.
(Not: Derginizin y azı şma ad
·resi son sayı nızda yer alma
mış. Pardon varmış.)
B. U
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İkisi arasında aynı dili p aylaşa

gerektiğinde bunu hemen ya

fik hoğuntusunun içine n asıl

m a maktan gelen bir konuşma

pabiliyordu. Ama şimdi, yolun

olsa düşmezdim, a m a adamın

çaprazlığı var ya da aynı şeyi

kenarında yavaşlayıp beni in

heni i nd i rmek i çin katl a nd ığı

kast e derken birbi riyle raslaşa

dirmesi " i m kansızdı " , büyü k

hu na file fedakarlığa, h ayatında

mamak, raslaşmak bile isteme

bir vebal altına girecekti sank i !

yaşadığı ve hiçbir zaman kurtu

rnek. İkisi de konuşmak iste

B u imkansıziıkiara hep ben m i

lam adığı panik havasına başka

dikleri ortak dili ya bi rbirlerin

neden oluyord um? Yolun sa

nasıl tan ı k olahili rdi ın ? Ada 

den s a klıyorlardı ya da böyle

ğında bazı arabalar park etmiş

mın bizi içine sürüklediği or

bir dilin varlığından habersiz

duruyordu, o duramazdı. Solda

tam, onun ne k adar zor prob

diler. Beni a rabalarıyla kentin

ne olduğu bilinmeyen bir kazı

lemler karşısında kaldığını ve

içinde uygun bir yerde bıraka

vardı, biraz ilerde yol da raltıl

bu problemler a ra sı n d an ne

mış, kı rmızı lambalar ya nıp sö

kadar ustaca sıyrıldığını kanıt

luşm ak üzere vedalaşacaktık.

nüyonlu.

l amaya yet.m iyorm uydu? Ne ka

Arabayı kullanan " koca" idi ve

Bu sıkışıklıkta beni nasıl indi

dar önemliydi bu onun i çi n !

beni kentin i ç i n ele i nd i recek

rehilird i ? ! Biraz gericl e öylesi

Onun için h ayatın, ya şadığı o

bir yer hulamıyo rdu. Trafiği n

ne boş, benden

gel i ş m i ş u yga rlı ğı n, ö rgütlü

bu s aatlerde öyle pek sıkıştığı

kurtul abileceği öylesi ne sessiz

yüksek toplunlun

bir kent de değildi lnuası . Her

caddelerden geçm iştİk ki var

kend i bağrında kurgulacl ığı o

h a ngi b i r köşede kolayca dur

mak istediğim yere yürümek iş

. acılı ve traj i k hayatın kendisi

dtuahilir a ra h ayı, i ndire bili rdi

ten bile değildi benim i ç i n .

buydu : Yaratılan

beni . Ç ünkü biliyordum , ke n

Oralarda insem, gereksiz yere

yapay zorlukları n içinden s ıy

disinin bir i şi olu p da inmesi

sürüklen diğimiz hu yapay tra-

rılmak! Öyle ya, insan yaşadığı

cakl ardı. Akşa m a yeniden bu-

·

öğrenilebilir olduğun u düşü

Karşına çıktı . Çıkartıldı. Sen

nüp, içindeki hızın sürekli
ye
.
ters iz olduğundan rah atsızlık

istemedin, benzerlerini isteme

diğin gibi. lstemin, seçimin za

duyarak, olarak, bulunarak, uy

ten birşey ifade etmiyord u. O

gulayarak.

�ardı, duruyor, seni bekliyordu.
Farkına varılelığında ise geç ka

Öteki n i n

e

lınmıştı benzerlerinde hi ssedil
diği gibi. Ailede, kazanılan, ya
ratılan ve daha çok hisse dilen

yi ortaya çıkarmaya fırsat bula

m adan, ben 'in farkın a bile va

ramadan, benler arası ndaki güç

ilişkilerin i n doğallığın a ulaşa

gerekiyordu . Aile yeterli görül

madan, istem enin, seçiminin,

mem işti. Tehlikeleri n, zama

uzağında çok uzağında, anların

nında yokedildiğini bilerniyor
Öğene cekti n .

yönünü,

benler arasındaki gerçek ilişki

Ierin deneti m altı n a alı nm ası

clu n .

ortak

Ol anlara

çoğunda düzlüklerde

dolaşa

uyum, itaat, kendi dışında ya

rak, sisierin içinde d aireler çiz

şam işte bu kadar erken, bu

mek, durağanlığı, ayaklarının

aman

kadar sessiz gerçekleşiyord u .
S e z e m iyord u n .

Ç al ı ş k a n d a n

tembele, uzundan kısaya, uslu

dan dengesi ze, kon u ş kandan

sessize sıralandın, belirlendin,
çok hızlı ve çok dü zenli bir bi
çimde. Günelelik yaşam ilk mü

ması, en azından yapamadıkl a

rının verdiği korku ve ölüme
Aldatılmış mıydık? Aldatan

muydular? Neredeydiler? Yok

nı yeti şıneye, ulaşm aya, geç

sa çok mu kuruntuluyduk, bu

kalm a maya , dü zenliliği aksat

kadar da olm a z m ıydı? B u

mamaya çabalayarak, geceleri,

komplo teorilerini ü retmeye

yal nızca sana ait olan gecel eri,

z aten özel bir merakımız mı

kaçınılmaz olarak gü ne adaya 

1

rak, yo ksayarak, b i r az d a h a

hızlı, biraz da ha acele, öngörü

öı�enıini kavramış olnıanın ver

yapılabilecek birşeyini n olma

lar kimle rdi? Var mıydılar, çok

cekti. Sabahın en güzel anları

yasasına tapınarak ve uyurnun

daha da göm üldüğünü sezmek,

doğruluk ile . .

