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Leymosun'un üzerine
Maraþ'ýn külleri
dökülmüþtür…
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ÖÐLE
Ýki adým, ter.
Yüzde ýslak bir parlaklýðýn

baþlangýcý. Koltukaltlarýna yayýlan,
elbiselere, tiþörtlere koyu bir göl
lekesi býrakan tuzlu su. Yediðiniz,
içtiðiniz ne varsa ve baharatlar, hepsi
o suda saklý.

Eðilip kalktýkça, kolunuzu kaldýrýp
indirdikçe yayýlan kokular.

Hava fena sýcak, bol sarýmsaklý bir
cacýk ya da sucuk yedikten sonra
kalabalýk bir otobüse bindiniz.
Burunlarýný elleriyle kapatarak, baþýný
baþka yöne çeviren yýðýnla insan.

Tersini düþünelim. Otobüsün en az
yüzde sekseni sarýmsak yemiþ ve
terlemekte; siz yemediniz.

Burnunuzu elinizle kapatarak,
yolculuðun bir an önce bitmesini
dileyerek yola devam mý edersiniz?

Hemen, ilk durakta iner misiniz?
Yoksa büyük bir öfkeyle patlayýp

en yüksek perdeden herkese baðýrýr
mýsýnýz: Hey millet, madem otobüse
binecektiniz, niye sarýmsak yediniz?
Böyle leþ gibi kokacaðýný bile bile bize
azap çektirmeye ne hakkýnýz var?

Bir aydýnýn, deðerleri yerle bir
olmuþ, çürümüþ, kokuþmuþ bir
toplumdaki feveraný tam da budur.
Otobüsten inmez ama sesini
yükseltir.

Madem beraber yaþamaya
mecburuz, bu yolculukta birlikte
gideceðiz, kokuþmasanýz ya bu
kadar, ömrümüzü yemeseniz!

ÝKÝNDÝ
Bazen anlamanýn tek yolu o

durumu, hali yaþamaktýr.
'Baþýna gelmeyen bilmez', tuhaftýr

ki bizde geçerli bir deyiþtir. Bir de
'tok, açýn halinden anlamaz' vardýr
ki; sanýrsýn sabaha karþý pirzolalarý
götürüp ertesi gün oruç tutanlar, açýn
halinden anlamaktadýr.

Bin altý yüz elli liraya çalýþan
masterli gençlerimiz vardýr. Göç
yasasý denilen ucube açlýk yasasýna
dahil olarak çalýþanlarýn büyük
bölümü,  özel okul ve iþ yerlerinde,
garantisiz ve sendikasýz ömür
çürütmektedir.

Küçüðe koysan sýðmaz, büyüðe
koysan almaz, orta büyüðe hiç
uymaz bu durumu, yaþamadan
anlamak mümkün deðildir ki,
hükümet ettikleri  iddiasý olan
milletvekilleri, bakanlar bir türlü
bunu deðiþtirmemektedir.

Madem ki, bazý þeyler yaþanmadan
anlaþýlamýyor, meclis tayfasýnýn
maaþlarýný yeniden ayarlamak
gerekir. Nasýlsa onlarýn da arasýnda
çok az masterli ve doktoralý olan
vardýr. Evet, çok doktor vardýr. Ama
sanýyorum onlar milletvekili, bakan
maaþlarýna el sürmeden bankada
bekletmektedirler. Nasýlsa meclisten

fýrlar fýrlamaz, özel kliniklerinde sýraya
girmiþ hastalarý onlarý beklemektedir.

Herkesin maaþý 1650 olduðu zaman,
milletvekillerinin zeka, sabýr, yaratýcýlýk
ve yaþadýðýmýz hayata tahammül
nitelikleri ortaya çýkacak, kimleri
yönetici olarak baþ tacý ettiðimizi
ayrýntýsýyla anlamýþ olacaðýz.

Acaba pankartlarý açarak, yüksek
sesle sloganlar atarak meclise
yürüyecekler mi? Acaba Sibel Siber
kimin nerede durduðunu þaþýrarak
birilerine dava açacak mý?

Küçük bir hesap yapalým. Dört yýllýk
üniversite eðitimi,  1650 lira. Doktorlar
on sene okuyor. Yani iki buçuk lisans.
1650 çarpý iki buçuk, 4125 lira. (Devlet
Bahçeli gibi oldum sizin yüzünüzden!)

Hesap buradaysa, arþýn ordadýr.

AKÞAMÜSTÜ
Çok isterdim bir milletvekiliyle

markette karþýlaþmak. Az çok da

tanýþýrýz, þöyle ayaküstü bir muhabbet
edelim.

Mesela ben, onun alýþveriþ arabasýný
gözden geçireyim; o da benim alýþveriþ
çantamý çaktýrmadan süzüversin. Ben
onun kuruyemiþ, viski, çikolata,
kilolarca et, sayýsýz sos kavanozu,
enteresan konservelerine bakayým; o da
benim bir süt, bir ekmek, bir gazete,
küçücük bir hellim, en küçük paket
zeytin, en ufaðýndan karpuzuma göz
gezdirsin.

Sonra, kasada önlü arkalý sýraya
girelim. Benim param ödemeye
yetmesin, zeytini mesela geri vereyim.

Ýnsan gibi hissetmek, diye bir deyim
vardýr.

Uruguay eski devlet baþkaný Jose
Mujica:

"Sahip olduklarýmla yaþayabilirim"
diyor. Baþkanlýk yaptýðý sürece 12000
dolarlýk maaþýnýn sadece 775'ini kendine
ayýrýp geri kalan parayý yoksullarla

küçük giriþimcilere baðýþlayan adam.
775 dolar Uruguay'da ortalama maaþ.
Asgari ücret gibi.

Toprak yoldan gidilen eski bir çiftlikte,
bahçeyi ekip biçerek yaþayan, üç ayaklý
bir köpeðin ve 87 doðumlu bir
Vosvos'un sahibi.

Örnek Uruguay'daysa, dönek
buradadýr.

Ha, bir de Türkiye'de, Ovacýk'ta bir
belediye baþkaný var, - merak ederseniz
- kktc'ye þenlik.

GECE
Görmedik.
Ne böyle milletvekili, baþkan; ne

meczup bilim insaný, sanatçý.
Arada birileri azýcýk yüzünü gösterse

de, deli damgasýný vurup eve kapattýk
onu.

Geleneðin, anlayýþýn bir milim dýþýna
çýkýnca önce fýsýltý, sonra kulaklarý saðýr
eden bir gürültü baþlýyor. Neden? Biz

Ben yazýyý bitirirken, Maraþ'ý da yaktýlar. Yýlanlar, çýyanlar, sýçanlar Maðusa'ya kaçýþtý. O
güzelim sahil kara duman içinde.Ah Varoþa! Ben seni metruk ve talan edilmiþ gördüðümde
kýþtý. Metal, paslý masalar ve üzerlerine abanmýþ sandalyeler hala balkonlarda duruyordu.

Kir içindeydi her þey ve boyuna yaðan yaðmur böyle bir kiri temizlemekten acizdi. Açýk
panjurlar fýrtýnadan deli deli çarpýyordu, o ýssýzlýkta. Yollardaki çatlaklardan, köþe bucaktan

vahþi otlar fýrlamýþtý. Bomboþ araba galerileri, sevdiklerini bekleyen, umutsuz, yatalak
yaþlýlar gibi feri sönmüþ pencereleriyle bakan evler…
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böyle mi yaþýyoruz? Eski köye, yeni
adet!

Bankalar mecburen daha ilerici. Para
gelecek yerden reklamý esirgemiyor.
Eski köye, yeni adet, diyor, milleti
soymak için.

Söz konusu para olunca, akan akýllar
bile duruyor.

Osmanlýda bile, arada padiþahlar
tebdil kýyafet yaparak halkýn arasýna
karýþýr, kamuoyu yoklamasý yaparlardý
bir çeþit.

Bizimkiler halkla içli dýþlýlar; fakat
nedense baþka bir dünyada yaþýyor
gibiler. Sanki yerçekiminden
kopmuþlar, diðer insanlarla aralarýna
þeffaf duvarlar örülmüþtür. Hem
oradadýrlar, hem deðiller.

Halkýn gönlünü hoþ tutmak ve bir
sonraki seçimi garantilemek adýna
oradadýrlar ama biri bir þey istemeye
niyetlenince ses geçirmez sýrça
fanuslarýna çekilerek, Allaaddin elini
sürse þu lambaya da, baþka yere
uçuversek, duasýna duruyorlar.

Oysa, sabahýn alçak köründe
hastanede kayýt yaptýrarak kuyrukta
bekleyen yaþlý bir hastanýn yanýnda,
Ahmet Gülle'yi görsek mesela.
Muayene sýrasýný beklerken. Ya da bir
MS hastasýyla, devletin keyfine göre
daðýttýðý yarým kutu hapý almak için
oradan oraya birlikte koþuþsalar.

