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Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i
doðanýn sonsuzluðuyla bir tutmuþ ve yarattýðý doða felsefesiyle aþkýnsal düzlemin doðanýn
ta kendisi olduðunu ortaya koymuþtur. Transendental Materyalizm'in kuramsallaþtýrmaya
çalýþtýðý sonsuzluðun içkin olduðu sonlu bir varlýk tezahürü de iþte Schelling'in en azýndan
teoride gerçekleþtirdiði bu içkin aþkýnsallýk modelinden feyz alýnarak hayata geçirilmelidir
Hatýrlanacaðý üzere Badiou felsefenin
dört koþulunu aþk, bilim, sanat ve siyaset
olarak belirlemiþti Varlýk ve Olay adlý
kitabýnda. Badiouya göre hakikat ancak
mevcut durumdan, düzenden, rutinden
radikal bir kopuþ neticesinde zuhur
edebilirdi. Bireyin özne olabilmesi için iþte
bu radikal kopuþa sebep olan olaya
sadakat göstermesi ve Lacanýn sözleriyle
ifade edecek olursak arzusundan ödün
vermemesi
gerekirdi.
Sembolik
gerçekliðin dayatmalarýna karþýn
aþklarýnýn hakikatine sadýk kalmayý
seçecek iki özneyi birbirinden farklý iki
dýþa yansýtma  içe yansýtma
mekanizmasýna benzetebiliriz. Ýçine
doðduklarý toplumun yapýsal olarak küçük
birer modeli olduðunu iddia edecek kadar
ileri gitmeye cüret ve teþebbüs etmekten
kaçýnmayacaðýmýz bu iki mekanizmanýn
etkileþiminden, ortaya mevcut toplumsal
yapýdan farklý yapýsal özellikler sergileyen
yeni bir dýþa yansýtma  içe yansýtma
mekanizmasý çýkmasýnýn ise kuvvetle
muhtemel
olduðunu
sözlerimize
ekleyebiliriz. Ne var ki bu noktada akýlda
tutmakta fayda gördüðümüz önemli bir

Pazar

olguya da temas etmenin zaruri olduðunu
düþündüðümüzden þunlarý da affýnýza
sýðýnarak kaleme almayý uygun
bulduðumuzu
ifade
etmeden
geçemeyeceðiz: Ýki kümenin ara kesiti
olarak zuhur eden söz konusu yeni
mekanizma kendi içinde dýþa yansýtma ve
içe yansýtma komponentleri olarak ikiye
bölünmüþ olacaðýndan, adýna aþk (love)
demeyi alýþkanlýk haline getirdiðimiz
duygu durumunun her iki özneyi de
tekilliðe indirgeyip birleþtiren aþkýn
(transendental) bir birlikten ziyade, her
iki öznenin de birbirine içkin (immanent)
olduðu bir ikilik durumu þeklinde zuhur
ettiðini dile getirebiliriz. Lâkin iþte tüm
bunlarý öne sürebilmek için öncelikle
Romantik aþk kavramýnýn biz bir
bütünüz anlayýþýna ters düþen bir
biçimde Badiounun aþk kavramýnýn
ikimiz de kendi içinde bölünmüþ birer
hiçiz anlayýþýný benimsediðini teslim
etmeliyiz.
Aþk(Olay) anlayýþý Badiounun
aþk(olay) anlayýþýyla iþte bu noktada
örtüþen Deleuzeün her aþk kendi
sonuna doðru ilerler, her bilinç kendi
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ölümünü ister, sözüne ters düþen bir
biçimde Marcel Proustun Swann in Love
(Aþýk Kuðu) adlý yapýtýnda kahramanýmýz
Odette adlý bir kadýna çýlgýnca aþýktýr,
fakat Odette artýk onu sevmemektedir.
Çaresizlik ve acýlar içinde, acý çekmekten
kurtulmanýn tek yolunun artýk Odettei
sevmemeyi baþarmaktan geçtiðini
düþünür önceleri. Ama kýsa bir süre sonra
idrak edecektir ki aslýnda istediði Odettee
olan aþkýný sürdürmeye devam etmesine
raðmen acý çekmiyor olmaktýr, zira aþýk
olmaktan duyduðu(duyacaðý) haz buna
baðlýdýr. Eðer aþký biterse hayatý da
anlamsýzlaþacak ve ölmeyi arzulamasa
bile pek yaþayasý da olmayacaktýr. Yani
bir nevi psiþik ölüme mahkum olup
buhrana sürüklenecektir. Buradaki mesele
aþk acýsý yaþamakta olan reddedilmiþ
öznenin psiþik ölümden sonra psiþik
yeniden-doðumu hayata geçirip, artýk
Odettee aþýk olmamasýna raðmen,
kendini aþýk olmak kapasitesini yitirmemiþ
bir özne olarak yeniden yaratýp
yaratamayacaðý meselesidir. Anlam
dünyasýnýn koordinatlarý alt-üst olmuþ,
gereçeklikle arasýndaki bað yara almýþ bir
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insanýn yeniden anlamlý bir hayata
kavuþmasý ve tekrar aþýk olabilecek
yetkinliðe eriþmesi ancak eski benliðini
geride býrakýp yeni bir benlikle yeniden
doðmasýyla mümkün kýlýnabilir. Bizim
ölümsüzlükten anladýðýmýz iþte budur. Her
insan ölümlü olduðu gibi her aþk da
sonludur. Lâkin týpký her insan gibi her
aþk da yeniden doðmaya, fakat bu sefer
farklý bir nesneye yönelmiþ olarak,
muktedirdir.
Neyse o, yani tam da bir kurbandan
baþka bir þey, bir ölüm-için-varlýktan
baþka bir þey ve dolayýsýyla ölümlü bir
varlýktan baþka bir þey. Bir ölümsüz:
Ýnsanýn baþýna gelebilecek en kötü
durumlar,
o
kendini
hayatýn
karmakarýþýk ve zorbaca akýþý içinde
ayrý bir yere koyabildiði sürece, onun
böyle olduðunu, yani ölümsüz olduðunu
gösterir. Ýnsanýn herhangi bir veçhesini
düþünmek için, bu ilkeden yola çýkmamýz
gerekir. Ýnsan haklarý varsa da, bunlar
kesinlikle hayatýn ölüme karþý haklarý
ya da sefalete karþý hayatta kalmanýn
haklarý deðildir. Ölümsüzün kendi
kendilerine dayanan haklarýdýr ya da
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Sonsuzun ýstýrap ve ölüm denen
olumsallýðýn üzerinde uygulanan
haklarýdýr. Sonuçta hepimizin ölecek
olmasý, geride sadece tozun kalacak
olmasý, Ýnsanýn, koþullarýn onu maruz
býrakabileceði hayvan-olma ayartýsýna
karþý koyabilen biri olarak kendini
olumladýðý
anda
sahip
olduðu
ölümsüzlük kimliðini hiçbir surette
deðiþtirmez. 1
Bir ölümsüz olabilmek, daha doðrusu
hâlihazýrda olunubulunan ölümsüzlüðü
idrak etmek suretiyle hayata geçirebilmek
için ölümden kaçmak çözüm deðildi.
Bilâkis hayatta kalýp ölümlülüðü en ince
ayrýntýlarýna ve en uç noktasýna kadar
tecrübe etmek suretiyle hâlihazýrda ihtiva
ettiði ölümsüzlüðü yazarak açýða
çýkarmak gerekiyordu. Ölümsüz olabilmek
için önce ölmek gerektiði gibi bir durum
söz konusuydu. Ýlk bakýþta çeliþik gibi
görünen bu paradoksal durum ise insanýn
içindeki ölümsüzlük potansiyelini
gerçekleþtirmesi için son derece gerekli
bir koþuldu. Ölü bir insanýn bir daha asla
ölemeyeceði bariz olduðuna göre, bir ölü
formunda
sürdürülen
yaþamlarýn
ölümsüzlere ait yaþamlar olduðu
söylenebilirdi. Ölüm kaçýnýlmaz bir sondu
elbet, fakat bu son sonluluðun sonu
olabilirdi ancak. Sonluluðun sonunun da
sonsuzluðun baþlangýcý olduðunu ise
bilmiyoruz bu aþamadan sonra söylemeye
gerek var mý. 2
Bir gün hepimiz öleceðiz, bunu hepimiz
biliyoruz. Bilmediðimiz þey bu ölümün
hangi koþullar altýnda ve ne zaman
gerçekleþeceðidir. Sadece ölecek
oluþumuzu bilmek bile hayatlarýmýzý
hâlihazýrda yaþamakta olduðumuzdan
farklý yaþamak için geçerli ve yeterli bir
sebeptir. Ama ne yazýk ki pek çoðumuz
yaþamlarýmýzý bir gün mutlaka öleceðimiz
gerçeðini inkâr üzerine kurmuþtur. Eðer
insanlar bir gün mutlaka öleceklerinin
idrakiyle yaþýyor olsaydý, hâlihazýrda bir
ölümsüzmüþ gibi sürdürürlerdi bence
varlýklarýný. Þunu demek istiyorum: Þu
anda yaþýyor olduðumuza göre,
hâlihazýrda ölümden arýnmýþ, yani
ölümsüz varlýklarýz hepimiz de. Zira zaten
ölümsüzlüðün ilk þartý yaþýyor olmak, yani
ölü
olmamaktýr.
Diðer
yandan
bakýldýðýnda görülen ise þudur: Henüz
ölmediðimiz, yani ölümden arýnmýþ
olmadýðýmýz için hepimiz ölümlü
varlýklarýz. Yaþam bir ölüm sürecidir ve
ölümsüzlük ancak ölümlülük ortadan
kalkýnca, yani artýk ölmek namümkün bir
hâl alýnca mümkün olup olasýlýklar alanýna
dahil edilebilir. Dünyayý deðiþtirebilmek
içinse hayatý ve ölümü, ikisinin de
ötesindeki sonsuzluktan önce ve/fakat
ikisini
de
aþan
sonsuzluktan
düþünebilmek gerekir. Sonluluktan sonra
hiçbir þey yoktur, bir hiç vardýr zira. Her
yeni þey iþte bu hiçlikten mevcut anlam
dünyasýnýn koordinatlarýný bozguna
uðratacak þekilde, yani bir anlamsýzlýk,
biçimsizlik, yokluk formunda zuhur eder.
Bu kendinde-þey Lacanýn Gerçek,
Kantýn ise Numenal dediði, zaman ve
mekâný aþan transendental düzlemin ta
kendisiymiþ gibi görünebilir. Oysa The
Indivisible Remainder (Bölünmez Artýk)
adýný taþýyan ve Schellingin felsefesini
Lacancý bakýþ açýsýyla okuyup yeniden
yazan kitabýnda Zizek, Lacanýn
Gerçekiyle Kantýn Numenalinin ayný
þeyler olmadýðýný söyler. Peki o zaman
nedir bu kendinde-þey?
Bilindiði gibi Kantýn aþkýnsal
idealizmini
Hegelin
spekülatif
idealizminden ayýran en önemli fark,
Kantýn
kendinde-þeyi
düþünebileceðimizi
fakat
bilemeyeceðimizi, Hegelinse kendindeþeyden ancak Mutlak Bilgiye dair
neticeler çýkarabileceðimizi dile
getirmesinden kaynaklanan bir farktýr.
Kendi anlam dünyamýz baðlamýnda
yeniden yazacak olursak diyebiliriz ki
Kant bizim birer ölümlü olarak kendindeþeyi (ölümsüzlüðü, sonsuzluðu)
düþünebileceðimizi ama bilemeyeceðimizi
(tarif edemeyeceðimizi) söylerken, Hegel
kendinde-þey (ölümsüzlük, sonsuzluk)
düþüncesinden ancak bizim-için-hayatýn
(ölümlülüðümüzün,
sonluluðun,
fenomenler dünyasýnýn) anlamý hakkýnda
çýkarýmlar yapabiliriz demektedir. Her iki
durumda da kendinde-þey olarak
sonsuzluk veya ölümsüzlük soyut bir fikir
olmanýn ötesine gidememekte ve
kendinde-þey olarak ölümsüzlük Tanrýyla