dahelesini başlatm ı ştı. Süre

len, istenilenlere boyun eğm e

göm üld üğünü, her d efasında

'

vardı? B ilernedik B ilmeyi iste

diğimiz anlarda aydınlığın ilk
ışıkları da doğuyo rclu . B u kirle

nişin tozu, pası bu ışıkta yoke
dilebili rdi . Ancak bu ışık az ki
şinin üstline düşebilirdi. Değeri

diği iç huzu ruyla gele cek ya

hilinmeliydi. Ya da b aşa dönüş

şamla ilgili t asarlanmış, prog

müydü? Neydi?

rarnlı ve denem elerle kanıtlı

belirlenm işl ikleri benim seye

11Ku.tsal suyu zelıirlecliler,

rek, s ade ce benim seyerek ve

§elıvete

meyledere k, hensiz benimse

zelıirlediler

benimsemenin ke ndisine hızla
Inenin gerçe kleşmesini başara

rak ve herşeyin ö�retilebilir,

dii§kihılük leriyle v e

kirli rüyalarına zevk derken,

Yurdaer Alhnöz

kelimeleri de "
F . N I ETZ SCHE

Gazeteci

Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin hemen
ardından

tl

olayın perde arkasını t l araştıran ya

yınlarda ilginç bir işbölümü vardı :

Delillerin

toplanması kon usunda emekli valimiz Ergun

O l ma k

Gökdeniz, yahancı istihbarat örgütlerinin par
ınağı konusunda eski MIT görevlim i z Mahir
Kaynak, CIA ve MOSSAD bağlantısı hususun
da Emekli sıkıyönetim komutanımız Nevzat

Büyü k

Bölügiray Paşamız,

kontrgerilla ko nusunda

emekli albayımız Yılmaz Erkekoğlu Albayımız
ve diğer eski MlT' çilerimiz vs. otoritelerini ko
nuşturdular. Bu konuşm alar ve dem eçler ka

•

muoyunun oluşturulması konusunda büyük

•

lst1 r

görevler yüklenmişlerdi. Bu görevlerin � de ba

••••

şarıyla tamamladılar.

•

Ama bütün bu isimleri, bu isimlerio temsil
ettikleri hegemonya nın öğelerini, o isimleri
gündeme geti ren gazetecilik anlayışını, bu

M

e

h

m

e

t

S
,

e n o

1

"mesleği" b ırakah yedi yılı geçnıiş eski bir "ga
zeteci " olarak, bir m i ktar ta nıdığım için, top
lumda yarattıkları etkilerle ters orantılı bir bu-

rukluk yarattı.
Bu

i n s a n l a rı

h a ng i

etkenlerle

hangi gazetecilerin,
aradıkları nı, onla

rın e ngin görüşleri

ni h a ngi ortamda

yazmad1klan s1rlanna vak1ft1rlar. O yüzden hep
içinde yaşad1klan toplumdan, birlikte olduklan
(varsa eğer!) gazeteci olmayan ya km a rkadaşlarm
dan bir ad1m, hay1r, yüzbin ad1m öndedirler

aldıklarını ve nasıl
çarpılarak yayınlanna aktardık

"geçerli " olduklarını tartışmak

larını t a h m i n edehiliyorum :

istem iyorum . Onca kavga ve

Aynı insanlan, aynı nedenlerle
biz de arardık

gürültünün ardı nda b ugüne
kadar aydınlatıcı hiçbir etkileri
olm adı ; tersine konıplo ve şan

B üyük ihtim alle, örneğin

taj teorisyenleri ni n iştahlarını
iyice kabarttılar. Ancak o belge

tecim iz, Kaynak'ı aradığında,

ve bilgilerin medyaya nasıl ak

Mahir Kaynak'l a konuşan gaze
"ben a niatırım ama sen ya za

tarıldığı ve medyanın bu konu

bilecek misin ?" oltasıyla karşı

daki saf ve gönüllü konumu

l aşmıştır. Ya da emekli Vali

üzerine bir iki şey söylenebilir.

miz, kon uşmal�rına esrarengiz

Daha da önemlisi medyanın ta

bir hava vererek, " b i r düşün

şıyıcısı olduğu ideolojinin "ara-

bakalım, neden delillerin etrafı

ın. rım e rı

rimizin

bul unabilir.

çevrilmedi ?!" diyerek, m uhahi

dehşet cengiz şeyler

keşfetmenin yanıbaşında oldu

ğu hissini uyandırm ıştır. Ya da

. ı

."

ı

o an

"

·ı

gazetecı er

tl

hakkında fi kir verici ip uçları

Sokaktaki vatandaştan fark-

Eınekli Paşarruz, kansının ken

ı ı o ı ara ı<

di elleriyle hazırladığı kurahi

yukarı d a s aydığım ve yanına

muhabirinıize az kitap-çok hel

ceğimiz etkili ve yetkili şahsi

yel erle çay servi s i yapa rken,
ge ve fotokopiyle çevrilmiş ça

"

taşıyıcı

gaze tecı·ı er " ,

daha bir sürüsünü ekleyehile

yederin her zaman yanıbaşında

çekmecenin

ol abilirler. Bir telefon tuşu, bir

"belge "ye anlamlı a nlamlı ba

kın oldukları bu insanlarla bir

lışma odasında

to plumd an, birlikte
o l d u kl a r ı
(vars a
rı

Onlar, Türkiye siyasetinin kendilerinin bile

bi rinden ona gösterm edİğİ bir

karak " Evet, o zaınan da aynı

İsti hbaratı almıştık. . . " demiş ve
m u h a h i r i m i z i hayeeanlandır-

mış am a o " 1 )e l ge " yı. cI e ona

vermeyerek " şimdi olmaz, il erde. . . " cI eınış
. t'ır. . . Vs . vs.