Makam arabalarýný satýyoruz deseler
bir gün. Zaten herkesin arabasý var.

Bir grup milletvekili her gün bir okula
giderek ders dinlese! Bakalým
dinleyebilecek mi? Özel ders almadan
herhangi bir sýnavdan geçebilecek mi?
Para ödemeden kayýt yapabilir, karne
alabilir mi acaba devlet okulundan?

Gizli ya da aþikar, açlýktan sürünen
insanlarýn mideleri guruldarken…

Boyuna sarýmsak yiyerek, bu denli
kokuþmaya hakkýnýz yok!

SABAH+KUÞLUK
Ya bir köprü inþa edeceðiz bu

uçurumun üstüne ya da atlamalýyýz.
Giderek açýlýyor ara, giderek havuzlu

villalar ve varoþlar þehri oluyor
yaþadýðýmýz yerler. Giderek açlar ve
toklar keskinliðinde, iki kesimli, karýþýk
bölgeli, yayaya yol vermeyen asfaltýnda
lüks arabalarýn korna ve arabesk
çaldýðý, meyhane masalarýnda hala
devrimci nutuklar atýlan o rezilce yalan
hayata gömülüyoruz.

Hakkýnýz yok bu kadar kokmaya,
ömrümüzü yemeye!

Nereden geldiði malum fakat nereye
gideceði meçhul o paralarla, o budala
gösteriþ numaralarýyla, o 'bende var,
ohh, sende yok' orgazm halleriyle bu
derece mutsuzluk nereye kadar?

Yumurtayý asfalta kýrsak, piþirecek
bir sýcak ve dayanýlmaz sarýmsaklý ter
kokusu!

Ben yazýyý bitirirken, Maraþ'ý da
yaktýlar. Yýlanlar, çýyanlar, sýçanlar
Maðusa'ya kaçýþtý. O güzelim sahil kara
duman içinde.

Ah Varoþa! Ben seni metruk ve talan
edilmiþ gördüðümde kýþtý. Metal, paslý
masalar ve üzerlerine abanmýþ
sandalyeler hala balkonlarda
duruyordu. Kir içindeydi her þey ve
boyuna yaðan yaðmur böyle bir kiri
temizlemekten acizdi. Açýk panjurlar
fýrtýnadan deli deli çarpýyordu, o
ýssýzlýkta. Yollardaki çatlaklardan, köþe
bucaktan vahþi otlar fýrlamýþtý.
Bomboþ araba galerileri, sevdiklerini
bekleyen, umutsuz, yatalak yaþlýlar gibi
feri sönmüþ pencereleriyle bakan
evler…

"Roman kendini yaktý! Olmamýþ her
þey :/ Kar, katý, fosil ve kahraman!"*

*Aþk Ben'i Yýka,
Sayfa: 34, Konkav.

Bugün size Leymosun'dan söz
edecektim… Rumca ve Türkçe
barýþtýðýmýz o muazzam
buluþmadan… Mustafa Akýncý ile
Nikos Anastasiadis'i biraraya getiren
o Leymosun akþamýndan ve kim ne
derse desin bunun önemli bir þey
olduðundan, iki liderin bir oyunda
buluþmasýnýn çözüme deðil ama barýþa
yapabileceði katkýdan… Saðdan ve
soldan gelen eleþtirilerden, iki lideri
buluþturan þiirin sahibi olarak imkan
dahilinde görünen ve belki de kapalý
kapýlar ardýnda konuþulmakta olan iki
bölgeli iki toplumlu çözüm ile
þiirimdeki Kýbrýs arasýndaki o büyük
uçurumdan söz edecektim… Benim
orada bulunmamý çeliþki sayan
solcularla, benim orada bulunmamý
ihanet sayan saðcýlarýn buluþtuðu o
zehirli noktadan söz edecektim… Belki
biraz da abartýlý umutlarla abartýlý
umutsuzluðun akrabalýðýndan…
An'lardan, barýþý insanýn yüreðinde
hissettiði o geçici an'lardan söz
edecektim… Rialto Tiyatrosu'ndaki
yüzlerce insanla Türkçe ve Rumca
aðladýðýmýzdan, güldüðümüzden ve
barýþýn böyle bir þey olduðundan…
Rialto'nun önündeki meydandan,
harnýp aðaçlarý altýnda ilerleyen ve
hiçkimsenin bitmesini istemediði o
geceden söz edecektim… Yaþar
Ersoy'un hem yönetip hem oynadýðý

Leymosun'un üzerine Maraþ'ýn
külleri dökülmüþtür…

"Rumca küstüm, Türkçe kýrýldým"
oyununun bu sefer de, yine Niyazi
Kýzýlyürek'in çevirisiyle Rumca
oynanacaðýndan söz edecektim size…
Popi Avraam'ýn bu oyunu Rumca
oynamak için nasýl hevesli olduðundan,
duyduðu heyecandan… Bütün bunlardan
söz etmek için þimdi ya çok geçtir, ya da
çok erkendir… Çünkü kah  "bütünlüklü
çözüm"ün bir parçasý, kah "güven artýrýcý
önlem" olarak siyasetçilerin dillerinden
düþürmedikleri Maraþ'ta yangýn çýkmýþtýr
ve o yangýnýn külleri Leymosun'un üstüne
dökülmüþtür. Leymosun artýk yok
hükmünde aydýnlýk bir gecedir. Maraþ
zaten ölüydü, bir ölüydü yaktýklarý, bir
ölüydü yanan, kurtardýklarý da ölüydü ve
fakat acýdýr: bu ölü kentin küllerinin
sunduðu olanak kullanýlamamýþ, general
yine çizmeyi aþmýþ, generalin çizdiði sýnýr
aþýlamamýþtýr. Çünkü seyircisi olduðumuz
þey, oyuncusu olmaya cesaret
edemediðimiz þeydir… Yangýný
söndürmek için Türkiye'den helikopter
beklemek yerine, Rumlarýn yardým teklifi
geri kabul edilseydi, bin gül çýkarýlabilirdi
Maraþ'ýn küllerinden… Bin gül heba
edilmiþ, bin gül ölmüþtür…
Þöyle yazmýþtým yýllar önce:
"Anneler portokal çiçeklerine pusu kurardý,
içkilerini kuyudan çekilmiþ sularda
soðuturdu babalar… Güvercinlere isimler

Faize Özdemirciler

takan eflatun çocuklarýn vardý, çekip
gittiler! Türklüðümüzden ve
Rumluðumuzdan kediler köpekler
yarattýlar, kavga kaynattýlar, göç
kýzarttýlar, katliam piþirdiler, zafer diye
koydular tabaklarýmýza, yutturdun bize
hepsini, yuttuk biz de… Hiçbir postacý
mektup getiremedi bize ayrý
düþtüðümüz kasabalardan yýllarca…
Kapýlarý açtýklarýnda evlerimizin çatýlarý
çoktan uçmuþ, güvercinler çoktan
yerleþmiþti doðduðumuz odalara…
Nuh'umuzu arýyorduk, gemimizi
arýyorduk, denizimizi arýyorduk,
kendimizi arýyorduk da bulamýyorduk
kendi kýyýlarýmýzda. Barikatlara
meydan okuyan hasretimiz duvarlarý
yýkamýyordu, ölüyorduk ve ölürken
yýkayamýyorduk kendi sularýmýzda…"
Bu raddeden sonra bu satýrlara þunu
ekleyebilirim ancak:
Yanýyoruz ve söndüremiyoruz kendi
yangýnýmýzý kendi sularýmýzla…
Çünkü önümüz Temmuz'dur…
Rumca küsmüþlüðümüz, Türkçe
kýrýlmýþlýðýmýz, Rumca ve Türkçe
bölünmüþlüðümüz bakidir ve fakat
yapacaðýmýz öncelikli þey Rumca ve
Türkçe barýþmak deðil, ahý gitmiþ vahý
kalmýþ bu haritanýn dört bir yanýna
Rumca ve Türkçe kusmaktýr…
An itibarýyla þiirin önerisi budur…

Kah "bütünlüklü çözüm"ün bir parçasý, kah "güven
artýrýcý önlem" olarak siyasetçilerin dillerinden

düþürmedikleri Maraþ'ta yangýn çýkmýþtýr ve o yangýnýn
külleri Leymosun'un üstüne dökülmüþtür. Leymosun

artýk yok hükmünde aydýnlýk bir gecedir.
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nnnnn Ümit ÝNATÇI

Özneler arasý iletiþimin varlýk
kaygýsýyla beslenen bir
gereksinimden kaynaklandýðýný
algýlayabiliyoruz. Sanat ve iletiþimin
günümüzde her zamankinden daha
fazla  iç içe geçiþen disiplinler
olduðunu görmek beklenilmedik bir
durum arz etmiyor. Bunun üzerine
düþünmek ve gündelik yaþamýmýzý
tasarlama cüreti gösteren kitle
iletiþim araçlarýnýn sanatla olan
çatýþkýsal iliþkisinden, nasýl yeniden
özerk kiþiliði inþa edebiliriz sorusuna
yanýt aramak kaçýnýlmazdýr artýk.
Üçlü (trilojik) karþýlaþtýrmalarla
sorunsalý irdelemeye çalýþacaðýmýz
bu deneme dikkat-niyet-iliþki, içerisi-
dýþarýsý-mevcudiyet ve bellek-görsel
kültür-nosyon kavramlarýyla þekil
alacak.