bir tutulmak suretiyle dinin etkisinden
kurtulamamýþ metafiziksel bir düzleme
yerleþtirilmektedir.
Kanta
göre
ölümsüzlük ölümlülüðü çevreleyen bir
durumken, Hegel için ölümsüzlük
ölümlülüðün içindeki bir boþluktur. Bir
baþka deyiþle Kant için sonsuzluk özneyi
aþkýnken, Hegel için sonsuzluk özneye
içkindir. Her iki durumun da ayný anda
doðru olduðu bir gerçek. Lâkin bu her iki
durumda
da
ölümsüzlük
veya
sonsuzluðun soyut bir fikir olmanýn
ötesine
gidemediði
gerçeðini
deðiþtirmiyor.
Sekülarize
edilmiþ(lâikleþtirilmiþ) bir sonsuzluk
tezahürü eþitliði ve adaleti obür dünyaya
hâvale etmek yerine bu dünyada
saðlamaya çalýþýr. Gerek Zizekte, gerek
Deleuze ve Guattaride, gerekse de
Badiouda gözlemlendiði üzere kendini
ortaya koyduðu çeþitli biçimlerle
Transendental
Materyalizm
hem
maddenin, hem de ruhun anlamlarýný
geniþleten yaklaþýmýyla, insaný aþan asýl
kuvvetin, insanýn kendisinin de bir
parçasý olduðu doða olduðunu ve
düþüncenin doðanýn derinliklerindeki
kaotik, rastlantýsal ve bilinmez
kuvvetlerin tahakkümü altýnda zuhur
ettiðini öne sürer.
Ne aþkýnsal idealizmi, ne de spekülatif
idealizmi tasvip eden biz de Kantýn ve
Hegelin idealizmlerinden radikal bir
kopuþ gerçekleþtirerek kendinde-þeyin
düþünceden ve bilgiden baðýmsýz olarak
var olabileceðini kuramsallaþtýrmaya
yönelecek ve Schellingin izinden
gideceðiz. Aþkýnsal olmayan bir dýþarý
ve içkin olmayan bir içeri, þeklinde
özetleyebileceðimiz kendinde-þeyin
konumunun zamanýn ve uzamýn birleþtiði
yer olduðunu söyleyen Schelling, söz
konusu kendinde-þeyin yokluðunun
temsili olarak gördüðü Gerçek veya
Numenali doðanýn sonsuzluðuyla bir
tutmuþ ve yarattýðý doða felsefesiyle
aþkýnsal düzlemin doðanýn ta kendisi
olduðunu
ortaya
koymuþtur.
Transendental
Materyalizmin
kuramsallaþtýrmaya çalýþtýðý sonsuzluðun
içkin olduðu sonlu bir varlýk tezahürü de
iþte Schellingin en azýndan teoride
gerçekleþtirdiði bu içkin aþkýnsallýk
modelinden feyz alýnarak hayata
geçirilmelidir, ki sanýrýz öyle de yapýlmýþtýr
zaten.
Atýf Nesneleri
1
Alain Badiou, Etik: Kötülük
Kavrayýþý Üzerine Bir Deneme, çev.
Tuncay Birkan (Ýstanbul: Metis, 2004), 278.
2
Bu arada yeri gelmiþken belirtelim, biz
ve ben biriz, çünkü ben zaten içimdeki
karakterlerin rollerini hayata geçirdiði bir
tiyatro sahnesinden baþka bir þey
deðilim. Yani ben bizim tiyatrodur
denebilir, hatta ben yokum aslýnda, çünkü
biz bilmekteyizdir ki bir ölür, geriye çokluk
kalýr diye de eklenebilir. Ölen birin yerine
asla sýfýr geçmez, çünkü sýfýr, olmayan
bir den baþka bir þey deðildir. Bir in
yerine bir baþka þeyden ziyade hiçliðin
kendisi geçtiði zaman ortaya çýkan
niceliksellik ve niteliksellik dýþý duruma
verilen addýr sýfýr. Bir ise asla saf haliyle
var olamayacaðýna göre her þey ikiden
baþlar. Peki ama bir in asla var
olamayacaðýný da nereden çýkardýk? Birin
asla var olamayacaðýný bir yerden
çýkarmýþ deðiliz sevgili okur. Bir zaten hiç
yoktu, asla olmadý. Sayýlar sýfýrdan baþlar
ve iki ile devam ederdi ama biz ikiye
geçebilmek için birin bölünebilir varlýðýna
o kadar çok ihtiyaç duyduk ki asla
olmayan bir þeyden varmýþ gibi söz ettik.
Olmayan bir þeyden olmasý muhtemel bir
baþka þeye geçiþ aþamasýnda bir
basamaða ihtiyaç duyduk çünkü biz. Bir
iþte böyle doðdu, yani olmayarak olan,
olmayandan olana geçebilmek için
oldurulan ve halihazýrda bölünmüþ
olduðu halde bölünebilir bir bütünlük
maskesi takmýþ olarak doðdu bir. Demek
ki sýfýrdan sonra bir deðil, iki gelir, çünkü
her bir kendi içinde olan ve olmayan diye
ikiye bölünmüþtür, bölünmüþ olarak
doðar ve bölünmüþ olarak ölür. Bir, hep
ve sadece doðumdan önce ve ölümden
sonra var ol(may)an bölünmüþ bir
bütünlüktür.

(c) http://cengizerdem.wordpress.com/,
Kyrenia, May 2011.