Ellerin deki " helgeler"in, ka
faları ndaki bilgileri n ne kadar

uçak yolculuğu uzaklığında ya

likte olabilmek, onların " ayrı 
calıklı" bilgilerine "ulaşabilme

ayrıcalığına " sahip olm ak, on

lara kendi " farklılıklannı" yü
celtme fırsatı verir. Onlar, Tür

kiye siyasetinin kendilerinin
hile yazmadıkları ("yazsak ne
ler olur ! ") sırlarına vakıftırlar.
O yüzden hep içinde yaşadıkla-

eğer!) gaz etec i olm a
yan yakın a rk ada şla
rından bir a dı m, ha
yır, yüzbin ad ı m ön
d e d i rl e r . G a z e te c i ,
kendi gerçeğ i n i kurduğu dün ya n ı n b i r

üyesi d i r . Gaz eteci ol a m ay an
" d iğe r l e r i "

i s e , b il m e d i kleri

gerçe klerle ancak arada sırada

karşılaşan, onu da z aten anla

yamayan "gündel i k g a i len i n "
ma hkumlarıdı rlar. . Gaz ete ci
'
arada sırada gerçeği onl ara "ve rir" - ama kısınen . . .

Kısme n , çünkü Gaz ete ci'ye

de kısmen verildiği iç in . . . O
"gerçek" s andığı sırlı dünyanın

sağl ayıcıla rı ( "haber kaynakla

rı ") da o kadar azdır k i. . . . Her
Gazetecinin sır gibi

sakladığı

( Yani, h aberini yazdıkları anda
bilinir olan ya da hep ay nı h a

beri n değişik varyasy o nl a rı nı
yazdıkları için de sıkıcı hale
gelen o " sır" !) ) haber kaynak
ları , hiçbir zama n çok değildir
- zaten onlar da kıs m i ol arak

"gerçeğe " vakı f oldukl a rı içi n
pek işe yaramazlar. Aına " kay 
nak", ona sahip olm ay a n sıra
dan insanlar için yeteri nce bü
yük ve etkili bir çağnşı m dır.
Ona sahip olduğu n u e tr afı n a
sezdiren Gazeteci için ise ayrı 
calı klı konumunun ba sit am a
etkili bir tescili demektir.
Am a aslı nda gazete ci, b u
unsurlada örel üğü kendi dün
·

yasının aslında basit bir oyun-

cusu olduğunu da -

Gazeteci genellikle sokaklara çıkmadığı, ya gazetede,

m em eye çalışsa da

ya bir siyasetçinin peşinde ya da Cemiyette ( ya da

kims eye

h i ssettir

bilir. H aberi "ya p

m ak " durumunda
dır-

bu

da

onun

mesleğidir. Ve ülke. mizele m e dya bugü
ne ka dar "öyle" ya

onun çağdaş alanlarında) olduğu için toplumla ilişkisi
gittikçe zayıflamıştır. Bu paradoks, -onun dışmda

Gazetecileri n defor
m a s yo n u

daha

önemli d i r.

da

Ç ünkü

bugün bu " m esleği 11

yürütenler, kendi aç

mazlarını ve zayıflık.
ıarını " so 111 cu b'ır ıçe-

olmaya çalışarak ayrıcahkhğını sürdürmek, bir
yandan da ona mahkum olmak- Gazetecinin en

rikle sürdürmeye ç'a

pılandığı için, sü

büyük ka busu olur. Ve sonuçta gazeteci gazetecinin

lı şmaktadırlar. Han

rekli "ye .n i şeyler"

kurdu olur - birbirlerinin haber kaynağı, birbirlerinin

gi solcu, önüne bir

rakibi haline gelirler.

ğinde, bu vatanı kur

bulmak zorundadır.
"K ayna kl arı " n d an

haber değil, genel-

likle görüş akar. Haber i se, top
lumdadır. Yaşayan sokaklarda

beyaz kağıt verildi-

tam anının binbir de

Gazeteciyi

i ı:ı and ırahilm eniz

kesi nlikle mümkün deği ldi r.

ğişik yolunu, içi mizde barın(lır
dığımız pisliklerden kurtulma

dır. Ve Gazeteci genellikle so

Çünkü o bu tür sorumluluklar

yöntemlerini önermez ? En az

ya bir s iyasetçinin peşi nde ya

Onu kimse durduram az - mah

seslenen ga zetecile rin defor

kaklara çıkmadığı, ya gazetede,

dan "kurtulmuş" ve "ermiştir11•

2 5 bin- en çok I milyon kişiye

da Cem iyette ( ya da onun çağ

kemeler ve işsizlikten

başka.

m asyonu , gari p bir geleneksel

toplumla ilişkisi gittikçe zayıf-

"herşey haber olabilir" dir. Bu

s a ç m a l a m aya k a d a r u z a n a n
ı ll
ll
ll
ll
h a b er ıe r ve yorum ar ve

daş olanlannda) olduğu için
: lamıştı r. Bu para doks, -onun

dışında olm aya çalışarak ayrı 

Gazeteciliği n b i ri n ci kuralı,

nun Sol versiyonu ise, "gerçek

leri h alkımız bilmeli "dir. Kendi

mesleki bağlılığın çerçevesinde

"yalanlar11 üretmektedir.