Dikkat-Niyet-Ýliþki
Dikkatimizi bir þeye

yoðunlaþtýrdýðýmýz durumlarda o
þeyle ilgili ne varsa, iletiþime geçmiþ
oluyoruz. Ona gösterdiðimiz ilgi
onunla ilgili bilginin oluþmasýný
saðlýyor. Bu da etrafýmýzý kuþatan
gerçekliðin içselleþtirilmesi anlamýna
gelir. Þeylerle olan iliþkimiz önce
nesneden özneye aktarýlan bilgiye
dayalý bir iliþkidir. Sonradan bu iliþki
anlamlandýrma sürecine evirildiði
zaman öznelleþmeye baþlar. Bu
düzlemde artýk þey þey deðil onu nasýl
anlamlandýrdýysak odur. Ýnsanlarla
olan iliþkimizden farklý olarak
þeylerle kurduðumuz nesne ve özne
arasýndaki iliþki sanatsal alana
aktarýldýðý zaman anlam odaklý bir
iþlemin parçasýna dönüþüyor.

Dikkatin ýsrarýyla beslenen iliþkinin
niyetle þekil almaya baþlamasý bir
isteme tasarýmýný güdüler. Ýstemenin
kodlarýný oluþturmadan ve bir iletiþim
mekaniðinin içine aktarýlmadan
elbette ki algýlanabilir olmak
mümkün deðil. Ýletiþim sadece iletiyi
deðil algýlanabilirliði de içeren üst
dilsel bir anlam yapýsýna sahiptir. Bu
anlam zaman zaman kapalý, zaman
zaman da ifþa edici bir niteliðe sahip
olabilir. Sanatýn dikkatini odakladýðý
þey imgeler yoluyla düþünme ve
niyet arasýnda kurulan baðdýr.

Niyet etmek, bir hedefin
amaçlandýðýnýn iþaretidir. Ýsteme
tasarýmýnýn devreye girdiði süreç
burasýdýr. Neyi istediðimizin anlaþýlýr
kýlýnmasý ve bir etki unsuruna
dönüþmesi hangi imge, gösterge ve
kodlar üzerinden kurguladýðýmýz dile
baðlýdýr. Bu dil ben ve ötekinin
aralarýnda kuracaðý öznel iliþkinin tek
aracýdýr. Sanat burada kendi estetik
kodlarýný devreye sokarak iþaret,
biçim ve imge yoluyla kolektif bir
bellek oluþturmaya katký koyuyor.
Sanatýn gündelik kitle iletiþim
araçlarýndan farklý olarak ortaya
koyduðu þey bireyin özerk kimliðini
temsil eden özgün bir dilin varlýðýdýr.

Bireyin sanatla özerklik kazanmasý
estetik kodlara sahip formel bir dilin
yaþamýmýzda yer almasýný saðladý.
Ýnanç propagandasý ve
yayýlmacýlýðýna yönelik ortaya çýkan
ikonografik iletiþim biçimi

Rönesans'la daha özgür anlam ve anlatý
alanlarýna kavuþur. Romantizmin
cesaretlendirdiði modernlikle gelen
sanattaki klasik kurallarýn inkarý,
sanatçýnýn mevcudiyet konumuna daha
özgürlükçü bir nitelik kazandýrdý. Bu
ortamda sanatýn özneler arasý kurduðu
iletiþim biçimi hikâyeler üzerinden deðil
algýnýn doðasýna yönelik bir deðiþime
uðradý. Bu süreçteki en önemli deðiþim
empresyonizmle gelen zaman ve mekân
algýsýyla ilgili bir deðiþimdir. Sanatçý
artýk sadece özneler arasý bir iletiþimin
deðil ayný zamanda fiziksel çevreyle
yaþanýlmasý gereken bir iliþkiden doðan
iletiþim biçiminin arayýþýna girmiþti.

Ýçerisi-Dýþarýsý-Mevcudiyet
Giorgio Agamben ' 'Aperto' '  adlý

kitabýnda bir insanýn dýþarda olmasýyla
havanýn dýþarýda olmasýnýn ayný þey
olmadýðýný söylüyor. Bizim ''dýþarý'' diye
adlandýrdýðýmýz fiziksel ortam bir hayvan
için içeride bulunmak demektir.
Empresyonistlerin atölyenin dýþýna
çýkarak duraðan ýþýk yerine hareketli
gün ýþýðýnýn nesnelerin algýlanmasýnda
yarattýðý etkiyi gözlemlemeleri aslýnda

dýþarýya çýkmak deðil içeriye girmek yani
doðaya dönmek anlamýný taþýyordu.
''Gün Batýmý'' bir empresyondan baþka
bir þey deðildi; çünkü hareket eden
güneþ deðil yeryüzünün kendisiydi.
Belki de Galilei'nin bilimsel buluþunun
sanatla kanýtlanmasýnýn ilk adýmýydý
atýlan.

Sanatýn ve sanatçýnýn doðaya dönme
eylemi fiziksel çevreyle iletiþim
kurmanýn da bir tezahürüydü. Sanat artýk
doðanýn ve insanla doða arasýndaki
iliþkinin hallerini iletmekle meþguldü.
Dýþarýda bulunmak doðaüstü ya da
insanüstünü yücelten metafiziksel
düþünce biçimlerinin itibarsýzlaþmasýna
da yol açmýþtý.  Sanatýn dýþarýsýyla
iletiþime girmesi, doðayý ve insan
hallerinin doðasýný izlenimler yoluyla
öteki kitlelere aktarmasý dýþarýsý ve
içerisi arasýndaki net ayrýlýðýn da sonunu
getirecekti. Artýk imgeler yoluyla deðil
doðrudan doða halleriyle estetik kodlar
üreterek iletiþim gerçekleþiyordu.

Kübizmde iç ve dýþ arasýndaki ayrým
resimlerdeki atmosferik bütünlük
sayesinde ortadan kalkýyordu. Bir
nesneye çoklu noktalardan bakarak

resimde dördüncü boyutun
algýlanmasýný saðlamak bir baþka
bulunma biçiminin iþaretlerini
veriyordu; zaman da mekân kadar
algýlanabilir bir kavram olarak temsil
ediliyordu. Joseph Beuys'tan Arte Povera
sanatçýlarýna dýþarý artýk Agamben'in içeri
diye tabir ettiði insanýn reel dünyasýna
dönüþmüþtü. Sanatsal iletiþim nesnel
dayanaklarýný gündelik yaþamda
kullanýlagelen nesnelerinde de bulabilirdi
artýk. Sadece insan deðil nesneler de
ontolojik bir kapsam içerisinde ele
alýnabilirdi ve insanýn söyleyeceði kadar
nesnelerin de söyleyebileceði þeyler
vardý. Nesneler de birer zaman ve mekân
imgesine dönüþebilir, hatta týpký eski
dinlerde olduðu gibi ritüel bir doða-insan
iliþkisinin araçlarýna dönüþebilirlerdi.
Burada artýk görsel kültür ve kolektif
bellekten bahsedebiliriz; elbette ki
görsellik ve bellek arasýndaki iliþkiyi
besleyen nosyondan da.

Bellek-Görsel Kültür-Nosyon
Düþüncelerin davranýþlara

yansýyabilmesi açýsýndan, yazýlý kültür ve
sözel kültürden daha etkili olan görsel

Sanat ve iletiþim:
Çatýþký ve özerk kiþiliðin yeniden inþasý

Özellikle çaðdaþ sanatýn çok disiplinli ve geçiþken karakteri göz önünde
tutulduðunda iletiþim ve sanatýn paralellikten öte birbirlerini çaprazladýklarýný

söyleyebiliriz. Her türlü kitle iletiþim aracý ve sosyal medyada hýzýna yetiþemeyecek
kadar yoðunlukta akan görsel kültür tikel bir kültür anlayýþýný ve tek tipleþen
kitleleri çoðaltýyor. Her bireyin özdeþleþebileceði görüntülerde çeþitli, özde ayný

birçok imge ve davranýþ biçimi pompalanýyor. Sanatýn bu durum karþýsýnda
bireyin özerk kimliðini koruyan bir savunma refleksine dönüþebilmesi için sanat

piyasasýnýn hýrçýn kapitalist denetiminden ve yönetiminden kurtulabilmesi
koþuldur. Çatýþkýyý ve yeniden inþa edilmeyi göze alan bir sanat doðaya dönme

becerisini gösteren insanýn korunaðýna dönüþebilir.
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kültürün etkilerini kültürel antropoloji
sayesinde daha iyi anlayabiliriz. Ýnsan
davranýþlarýna þekil veren en etkili
unsur belleði oluþturan nosyonlardýr.
Burada artýk sadece estetik
kodlardan deðil sosyal ve kurumsal
kodlardan da bahsedebiliriz. Siyasi,
dini veya sivil kurumlarýn temsil
edilme yöntemlerinde kullanýlan
görselliðin bir imge adanmýþlýðýna
bile yol açabilecek derecede etkili
olabildiklerine tanýk oluyoruz. Kitle
iletiþim kanallarýnýn yanýnda, zümre
merkezci kitlesel oluþumlarýn da
görsel algýya dayalý hegemonyacý
giriþimlere baþvurduðunu
görüyoruz. Bir görsel imge, bir
nesne veya bir davranýþ biçiminin
yüceltilmesiyle yaratýlan efsaneler
kitlelerin adanabileceði gerekçelere
dönüþebiliyorlar.