Bu sabah
bir baþka yalýyor
tenimi rüzgarýn
Ey Ýstanbul!
Acý bir tat karýþmýþ
derinliðine
1942den kalma...
Kulaklarým yetmiyor
anlattýðýn hikayeyi
ne dinlemeye
ne anlamaya...
Bir aðýt yakýlýyor
mavi sularýna karýþan
Strumanýn*
yosun tutmuþ
çürümüþ
gýcýrdayan tahtalarýndan...
Mülteci yalnýzlýklarýnda
atan
Yahudi yürekler
köpüklendiriyor,
kirletilen suyunu...
Ah Ýstanbul
yiten hangi insanýna
aðýdýn,
69 yýl sonra!
*Souves Nous:Fransýzca kurtarýn bizi
*Struma:Nazi zulmünden kaçan Yahudi
mültecileri taþýyan ve 24 Þubat 1942de
Ýstanbul açýklarýnda Sovyetler Birliði
tarafýndan batýrýlan gemi.
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Afganistan savaþý için lojistik destek
saðlamak için ve daha önce Irak ve son
olarak Libya savaþýnda kullanýlan Kýbrýs'taki
Ýngiliz Üsleri geçtiðimiz günlerde olaylý bir
protesto ile yeniden gündeme geldi. Süveyþ
Kanalý krizi sebebi ile Kýbrýs'a kurulan ve o
günden beridir Ortadoðu'daki her
hareketlenmede uçaklarýn kalkýp indiði iki
"egemen üs"tür Aðrotur ve Dikelya.
"Egemen Üs" demek, Kýbrýs'taki Britanya
topraðýdýr. Yasal Kýbrýs hükümetinin aldýðý
kararlarýn geçersiz olduðu, 1960 yýlýnda
Türkiye'de var olan ABD üslerinin toplam
kapladýðý alanýn 7,5 katý olan iki egemen üs.
Mýsýr-Kýbrýs Hattý
1954 Yýlýnda Britanya Sömürgeler Bakaný
Hopkinson'un söylediði gibi: "Ýngiliz Uluslar
Topluluðu içinde öyle bölgeler vardýr ki, özel
koþullarý gereði tam baðýmsýz olmayý ASLA
beklememelidirler." Kýbrýs Sorunu'nu çözmek
adýna yapýldýðý söylenen müzakerelerin
vazgeçilmez ilk ilkesi de bu egemen üslerin
Britanya topraðý olduðunu tescillemektir.
Kýbrýs'taki müzakerelerin asla Kýbrýslýlar için
olmadýðýný, esas gündemin hep üsler
olduðunu görmezden geldi adalýlar. Kýbrýs
tarihi Mýsýr'ýn sömürgeleþtirilmesiyle sürekli
paralel ilerlemiþtir. Bugün Arap devriminin
motoru olan Mýsýr'ýn, 1. Paylaþým
Savaþý'ndaki ilhakýna paralel olarak Britanya
Kýbrýs'ý ilhak etmiþ, daha sonra da yine
Mýsýr'da olan olaylar üzerine, Süveyþ Kanalý
sebebi ile Kýbrýs'ta üsleri kurmuþtur. Türkiye
ise Üsler ve Britanya konusunda konumunu
ta en baþýndan Batý'ya ispatlamýþtýr: 1954
Yýlýnda Irak Baþbakaný Nuri Said'e Menderes
"Þayet Kýbrýs'ýn Ýngilizlerin elinde kalmasýyla
Türkiye'ye verilmesi arasýnda bir seçim
yapacak olsa, Ortadoðu'nun savunmasýna
katkýda bulunmasý için Kýbrýs'ýn Ýngilizlerin
elinde kalmasýný yeðleyeceðini" söylemiþti.
Bu yüzdendir ki Kýbrýs'taki çatýþmalar Kýbrýs'ý
Natolaþtýrmak için bir gerekçe idi,
müzakereler ise daha fazla askeri konuþlanma
için bir araçtýr.
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Britanya'dan Kýbrýs'a kadar bu sorunun
parçasý olan ülkelerin sol örgüt ve
partilerinin, Kýbrýs'taki üsler konusunda
herhangi bir ciddi giriþimleri olmamýþtýr.
Durum böyle olunca, yapýlan eylemi tam
olarak kim olduðu ve ne olduðu belli
olmayan, faþist ELAM taraftarlarý olduðu
yönünde bilgi edinilen "Ulusal AntiSömürge Platform" gibi Güney Kýbrýs'ta
günden güne çoðalan milliyetçi-faþist
gruplarýn örgütlemesi, sahipsiz kalan
sorunlarýn aciliyetini gözler önüne
sermektedir. Örneðin Britanya'daki Sosyalist
Parti'nin ve onun Kýbrýs'taki seksiyonunun
bugüne kadar "üsler" konusunda hiçbir
giriþimleri olmamýþtýr; uluslararasý
örgütlülüðü bir hedefe dökemeyen ve
sadece genel geçer sloganlarý Kýbrýs'ta tekrar
eden bir yaklaþým tüm örneklerde mevcuttur.
Ýngiliz üslerinin geçmiþteki anlamý Kýbrýslýlar
için Kýbrýs sorununun emperyalistler
tarafýnda süreklileþtirilmesi, bugün acil olan
anlamý ise Arap devrimi karþýsýnda bir karþý
devrim mevzisi olarak durmasýdýr.
AKEL'in iflasý *
Burjuvazinin uzun süredir yönetemez
durumda olduðu Güney Kýbrýs'ta ise Stalinist
AKEL'in, "ulusal çýkarlar" gerekçesi ile uzun
süredir var olduðu bilinen ve uzun süre önce
uluslararasý anlaþmalarla sýnýrlarý çizilmiþ
doðal gaz ve petrol yataklarýndaki
macerasýnýn tam da devrimin ve savaþýn
ortasýndaki Ortadoðu'da, Kýbrýs'ý daha da
tehlikeye ve emperyalist sarmala sokacaðý
aþikardýr. Irak savaþý sýrasýnda AKEL
öncülüðünde Kýbrýs Cumhuriyeti, ABD'ye
her türlü yardýmý sunma kararý almýþtý;
bundan bir süre önce Lübnan'da çatýþmalar
yoðunlaþtýðý bir dönemde Fransa'ya Baf
uçak alanýný açmýþtý; bir de bunlarýn üstüne
hükümetin hesap soramadýðý egemen Ýngiliz
Üsleri ve istihbarat merkezleri Kýbrýs'ta
konuþlanmýþken AKEL'in alýþýlagelmiþ
maceracý ve sözde devletlerarasý dengelerle
oynayarak Türkiye karþýsýnda pozisyonunu

güçlendirme stratejisi, kendini gizleme ve
unutturma baþarýsý ile Kýbrýs'taki varlýðý
sorgulanmayan Britanya'nýn iþini
kolaylaþtýrmaktadýr. Türkiye'nin emperyalizm
cephesinde Arap halklarýna karþý aldýðý tavrýn
karþýsýnda, Kýbrýslý Rum politikasýnýn Arap
halklarýnýn yanýnda yer almasý hep bir
"diplomatik" baþarý örneði olarak gösterildi.
Bugün ise "Özgür Gazze" gemisine
limanlarýný açmayan bir Kýbrýs Cumhuriyeti.
Büyük depresyonun ve Arap devriminin tam
ortasýnda doðal gaz ve emperyalizmle
oynayan bir Kýbrýslý Rum liderliði mevcut.
Son 10 yýldýr, Annan Planý'ndan beridir
Kýbrýslý Rum liderliði ve AKEL sýrf Türkiye
karþýsýnda avantajlý pozisyon elde etmek için
Ýngiliz üslerine hiçbir itiraz yöneltmemiþtir;
sorulduðunda ise "Þu an Türkiye'ye karþý
bir cephe açtýk, bir de Ýngiltere'ye karþý
duramayýz" mealinde bir tutumlarý var. Ayrýca
bu son eylem "ulusalcýlar" tarafýndan
yapýlmýþ olsa da gösterdi ki, egemen olan
istediði koþulda olaðanüstü hal ilan edebilir,
hele ki üslere yerliler yaklaþtýðý zaman, o eski
sömürgeci yüzünü gösterir.
Uluslararasý sýnýf mücadelesi
Avrupa Birliði'nin bütün güneyini yerle bir
eden büyük depresyon Kýbrýs Cumhuriyeti'ni
teðet geçemezdi. Önce kapanan ve küçülen
uçak þirketleri, ardýndan Mari'deki ana
patlamadan sonra yaþanan baþkanlýk ve
hükümet krizleri ve Hristofyas'ýn
yargýlanmasý siyasi liderliði yeterince
yýprattý. Güney Kýbrýs'ta Kýbrýs Borsasý'nýn
özelleþtirilmesi, ek mesai ve çalýþan
maaþlarýnýn kesilmesi ve KDV'lerin
yükseltilmesi gibi birçok madde AKEL'in ilk
kriz paketinde yer alýyor. Ayni AKEL bir
taraftan Arap devrimi karþýsýnda garp
cephesinde yerini alýrken, diðer taraftan
Kýbrýs Sorunu'nun çözümünde çýkmaza
girildiðini ilan eden ve iþlerin daha da sarpa
sarmasýna sebep olacak doðal gaz
macerasýný sürdürmektedir. Tarihin sonunu
ilan edenlerin kutladýðý milenyum ideolojisi

