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Pazar

Yüzyýl (The Century) adlý kitabýnda
Badiou yirminci yüzyýlýn sadece bir
kýyýmlar ve felâketler yüzyýlý olarak
anýlagelmesine karþý çýkarak, söz konusu
yüzyýlýn ayný zamanda bir yaratýlar ve
yeni yaklaþýmlar yüzyýlý olarak da
okunmasý, okunabilmesi gerektiðinin
altýný çizerek, Brecht, Breton, Beckett,
Pessoa, Mallarmé gibi pek çok büyük
sanatçý, yazar ve düþünürün, Gerçek
tutkusu diye nitelendirdiði bir tutkuya
sahip olduðunu öne sürer. Jacques
Lacanýn Hayâli-Sembolik-Gerçek
üçlemindeki Gerçek kavramýný, yani
bilinçdýþýný kasteden Badiouya göre
Gerçek tutkusu, Lacanýn da altýný çizdiði
üzere, bir nevi ulaþýlmazýn peþinde
koþma eðiliminin hem sebebi, hem de
sonucudur. Ulaþýlmaz olanýn insana
çekici gelmesi ve arzunun kaynaðýný elde
edilemeyene yönelik bir isteðin
oluþturmasý ise Deleuze için geride
býrakýlmasý gereken bir arzulama
biçimidir. Zira Deleuzee göre arzulamak,
ulaþýlmaz bir arzu nesnesinin peþinde
koþmaktan ziyade, doðrudan nesneler
üreten etkin bir eylemdir. Bu hesaba göre
ortaya çýkan sonuç bilinçdýþýnýn
ulaþýlmaz bir þey olmayýp, bilâkis üretken
arzuyu üreten bir boþluk olduðudur.
Deleuze pek çok kitabýnda arzunun
kendine karþý dönüþünün nasýl
gerçekleþtiðini deþifre etmekle kalmamýþ,
ayný zamanda arzunun üretici bir eylem
olduðunun da altýný çizmiþtir.
Özdeþleþmeye karþý duruþuyla tanýnan,
özdeþleþme nesneleri ve arzu nesneleri
arasýndaki iliþkiyi sýradýþý bir yaklaþýmla
ele alan Deleuze arzunun ve bilinçdýþýnýn
üretkenliði konusuna ilginç bir biçimde,
en olmadýk yerden parmak basar. Ona
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göre arzulamak nesnesini kendisi üreten
yaratýcý bir eylem biçimidir. Deleuze
varlýðý yaratýcýlýkla eþ tutar. Yaratýcýlýk
olabilecek her þeyi var kýlandýr. Bu
baðlamda sanat Deleuze için yaratýcýlýðýn
en radikal biçiminin yaþama geçirildiði
bir etkinlik, deðiþim sürecinin en uçta
yaþandýðý bir eylem, sanatçý ise
statükoya düþünsel dinamizmiyle
direnen, kendi varoluþ alanýný kendisi
yaratmak zorunda olan radikal bir
varlýktýr. Sanatçýnýn görevi ise gerek
geçmiþi yeniden yazan, gerekse geçmiþi
ironik bir þekilde yücelten, geçmiþte
kullanýlan dilin yapýsýný bozan, hem
biçimsel, hem de içeriksel olarak yeni
tarzlar deneyen, içerik-biçim iliþkisine
yeni boyutlar katan, kýsacasý anlam
aktarýmýnda kullanýlan araç gereci ve
teknikleri deðiþtirmek suretiyle anlam
kavramýna da yeni anlamlar katan
deneysel eserler üretmektir. Bu tür
eserler bizi içinde bulunduðumuz
mevcut-duruma hapsolmuþluktan
kurtarmakta iþe yarayabilir. Durum
dýþýnda düþünce üretip duruma dýþtan
müdahale etmek, ona içindekileri tersyüz
ederek dýþa dönmesini saðlayacak
þekilde yaklaþmakla mümkün kýlýnabilir.
Gerçekin bir boþluk olarak algýlanmasý
gerektiðinde Lacanla hemfikir olan
Deleuzeün Lacandan ayrýldýðý nokta
boþluðun üretkenliði konusuna iliþkindir.
Deleuzee göre söz konusu boþluk
sonsuz yaratcýlýða açýlan bir kapýdýr.
Bergsonun her büyük filozof yaþamý
boyunca tek bir fikir üzerinde düþünür
ve sadece o fikri geliþtirmeye çabalar,
sözüne sadýk kalmayý seçmiþ olan
Deleuze, kariyerine Kant, Bergson,
Leibniz, Nietzsche, Spinoza gibi
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filozoflarý tek tek ele aldýðý kitaplarla
baþlamýþ ve Felix Guattariyle beraber
yazdýðý Felsefe Nedir? kitabýndan bir
süre sonra, trajik ölümündense çok kýsa
bir süre önce kaleme aldýðý Katýksýz
Ýçkinlik: Bir Hayat kitabýyla
noktalamýþtýr söz konusu kariyeri. Benim
özellikle sevdiðim bu son kitapta
Deleuze en baþa dönerek Hume ve
Nietzscheyi yeniden, ama bu sefer farklý
bir biçimde ele alýr.
Nietzsche ve Humeun hayatlarýyla
felsefeleri arasýndaki derin ve karmaþýk
iliþkiyi gözler önüne sermek maksadýyla
kaleme alýndýðý aþikâr söz konusu kitap,
adeta Deleuzeün kendi felsefesinin de
bir özeti gibidir aslýnda. Yaþamý
boyunca ele aldýðý filozoflarý özetlemekten ziyade dönüþtürmeye ve kendi
felsefesine hizmet eder hale getirmeye
cüret ve teþebbüs etmekten çekinmeyen
Deleuze, bu kitabýnda da ayný yola
baþvurur ve Nietzsche ile Humeun
yaþamlarýný ve felsefelerini kullanarak
kendi felsefesinin bir özetini sunmaya
yeltenir okuyucularýna. Ölümüne çok
yakýn bir dönemde yazmýþ olduðu bu
kitapla Deleuze felsefesinin özünü
oluþturan aþkýnsal deneyimcilik
teorisine açýklýk getirmeye çalýþýr. Aklýn
sýnýrlarýný zorlamanýn gerekliliðine
inanmýþ bir filozof olan Deleuzeün
felsefesi, özetlenmesi namümkün bir
düþüncenin çekirdeðinin çatlamasýyla
açýða çýkacak düþünce parçalarýndan
oluþmakla beraber, söz konusu çatlama
neticesine ortaya çýkmasý kuvvetle
muhtemel yarýlma hattý boyunca tutarlý
bir seyir izler. Deleuze yaþamý boyunca
sadece tek bir fikri geliþtirmek için
didinip durmuþ ve bunu bir ölçüye kadar
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da olsa baþarabilmiþtir, ki o fikir varlýðýn
farklýlýkla, farklýlýðýn da yaratýcýlýkla ayný
þey olduðudur. Deleuzee göre varlýðýn
fark yaratmak mânasýný taþýdýðýný
söyleyebiliriz. Konuya açýklýk getirici
olacaðýný düþündüðümüzden Zizekin
Gerçek kavramsallaþtýrmasýna deðinmenin son derece mânidar olacaðýný ise hiç
þüphesiz dile getirebiliriz.
Ýdeolojinin Yüce Nesnesi adlý ilk
kitabýnda Lacanýn Gerçek kavramýyla
Kantýn kendinde-Þey kavramý
arasýndaki farkýn altýný þu sözlerle çizer
Zizek:
Gerçek kaydedilemez, ama biz bu
imkânsýzlýðýn kendisini
kaydedebiliriz, yerini tespit
edebiliriz: Bir dizi baþarýsýzlýða
neden olan trvmatik bir yerdir bu.
Lacanýn bütün söylemek istediði,
Gerçekin, kydedilmesinedir bu
imkânsýzlýktan bþk bir þey
olmdýðýdýr: Gerçek, simgesel
düzenin ötesinde, onun
ulaþamadýðý bir sert çekirdek,
bir tür Kantçý kendinde-Þey
olarak varolan aþkýn, pozitif bir
kendilik deðildir  Gerçek kendi
içinde hiçbir þey deðildir, simgesel
yapýdaki, merkezi bir imkânsýzlýða
iþaret eden bir boþluktan ibarettir.
Özneyi Gerçekin bir cevabý
olarak tanýmlayan esrarlý Lacancý
cümle iþte bu anlamda anlaþýlmalýdýr: Öznenin boþ yerini,
simgeselleþtirmesinin baþarýsýzlýðý
sayesinde kaydedebilir,
kuþatabiliriz, çünkü özne kendi
simgesel temsilinin baþarýsýz
olduðu noktadan baþka bir þey
deðildir. 1
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Bu alýntýdan da anlaþýlacaðý üzere
Gerçek, sembolik (simgesel) düzeni aþan
pozitif bir þey olmaktan ziyade, sembolik
düzene içkin bir hiçtir. Sembolik düzende
temsil edilmesi namümkün olduðu içinse
kayda geçirilmesi imkânsýz bir boþluktan
ibarettir. Hatýrlanacaðý üzere Kantýn
kendinde-Þeyi ise fenomenal düzlemi
aþan numenal boyutta konumlanmýþ,
bilinemez fakat düþünülebilir olan pozitif
bir olguydu.
Son yýllarda öne çýkan Quentin
Meillassouxnun spekülatif
materyalizminin temel iddiasý olan
kendinde-Þeyin insan düþüncesinden
baðýmsýz olarak bilinebileceði iddiasýyla
Zizekin aþkýnsal materyalizmi arasýndaki
en temel fark öznenin konumuna ve
iþlevine iliþkindir.2
Nitekim Zizek, The Speculative Turn:
Continental Materialism and Realism
adlý kitapta yayýmlanmak üzere
kendisiyle yapýlan bir röportajda
spekülatif realizmin en büyük
eksikliðinin bir özne teorisinden yoksun
olmasý olduðunu açýkça ifade etmiþtir.3
Hegel üzerine yazdýðý, Is it Still Possible
to be a Hegelian Today? adlý makalesinde ise Zizek kendi aþkýnsal
materyalizmiyle Quentin
Meillassouxnun spekülatif materyalizmi
arasýndaki farka Meillassouxnun ayný
kitapta yer alan Potentiality and
Virtuality adlý makalesine atýfta
bulunarak vurgu yapar. Zizeke göre
Meillassoux özneyi Lacanýn negatif
Gerçekiyle özdeþleþtirmek yerine
Kantýn pozitif kendinde-Þeyiyle
özdeþleþtirdiði için, savunduðu
aþkýnsallýk karþýtý içkin materyalizme ters
düþer. Bu baðlamda denebilir ki Zizekin
durduðu yerden bakýlýnca
Meillassouxnun tutarsýzlýðý
baðlýlaþýmcýlýkla (correlationism) itham
ettiði Kantýn çizdiði çerçeve içerisinde
kalmasýndan ve/yani insandan baðýmsýz
nesnel gerçekliðe (kendinde-Þey)
ulaþmak isterken kaçýnýlmaz olarak
aþkýnsal özneye gereksinim duymasýndan
kaynaklanýr. Oysa Zizeke göre bize
gereken ne aþkýnsal bir özne teorisi, ne
de özneyi nesnel gerçekliðe indirgeyen
bir nesne teorisidir. 4
Bize gereken aþkýnsallýðýn içkin olduðu
materyalist bir felsefe anlayýþý geliþtirmek
yolunda Hegeli Schellingle birlikte
yeniden okumak ve þunu akýlda
tutmaktýr:
Gerçek, karþý kutuplarýn dolaysýz
çakýþma noktasý olarak
tanýmlanýr: Her kutup dolaysýzca
karþýtýna geçer; her biri kendi
içinde zaten kendi karþýtýdýr.
Bunun tek felsefi muadili Hegelci
diyalektiktir: Hegelin
Mantýkýnýn en baþýnda Varlýk
ve Hiçlik birbirlerini tamamlamaz.
Hegelin söylemek istediði,
bunlarýn her birinin kimliðini
ötekinden farký sayesinde
kazandýðý da deðildir. Söylemek
istediði þudur: Varlýk kendi
baþýna, onu olduðu gibi, saf
soyutlanmýþlýðý ve belirlenmemiþliði içinde, baþka bir özgülleþtirmeye gerek duymadan
kavramaya çalýþtýðýmýzda,
kendisinin Hiçlik olduðunu
gösterir. 5
Hiçliðin Varlýða, Varlýðýnsa Hiçliðe
içkin olduðunu ortaya koyan bu sözler
numenal düzleme ait aþkýnsal bir olgu
olan kendinde-Þeyin bilinebilmesinin
düþüncenin saf içkinliði ile doðrudan
doðruya örtüþmesini gerektirdiðine
vurgu yapar. Düþünce dolayýmýyla
kendinde-Þeyin bilgisine ulaþmaksa
ancak bir çýkarma iþlemiyle mümkün
kýlýnabilir. Bir soyutlama yaparak,
nesnelliðin bizim öznelliðimize baðlý
olduklarý varsayýlan bütün tikel, somut
belirlenimlerini çýkartarak  bütün tikel,
belirli içeriklerin bu þekilde
soyutlanmasýndan sonra geriye kalan
þey tam da saf, boþ bir Düþünce
biçimidir.6
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Quentin Meillassoux bahse konu
spekülasyon biçimine Spekülatif
Maddecilik demeyi seçerken, Ray
Brassier benzer bir spekülasyon türüne
Spekülatif Gerçekçilik demeyi seçmiþtir.
Ýkisinde de ayný kalan sözcüðün
Spekülatif sözcüðü olduðu gözden
kaçacak gibi deðil. Belki de iþte bu
yüzden biz de az önce spekülasyon
terimini kendimizden emin bir biçimde
zikretmiþ olmamýza raðmen bunun ne tür
bir spekülasyon olacaðýný
dillendirmemeyi seçmiþizdir, kim bilir.
1