calıklığını sürdürmek, bir yan

yapay gerçek d ü nyaları n d a n

Gazetecinin en b üyük kabusu

tamamen tıkandığında, uzak

l arı 11 arasında sıkışıp kalmış,

olur. Ve . sonuçta gazeteci gaze
tecinin kurdu olur - birbirleri

ol d u kları

yazdı kla rını kutsall aştıran ve

clari da ona m ahkum olmak

haber akışı azaldığında ya d a
yaşanan

gerçeğe

hırsla saldırmalarının esas ne

Ke ndi dünyası ve 11kaynak

11tabulatör11vari yaklaşımıyla sa

nin haber kaynağı, birbirlerinin

deni b udur. ( Tabii, sonuçta

dece kıyıda köşede sessizce bir

rakibi haline gelirler. Gazeteci

Gazeteci de ins andır, ama bu

şeyler yapm aya/yaşa m aya çalı

olmayan insanlarl a hala ilişkisi

nu ifade edebilseler ... )

ra etrafının sessi zce hoşaldığını
dehşetle farkeder. Farkınd a ol

deform asyo nu, diğer meslek

kalmış birkaçı d a bir süre son

madan her birini birer "haber"

h aline geti rm işti r. B unda da

onun hiçbir suçu yoktur -göre

vi gerçekleri aktarmaktır. Üste
lik bu konuda oldukça saf sa 
mimiyeti vardır. Kendi h aber

Gazetecilik

" m esl eği n i n 11

def alan, ülkemizin gerçek ta
bularını tartışmaya hile yaklaş

ın ayan (ta b i i tabuları h edef

deformasyonlarından farklı de

al anlar, eğer güçlü ise ö nce

ğildir. Ancak bunun sonuçları,

dehşete d üşüp sonra körükörü

edilmesi, etrafımızdaki i deolo

gerçekten de çok 11tehlikeli11 bir

ülkenin gündeminin yerle bir

j ik örtunün kalınlaştırılması gi

ne peşinden koşan) Gazeteciler
iş yapmaktadırlar.

bi bir ülkenin gidişatını etkile

güçlüğünü etrafına saldırarak

yecek kadar önemlidir- Çünkü

rumlulukları konusunda bir

za etkisi korkunçtur.

aştığını ve bunun ahlaki so

şan insanları ve cemaatleri he

medyanın toplumsal yaşantımı

G a z e t ec i l e r ,

g e r ç e kl e rl e

olan ilişkisini tarih boyunca bu

kadar koparmış mıydı ?

2x2

Ş u a n d a Ha sta nen i z el e s a n ki k aptaym ışım gi b i

laşmıştır

h i ssed i y o r u m ve h i çb i r d üşün cem v e k a ygım

şumdu YANIŞI

yok . Hasta neni z ele k aldı ğım s ü rece İstirahat eti

şumdur. Tam bir anla ro la

ğiİn �i.i rece iyiyiın . Tahi r a h a t sı z ı m a m a iyiyi m

tayı m .

n i n 4 eti n i hesaplıyamaz olmu

DOGRUYU a yırt edemez olmu

ET YIGINI gibi olma

ya n i (.Köt ü n ün iyi si) .
2 5 . gün

(4-)

İşte o an b an a bakaça b i r i nsan arı

Ama h astaneden çıktıkta n sonra eümhüş o za

yonını yani kolumda n t. ut aca birisi, yada b u nla

man başl ıyor. Tahilci hasta neden çıktıktan �onra

ki h ast ane gibi İ sti r a h at edece yer v ey a

ne gibi :;; i kayetl eri olacağım aşada m adde nıadde

hiki kolu nulan tutacak biri s i çıkmasa o za m a n

yazaeağı m .

hen MECHULE doğru a kı p gi derim . Ve günler

Ev. Ta 

bir h i ri ni kovaladıkça d uru m u m daha kötüye
1 0 . gü n ( 1 -) Hastaneden çıktıkta n sonra b i r işe
gi rece ğ i m b urda

en

gidecekir.

fazla 4 . 5 gün çalı ştıkt a n

s o n r a b u n ainnl a r b aşlıya ca k çevremde herşey

30 gü n ( 5 -) 30 gü n :s o n r a ki h a l i m el e m a dde

parazitle ş e cek ve gi t gi de bunalımlar arta e a k ve

madde yazı yorum

çalı ş a rn ı yacak d u r u m a gelec eği m ve m ec b u re n
işten çıkacağım.

a) Yanızlık

ve entişc korinı (b) - Geceleyi n ya

takta beyni m devamlı Gramk girmekte ve kabus
1 5 . gün

(2-)

Art ı k hu b unaLınlar başlamıştır ve

görm eteyi m . (c) - Geci msizl i k ne ufak şeye kız

ve Ci n c t (d) - Be y n i m d e Ugud a m a l a r (e) - Şu

g�n geç ti kçe ilerlem ektedi r. Ve beyin h askıları

ma

si n i rl e u rn e l e r b a ş l ı y ac a kt ı r. S i n i rl e r gi t gi d e

u rsuzl u k h at i n i a.şmata Ş uu rsuzca i şlemle r yap

boz ul a ca ktı r o z a m a n çal ı ş a m ayıp aç. k a l ı p Ce

m a k ({)- B a ş ı m d a b ü y ü k açı

keti m i. s a a t i mi

ve

ç a k m ağı m �at ıyor u m . de va mlı

ke n d i ke n d i m e ben ne ya pa cağım diye diye hey

ge.rgi nl iği (g) - Ke n d i
nuşma

n i m � i � lw.:. kte . A rt ı k n e ça1 ı §a b i li yo r u m nede ne

v

yapacağı m ı .