çökmüþ ve AKEL de bu yýkýlmýþ eski
dünyanýn altýnda kalmýþtýr. Güney Kýbrýs'taki
sorun, AKEL'in yerini alacak bir liderliðin
olmamasý ve farklý isimler altýnda çoðalan
faþistlerin tabandan örgütlenmesidir. Dünya
basýnýnda yer alan Aðrotur protestosu
ELAM taraftarlarýnýn, yani festival basan,
Kýbrýslý Türklerin arabalarýna saldýran,
yabancýlarý linç edenlerin iþi. Sosyalistlerin
gündeminde olmayan ve Libya savaþý
protestosundan sonra "peþinde olacaðýz
denilen üsler"** unutulmuþsa gündemi
faþistler belirler. Üsler konusunda
sosyalistlerin önünde ciddi bir görev vardýr
ve sürdürülmesi gereken mücadele savaþtan
savaþa hatýrlanan deðil, programatik bir
süreçtir. Kýbrýs'taki Üslerin Britanya iþçi
sýnýfýna yýllýk maliyeti olan 330 Milyon
Euro'yu da göz önünde bulundurursak, bu
depresyon döneminde, sermaye birikiminin
mas edilmesi olarak karþýmýza çýkan
militarizmin bu iki kalesinin düþürülmesi sýnýf
mücadelesinin ta kendisidir. Kuzey Kýbrýs'ta
belediye emekçilerinde gördüðümüz
yeniden yükselme eðilimi olan sýnýf
mücadelesinin sendikal bürokrasinin
sektörel baza indirgenmiþ minimal yaklaþým
ve taleplerinden fazlasýna, yani 2011'in
tamamýný kapsayan sýnýf taarruzuna verilecek
bir cevap olmasý þarttýr. ABD'de
Wisconsin'de devrimci sýnýfýn dönüþünden
sonra Tahrir'den esinlenerek "iþgalhareketi"ne dönüþen "öfkeliler", Kýbrýs'taki
"ölü bölge"ye (Buffer Zone) sýçramýþlardýr:
%99-%1 ayrýþmasý daha da keskinleþecek.
Yeter ki tek derdimiz Kýbrýs'a daha fazla askeri
üs kurmak isteyen müzakerelerin
düðümlenmesi olmasýn
*AKEL konusunda Kýbrýs'ta 2. Sayýsýný
çýkardýðýmýz "Sýnýf Bilinci" dergisinde Christos
Mais'in kýsa AKEL deðerlendirmesine
bakýlabilir.
**http://enternasyonalistdayanisma.
blogspot.com/2011/03/libya-ile-dayansma-veeylem-bildirisi.html
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Bu günlerde ölümünün 22inci yýlýnda anýlan
bir þairden söz edelim istedim. Yýl 1938. Dersim
Katliamý sonrasýnda Bir Kürt aile, kendileri gibi
kýlýç artýðý birçok aile gibi bir tren vagonunda
Bilecike sürgün gidiyor. Çocuklardan birinin
adý Cemal Süreya... Yaþ yedi.
Yýllar sonra kendisi anlatýr o yolculuðu;
Günlerce yolculuktan sonra bizi bir köye
attýlar. Tarih öncesi köpekler havlýyordu.
Aklýmdan hiç çýkmaz o yolculuk, o
havlamalar, polisler. Duyarlýðým biraz da o
çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki.
Ben bir yük vagonunda açtým gözlerimi
dizesi, gözlerini bir sürgüne açmasýný da
içeriyordu. Bu yolculuktan baþlayarak
çocukluðu travmalarla geçti.
Hangi taraftan esse rüzgar
Zonklatýr, sonra ortaya çýkarýr
Kayalara sýkýþmýþ bir tarihi,
Bir isyaný, bir dostluðu, bir yenilgiyi.
Sürgün yerleri yetmiþ yýl zorunlu ikamet olarak
Bilecik þehridir. Aile kendilerine verilen tek
odalý eve yerleþir. Babasý onu, zorunlu ikamet
yerinden ayrýlmasý yasak olmasýna raðmen,
okumasý için Ýstanbuldaki akrabalarýnýn yanýna
gönderir. Herhangi bir tepki gelmeyince aile de
Ýstanbula taþýnýr. Ancak bu uzun sürmez, bir
gece evi polis basar. Suç, zorunlu ikamet yerini
izinsiz terk etmektir. Bütün aile Sansaryan
Handa sabahlar.
Þairin kendisi anlatýyor; O sýra küçük kýz
kardeþim daha beþ yaþýnda, büyük annem ise
en az altmýþ beþ. Kafese konmuþ, saçý sakalý
uzun dev gibi bir adam anýmsýyorum. Tahta
sýranýn üzerinde uyumuþtuk. Ertesi gün
jandarma refakatinde sürgün yurdumuz olan
Bilecike posta edildik. Ben kaç yaþýndayým?
On birin içinde... Utanýyordum
sürgünlüðümden. Hep gizledim. (Cemal
Süreya, Günler, YKY Yayýný 2002/ Sayfa 300 )
Çocukken öperek uyutan bir anneden yoksun
kaldý. Sürgünlüðünün altýncý ayýnda annesini
daha sonra da babasýný kaybediyor; Annem
çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doður beni
dizeleri, yüreðindeki anne özleminin
dýþavurumudur bir bakýma.
1988de yaptýðý bir söyleþide bunu þöyle
açýklamakta; Anýlarýmýn kökeninde yer
etmiþ. Küçükken, altý yedi yaþýmda doðduðum
yerlerden, evimizden, bahçemizden
kopartýlmýþtým. Ardýndan aileme felaketler
gelmiþti. Annem ölmüþ babam yoksul
düþmüþtü. Bunlar yer etmiþ bende, bir yerde
sanatçý duyarlýlýðýný etkilemiþ demek.
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Silinmezler.
Maliye ve iktisat mezunuydu ama
Kýzkulesinin düþ getiren pay senetleriinden
baþka, þiir de dahil hiçbir þeyden rant
beklemedi. Hem doðulu hem batýlýydý... Üç
anayasa arasýnda büyüse de onun için þiir
anayasaya aykýrýydý. Düzyazýlar yazsa da
baþat olan þiirdi onun için;
Jandarma daima nesirde kalacaktýr
Eþkiyalar silahlarýný çapraz astýkça
türkülerine
Ve bu daðlar böyle eþkiya güzelliði taþýdýkça
Zor zamanlarda Bazil Nikitinin Kürtler adlý
kitabýný Türkçeye çevirdi. O dönemin
koþullarýnda biraz çekindiði için olsa gerek,
kitaba sadece ad ve soyadýnýn baþ harflerini
yazdý. Yazdýkça açýldý yaralarý, zaten yazdýðý þiir,
yaralý (ve yararlý) bir þiirdi... Bulunduðu yere
þiirinin hakkýyla geldi. Þiire aþkla baðlýydý:
Yýkýcý bir aþk bu,
Yýkýyor milletin ortasýna
Tutku yükünü.
Bölücü bir aþk,
Ekmeði suyu bölüyor
Günde üç öðün. ..
Alçaktan uçan Uvercinka. Sanki hep
vurulmaya hazýr... Belki de avcýlardan deðil,
arkadaþlarýndan korktuðu için... Hüznün de
ustasýdýr bu yüzden;
Bilinir ne usta olduðum iþlenmek
zanaatýnda,
Canýmla besliyorum þu hüznün kuþlarýný.
Yoksulluk, parasýzlýksa yoksuldu... Öyle ki
arkadaþýyla girdiði bir iddiayý kaybettiði için
bedel olarak Süreyya olan soyadýndaki bir
yyi sildi. Bundan sonra soyadým tek yli
olacak dedi... Ve ömrü billah böyle yazýldý...
Böyle bilindi.
Az yazan bir þairdir Cemal Süreya ama bir þair
için bundan daha önemli bir niteliði de vardý...
Az, belki de hiç fire vermemiþ bir þairdir o.
Zaman þiirlerindenden pek az þey
yontabilmiþtir. O yurdumsun ey uçurum
diyen; atýný dolu dizgin süren bir göçebeydi.
Sýcak Nal hiç soðumadý;
Ben atýmý böyle sürüyorum ya
Yetiþmek için mi bilmem kaçmak için mi?
1990 yýlýnýn Ocak ayýnda, böyle bir kýþ
gününde Üstü kalsýn diyerek ayrýldý bu
dünyadan. Þiiri kaldý.
(12.01.2012/Özgür Gündem)