2007 yýlýnda Londradaki Goldsmiths
Üniversitesinde Ray Brassier, Quentin
Meillassoux, Graham Harman, ve Iain
Hamilton Grantýn konuþmacý olarak
katýlýmýyla düzenlenen bir konferansta
Brassier tarafýndan ortaya atýlan
spekülatif gerçekçilik kavramý insan
aklýndan, düþüncesinden, bilincinden
baðýmsýz gerçeklikler ve insandan
baðýmsýz kendinde-þeyler olduðunu
ortaya koyan felsefi bir akýmdýr. Gerek
Kýta Felsefesinden, gerekse de Analitik
Felsefeden radikal bir kopuþ
gerçekleþtirerek Kant ve Hegelin
uzantýsý olan tüm felsefi yaklaþýmlarýn,
Meillassouxun Sonluluktan
Sonra(After Finitude) adlý kitabýnda
ortaya koyduðu deyimle
baðlýlaþýmcýlýðýn(correlationism)
dünyadan baðýmsýz bir insan veya
insandan baðýmsýz bir dünya tasavvur
etmekten aciz olduðunu iddia eden
spekülatif gerçekçilik hem yeni bir
düþünce alaný, hem de yeni bir
düþünme biçimi yaratmasý baðlamýnda
önem arz etmektedir. Ýnsan bilincinden
baðýmsýz kendinde-þeylerin var olduðu
noktasýnda birleþen Brassier,
Meillassoux, Grant ve Harmanýn
felsefeleri arasýnda pek çok fark da
mevcuttur aslýnda. Ama biz þimdilik
birleþtikleri bu ortak nokta üzerinden
tartýþacaðýz spekülatif gerçekçileri,
özellikle de Meillassoux ve Brassieri.
Meillassouxnun Sonluluðun
Sonundan bir yýl sonra yayýmladýðý
Hiçliðin Çözülüþü(Nihil Unbound) adlý
kitabýnda Brassier, Heidegger ve
Deleuzeün zaman ve ölüm okumalarýnýn
eleþtirisi ve Lyotardýn Güneþ
Felaketi(Solar Catastrophe) makalesinin
bir yeniden okumasý üzerinden güneþin
4.5 milyar yýl içerisinde sönerek
dünyadaki yaþamý sona erdireceði
gerçeðinin insan bilincinden ve
düþüncesinden baðýmsýz bir gerçeklik
olarak görülmesi gerektiðini ve bunun da
hepimizin hâlihazýrda yaþayan birer ölü
olduðumuz anlamýna geldiðini öne
sürmektedir. Her iki yazarda da karþýmýza
çýkan ortak özellik kendinde-þey olarak
mutlaðýn(Meillassoux) ve
hakikatin(Brassier) var olabileceði
iddiasýný taþýyor oluþlarýdýr. Benim için
önemli olansa kendinde-þey olarak
ölümsüzlüðün veya sonsuzluðun,
ölümlü ve sonlu bir varlýk olan insandan
baðýmsýzlaþan kimliksiz ve kiþiliksiz bir
bilincin a-nihilistik spekülasyonlarý
dolayýmýyla politik bir amaç için
kullanýma sokulabileceði, sokulmasý
gerektiði gerçeðidir. Badiounun hakikat
ve olay teorisinden hareketle, bir
ölümsüzün gözüyle ve bilinciyle tasvir
edilen ölümlülerin dünyasý mevcut-yapý
içerisinde gedikler açmak suretiyle yeni
hakikatlerin zuhur etmesini saðlayacaktýr
kanaatindeyim.
3
Slavoj Zizek and Ben Woodard,
Interview, The Speculative Turn:
Continental Materialism and Realism,
eds. Harman, Bryant, Srnicek
(Melbourne: re.press, 2011), 415
4
Zizek and Ben, Interview, 415
5
Zizek, Ýdeolojinin Yüce Nesnesi, 186-7
6
Zizek, 187

Koza

karanlýðýn diðer yüzü
aydýnlýk kokluyor
kelebekten yapraklarý
sonbaharýn

Düþ

düþ'tüysen sen
yola-düþ, yeniden.

