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2020 için mesajım

zaman kış olsa da yüreğiniz hep bahar, yaz olsun, dışarıdaki soğuk herkesi birbirine daha çok
yaklaştırsın, bir kılsın, birarada kılsın, çok olsunlar... 
gökyüzündeki gri bulutlar yaşamın yalnız siyah ve beyaz olamayacağını bir kez daha hatırlatsın ve
grileri görme ve kabul etme gücünüz çoğalsın... 
gecenin karanlığı hayatınızı karartacağına, sabahın, yeni günün, yeni yılın ışıklarını ve aydınlığını
müjdelesin... 
ömrünüzden bir yılın daha gitmiş olması üzmesin, bilgi ve deneyiminizin çoğaldığını düşündürüp
sevindirsin, kaybettikleriniz geleceğe dair umudunuzu çoğaltsın... 
hiç bir şeyin sonsuza kadar aynı ve böyle kalamayacağına inanın ve bunu isteyin, "bu da geçer ya
hu" yaşam şiarınız olsun...
"hayat kurtarma gücünüz hep çoğalsın, 
yaratma neşeniz hep zirve yapsın, 
kaçma cesaretiniz hep çok olsun, 
tüm geçilmez dağları aşmanızı sağlasın." 
çünkü yaşama tutunmanın ve varolmanın tek yolu bunları yapmak yapabilmektir bana göre.

yeni yılınız kutlu olsun, herkese sevinç ve sevgi ile dolu, barış içinde bir yıl diliyorum.
sevgilerimle  

mustafa sütlaş



"nazire"

on yedi yaşımdan bu yana ‘şiir’ yazmaya çabalıyorum.
şiiri çok ağır bir işçilik olarak gördüğüm için onlara “şiir” demekten hep 
kaçındım. benim için onlar hep ‘şiirimsi’ olarak kaldılar.

01.03.2020

geçerken uğranılacak şiirler değil
geçidini bulacaksın

kendi içinden geçerken
21 temmuz 2019

murathan mungan,
çağ geçitleri, s:7

öndeyi
on yedi yaşımdan bu yana ‘şiir’ yazmaya çabalıyorum.
şiiri çok ağır bir işçilik olarak gördüğüm için onlara “şiir” demekten hep kaçındım. benim için onlar hep 
‘şiirimsi’ olarak kaldılar. kendi çevremde ve şiirlerin hitap ettiği insanların bazılarıyla paylaştım. hiç bir basılı 
şiir kitabım olmadı ve şiirlerim herhangi bir dergide yayınlanmadı. zaman zaman yazdığım diğer yazıların 
içlerinde, başlarında sonlarında ve uzun bir zamandır kullandığım kişisel sitemde zaman zaman yer aldı.
şiirimsilerim asıl olarak bir iletişim yolu olarak doğdu. sözcüklerin ifade ettiğinden daha fazla anlamları 
olduğu zamanlarda -ki bunlar daha çok duygusal olarak yoğun yaşadığım anlardı- kendimi onlarla ifade 
etmeyi yeğledim. genel olarak bir anlamın peşinde olduğum anlardı o anlar. zaman zaman da sözcüklerin 
ardına düşüp onların götürdüğü yerlere ulaşarak çeşitli denemeler yaptım.
bir başka denemeyi ise belirli koşul ve zamanlar içinde özel dizilere soyunarak yaptım. örneğin belirli bir 
süre boyunca her gün bir şiirimsi yazmak gibi. ya da belirli bir insana yine belirli bir zaman diliminde ya da 
sayıda şiirimsiler, dizeler üretmek gibi. bunların bazılarını e-kitap hâline getirip muhataplarıyla ve bazen de 
katkıda bulunanlarıyla paylaştım. genel olarak beğenildiler. önemsendiler ve çok az da olsa paylaşıldılar.
aslında yazma ediminin kategorik ayrımları olduğunu düşünmüyorum. bir yazar yazı hâlinde okunabilecek 
her şeyi yazabilir ve yazmalıdır da. önemli olan onun bu yöntemle ifade etmeyi seçmesi ve seçtiği bu 
yöntemin temel kurallarına göre yazmasıdır. burada kurallar derken o kadar katı değilim. kurallar her 
şeyden önce aşılmak, yok edilmek için vardır bana göre. değişim bunu gerektirir. benim söz ettiğim kurallar 
metnin alıcısıyla aynı noktada buluşmamızı sağlayabildiği, ona imkân tanıdığı kadarıyla vardır ve bu 
adlandırmaya uyarlar.
hiç saymadım ama bugüne kadar sanırım binden fazla şiirimsim olmuştur. onları bir yerde toplar zaman 
zaman da okur yeniden eklenecek ya da çıkarılacak sözcükler, dizeler olup olmadığını kontrol ederim. herkes 
için geçerli midir bilmem ama her okuyuşumda yazdığım sıradaki duyguları, düşünceleri düşünürüm. bu 
beni mutlu eder. hem o duygu ve düşüncelerin bende hâlâ yaşamasından dolayı, hem de işçilik anlamında 
eksiği fazlası olmadığını gördüğüm için.
bu kitap da böyle bir deneme. sevgili mungan’ın “çağ geçitleri” kitabı çıktığında gördüğüm kitapçılarda onu 
üç kere elime aldım, “şimdi değil” deyip, üçünde de geri koydum. sonuncusunda ise aldım ama okumadım. 



iki gün içinde neler yazmış olabileceğini düşündüm. özellikle adının bende yaptığı çağrışımlar kafamda 
dönenip durdu. “çağ” bugünü, içinde olduğumuz anı anlatıyor olmalı diye düşündüm. “geçit” ise hepimizin 
hâlini yansıtıyor olmalıydı. kendi kendime “sevgili murathan’la yaşıtız. muhtemelen aynı zamanlarda şiirle 
tanıştık ve belki de denemeye başladık. aynı dünyada ve aynı coğrafyada yaşadığımız için şimdi de aynı 
dertlerle cebelleşiyor ve düşünüyoruzdur muhtemelen” dedim ve bir karar verdim.
onun her şiirindeki bir sözcük ya da anlamdan yola çıkarak bir şiirimsi de ben yazmalıyım dedim. gördüm ki 
aslında o da daha kitabın başında “geçerken uğranılacak şiirler değil geçidini bulacaksın kendi içinden 
geçerken” diyerek tam da bunu istediğini belirtmiş. düşündüklerim doğrulanınca kararımı uygulamaya 
geçtim. her şiiri okudum, bitince onun içinden bir şiirimsi de ben çıkardım, diğerine geçmeden. giderek bir 
hesaplaşma ve kendini tartışma ve bulmaya çalışmaya dönüştü bu macera. toplam elli dört gün sürdü ve bu 
süre içinde on beş kez elime aldım kitabı ve her şiirine, hatta her ara başlığı için birer şiirimsi yazdım. bir 
kaç tane de fazlası var aslında tematik benzerlikleri nedeniyle kendimden eklediklerimle ve arka kapağındaki 
dahil 101 sayıda şiirimsi çıktı ortaya.
bu çalışmanın adına da değinmem gerekiyor. “nazire”sözcüğü arapça “eş, değer” anlamında kullanılan 
“nazir”den geliyor. dilimizdeki anlamı olarak benzetilerek ya da karşılık olarak yapılan davranış ya da 
söylenen söz demek. edebiyatta ise bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve 
redifle yazılan şiir anlamına geliyor. bize iran edebiyatından geçmiş ve genellikle divan edebiyatında 
kullanılmış. bu tür yazı ve şiire “nazire yazma, tanzir, tanzir etme” de denmiş.
benim bu çalışmada yaptığım elbette divan edebiyatında olanın aynısı değil. ayrıca ben bunu “çağ geçitleri” 
içinde yer alan her şiir için tek tek ve şiirlere karşılık olarak da yazmadım. benim bu adı vermemin nedeni 
aslında sevgili murathan mungan’la aynı dertten muzdarip olduğum ve benim de bunları bu vesileyle ifade 
etmek istememdir. tabii ki söylenmesi gereken bu bağlamda “her ne kadar sürç-i lisân ettikse affola” 
demek.
bu e-kitap böyle çalışmanın sonucu olarak doğdu. yine aynı yolla paylaşıma açılacak. tabii ki başta sevgili 
mungan ve onun yayıncısı metis’in yayın yönetmeni sevgili müge görsoy sökmen başta olmak belirli 
muhatapları var ve onlara öncelikle ulaşacak.
epey bir zamandır çok olmak ve çoğalmak en önemli dertlerim arasında, bu çalışmanın ardındaki bence 
geçerli anlamlardan birisi, eğer bu çalışmanın bir değeri olduğunu düşünür ve bana da haber vererek 
paylaşırsanız siz de o çokluğa katkıda bulunmuş, dolayısıyla beni mutlu etmiş olursunuz. hem de daha çok 
çoğalmış oluruz.

“tüm çağ geçitlerini birlikte açmak ve aşmak dileğiyle...”

kırk yıllık hekim olmak(!)

06.03.2020

"hekimlik, bunun için temel olan nitelikler kişide 
varolduğu ve onun gereklerine uygun davrandığı 
sürece yapılabilen bir insani görev ve uygulama 

olarak kalmalıdır."



bu yazı, başlığının ardındaki parantez içindeki ünlem işaretinin anlamı üzerine bir yazıdır...
bu yıl istanbul tıp fakültesi'nden mezun olalı "kırk" yıl tamamlanmış oluyor. okula beraber başladığım
arkadaşlarım 1980 mart'ının sonunda, ben de daha önce girmediğim bir kaç sınav nedeniyle günü gününe
belirtirsem 22 temmuz 1980'de istanbul tıp fakültesi'nden mezun olup diplomamı değilse bile mezuniyet
belgesini almıştım. 
tabip odaları 1978'den beri sağlık ve tıp haftası olarak andıkları osmanlı imparatorluğu döneminde, 1827
yılında açılan ilk "bilimsel" tıp okulunun açılış günü olan 14 mart'ın içinde bulunduğu haftada genellikle de
14 mart günlerinde düzenlediği törenle mesleklerinde 25-40-50 yılı tamamlamış hekimlere birer hizmet
plaketi vermeyi gelenek hâline getirmiştir. ben de daha önce 25. yılda (2005) bu plaketi almıştım. adı
üzerinde bu "hekimlik ve tıp hizmeti"e verilen bir plakettir. tıp fakültelerinden mezun olanlar hekimlik
dışında da bazı işlerle, uğraşlarla uğraşırlar. bu yüzden "tıp fakültesinden her şey çıkar, arada sırada da
hekim çıkar" lâfı bu yüzden toplum içinde sıkça yinelenir. bu plaketler odalara üye olanlara mezuniyet yılları
göz önüne alınarak verilir. bu kişilerin hekimlik yapıp yapmadıkları, tıpla ilgili bir faaliyetle uğraşıp
uğraşmadıkları dikkâte alınmaz genellikle. 25, 40 ve 50 yıl önce tıp fakiltelerinden mezun olan bu kişilerin
hekimlik yapıp yapmadıkları, tıp ve sağlık hizmetini sürdürüp sürdürmedikleri isrdelenmez. 
hoş bu yalnız hekimler için geçerli değildir. başka meslek odalarında adet olduğu için genellikle aynı
zamanlarda benzer plaketler yine o kişilerin o mesleği sürdürüp sürdürmediğine bakılmaksızın verilir.
artık istanbul'da yaşamasam da kayıtlı olduğum için (bu konu da önemli ve üzerinde durulması gereken bir
konudur ve başka bir yazıda irdelenmeyi hak etmektedir) oda başkanı'nın imzasıyla bana da bir çağrı geldi
ve 40. yıl plaketini almak üzere bu amaçla yapılacak olan etkinlikte katılmam rica edildi.