LER

2 0 gü n

(.3-)

ve

ve

sa ncıl a r. Si n ir

ktjdi m e bazen b ağnua k ko

k ı zın a ( h) - l n � a n l a n k ö t ü ya rgı lama

Si n i rl e nm e

ve

t i t r em ele r

.

VE DAHA NlCE

Beyn i ın t a m a rn İ y l e ş u u r uz

l a ş m ı şt ı r '-• eyn i m d e k i s a n cı h nl a ş u ursuz-

M.l.Ö

* Yazıda dizgi hatası, .Yoktur.

E ri k E ri kso n 'a

ihson do kimdir?
ihson do bir insond1r .
.
N e yom ... ?.

At bir çığlık oğlum İlı
sa n, tam

za

n_ıa nı dı r

.

Bir ge

zege nin oldu . Bir de memle
ketin. Daha ne olsun?
Son a n ons. İhsan, ana
çıkış ka p ı s ı n a

m e kte dir.

doğru

Zenıin

ilerle

dök.
Ha kkın da "Haşarı ço
cuk olacak bu" denilsin.
Arada bir iki mırılda n,

rilmeyen bir gezegendesi n.

mümkü nse gülünıse. Herkes

Ağla oğluın İhsan

kendi üzerine a lıns ın. El be
be ve gül bebesin İhsan. Gö

zifiri

rüp göreceğin budur. B elki

ı ş ı kl a r

de bu gezegene sa dece bu

ya n a r. İlı ·a n ınırto pu h a l i n 

nedenle geldin.Heın de kuv-

d e , dünyaya fırla tıl nııştır. V e

. ve de muhte mel, nıu hterem

ka r a n l ı k ta .

Birden

dokun, biraz kır,

Ağlanıa yana meme ve

ısla ktır.

Hava· vü cut ı s ı s ı n la ve

ğa sola

hayata doğıu boslu kta başa
şağı sallan ma kta d ır.

Yüıü İhsan tek tek ba
saraktan. Ailen sevinsin. Sa-

İ hsan.
Değerlendir, İhsan.

dir, İhsan.

ezber tamam
İ ngilişçe

Git, gel.

çok m,üh im

Bu oyunla dört beş yıl

İhsan.
Akşam hafif bir duş
Hizaya sokulma evre

alıp, hafif şeyler yiyerek ya

sindesin oğlum İhsan. Bir

tıp sabah yumuşak uçlu ka

önlüğün oldu. Bir sıran, bir

lemlerinle bir binaya girme

karatahtan, bir andın ve bir

vaktin geldi artık İhsan.

marşın. Türksün, doğrusun,

Dört yanlış bir doğruyu

çalışkansın üstüne üstlük er

götjirür mü hiç? Bu binada

ken yatar erken kalka� ve

götürür İhsan.

hatta iki yumurtayı sütle çar

Yu muşak uçlu kale

parsın. Aman da ne kadar

minle, kutuları etrafa taşır

şa nslısın İhsan. Aman tan

madan karala İhsan.

oyalan İhsan.
Vakit geçsin.

İmtihanlar bitti. Takım
elbisen, kravatı'n, çalar saa
tin tamam mı ? Ta mam.

rım İhsan.

S. EVRE

Mesleğin elinde mi ? Evet,
elinde.
Ee ht,ıraya kadar.

'ı-It:�ııi cliue al

�uın

tı�an" E"ıa,i

Artık, hayat mücadelesi
İhsan.
Aman tanrım ! Hala

sun .

Elinde değil, büyüyor

Yeterince kutu ka rala

Ç a l a c a k bir tene ke

dın. Bir üniversiten oldu.

traınpetin bile olnıadı be İlı

Mes leğine

s a n . Ah be oğlum İhsan.

Çok dokunaklı bir durum bu

Muhtelif ülkelerin akarsula

İhsan.

doku nuyorsun.

hekar mısın İlısan ?
Ee artık evlen oğlum
İhsan . B ir sürü a kraban olsun.
Bayramlarda el öpenle

rını, bitki örtülerini, Osnıanlı

Orada kimlik s orunun

padişahlarının hangi Caınide

olacak. Polis soracak. Sahi

abdest a ldıklarını, Mustafa

fen, cilt ve kütük numaran,

nın

ö n cesinde

nüfusa kayıtlı olduğun yer,

Sa çnıalanıa .

hangi tarlada karga kovala

medeni durumun. İşte kim

Sen, a cele çocuk yapıp

dığını, failünleri, sünni bilgi

liğin İhsan.

l(eın a l l iği

sini ve bir clizi çok bilinme

Üniversiteler kiınlil{ so

yenli denldem:ln çözülnıesini

rununu ka pılarındaki polis

öğrendin.

lerine hevesle hava le etmiş

İstiklal ma rşı on kıta

ithal bilgi limited şirketleri-

rin çok olsun.
Aşk m.ı ? O da ne İlısan?

ta, onun peşinden aynı evre
lerde dolaşmaya lıazırlan.
Ayrıca otur ve oturdu
ğun yerde televizyona bak.
Kımılda ına . E lin oğlu
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kumanda aletini

ıııye ya p

mış ?
Evlendin ya, söyle ha

·

nım neskafeni getirsin.

hafta sonu arabayla hanıını

be öz memleket azraillerinin

da a lıp şöyle bir yemege çı

elinden sıyrıldın, İhsan.
Yani, şans� da bu ka

kabiliyorsun ; çocuk büyüyor,
hem sana da benziyor, kole

dan İhsan.

mü ca elele

je de gidebilecek, geleceğin

Gerçi, 7. evreele söyle

ada nusın İhsan. Kolay m ı ?

de taksit taksit güvence altı

ıniştik ama sen bir kere da

Çok yoruluyorsun.

na alındı alına cak, sekizinci

ha şükret İhsan.