Sanatýn bu obje ve idol fetiþizmi
karþýsýnda gösterdiði tepki bu
durumun gülünç duruma
düþürülmesi ve ironik bir aldýrmazlýk
tavrýndan ibarettir. Ama ironi bile
çoðu zaman egemen kurumlarýn
tahammül bile edemeyeceði bir
eleþtiri þekli olabiliyor. Ýnsanlarýn
tepki yeteneklerini köreltmek üzere
devreye giren çok çeþitli rol model
görüntüleri sosyolojik bir ayrýþmanýn
önünü açýyor. Seçenekler arasýnda
daðýlan ve parçalanan bireyler kendi
davranýþlarýyla deðil rol model
seçtikleriyle görünür olmak
istiyorlar. Bu durumda bireyin
varoluþsal tepki gösterme yetisi
azalýyor. Ýnsanlarýn hatýrladýklarý
þeylerle hatýrlanmak istemeleri bu tür
bir baskýlamanýn sonucudur. Kolektif
bellek burada edilgenliðin makinesine
dönüþebiliyor.

Ýdollerle kurduðu mistik iliþkiden
doðan özdeþleþme güdüsü ve bundan
duyulan haz bireyin kendi olma
iþtahýný azaltýyor. Bu durumda tek
tipleþmeye meyil vermiþ bir kitleden
itaatkâr bir kitle yaratmak zor olmaz.
Sanat kendi iletiþim modalitesini
düzen kýrýcý bir entelekyaya
dönüþtürebilirse ancak o zaman
toplum ve birey arasýndaki iliþki
saðlýðýna kavuþabilir. Görsel kültürle
beslenen bellek nosyon aracýlýðýyla
iletiþim ortamlarýnda bir üst bilinç
olarak devreye giriyor. Bir üst dil
olarak sanatýn kavramaya ve
iletmeye çalýþtýðý durum söz konusu
üretilmiþ üst bilinçle çatýþmak
zorunda kalýr. Bellek, görsel kültür
ve nosyon sanat ve iletiþim
kapsamýnda ele alýndýðýnda sosyal
psikoloji ve kültürel antropolojinin
verileriyle hareket etmek gerekir.

Özellikle çaðdaþ sanatýn çok
disiplinli ve geçiþken karakteri göz
önünde tutulduðunda iletiþim ve
sanatýn paralellikten öte birbirlerini
çaprazladýklarýný söyleyebiliriz. Her
türlü kitle iletiþim aracý ve sosyal
medyada hýzýna yetiþemeyecek kadar
yoðunlukta akan görsel kültür tikel
bir kültür anlayýþýný ve tek tipleþen
kitleleri çoðaltýyor. Her bireyin
özdeþleþebileceði görüntülerde
çeþitli, özde ayný birçok imge ve
davranýþ biçimi pompalanýyor.
Sanatýn bu durum karþýsýnda bireyin
özerk kimliðini koruyan bir savunma
refleksine dönüþebilmesi için sanat
piyasasýnýn hýrçýn kapitalist
denetiminden ve yönetiminden
kurtulabilmesi koþuldur. Çatýþkýyý ve
yeniden inþa edilmeyi göze alan bir
sanat doðaya dönme becerisini
gösteren insanýn korunaðýna
dönüþebilir.  (t24.com)

günün
en güzel vakti

günün en güzel vaktinde
savrulur saçlarýn sineme
dizlerin yorgun yorgun
çýkarken basamaklarý
bir bir güllere
günün en yorgun
vakitleri bunlar
kararýr birazdan
göðü izleyen
güllerin ömrü
solar fidanlarýn cýlýz dallarý
kesilir uçuþan eteðindeki yel
serçelerin operasý sonlanýr
ve baþlar yarasalarýn nöbeti
dizlerin yorgun
gözlerin aðrý içinde
ilerlersin güllerden
sola döndüðündeki
sükut-u haneye
günün en güzel vakti bu
güneþ ana uzaklaþýrken
saman sarýsý
çýplak bedeniyle
toprak
suya kavuþmayý

beklerken
insan ekmeðe
gönlüm sana
günün

en güzel vakti þimdi
yüreðin

en yorgun hali
uzat ellerini...

Hüseyin BAHÇA
huseyinbahca1989@gmail.com

anne büyüdüm,
görebiliyorum

dünyamýzý
gemilerde dayanýr semalarýna

anam
yersiz yurtsuz gemiler

ört yanaklarýndaki hüznügeçmiþ zamana dayanýrgemilere teslimiyetteki
utancýmýz

istila anam bu istilasusturan, hüzne gömenören saydam hudutlarý
paslý telleri

kanlý tarihle saçlarýna..
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Kýbrýs Karikatürleri Sergisi üzerine…

nnnnn Serkan SÜREK  /  serkansurek@hotmail.com

Bu haftaki yeni mizah öykümü
Afrika Pazar okurlarý için
göndermeye hazýrlanýyordum ki
Afrika Pazar'ýn editörü Faize
Özdemirciler, benden daha erken
davranýp bir mesaj yazdý: 'Sevgili
Serkan, istersen bu hafta
Ýstanbul'da açtýðýnýz 'Kýbrýs
karikatürleri Sergisi' ile ilgili bir
yazý yayýmlayalým ne dersin?'. Bu
öneriyi memnuniyetle kabul ettim.
Fakat bir yandan da karikatür
sergimizle ilgili izlenimlerimi nasýl
kaleme alabilirim diye düþünmeye
baþladým. Hayatý, çizgilerle
düþünen ve yorumlayan bir
karikatürcü için böyle bir konuyu
yazýyla ifade etmek kolay oldu
diyemem.
Bilindiði gibi karikatür, bir kiþinin
ya da olayýn tuhaf, çeliþkili veya
gülünç yanlarýný çizgiyle gösteren
bir sanattýr. Bir yazarýn sayfalarca
anlatmaya çalýþtýðý bir konuyu bir
karikatürcü birkaç çizgiyle
özetleyebilir. Hayatýn içinde
gördüðü olaylarý düþünce
süzgecinden geçirip
mürekkebinden kâðýda damlatýr.
Kimi zaman güldürüp kimi zaman
düþündürse de karikatürün dünya
genelinde eleþtirel bir sanat olarak
kabul edildiðini söyleyebiliriz.
Demokratik olmayan ülkelerde,
dikta rejimlerinde karikatürcülerin
baský altýna alýndýðý, aleyhlerine
soruþturma veya tazminat davalarý
açýldýðý, hapis cezasýna çarptýrýldýðý,
hatta öldürüldükleri sýr deðildir.
Ancak günlük gazeteler, dergiler ve
günümüzde internet yoluyla hýzla
yayýlma gücüne sahip bu sanatý
engellemek de kolay deðildir.
Birçok demokratik ülkede kurulan
karikatür örgütleri, dernekleri,

federasyonlarý bu baskýlarý
engellemek, birlikte hareket etmek ve
karikatürcülerin haklarýný korumak
için çalýþmaktadýrlar.
Konuyu Kýbrýs'a getirirsek; Kuzey
Kýbrýs'ta 1986 yýlýnda kurulan Kýbrýs
Türk Karikatürcüler Derneði, o
dönemden bugüne kadar büyüyerek
geliþmiþtir. 1988 yýlýnda, Avrupa
Karikatürcüler Örgütleri Federasyonu
(FECO) üyeliðine kabul edilen Kýbrýs

Türk Karikatürcüler Derneði,
uluslararasý kimlik kazanarak FECO-
CYPRUS adý altýnda farklý bir
örgütlenmeye girmiþtir. FECO üyeliði
nedeniyle, FECO Genel Baþkan
Yardýmcýlýðýna Hüseyin Çakmak;
FECO Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna
ise Musa Kayra atanmýþlardýr. (*)
Uluslararasý yarýþmalarda en fazla ödül
kazanan çizerlerimizin baþýnda
Hüseyin Çakmak, Cemal Tunceri ve