Nü

insan;
giyinik olsa da, nü.
nü: ü ve n!

Çirkef

lotus çiçeðini
içinde barýndýrýr her çirkef.
senin çirkefinden
nasýl çiçek açacaðýz biz Kýbrýs,
hem de
kaktüs fýþkýrýrken her yerimden
senin suyundan
nasýl akacaðým
orman olmak istediðim
bahçeye
Jazz: çirkefte yetiþen lotus
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"Sütün içine birkaç tane
Çörekotu atarlar;
Nazar deðmesin diye.
Lekeler aklýðýný
Siyah tanelerle.
Eskiden minyatür ustalarý
Bozmak için kusursuzluðu
Resimde bir suretin
Taþýrýrlardý boyasýný
Ýsteyerek sýnýrlarýndan...
Kusurlu dünyamýzda
Yer yoktur kusursuzluða..."

Metin Altýok
Ünlü düþünür Lukacs'ýn "Estetik"
kitabý Marks'ýn "Bilmiyorlar ama
yapýyorlar" soyutlamasýyla baþlar.
Marks'ýn, Ýsa dahil teolojik dünyaya
itirazlarýný, Lukacs'ýn ondan el
alarak bu soyutlamayý hangi
yazarlarý "tepelemek" için
kullandýðý bu yazýya hariç.
(Marksist düþünürlerinden Zizek'in
Marks'a nazire yaparak, "biliyorlar
ama yine yapýyorlar" sözleriyle
baþka bir anlam kapýsý açtýðýný
hatýrlatalým.) Bu yazý kapsamýnda
bizi ilgilendiren, Marks'a atfedilen
bu soyutlamanýn, kitabi bilgiye/
"bilmeye" sahip olmayan hayat
bilgisi erbabýnýn kendiliðinden
"yapmasýný" da içeren böylece
bile-isteye sýnýrý aþarak yerleþik
okur tarafýndan "çarpýlmayý" göze
alan çapraz bir okumadýr. Gündelik
iþlerin soyut bilgisine sahip
olmayan ama yapan "alt" örnekleri
geçip, "üst" bir örnek verelim:
Usta-çýrak iliþkilerindeki teorik ve
pratik el verme, icazet verip izacet
almanýn "bilme" görgüsü bir yana
bir hattat ya da nakkaþ, kendi
bilgisini akademisyen gibi
sistematize edip soyutlayamýyordur
ama kendince bilip yapýyordur.
(Önce söz mü vardý sahi?

Baþlangýçta söz vardý, söz
tanrýylaydý, tanrý sözdü, cümlelerini
hatýrlayalým... Peki, bana dilin
insandan çok sonra insan
tarafýndan icat edildiðini, söyleyen
kimdi?)
Gündelik hayatýn bilgesi olan
kiþiler kitabi ve kavramsal anlamda
"bilmiyorlar"sa da uzun
soyutlamalarla gün öldürmek
yerine belli cümleler icat etmekten
de geri kalmýyorlardýr. Kýssadan
hissesi olan bu cümlelerden biri,
hiçbir iþte dikiþ tutturamayanlar için,
çýraklýðýn/acemiliðin aleyhine
ustalýðýn lehine kullanýlan "Her iþten
çýrak/acemi çýkmak" cümlesidir.
Arapça'da "acem"in Arap
olmayanlar, Arapça'yý iyi
bilmeyenler anlamýna geldiðini,
"acemi"nin ise tecrübesizliði
içerdiðini not düþerek ilerleyelim.
Konuyu edebiyatla iliþkilendirirsek;
"Acemiliðe" övgü þair Turgut Uyar
ile baþlayýp biten bir þey deðil.
Ünlü besteci Berlioz'un, arkadaþý
ünlü besteci Saint-Saens için
söylediði, "Saint-Saens her þeyi
biliyor, tüm eksiði acemilik"
cümlesi de, "acemilik" ve "ustalýk"
kavramlarýnýn sanatsal disiplinin
deðiþik alanlarýnda da yürürlükte

olduðunun delilidir. Yine de
"yenilgi arsýzlýðý"ný da içeren "her
iþten çýrak/acemi çýkmak"
cümlesine en anlamlý itiraz Turgut
Uyar'dan gelir: "Efendimiz
acemilik..." Uyar, ustalýðýn sorunlu
olduðunu, illa ki usta olacaksak
"korkulu ustalýk"la yetinmemizi ve
acemiliðe dönmemizi önerir.
"Düz" okuma yerine "çapraz"
okumayla bir baþka eþikten
geçelim: Tam "usta" olurken baþa
dönüp yeniden "çýrak olmak",
hilekârlýðýna ceza olarak, tanrýlarca
bir kayayý dik bir tepenin doruðuna
yuvarlayarak çýkarmaya mahkûm
edilen ama doruða ulaþtýðýnda her
daim kayayý elinden kaçýrýp
eyleme yeniden baþlamak zorunda
kalan Sisifos efsanesiyle de
iliþkilendirilebilir. Sisifos,
deneyimin eksik kalmasýnýn veya
bile-isteye kusurlu býrakýlýp
tamamlanmamasýnýn güzelliði
olarak da okunabilir.
Sözü nereye getirmek istiyorum,
hangi derdin dertbanýyým?
Anlamlarý arkadan dolanmadan lafýn
özünü devrime býrakmadan
söyleyeyim: Ben, devletlerin,
resmi tarihlerin "çok bilmiþlik"
muhalifliðin ise "sürekli acemilik",

yani eksik bilmiþliðin söylemi ve
eylemi olduðuna inananlardaným.
Bu nedenle de her iþten, aþktan,
her devrimden ve her þiirden çýrak
çýkmanýn mecazi olarak da somut
olarak da müjdeli, kýymetli bir hal
olduðuna inanýrým. Bu, yenilgi ve
yanýlgý arsýzý olmayý, baþarmamayý
marifet bilmeyi deðil, tersine
baþardýktan sonra da baþarýlandan
þüphelenip yeni sürecin acemisi
olmayý içeren diyalektiktir. Öte
yandan, kendi bilgisinin acemiliði
bir tür "acemiliðin bilgeliði"dir. Bu
da; Arapça "bilgiler" anlamýndaki
"malumat" ile, Farsça "satan,
taslayan" anlamýndaki "furuþtan"
oluþan malumatfuruþluðun yani, çok
bilmiþliðin, aklý evvelliðin, devlet
taklidi kusursuzluðun, kavram
bunamasýnýn ve iktidarýnýn reddidir.
Kusursuzluðun yaradana mahsus
olduðu dini baðlam bir kenara,
minyatür ustalarýnýn kusursuzluðu
bozmak için bir sureti taþýrmalarý,
"efendimiz acemilik" olarak
deðerlidir. Ama daha da deðerlisi,
olup bitenler karþýsýnda içlenmek
kadar, hiç'lemeyi ve hiç'lenmeyi
bilip, kendine ve hayata yeniden
baþlamaktýr.
(Özgür Gündem/18.12.2011)
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Yaþar Kemal Sanat, gerçek sanat, zulmün,
þiddetin, tüketici oburluðunun, insanca olmayan her
davranýþýn karþýsýndadýr. Çünkü bana göre ne olursa
olsun, her biçim sanatýn birinci iþi baþkaldýrýdýr.
Sanat insanlarý yalana, zulme, bitip tükenmeyen
anlamsýz savaþlara, bütün kötülüklere karþý uyarýr.
Umut, insanoðlunun sahip olduðu en büyük
deðerlerden biridir. Ben hep umudun türküsünü
söylemeye çalýþtým diyerek; Gerçekten þu sanat
dedikleri, hele bugünlerde ne iþe yarýyor?
Sanat insanlarý yalana, zulme, bitip
tükenmeyen anlamsýz savaþlara bütün
kötülüklere karþý uyarýr. Ne olursa
olsun, sanatýn birinci iþi baþkaldýrýdýr.
Bu sözler, geçenlerde Fransa tarafýndan
en üst düzey Fransýz niþaný olan Legion
dHonneur- Grand Officier ile
ödüllendirilen usta yazar Yaþar Kemale
ait. Törende, özgürlük, eþitlik ve
kardeþliðin tüm insanlýðýn ortak özlemi
olduðunu ve birçok sanatçý gibi
kendisinin de dünyayý güzelliðin
kurtaracaðýna inandýðýný ifade eden
Yaþar Kemal; Sanat, gerçek sanat,
zulmün, þiddetin, tüketici
oburluðunun, insanca olmayan her
davranýþýn karþýsýndadýr. Çünkü
bana göre ne olursa olsun, her
biçim sanatýn birinci iþi
baþkaldýrýdýr. Sanat insanlarý
yalana, zulme, bitip tükenmeyen
anlamsýz savaþlara, bütün
kötülüklere karþý uyarýr. Umut,
insanoðlunun sahip olduðu en
büyük deðerlerden biridir. Ben hep
umudun türküsünü söylemeye
çalýþtým diyerek; Gerçekten þu
sanat dedikleri, hele bugünlerde ne
iþe yarýyor? diye soruyor. Aslýnda
usta yazar belli ki bir sorudan öte
günümüz sanatýnýn
iþlevsizleþtirilmesinden ve
yozlaþtýrýlmasýndan rahatsýzlýðýný dile
getiriyor.
Gerçekten de bugün artýk sanat büyük
ölçüde, bir zamanlar olduðu gibi ne bir
meydan okuma, ne bir baþkaldýrý
olmanýn ötesinde ne yazýk ki; tek deðer
ölçüsünün para olduðu devasa
boyutlardaki eðlence ve gösteri
sanayisinin pazarlanan bir tüketim
nesnesi ve metasý haline
dönüþtürülmüþtür.
Adýna popüler kültür ya da kitle kültürü
denen benzeþtirici ve yozlaþtýrýcý kültür
artýk eðlence sanayisinin bir kolu haline
gelmiþ durumda. Sanat da bundan
payýný alýyor tabi. Sanat, nesneleþmiþ,
parçalanmýþ, yabancýlaþmýþ insanýn açýk
kimliðine kavuþmasý gibi bir iþleve
sahipken içi boþaltýlýp koflaþtýrýlýyor.
Düzenin ve sistemin bir parçasý haline
dönüþtürülüyor.
Sanat yapýtýnýn metalaþtýrýlmasý,
okurun, izleyicinin bir tüketiciye
dönüþtürülmesiyle mümkün
olacaðýndan; sistemin, düþünen ve
yargýlayabilen gerçek okur yerine,
magazinel sýðlýðýna müþteri yetiþtirmesi
gerekiyor. Etik kavramýndan nasibini
almamýþ çoðu yazar-çizerler de
medyanýn elinde magazin gereci, konu