Sen

a rtık

Hayat nıücadelesi, koş

evreye ulaşma şansın da bi

turuyoruz işte, valla iş güç,

razdan kesinleşecek, hem de

ağrılarınla, kalp haplarınla ,

bu yıl bir yere de giclemedik,

bu zanıanda.

hatıralannla sayılı günlerde

ina n ki b i r dakika boş vakit

Daha ne istiyorsun, İh

ka lmıyor, hep istiyoruz ama

san? Hem başka türlü olabi

olmuyor, ee bizden geçti ar

lir miydi, Allahaşkına?

Toru n la rınla ,

eklem

sin .
Aslı n a b a k a r s a n hep
sayılıydı bu günler ya, say

tık ve benzerl eri, ve hep

ınadın hiç be İhsan.

benzerleri İhsan.

Artık sayabilirsin.
" Şimdi dönüp ş öyle bir
bakıyorsun da , düşünüyor
sun da " değil nıi, İhsan ?
D u r m a y a , · dö n m eye,
b a k ın a_ y a ,

Sızla nma . Şükret oğ
lunı İhsan .
Geç:i m dunnnun iyi de
ğilse. Gi r bir işe da ha.
Ç a l ı şa n a

eknı e k

İhsan.
lyiyse. Sen bugü nlere
ko la y

nu

geldin ?

Şi.ikret

Sekiz de sekiz, İhsan.

cüm le içinde döıt fii l i birden

Derin nefes al.

kull a n ınaya va ktin var artık

Artık "V alla a ltı ndan

değil nıi, İhsan?

iyi kalktık bu işin " diyebilirsııı .

çok

lh-

san.

dü ş ü n nıeye bir

Bu dünyadan bir İhsan
daha geçti, geçecek.

De bakayım, İhsan.

Bu kaçıncı, İhsan?

Çığ, depreın, sel fe l a -

Ne zahnıet ettin, İhsan?

ketleri, elektr i k ç a r p nı a sı,

tra fik kaza l a rı. , ka za k u. rş u 
nu , yangın, bulaşıcı h a s ta lı k ,

Ça lar sa atin h e r s abah

i ş k e n ce

tüpgaz p a t l a rrı as ı ,

düzenli olarak zırıl zınl çalı

şofben z e h i rl e nın e s i

yor; televizyonun , bütü n ka

kazalan ra dya syon, çöp gri

nalla r ı a hyor ; kışlık evin tak

z u s u , görü n nıez kaza, iş ka 

sitl eri b itınek, ya zlık evin

z a s ı, eğitinı zayiatı

t a k � i tl e r i h a ş laınak ü zere,

infaz, trafi k kazalan gib i öz-
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trafik
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Du rg u n
S u la r Gibiydi
Sa n ki ...
E. A.
Evet acılı hayatımıza başlıyo 
ruın. Annem beni ninerne ver
miş, babam kumar hayatı gece
alemi anaını kan kusturur ve
anam a him Ü .' yü a lıp gitmiş ve

de kıskanıyordu o da çok sev i 
yordu b e ni, ninerne a n n e cli
yordu m . Annerne h içbi r §ey de 
m i yo rdum, çünkü senelerel i r
gö rmüyorclu m . Artı k öz anne

yorduk. O zaman Ü.'de c1 urgun 

bet1 ninemde kaldım, o yetmiş
lik, çalışıyor bana bakıyor oku

me ı s ın ı yo rclu m ,

beni k oynun
da yatı nyord u . Annem iş b u l

h asta l ı ğı

tuyordu ve büyüyordum. Artı k

m uş, p avyonda çalışıyordu am a

ben

ondokuz yaşıma geldim.

Artık

n inem pazarlarda dük

ben i m haberim yok. An ne m

eş

yalat almış, herşey alm ı ş sa
bahları zeytin yiyeceğimize a r

lukl a r baş g ö ste rdi , defalarca
aynaya bak ı yordu . Ü., hep oku
yor, hep gazete satıyordu,bende
o k u y o r çalışıyordum . Ü . ' n ün
ilerliyoı:du s an k i . Ü.
televizyonu açı k unutuyor, al
clığnıı u n u tuy or , bir çok prob
lem o l m a ya başl a d ı . Annenı
onu özel doktora gösterdi, çe
şitli il a çl a r verdi ve hen ü zülü

kania ra girip par� dileniyor,
bunu gözlerimle gördü m ve içi
nıe attım, ağladım, hen ona bir
şey söylem edim, o d a b e n den
gizliyord u ve an n e m bi r gün
ni n e m i n evine geldi o s efi l ha
y at ı gördü ve a n nenı h iz e yar
dım etıneye başladı ve bu gün

tı k bal yiyordu k , çünkü a nnemi
eli çok açıktı ama hayat tecrü
hesi v a rdı . O z a m a n lar Ü. as
lanlar gi bi y d i, bera ber g ü lüyo r

ve içime alıyord um. O
z a ma nl ard a beklenmedik olay
oldu. Ninemi h astaneye k a l d ı r 
dıl ar ve heni a n n em ald ı . Artık

heraber a ğl ı y ord uk. A ra m ız d a
vü y ord u aına henim el i m kalk

ya n ı n a a r a s ı r a gitm i 
y on:l u m nin em tam 1 O gün yat
h. Ziyaretine gitt im, onelan h eş

O z a m a nl a r ben d e

gün sonra gittim , ninemi hasta

lerce sü rmeye b a şl a d ı , ni n e m

iy iy d i m , tabi yavaş yavaş ı s ı nı -

neele bulam adı m yat ağı boştu

s oğu kl uk v a rd ı .
m ıyordu.