Musa Kayra gelmektedir. Bu yarýþma
dereceleri, dernek üyeleri olarak
hepimizin gurur duyduðu baþarýlardýr.
Derneðimiz gerek yurtiçi gerekse
yurtdýþýnda açtýðý birçok ortak
karikatür sergisiyle Kýbrýslý Türklerin
çizgisini topluma ve dünyaya tanýtma
fýrsatý bulmuþlardýr.
Bu sergilerin en sonuncusunu, KKTC
Cumhurbaþkanlýðýnýn himayelerinde 8-
15 Haziran 2015 tarihleri arasýnda,
Ýstanbul Kadýköy Caddebostan Kültür
Merkezi'nde açtýk. 'Kýbrýs Karikatürleri
Sergisi' baþlýðý altýnda derneðe üye 16
çizerin 70 eseri bir hafta boyunca
izleyicilere sergilendi. Caddebostan
Kültür Merkezi'nin 4. Katýnda 9
Haziran 2015, Salý günü saat 18.00'de,
KKTC Ýstanbul Baþkonsolosu Sn.
Fahri Yönlüer'in ve Sn. Arif
Albayrak'ýn konuþmalarýyla baþlayan
serginin açýlýþýnda; derneðe üye
çizerlerden Dolgun Dalgýçoðlu,
Mustafa Tozaký, Arif Albayrak ve ben
hazýr bulunduk. 1963-2015 arasýnda
Kýbrýs'ta yaþanan politik, ekonomik ve
sosyal geliþmeleri çizgilerimizle
gösterdik. Sergiye eserleriyle katýlan
çizerlerin alfabetik sýraya göre isimleri
þöyleydi: Arif A. Albayrak, Cemal
Tunceri, Devran Öztunç, Dolgun
Dalgýçoðlu, Ezcan Özsoy, Hüseyin
Çakmak, Leyla Çýnar Algül, M.
Serhan Gazioðlu, Mehmet Ulubatlý,
Musa Kayra, Mustafa Azizoðlu,
Mustafa Tozaký, Ramiz Gökçe, Selen
Selýþýk, ben Serkan Sürek ve Zafer
Tutkulu. Serginin açýlýþýndan sonra
Muztafa Tozaký ve ben ziyaretçilerin
canlý olarak portrelerini çizdik…

(*) 'Kýbrýs Türk Karikatür Sanatýnýn
Kýsa Bir Özeti' kitabý (1999) /
Hüseyin Çakmak.
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maraþ'ý yaktýlar
kocaman kara kýrmýzý mor bir duman
korkunun ötesinde ateþ yaktýlar
çýldýrdý yaðmursuz toprak
sustu insansýz taþ evler yorgun
kýmýldadý
biter mi denizler

oturup Maðusa'da
Maraþ'ý yaktýlar

her yaz çiçeklenirsin
kar düþer yeþiline dallarýnýn
hiç mi yoktur haberin
rüzgarla güneþe dallarýný verir
salarsýn kokunu
seviþir insanlar
gölgelediði yoldan dallarýnýn
cenaze geçirirler
yollarýnda havasý daralan þehrim

bir gün çözülecek bu düðüm
terkedecek sokaklarýný insanlar
uzaklaþarak bu kalabalýktan
çocuklar þarkýlarýný
hep denizlere söyleyecek
yeni baþtan kuracaklar þehirlerle köyleri
kuþlar dumansýz gökyüzünü dolduracak

dallarýn bizden ne kadar yüksek
gözlerin göðe doðru mu yasemin

iþte bugün
tahammül edemeyen o zatlar

oturup Maðusa'da
Maraþ'ý yaktýlar...

maraþ'ý yaktýlar
kocaman kara kýrmýzý mor bir duman
korkunun ötesinde ateþ yaktýlar
çýldýrdý yaðmursuz toprak
sustu insansýz taþ evler yorgun
kýmýldadý
biter mi denizler

oturup Maðusa'da
Maraþ'ý yaktýlar

her yaz çiçeklenirsin
kar düþer yeþiline dallarýnýn
hiç mi yoktur haberin
rüzgarla güneþe dallarýný verir
salarsýn kokunu
seviþir insanlar
gölgelediði yoldan dallarýnýn
cenaze geçirirler
yollarýnda havasý daralan þehrim

bir gün çözülecek bu düðüm
terkedecek sokaklarýný insanlar
uzaklaþarak bu kalabalýktan
çocuklar þarkýlarýný
hep denizlere söyleyecek
yeni baþtan kuracaklar þehirlerle köyleri
kuþlar dumansýz gökyüzünü dolduracak

dallarýn bizden ne kadar yüksek
gözlerin göðe doðru mu yasemin

iþte bugün
tahammül edemeyen o zatlar

oturup Maðusa'da
Maraþ'ý yaktýlar...

Günsel Djemal ElüstünGünsel Djemal Elüstün
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n Fatma Ergün   /  ftm_ergn@yahoo.com.tr

   Þubat ayýnda soðuk bir gündü.
Vakýftaydýk. Bir arkadaþýmýzýn
oðlunun, nikâh þekerlerini yapýyorduk.
Önce gençlerin mutluluðu için dua
ettik. Sonra iþe koyulduk. Bordo
renkli keçeden çiçek þekilleri, yeþil
renkli keçeden yapraklar, lavanta
torbalarýný baðlamak için ayný boyda
kurdeleler kesildi. Kesilen kurdeleler;
karýþmamasý, kýrýþmamasý ve kolay
sayýlmasý için, onar onar ayrýlýp,
baðlandý. Kurdele sayýsýnýn
yetmeyeceðine karar verilip, ne kadar
daha kurdele alýnacaðý hesaplandý.

   Çay içildi. Çayla birlikte, bir
arkadaþýmýzýn getirdiði el açmasý nefis
kýymalý börek, diðer bir arkadaþýmýzýn
yaptýðý kurabiye ve vakýfta
yediklerimizin arasýnda mutlaka olan,
komþu simitçinin çýtýr, sýcacýk simitleri
yendi...

   Bu hafta vakýfa gelmeyen, ameliyat
olduðunu öðrendiðimiz, arkadaþýmýz
arandý; iyi olduðu öðrenildi. Geçmiþ
olsun denildi.

   Bütün bunlarýn yanýnda da sohbet
edildi. Konudan konuya ne zaman
geçildiði, gelinen konuya, nereden
gelindiði, fark edilmeden, sohbet
edildi... Laf döndü dolaþtý; hanýmlarýn
emekli olduktan sonra da kendilerini
çeþitli uðraþlarla oyalayabildikleri,
beylerin daha bir boþta kaldýklarý için
sýkýldýklarý, evde olur olmaz iþlere
karýþtýklarý konusuna gelindi. Bütün
bunlarýn sonunda da münakaþalarýn
çýktýðý, yok yere kýrgýnlýklarýn
yaþandýðý konuþuldu...

   Bugün vakýfa gelen arkadaþlar
arasýnda, daha önce ancak birkaç kez
gördüðüm ve çok uzun zamandýr da
gelmeyen bir öðretmen haným vardý.
Çay servisini o yaptý. Yeme faslý
bittikten sonra da sofrayý toplayýp
bulaþýklarý yýkadý. Çay içmeye devam
eden hanýmlarýn çaylarýný tazeledi.

   Sonra da gelip yanýma oturdu.
Bordo renk keçeden çiçekler kesmeye
koyuldu. Önce elindeki örneði keçenin
üzerine toplu iðne ile tutturuyor, sonra
da dikkatlice kesiyordu. Hamarat bir
haným olduðu ve yaptýðý iþi önem
vererek, en iyi þekilde yapmaya
çalýþtýðý ilk bakýþta bile fark ediliyordu.

   Konu, beylerin evde yapýlan iþlere
karýþtýðýna geldiðinde, öðretmen
haným: "Evde her iþi yapýyorum; hiçbir
þeyi beðendiremiyorum. Bir eline
saðlýk dediði yok. Hiçbir þeyi de
kutlamýyor" dedi. Dinleyenler henüz
bir þey demeden de "Bana, senin
doðum günün yok ki kutlayalým diyor"
diye ekledi.

   Hanýmla bir samimiyetim yoktu.
Yine de bu kadarýna dayanamayýp
söze girdim: "Nasýl doðum gününüz
yok? Herkesin bir doðum günü var."
dedim.