mankeni haline geliyor.
Bugün artýk sanatçý yaratýcýlýðý, sanat
yapýtýndan daha çok kendini sunuþ
biçiminin orijinalliði için harcanýr hale
gelmiþtir. Yani sanatçý ürettiklerinden
çok, kendisiyle, kendisini pazarlamayla
var olabiliyor. Birer ticari nesne halinde
sunulmak durumuna düþmüþ ya da
düþürülmüþtür. Sanatçý ve sanat yapýtý
ticari piyasanýn maddi kurallarýný
keþfetmiþtir artýk. Ticari nesneden
hiçbir farký kalmamýþtýr.
Çaðdaþ iletiþim ve teknolojik geliþim
bir yandan sanatý geniþ kitlelere
ulaþtýrýrken, bir yandan da
ticarileþtirerek, düzeyinin
düþürülmesine, yozlaþtýrýlmasýna çanak
tutmaktadýr. Sanatçý buna karþý tavrýný
geliþtirirken, bu yolla kirletilmeye
çalýþýlan insaný ve insansal olaný
kollamayý da gündeminden
düþürmemelidir.
Sanatçý insanlýðý umutlarýnýn ve
geleceðinin tek gerçek sahibi yapmada
üzerine düþeni yerine getirmediðinde,
taþýdýðý sanatçý ve aydýn kimliði
erozyona uðrayacaktýr. Kendine baðlý
olma bir anlamda güncel olana baðlý
olmaktýr. Bu, hem sanatçýnýn birey
olarak kendini yaþamýn içine býrakmasý
hem de insanlýðýný duyumsamasý ve
kavramasý anlamýna gelir.
Sanatýn bir iþlevi de insanlarýn yaþamýný
daha dolu, daha gerçek yapmaktýr.
Bunu hayal etme yetimize dayanarak
gerçekleþtirir sanat. Robert Lynd,
hayal etme yetisini, (imgelem)
küçümsemeyi, görmek mucizesini
reddeden bir amanýn durumuna
benzetir ve ekler; gözlerimizi açan
ve hislerimizi etrafýmýzdan, gerçek
þeylerden haberdar eden hep bu
imgelemdir. Onun olmadýðý yerde
fenalýk, bencillik ve ölüm vardýr.
Onun eksikliðinden doðabilecek
sonuçlarýn en iyi örneðini ulusun
ulusa, sýnýfýn sýnýfa yaptýðý vahþice
muameleler bize gösteriyor.
Sanatsal imge, insanýn doðayla,
toplumla ve kendisiyle iliþkisinin
somut, özel, tikel görünüþlerinin
doluluðu içinde, estetiksel olanýn
zihinsel biçimi olduðuna göre; sanat,
kurulu düzenlere yerleþmiþ,
düþünmeyen ve düþünmemeyi öneren
insanlarýn deðil, yarýný arayan insanlarýn
elinde biçimlenecektir
Bütün bunlara karþý durmak sanatýn ve
sanatçýnýn boynuna borçtur. Çünkü
gerçek sanat; zulmün, þiddetin, insanca
olmayan her davranýþýn karþýsýndadýr.
(Özgür Gündem/22.12.2011)
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Afrika dahil bütün kara parçalarýnda
kadýnlarýn payýna þiddet düþüyor
Güney Afrikada Apartheid rejimine
karþý mücadele eden kadýnlar þimdi de
yoksulluk ve AÝDS ile mücadele
ediyor. Hindistanda ise etnik, kültürel
ve dinsel farklýlýklar kadýnlara yönelik
baský politikalarýnda birleþiyor.
Araþtýrmalara göre; Hindistanda her
yarým saatte bir kadýn tecavüze
uðruyor ve her 75 dakikada bir kadýn
yakýlarak öldürülüyor. Birçok kadýn
kaza sürü verilerek öldürülüyor. 10 bini
aþkýn kadýn namus gerekçesiyle
katlediliyor.
HÝNDÝSTANDA CENÝN
CÝNAYETLERÝ, SÖZDE NAMUS
CÝNAYETLERÝ, PEMBE ÖRGÜT VE
SOPA
Hindistanda ultrasonla bebeðin
cinsiyeti tespit ediliyor ve kýz çocuklarý
dünyaya gelmeden öldürülüyor. Cenin
cinayetleri denilen bu cinayet türü
nedeniyle son 20 yýlda 10 milyonu
aþkýn kýz bebek salt cinsiyetinden
dolayý kürtajla alýndý. Kürtajýn saðlýksýz
ortamlarda yapýlmasý nedeniyle de çok
sayýda kadýn yaþamýný yitiriyor.
Müslümanlar tarafýndan uygulanan bir
gelenek ise baþka ülkelerde de sýkça
görülen kadýn sünneti.
Hindistanda tablonun diðer yanýnda
kadýnlarýn güçlü direnci var. Kadýna
karþý þiddet, tecavüz ve namus
cinayetleriyle mücadele için Pembe
Örgüt anlamýna gelen Gulabi Gang
adý altýnda bir araya gelen kadýnlar
pembe-sarý renkler giyiyorlar ve
erkeklerden korunmak için dövüþ
teknikleri öðreniyorlar. Gulabi Gangin
lideri Sampat Pal amaçlarýný þu
sözlerle ifade ediyor:
Bizi hor görenlere ve acýmasýz
erkeklere karþý sözler yeterli olmuyor.
Bu nedenle kadýnlara kendilerini nasýl
koruyacaklarýný öðretiyoruz.
7 bin üyesi bulunan Hindistan
Devrimci Kadýnlar Örgütü (India
Revolutionary Women Organization AIRWO) Genel Sekreteri Sharmistha
Choudhury ülkesinde kadýn bedeni
üzerinde süren deðiþ tokuþ ve sistemli
katliamýn en büyük sorunlardan biri
olduðunu söylüyor. Choudhuryýn
dikkat çektiði baþka bir nokta ise
Hindular ve Müslümanlar arasýndaki
savaþta diri diri yakýlan kadýnlar.
Choudhury, ülkesindeki kadýnlarýn
yaþadýðý sorunlarý þöyle sýralýyor:
Evlenilecek kiþinin seçimi
küçük bir azýnlýk için söz konusu.
Çoðunluk için ailenin seçtiði ile
evlenmek mecburiyeti esastýr.
Gelenekler ve toplumsal baskýlar
aðýr bastýðý için, yasal deðiþimlerin
pratikte izlenmesi k mümkün