Hep be n i dö

yo rd u m

annemin

meğer annem hepsine haber

reretli, o kadar kafası çalışan

bizim babalık kaldırmış, oza

salmış bir çocuk gelirse ona öl

ümit çok masumdu sanki artık

manlar ben askerliğimi yapıyo

düğünü söylemeyin ama orada

arkadaşları ona acıyorau seve

dum. Aklım başım İstanbul

ki bir hemşire hanım ağzından

rek değil acıyarak yanına yak

daydı, ne yaptılar ne yapmadı

kaçırdı ve ben ne yapacağırru

laşıyor artık arkadaşları ondan

lar diye aklım başımdan gidi

şaşırdım. Sanki dünyada yalnız

yordu, mektup yazıyordum an

kalmışım o zamanlar çocuğuz

kaçıyordu bu nasıl arkadaşlık
diyordum kendi kendime Ü. de

tabi ve artık annemle kalıyor
dum. Annem, ben, Ü . da imi

anlamıştı artık arkadaşlarının
kendisini istemediği ni ve Ü .

tuplar yazıyordular. O zamanlar
Ü. bir taraftan, annem bir taraf

Ü. 'nün hastalığı ilerliyordu. Ü .

başkalarına gidip muhabet yap

tar hastalıkları devam ediyordu

bunalımları arttı bu da nerden
geldi başımıza ve annem Ü.'yü

mak istiyordu sanki Ü. 'den her

o babalık çok iyi bir insa ndı öz
babaydı sanki bana p ara yollu

hastaneye yatırdı ve annem yi

kes kaçıyordu be � de onları ar
kadaşlarını gizli gizli izliyor

yor bana morel veriyor ben as

ne yılmıyordu çalışıyordu ve

dum böyle arkadaşlık ve dost

kerde ya sabır ya salarnet di

ben de çalışıyordum. Annem

luk olmaz olsun dedim kendi

yordum, babalık bana sen kafa

b�ni seviyordu çalışın arnı ve

kendime ve bana birşeyler ol

yı takma a skerliği yap derdi

beni seviyordu ama annem çok

maya başladı insanları sevmi

ben yapıyorduiii benim yüre

üzülüyordu onu üzüldüğünü

yorduın tek umudu bendim ve

ğimde sızılar başla dı, nöbet

biliyordu ve hende içime atma
ya devam ediyordum ve Ü. has

annem ve ilaçlardan bıkmaya

bekler ken kendim hep yannız

başladı evde kavgalar gürültü

hissettim sanki içim de i ntihar

taneden çıktı doktorlar Ü. 'ye

ler üzücü olaylar başladı nedir

kokusu var ya sabır ya selamet

artık ilaçlar yazmaya başladılar

bu talihsizlik ve ben kendimi

kendimi avutuyordum, başarı

ve ben de artık tek tük sigaraya

yiyip bitiriyordum, bir takım

sızlıkl')r başlamıştı artık içimde

başladım ve ahim artık bir has

müthiş sıkıntı vardı o sıkıntıyı

taydı ve annem onu özel dok

sorunlar meydana gelmeye baş
ladı, Ü. askerliği nasıl yapıca k

torl ara götürüyor ba ktırıyordu

nasıl olucak diye haykırıyorduk

günler geçiyordu beklenmedik

o da yoruluyordu. Gelelim ba

artık Ü. 'yle uğraşıyorduk, an

anda babalığın a biası Erzuru

na, alıimi alıyor gezdiriyor ona

nem mücadeleyi bırakmıyordu

ma geldi gözlerinı e inanama

morel veriyordum. Durgun su
lar gibiydi sanki o Ü. gitmiş

bende daimi son günlerde an

dım orda allah razı olsun yüz

nem rahatsız oldu, doktora ve

başı işimizi bağladı benim bö

başka Ü . gelmişti, ben kahrolu

doktorlara gitmeye başladı. Bi

lük komutanıyla işi bağladı ve

yordum o arkad aşlarını mu

ze hiç bahsetmiyordu, anam

14 aylı kken izine çıkıyordum

nen iyi merak etme diye mek

atamıyordum, aylar geçiyordu

habbette geçiyor onların ağzın

ayağım ayağım demege başladı

tam 1 O gün gidiyordum içimde

da l af hırakmıyordu. Ahim on

bir daha doktora gitmemiş o

lardan kat kat üstündü beni bı

anlarda bizim başımızda baba

müthiş sevinç v � r, anaını kar
deşimi görücektim otobüs bir

rakın ben onların ya nında ser

lık diye birisi ·vardı. Benim de

türlü varamıyordu nihayet eve

seriyelim s anki kavga cının te

askerliğim geldi, o zama nlar

geldik ve anaını evde ve yatak

kiydim. Korkuyorlardı ben de

yir mi yaşındayım, tutturdum

ta gördüm, çok zayıflamıştı ve

artık Ü . onlarında yanında çok

askere gidicem annem de git

masumdu ben hi sediyordum,

oğlum dedi, gitmez olaydım

yine aynıydı ve benim morelim

annemi hastaneye kaldırmışlar

çok çok bozuktu, hemşir eler

bunu yine içinıe atıyordu

o

ha-

·

abimi gördüm oda raha tsızdı

ayıp değil mi sokaklarda fuhuş
yapıyorsunuz diye bağırdı Ü.
burda çok haklıydı bir çocuğun
üstene gitmişler çocuğun kafa