   Haným belli ki bu konuda çok
dertliydi; anlatmaya baþladý: "Benden
önce doðan kýz kardeþim; bir buçuk
yaþýnda, suçiçeðinden ölmüþ. Onun
ölümünden bir yýl kadar sonra da ben
doðmuþum. Onun öldüðünü nüfusa
bildirmemiþler. Ona çýkardýklarý nüfus
cüzdaný benim oldu" Þaþýrmýþtým
"Adýnýz?" diye sordum. Haným bunu
bilmeyecek ne var, der gibi baktý
yüzüme. Yutkundu: "Tabii ki ölen kýz
kardeþimin adý" dedi. Hanýma, kendini
iyi hissettirecek bir þeyler söylemek
istedim. Ne diyeceðimi bilemedim.
Düþündüm! Bu durumda, haným

Ölmemiþ çocuklar, doðmamýþ büyükler

Kýbrýs'ta doðduðu günden baþka bir tarihte nüfusa kaydedildiðini söyleyen
birini hiç duymadým. Kardeþinin ismini ve nüfus cüzdanýný taþýyaný da…

Var da ben mi duymadým? Bilemiyorum. Kýbrýs'ta genelde doðan çocuklar;
doðduklarý tarihlerle nüfusa kaydettirilirler. Bir de evlerdeki dolaplarýn iç
kapaklarýna doðan çocuðun ismi ve yanýna da doðum tarihi yazýlýr. Doðan

sonraki çocuklar da alt alta sýralanýr. Bu, Rumlarda da olmalý ki; kapýlar
açýldýktan sonra teyzemin evine gelen, evin ilk sahibi Rum aile dolabý açýp,

iç kapakta, alt, alta dizili olan, isimlerin fotoðrafýný çekmiþler...

doðduðunda iki buçuk yaþýndaydý. Ailesi
onun için ne bir isim bulma, ne de nüfusa
kaydettirip, kendi nüfus cüzdanýný
çýkarma zahmetine girmedikleri gibi; bir
buçuk yaþýnda ölen bebeklerini de
nüfustan sildirme zahmetine
girmemiþlerdi. Kendilerine göre iki
zahmetten kurtulmuþlardý.

   Bu durumda eþi de evli olduklarý yýllar
boyunca; doðum gününü kutlama
zahmetinden kurtulmuþtu. "Yazýk" diye
kendi kendime düþünüyordum ki...

   Haným anlatmaya devam etti: "Annem
ile babama, doðum günümü
sorduðumda, babam, sanki annem
sormuþ gibi "Pekmezler kaynatýlýrken
doðdu, Fahriye" dedi. Annem de: "Olur

mu Ýsmail, elmalar çiçek açmýþtý" dedi"
Böylelikle haným, deðil doðum gününü
öðrenmek, mevsimini bile öðrenemedi...

   "Sizin isminiz ne?" diye sordum.
Haným, kendinin olmayan nüfus
cüzdanýndaki, kendinden evvel kýz
kardeþine konulan ismi söyledi. "Halise"
dedi. "Halise Haným, eþiniz ile ya bir gün
belirleyin, ya da nüfus cüzdanýnda yazan
tarih de olabilir, birinden, birini kabul edin
ve kutlayýn!" dedim. Halise Haným
gülümsedi: "Yok caným, doðum
günümün belli olmamasý bahane. Evlilik
tarihimiz belli. Yýl dönümünü çok mu
kutluyor? Hadi onu da unutuyor diyelim,
sevgililer günü, günlerce televizyonda;
reklamlarý yapýlýyor. Gazetelerde günlerce

öncesinden baþlayarak, yazýlar çýkýyor.
Alýnabilecek hediye seçenekleri
sunuluyor. Kuyumcular, gazeteler ile
birlikte, takýlarýnýn resimlerini ve
fiyatlarýný gösteren broþürler daðýtýyor.
Yine de hiç oralý olmuyor." dedi. Sonra
bir þey hatýrlamýþ gibi baþýný salladý: "Sahi,
bir sevgililer gününde bana iki tane lale
miydi, karanfil miydi, þimdi
hatýrlamýyorum çiçek almýþtý" dedi. Tam
bir oh diyecektim, diyemedim. Yýllar önce
bir sevgililer gününde, Halise hanýmýn eþi
ile oðlu sokaða çýkmýþlar. Oðlu
hatýrlatýnca, eþi iki çiçek almýþ. Eve
döndüklerinde, kapýyý açan Halise

Haným eþinin elindeki çiçekleri görünce
çok sevinmiþ. Hemen koþup, vazoyu eline
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almýþ ve içine su koymak için
musluðun yanýna gitmiþ. Oðlu telaþla
seslenmiþ: "Anne suya gerek yok!
Çiçekler plastik" Çok morali
bozulmuþ. "Nerede ise sinirimden
aðlayacaktým,  eþim bana iki plastik
çiçeði, ömrümüzün geri kalan tüm
kutlamalarý için almýþtý" diye
anlatmaya devam etti...

   Ýþimizi bitirdik. Vakýftan çýktýk.
Kýzýlay'a kadar birlikte yürüdük. Yol
boyunca kaldýrýma serdikleri
battaniyelerin üzerine, çoluk, çocuk
oturmuþ Suriyeliler, önlerine
koyduklarý kutularla; gelip
geçenlerden para dileniyorlardý...

   Hava güneþli olmasýna raðmen,
oldukça soðuktu. "Bu insanlar
çocuklarý ile birlikte geceleri nerede
kalýyorlardý acaba?" diye düþündüm.

   Otobüs duraðýnda beklerken,
incecik yaðmurluðunun kapüþonunu
baþýna geçirmiþ, zayýf mý zayýf bir
genç, elini uzatýp, halini anlatarak,
duraktaki beylerden para istedi... O
kadar yavaþ konuþuyordu ki; ne
söyledikleri anlaþýlýyordu, ne de
konuþtuðu dil. Para veren olmadý.

   Otobüste eve dönerken; Halise
hanýmýn hikâyesine benzer bir
hikâyeyi de yýllar önce Aliaða'da
dinlediðimi hatýrladým. Þantiye
müdürü Ýlker Beyin hanýmý Ayten
Haným da kendinden önce ölen kýz
kardeþinin ismini ve nüfus cüzdanýný
taþýyordu. "Ben aslýnda 1952
doðumluyum ama nüfus cüzdaným
ölen ablama ait olduðu için 1948
tarihli" diye açýklama yapýyordu, her
yaþ konusu açýldýðýnda... Ayten Haným
kendi doðum tarihini biliyor muydu?
Hangisini kutluyorlardý? Bu konuda
da bir þey söylemiþ miydi?
Hatýrlayamadým.

   Türkiye'de yaygýn olarak, ölen
bebeklerin nüfus cüzdaný kendinden
sonra doðan ayný cinsiyetteki
kardeþine miras kalýyor. Bunun
yanýnda kýz çocuklarý erken
evlendirilmek, erkek çocuklarý da
erken askere gönderilmek için,
nüfusa birkaç yaþ büyük
yazdýrýlýyorlar. Bazý çocuklar ancak
okul yaþý geldiðinde nüfusa
kaydettiriliyor. Hiç kaydettirilmeyenler
de var...

   Azýmsanmayacak sayýda insan,
gerçek doðum tarihini bilmiyor. Bir
arkadaþ, dayýsýnýn oðlu askere gittiði
gün doðmuþ. Baþka bir tanýdýk, zeytin
zamaný doðduðunu söylemiþti. Hele
bir komþunun doðum tarihi iyice
belirsizdi; annesine sorduðunda,
annesi: "Sen doðduðunda Ramazandý,
bayrama da az kalmýþtý" demiþ.
Komþu: "Ramazan her yýl on gün önce
geliyor, bazý yýl yirmi dokuz gün
tutuluyor, ben þimdi gerçek doðum
günümü nasýl hesaplayým? Kadir
Gecesinde doðmuþ olsam bari"
diyordu gülerek...

   Kýbrýs'ta doðduðu günden baþka
bir tarihte nüfusa kaydedildiðini
söyleyen birini hiç duymadým.
Kardeþinin ismini ve nüfus cüzdanýný
taþýyaný da… Var da ben mi
duymadým? Bilemiyorum. Kýbrýs'ta
genelde doðan çocuklar; doðduklarý
tarihlerle nüfusa kaydettirilirler. Bir de
evlerdeki dolaplarýn iç kapaklarýna
doðan çocuðun ismi ve yanýna da
doðum tarihi yazýlýr. Doðan sonraki
çocuklar da alt alta sýralanýr.

   Bu, Rumlarda da olmalý ki; kapýlar
açýldýktan sonra teyzemin evine gelen,
evin ilk sahibi Rum aile dolabý açýp, iç
kapakta, alt, alta dizili olan, isimlerin
fotoðrafýný çekmiþler...

nnnnn Reþat KANSOY

Yýl 1992… lise öðrencisiydim. Testislerim ile
beynim geçici yer deðiþimlerini tamamlamýþtý.
Tüm hormonlar alt üst, testesteron grip gibi
burnumdan akýyor... Müdür bey "Terezin kamp
alanýna" tüm, "Yahudileri" toplamýþ, "Güzelyurt
verilmez... burasý Ali Samiyen burdan çýkýþ yok!"
brifingi veriyor.