tıp bilgisi ne kadar kalıcıdır?
bilenler vardır, tıp fakültelerinin ilk yılı "fkb" adıyla anılır, bu sırada alınan dersler fizik, kimya, botanik,
zooloji, biyometri gibi derslerdir. ikinci sınıfta ise tıpla ilgili fizyoloji, anatomi,patoloji vb. dersler görülmeye
başlanır. biz de 1975-76 öğretim yılında ikinci sınıfa geçtiğimizde yani bundan tam 39 yıl önce okul açılıp da
ilk dersler başladığı dönemde, ilk fizyoloji dersini bu alanın ordinaryüsü, aynı zamanda bu ülkede
başbakanlık da yapmış olan fizyoloji hocası sadi ırmak, artık tıp fakültesinin resmi öğretim üyesi olmasa da
vermişti. orada tıbbın ve hekimliğin genel kurallarından neleri nasıl ve neden yapmamız gerektiği üzerine
önemli şeyler anlatmıştı. o dersi meslek yaşamım boyunca hiç unutmadım. sonraki hekimlik yaşamımda da
temel aldığım ilkelerin pek çoğunun o sırada kafamda netleştiğini söyleyebilirim.
sadi ırmak o derste tıp ve hekimlik konusunda sürekli eğitimin öneminden de söz etmişti. bunu biraz da
abartıyla; "bu okuldan mezun olunca hekim olunur ama, bu bilgiyle ilânihaye hekim kalınmaz. unutmayın
her beş senede bir tıp bilgisinin yüzde yirmisi değişir. o yeni bilgiyi sürekli olarak almazsanız yirmi beş yıl
sonra sokaktaki adamdan farkınız olmaz" dediğini çok iyi anımsıyorum. 
bizim ülkemizde şimdi de olduğu gibi o zaman da hekimlerin çoğu hemen uzman olur. uzman olunca da
temel tıp bilgisini belki de hiç kullanmaksızın aldığı uzmanlık bilgisiyle hekimliğini sürdürür. akademisyen
olmayanlar genellikle çoğu nitelik ve yarar olarak tartışmalı bilimsel kongreler ve yaptığı işin gerektirdiği
bazı üst uygulamalar için gerekli kurslar dışında genellikle bilgisini yenileme ihtiyacı içinde olmadıkları gibi,
buna yönelik bir çabaları da olmaz. demem o ki temel tıp bilgisinin beş yılda bir değişen yüzde yirmilik
bilgisini tamamlayan dolayısıyla geçen bu zaman içinde hekimlik bilgisi "sağlam kalan ve doğru olan" tıp
fakültesi diplomalı hekim sayısı sanıldığından çok azdır. 
hekimlere bugünkü güncel tıp bilgisini içeren bir değerlendirme sınavı yapılsa bu sınavı çok azının
geçeceğine bu nedenle adım kadar eminim. dolayısıyla sanıldığı gibi hekimlik asla ölene kadar süren bir
bilgiye sahip olunduğu anlamına gelmez. ortodoks tıbbın gereklerini harfiyen uygulayan ülkeler, bu konuda



belirli aralıklarla "board sınavı" denilen sınavlarla hizmet veren hekimleri kontrol ederler ve eksikliklerini
saptarlarsa kendi başlarına hekimlik yapmalarına izin vermezler ve eksiklerini tamamlamalarını isterler. 
bu konun asıl takipçisi olması gereken meslek odası yani türk tabipleri birliği, özellikle eski başkanlarından
iskender sayek ve arkadaşlarının çabasıyla sürekli tıp eğitimini sağlayacak çalışmaları gündeme getirmişi
hatta bazı uzmanlık alanlarında board sınavı benzeri ve gönüllü girilen bir sınav yapmayı önermişlerdir.
uzmanlık dernekleri bünyesinde bunu uygulayan bazı uzmanlık dalları olduğu da bilinmektedir. ancak temel
tıp bilgisinin sürekli ve düzenli kontrolüne yönelik bir çalışma bildiğim kadarıyla halen söz konusu değildir.
herkes temel tıp bilgisini fakülte yıllarından ne kadar öğrendiyse o kadarıyla bilmektedir. gerçi pratik
yaşamdan çıkan deneyimler daha önemli ve işlevseldir ama, tıp alanında temel bilgi de sürekli olarak
değişmektedir. 

yeniden eğitim talebi
bu bilgilerden sonra söylemek istediğim noktaya geliyorum. sevgili sadi ırmak'ın dediğine uygun olarak
hekimlikte 25. yılımı doldurduğum günlerde fakülte yönetimindeki bir arkadaşımı ziyaretimde bu konuyu ve
hocanın söylediklerini dile getirmiş, temel tıp bilgimin sıfırlandığını belirtmiş, aslında bu bilgimle hekimlik
yapmamın doğru olmadığını, beni mezun eden okul olarak sorumlu olduklarını ve fakültedeki temel
derslerini izlemek istediğim, böylelikle hekimlik bilgimi yenilemek istediğimi belirtmiştim. 
benim bir farkındalık yaratma amaçlı bu sözlerimi gülerek karşılayan yönetici arkadaşım da bana aynen
şunları söylemişti: "okulda anlatılan derslerin yirmi beş yıl önce anlatılandan farklı olduğunu düşünüyorsan
yanılıyorsun, değişen sadece tepegözler ve slayt makineleri, onun dışında her şey eskisinin aynısı. yani
burada okurken aldığın bilgin hâlâ geçerli merak etme!" 
durumun vahmetini gösteren bu sözlerden sonra tabii ki yeniden derslere girmedim ve birkaç yıl sonra da
elimdeki işimi bitirip emekliliğimi istedim ve o tarihten sonra da hekimlik yapmadım. arkadaşlarımın çoğu
bunu anlamadılar. epey uzun ve derin konuşmalar ve tartışmalar da yaşadım bu konuyla ilgili olarak. artık
adımın başında bir "dr." ünvanını taşımadığım gibi genellikle de yeni tanuıştığım insanlara hekim
olduğumdan da söz etmiyorum. 

hem hasta yararı, hem hizmetin gereği için gerekli
hekimken kayıtlı olduğum tabip odası kendi kayıtlarına göre beni hâlâ hekim sayıyorlar ve 2006'dan bu yana
hekimlik yapmadığımı bilmelerine karşın 40. yıl hizmet plaketiyle beni "onurlandırmak" istiyorlar. iyi
niyetlerinden ve içtenliklerinden eminim, bu uygulamayı bir "hoşluk" olsun diye yapıyorlar, o yüzden de çok
teşekkür ediyorum. ama yasalarında yer alan görevlerinden birisinin tersine bir iş yaptıklarını üzülerek de
olsa ifade etmek istiyorum. 
bu söylediklerim yüzünden 40 yıl önce mezun olan arkadaşlarım bana kızacaklar, bundan eminim. üstelik
ülkede ve dünyada uygulanan hekimlik ve tıp hizmeti, bilgisayar programlarının dayattığı, belirli
protokollerin hiç bir fark gözetmeden tüm hastalara aynı şekilde uygulandığı, dahası "alternatif tıp" adıyla tıp
bilgisinin doğru kabul etmediği şişe çekme, sülük yapıştırma, akupunktur, yoga vb. çeşitli işlemlerin de tıp
alanında kabul edildiği bir hizmet ortamında ve özel sektörün sadece kâr gayesiyle gerçekleştirdikleri ve
yenilik ya da gelişme olarak sundukları yeni üretilen doğru temel tıp bilgisinin ne kadar doğru ve anlamlı
olduğunun tartışıldığı bir zamanda bu söylediğimin de öznel ve taraflı olduğunun farkındayım ama ne yazık
ki eğer "bilimsel tutum" önceleniyorsa ve hâlâ hasta yararı, mesleğin temel kuralları ve etik ilke ve değerler
benimseniyorsa bu noktada da özen gösterilmesi gerekir.
dolayısıyla bugün plaket verdikleri o hekimlerin hekimliklerini sorgulayacak bir işlemi yapmaları ve sadi



hocanın sözüne uygun bir şekilde türkiyedeki tüm hekimlerin temel tıp ve uzmanlık bilgilerini yenileyerek bu
hizmeti sürdürdüklerini ortaya koymaları kuşkusuz sağlık, tıp ve hekimlik pratiği adına çok daha yararlı ve
önemli bir iş olurdu diye düşünüyorum. 
artık bir hekim olmasam da altmış beşine yaklaşmış, yaşlılık döneminde karşılaşılan çeşitli hastalıklara
maruz kalan bir insan olarak bilgisi güncel, bilgisini uygulayabilme yetisi ve gücüne sahip hekimlerden
gereksindiğim hizmeti almak istiyor, bunu da temel bir insan ve hata hakkı olduğunu düşünüyorum. 
bu yeteneğe sahip olup olmadığı belirsiz olan kişilere bu plaketi vermenin de yapılan eksikliği gözmezden
gelme ve bir anlamda gerçeği gizleyerek bu hekimlere bildiğinizi ve gücünüzün yettiğini yapın buna yetkiniz
var demek olduğunu da düşünüyorum. dahası hasta ve yakınlarına da eski bir sağlık ve hasta hakları
aktvisti olarak muayenehanelerde hekim masalarının arkasında duran diploma ve eğitimlere katılım
belgelerinin çokluğuna aldanmamalarını, hizmet talep ettikleri hekimlerin temel ve uzmanlık bilgilerini
yenileyip yenilemediklerini sormalarını, ya da bunu sürekli güncellediğini bildiği hekimlerden hizmet
almalarını öneriyorum.

neler yapılabilir
kuşkusuz sadece yapılanı eleştirmek yeterli değildir. bunu değiştirecek ve düzeltecek görevleri de yerine
getirmek, gönüllü olarak meslek örgütlerinde mücadele eden eski arkadaşlarıma bazı önerilerim de olacak.
birkaç basamaklı bir uygulama gerçekelştirebilirler. bunlardan ilki aktif tıp ve hekimlik hizmeti veren
hekimlerin tümünden yıllık faaliyet raporları isteyebilirler. bu raporlarda hekimler gönüllü olarak geçen yıl
içinde neler yaptıkları, nasıl yaptıkları rakamsal veriler ve yazılı olarak kaydedip dosyalarında bulunmak
üzere odalarına gönderebilirler. bu raporlamalardan çıkacak sonuçlara göre hekimlere eksik olduklarını
hissettikleri alanlarda sürekli eğitim programları uygulamak daha doğru ve meslek örgütünün temel
görevlerinden birisi olarak gündeme getirilebilir. 
öte yandan yıl temelinde bir değerlendirme üzerinden değil de hizmeti uygulama ve bunun gerekleri
bağlamında bazı "hoşluklar" gündeme getirilebilir. yıl içinde emekli olan hekimlere bu günde bir hizmet
plaketi vermek, yine farklı hekimlik uygulamalarına yönelik olarak çeşitli destekleme, özendirme,
cesaretlendirme amaçlı ödüllendirmeler olabilir. 
bir diğer işlem artık hekimlik yapmayan hekimlerden, belirli kurallar çerçevesinde bu sürecin izlemesinde ve
eksikliklerin tamamlanmasında gönüllü olarak görev almaları istenebilir.
konu üzerinde birlikte düşünüldüğünde bulunacak pek çok başka uygulama da söz konusu olabilir. bana
göre bunların hepsi bir varsayım olarak "şu kadar yıllık hekim hizmetini görünür hâle getirelim ve
onurlandıralım" yaklaşmından bence hem daha yararlı hem de daha işlevseldir.
sonuç olarak sevgili oda başkanının zarif davetine teşekkür ediyor ve ilkesel nedenlerle karşılık vermediğim
için beni bağışlamasını diliyorum. 
sağlık hizmet gereksinimi olan ve bu doğrultuda bir hizmet talebinde bulunan herkesin, hekimler ve meslek
örgütlerininsağlık ve hasta haklarıyla ilgili olarak şu gerçekleri asla göz ardı etmemelidirler:
herkes, önceden belirlenmiş ve tanımlanmış bir mesleği yapmak için gerekli donanım ve bilgiye sahip olan,
bu işi yapması için gerekli izin ve bundan doğan hakları kullanan, yapacağı her türlü işlemi, belirli zorunlu
koşullar dışında, hizmet vereceği kişinin oluru ve onayı ile yapan, yaptığı işin sorumluluğunu taşıyan ve
uygulamasından kaynaklanan sorunlarda belirli yaptırımları yerine getirmesi gereken ve hiçbir dış etki
altında kalmadan özgürce klinik ve etik kararlar verebilen bir hekim tarafından bakılabilme hakkına sahiptir."

(25.05.2020'de bianet'te yayınlanmıştır.
http://bianet.org/biamag/saglik/221346-kirk-yillik-hekim-olmak ) 



covid-19 için durum değerlendirmesi-I
27.03.2020

covid-19 düşündüğümden daha ciddi bir sorun ve çok güç kontrol edilebilecek bir süreç bizi bekliyor. virüs
şöyle ya da böyle herkese bulaşacak. dünya üzerindeki mevsimsel döngülere bağlı olarak tüm dünya
nüfusunu etkileyecek şekilde aylarca, belki de yıllarca sürecek. bulaşın olmaması için küçük steril alanlar
yaratmak gerekiyor. bu alanlara giriş çıkış kesin önlenmeli, yaşayanlar dayanışmayla, kendi iç tüketim ve
yaşam olanaklarını birleştirerek yaşamlarını sürdürmeli. bu alanlarda devlete ya da başka bir karar verme
yetisine sahip olan kişinin kararına bırakmadan kendi yalıtım önlemlerini almalıdır.
devletler, sistemler iki şey için uğraşmalıdır. 1. test kiti üretimi ve bulaşan bulaşmayan arasındaki ayrımı
sağlayacak daha geniş korunmuş/steril alanların yaratılması, 2. bu virüse karşı etkin aşının olabilecek en
hızlı bir şekilde herkese uygulanması ve bağışıklığın sağlanması. 
bunlar yapılmazsa iki şey olacak. ilki bulaş tüm insanlara bir şekilde yayılacak. ikincisi %1,5 olarak verilen
ölüm oranı bağışık olan nüfusun dışında süratle yükselecek ve dünya nüfusunun büyük bir bölümü ölecek. 
burada bu olağanüstü durum nedeniyle ortaya çıkacak çatışmaları hesaba katmıyorum. onları da hesaba
katarsak, ayrımın başladığı yerlerde çatışmalar ve yalıtılmış alanlara steril temel gereksinimlerin
ulaşmamasından kaynaklanacak eksikliğe/yıkıma bağlı ölümler.
bunları hesaba kattığımda gelecek iki yılda dünya nüfusunun mevcudun %10'una düşmesi kaçınılmaz bir
sonuç olacak. 
tüm bunlar kötümser bir projeskiyonun sonucu değil. mevcut durum ve gidişata bakılarak çıkarılmış
sonuçlar. 
ne kadar haklı olduğum ya da olmadığımı zaman gösterecek. ama benim kişisel olarak yapabileceğim bu
süreçte kendi steril alanımı azami ölçüde korumaya çalışmak olabilir. daha ötesini bilmiyorum.