6

Pazar

15 Ocak 2012 Pazar

Fransa'da 17 Ekim 1961'de, Nazi iþgali boyunca Nazilerle iþbirliði yapan Paris
polis þefi Maurice Papon'un emriyle, Fransýz güvenlik güçlerinin, barýþçýl bir
eylemde yürüyen 200'den fazla Cezayirliyi kurþunlarla ve sopalarla delik deþik
ettiði Paris katliamý hakkýnda da kollektif bir unutma söz konusu...
Tarihsel bellek Ýspanyol ve Bask
politikalarýný
etkileyen
bir
kördüðümdür. Bask toplumu, hakikati
dile getirmek için, yüzlerce insanýn
siyasi hayatýnýn geliþiminde ve sosyal
iliþkilerinde sonuçlarý olan ve olacak
olan bir sorunu nasýl iþaret edeceði
üzerinde düþünüyor. Bu adýmlarý
atmak önemli. Çünkü on yýllarýn
çatýþmasýnýn yol açtýðý bireysel yaralar
bir anlaþma ya da yasayla kapatýlamaz.
Tarihin bir bölümünü kapatýp yenisini
açmaya dönük sosyal taleplerin
bulunduðu bu dünyada; kiþisel alana
girmek için sorumluluðun kolektif
kabulünü aþan, referans kaybýyla,
varlýk hissiyle, kiþinin kendi hayatýnýn
mekânýnda býrakýlan boþluk ile çatýþan
duruþlar var.
Tarihi yeniden yazmanýn tehlikesi
hakkýnda gerek Sosyalist Parti
(PSOE) gerekse Halk Partisi (PP)
tarafýndan dile getirilen yakýnma,
"suskunluk yasasý"ndan çýkartýlan
derslerin þimdi nasýl da Ýspanyol-Bask
çatýþmasýnýn þiddetli doðasýnýn
üstesinden gelmek için uygulanmak
istendiðini gösteriyor.
Franko'nun gerçekleþtirdiði katliamý
kabul etmeyenler ya da buna
deðinmeyenler hangi tarihsel ve politik
meþruiyetle tarihsel bellekten

bahsedebilirler ki? Frankocularýn
katliamlarý tek bir günde ETA'nýn 50
yýllýk tarihindekinin üç katýndan daha
fazla insanýn hayatýna mal oldu.
Kýsa bir zaman öncesine kadar
Badajoz kasabý olarak bilinen
Yague'nun adýný taþýyan sokaklar ve
meydanlar vardý.
Ýspanyol-Bask çatýþmasýnýn þiddetli
sonuçlarý üzerine bir tartýþma var ve
olacak; çünkü, kurbanlarýn hüzünlü
listesinde tarih yazýmýna iliþkin fakat
ayný zamanda politik çalýþmalarýn ve
hakikat
komisyonunun
aydýnlatabileceði yalanlar var. Bununla
birlikte bir gerçeklik var: ETA'nýn ve
diðer örgütlerin eylemlerinin neden
olduðu ölümlerin sorumluluðu bu silahlý
örgütlerin kendileri tarafýndan
tamamýyla
sahipleniliyor.
Referanslarýnda daha derine inmek
isteyen bir toplum "kendi geçmiþiyle
hesaplaþma" yetisine sahip olmalý. Peki
devlet bunu ne zaman yapacak?
Bugüne kadar, geçmiþiyle baðlarýný
koparmamaya karar vermiþ bir devlet?
Eðer, sorumluluk almak için bir
zorunluluk varsa, ayný þeyi "þiddet
tekeline" sahip olan devlet de
yapmalýdýr. Bu sadece Ýspanyol-Bask
çatýþmasýna dair deðil, Ýspanyol
toplumunun kendisi için de bir adým

olacak. ( )
Ýtalya'da, devlet güvenlik güçleri,
gizli servis ve faþist gruplar tarafýndan
200'den fazla kiþinin öldürülmesi ile
ilgili henüz tek zanlý yok. Bir
araþtýrmaya göre, Ýtalya'nýn en kýzýl
(sol eðilimli) þehri olan Bologna'da
Aðustos 1980'de tren istasyonuna 80
kiþiyi öldüren bombayý koyanlarý
sorarsanýz cevap yüzde 60 oranýnda
Kýzýl Tugaylar olacak! Katliam emrini
veren P2 mason locasýnýn ya da Ýtalyan
gizli servislerinin bir önemi yok.
Yaþayan bir belleðin kurumsal
küçümsemesi, üzerinde güncel bir
yalan inþa edilecek bir çöl yarattý. Bu
nedenle sorumluluktan kaçmak ve
çatýþmanýn sonuçlarýný baþka
formlarda sürdürmek için sessizlik
yasasýnýn "unutma" tekniðine ihtiyaç
duyuluyor.
Fransa'da 17 Ekim 1961'de, Nazi
iþgali boyunca Nazilerle iþbirliði yapan
Paris polis þefi Maurice Papon'un
emriyle, Fransýz güvenlik güçlerinin,
barýþçýl bir eylemde yürüyen 200'den
fazla Cezayirliyi kurþunlarla ve
sopalarla delik deþik ettiði Paris
katliamý hakkýnda da kollektif bir
unutma söz konusu.
O gün Sen Nehri kýrmýzý aktý ve
þehrin duvarlarýna "Burada Cezayirliler

boðuldu" yazýldý. Yýllar sonra bazý
insanlar hâlâ Paris'in banliyölerinde,
çoðu zaman bir Maðripli'inin ölümü
gerekçesiyle baþlayan þiddetli
ayaklanmalara þaþýrýr.
Orta Amerika çetelerin yarattýðý
þiddetten muzdariptir fakat çoðu
zaman 70'lerde ve 80'lerde,
hükümetlerin ve Washington
emrindeki paramiliter örgütlerin, on
binlerce küçük köylüyü, öðrenciyi,
sendikacýyý, rahibi sistematik þiddet
kullanarak nasýl temizlediðini unutulur.
Ordu ve paramiliter örgütler Nazi
yönetimi altýnda karþýlaþtýklarýmýzýn
ötesine geçen sistematik katliam
yöntemlerinde önemli rol oynamýþ
olmalarýna raðmen, ülkedeki þiddetin
sadece yüzde 10'undan sorumlu
olduðu halde Kolombiya'daki FARC
hakkýnda yazýlýr ve konuþulur.
Peki ya Avrupalýlarýn yol açtýðý bir
soykýrýmdan kaynaklanan Filistin
sorununa ne demeli? Ýsrail devletinin
kuruluþu ile tazmin edilen Holokost,
þimdi Araplara uygulanýyor.
Tarihsel hafýza sadece geçmiþi kabul
etmek deðil, ayný zamanda geleceðin
üzerine inþa edileceði zemindir.
(Çeviri: Nevra Akdemir/
Tolga Tören)
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Türkiye'nin Ortadoðu'da büyüyen
bir güç faktörü olduðu tartýþma
götürmez. Ama sadece orada deðil.
NATO üyesi olan Türkiye, ABD'nin ve
Avrupalý devletlerin stratejik
planlarýnda da giderek daha büyük rol
oynuyor. Evet, Kuzey Afrika
ülkelerinde dahi, yeni toplumlarýn
oluþturulmasýnda Türkiye'yi örnek
olarak tasavvur edebileceklerini
belirten sesler yükseliyor. Türkiye'nin
güç bilinci artýyor ve Ankara'daki
hükümet, Ýsrail'e Filistin ve Gazze
Þeridi'ndeki iþgal bölgelerindeki savaþ
suçlarýný; ve Paris'e, kendi sömürge
dönemindeki bir suçunu; soykýrýmý
hatýrlatýyor.
Soykýrým konusunda Almanlar
deneyimlidir. 20'inci yüzyýlýn
baþlarýnda, Güneybatý Afrika'da
Herrero, Nama ve Damara halklarýna
karþý ve yarým yüzyýl sonra Yahudilere
karþý iþledikleri soykýrýmlarý
unutturamazlar. Toplumsal ahlakýn
çöküntüsünü ve kendi barbarlýðýnýn
uçurumlarýný kabullenmek ve
maðdurlarýn sonraki kuþaklarýna karþý
sorumluluðunu üstlenmek, tarihsel
kimliðin bir unsurudur. Türkiye
toplumunda yavaþ yavaþ ortaya
çýkmakta olan bu anlayýþ, henüz
hükümetin, parlamentonun ve
ordunun politik sýnýflarýnda söz
konusu deðildir. Ancak onlar da

tarihten kaçamayacaklardýr. 2015'te
Ermeni Soykýrýmý 100'üncü yýlýna
girecek ve dünya bu tarihi, Türkiye'yi
Ermeniler karþýsýndaki yükümlülüðünü
hatýrlatmak için kullanacaktýr.
Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas
Sarkozy'nin, sosyalistler tarafýndan
tasarlanan ve sadece 1915 Ermeni
Soykýrýmý'ný resmen soykýrým olarak
tanýmlamakla kalmayan, ayný zamanda
inkârýnýn Holocaust'un inkârý gibi
cezalandýrýlmasýný öngören planý hangi
nedenlerden dolayý gündeme getirdiði
önemli deðildir. Türkiye hükümetleri
Osmanlý döneminden kalan miraslarý
ile rasyonel bir þekilde ilgilenmiþ
olsalardý, bu, söz konusu
olamayacaktý. Büyükelçinin geri
çaðrýlmasý ve Fransa þirketlerine
boykot uygulanmasý hükümete
yardýmcý olamayacaktýr. Bu adýmlar
sadece geçmiþin reddini ve 19151917'de Anadolu'da Ermeni azýnlýðýn
tehcire ve katliama uðratýlmasýný
soykýrým olarak kabul eden bir dünya
ile olan ihtilafý derinleþtirecektir.
1965'ten bu yana 22 ülke bu
cinayeti 1948 BM-Soykýrým
Konvansiyonu çerçevesinde resmen
jenosid olarak tanýmlamýþtýr. Alman
Parlamentosu 24 Nisan 2005 tarihinde
Türkiye'den, Osmanlý
Ýmparatorluðu'nda Ermenilere karþý
gerçekleþtirilen katliamla ilgili tarihsel