deðil. Yasalar kadýna kýsmen hak
tanýmýþ ama kýrsal kesimlerde,
gelenekler daha aðýr basýyor. Hâlâ
kadýnlar namusu korumak,
temizlemek gibi gerekçelerle
özellikle Kuzey Hindistan
eyaletlerinde kuma gömülerek
ölüme terkedilebiliyor. Bu konuda
ciddi bir muhalefetin olmasý,
buradaki gelenek ve göreneklerin
uygulanmasýný engellemiyor. Sözde
namus cinayetleri olarak
adlandýrýlan cinayetlerin bir baþka
gerekçesi kastlar arasý evlenme.
Son 5 yýldýr bu nedenle birçok
kadýn öldürüldü.
Kadýnlarýn ucuz iþgücü olarak
görüldüðü için eskiye oranla daha fazla
iþ bulabildiðini belirten Choudhury,
burada da cinsiyetçi sömürünün
devrede olduðuna dikkat çekiyor ve
þöyle devam ediyor: Sendikalaþma
hakký olmayan bu iþlerde çalýþan
kadýnlarýn genç ve iyi görünümlü
olmalarý tercih ediliyor. Ýþverene
yeterince çekici gelmeyen
kadýnlarýn iþ sahibi olma þanslarý
düþük. Bu anlayýþ medya ve büyük
þirketlerce yayýlýyor.
Choudhury, özgürlük mücadelesi
için Hindistanlý kadýnlarýn daha fazla
nedeni olduðuna, bu nedenle de
geleceðin kadýn devrimi ile
þekilleneceðine inanýyor ve þunlarý
söylüyor:
Biz kadýnlar ilerlemeye,
geliþmeye doðru yürüyüþümüzü
baþlattýk. Þimdiye kadar bunu
kapitalist kurallar çerçevesinde
yaptýk. Kadýnlarýn uzun saatler ve
güvensiz koþullarda ve çok düþük
ücretlerle, yetenek veya eðitim
istemeyen iþlerde çalýþmasý,
kadýnlarýn seks iþçisi olarak
kullanýlmasý, bunlar hep kapitalist
düzenin getirdiði eksiklerdir. Biz bu
düzeni deðiþtirme baþarýsýný elde
edemediðimiz sürece bu
eksikliklerle yaþamak zorundayýz.
Hindistanda, deðiþik ýrk, kültür ve
dinler birarada yaþýyor. Hinduizm,
Budizm, Jainizm ve Sihizmin doðum
yeri olmasýyla birlikte Zerdüþtlük,
Yahudilik, Hýristiyanlýk ve Ýslam hepsi
bölgenin kültürünü þekillendirdi.
Hindistanda en büyük mücadele Ýngiliz
sömürgesine karþý verildi. Hindistanýn
baðýmsýzlýða götüren ise ismi yüce
ruh anlamýna gelen Mahatma Gandi
oldu. En çok kadýnlarýn desteðini alan
Gandinin milyonlarý içine alan
mücadelesi ile Hindistan 1948de
Hindistan baðýmsýzlýðýna kavuþtu.
Ancak geleceðin en büyük güçlerinden
biri olarak gösterilen Hindistanda derin

yoksulluk ve eþitsizlik devam ediyor.
GÜNEY AFRÝKADA AÝDS,
GÝZLÝ SÜNNET
Güney Afrikada ýrkçý Apartheid
rejimine karþý mücadelede aktif rol alan
kadýnlar þimdi yoksulluðun, AÝDSin
pençesine düþüyor. Irkçýlýða karþý
mücadeledeki sembolleþen Güney
Afrikada kadýn olmak AÝDS
oranlarýndan da anlaþýlacaðý üzere
dezavantajlý olmak anlamýn geliyor.
HIV, iþsizlik, yoksulluk, açlýk gibi
sorunlar Abankobi Kadýnlar
Topluluðunun (Abanqobi Women
Together) verilerine göre ilk önce
kadýnlarý etkiliyor. Topluluk üyesi
Gloria Sibongize Mtchilibe, ülkesinde
kadýna yönelik cinsiyetçi uygulamalarý
þöyle özetliyor:
Ýþsizlik, Güney Afrikanýn
geneli için geçerli olan bu problem
kadýnlarý daha fazla etkiliyor.
Çünkü genç kadýnlarýmýz mali
sorunlardan dolayý okullara
girebilseler bile eðitimlerini
tamamlayamýyorlar. Bu nedenle
iþsizliðin yanýnda eðitimsizlik de
ciddi bir sorun olarak karþýmýza
çýkýyor. Özellikle kýrsal kesimdeki
kadýnlar eðitimsizliklerinden dolayý
kendilerini savunamýyor ve temsil
edemiyorlar. Tüm bunlarýn sonucu
da kadýnlar üzerinde aðýr baskýlar
olarak karþýmýza çýkýyor. Bu
baskýlar sadece politik deðil, ayný
zamanda sadece kadýn
olduklarýndan dolayý karþýlaþýlan
baskýlar var.
Mtchilibenin dikkat çektiði bir diðer
sorun ise kýrsal kesimlerde kadýnlarýn
erken yaþta evlendirilmesi. Bu konuda
ailelerin belirleyici olduðunu kaydeden
Mtchilibe:
Evlilik hem ailenin hem de kadýnýn
kendi isteði doðrultusunda oluyor
ancak kýrsal kesimde söz konusu olan
daha çok ailelerin belirleyiciliði. Sünnet
uygulamasý var. Kimi zaman kadýnlar
kendi istekleri ile de sünnet olabiliyor.
Süreç gizli yaþandýðýndan, çok bilgi
yok. Öyle ki sünnet edilecek kadýnlar
daða götürülüyor ve orada kimse
tarafýndan bilinmeyen bir mekanda bu
uygulama yapýlýyor. Bu konuda
yasalarda ne yasaklayan ne de serbest
býrakan bir belirlemeye rastlýyoruz.
Zorla yapýlýrsa cezaya tabii ancak eðer
þikâyet olursa. Zorlama ile olduðu
durumlarda þikayet olasýlýðý da çok
düþük.
Mtchilibede AÝDS nedeniyle kýzýný,
iki kuzenini ve bir kardeþini
kaybettiðini anlatýyor. Mtchilibe,
Güney Afrika halký genel olarak

aslýnda bu hastalýðýn çaresinin
bulunduðu ancak siyah nüfusunu
azaltmak için bu çarenin insanlara
açýklanmadýðý görüþünde. Ýþin baþýnda
yer alanda tabi ki ABD. Bu konuda
somut bir araþtýrma yok ancak bir
öngörü olarak öne sürülüyor. Sivil
toplum örgütleri olarak enerjimizin
büyük bir yoðunluðunu buraya ayýrmýþ
durumdayýz.
Güney Afrika uzun yýllar Ýngilizler
ve Fransýzlarýn sömürgesi altýnda
yaþadý. Ticari üs ve koloni olarak uzun
yýllar sömürge bir ülkede yayýlan beyaz
ýrkçýlýk Birinci Dünya Savaþýndan
sonra aðýrlýk kazandý ve 1924te baþa
geçen General Herzogun zamanýnda
çýkarýlan kanunlarla meþru hale
getirildi. Herzog 1934 senesinde
çýkarttýðý kanunlarla siyahlara yurttaþlýk
ve siyasi haklarýný ellerinden aldý.
Uygulamaya konulan beyaz ýrkçýlarýn
Apartheid rejimi Ayrý Tesisler Yasasý,
Grup Bölgeleri Yasasý, Nüfus Kayýt
Yasasý gibi üç temel yasaya
dayanýyordu. 1980den sonra
Apartheid rejimi toplumsal muhalefet
sonrasýnda yumuþama evresine girdi.
Nelson Mandela serbest býrakýldý.
Afrika Milli Konseyi 1991 senesini
Ýktidarýn halka devredilmesi için toplu
eylem yýlý ilan etti. Ayný sene
Apartheid rejimi sona erdi, Hakikatleri
Araþtýrma Komisyonlarý kuruldu.
Buraya maðdur olarak baþvuranlardan
çoðu kadýndý. Bugün Güney Afrikada
11 resmi dil, Siyah, Beyaz, Renkli,
Hintli olmak üzere dört ýrk, tüm
yurttaþlarýn aktif katýlýmýyla
oluþturulmuþ bir anayasa ve iki baþkent
var.
Temsili demokrasiye geçmesinin
ardýnda ýrkçýlýðýn büyük oranda sona
erdiði Güney Afrikada sorunlar
bitmedi. Ülkede süren yolsuzluk ve
beraberinde getirdiði yoksulluk, halkýn
büyük bir çoðunluðunu etkiliyor.
Ýþsizlik en önemli sorunlar arasýnda
gösterilirken, Güney Afrikanýn
günümüzde en büyük sorunu AÝDS.
BM AIDS ile Mücadele Programýnýn
yayýmladýðý raporda, Afrikanýn Sahra
altý bölgesinde bu virüsü taþýyan
eriþkinlerin yüzde 57sinin kadýn ve
gençlerin yüzde 75inin genç kadýnlar
olduðu kaydediliyor. Güney Afrikada
hastalýða yakalanan 15-24 yaþ
grubundaki gençler arasýnda her 10
erkeðe karþý 20 kadýn bulunuyor.
(Güneþ ASLAN / Fatma KOÇAK
imzalarýyla, Þiddet girdabýndan kadýn
direniþ deneyimleri baþlýðýyla 25 Kasým
2011 tarihli Özgür Gündemde
yayýmlanan dosyadan derlenmiþtir 
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"Belki de bize en yakýn þey ölüm;
fakat bu beni korkutmuyor, haklý
olan her þey için savaþmaya
devam edeceðiz"
(Maria Teresa Mirabel 1936)
"Bunca acýyla dolu ülkemiz için
yapýlacak her þeyi yapmak bir
mutluluk kaynaðý; kollarýný
kavuþturup oturmak ise çok
üzücü"
(Minerva Argentina
Mirabel 1926).
"Çocuklarýmýzýn, bu yoz ve zalim
sistemde yetiþmesine izin
vermeyeceðiz. Bu sisteme karþý
savaþmak zorundayýz. Ben kendi
adýma her þeyimi vermeye
hazýrým; gerekirse hayatýmý da"
(Patria Mercedes Mirabel 1924)
25
Kasým,
Dominik
Comhuriyeti'inde Clandestina
Hareketi'nin öncülerinden, Mirabel
kardeþler olarak bilinen Patria
Mercedes, Minerva Argentina ve
Maria Terasa isimli üç kýz kardeþin
Rafael
Leonidas
Trujillo
diktatörlüðüne karþý yürüttükleri
mücadelenin sembolleþtiði gündür.
Trujillo diktatörlüðünün Mirabel
Kardeþler'in kendileri için büyük bir
tehlike olduðunu açýklamasýnýn
ardýndan, 25 Kasým 1960'ta,
Dominik Cumhuriyeti'nin kuzey
bölgesinde, bir uçurumun dibinde
üç kadýnýn cesedi bulunur. Bu
katliam
hükümet
yanlýsý
gazetelerde "araba kazasý" olarak
yer alýr.
Mirabel
kardeþler
siyasal
özgürlükler adýna mücadele ettikleri
için hapsedildiler, iþkencelere
maruz kaldýlar, en sonunda
hapishanedeki eþlerini ziyarete
gittikleri sýrada arabalarýndan zorla
indirilerek tecavüz edildikten sonra
iþkenceyle katledildiler. Bu katliam
emekçi halklarýn, özellikle kadýnlarýn
büyük öfkesine yol açtý
25 Kasým, 1981'de Kolombiya'nýn
baþkenti Bogota'da toplanan Birinci
Latin Amerika ve Karayip Kadýnlar
Kurultayý ve 1999'da Birleþmiþ
Milletler Genel Kurulu kararlarýndan
bu yana "Kadýna Yönelik Þiddete
Karþý Mücadele ve Uluslararasý
Dayanýþma Günü" oldu. 25 Kasým,
toplumsal cinsiyet eþitsizliðine,
ayrýmcýlýða, toplumsal þiddete, aile
içi þiddete, savaþa, ýrkçýlýða ve
kadýnlarý, kadýn haklarýný yok sayan
sistemlere,
tecavüzcü
katil
devletlere ve rejimlere karþý
kadýnlarýn eylem günüdür.
Minerva, Maria ve Patria
Üç
kýzkardeþ cesurca Trujillo faþist
diktatörlüðüne karþý mücadele
yürütüyorlardý.
1960 Haziran ayýnda diktatörlük
karþýtý Clandestina'yý kurmuþlar ve
büyüttükleri mücadeleleriyle rejim
karþýtý hareketin sembolü haline
gelmiþlerdi.
Onlarýn kod adý "Kelebek"ti, halen
de kadýnlarýn baskýya ve zulüme
uðradýðý her yerde "Üç kelebek"
olarak
uçuþmaya
devam