"kaybedilmeyen zamanın peşine düşelim"
21.04.2020

proust'un "kayıp zamanın izinde" romanını birlikte okuyoruz. toplamda kırk kişi bu faaliyete katılacağım
diyenler. yirmi beş, otuzu aktif olarak katılıyor ve her gün belirlediğimiz yeri ayrı mekânlarda eş zamanlı
okuyoruz. arada aklımıza gelenleri internetteki bir haberleşme ve iletişim mecraında yazarak paylaşıyoruz.
güzel oluyor, güzel gidiyor. farklı kentlerdeyiz hepimiz, ama proust'un anlatıcısının anlattıklarını dinliyor ve
yazışıyoruz.
1900'ların başında yazılmış bunlar, anlatıcının anlattığı zaman ise 1880'ler. biz an itibariyle 2020'deyiz
okurken hepimiz kendi zamanlarımızdayız. anlatıcı, anlattığı karakterin 7-10 yaşında yaşadığı şeylerden söz
ediyor. biz de kendi 7-10 yaşımızdaki zamanlara dönüyor onu anımsıyor, okuduklarımızdan yola çıkarak o
zamanı yaşıyoruz, o zaman yaptıklarımızla şimdi ve anlatının zamanı arasında gidip geliyoruz. 
benim için o dönem 60'lı yıllara denk geliyor. anlatıcının o zaman anlattığı marcel'e dair söylediklerinin çoğu
yer, mekân ve kişi farklarını bir kenara koyarsak aynıyla benim için de geçerli, muhtemelen herkes için
olduğu gibi. ben de marcel gibi yakınlığımız ne olursa olsun, gördüğüm her kadına âşık olurdum, onlarla
ilgili hayaller kurardım o yaşlarda. 
sadece proust okumuyorum ama şu sıralarda. john berger'in "g" romanı da okuduklarımın arasında. orada
1800'lerinsonunda başka bir coğrafyada yine hemen hemen aynı yaşlarda bir başka çocuk anlatılıyor onun



adı da tıpkı marcel'in adı gibi romanda geçmiyor "g"diye biliyoruz. giovanni olabilir, garibaldi olabilir. o da bir
erkek çocuk ve onun yaptıkları, düşündükleri ve hayalleri de benziyor, hem marcel'inkine hem de
benimkine. "olmaz ki bu kadar da benzerlik!" diyorum şaşırıyorum, sonra da bunu söylemiş olmama
şaşırıyorum. yüz yıl insanları ne kadar değiştirebilir ki diye düşünerek. çünkü malzeme aynı, kodlar,
yaşanılanlar ve olgular aynı. belki yazılması biraş şaşırtıcı olabilir diye düşünsem de hemen aklıma bir soru
geliyor:
"yazılmaz mı? neden yazılmasın?"
yazılacağını, yazılabileceğini başka bir yazar, bu kez bir kadın adalet ağaoğlu anımsatyor bana. çünkü eş
zamanlı onun da "bir düğün gecesi"ni okuyorum. onu okurken özdeşlik kurduğum dönem de hemen
hemen bir beş-on yıl sonrasına karşılık geliyor. bu kez yer ankara. anlatıyı kurduğu yer ve bakış açısı farklı.
ama hayret ona dair de koşutluklar, hatta özdeşlikler var belleğimde ve zamanın akışı ve yaşananlar yine
koşut. kayıp zamanları bulduğum anlar onlar, anımsayarak. onun tarihi daha net; 26 kasım 1972'yi
anlatıyor. o sırada artık ankara'da değilim ama okuduğum metinde anlatılar yerler belleğimde ve anılar çok
sıcak. zaman bir kez daha akıyor geriye doğru, daha doğrusu kayıyorum o zamana doğru. onun anlattığı o
gece anadolu kulüp'te değilim ama orada yaşananlar bana aşina. çok yakınımdaki bazı insanların düğünleri
aklıma geliyor. onların metaforik anlamları ağaoğlu'nun anlattığındaki kadar dolu değil, ama yaşananlar
neredeyse birerbir aynı. evlilikler her toplumda bir şeyleri bir şeylere yapıştırmanın aracı aslında. sonrasında
neler olduğunu da yine yaşamımdaki değişik anlardan biliyorum. akış ileriye geriye sürüyor. ağaoğlu'nun
anlattığı kişiler de tanıdığım bazı insanlara benziyor. ama onları tek tek anlatamam ki, gerek de yok zaten
romanın başından beri yazılıyor o karakterler dünyanın her yerinde. adları değişik olsa da bileşimleri ya da
çeşitlemeleri bizim hayatımızdakilere eş, ya da benzer. 
başka bir açıdan da anlatamama aslında; edebiyat nedir bilmiyorum o sıralarda, yazmanın nasıl olduğunu
da. 11 yaşımdan 15 yaşıma kadar yüze yakın klasik roman okumuş olmaa karşın yazmayı ve yazılabileceğini
bilmiyorum. marcel'den farkımız bu. çünkü gerçeğin tek ve yaşanan gerçek olduğu öğretilmiş. kurgunun da
başka türlü yapıldığını biliyorum. kendi aklımla yaptığım bir kurguyu anlattığımda f. abla'nın bana dedikleri
kulağımda: "nereden uyduruyorsun bunları, eğer birisiyle evlenmeye karar verirsem, bunu ilk sana
söyleyeceğim" diyor. aslında ben çok sevdiğim ve âşık olduğum f. ablanın "orta malı" olmadığını kendime
kanıtlamak için yapmıştım o kurguyu. ve onun bu cümleleri bir varil dolusu sıcak su olarak başımdan aşağı
dökülüyor, yanıyorum. belki de başka şeyler yüzünden yanıyorum, kimsenin bilmediği, hatta benim de
bilmediğim ve ancak yıllar sonra, şimdi "kayıp zamanın izinde"yi okurken fark ettiğim. darağacında üç fidan
geliyor belki de aklıma ve ona yanıyorum, onun için yanıyorum. çünkü onların solcu olduklarını bilmesem de
delikanlılar benim gözümde ve delikanlılıklarını asılırken bile elden bırakmıyorlar. yıllar sonra solculuğun ne
olduğunu öğrenmemde bu "yangı"nın izi yokmudur sizce?
ama solcu ya da sağcı olmak fark etmiyor o günlerde, önemli olan delikanlılık daha çok.
ama aynı delikanlılık birçim değiştirmiş çoktan sözünün eri olmanın yanında aklın da peşinden gitmeyi
öğrenmişim. o yüzden yapılan boğaz köprüsünün aslında ve özünde halka karşı ve amacının daha çok kâr
etmek olduğunu düşünüyor ve söylüyorum. lastik tekerlekli ve motorlu taşıtların çoğalmasının başka
amaçlara hizmet ettiğinin farkındayım küçücük aklımla.bunun nedeni ne örgütlülük, ne de okuduğum "teorik
kitaplar". böyle şeylerden haberdar değilim ki roman okuyorum sadece, klasik romanları. ihtiyaçlar ve
olması gerekenler benim gördüklerimden yola çıkarak vardığım bu sonucun nedeni. boğaz köprüsünün
henüz karnını tam olarak doyuramayan kuru ekmeğe talim eden, sana yağıyla kandırılan ve tarhana
çorbasına kaşık sallamanın düğün sayıldığı zamanlarda birilerinin yediği herzelere tüy dikmek olduğunu
biliyorum, onu ifade ediyorum, kimse beni anlamıyor ve "sen komünist misin?" diye soruyorlar bana. ama
ben komünizmi de duymamışım o sıralarda. onu da sonradan öğreneceğim.



zaman sürüyor, anlaşılmazlık da. aradan çok uzun yıllar geçiyor, duruş aynı duruş ama yer çok farklı.
oradan oraya savrulmuşum, herkes gibi... örgütlülük, devrim, başka bir dünya...
hayat, çoluk, çocuk, iş... yetmiş yıldır alacağını alamamış olanların talepleri.... onlar için "dağa çıkıyorum"
kelle koltukta, ya landrover, ya inter, ya jeeplerin sırtında, köy köy, mezra mezra... bir kişiyi bile kurtarmak
daha önemli şimdi, herkesi kurtaracak bir devrim yapmaktan. "bir"le "binler"in farkı yok özünde. değer
verdiğin "bir"ler değilse "binler" sadece yığın anlamına geliyor. ama yine de dağlarda olmadığım zamanlarda
hak edenler, hakkını isteyenler ve hakkı olanlar adına onlarla beraber olmasa da çeşitli ortamlarda
mekânlarda, odalarda, komisyonlarda, derneklerde, gruplarda, sıkça da meydanlarda olmayı yeğliyorum.
çünkü herkesin hakkı hak! çalışanın hakkı sendika, çiftçinin ki madenlerin zarar vermediği toprağa ve o
toprağa ekeceği tohuma sahip olmak ve ne ekip biçeceğini kendisi belirlemek, mazlumunki kefaret,
cezaevlerindeki mahkumun yaşamak için ölmeye gerek yok duygusunu yaşamak, ölecek olanların
yolculuklarını ak kâğıtlara kaydedip bir yerlerde duyurmak, arkadaşlarını cezaevlerinden kurtarmak,
kayıplarını arayan yakınların seslerinin daha çok çıkmasına destek olmak çok önemli. bu yüzden de herkes
gibi en az yaptıklarım kadar yapmadıklarımdan da sorumlu olduğumu düşünmeye başlıyorum. bu seferki
"motto"m da bu.
sonra zamanın elimden kaçtığını, yittiğini fark ediyorum, "dur!" diyorum kendime ve zamana. "ruhum geride
kaldı" diyorum. ama durmuyor zaman. yine peşine düşüyorum. bu kez kayıp zamanlarda aradığım ruhum.
soyut bir şey yani. zaman da somuttan soyuta dönüyor, geçmiş, şimdi, gelecek bir oluyor, ak kâğıtlara
dökülüyor, oralara varmadan önce beyaz ekranlarda görünüyor bana, bazen sadece ekranlarda görünüyor
başkalarına da. yazıyorum, yazdırıyor zaman ve oralarda arıyorum o ruhu ve o ruhun içinde gezindiği
zamanı. 
yine de kayıp hepsi ama. 
kaybolmaktan kurtulmasının da bir tek koşulu var: tanıklıklar...
ben de kendi tanıklıklarımı, onlarla birlikte arzularımı, isteklerimi, ihtiyaçlarımı, taleplerimi ama en çok da
umutlarımı dile getiriyorum. sessizce ve derinden... kimisiyle yine kitapların içinde rastlaşıyor, onlarla
birlikte yeni ve hareketsiz yolculuklara çıkıyorum.
sizce hangisi gerçek?
f. abla bana kurgumun, aslında tüm kurguların yalan olduğunu söylüyor, öyle öğreniyorum. o yüzden
romanda anlatılanla yaşanılan birbirinden farklı. yalanın adını "roman"a çevirmişim ben de herkes gibi. yani
gerçek gerçek, roman da roman. kafanı takmayacaksın romanlara pek fazla. 
peki ya karakterler? ya onlar gerçektekilerle aynıysa ve anlattıkları yalansa. doğrular ve gerçekler
romanların içinde yazılı olanlarsa... 
zaman akıyor yine...
kayıp zamanların kimisi bulunuyor, kimisi ise hepten kayboluyor, unutuluyor, geri gelmeyecek şekilde,
proust'un anlattıklarını denemek bile getirmiyor geriye. uyduruyorsun o zaman, kayıplara başka kayıplar
ekliyorsun.
zaman akıyor ileriye ve geriye doğru. bir kız çocuğu çıkıyor karşıma. babası, arkadaşım değil ama eski bir
meslektaşım. benden biraz daha eski bir "tüfek", bir "yoldaş", bildiğim bir adam yani. bir gün önce
okuduğum ve geçip gittiğim yerlerde ertesi gün yandığını öğrendiğim bir adam üstelik. bir başka yangın
hikâyesi bu. duyunca yeniden yandığım. bir azap, bir dert, bir acı. geri döndürülemeyecek ve yeniden
yaratılamayacak kocaman bir insan! bu küçük kız onun kızı. aslında kız dediğime bakmayın kocaman bir
kadın, ama hâlâ küçük bir kız. babasının onu bıraktığı yaşta ve çağda. kayıp zaman onu orada bırakmış, en
azından benim kendi zamanım itibariyle. tıpkı benim az önce yazdığım zamanın öteki dilimlerinde olduğu



gibi büyüyor o kız birden gözümde. yazdıklarını okuyunca fark ettim bir kez daha zamanın aktığını ve
büyüdüğünü. büyüyünce büyük şeyler yazmış. kim bilir belki de büyük şeyler yazdığı için büyümüştür.
yazdıklarını okudum. şimdi yeniden okuyorum. farkı şimdi okurken yazıyorum. tıpkı proust, tıpkı berger,
tıpkı gary okurken yaptığım gibi. 
sahi gary'den söz edecektim, hani şu aynı zamanda ajar olan gary'den bir de... unuttum! onun zamanı da
tüm bunlara denk ve koşut, başka koşutluklar da var burada doğrudan söz etmediğim roman olan gerçek
olmayan. neyse, o küçük kız bizi anlatıyor, şaşırıyorum. yine "yok canım, olmaz ki" diyorum. oluyor ama.
babasını, gerçek ve çakma, annesini, bilmediği kardeşlerini, eşini, sevgililerini, sevdiklerini, arkadaşlarını
anlatıyor, "silsile"sinde bunlar var çünkü. hepsi heybesinin içinde. başkaları da var aynı heybenin içinde,
daha önce yazdığı ve benim yine yayınlanmasından yıllar sonra okuyabildiğim "gece uyurken"de
anlattıklarından ayrı. 
"bravo" diyorum. "tarihe geçtiler işte, bir işlevi oldu, kurgu metinlerde de olsa" diyorum. keyifle okuyorum.
ama üzülüyorum da bir yandan. bu da sorumluluğun ve kaybedilen zamanın yarattığı bir başka acı, ya da
yangın.
çünkü herkes kendi acısını yazıyor, sonra da yazdığı o acıya ağlıyor. o acı için ağlıyor. işin tuhafı o yazılanları
okuyanlar da mutlu oluyorlar benim gibi. belki de işin doğası bu ama böyle mi olmalı?
örneğin ben artık mutlu olmak istemiyorum benim acılarımın yazılmasından, hatta kendi acılarımı kendim
yazarken de mutlu olamıyorum. çünkü acısız zamanların yazılması gerekiyor artık. acısız zamanlar var mı
peki? var! nerede, nasıl? olacak!..
gelin olacağı yazmaya başlayalım yeniden. zamanı kaybetmeyelim, kaybedilen zamanın peşine düşmeyelim.
yeni bir sayfa açalım. henüz kaybetmediğimiz zamanları yaşayalım ve yazalım, hatta yaşamadan önce
yazalım, kaybolmasın diye. hem de covid-19'Un ümüğümüze çöktüğü tam da bu anda.
kaybedilmemiş zamanın peşine düşelim. kaybedilen geride, geçmişte, henüz kaybedilmemiş olan ise ileride,
gelecekte, yaşamın içinde, yaşamı yaşamakta. evet bilgi geride, hatta biçim de geride belki, proust'u,
berger'i, gary'i, ağaoğlu'nu, aysan'ı bilmeden, yazdıklarını bilmeden, en azından okumadan, geleceği bilmek,
anlamak ve yazmak mümkün olmayabilir ama yine de yönü ileriye, geleceğe, yarına, yarınki henüz
kaybedilmemiş zamana, yarınki zamanın dünyasına, o başka dünyalara çevirmek gerekiyor. gelin boş verin
bizleri mutlu etmeyi ve kaybedilmiş zamanlarımızı yeniden varetme sevdasından, yeni, el değmemiş, hiç
yaşanmamış zamanlar yaratın. bu size yeter. sizden kalanlar da bize yeter!
inanın...