d�ktorlar gelip gidiyorlardı ve
bende krizlerdeydim, talih ya
zım mı bir şanssızlık mı bir ka
der miydi bu, doktor iyi olucak
diyordu ayağını bana gösterme
diler kazayla yorgan açıldı ve

abimin hastalığı artmıştı, mü
cadeleye devam ediyordum ya
sabır selamet diyordum, Ü. söz
lerimi dinlemiyor, ilaçlarını al
mıy�rdu adeta uçuruma gidi
yorduk çok kötü bir şey bu

sına odun vurmuşlar bende iş
deydim daimi iş �ığrından çık

ayağının bir tanesinin yarısı
yoktu, hen ne yaptığımı bilmi
yorum . Ş aşırmıştı m aptallaş
m ıştım b aşım dönüyordu, be

Ü. 'yü hastaneye yatırdım, tek
kaldım bağırmak istiyordum

mıştı artık ben gittim onlarla
kavga ettim evet insanlar çok

haykırmak istiyordum, bir is
yandı bu, ya sabır ya salarnet

kaba ve küstahtı yardım edece
ğine zarar veriyordu ve işin as

yi n kanamasından gidiyorum
sandım, ben izinim de bitiyor
du ben kışlaya geri dönüyor
dum, askerliğe devam ediyor
d um bölük kom utanları assu
b aylar acılı acılı bana bakıyor

Ü.'nün ziyaretlerine gidiyor
dum, bunalımdaydım adeta
Ü. 'yü taburcu ettiler Ü. 'yü has
taneden çıkardım para istediler
param yok dedim durumu an
lattım hep acılı bakıyordu vay

du. benim tuhafıma gidiyordu
tümene haber gelmiş, annesi
nin öldüğünü söyleyin diye, ha
na birşey söylenıedi ve an geldi
ve askerliğim bitti ve yine acılı
acı�ı bakmaya devam ediyorlar
du ve atladım bir otobüse doğ. ru·:lstanbula, içimde büyük se
vinç var anaını kardeşimi baba
lığımı görücem ve hüzün tablo

halime diyordum Ü. 'yü a rtık
yannız bırakıyord�m, Ü. kafası
na göre ta kılıyordu başında
kimse· kalmamıştı çünkü ben
işe gidiyordum. Birgün hatıyor
rum, bira şişeşi alıp, onunla
konuşuyordu, ne yaptığını bil
miyordu, bir oraya bir oraya gi

lına geliyor bir işime gidiyor
dum ve çalışıyordum ve Ü. 'yü
bahtına bıraktım işe gitmek zo
rundaydım m alum ilaç parası
yemek parası gerçi. ilaç alını
yordu evde yemek kaynamıyor
du artık ikimizel e dışardan yi
yorduk, evet son durak h asta
neydi artık ordan haşka yerde
kurtuluş yoktu . B i r a rabaya

·

diyordu, ilaçlarını kullamıyor
du söz diniemiyor kavgalar edi

suyla karşı karşıyayclım. Baba
lık bana bir şey söyledi ve an
nemin öldüğünü söyledi. Dep�
remler oluyordu beynimde inti

yorduk bağırtılar ben hep alt
tan alıyordum, iyi davrantıkça

har etmek istiyordum bende
kan çanağına dönmüş gözler
abime baktım, o da hastalığıyla
uğraşıyordu, ne ağlıyor ne gü

acıyordu artık ama ben müca
deleyi bırakmıyordum yalnız
dım tek başıma savaşçıydı m,
artık ya sabır salarnet toplum
onu çok bozuyor yardım edece
gene zarar veriyordu onunla
konuşmuyor adeta dalga geçi
yor ama Ü.'nün konuşmaları
harfi harfine çok doğruydu bir
karşımızdaki komşu bir fahişe
onunla dalgasını geçiyordu Ü.

lüyordu, ona hak veriyorduk
d aimi o bir hastaydı babalığa
allah razı olsun bize iyilikleri
var öz bahaydı valiahi o görevi
ni yaptı harçlığımı gönderdi
abime sahip çıktı ve bize veda
etti. Kaldık ikimiz, ahim ve ben

daha çok üstüme geliyordu
krizlerdeyeli k ve herkes hana

bindik doğru hastaneye, orada
uyutucula r verdiler Ü. sarhoş
gibidi, bana bakıyordu imalı
gözlerle, içimin yağları eriyor
du adeta kendimi unutmuştum
artık kendimi bilmiyordum, yı
kılıyordum tel tel dökülüyor
dum çok bitkindim ve Ü. 'yü
odaya aldılar, siz gidin dediler
ve evin yolunu tutnıuştum sa
pık sapı� yürüyorclum kafam
hep ordaydı ne olclu nasıl oldu
Bir hafta görüş yoktu her şeyi
anlattım onlara l . hafta sonra
görüştürdüler artık evet evet
artık ziyaretlerine gidiyorcl u m•
Ü. alışınıştı artık oraya, ona
morel veriyorum seni alıcam
diyorum, gerçekten insanlık bir
toplum olsa ne işi var hastane
de ...
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l(aranlıl( Geceler
Gözlerimde hicran başucunda mum
C anevimde bir dost gibi l(aranlıl(
As abım perişan ve ruhum mağrur
Yol cuyum bir meçhul diyare artıl(
Arl(amda l(esildi her ses ve nefes
Talihim cismime dedirtınede pes . . .
Dertliyim� derdiınİ anlamaz herl(es�
Sırrını söylemez her · ruha ruhum.
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