ediyorlar
Nerede bir kadýn
tecavüze uðrarsa, nerede bir kadýn
tecavüze karþý mücadele ederse ve
nerede
kadýnlar
seslerini
yükseltirse, "Üç kelebek" hep
yanlarýndadýr
Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabel
kardeþlerle
özdeþleþmiþ
mücadeleci kadýnlar, egemen
sistemin hedefinde olmalarýna inat,
hâlâ sahte demokrasiye ve kadýný
ezen, aþaðýlayan geleneklere karþý
eþitlik için mücadele ediyor.
Karayipler'de bir ada ülkesi olan
Dominik Cumhuriyeti, Batýlýlarýn
Amerika'ya geldiklerinde ilk
sömürge baþkenti yaptýklarý yer
olarak biliniyor. Uzun yýllar Ýspanya
ve Fransa'nýn sömürgesi olarak
kalan ülke, 1900'lü yýllarýn baþýnda
ABD tarafýndan iþgal edildi. ABD
1924'de geri çekildi ve ülkeyi 1961
yýlýna kadar diktatör Raphael
Leonidas Trujillo'un eline teslim etti.
Toplumsal muhalefete karþý dünya
tarihinin en acýmasýz yöntemlerini
kullanan Trujillo diktatörlüðü
döneminde binlerce kiþi katledildi,
onbinlerce kadýna tecavüz edildi.
Diktatörlüðe
karþý
kurulan
Clandestina Hareketi'nin birçok
aktivisti tutuklandý, cezaevine atýldý.
Diktatör Trujillo'nun 1961 yýlýnda
öldürülmesiyle dönem kapandý.
Yaþarken bile Dominik için bir
efsane olan üç kadýn, ölümleriyle
de hem Latin Amerikalý kadýnlarýn,
hem de Dominik'in yazgýsýný
belirlediler. Trujillo'nun iktidardan
1961'de düþürülmesinden sonra
açýlan mahkemelerde rejimin
pislikleri, Mirabeller'in büyüyen
hatýralarýnýn önünde gün yüzüne
çýkarýldý.
Cinayetin kanýtlarý, ayný zamanda
30 küsur yýl süren kanlý diktatörlüðe
açýlan 'Latin Nürnberg Mahkemesi'
olarak bir dönemi yargýladý. Yoksul
bir ada ülkesi ve güçlü bir tarihsel
mirasý
olan
Dominik
Cumhuriyeti'nde
temsili
demokrasiye geçilmiþ olmasýna
raðmen, uzun yýllar ABD'nin
denetimi altýnda kalmaya devam
etti.
Dominik
Cumhuriyeti'nde
kadýnlarýn en büyük sorunu hâlâ
tecavüzler ve cinsel saldýrýlar.
Yasalardaki birçok düzenlemeye
raðmen, kadýnlarýn haklarýný
kullanmasý hâlâ zor. Kadýnlar adeta
ikinci sýnýf vatandaþ muamelesi
görüyor. Þehirlerde yasalara göre
mal sahibi olabilen kadýnlar, kýrsal
bölgelerde halen toprak sahibi
olamýyor. Eþleri öldüðü zaman
toprak erkek çocuða kalýyor. Eðer
kadýnýn erkek çocuðu yoksa eþi
öldüðünde topraðýn sahibi olabilir.
10 milyonluk ülkede, diktatörlük
zamanýnda
birçok
kadýn
öldürülmüþ ya da kaybedilmiþ.
Devlet Baþkaný Leonel Fernandez
liderliðindeki hükümet eskisi gibi
doðrudan ve sýklýkla öldürme
yoluna baþvurmasa da kayýp
olaylarý devam ediyor. Özellikle grev
zamanlarýnda cinayetler ve kayýplar
artýyor.
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1
heyelan bölgesidir dipte yaðmur, rüzgâr gülü
en diri sýcaðýn sönmüþ aydýnlýðýna döner durur
bölgesidir hayýrsýz uðursuz ispirtodan nem kapmýþ
henüz bile deðildir kendinden geçmiþ bir iki yaþ.
2
özlenir özlenmez þu yüz hatýrýna mý, bak þimdi
tütsü limonlarýnýn çekirdeði ucunda þerbet
dört deðil de gel üçe baðlayalým bu zinciri, bu aksý
içerde barýnaklarýmýz hem dar hem kar diyorlar
çorak der gibi paçada tutkal, bir arý, bir iðne
oldu mu þimdi, iþi týkýrýnda þu ete kemiðe rahmet.
3
boþu ne doldururlar,
ne de çekerler boþa kürekleri
ekþi bir terbiye elinde arabacýlarýn atlar
tam tavýndadýr
filanca bilmem yýldan kalma
yatarken kanatsýz kilim.
4
özenip bezenir iyi mi,
folklorik öðelerine kalabalýðýn
damda kemancý
kilerde baðlama girer kýrma bir orkestra
soluduðunca yakar ciðeri
yerli yerindeyse her þey
hiçbir þey döndüremez sözünden
ki cümle þahittir buna
hem oynak hem kara kaþ kara gözlüdür
iyi mi, helâlinden.
5
sorun benim, o kayýp fayý
çim sahanýz altýndan geçiremedim
çürükçe bir kimya coðrafyanýzda,
kimyanýzda pis bir magnezyum.
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Hani
Hani
Hani
Hani

çýplak ayakla kýzgýn kumlarda yürürsün bir öðle vakti
elini yaktýðýnda çocuk gibi diþ macunu sürersin üfleyerek
yýllar sonra bir tanýdýða rastlarsýn uzak bir þehirde
o aný daha önce yaþamýþ gibi olursun sisli bir bahar sabahý

Hani
Hani
Hani
Hani

kaygýlý gözlerle dalar gidersin geçmiþine otururken bir parkta
býkkýn bakýþlarla seyredersin yalan dostluklarý çevrende
kulaklarýnda çýnlar yapmacýk gülüþler, yapay kahkahalar
suratýna iner bir tokat gibi ihanetin yalýn gerçeði kalleþçe