Yýl 1992… Gali Fikirler Dizisi sonrasýnýn etkileri
sebebiyle öðrencilerden, nümayiþ için Bostancý
Sýnýr Kapýsý önüne gitmeleri isteniyor. Ben bu filmi
görmüþtüm!Sýrasýyla Kenan Evren, Turgut Özal,
Rauf Raif Denktaþ, St. Mamas Kilisesi silüetinden
ve Papazýn Malikanesinden (þimdiki arkeoloji
müzesi) ilham alarak, Güzelyurt Kaymakamlýðý
balkonundan "Bir çakýl taþý vermeyiz..." diye
haykýrdýlar, haykýrttýlar!

Bende vermem! Vermem iþte, ben o çakýl
taþlarýyla Tugçe'nin, Sinem'in, Gülten'in, merdiven
ayaklarý altýnda saatlerce beþ taþ oynadýðýný
bilirim. Niye vereyim ki mahallemin kzýlarýnýn çakýl
taþýný? Sonra, o çakýl taþlarý ile yeni asfalt dökülen
yollar üzerinde, az mý yarýþ yaptýk kýrlangýçlarla?
Sertug'lar, Bora'lar, Hakan'lar, Güney'ler, Ali'ler,

"Guzelyurt Can Not Be Given"

Bu resmi gördüðümde anladým, çakýl taþýnýn, insan dan daha deðerli

olduðunu! Ellerinde dövizlerle, "Guzelyurt Can Not Be Given" diye
yollara dökülenler, bir süre sonra iþsiz-aþsýz kaldýlar, geleceksiz

býrakýldýlar... Göç ettiler, baþka yerlerde umut ve ekmek aradýlar...

Nidai'ler, Murat'lar... Söyleyin! Az mý doldurduk
ceplerimize olanca bitence çakýl taþýný;
Bademlik'te "Guþlastiðiyle" ayaklarýmýz diken
dolana kadar dolaþmadýk mý? Çakýl taþlarý
cebimizde... Vermeyiz, verdirmeyiz çakýl
taþlarýmýzý!

Yýl 1992… Güzelyurt'tan - Bostancý'ya okullarýn
önünden otobüsler kalktý "Güzelyurt Verilmez"
mitingine. Binmedik! Çakýl taþlarýný tekmeleye
tekmeleye sýnýra kadar yaya gittik biz. Ayný
nakaratý dinledik. Ne dediler anlam
veremedik….Bu resmi gördüðümde anladým,
çakýl taþýnýn, insan dan daha deðerli
olduðunu!Ellerinde dövizlerle, "Guzelyurt Can Not
Be Given" diye yollara dökülenler, bir süre sonra
iþsiz-aþsýz kaldýlar, geleceksiz býrakýldýlar... Göç
ettiler, baþka yerlerde umut ve ekmek aradýlar.
Devlet eliyle göç ettirildiler! Kalanlar üvey evlat
mumelesini her gün devletin tokatýyla yanaðýnda
hissetti. Hissediyor! Çakýl taþýnýzý "vermedik",
turþusu küflendi! Ama sokaklarýnda koþtuðumuz
çocukluk arkadaþlarýmýzý, HAYSÝYETSÝZ -
OMURÝLÝKSÝZ politikalarýnýz sebebiyle
kaybettik.Gün birbirimizi bulma günüdür!

Dün bitti, Bugün bitiyor! OMORFO YARIN ÝÇÝN
ÖRGÜTLENÝYOR!!
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Diyet yapýnca, böyle bir uyuzluk
böyle bir sersemlik geliyor ya
üstüne. Ýþte sýrf bu yüzden bile
diyetten tiksinilebilir.  Gözün
açýlmýyor, enerjin olmuyor, 'kalk kýz
rio karnavalý evin önünden geçiyor'
deseler kýpýrdayamayacak bir
haldesin. Bütün otlarý umutsuzca
yiyecek kývama da gelebiliyorsun bir
yerden sonra. Benim olmayan
sebzeleri, salatalarý da sanki yemek
zorundaymýþým gibi hissediyorum
öðlen aralarý. Bilmiyorum, bunlarýn
suçlusu ben deðil hep o metabolizma
þeysi. Niye yavaþladýn ki de beni
elaleme madara ettin. Rüyamda
maydonoz gördüm. Mutlumusun
metabolizma?

-Baþtan sona Ýrem Derici
röportajý okuyacak kadar kendimden
ne ara vazgeçtim ki ben?

-Efendim, seven insan arar, sorar,
koþar, ikna etmeye çalýþýr. Biraz nefes
alsýn, sonra baþýný vura vura, çarpa
çarpa gelsin yanýna. Ne dersin?
Kulaða hoþ geliyor deðil mi?

-Mutsuz olmaya and içmiþ bir
insan tanýyorum, dahasý tanýmak
deðil görmek gibi bir durumum var.
Efendim, hafif polyanna tarafýmý
yansýtmaya çalýþtým yýllarca afedersin
ama gýdým ilerleme kaydedemedi
olumsuzlukda. Olumsuzluðu
sevdiðini anladýðýmda hiç dürtmedim
zaten. Esas, kurban yok aslýnda onun
hayatýnda. Mecburiyetten onunla
tanýþmak zorunda olan insanlar
oluyor, bunun o halini görüp pozitif
yolu göstermeye çalýþýyor bir müddet
yeni gelen. Kimisi erken pes ediyor,
kimisi aylarca uðraþýyor. Bu hususta
herkes kaybediyor da, bir tek
mutsuz olmaya and içmiþ kazanýyor.

-Efendim, sanki ilk kez bir
büyüðümüz bir temsilcimiz ile ayni
dili konuþuyoruz mu nedir? Deðiþik
mutluluklar efendim bunlar.

-Baktým ki beyin çok konuþuyor,
baktým ki henüz daha eve gitmeye
vakit var. Baktim ki susmayacak,
takýyorum Yalýn'ýn herhangi bir
þarkýsýný ohhh pelte gibi oluyor
beyin. Yayýldýkça yayýlýyor.
Geniþledikçe geniþliyor. Aþk diye diye
bilincini kaybediyor beyin.

-Yalýn demiþken aklýma geldi,
dünyanýn en uyduruk en kolpa aþklarý
kesinlikle dondurma reklamlarýndaki
aþklar. Kýz da oðlan da sýfýr yað
oranýna sahip, dondurma peþinde
insanlar. Yani, sen sevgilini kýrdýn
diye dünya kadar dil dök, hediyeler
al, yalvar, yakar pek bir ilerleme
kaydetme. Elin adamý 2 liralýk
dondurmayla sevgilisini ikna etsin.
Öyle kolay aþk. Plaj aþký.

-Geçmiþe dönüp baktýðýmda elbet
utanacaðým birsürü þey yapmýþýmdýr,
herkes gibi. Sýnýfta Tarkan þarkýsý
söylemek, maykýl caksýn kahkülü
býrakmak falan gibi performanslarým
olsa da daha kötüsü var. Kolsuz T-
shirt! Evet, birçoðumuz yaptýðý veya
maruz kaldýðý bu rezillikten daha
kötüsü olabilir mi? T-Shirt deðil, atlet
de deðil. Tam bir arada kalmýþ. Tam
bir kaybolmuþ. En mýsmýl insaný bile
baþka bir çirkinliðe dönüþtürebilecek
kapasitesi olan bir ürün. Üstelik

benim kolsuz'um bir de turuncu
renkteydi.

-'Eve Nasýl Geldim?' Hande Yener ve
Berksan'tan tam bir yaz þarkýsý. Eve
nasýl geldiðini merak edenlere, yolu
sevgiden geçenlere.

-En rahatsýz edici sesler kategorisinde
3-4 yýl önce patlayan vuvuzela borusuna
saygýlar sunarak baþka bir yýldýzdan
bahsetmek istiyorum. Mobilet! Bu kadar
kötü, bu kadar rahatsýz edici bir ses
olamaz. Bu motorun sesini duyar
duymaz süren kiþinin mýzýrlýktan bu
egsoz sesini yaptýðýný düþünürdüm. Yani
modifiye falan yapmýþ gibi gelirdi bana.
Sonra o motorun normal sesi olduðunu
öðrenince en azýndan sürene fena fena
bakmýyorum.

-'Bu hareketlerini hiç beðenmem' dedi
kýz, umutsuzca baktý oðlan. Ne
diyeceðini bilemedi. Annesinin de ayni
cümleyi ona defalarca kurduðunu
hatýrlamýþtý. Vay be dedi, çocukken de
ayni laflarý duyuyordum þimdi de. Ýnsan
gerçekten yaþlnamýyormuþ. Kýz da
güldü, oðlan da güldü. Kýz'ýn niyeti

yaralamak deðil, yaratmaktý.
-Biri bana 'Ben çok ciddiyim' derse

anýnda dinlememeye baþlýyorum. Çok
ciddiyim eþittir daha çok eleþtirecem
seni. Bile bile eleþtirilmeyim be caným.
Olur?