covid-19 için durum değerlendirmesi-II
03.05.2020

korona günleri sürüyor, önümüzdeki döneme dair bir program yayınlandı, ay sonuna doğru kısmı bir
serbestleşme olacak gibi görünüyor. ama sonrasına dair belirsizlikler çok. 
giderek daha yoğun bir şekilde bu konu üzerinde kafa yormaya başladım. bunun ne olduğuna dair bir çok
yorum ve değerlendirme var ama bundan sonrasında dair nelerin olabileceği, neler yapmak gerekeceği
konusunda pek fazla bir şey yok. aslında düşünülmesi gereken konuların başında bu geliyor. herkes
düşünebilir ama şimdiye dair bazı çözümlemeleri olanların geleceğe dair bir takım önermeleri çok daha



değerli. oysa bu konuda pek bir şey söyleyen yok. 
satırbaşlarıyla olanlara dair düşüncelerimi ifade edeyim önce.
 bu bir deneme. yeni bir dünyanın ve yeni bir insanlık, yaşama ve toplum modelinin denenmesi.
 bunu sağlarken, doğrudan despotik yöntemlerle bir yapının oluşması yerine insanların belirli bir

noktaya getirilerek aynı şekilde davranmalarının sağlanması hedefleniyor. bu aslında yeni bir dünya
düzeninin görünür hâle gelmesi. bu düzen şu unsurlardan oluşuyor. 

toplumsal katmanlar:
sermaye sahipleri(milyarderler): bu dünya düzeninin tepe noktasında küresel sermayeyin gerçek
sahipleri ve onlar için çalışan çevrelerindeki ilk halka var. bu halkanın içinde bir kaç da ülke/devlet yöneticisi
olabilir. 
ülke liderleri/resmi yöneticiler: ikinci halkayı ise dünyanın önde gelen ekeonomilerine sahip ülkelerin
en tepe tabakası geliyor. bunlar ya sözde demokrasi ile, ya darbe vb. yöntemlerle, ya da atanarak gelen
kişilerden oluşuyor. temel özellikleri ise para ile alınabilecek kişiler olması ve görece bir maddi varlığa sahip
olmaları.
entelejansiya: bundan sonra çokuluslu ve çokilişkili bir keşfedici/planlayıcı/denetimci halkası var. bunlar
değişken kişiler ama sisteme angajmanları kesinleşmiş insanlardan oluşuyor. bu çerçevede bilim insanlarıyla
küresel medyayı kontrol edenler ve az sayıda düşünür ve felsefeci ve çoğunu bunların yönettiği görece
özerk think thank şirketleri, kurumları sahipleri, yöneticileri ve elemanlarıvar. 
milyonerler: bir sonraki halka tuzu kuru, görece ekomisi olumlu, kaynakları henüz kullanılabilir durumda
olan eskiden "burjuvazi"dediğimiz şimdi "paralı/zengin" tanımına uyan kesimler var. bunlara batıda söz
edildiği gibi "milyonerler" demek mümkün. bunları sistemin yerel ölçekteki işlemesinden sorumlu işbirlikçiler
olarak tanımlamak mümkün. yukarıda alınan kararların ve yeğlenen politikaların gündelik yaşamdaki
örgütleyicileri olarak sistemi işleten ana unsur olarak düşünmek mümkümbu kesimi.
ordu/güvenlik: bir sonraki halka tüm bu sistemi ayakta tutan ordu ve güvenlik sorumluluları ve yetkilileri.
bunlar daha çok ülke/toplum bazında bu sistemin içine dahiller. ancak tepe noktalarında kısmen doğrudan
ama daha çok da dolaylı bir ilişki söz konusu. bunlar diğerleri gibi bütün bir grup oluşturmuyorlar, çünkü en
tepe bunun tehlikeli görüyor. zira ellerindeki olanaklarla onları alaşağı edebilirler. gerçi bunun kontrolunu
özellikle bilişim ve enformasyon temelli sistemlerle ellerinde tutmaya çalışıyorlar ama yine de olumsuzluk
ihtimalini gözeterek bunların "ülke/yerel" ölçekli, hatta kısmen "özel" olması gerekli bir durum.bu halka ile
bir sonraki halka sürekli bir geçişim, değişim içinde olduğundan aslında bir süre sonra birleşik tek bir kesim
hâline gelecektir.
halklar: bu tabaka sistem içinde belirlenen bu çarklara göre yaşamını sürdürebilen geniş yığınlardan
oluşuyor. temel özellikleri sistemle çelişkilerinin olmayışı, varolmayı sürdürmeleri ve gelecekte daha iyi
koşullara sahip olacakları konusunda bir umutlarının olması. bu kesimin giderek çoğunluğu diğer tüm
kesimlerin gereksindiği hizmet gücünü oluşturmaları. bu hizmet de ne kadar nitelikli olursa yerleri o kadar
sağlam, o oranda da esneklikleri o kadar fazla bir grubu oluşturuyor. bunlar bilgi ve becerilerine göre diğer
halkalara yönelik bir hareketliğe sahiptirler en azından bunu umut eden kişiler de aralarında bulumaktadır. 
küresel yoksullar: halkların alt ucundakiler ve onun da altında olan kesimleri genel olarak ülke coğrafya
sınırlamasına tabi tutmaksızın küresel yoksullar olarak tanımlıyorum. bunlar bulundukları yerlerde yaşamayı
yeğleyen, durumlarından memnun olmasalar da yaşamlarını sürdürebilme yeteneğinde olan kesimlerdir.
bunların bazıları bir üst tabaka açısından bir potansiyel oluştururken bir bölümü de kimsenin yapmadığı
işleri yaparak en altta yer alan  "özgür-özel-pis hizmetler"i yapan insanlar olarak düşünülebilir. 
göçmenler: tüm bu sistemden gayri memnun olup başka yerlerde daha iyi olabilecekleri umuduyla göç



edenler ya da koşulları daha iyi olmakla birlikte bulundukları yerlerde duramadıkları için ya da durmak
istemedikleri için göçmenliği yeğlemiş kesimler bulunmaktadır. bunların bir bölümünü ise "profesyonel
göçmen" olarak nitelemek gerekir. çünkü bu kesim dünyada ancak göç ederek yaşamanın mümkün
olduğunu düşünenler. 
sistem karşıtları / muhalifler: göçmenliği bilinçli olarak seçmiş olanların bir bölümüyle birlikte, bu grubu
aslında yerel ya da küresel sistem karşıtları oluşturur. bu kesim içinde her türden anarşistler,
antikapitalistler, derin ekolojistler ve bulundukları yerlerdeki üst sınıfların yerine geçmeyi düşleyen militanlar
ve maceracılar var. bu kesim mevcut modelin en dinamik kesimini oluşturuyor ve modelin de olmazsa
olmazları arasında yer alıyorlar. çünkü onlar sistemin içinde sürekli olarak varolmanın yollarını bulup,
deneyimleyip, örnek yaratma potansiyeline sahipler. bu bilgi sistem için de sistemde varlığını sürdürmek için
de çok önemli. çünkü sistem taktik ve uygulama hatalarını ancak onların işaret ettiği boşlukları tıkayarak
giderebiliyor, dolayısıyla pratiğin bilgisini yaratanlar olarak onları her zaman var etmek ve bir biçimde de
izlemek sitemin kalbinin temel işlerinden birisi. ama diğer yandan bu kesim diğer gruplardan buraya
yönelecek olanlar açısından da yaşamsal bir bilgiye sahiptirler, zorunlu/gönüllü ittifak yapılabilecek bir grup
olarak diğerlerinin en azından bir bölümünün desteğinin söz konusu olduğu gruptur. dolayısıyla tüm diğer
kesimlerin her zaman bunlara gereksinimi vardır. 
bu evrede akla gelen bazı sorular ve bu soruları yanıtlarken göz önüne alınması gereken kavramlar, olgular:
 yeni küresel sistemin öncelikleri ve sistemin işlerliği nasıl olacaktır? 
 kapitalizmin yeni formu nasıl şekillenecektir? ( para-güç / yeni güç-zeka / ordu-köleler / insanlar,

çoğalma dinamikleri ve nüfus / biyopolitika / biyoteknoloji / biyoiktidar / nihayet bedensiz organlar)
 küresel sistemi oluşturan kesimlere yönelik temel politika ve uygulamalar nasıl olacak? 
 yönetim ve kontrol sistemleri nasıl oluşturulacak?
 tüm bunlara karşı neler yapılabilir?

 devrim düşüncesindeki değişim, 
 yeni hedefler ve politikalar belirlemek,
 yeni yaşam alanları, özerk adacıklar oluşturmak

somut örnekler
yaşama / direnme çabaları: 
 küresel sanal ağsı örgütler yaratmak (küresel bilgiyi paylaşmak ve yönelimleri oluşturmak amacıyla)

her türden grubu içine alabilecek ilişkisi, bağlamı ve çerçevesi belirlenmiş yapılar oluturmak)(bu
gruplar zaman zaman sistemin üst yapılarıyla da ilişki ve pazarlık içinde olabilmelidir. çünkü en ideal
halde bile o kesimin insani özellikleri yeni hedeflere yönelecek, mevcut durumdan rahatsız olacak ve
yeni işler invazyon alanları, olanaklar isteyecektir. burada uzay ve denizaltı yeni egemenlik alanları
olarak onları biraz daha meşgul edebilir, ama bunlar da yeterli olmayacaktır. 

 düşün ve bilgi üretimleri süreçlerinde hızlılığı ve yaygınlığı sağlayacak şekilde yapılanmalar
oluşturmak. her türlü düşünce ve bilgi üretim süreçlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde paylaşılabilir
olmasını öncelemek.

 gruplar hâlinde yaşamak (küçük ve ilişki potansiyelleri yüksek)
 birlikte / benzer davranmak (birbirini öğrenmek, birbirinden öğrenmek, birbiriyle hareketi ve birlikte

yaşamayı öğrenmek)
 yeni insani temas ve iletişim imkânları yaratmak (çok dillilik, çok kesimlilik, karma beraberlikler,



paylaşım, yeni araçlar, yeni bilgi iletimleri, )
 yerel ve özgür enerji üretimi ve kullanımı yollarını önceleyen bir yaşam biçimi benimsemek
 sabit ve yerleşik olmayan hareketli bir yaşam biçimini öncelemek, 
 geleneksel davranışların sadece böyle bir dönemde işe yarayacak yanlarını kullanmak. dini, ahlâki,

toplumsal, etik kuralları bu duruma özgü olarak yeniden tanımlamak, kendini uydurmak ve ona göre
davranmak.

 doğayı tanımak, öğrenmek, bilmek ve birlikte yaşamak(doğal besin gıda bilgisine sahip olmak,
doğadaki diğer canlılarla ve hayvanlarla simbiyotik yaşamı başarabilmek, örneğin hayvanların
dillerini öğrenmek. onlarla duygu düşünce birliği içinde olmayı başarabilmek. vb.) 

 bireysel ve toplumsal yaratıcılık (gerek teknolojik olanakları kullanararak, gerekse yeni araçlar
üreterek sistemin vardığı noktayı kendi yararına kullanacak örnekler yaratmak)

 sistemin boşluklarını görmek, keşfetmek ve bunları kullanmayı öğrenmek (bunu her anlamda
yapmak örneğin enerji ve dağıtım hatlarını iletişim ve bağlantı için kullanacak aletler "kanallar"
yaratmak. örn: elektrik, ulaşım araçları ve suyla haberleşme, atıklarla haberleşme, vb.)

 küçük işlerle sistemin işlerliğini yavaşlatacak uygulamaları deneyimlemek, gerektiğinde bunları
çıkar / yarar temelli uygulamak, (her türden haz verici uygulama, oyun ile araç, gereç ve bunların
arasındada uyuşturucu, keyif verici maddeleri üretmek, bulmak, sağlamak, paylaşmak)

 büyük sistemlere onların kurgularını bozacak şekilde barışçıl hareket ve eylemlerle özel ve genel
direnişler yaratma ve her türden kapitalist ve kâr temelli süreçleri durdurma, kesme, bloke etme,
işletmeme, kullanmama çabaları ve uygulamaları

 kültürel, sanatsal yaratılar ve bunların kollektif uygulamaları ve örnekleri. her türden sanat ortamı ve
olanağının iletişim, bilgi paylaşımı ve örgütlenme için kullanabilme yolları bulmak. bunları sistemi
dışında (sistemin taleplerine de karşılık verir gibi yaparak ama aslında kendi amaç ve önceliğin
çevresinde kullanmak.)