sorumluluðu üstlenmesini talep eden
bir karar tasarýsýný görüþmüþtü.
Kararda "Alman Ýmparatorluðu'nun,
Ermenilerin örgütlü bir biçimde tehcir
ve yok edilmelerine dair sayýsýz bilgiler
gelmesine raðmen, bu vahþeti
durdurmaya dahi çalýþmayarak,
oynadýðý rolden dolayý piþman
olunduðu" vurgulanmaktaydý, ancak,
siyasi nedenlerden dolayý "Soykýrým"
kavramý kullanýlmamýþtý. Karar tasarýsý
15 Temmuz 2005 tarihinde oybirliði ile
kabul edilmiþti.
Erdoðan'ýn, Cezayirlilere yönelik
soykýrýma vurgu yaparak karþý
saldýrýya geçmesi, kendi tarihini temize
çýkartmaya yetmez. Fransýzlarýn kendi
sömürge tarihleri ile yüzleþmeleri
konusunda açýklarý olabilir, ancak
onlarýn savsaklamasý, Erdoðan'ýn
açýðýnýzý kapatmaz.
Eski bir askeri deyiþte, "saldýrý en iyi
savunmadýr" denir. Siyasi ahlak ve
inandýrýcýlýk konusunda ise, bu geri
tepebilir. Eðer Ankara, Ýsrail'i, iþgal
ettiði Filistin'de "savaþ suçlarý iþliyor"
diyerek suçluyorsa, haklýdýr. Ancak
bu, peþinden Kürtlere yönelik
muamelesinin açýðýný ortaya
çýkartmaktadýr. Hemen her gün Kürt
bölgelerinden saldýrý, sürekli daha çok
ölüm ve yaralý haberleri gelmektedir.
Saldýrýlar yanlýþlýkla veya bilerek
olmakta. Politikacýlar, gazeteciler ve
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aydýnlar tutuklanmaktadýr. Türkiye
2001 Eylül'ünden bu yana 13 binden
fazla insaný terörizm suçlamasýyla
cezalandýrmýþtýr. (Associated Press'in
2011 Eylül'ünde yayýnladýðý verilere
göre, aralarýnda Çin'in de bulunduðu
66 ülkenin yaptýðýndan fazla.) Bir
baþka deyiþte, "camdan evde oturan,
taþ atmamalýdýr" denir. Bu þekilde
dikkati kendi hatalarýnýn üzerinden
çekmeniz olanaklý deðildir.
2007'de öldürülen Ermeni-Türk
gazeteci Hrant Dink'in kardeþi Orhan
Dink, "Hürriyet" gazetesine verdiði bir
demeçte, "Baþka ülkeler deðil, Türkiye
Büyük Millet Meclisi atalarýmýzýn
trajedisini görüþmeli. Türk halký
Ermenilere kollarýný açmazsa,
Ermeniler siyasetin enstrümaný
kalmaya devam edeceklerdir" demiþti.
Burada "Ermeniler" yerine "Kürtleri"
koyduðumuzda, her iki cümle de
Türkiye'nin sorununun özüne
dokunur: Sadece kendi tarihini
önyargýsýz gözden geçirmek ve kendi
azýnlýklarýna karþý uygulanan
politikalarda esaslý bir deðiþime gitme
iradesi Türkiye'yi insan haklarý ve
savaþ suçu prangalarýndan kurtaracak
ve eleþtirilerine inandýrýcýlýk
kazandýracaktýr.
(Çeviren: Murat Çakýr/
06.01.2012/ozg.gnd)
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Annem üstü baþý toprak içinde gelirdi ovadan eve.
Hemen yemek yapmaya koyulurdu.
Önünde arkasýnda gezinirken, evin en sessiz olduðu an'ý
kollar, ona baþýmýn kaþýndýðýný söylerdim.
Bu hayatýmýzýn sýradanýydý. Bitler hep vardý.
Annemi banyoya götürebilmek için epey emek
sarf ederdim. Abimin olanlarý bilmesini istemezdim.
Çekinirdim. Her pazartesi sabahýna mide bulantýsý,
karýn aðrýsýyla uyanýrdým.
Hiçbir þey okuldaki kontrollerde kenara ayrýlmaktan
daha kötü olamazdý.
Onca öðrencinin içinden 20'si kurbanlýk
kuzu gibi bir köþede öylece bakardý.
'Bitli' olduklarý için dýþlanýrlardý.
Kimse onlarýn yanýna oturmaz,
teneffüste onlarla oynamazdý.
Bu yüzden banyonun kýrmýzýya çalan
ýþýðýnda annemin saçlarýmý temizleyebilmesini
çok isterdim.
Ama gözleri bitleri, özellikleri de bit olmaya
aday sirkeleri ayýrt edemezdi
"Yoktur bir þey" derdi.
Ýçim sýkýlýrdý.
Böyle anlarda yapýlacak en iyi þey
dedeme gitmekti.
Seke seke inerdim evin yokuþunu.
Asmanýn altýnda onunla oturmak
ne keyifliydi
Çið düþen yataklarda uyuklamak
Bazen baþýmý kaþýrken kaçak bir bitçiði
ele geçirirdim.
Dedemin gözleri iyi görmezdi ya
yorgun avuçlarýna koyuverirdim bitçiði.
"Vay beytambala" deyip gülerdi.
Eðer ertesi gün okulum yoksa ben de gülerdim.
Bütün gün annemi görmezdim diye,
Onu çok özlerdim. Olduðumuz yerden
evi gözetlerdim.
Mutfaðýmýzýn ýþýðý gece yarýsýna kadar yanardý.
Annem hellim yapardý.
Sýcak nor getirirdi bize yatmadan önce.
Sonra bitlerim, dedem ve ben uykuya dalardýk.
Aile bireylerinden birisi, bir hafta sonu beni
önüne oturtup saçlarýmý sökmek isteyen
bir hýrsla bitlerimi temizlerdi.
Sonra film baþa dönerdi. Annem
bu kýsýr döngüyü "Bitler temiz saçý
sever" diyerek yorumlar,
kaygýlarýmý azaltmaya çabalardý...
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Gözlerinde serin bir Lefkoþa akþamý
Ellerinde daracýk sokaklarýn çizimi
Yüzünde aldatýlmýþlýðýn verdiði hüzün
Memleket kokan be gardaþ...
Beyaza inat tenindeki esmer ada yanýðý
Saçlarýnda uçuþan nemli Girne geceleri
Aðzýndan dökülen "gavole"li cümleler
Memleket kokan be gardaþ...
Seni her zaman hiçe sayanlara karþý
Ýnsan olmanýn haklý gururu ile
Ýnadýna direniþ,
inadýna var oluþ var ya
Memleket kokan be gardaþ...
Buram buram Beþparmak
Yanýk yanýk Mesarya
Deli gibi bir özlem Karpaz
Mis gibi Kýbrýs kokan be gardaþ...

Bir yýl daha devrildi
Unutamadým ki seni be
n
suç mudur?
Yoksa
yoksa ayrýlýk acýsý dedi
kleri
Tam da bu mudur?
Yorulursun demiþtin
Yorulmadým!
Durulursun demiþtin
Durulmadým!..
Hani evrilecektim
Hani deðiþecektim?
Ne evrildim, ne deðiþt
im
Ne de sineye çektim zu
lmünü
Ayrýlýðý bile yakýþtýrdým
kendime
Hani unuturdum?