-Yýllarönce rüyama aksakallý dede
girip çok da güzel görüntüler göstermiþti
bana. Bir defa girip baþka da girmemiþti
saolsun. Çok da faydasý oldu. Bu yolda
yürü dedi, yürüdüm. Bir zararýný da
görmedim. Fakat, yýllardýr ortada yoktun
aksakallý  dede. Ben seni orda
býrakmýþtým. Benim için bir efsaneydin.
Yol göstericiliðin, gelecekten görüntüler
verdin bana. Saygýlar sundum sana
kalbimden. Madem yýllar sonra
gelecektin rüyama, eski günlerin hatrýna
güzel bir þeyle geleydin ya bana. Geldin,
durdun karþýmda yüzüme baktýn ve ;
'Evlat ne yaparsan yap sakýn 750 ml'lik
dev boy þampuan ve saç kremi alma.
Sakýn bunu kendine yapma. Hade bay
bay'. Olmadý be aksakallý, olmadý be nur
yüzlüm.

-Bazen Hülya Avþar'ýn beynimizin

Mutlu musun metabolizma?

hologramik bir yansýmasý olarak
düþünüyorum. Herkes en az bir
anýnda onu sevmiþ, yada nefret
etmiþ. Ama her iki duyguyu da bir
þekilde yaþamýþ. Off, Hülya nerden
geldin aklýma.

-Ýkisi de çok yaþlýydý. Bir birlerini
çok özlemiþ, epey görüþmemiþlerdi.
Buluþup buluþmaz birbirlerine
sarýldýlar. Ve hemen varoloþculuk
felsefesi üzerine yeni bulgularýný
paylaþtýlar. Konu dönüp dolaþýp
foton çaðýna gelecekti elbette.
Fotondan çýkýp dünya ekonomisi için
ne yapýlabileceðini konuþtular.
Geliþen teknoloji ve sosyolojik
eðilimler konusuna da deðinmeden
edemediler... Ýnandýn mý? Çok safsýn.
Niþan yüzüðü atanlarý mý istersin,
doktorun yazdýðý haplarý mý,
dünürcülük haberleri, hayýrsýz /
tembel eniþteleri mi? Ýþte bunlar
konuþuldu a benim safým. O onu
dedi, bu bunu dedi muhabbetinin tam
göbeðiydi orasý, belki de dünyanýn
merkeziydi.

n Halil AÐAHalil AÐAHalil AÐAHalil AÐAHalil AÐA  /    /    /    /    /  cypaibo@gmail.com
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nnnnn Tüge Daðaþan   / tugedagasan@gmail.comYANSIMA

"Hayatta hiçbir þey tesadüf deðil, her þeyin bir
sebebi vardýr."

Bu cümle, bu filmi neden þimdi izlediðimin
açýklamasý. Çünkü her þeyin bir sebebi vardýr ve bu
filmi þimdi izlemiþ olmam bir tesadüf deðildir. Filmin
sonuna denk gelmem ve "tüh kaçýrdým" derken; filmin
yeniden baþlamasý bir tesadüf deðildir. Ýzlemem
gereken zaman dilimi bugündü. 2013'te gösterime
girmiþ olan bu filmi, 2015'te izlemiþ olmam bir
tesadüf deðildir. Birçok þey biz onlarýn tükendiði
düþündüðümüz zaman ortaya çýkar.

"Tamam Mýyýz?"
Bu isim bu filmi öyle güzel tamamladý ki..
Kim bilir neler neler düþünüyoruz bu cümleyi

kurarken; "tamam mýyýz?"
Peki gerçekten de tamam mýyýz?
Neyimiz tam ya da neyimiz eksik þu hayatta, þu

bedende, þu evrende
ve neyimiz fazla?
Bedenimizdeki her organýn yerli yerinde oluþu

tamam olmamýz için yeterli mi?
Duygularýmýz düþüncelerimiz tamamen bize ait mi

yoksa deðil mi?
Kendi bedenimizde kendimiz olarak mý yaþamýmýzý

sürdürüyoruz
yoksa birilerinin olmamýzý istediði gibi mi?
Hayata ne kadar baðlýyýz?
Ne kadar seviyoruz yaþamayý, peki neden istiyoruz

ölmeyi?

Tamam
Mýyýz?

Mutluluðumuzun tam olmasý için, umudumuzun
tükenmemesi için

nedir gerekli olan insana?
Organlarý eksik bir beden ne kadar tutunur, nereye

kadar tutunur hayata ve ölmek istediði zaman; çoðu kez
ne döndürür onu yaþamaya?

Tamam Mýyýz?
Saðlýk açýsýndan sorunu olmayan bir beden tamam

mýdýr, sorunsuz mudur gerçekten? Ve ne kadar
umutludur?

Her þeye sahipken eksik kaldýðý, kendini eksik hissettiði
þeyler nedir.. Nasýl tamamlar o eksiklerini / tamamlamaya
gücü yeter mi?

Yenebilir mi olumsuz düþüncelerini?
Düþüncelerini ya düþlerini tamamladýðý zaman bedeni

de tamamlanmýþ olmaz mýdýr her ne kadar özlese de eksik
yanlarýný!

Peki düþleri tamamlanýr mý insanýn, gülüþleri eksikken?
Neden eksiktir? Eksikleri yerine nedir onda bir fazla

olan?
Birçok soruya öyle güzel cevaplar bulmuþ ki Çaðan

Irmak bu filminde. Temmuz ve Ýhsan, birbirlerinin eksik
yönlerini tamamlayan iki dost; bedenen / ruhen
tamamlýyorlar birbirlerinin eksiklerini.

Düþüncelerinde, düþlerinde, umutlarýnda
tamamlanýyorlar; yaþamaya, yaþama, nefes almaya..

Ellerin olmadan hayatý kucaklayabilmek, bir dostun
elleri ile ne güzel.

Tükenen umudu yeniden filizlendirmek, çoðaltmak ne

güzel.
Tesadüf diye bir þey yoktur. Olmasý gereken,

olmasý gerektiði zaman olur ve olmaya da devam
edecektir. Yýllar önceden beri var olan bir þey, yeni
karþýnýza çýkmýþ ise bunun bir nedeni vardýr. Þu ana
kadar ayný mekanlarda ortamlarda bulunsanýz da
dikkat etmemiþ, birbirinizi görmemiþseniz ve þimdi
görüp fark ediyorsanýz; karþýlaþmanýz gereken zaman
dilimi þu an olduðu içindir.

Nefes almakla karþýlaþtýðýnýz zaman, onun farkýna
varýn.

Solunum, tek baþýna yeterli deðildir nefes almayý
açýklamaya..

Dostlarýnýzýn eksik yanlarýný tamamlamanýz nefes
almaktýr.

Bir çocuða nedensiz gülümsemeniz ve onun size
kahkaha ile cevap vermesi nefes almaktýr.

Çiçeklerin renklerinden dolayý gözlerinizin
kamaþmasý nefes almaktýr.

Bir dostunuzdan gelen "merhaba" mesajý nefes
almaktýr.

Dostlarýnýzýn size gelip sarýlmasý nefes almaktýr.
Gökyüzünü izlemek nefes almaktýr.
Bu filmi izlemek nefes almaktýr.
Umudun varlýðýný korumasý gerektiðini

hatýrlamaktýr.
Bazen bir film, sizde silüet haline gelmiþ olan bir

çok þeyi size hatýrlatýr tüm renkleri ve çizgileriyle.
Yeter ki görmek isteyin.



M. KANSU
(Kýþ, 06)

GÖRÜNMEZÝM
-itiraflarýmdýr, ne yazdýmsa.-

a)
görünmezim;
kar tutmuþ ulaþýlmaz daðlarýn
üstünden uçacak çýlgýn bir

bulutun arkasýnda.
b)
yolcu olmak ya da olmamak;
pörsümüþ kâðýtlara
yazýlan masallarda anlatýlýr.
c)
gövden,
defne yapraklarý gibi devinir,
uzun soluklu düþler içinde,
güneþe karþý gergin.
ç)
çok eski zamanlarda
sular yüksekti bu gölde;
yelkensiz kayýklar geçerdi,
üþüyen yaþlý bir kadýn:
d)
þimdi biz
geçeriz, çýplak ayaklarýmýzla.
e)
ve yine o ses;

"yolcu olacaksak,
karanlýk bir
gökyüzü altýnda mý olsun?"

f)
"henüz deðil,
belki hiç çýkýlmayacak
bilinmez, bilemezsin."

g)
mevsimlerden güzdür;
defne yapraklarý da düþecek,
boþlukta yalpalanarak
yüksek sularýn üstündeki
yelkensiz kayýklar gibi.
h)
üþüyenim ben, üþüme sen.
ý)
görünmeden yol alan yolcuyum,
her gün aðýrlaþan biraz daha,
ve kapalý kapýlarý da,
ansýzýn açmayý düþleye düþleye.