(sürecek)

bugün günlerden pazar, bugün tiyatro günü
03.05 2020

2020'nin başında bir karar verdim. pazar günleri benim tiyatro günüm. pazar günleri tiyatro izliyorum.
izleyemezsem, internette kayıtları olan oyunları izliyorum. o da olmazsa oyun metinleri, tekstleri okuyorum.
neden böyle bir karar verdim? çünkü tiyatro benim ilk aşklarımdan birisiydi.
belki de benim, "ben" olmamın gerekçelerinden ve imkânlarından birisiydi.
biraz gerilere gideyim... 
benim "örgüt"lerle yeni tanıştığım zamanlardı. fakülte derneğine bir gün birisi geldi, dedi ki "falan yerdeki
filan tiyatro grubuna sizden de katkı gerekiyor!" falan yeri, filan grubu bilmiyordum ama, bu talebin dile
getirildiği yere ait hissediyordum kendimi. 
aidiyet öyle idealden, ideolojiden filan da kaynaklanmıyordu. fiili bir durumdu. burası bir okulun öğrenci
derneğiydi. o derneğin içinde kendimi daha yakın hissettiğim arkadaşlarımla olduğum bir sırada dile gelmişti
bu talep. talepte bulunanı tanımıyordum. ama arkadaşlarıma baktığımda gördüğüm tavırlardan yola çıkarak,
o talepte bulunanın önemli, değerli, talebinin yerine gelmesi gerekli olan birisi olduğunu düşündüm o anda.



talebin sonrasındaki sessizlik ve yanıtsızlık da canımı sıktı. delikanlılığa uygun bir tavır değildi bu. eğer ben
de orada olanlardan biriysem ve böyle bir talep varsa, o talebe de bir yanıt verilmiyorsa, bunun
sorumluluğu, -ya da o anki duygularımla söyleyeyim 'suçu'- tüm oradakilerle birlikte bana da ait demekti.
elimi kaldırdım. 
"ben varım" dedim.
tiyatroyla ilişkimi, bağımı, bendeki anlamını düşündüm. tiyatro çok güzel bir şeydi. burada olduğum son iki
yıl içinde, öncesinde olduğum kadar yakın olamasam da benim ilk sosyalleşme -o zamanlar böyle sözcükler
yoktu!- alanlarımdan birisiydi. 
iki yıl öncesine kadar benim en sevdiğim ve sıkça izlediğim şeyler arasındaydı tiyatro. talep edilen ona ne
kadar yakın bilmiyordum ama ası tiyatro olduğuna göre herhalde yakın bir şey olmalıydı. ankara'daki küçük
sahne'ye gitti aklım. ulus'ta gençlik parkı'nın kapılarından birisinin karşısında. orası benim sevdiğim ve sıkça
gittiğim mekânlardan birisiydi. orada güzel şeyler yapılıyordu ve o yapılan tiyatronun ne olduğunu ben
biliyordum. kocaman adamlar, kadınlar bir şeyler yapıyorlardı, ciddi işlerdi, emek harcanan önemli işlerdi,
saygı duyulması gereken faaliyetlerdi. 
gençlik park'ında yazları sunulan gösteriler de güzeldi ama küçük sahne'dekiler onlardan çok daha anlamlı,
çok daha güzeldi. her hafta demeyeyim ama ayda bir kez orada güzel oyunlar izliyordum. üstelik o
oyunlarda oynayanları şahsen değilse de seslerinden tanıyordum, her hafta pazartesi geceleri radyoda,
"radyo tiyatrosu"nda, her sabah 09.40'ta dinlediğim "arkası yarın"larda duyduğum, evimize konuk olan
insanların sesleriydi. semih sergen, yıldırım önal... onlar bence "büyük" insanlardı. büyük insanların yaptığı
işler de büyüktü, öyle olmalıydı, önemliydi. onun için tiyatro adına yapılan bir çağrı geri çevrilemez, yanıtsız
bırakılamazdı. onların hepsi gözümün önünden gelip geçti, talep gündeme geldiğinde. böyle güzel bir şeye
bir katkı koymak hem derneğin, oradaki sevdiğim arkadaşların "namus"unu kurtaracak, hem de beni
erişilmez bulduğum o tiyatroculara yaklaştıracaktı.
tiyatro maceram böyle başladı. 
sonra "iki kalas, bir heves" deönemleri geldi. sonra öğrendiklerimle bir şeyler yaptığımı düşündüğüm
dönemler izledi. sahnenin ardında, önünde, üzerinde oldum, yazdım, yönettim, oynadım... tek başıma değil
tabii!.. arkadaşlarımla birlikte.
anlatsam gülersiniz muhtemelen bana... 
tıbbiyenin üçüncü sınıfında okuyan bir tane "yeni yetme biraz da alık bir oğlan" kendine bir alan bulmuş
oralarda herkesi kendisiyle eşit sayıyor, sanıyor. o zaman tiyatro denilince bu ülkede parmakla gösterilen
herkes, metin and, nurhan karadağ, dostlar tiyatrosu, genco erkal, ankara sanat tiyatrosu, rutkay aziz,
istanbul şehir tiyatrosu, istanbul deneme sahnesi, beklan algan, engin noyan, arslan kaçar... sadece aktif
tiyatrocular değil, tiyatro üzerine yazıp çizenler, seçkin cılızoğlu, günay akarsu, hepsi kocaman insanlar...
ama o onların kocamanlığının farkında değil o "alık oğlan", kendini onların hepsiyle eşit sayıyor... sadece
aklından geçirmiyori öyle davranıyor da, şaşılacak şey ama onlar da onu yeri geldiğinde muhatap kabul
ediyorlar onu. çünkü o kendi adına değil, bir kurumun, bir grubu temsilen onların karşısına çıkıyor. harbiye,
fatih şehir tiyatroları, kenterlerin sahnesi, pangaltı'daki dostlar tiyatrosunun sahnesi, bayrampaşa belediyesi
tiyatro sahnesi, hatta akm'nin küçük salonu onun mekânları arasında... tiyatroyla ilgili herkesle muhatap
oluyor. 
peki sonrası? sonrası hüsran!.. 
12 eylül!.. ama bir iddia, bir söz ve o sözün gerektirdiği bir yükümlülük var... tiyatrodan kopmak mümkün
değil. o mümkün olmayan ancak yazarak, çizerek varoluyor yaşamında... yazıyor... oyun yazıyor, kimsenin
oynamadığı (pardon onlardan bir tanesi oynanıyor yıllar sonra...) tiyatro üzerine yazılar yazıyor... izlediği
oyunlar üzerine yazıyor. tiyatronun işlevi anlamı üzerine yazıyor. tiyatrocu arkadaşları oluyor, onlara ve



yaptıklarına dair yazıyor... çünkü tiyatro önemli. her sene üç beş oyun izliyor. oyunlar piyasalaşmış, oyunlar
emekçilerin ekmeklerini kazandığı ticari alanlar olmuş... üzülüyor... ama seviniyor da bir yandan... şu kadar
"özel" tiyatronun olduğu bir ülkede yaşamak ona güç veriyor. elinden gelen desteği yapmayı iş ediniyor...
sonra bir gün bunların hepsinin yetmediğini fark ediyor... hem kendisi için hem de tiyatro için... 
yıllar sonra bir karar alıyor. pazar günleri onun için "tiyatro" günü artık.
tiyatroya ilk gittiğim zamanlar aklıma geliyor... öğretilmiş mutlaka ama, ama deneyimleyince öğretilenin
doğru olduğunu da fark ettiğim günler. tiyatro bir "mabet" oraya uygun bir şekilde, uygun kıyafetlerle, saygı
duyarak gitmem ve oradayken huşu içinde davranmam gerekir... 
orası özel! orası insan aklının ve o aklın yarattığı tarihin her seferinde yeniden varolduğu bir ortam... orada
insanlık her perde açıldığında yeniden varoluyor... varolan trajedi olmuş, dram olmuş, komedi olmuş, hiciv
olmuş hiç bir önemi yok, orada insan ve insanlık varoluyor. onun için kutsal ve saygın bence...
saygınlık saygıyı gerektiriyor öncelikle saygı duyuluyor.
saygı özünde tiyatronun kendisine ama onu varedenlere de...
evet 2020 yıl başından bu yana, eğer bir engelim yoksa pazar günlerimi tiyatroya ve tiyatroculara
ayırıyorum. corona günlerinde onları daha çok ve yakın hissetmek istiyorum kendime. onun için
akşatmamaya çalışıyorum.
bugün 3 mayıs'ta yine onlarla birlikteydim. 
tiyatro ikinci kat'ın sergilediği jean genet'in "hizmetçiler"ini izledim internet üzerinden.
yıllar önce okuduğum bu oyunu geçen yıl başka bir uyarlamasıyla sevgili haken emre ünal'ın rejisi ve sevgili
nezaket erden'le, pınar güntürkün'ün oyunlarıyla izlemiştim. bu kez can ali çalışandemir'in rejisi ve
oyununda beraber olduğu çiğdem yıldız ve saliha cansu saka'nın oyunlarında izledim genet'i ve
"hizmetçiler"i.
jean genet de muhteşem birisi. 
o oyunda herkese, nasıl hizmetçilik yaptığını anlattırıyor, gösteriyor. 
hepimiz hizmetçiyiz! hem de en az iki kere! 
ilki kendimizi adadığımız işler, hizmetler var onun hizmetçileriyiz. bubu zul değil bir övünç vesilesi sayıyoruz
üstelik. ideolojimizin, inandığımızın, kabul ettiğimiz değerlerin, ekmeğimizi kazandığımız sevdiğimiz işin, tüm
sevdiklerimizin hizmetçisiyiz hepimiz, bu tür hizmetçilik bir onur aynı zamanda. 
peki bu kadar mı? 
bu kadar olduğunu sananlar yanılıyorlar, yanılıyoruz. 
istesek de istemesek de, onaylasak da onaylamasak da eğer içinde varolmayı seçmiş ve boyun eğimişsek,
bir de bu sistemin hizmetçisizyiz. hem de kendimizi hiç böyle bir görevle yükümlü görmediğimiz hâlde... 
bir fiili durum yani! başka bir deyişle gönüllü hizmetçiliklerimizin doğurduğu korkunç bir sonuç bu sadece...
farkında olalım ya da olmayalım bu sistemin, kapitalizmin dönen bu çarkın hizmetçileriyiz nihayetinde. bu
konum niyetimizden, ideolojimizden bağımsız, ondan kaynaklanmayan bir hizmetçilik türü. eğer dönen bir
çarkı kabul etmenin, eğer onun dişlilerine bir çomak sokmuyorsak, eyvallah demiş olmaktan kaynaklanan
bir hizmetçilik bu. hem de hizmetçiliklerin en ağırlarından birisi bence. 
şimdiye kadar tasavvur edebildiğim en ağır hizmetçilik türü, nazi kamplarında tutulanlar arasından seçilip
kendisi gibi olan diğer tutuklulara karşı nazilerin emirlerini yerine getiren "kapo"ların (nazilerin toplama
kamplarında özel ayrıcalıkları olan ve vekil olarak hareket eden tutuklular.) yaptığıdır. ama sistemle
ilişkimize baktığımda konumumuzun aslında kapolardan bir farkı olmadığını bir kez daha duyumsuyorum.
şapka önde, kel görünüyor!..



jean genet böyle düşünüyor... 
onun için o sistemin dışında olmayı seçmiş ve çok bedeller ödemiş. onun yaptığını ise yazdıklarından,
oyunlarından anlıyor yüzleşiyoruz.
bu konu, yani istem dışı "hizmetçilik" hâli, bu günlerde bu çok daha önemli. çünkü bıçak sırtı bir durumda
tercih kullanan ya da seçim yapan insanlarız hepimiz. seçimimizin sonucu da bu dönemi, belki de
gelecekteki dünyayı belirleyecek, bunun da ayrımındayım. 
jean genet'in bu noktada görevinin gereğini tamamlayanlar arasında olduğunu düşünüyorum. sonda da
soruyorum: "peki ya biz?"
onun yanıtını sahneye çıkıp sahnede olduğunun farkında olanlar veriyor:
-biz, biz birer hiçmetçiyiz...
...