Pazar
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Atilla Taþ'ýn her gittiði evde çember
takýp, bol etek giyerek komiklik yaptýðý
bir program var. Hem de her hafta ve
birçok evde. Akýllara zarar bir espri
yumaðý. Atilla bir evin kapýsýný çalýyor, o
yörenin þivesini taklit edip eve giriyor.
Daha önceden o evde oturmalarý
tembihlenen bir sürü kadýn kikirdiyor.
Önce yöresel kýyafet, yemek ve
benzerlerinden konu açýyor Atilla. Sonra
baþýna bir çember, altýna da bol bir etek
giyip kadýnlarla þakacýklý diyaloglara
giriyor. Atilla kâh kaynana oluyor, Kâh
gelin. Bir bakýyorsun kocasýndan korkan
kadýn oluyor, bir bakýyorsun fingirdek
kadýn. Ýþte, çok yoruldum, baþým aðrýr,
sorumluluklarým baþýmdan aþkýn diyenler;
izleyin ve beyninizi bilinmezliðe doðru yola
çýkarýn. Beyniniz sizden ayrý seyahate
çýkarken siz de keyfinize bakýn. Yapýn
bunu.
*
Dünyanýn bütün gerilim filmi
yönetmenleri toplanmýþ. Kim daha çok
gerecek niyetine hepsi birden hünerlerini
sergilemeye baþlamýþ. Kimisi kafa kesmiþ,
kimisi barsak deþmiþ, kimisi Japon
çocuklarýna garip sesler çýkartýrmýþ.
Kliþeler, baþarýsýz denemeler, dinsel
korkulardan prim yapmaya çalýþanlar hep
orda. En son çelimsiz, uzun boylu bir genç
çýkmýþ. Benim gerilimim videoya kayýtlý
deðil sizi þimdi gerim gerim gereceðim
demiþ. Herkes bir aðýzdan gülmüþ. Çocuk
hiçbirine aldýrmadan, Aþortmanýnýn
paçasýný ýslatmýþ sonra ayakkabýlarýný
çýkarýp çorabýn üstüne basa basa
yürümeye
baþlamýþ.
Aþortman
geriliminden kaprisli yönetmenlerin feleði
þaþmýþ. Genç performanscý ayakta
alkýþlanmýþ.
*
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Dünya bir gün yukarýda anlattýðým gibi
bir yer olacak, inanýyorum.
*
Eþofman OUT, Aþortman IN!
*
'Bakkalýn çýraðý, manavýn yakýþýklý oðlu,
al yanaklý yoðurtçu orda. Hep orda. Ben
ne yapayým'
Adile Naþit (Ah Nerede)
*
Çok akýllý, zeki ve satranç tutkunu Rus
bir zat bir gün seri katil olmak istemiþ.
Zat ile seri katili ayni cümle içerisinde
kullanan ilk insan evladý olmaktan kývanç
duymaktayým sayýn halkým. Neyse, adam
seri katil olmuþ. Satranç tahtasýndaki 64
kare için insan öldürmeye baþlamýþ ve her
kare için bir kiþi öldürmüþ. Yakalandýðýnda
62 kiþiyi öldürmüþ, geriye 2 kiþi kalmýþ.
Bir tek buna üzülmüþ Rus seri katil.
'Piþman deðilim. Hepsi de hayatlarýndan
sürekli olarak þikayet eden insanlardý.'
demiþ. Hayat rolünü 'kurban' olarak seçen
arkadaþlar, yol yakýnken vazgeçin.
*
Cumartesini
Pazara
baðlayan
dakikalarda yaðmur / fýrtýna / þimþek
üçlüsünden iyice korkan bünye rahat
durur mu? Durmaz tabii hemen kabusu
hazýrlar. Kabusta baþrol benim, diðer
insanlar da normal hayatýmdaki insanlar.
Hayatýmýz ayni düzlükte devam edermiþ,
tipim ayni, sesim ayni, herþey ayni. Fakat
adým 'Çaðla'ymýþ. Gel 'Çaðla', git 'Çaðla'
derken insanlar bana yavaþ yavaþ 'Çala'
demeye baþlamýþ. Arada 'Ne zaman
olacan da yeylim seniii' diyenler de çýkmýþ.
Herkeslere 'Çala' deðil, 'Çaðla' demeleri
için yalvarýr olmuþum. Uyandýðýmda
karanlýk bir odada 'Niye bana çala diyorlar'
diye kaderime isyan eder pozisyondaydým.
Düþman baþýna gelmesin.

*
Sürekli olarak kimlik taþýmayan adam
benim için bir fenomendir. Kimlik yanýmda
yok, cüzdan evde, arabada kaldý. Bunlar
benim için çok uç þeyler. Bazen yolda
yürürken uzaydan veya normal dünyadan
birileri beni durduracak ve 'Kimliðini
gösterirsan sana 1.000.000 Euro
vereceyik abim' diyeceklermiþ gibi geliyor.
Ya da hiç tanýmadýðým bir akrabamdan
miras kalmýþ ve kimliðimi 5 dakika içinde
beyan edebilirsem mirasa konacakmýþým
gibi þeyler. Bu yüzden rahat rahat
aþortmanlarýn içinde zoppa gibi cüzdanla
gezebilirliðim var. O yüzden hayraným
sana hiçbirþeysiz gezen adam.
Yeryüzünde, kalabalýklar içinde özgürlüðü
yaþýyorsun da haberin yok.
*
Unutulmayacak kelimeler serisinde bu
hafta ; 'Tepsersin' var. Kurusun anlamý
içerir, önceden hazýr olsun, dinlensin
anlamý içerir. Ya da tüm anlamlarýný ben
þimdi uydurdum. Ýþte öyle sihirli bir
kelime; tepsersin. Ýliþki týkandý mý, býrak
tepsersin biraz, zorlama. Pilav mý
yapacaksýn? Yýka pirinci koy süzgece
tepsersin. Harikasýn tepsersin. Bir tanesin.
*
Final süperdi denen filmler var ya, iþte
o finali süper denen filmi kim öyle
bulduysa bil ki o insan evladý filmden çok
sýkýldý. Bitse de gitsek havasýnda filmi
görmüþ, oh be bitti derken içi, dýþý finali
süperdi deyivermiþ. Öyle de kolpa
varlýklarýz ha. Desene sýkýldým, iyi ki bitti
diye. Hep böyle bir artislik, hep bir
feysbuk profil resmi ruhu.
*
Bir ruh hali olarak; 'Feysbuk profil resmi
ruhu'. Kýskanç, eðlenceli, karmaþýk
tamamen bitti. Artýk bu var, sürekli bir

dikkatte, tetikte olma ruh hali. Bir böyle
düzgünlük þeysi.
*
Facebook için; 'Sevgi paylaþýmlarýnýn
yapýldýðý güzel bir oluþum öbeði' diyen bir
radyocunun olduðu bir dünyada gözyaþý,
hasret hüzün niye?
*
'Þýk Latife'nin En Ýyi Dostu Aynalar/
Aynalar Söyler Hep O Dinler/
Konuþulanlarsa Güzellikler'. Bülent
Ortaçgil sayesinde 1970'lerde de güzellikmükemmellik takýntýsýnýn var olduðunu
anlýyoruz. Þarkýnýn þahaneliði ayrý, bu
þarkýyý keþfetmemi saðlayan dostlar ayrý
güzel. Ama Bülent abimizin final mesajý
tadýndan yenmez kývamdar:
'Latife Dayanamaz Yalnýzlýða/Hemen
Uyur/Hemen Uyur/ Hemen Uyur'.
Büyük egonun sonu hep yalnýzlýk mýdýr?
Evet. Ama her yalnýzlýk egodan deðildir.
*
Okeye dördüncü tipli kýz gördüm. Çok
acayip. 'Naparsýnýz be?' nidalarýyla ortama
girmesi, isimleri kelimeleri ezerek
çaðýrmasý. Þahane. Düþmanlarým var
kýskananlar çatlayacak gibi bir þeyler de
söyledi. Yarý felsefe, yarý delikanlý tripleri.
Çok þahaneydi. Okey de 3 kiþi olsak ve
4'üncüyü beklesek. Ýþte beklediðimiz bu
kýzdý ; 'Naparsýnýz abim? Beni beklerdiniz
haahhaaha'
*
Bazý binalar bana Turgut Özal'ýn kare
gözlüðünü hatýrlatýyor. 6-7 kat, geniþ,
mutsuz insanlar çalýþýyor oralarda. Cansýz
gri renkli kýyafetleri var. Ahþabýn en
sevimsiz tonu olan cilalý açýk kahverengi
tahtadan masalar var, delikli tahtalý
panolardan var. Adýný bulamadýðým için de
delikli tahta dedim. Geniþ, dar pencereler
var. Onlarda da korkuluk var ama.