Yarýsý nevrotik, yarýsý þizofrenik
Yarýsý avuntu, yarýsý yalan...
Yarýsý hayal, yarýsý rüya
Yarýsý býçak, yarýsý hançer...
Kaçmak istersin
Kaçabilirsin
Kaçarsýn.
Ama asla kendinden kaçamazsýn...
Yaþamak
böyle bir þey be dostum...
Siyah beyaz
bir fotoðraf karesindeki,
flû bir sokak kedisi......
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Hayatýn herhangi bir döneminde Gönül
Yazar hayraný olmak yeterince ilginçken
bunu ortaokul yýllarda yapmak
orjinalliðinde bir arkadaþýmýz vardý.
Kelimenin tam anlamýyla farklý bir insandý.
Hani 'çok samimi olduðu kimse olmaz ama
herkesler onun deðiþik bir þey yapmasýna
izin verir' modeli bir insan. Evren torpillisi
bir tipi olsa dünyalarý ele geçirirdi ki, o
açýdan þansý pek yoktu. Yýllar geçti Gönül
Yazar'ýn ne yaptýðýný anlayamadým ama o
arkadaþý gördüm yýllar sonra gazetede;
soyadýný deðiþtirmiþ. Ailesiyle arasýnda bir
þey mi olmuþ diye sordum soruþturdum.
Olmamýþ. Böyle de acayiplikler olmasa ne
yaðmurun tadý var, ne de güneþin.
Bir de edebi bir kelime seçmiþ soyadý için.
*
Ýnternet'in internet olduðu zamanlar (19981999-2000), mIRC'ye girip birileriyle 5 dakika
insan taklidi yapýp sohbet ettikten sonra
anlamsýzca sövmenin verdiði utanç ne
zaman biter ey daðlar. Kurtar bizi. O
dönemde ergen olan onbinlerce genç bu
sorundan mustarip. IP'den bir haber,
aylarca birbirimize sövdük durduk. Hatta
efsanevi turkishmusic.org'daki Sezen Aksu
tartýþmasý da bu dönemin þahlanýþý
sayýlabilir. 'Bazý þeyler eskiden daha zordu
evladým' tadýndaki 60 yaþ üzeri
muhabbetlerimiz için böyle böyle malzeme
topluyoruz.
*
ZAZ'ý geç mi öðrendim ne. Saðlam müzik.
Melodiyi özlemiþiz.
*
Göz-Haset-Nazar üçlemesine rakip tanýmam.
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Nuri Bilge Ceylan'ý filmi olsun, bilumum
festival ve sanat filmi yönetmeni olsun, ne
olursa olsun. Bu üçlünün içinde geçtiði
herhangi bir hikaye kadar asla ilgi çekemez.
Göz, haset ve nazarý çok güzel
harmanlarsanýz çevrenizdeki herkesi bir
nebze bilime yaklaþtýrabilirsiniz. Kafanýzda
kurun ve yapýn. Size güveniyorum.
Bilim dedim de; CERN'de tanrý parçacýðý
deneyinin yapýmýnda emeði geçen bilim
adamlarýndan birinin yerinde olmak
istemeyen insandan ben biraz korkarým.
Sebebini bilmem ama korkarým.
*
'Ben seni deðil, senin yýlbaþý kurasýna
yoðunlaþma enerjini sevdim ey sevgili'. Ha
sevgili, bir de çok fazla yoðunlaþýp ileriki
aylarda bizi saðlam bir finansal krize
sokacak hediyeler almazsan memnun
olurum. Bir de ona da ufak buna da ufak bir
þey alayým fikri kimden çýktýysa bana onun
adýný söyle. Onunla görüþmek istiyorum.
1-2 yýl masalarda yer alýr bu ufak þeyler,
sonra bir tarafa kaldýrýlýrlar. Öyle ufak
olmalarýna raðmen gizli bir teþkilat kurup
dünyayý
ele
geçirebileceklerini
düþünüyorum. Ufaklar ama sayýlarý epeyce
fazla.
*
Çok içilen ortamýn az içicisi olmak mý kötü,
az içilen ortamýn çok içicisi mi. Birinde hafif
alay, ulaþýlan kafaya ulaþamama zorluðu.
Diðerinde ise, etrafý tamamen
umursamadan hafif kýskanç bakýþlar. Ýþte
burada içmenin varlýðý sorgulanýp, farklý
çýkarýmlara ulaþýlabilir. Farklý bir platformda
içmenin sosyolojik deðerlendirmeleri

konulu açýklamamýza hoþgeldiniz. Sevgiler.
*
Kalbinin röntgeni çekilmiþ ve gerçek aþký
ben çýkmýþým mealinde çok þeker bir forward
mail aldým. Evet, forwardcýlar kedi
resimleriyle çýktýklarý powerpoint
sunumlarýndan farklý bir kafaya ulaþtýlar.
Yorulmak yok, yola devam.
*
Kafanýn, aklýn kullanýlmadýðý platformlarda
olanýn fikir parçacýlýklarý elbette olmayacak,
ne bekleniyor ki!.. Kullanýlmayan körelir
olayý tamamen doðru. Çalýþtýrýn, çalýþtýrtýn.
*
'ZAZ' ne þahane bir müzik yapýyor. Ben
daha yeni uyandým. Fakat canlý performans
kayýtlarý albüm kayýtlarýndan daha da güzel.
*
Yeni yýla bir piyano baþýnda 'Dertliyim
Arkadaþ'ý söyleyen bir Ajda Pekkan ile
girmek istiyorum. O olmazsa Tarkan ile
Bülent Ersoy gece boyunca 'Bir Ben Bir
Allah Biliyor'u söylesin. Ýkisinden biri
olsun. Bu arada 2012'de Bülent Ersoy Rock
yapsýn, Hande Yener Sinan Akçýl'la yollarýný
ayýrsýn, Daft Punk ile Ajda düet yapsýn.
Konsantre olursak olabilir. Desteðinize
ihtiyacýmýz var özellikle Rockcý Bülent Ersoy
konusunda.
*
Bir de yeni yýlda 'maç izleyen sarýþýn
güzelden gurur duymak' düþüncesi hem
halkýmýz, hem taraftarýmýz, hem tarafsýzýmýz
hem de medya tarafýndan desteklenmesin.
Kameranýn 5 saniye sarýþýn güzeli ve onun
çýlgýn tezahüratlarýný göstermesi, bundan
duyulan gururumsu haz. Güzele güzelliðini

çok hatýrlatmamak lazým. Çünkü, güzel
güzelliði hatýrladýkça gaza gelir, yoluna
düþen garibana yapmadýðýný býrakmaz.
Naza çeker, hevesli gibi gözüküp, vazgeçer.
Herþey beklenir güzelden. Güzel, hem
güzeldir hem de bunun farkýndadýr. Bütün
çirkinler adýna konuþuyorum; bu sese kulak
verin.
*
Ýzdivaçlarda 24 yaþýndaki gencin 82 yaþýnda
eþ aramasýný da gördük. Dünya, farklý bir
yere hep ilerliyordu da fikir özgürlüklerinin
bu kadar kamuoyuna yakýn kaynaklardan
ya da sadece TV izleyen bünyelere de
ulaþabilmesi beni ciddi anlamda
sevindiriyor. Daha fazla özgürlük, daha fazla
eriþim, ötekinin farkýna varmak. Þahane!
*
Hayat bazen Erol Taþ'ýn but yemesi kadar
vahþi, bazen Erol Taþ yerine sizi koyacak
kadar acayip, bazense sizi but yapacak
kadar acýmasýz.
*
Yepyeni bir yýl, yine bir sürü çocuðun
sevimli gösterilmeye çalýþýldýðý takvimler
göreceðiz. Gülenler, kafasýnda deðiþik
þapkalar, çizgi film karakterleriyle pozlar ve
aðýz kenarlarýnda çakulat(!) bulaþýklarý.
Kullansak da kullanmasak da bir yerden
göreceðiz onlarý bir müddet. Baský kalitesi,
resim çözünürlüðü hiç önemli deðil. Tek bir
fotoðraf kâðýdýna basýlmýþsa, deðerlidir.
Millet olarak fotoðraf kâðýdýný atamýyoruz.
Çok deðerli görüyoruz. Garip bir bað var
aramýzda. Belki de 36 tane poz çektiðimiz
ancak 23 tanesinin baskýdan sað salim
çýktýðý dönemlerden kalma bir takýntý.
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... FÝLM ...
Steven Spielberg: "Filmlerimi önce kendim için yapýyorum,
sonra matematiðe kafasý basmayan herkes için."
"E.T", "Jaws" ve "Schindler'in Listesi" gibi
unutulmaz filmlerin yönetmeni Steven Spielberg, 18
Aralýk'ta 65 yaþýna bastý.
Spielberg tüm zamanlarýn en iyi yönetmenlerinden
biri olarak kabul ediliyor. Çünkü, sinemaseverleri tüm
diðer Hollywood yönetmenlerinden daha fazla
heyecanlandýrmayý ve aðlatmayý baþardý. Seyirci,
Spielberg'in yarattýðý katil köpek balýðý "Jaws" ile
yepyeni bir gerilim sinemasý keþfetti. "E.T" ile bilim
kurgu filmlerinde bile aðlanabileceðini gördü
Ünlü yönetmenin doðum günüyle birlikte iki filmi
Amerikan sinemalarýnda vizyona girdi.
Bunlardan biri Avrupa'da çoktan gösterilen ve
sinema eleþtirmenlerinin "Spielberg'in geri dönüþü"
olarak adlandýrdýðý "Tenten'in Maceralarý". Belçikalý
çizer Hergé'nin dünyada en çok satan çizgi romanlar
arasýna giren ünlü karakteri Tenten'i üç boyutlu
animasyon tekniðiyle beyazperdeye uyarlayan
Spielberg, 1980'li yýllardan beri Tenten'in sinema haklarý
için uðraþ veriyordu. Filmin yapýmcýlýðýný Yüzüklerin
Efendisi üçlemesinin ünlü yönetmeni Peter Jackson
yaptý. "Indiana Jones" ile büyüyen kuþaðýn Avrupa'da
hayranlýkla izlediði film, ABD'de Spielberg'in doðum
gününden iki gün sonra gösterime girdi.
Bugünlerde gösterime girecek olan diðer filmi de,
Birinci Dünya Savaþý döneminde genç bir adam ile atý
arasýndaki dostluk iliþkisini anlatan "Savaþ Atý" (War
Horse).
Hollywood'un çalýþkan ve çok yönlü
yönetmenlerinden biri olarak anýlan Spielberg'in
baþrollerinde Daniel Day-Lewis'in Abraham Lincoln'ü
canlandýrdýðý "Lincoln" filmi 2012 yýlýnda gösterime
girecek. Spielberg ise o arada bir robot ayaklanmasýný
konu alan "Robopocalypse" için kamera arkasýna
geçecek.