( https://www.youtube.com/watch?v=DsliRiSl-48 )

covid-19 için durum değerlendirmesi-III
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sistem, model, dünya, gelecek üzerine kafa yormaya ve düşünmeye devam ediyorum. 
bugün ayrımına vardığım gerçeklerden birisi ‘insan’la “insan toplumu/topluluğu”nun birbirine benzerliği ve
birbirinin metaforu olarak düşünülebileceği oldu. 
her ikisinde daha belirgin ve bilgi alanında olan unsurların (daha çok insandan topluma doğru) konuları
açıklamaya ve geleceği tanımlamaya imkân tanıyacağını düşündüm. 
burada toplumların tarihindeki kimi unsurların bugüne kadar düşünüldüğünden farklı özellik ve anlamları
olabileceği aklıma geldi. biz her zaman olduğu gibi bazı şeylere yoğunlaştığımızda bütünü ve o şeyin bütün
içindeki yerinin anlamını gözden kaçırabiliyoruz. 
bu bağlamda şu anda yaşadığımız kapitalizmi sadece bir yönüyle/yanıyla değerlendiriyor ve bence
gerekmediği kadar mutlaklaştırıyoruz. bu süreç de bir evrimin bir bölümü, belki de geçilmesi gereken
evrelerinden birisi. kapitalizmi hem biyolojide hem sosyolojide, bir çok başka unsur ve süreçte görebiliriz.
örneğin sermaye büyümesinin bir tür ‘kanser’ olduğu daha önce de defalarca yazılıp çizilmiş bir unsurdur.
bu bağlamda aklıma “para nedir?” sorusu geldi. yukarıda tarif ettiğim gibi bir bakışla şöyle bir sonuca
vardım: para bedendeki kanın işlevini gören, bir bedende onun parçalarının birbirleriyle uyum içinde ve var
olarak yaşamasını sağlayan bir unsurdur.
toplumu bir beden, organları da onun içindeki ve onun varlığını sağlayan ve yaşamasını sürdüren unsurlar
olarak düşünürsek, gerçekten de para onların varlıklarını sürdürmelerini sağlayan olmazsa olmaz en temel
varlık gereğidir. insandan daha küçük canlılara doğru gidildikçe kan ve kanın yerine geçen unsurların
evrimine baktığımızda paranın evrimine benzer şeyleri gözlemleyebiliriz. (bunun ayrıntıları ve aykırı örnekleri
tartışılabilir kuşkusuz...) 
kanın özellik ve niteliklerini irdelersek aslında kanın organlara sağladığı her şeyi sağlayan temel bir unsur
olduğunu görebiliriz. örneğin oksijen(özgürlük, heyecan, duygu) yani elle tutulamayan ama varlığın
olmazsa olmazları)  götürür, örneğin besini sağlayacak şekeri (enerji) götürür. 
şeker de çok önemli bir metafordur toplumlar arasından. yalnız iyi şeyleri götürmez kötü şeylerin de
taşıyıcısıdır bu bağlamda. ama kan birikemez, çoğalamaz, belirli bir orandan sonrası yıkılır, yok olur, yok
edilmezse de hastalıklar olarak karşımıza çıkar. kanın fazlalığının hastalıkları ile toplumdaki sermayenin



fazlalığının yarattığı sorunlar birbirine çok benzer, dolayısıyla çözümleri de çok benzer. ama kansız yani
parasız olamaz. ama para yerine geçecek şeyler ya da yeni paralar, veya kanın yerine geçecek başka şeyler
konularak toplumlar evrilebilir. unutulmamalıdır ki, canlılar için ‘kan’ olmazsa olmaz bir şey değildir, başka
şeyler onun yerine geçebilir, yaşamı onlar sağlayabilir. yine doğada bunun bilgisi farklı canlı özellikleri olarak
görülmekte ve bilinmektedir.
bedendeki bu organların yaşamlarını sağlayan ikinci unsur bir tür elektriksel iletinin olması zorunluluğudur.
bu ileti sinirlerle nakledilir. bunu toplum düzlemine yansıttığımızda bunun da aslında toplumu ve dolayısıyla
onun sistemini, düzenini (bu arada da iktidarını) var eden ikinci unsur olduğunu görebiliriz. 
bunun taşıdığı şey iki yönlüdür: birincisi ‘ihtiyaç bilgisi/istem’ diğeri onun sağlanması karşılığında gündene
gelen o organın “işlev/emir”idir. bunlar bir bedende ve eşitlik hâlinde varlarsa ve hepsi kendi görevini yerine
getirirlerse o beden sağ ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürür. aksi takdirde yaşam varolamaz. 
burada kuvvetler ayrılığı aynı toplumda olduğu gibi birbirini denetleyen sistemler olarak bir arada çalışır.
birinin diğerleri olmadan tek yanlı bir egemenliği söz konusu değildir. ama toplumlarda böyle değildir. çünkü
insanın henüz evrimini tamamalamamış bir canlı olması gibi toplumlar da henüz gelişmelerini
tamamlamamışlardır. gelişmemiş canlıların yaşamaları ile yok olmaları belirli sınır noktalara varmadan söz
konusu olamaz. insan türünde karşılaşılabilen pek çok anomali aslında yaşamla bağdaşır biçimlerdir. bu da
aslında evrimin bir gereğidir. çünkü ortalama ya da ‘tip’ olana göre her farklılık yeni bir formun, biçimin
öncülüdür. 
evrim tek yönlü ilerlemez. günümüzde buna yönelik müdahaleler her zamanki süreçlerden daha hızlı ve
etkenleri çoğalmış şekilde yaşanmaktadır. bu bağlamda biyolojik ve teknolojik ilerlemeler, genetik ve bilişim
teknolojilerinin birlikte kullanımı, ile bedenin şekillenmesine yönelik müdahaleler ile toplumun
şekillendirilmesi ve düzenin yeniden oluşturulması arasında büyük benzerlikler ve koşutluklar
bulunmaktadır. 
son yaşadığımız covid19 macerası bu buluşmanın en somut ve tipik örneklerinden birisidir. nasıl evrimin
geleceğine dair bir sınır konulamazsa, bu sürecin de dönüşmesi, en azından gelinen yoldan geriye doğru
gidilerek mümkün olamaz. tıpkı paranın sermayeye dönüşmesi ve onun da sürekli büyümesi gibi bu gidişin
önlenmesi ya da geriletilmesi söz konusu değildir. burada doğanın, dolayısıyla bedenin bu tür durumlara
yönelik olarak neler yaptığı bizim için birer rehber olabilir. bu bağlamda "içinde olduğumuz durum pek çok
açıdan .... hastalığına benzemektedir. bu hastalığın sonucunda olanlar ise .... dır." denilebilir ve bu saptama
yanlış bir saptama değildir aslında.
mevzuya buradan devam etmek mümkün. ayrıca diğer yazıya geçmek de...
ama benim burada asıl söylemek istediğim paranın ortaya çıkış işlevi ile geçirdiği dönüşümleri irdelemek.
burada paranın öncesinde doğrudan değiş tokuş aşaması var. ama onun öncesinde de ihtiyaçların eşit bir
şekilde karşılanması söz konusu bu durumda yaşayan yani bir dolaşım sistemi ve kanı olmayan tek hücreli
canlılara, bunların simbiyotik birlikteliklerine, ya da çok hücreli olup henüz omurgası olmayan ve organ
farklılaşması uzmanlık düzeyinde olmayan canlılara bakarak bir mevcut duruma bir açılım ve çözüm
getirilmesi konusudur. 
diğer yanda paranın değişim sürecindeki evrelerin de biyolojideki karşılıklarına bakarak şunu söylemek
mümkün. para/kan bir iktidarı oluşturan bir unsur değil. onun kullanıcıları bundan yararlanarak bir
egemenlik modeli (olağandan sapma, bir mutasyonel atak) yapma durumundalar. bunun yanlışlığı ve
varacağı yerlerin bu modelleme üzerinden yapma gereği üzerinde duruyorum. kanın yapıldığı dalağı bedene
kumanda eden onu yönlendiren bir canlı yapmaya kalkarsak eksik ve yaşamla bağdaşmayacak bir modeli
zorluyoruz demektir. böyle bir sürecin iki sonucu olabilir. sadece bununla yaşayan bir başka evrimsel türün
ortaya çıkması, bu bağlamda insan(lığ)ın yok oluşu, ya da onun boşalttığı süreçte buna gereksinim



göstermeyen başka bir türün varlığı ve onun dünya üzerindeki duruşuna göre dünyanın yeniden
şekillenmesi. burada bilinen insanlık tarihinin sonuna yaklaşıldığı saptaması aslında çok da yanlış bir
saptama değildir. yeni canlının formu, biyolojinin kimi olanaklarının eklendiği teknolojik bir yeni canlı-
robot/hybrid model/android ortaya çıkacak ve onun varolacağı düzene tabi olarak bir insan modellemesi söz
konusu olacaktır. 
bu noktada evrimin sıçrama yaptığı anlarda, geride kalan türün birden bire yokolması beklenmemelidir.
doğal afetler ve toptan imha projeleri dışında sayıları giderek azalsa da uzun zaman dilimlerinde o canlılar
varlıklarını sürdürürler, hatta evrim o hâlde de sürdüğü için farklı sapaklardan geçecek yeni canllar yeni
türler için bir başlangıç noktası da oluşturabilirler. bu yazıda iki önemli noktaya değinmek istedim. birincisi
insan/toplum benzerliği, ikincisi de hayatımızdaki unsurlara (örn.paraya) başka türlü bakılabileceği.

öykü: "yılan ve çan sesleri"
23.05.2020

bildikleri hiçbir şeye benzemiyordu. yine de korkmuyorlardı, çünkü bildiklerini iyi ve doğru bildiklerinden
emindiler. söylentiler onların da kulağına gelmişti. kendileri gibi olmayan birileriyle aynı ortamda, mekânda
olduklarında, konuştuklarında çıkıyordu bu hastalık. bunu keşfettikleri anda birbirlerinden uzaklaştılar.
herkes kendisine bir yer belirledi ve etrafına bir çizgi çekti. içine çöktü. 
herkesin yaptığını yapmalıydım. benden daha büyükler, eskiler vardı ve bu zamana kadar bilmediğim her
durumda onların yaptığını yapmak, onları taklit etmek hep işe yaramıştı. anne, baba, kardeş bildiğim
herkesin yaptığını yaptım. kendime bir yer seçtim ve etrafını çizerek işaretledim... herkesin aynısını yapması
hem güven verdi bana, hem de onlarla birlik olduğumu düşündürdü. şu ilerideki çizginin içinde büyük abim
vardı. onun sol çaprazındaki ise benim bir küçük erkek kardeşimdi. annemin alanını görmüyordum,
babamınkini de... ama biliyordum ki onlar yanyanadırlar... çünkü hiç birbirlerinden ayrılmadılar ki...
en küçük kardeşimi, merak ediyordum. kendi alanını çizip belirleyemezdi ki!
"annem onu yanına almıştır" diye düşünmeyi yeğledim. doğru olup olmadığını bilmiyordum ama annemi
tanıyordum. o hiç birimizi yapamayacağımız bir işte yalnız bırakmamıştı ki!
babamla birlikte ormana gittiğimizde düştüğüm tuzağı fark etmediğim için içine düştüğümde, ne kadar
bağırsam da babam beni bırakıp gitmişti... çok zaman sonra annemin adımı ünlediğini fark ettim... ben de
karşılık verdim ona. sesi giderek yaklaştı. sonra adımı seslendi. tuzak çukurunun üstünden geliyordu sesi.
yanıt verdim. sonra yanıbaşımda aşağı doğru bir yılan gibi inen urganı gördüm ve ona sarıldım. ne zaman
ayaklarımın yerden kesildiğini, ne zaman annemi kucakladığımı anımsamıyorum. ama annemin yıllardır
kokusunu özlediğim memelerinin kokusunu içime çektiğimde kurtulduğumu ve güvende olduğumu anladım.
annem bana bir şey demedi. ama soluğundan, rüzgârın sesinden ve onun bedeninden beni kucaklayıp
sardığı bedenime akan elektrikten anlıyordum beni ne kadar çok sevdiğini. işte o duyguyu en küçük
kardeşimin tam da şimdi yaşadığına emindim.
benden büyük kız kardeşimi düşündüm o zaman... beni en çok kollayan o değildi, çünkü en büyük ablam
izin vermezdi ona. o ancak büyük ablam olmadığında bana sarılırdı. onu da ayrı severdim ve bilirdim,
anneme bir şey olduğunda o daima beni korur... 
çizgilere yeniden baktım, tam arkamda, kendi alanının tam ortasında secdeye yatar gibi toprağa
kapaklanmış bir şarkı söylüyordu:



"ben demedim,
ben çağırmadım
o kendi geldi
o kendi sardı beni
bilemedim
bilemedim
senin bu kadar çabuk
bu kadar erken geleceğini"

kime söylüyordu bilmiyordum ama ezgisini tanıyordum.
her zaman yakılan ağıtlarımızın müziğiydi bu...
birine hesap soruyordu... bilmediğim birine, belki birilerine. 
gözümü kapattım, dizlerimin önüne çöktüm ve yüzümü toprağa değdirdimi dinledim... 
toprağın sesi bana "bekle" diyordu. 
daha önce defalarca duymuştum onun sesini. ancak bu kez daha hüzünlüydü. sanki veda ediyor gibiydi.
sesi duydum ama ses veremedim ona.
çünkü ses verdiğimde onu anlamış olduğumu ve gitmesine izin verdiğimi düşünecekti. 
gitmeliydi, bunu biliyordum... 
ama gitmek için benim iznime ihtiyacı yoktu ki! 
sadece bana "sen de gel" diyebilirdi...
demedi.
bekledim ve ses çıkmadığında ben de yüzümü toprağa yaklaştırdım. 
toprağın nemini hissettiğimde çevremde kimsenin kalmadığını fark ettim. kimse yoktu, herkes gitmişti... 
"anneee" diye bağırmak istedim sesim çıkmadı... 
sonra "babaaaa" diye bağırmaya başladım. 
yine hiç bir ses çıkmadı... 
yüzümü önümdeki toğrağa döndürüp değdirdim. alnımdan akan ter damlacıkları birer çiğ damlası hâlinde
önümdeki duvarın ardından bana el sallıyorlardı. gördüm onları...
beni duyamayacaklarını hissediyordum, ama yine de bağırarak sordum:
- annem nerede?
yanıt gelmedi, üsteledim:
- peki babam?
ses giderek zayıfladı, ses sanki ışığı kontrol ediyordu. zayıfladıkça alan da yavaş yavaş karanlığa
gömülüyordu. ünlemeyi bıraktım. sesi en son duyduğum yere çöktüm, çevreyi dinlemeye başladım. farklı
tonlarda çanlar çalıyordu... çan... çan... çan...
hepsi ayrı tonda, hepsi kulağımda. bazılarını çok iyi tanıyordum. 
balat'taki, kilisenin zangocun oğluyla babasını kandırıp çan kulesine çıktığmız gün aklıma geldi. 
o anda başımı kaldırıp baktım... olamaz! hangi arada geldim bu kuleye? 
çanın ipiydi elimdeki. kalın ve sert bir yılan gibi. sonra elimden yukarı çekildi... kaçtı adeta...
çan tam tepemin üzerinde bir zebella gibi duruyor. ipe uzandım yeniden, erişemedim. bir adım ileri attım,



kolumu yine uzattım, ama yine erişemedim. sıçradım. ıhh, hıhh... olmuyor, "çan benim dokunmamı
istemiyor" diye düşündüm. 
hem neden çana ulaşacaktım ki, kime, neyi duyurmayı istiyordum ki! 
çizdiği çerçevenin içinde tek başına yere kapaklanmış yatan kardeşim başını kaldırdı bana baktı.
gözgözeydik... "imdat" diyordu... nefes nefese ve dili ağzının çevresini yalıyordu. 
"bu çocuğu bir yerden tanıyorum" dedim kendi kendime...
- beni kurtar, boğuluyorum burada!
duyduğum son sözleri bunlar oldu... 
ben emindim onun kardeşim olduğuna... ama herkes "o kardeşin değildi" dedi.
işte ilk o zaman sordum:
- peki benim kardeşim nerede?
herkes birden bire kayboldu... 
ben ve kardeşim kaldık odada...
yanızdık ve çan sesleri kulağımıza kadar ulaşıyor, sesin geldiği yönden bir yılan duvardan aşağıya doğru
ağıyordu...