Pazar
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YUKARIDA
SANDIKLARINIZ
AÞAÐIDADIR

Aný kitaplarý bir veya birden fazla insanýn
yaþadýklarýný anlatmakla kalmaz, ayný
zamanda anlatýlan anýlarýn yaþandýðý
dönemin bir özetini de sunar. Hele, bu
yaþananlar mizahi bir þekilde ele alýnýrsa
olaylarýn trajikomik yönünü de gözler önüne
serer. Yýltan Taþcý'nýn kaleme aldýðý
"Hastalýðýn
Çocuðu
Neymiþ?
Sanatçýlarýmýzdan Anekdotlar" kitabý, bir
dönemin panoramasý niteliðinde. Çoðu
1981-2011 yýllarý arasýnda yaþanmýþ 119
anekdottan oluþan kitabýn önsözünü usta
tiyatrocu Yaþar Ersoy kalem aldý. Her ne
kadar bir aný kitabý olsa da ortaya koyduðu
anýlar ve onu aktarma biçimi ile bir mizah
kitabý niteliðinde. Okurken güldüren "Vay be,
bardon", "Yok da bu gadar!" dedirten bu
kitap edebiyatýmýzda bir ilk ayný zamanda.
Daha önce yayýmlanmýþ aný kitaplarýndan
çok farklý bir þekilde sanatçýlarýmýzýn
baþýndan geçen komik ama bir o kadar da
trajik hikayeleri okurken, güldüðümüz yerde
üzülüyoruz da Çünkü bir þekilde halka ait
kurumlarda yönetici pozisyonuna gelmiþ
insanlarýn cehaleti sorgulamaya itiyor bizi.
Kültür ve sanatla alakasý olmayan Kültür
Bakanlarý ve Kültür Dairesi Müdürleri,
felsefe sevmeyen askerler ya da politik
olduðu için konserleri iptal eden yasakçý
bakanlar
Tüm bu anlatýlanlar yalnýzca o yaþanan olayýn
öznelerinin algýsý deðil, ayný zamanda ülkeyi
yönetenlerin mantalitesidir. Çünkü kitapta
anlatýlan yalnýzca belli baþlý bireylerin sanata
ve üretime bakýþ açýsý deðil tüm bir ülke
yönetiminin sanat anlayýþýdýr. Kitapta
anlatýlan hikayeler Serhan Gazioðlu ve
Mustafa Tozaký'nýn karikatürleriyle
tamamlanýyor. Khora Yayýnlarý'nýn 6'ýncý
kitabý olan "Hastalýðýn Çocuðu Neymiþ?"
sizleri þu gerçeði görmeye çaðýrýyor:
"Eriþemeyecek kadar yukarýda sandýklarýnýz,
aslýnda eðilemeyeceðiniz kadar aþaðýdadýr."
Kitaptan bir örnek verirsek yerinde bir son
alacaktýr:
"21 Haziran 2011 tarihli Cumhuriyet Meclisi
toplantýsýnda konuþan sanatçý milletvekili Dr.
Arif Ali Albayrak, 'Bir sanat müzemiz bile
yok' der. Bakanlýk da yapmýþ olan UBP
Lefkoþa milletvekili Zorlu Töre, oturduðu
yerden söze karýþýp þöyle der: 'Barbarlýk
Müzesi var!!!"

Ali Þahin
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"Yönetmenin gerçeklik hissi yaratmasý zordur. Bir
Zamanlar Anadolu'da o kadar gerçek ki, yönetmenin
yarattýðý bu gerçek karþýsýnda insanýn nutku tutuk."
Nuri Bilge Ceylan daha ilk filmi Koza'dan itibaren
baþka bir yer edindi kendine ve yavaþ yavaþ olgunlaþtý.
Bir Zamanlar Anadolu'da görüntüleri, karakterleriyle bir
yönetmenin nasýl bir noktaya geldiðini açýkça
betimleyen bir yapým. Filmi besleyen en önemli öðe
taþranýn karanlýðý, çünkü taþra küçük, çünkü taþra aðýr
ve akmayan zaman herkesin içine bir taþra koyuyor.
Bir ceset arama süreciyle karþý karþýyayýz, karanlýðýn
dibi yok gibi. Birkaç polis, bir savcý, bir doktor bir de
katil, geri kalanlar onlarýn ardýndan sürükleniyor
sadece. Hikaye sadece bu, eksiði yok, fazlasý var. Bir
Zamanlar Anadolu'da kente "uzak" olanýn resmini
çiziyor, acelesi yok, yavaþ ve katmanlý bir yapýda ilerliyor.
Ayný esnada katmanlý bir anlayýþý da seyircisinden
bekliyor. Taþra sýkýntýlýdýr, zamanýn akýþý yavaþtýr iþte
bu yüzden bir elma düþüp suya karýþýrken uzun uzun
bakmak, bakabilmek gerekir.
Ceylan, Kasaba filminden beri tanýyor, analiz ediyor
taþrayý fakat bu kez daha baþka. Ercan Kesal katkýsýyla
senaryo, diyaloglar, Ceylan sinemasýný baþka bir
noktaya götürüyor.
Bir Zamanlar Anadolu'da taþradaki kara mizahý
yansýtmasý, burada yaþayan insanlarýn küçük
hesaplarýný irdelemesi açýsýndan Yaðmur-Durul Taylan
kardeþlerin Vavien'ine de akraba sayýlabilir.
Üç Maymun'dan itibaren Nuri Bilge Ceylan
sinemasýnýn farklý bir yöne evrildiði çok açýk ama Bir
Zamanlar Anadolu'da birçok yanýyla diðer tüm Ceylan
filmlerinden ayrýlýyor, hiçbirine benzemiyor. Mizah yaný
güçlü ve karanlýk bir suç atmosferi içerisinde, insanýn
bir cesetle baþ baþa ne yapacaðýný bilmediði
zamanlarda bile güldürebiliyor.

Yönetmenin gerçeklik hissi yaratmasý zordur. Bir
Zamanlar Anadolu'da o kadar gerçek ki, yönetmenin
yarattýðý bu gerçek karþýsýnda insanýn nutku tutuk. Bu
gerçekliðin oluþturulmasýnda diyaloglarýn da önemli
bir etkisi var. Köyüne morg arayan bir muhtar, taþ atan
bir çocuk öfkesi ya da bir elektrikli testere ihtiyacý,
yaþananlar ve durumlar ne olursa olsun filmin
belkemiðini oluþturan iþte bu ayrýntýlar.
Savcýnýn hikâyesinin ucu açýk, bu da þüphesiz ki
bilinçli bir tercih, Ceylan seyircisine hikâyesini
anlatýrken yanýna virgül koyup býrakýyor, gerisi sizin
anladýklarýnýza ya da hayal gücünüze baðlý zira
karþýmýzda sonunda her sorunun cevabýný
bulabileceðiniz bir polisiye film yok. Doktorun hikâyesi
de örtük, verdiði karar ya da görmezden geldikleri tam
olarak neye hizmet ediyor anlayamýyoruz. Yine de
seyrettiðimiz otopsi sahnesi ve sesler uzun zaman
zihnimizde yer alacak türden.
Oyunculuklar ve görüntüler o denli kusursuz ki fazla
söze gerek býrakmýyor. Fýrat Tanýþ'ýn tam kararýnda,
abartýsýz ve gerçekçi oyunculuðu çok fazla konuþmasa
da filmin en etkileyici yaný. Yine savcý rolünde Taner
Birsel ile doktor rolünde Muhammed Uzuner hatta polis
rolünde Yýlmaz Erdoðan da fazlasýyla iyi. Savcý ile doktor
arasýnda film boyunca süregelen ve zaman zaman
gerilimli bir hal alan diyaloglar da iki buçuk saati aþkýn
filmi ayakta tutan en önemli unsurlardan biri.
Yetkin bir sinema örneðiyle karþý karþýyayýz. Nuri Bilge
Ceylan'ýn sinema dili zaman'ý ve uzam'ý aþarak ilerliyor.
Ceylan kamerasýný taþrada düþen zamanlarýn
arkasýnda sürüklerken seyircisini de sarý çalýlýklar
arasýnda savuruyor, film bittikten sonra bile hayalet bir
kasabada dolaþýyormuþsunuz hissi ise baki zira
sindirmesi zaman alýyor.
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Eski yaralar kaþýntý yapar tarihin
ayýp yerlerinde. Vatan için
daðlarý oyarlar, millet için taþlarý
satarlar. Marþ okurlar bayrak
üflerler kanayan bölgelere.
Ve fakat baharlar tarçýn olalýberi,
güllerin açmaya hevesi, narlarýn
kýzarýp çatlamaya mecâli
kalmamýþtýr. Çünkü kerpiçten
dönenin evi kýrýlmýþtýr
bu yaðmada
Ne vatan ne millet ne Mesarya.
Ne hoyrat makas, ne çürük iplik,
ne kör iðne, ne dikiþ tutmayan
harita. Ne dönmek eski
zamanlara. Ne bir kuruþa
lambasuyu. Ne iki kuruþa
nostalji. Ne de Türkân Þoray'ýn
gözleri Cuma'dan Cuma'ya.
Offff Týk demeyecek bu yürek.
Ýki þilin ceza yazsalar
bir 'kalimera'ya.
Tarihin ayýp yerleri kaþýndýkça
nüzül olur coðrafya. Aha burada
bozuk lehçe, aha orada inkâr
edilen dil. Üst dudaðýmda
bir Kürtçe maðduriyeti.
Alt dudaðýmda yanlýþ Türkçe.
Þakaklarýma kara kýþlar inmiþ.
Gözlerim Ulu bir Dere.
Üþüyen bir hasret tutsa elimden,
götürse, balta girmemiþ
romanlarýn ortasýna býraksa.
Karlý bir þehir büyüse içimde,
yollarým kapansa. Bir de
yaðmura Nâzým geçse.
Ben uyurken yaðmasa Lefkoþa
ve esmese. Kimse dokunamasa
firari çocuklarýn vicdanýna.