... FÝLM ...

Spielberg'in planlarý arasýnda "Indiana Jones"
serisinin 5'incisini çekmek ve yapýmcý olarak da
"Jurassic Park"ýn 4'üncü bölümünde dinozorlara
yeniden hayat vermek de var
Dev dinozorlar dünyasýný anlatan "Jurassic Park"
büyük ilgi görmüþtü
Spielberg, "Tenten'in Maceralarý"nýn Paris'teki ilk
gösteriminde þöyle konuþmuþtu:
-Ben daha çok kontrolden çýkmýþ bir filmciyim. Ben
hikâye anlatmayý seviyorum. Bu, ciddi tarihi konular
hakkýnda da olabilir, Tenten gibi eðlenceli konularda
da olabilir. Ben zaten 12 yaþýmdan bu yana film
çekiyorum, o zamanlar 8 mm ile çekerdim
ABD'nin Ohio kentinde Yahudi bir ailenin oðlu olarak
dünyaya gelen Spielberg, Kaliforniyalý iki film okulunun
baþvurusunu geri çevirmesine raðmen sinema
heyecanýndan vazgeçmedi.
1974 yýlýnda bir televizyon dizisinde yönetmen
yardýmcýsý olarak sinemaya baþladý ve ardýndan 1974
yýlýnda ilk uzun metrajlý filmi "The Sugarland Express"i
çekti. Henüz 28 yaþýndayken tüm dünyada sinema
giþelerini sallayan ve köpek balýðý deyince herkesin ilk
aklýna gelen "Jaws"ý çekti ve sinema dünyasýnda yeni
bir çýðýr açtý.
Spielberg'in bu baþarýsýný bir nevi efsaneleþen macera
ve aksiyon film serisi "Indiana Jones" doruða taþýdý.
1982 yýlýnda çektiði ve küçük bir Amerikalý çocuðun
uzaylý bir varlýkla kurduðu dostluk iliþkisini konu alan
bilim kurgu filmi "E.T" ise bütün zamanlarýn giþe
rekorunu kýrdý. "E.T"nin rekorunu kýran yine Spielberg'in
çektiði, dev dinozorlar dünyasýný anlatan "Jurassic
Park" kýrdý. Ne ki, filmleri giþe rekorlarý kýrmasýna raðmen
Spielberg o dönemde Hollywood'da yine de çok ciddiye
alýnmýyordu. Ta ki siyahî bir kadýnýn Amerika'nýn güney
kentlerindeki yaþamýný anlattýðý ve 11 dalda Oscar'a aday

gösterilen "Mor Yýllar"ý (The Color Purple) çekene
kadar.
Bu baþarýyý pekiþtiren bir diðer büyük film de
"Schindler'in Liste"si oldu. 1994 yýlýnda Altýn Küre,
ardýndan da En Ýyi Yönetmen ve En Ýyi Film dallarýnda
iki Oscar ödülünü alan Spielberg, "Schindlerin Listesi"
için "Bu film benim hayatýmý deðiþtirdi" diye
konuþmuþtu.
Bu filmi çekmeden önce, Polonya'ya giderek toplama
kamplarý ve toplama kamplarýnda hayatýný kaybedenler
ve onlarýn yakýnlarý hakkýnda yýllarca araþtýrma yapan
Spielberg "Ben artýk Polonya'ya gitmeden önceki ben
deðilim" diye konuþmuþtu.
Oskar Schindler (Liam Neeson, Polonya'ya gelmiþ
bir iþ adamý.. Nazilerin baþta olduðu Ýkinci Dünya Savaþý
yýllarýnda Alman burjuvazisiyle içli dýþlý olarak
kendisine bir fabrika açan Schindler, yaþanan soykýrýma
ilk baþlarda duyarsýz kalsa da, sonunda herþeye raðmen
bir insan olduðunu hatýrlýyor ve fabrikasýný Yahudileri
kurtarmak için bir umut yuvasý haline getiriyor. Ýkinci
Dünya Savaþýnda 1100 Yahudi'yi faþist zulmünden
kurtaran Oscar Schindler'in gerçek yaþam öyküsünden
yapýlmýþ bir uyarlama "Schindler'in Listesi" hem tarihi
hem estetik boyutuyla bir baþyapýt olarak sinema
tarihinin unutulmaz filmleri arasýnda
Daha sonra "Er Ryan'ý Kurtarmak" adlý filmiyle de En
Ýyi Yönetmen Oscar'ýný alan Spielberg, sadece film
çekmekle kalmadý, "Dream Works" adýyla kendi
stüdyosunu kurarak onlarca filme yapýmcý olarak da
imza attý. Spielberg, 2009 yýlýnda sinemaya katkýlarýndan
dolayý kendisine verilen Altýn Küre Özel Ödülü'nü, bir
diðer usta yönetmen Martin Scorsese'nin elinden
alýrken, Scorsese'yi kastederek "Ýþte ilhamým karþýmda
duruyor" demiþti.
(Deutsche Welle)

Ey kalbim!
Koru kendini!
En uzun geceden kýsa geçtim.
En esmer iklimden kumral. En uzun
kýþtan yaðmursuz. Ve rüzgârsýz
ve yapraksýz ve sarý'sýz geçtim
adý var kendi yok sonbahardan.
Ah o þarkýlarýn gözü kör olsun!..
Ki gözlerimle gördüm; denizlerin
durulduðunu dalgalanmadan
Vardým ki, yurdumdan herkes
çekilmiþ. Efkâr 'kayýp', canlar kýrýk,
meyhaneler ibadet nedeniyle kapalý.
Þehnaz Divan dedim uyumak
anladýlar. Altyazýsý olmayan bu filmde
demode bir hasret rolüne ben þahsen
kendim razý olduysam, kendi
kurduðum cümlede tercüme hatasýna
dönüþmeyeyim diyeydi.
Yurt dedim vatan dediler.
Þahit istedim þehit verdiler.
Ýki devlet bir ada(m) barýþ kalmaz
arada dedim. Dinlemediler.
Îlâhî adalet barikattýr dediler,
mecburi istikamet yeþil hat.
Ah o þiirlerin gözü kör olsun!..
Ki gözlerimle gördüm; bir memleketin
daðlarýna bahar yerine bayraklarýn
geldiðini.
Kimvurdu'ya gitmiþ bir tarihin
ezberinden dönüyorlar. Yurtseverleri
boyayýp casus yaptýlar. Casuslarý
boyayýp kahraman, katilleri boyayýp
vatanperver yaptýlar. Daha ne
yapsýnlar. Ustalarý ölmeden
yað sattýlar, bal sattýlar, sýnýrlarda
meydanlarda sahte baharlar, yalancý
Mayýs pazarladýlar. Hangi þelâlenin
gücü yeter ada'mýn kirini temizlemeye?
Ve hangi þair toplumcu þiir yazdýðýný
iddia edebilir, toplumsuz kalan
þehirlerde?
Ey kalbim öðrenmeye bak yerli bir
yabancý gibi yaþamayý doðduðun
yerde. Bir gün bir yolcu gelir
uzaklardan, yazýlýr ilk cümlesi
romanýn, baþlar o ertelediðin
edebi yolculuðun. Bir gün mutlaka!
Belki yaðmur bile yaðar hatta!
Ey kalbim! Sen yeter ki, metin ol!
Ve koru kendini
kurþununu kaybeden
kalemlerden.