"g" üzerine
23.05.2020

neden "g" romanı?
"görme" ve görerek algılanabilir her şeyle ilgili çok sayıda yapıt üretmiş olan john berger hemen her zaman
ilgimi çeken bir yazar ve bence aynı zamanda da filozoftu.
onun bu romanından ilk ne zaman haberdar oldum bunu anımsamıyorum. ama okuyayım diye bir kenara
not ettiğim kitaplardan birisi olduğunu notlarım bana söylüyor. içeriğine dair yaptığım araştırmada
edebiyatla felsefenin hem de geniş bir zaman diliminde bir insanın yaşamı üzerinden anlatıldığı bir roman
olduğunu öğrenmiştim.
okuma buluşmalarında kitap belirlemesi yaparken doğrusu aklımda olan yapıtlardan birisiydi. onu çağrıştıran
yapıt da coetzeé'nin "utanç"ı oldu. çünkü bu romanda da güney afrika'da geçen bir bölüm olduğunu ve
kahramanın çok sayıda kadınla birlikte olan bir tür "don juan" olduğunu öğrenmiştim. ayrıca "görme"
üzerine kafa yoran bir yazar olarak bize bu açıdan da epey şey söyleyeceğini düşünüyordum.

"g"ye dair
kitabı ben de ilk kez okuma buluşması kapsamında okudum. doğrusu düşündüklerimin ötesinde bir yapıt
olduğunu roman ilerledikçe fark ettim.
1972'de yayınlanan ve aynı yıl man booker ödülü alan bu romanı bir "post-modern kolaj" denemesi olarak
olarak görüyorum. burada yakın tarihin şekillenmesindeki nelenler ve oluşlar, topraktan elde ettiği gelirden
kapitalistleşen avrupa burjuva sınıfının bu gelişimi, aristokrasinin son dönemi ve dünyanın şekillenmesindeki
etkisinin ortadan kalktığı süreçteki farklı yönlere savrulması, kapitalizmin motoru olan dönemsel ve yerel
savaşların anlamı ve uygulanma koşulları, halkın buna dair algısının nasıl oluşturulduğu, oluşurken ödediği
bedelin büyüklüğü gibi konular, bir erkeğin, "g"nin yaşamı üzerinden anlatılıyor.



bu yaşamı iki şey şekillendiriyor: kadınlar ve para/erk/güç.
aslında bunu bir metafor olarak da 19. ve 20. yüzyılın dünyası olarak da düşünebiliriz. bu dünyada da
aslında en büyük değişimi yaşayan tek bir kesim vardı: "kadınlar". her ne kadar işçi sınıfının damgasını
vurduğunu bir dönem gibi algılansa da aslında kadınlar erki konumlarını terkedip yaşamın içinde daha çok
oldular ve zamana damgalarını vurdular. 
keza yine para-erk-güç ilişkisi yine bu dönemin temel dinamiğini oluşturan en önemli unsurdu. kapitalizmi
bir canlı beden, bir insan gibi gibi düşünürsek 19. ve 20. yüzyılda çocukluğu, ergenliği, erginliği, belirsizliğe
ve kaosa mahkum gelişimi ve sonuyla içinde olduğumuz sistemin bir tür gözler önüne sergilenmesi olarak
düşünebiliriz. romanda da tüm bunlar "g"nin gelişimi üzerinden anlatılıyor sanki. 
bunu aslında 20. yüzyılın başında hem de aynı coğrafyada geçen, benzer olaylarla anlatan italo svevo da
"zeno'nun bilinci"nde yapmıştı. orada da önce anlatılan bir adamın aşklarının, evliliğinin, tutumunun hikâyesi
çok hoş ve eğlenceli bir şekilde pek çok benzer yanıyla anlatılıyordu. ama svevo'nun yazdığı roman bir post-
modern roman değil, bir modern roman klasiğiydi. berger, onun bıraktığı yerden benzer malzemeyle bir
"post-modern" roman kotarmış.

"görsellik: film gibi"
burada da "g"nin kadınlarla yaşadıkları zeno'nun bilinci'nin asıl kahramanı olan zeno'ya benzer. anlatının
geçtiği yerin trieste olması benzerliklerden bir başkasını oluşturur. zeno'nun çeşitli dertleri vardır. bunların
başında da birisiyle evlenmek vardır. ne varki üç kızkardeşin olduğu ve sık sık birlikte olduğu ailede o
kızlardan sevdiği ile değil, diğer kardeşle evlenir ve bu aile içinde ve dışında yaşananlar eğlenceli bir şekilde
anlatılır. 
berger'in "g"sinde de ağır basan yanların başında karşılaştığı kadınlar ve onlarla ilginç ilişkileri vardır. yine
eğlenceli ve yazmanın alışıldık kalıplarını bir kenara koyarak adeta bir film tretmanı gibi yazılmış bir metin.
olaylar ve olayların kimi sahneleri yazarın alışık olduğu yöntemle kaleme alınmış. o yüzden kolay okunuyor.
bu sahnelerin arasında ise farklı mesafeler ve soyutlamalarla gösterilenlerle bağlantı kurulabilecek
düşünceler, yine çok sistematik hâle getirilmeden, içlerinde / aralarında boşluklar bırakılarak ve sonradan
düşünmeye elverişli şekilde serpiştirilmiş. net şeyler kesinleşmiş yargılar ve aforizmalardan daha çok
üzerinde tartışılacak fikirler tıpkı bildik deneme üslubuyla dile getiriliyor.

"metinler/nesneler arasılık"
berger daha da fazlası yapmış, yine görme biçimlerinin farklılığını vurgulayacak şekilde bir takım desenler,
çizgiler, şiirler ve müzik notalarını da buna eklenmiş. bu da bunu da post-modern romanın unsurlarından
birisi olan "metinler arasılık"ın ucunun çok uzaklara gidebileceğine dair bir ipucu olarak düşündüm. 
biliyorsunuz ben yazılı yapıtların yayını konusunda e-kitapları bu zamanın en uygun aracı olarak
düşünüyorum. bu yayın yöntemi e-kitap olarak yayınlanmış kurgusal metinlerin içine gözle, kulakla
algılanabilecek her türlü unsuru katma imkânı veriyor. dolayısıyla post-modern anlatıdaki "metinler arasılık"
unsurunu geliştiriyor. kurgusal metinler artık sadece çeşitli alıntılar ve eklenecek "metinler"le değil, bir
şekilde bir algı ve düşünce oluşturabilecek her şeyin, "fotoğraf, film, müzik, vb." algılanabilir tüm bilgi
nesnelerinin birleşimiyle birer "hipermetin" olma konumuna gelecek. kitap o içindeki yazarın kattığı
çizimlerle bana bunları da düşündürdü.

"cinsellik ve özgün/farklı ve erk sahibi kadınlar"
romanda anlatılan "kadın"ların çoğu farklı ve özgün kadınlar. bunların hepsi belki yine bazı erkeklerin



egemenliği altında onlara tabi olan kadınlar ama bir yandan da istediklerini herhangi bir gerekçeyle
yapabilen eyledikleri anlarda erkeklerle eşit olan kadınlar. kadınların bu ikili durumuna özellikle dikkât
çekmesi, dilindeki erillik ve erkeksiliği bir ölçüde de olsa başka bir noktaya evriltiyor. "evet, dünya bir eril
tahakkümün dünyası" ama kadınlar da gerekçelerini kafalarında somutlaştırır ve karşılığını ödemeyi göze
alırlarsa istediklerini yapabileceklerini ve hatta yaptıklarını gösteriyor. 
romanda cinselliğin anlatımı da dikkât çeken bir başka unsur. 
günümüzde bir oranda kırılsa da -bu kırılmanın başat yönü ticarileşme yüzündendir- cinselliğe dair tabuları
dikkâte almayan bir yaklaşımın olması bu açıdan da romanı çağdaş, güncel ve protest kılıyor bir anlamda.
romandaki her kadın sanki sadece "g"nin taleplerini yerine getiriyor gibi görünseler de aslında kendilerinin
de aktif ve eşit biçimde katıldıkları eylemleri gerçekleştiriyorlar. 
bu açıdan da romanı yazıldığı zamanının kimi etkilerini (68'deki toplumsal gelişmeler ve cinselliğin
özgürleşmesiyle ilgili süreçler) içine katması, dahası bunu zamansal olarak da daha gerilere
tarihlendirmesini çok beğendim.
sırasıyla kadınlara göz atacak olursak 
 "esther", "g"nin babası umberto'nun eşi çok ilginç bir kadın. "(kadınlara göre) kendi cinslerinden

günah-çıkartıcı bir pederdi o."
 "laura" yani "g"nin annesi umberto ile çok farklı bir ilişkiyi yaşayan ama kendisini eşinden aşağı

gördüğü için onu bir kalemde silip atan, kültürlü, sengin, modern ve kendinin farkında, fabian
sosyalizmine gönül veren bir kadın. çocuğunu kendi doğurup ona bakıyor ve bu arada her istediğini
yapıyor.
laura umberto'yla aralarında şu diyalog geçiyor:(s:29)
— seni seviyorum. 
— sevmekmiş! ne demek o? istediğini elde etmek için kullandığın bir sözcük. bütün erkekler gibi.
— senin de kullandığın bir sözcüktü laura.
— evet, üç yıl önce venedik’e gittiğimizde seni seviyordum.
— daha önce bildiğim-duyduğum erkeklere hiç mi hiç benzemiyordun. beni dilediğin biçimde
yoğurabilirdin. ama hiçbir şey yapmadın. kadın, bankaya yatırılıp kılını kıpırdatmadan yüzdesini
getirecek anaparaya benzemez. kadın bir kişiliktir. yılın on ayını nasıl geçireceğimi sanıyorsun, sen
ufak bir yolculuk ayarlayıp beni görmeye gelene kadar günümü gün ederek mi? rezillik.

 "beatrice" laura'nın kuzeni, ilginç bir kadın, erkek kardeşi jocelyn'le tuhaf(?) bir ilişkisi var. "ahlâk
kaygısından ve yükselme hırsından da yoksun bir kadındır" (s:45) evleniyor ve g.afrika'ya gidiyor.
kocası orada ölüyor ve beatrice çiftliğe dönüyor. 36 yaşında ve "g" ise 15'inde. 
"oğlan eğilip onun memesini öpüyor, meme ucunu ağzma alıyor. davranışının bilincine varışıyla
çocukluğunun ölümü kesinleşiyor. bu bilinç, ağzma yerleşen duygunluktan ve taddan ayrı
düşünülemez. dipdiri bir lokma, memenin dolgunluğundan her nasılsa tam kopamamış —
salkımından sarkıyor sanki. Duyduğu tad, lokmanın dokusuna ve etine, ısı derecesine öylesine bağlı
ki, onu başka sözcüklerle tanımlamak güç. Bir otun sapmdaki beyazımsı özsuyun tadını anımsatıyor
azıcık. oğlan, bundan böyle, duyuma ve tada kendi kişisel girişimiyle erişebileceğini seziyor.
beatrice’in memeleri, bağımsızlığını öneriyorlar. yüzünü, memelerin arasına gömüyor."(s:147)

 "helen" çiflikte yaşadığı dönemdeki üç eğitmeninden sonuncusu. "g" ona âşık. ve bu durum "helen'e
aylaklık etme olanağı veriyor"(s:54) bu arada "g" onunla ilişkisi sırasında bedeninin her yeriyle
oynuyor. helen ona biraz "toleranslı" davranıyor ve bu fark edildiğinde kovuluyor

 "(adı yok) milano'daki eylemde âşık olduğu militan kadın". "g" ona da âşık oluyor. 



 "kız, onu bahçelerden geçirip demiryoluna, piazza della republica istasyonu yakınındaki sokaklara
götürüyor. elini hiç bırakmıyor. ne aşkla ne anaçça tutuyor elini, telaşla kavrıyor, onu koşturmak
daha hızlı yürütmek için," (s:94)
"Kızın yüzünü, ortada birleşen kalın kaşlarını, dolgun dudaklarıyla dudaklarını kaplayan bıyığı
görüyor, çamura belenmiş, bozgun bir yüz; yüzün anlamını anlatımını görüyor; daha önce hiç kimse
ona kendi duygularını böylesine açık seçik anlatamamıştı." (s:103)

 "leonie" hotel victoria'da çalışan, bir başka erkekle nişanlı hizmetçi kız. chavez'in uçağı indiği sırada
"g" ile birlikte oluyor. 
"kız, önerisini geri çevirebilirdi. Kurduğu stratejinin en sallantılı anıydı bu. Kız, iki ayrı şeyin aynı anda
olup bittiğinin bal gibi farkındaydi: uçak, tepede bir kuş gibi süzülüyordu, o arada, beş gündür
pusulalarla, şakalarla, fısıltılarla, aşk sözcükleriyle, abartılı övgülerle peşini bırakmayan erkek,
kendisini odasına atmaya çalışıyordu, üstelik, her ikindi iki saat izinli olduğunu onun bildiğini de
biliyordu Leonie."(s:178)
"leonie de içtenlik ve sahteliği sezgileriyle ayırdedebiliyordu. bu adamın açıkladığı doğruya kapalı
olsa da onun yalan söylemediğini biliyordu. ayrıca çoğu kadın gibi o da elde etmek amacıyla
yaltaklanan ya da tam tersine zorbalığa başvuran erkekle, özel bir kadın görünce kişiliğini olduğu gibi
sunmaktan kaçınmayacak erkek arasındaki farkı görebiliyordu. kendi kendine, «benim için geldi
buraya» dediği zaman, biraz da bunu demek istiyordu."(s:180)

 "madame 'cammomille' hannequin" uçağın inişi için gelen peguot fabrikasından mühendisin karısı.
"g" ona kur yapıyor, randevu için not yazıyor veriyor. kocası onu görüyor, tehdit ediyor ve ona
rağmen birlikte oluyorlar ve kadına paris'te buluşma sözü veriyor. kadın onun dediklerinin hepsini
yapıyor ve bu konuda şöyle düşünüyor:
"aşırılığa kaçmadan, aradaki mesafeyi koruyarak ve tabii kendisini çocuksu davranışlarının kötü
sonuçlarından her an kurtarabilecek kocasına sığınarak, bu akşam süresince, Amerikalı uçucunun
arkadaşıyla uzaktan sevişmeye razıydı: aralarında hiçbir ilişki yokken varmış gibi davranmaya
razıydı." (s:222)

 "mathilde le diraison" cammomille'in arkadaşı yaşlı bir adamla evli genç bir kadın, "g" vurulduktan ve
camomille kocasıyla gittikten sonra kadın neden beni istemiyor diye "g"ye yanaşıyor ve "g" da ona
camomille ile olan olay yüzünden vurulması meselesini gülünçleştirmek için onunla beraber oluyor. 
"yüzlerce kadınla seviştikten sonra kendisine yanaşmaya yeltenmemesi ne anlama gelebilirdi? iki
soru, sıranın ucundan sarkan kırmızı ipek şeritin saçakları gibi içiçe geçmişti, mathilde boyuna
çekiştiriyordu, şerit sallanıyordu." (s:292

 "marika" wolfgang von hartmann'ın macar karısı, 
"karısının tutkuları içten içe kalkındırılmak ama asla doyurulmamalıydı. böylelikle onun
gözüdoymazlığı hem yüreklendirilebilir, hem dizginlenebilirdi. von hartmann’ın en sevdiği evlilik
oyunu, karısının kumarda yitirdiği para ya da bir hayranıyla ayarladığı bir buluşma yüzünden
kendisini aldatmaya kalkışmasıydı. çok kötü bir oyuncuydu marika. canı çektiği anda karısının
gözlerinin içine bakması, bu yalanlara kanmadığını belirtmesi yetiyordu, karısı suçsuzluğunu
savunmaktan hemen vazgeçiyor, sessizce ama tutkuyla, bildiği yolda yürümek için ondan izin
istiyordu gözleriyle. Peki dediğinde —yüzündeki ufacık bir anlam değişmesiyle aktarıyordu peki’sini
(bu konularda sözcüklere asla başvurmazlardı)— bildiği yolda yürüyordu marika oynadığı oyunu,
oyunun örttüğü serüveni sürdürüyordu."(s:349)

 "nuşa" trieste'deki isyancı gençlerden bojan'ın kız kardeşi. abisine pasaportunu vermesi için tam bir



militan gibi "g"nin talep ettiği, elinden gelen her şeyi yapıyor. 
"'dans ederken g.’yi çırılçıplak görmesi marika’yı şaşırtmadı. şaşırdığı tek şey, onun kamışını
görmesiydi. daha önce bir erkeği ayakta, kamışı dikelmiş durumda hiç görmemişti. erkeğin gövdesi
tepeden tırnağa değişiyordu. gövdesi iki ayağına sağlam basarak ayakta durmuyordu artık. onca
ağırlığına karşın havada düzenli bir biçimde sürekli asılı kalan, yalnızca karşısındaki kadın
kımıldadığında ona uyum gösteren bir sopaya binmiş gibiydi." (s:401)

 "louise" trieste'de "g"nin beraber olduğu bir başka kadın. onunla seviştikten sonra peşindekiler onu
öldürüyorlar. 

"geçmişe yönelik borç ve eleştiri"
yazar burada bence aile büyüklerine yönelik (dede-baba) olarak kendi kafasında oluşturduğu bir borcu
ödemiş bence. ayrıca da annesine (ya da büyük annesine) yönelik olarak da bir eleştiriyi gündeme getirmiş.
bunu da erkeğin küçüklüğünde yaşadığı anne eksikliğinin onun gelecekte yapacaklarının en önemli gereği,
nedeni olarak ortaya koyması biçiminde teorize etmiş. bu da bir anlamda freudyen bir bakış ve bence
zeno'nun bilinci'yle koşutluk kurulabilecek bir başka yan.
berger'in başka yapıtlarını okudum ve anlatış biçimini seviyorum ama bu romanı okuyana kadar, berger'in
diğer kurgusal metinleri ve romanlarından haberim yoktu, "g" bende onları da bulup okuma konusunda bir
dürtü yarattı.
başta da belirttiğim gibi ben okurken keyif aldım. umarım sizler de benzer keyfi almışsınızdır. bu arada
proust'un "kayıp zamanın izinde" romanını okuduğumuz sırada bunu okumak da hoş oldu, kimi ayrıntıları
görme ve kıyaslama imkânı sağladı.

"yazar"lar "büyük" insanlar mıdır?
30.05.2020

eğer herkesin "büyük insan" olduğunu düşünüyorsanız, evet yazarlar da büyük insanlardır.
ama insanları öznel bir şekilde kategorize ediyor ve ona dayanarak bazılarına "büyük" yaftasını takmayı
yeğliyorsanız yanılıyorsunuz. 
üstelik sadece yanılmıyorsunuz, ya bir "büyüklük" ya da "aşağılık" kompleksi içindesiniz. ikisi de iyi şeyler
değil. sisteme ve "normale"e en muhalifin olanlar bile bunları bir olağandan farklılık değil, hastalık hâli
olarak tanımladığından emin olun.
işin özü şudur: "okuyan yazar!"
yani okumayı bilen yazar. çünkü yazı okumak için anlamlarını öğrendiğin harfleri gerektiği gibi sıraya
koyabile herkes için, mümkün ve zaten yapılır bir şeydir. okuyup da hiç bir şey yazmamış kimse yoktur. ama
şundan emin olun hiçbir şey okumadan yazan bir dolu "yazar" vardır.
yazmak konuşmak gibi, eylemek gibi, bir ifade aracı ve yöntemidir.
herkes yazar. okumayı öğrenmek için yazar, anasına, sevgilisine, çocuğuna nasıl olduğunu anlatmak için
yazar, öğretmenine kendisini geçirsin, amirine terfi ettirsin diye yazar. başı sıkıntıya girdiyse sıkıntısına
çözüm olsun diye yazar, birisi herhangi bir nedenle suçlamışsa kendini savunmak için yazar. canı sıkılır
yazar, sevinir yazar, dertlenir yazari keyiflenir yazar. yazı kendini ve içini uzaktan, dışarıdan, kendini
başkalarının yerine koyarak kendini görmenin yollarından birisidir. onu için de herkes yazar. yazmak tamah



bir iş değildir. 
"peki yazarlar?" diyeceksiniz, "dostoyevski, woolf, joyce, proust?" diyeceksiniz.
onların hepsi de herkes gibi birer insandı. herkes gibiydiler, ama herkes gibi farklı, özgün ve özeldiler de...
bir dertleri vardı ve o dertlerini ifade ediyor olmak onlar için yaşamsaldı. 
yaşamsal yani yaşamı doğrudan etkileyen şeyler için her birimiz farklı şeyler düşünür yaparız. bazılarımız ise
bunu sadece yazarak yapmayı yeğler. bu bir yetenek meselesi değildir. bu bir bilgi ve ilgi meselesidir.
yaşamsal konularda yapılan "bir şeyler" arasında "yazma"nın da olabileceği bir bilgi meselesidir. bunu
bilmeyen hiç kimse yazamaz. en kolay akla gelen, en çok bildiği yöntemi uygular o yaşamsal sorunu çözmek
için. yazarlar da benzer şeyleri yaparlar ama bir de yazmayı bildikleri için onu da yaparlar. yoksa tüm
insanlar birbirlerine benzerler ve benzer şeyleri yaşarlar. en uç, en özgün, en uçuk şeyleri yaşayanların
hepsi birer yazar değildir. benzer biçimde yazanlar da en uç, en özgün, en uçuk şeyleri yaşayan insanlar
değildir. dostoyevski ipden dönmüş, mutsuz bir çocukluk geçirmiş, özel yaşamında mutlu olmamış, farklı
şeylere sahip olursa mutlu olacağını düşünen bir kumarbazdır; ama yaptığının farkında olan bir
kumarbazdır. woolf her anlamda tuzu kuru bir kadındır, ama kendi yaşadığının herkes için bir imkân
olmadığının farkında olan bir kadındır. buna herkesin sahip olmasını istediği hâlde, bunu gösterecek en iyi
yöntemlerden birisini yapmayı herkesin yeğlemediğini görüp, yaşamının anlamını sorgulamış, sonrasında da
yaşamı yazmaya ve başkaları için uğraşmaya değer görmeyip kendini sulara bırakmış bir kadındır. joyce de,
proust da farksızdır onlardan, ikisi de iki değişik hikâyenin kendisini ölümsüz kılacağını düşünmüş ve bunun
için uğraşmış iki hastalıklı kişilikdir. biri doğrudan, diğeri dolayımlı olsa da ikisi de bedeninin ihtiyaçlarını ve
maruz kaldıkları hastalıkları yazmalarına bahane etmiş ama çok emek sarf ederek "yazı" deyince herkesin
dikkâtini çeken yazım örnekleri yaratmış insanlardır.
yazan insanlar hiçbir şeyi kendileri icat etmezler. okumayı öğrendiklerinde bunu da öğrenmiş olurlar. 36
tane farklı olay vardır, herkes bunun üçünü beşini bir şekilde yaşar, biraz daha maceracı tipler bunun
yarısını yaşar, bazı insanlar rastlantısal bir şekilde biraz daha fazlasını yaşayabilir. ama yeryüzünde şimdiye
kadar bu 36 çeşit olayı ortalama ömründe yaşayan hiç kimse yoktur. ama insanlar bu 36 olayı değişik
biçimlerde ve kombinasyonlarda yazabilirler. işte onlara yazar denir. çünkü, yaşadığını, derdini, duygunu,
isteğini, arzunu, sorununu, fikrini yazmak başka bir şeydir, aklından geçeni bir kurguyla yazmak başka bir
şeydir. bu, dediğim gibi herkesin yapabileceği ama yapmayı isteyenlerin hepsinin yapamadığı bir şeydir.
bunu yapanlara "yazar" diyorlar, iyi yapanlara da "iyi yazar" diyorlar. ama adları iyi yazar olanlardan çok
ama çok daha fazlası bu şekilde yazıyor ama kimse onları bilmiyor tanımıyor. çünkü "yazmak" marifet değil
ama yazdığını başkalarına iletmek bir marifet. onun "marifet" oluşunun yazmakla, iyi yazmakla ilgisi yok.
yazanların nasıl yazdıklarını değil, yazdıklarının nasıl yayınlattıklarının hikâyelerini dinleyin. o dinledikleriniz
"37." anlatıdır ve hepsi birbirinden farklıdır. ne var ki bir kaçı hariç hiçbir yazar o 37. olayı yazmaz, yazamaz.
zaten yazsa da kimse yayınlamaz. 
son söz: "herkes yazardır" ama "yazar" adını 37. hikâyeyi yaşayan ama yazmayanlara veriyorlar... bunun
sırrını her yazar ve her yayıncı biliyor ama hiç bir "okur" bilmiyor. onun için de "okur"lar "yazar" olamıyor!
aslında "...olamıyordu" demek gerekiyor. çünkü artık yazdığınızı başkalarının okuması için "yazar" adını
almanız gerekmiyor. bir sosyal ağ hesabı ve eposta adresi ile bir bilgisayar artık "yazan birey" olmaya
yetiyor. bence önemli olan da budur.

.



covid-19 için durum değerlendirmesi-IV
30.05.2020

corona süreci aslında sistemin kenarında-ötesinde duran herkesi sistem içine çekmek için de bir küresel
"imkân" ve bunu reddedenleri sistem içi olmaya zorlamaya yönelik bir araçtır. 
bu bağlamda şu kesimler bu sürecin belki de en öneli aktörleri arasında yer almaktadır:
 "fahişe"ler ve önceden "toplum dışı" sayılan mafya vb. benzeri "yerel" güç odakları
 "muhalif" serbest meslek uygulayıcıları,
 "sisteme karşı çıkmayan ama sistemin yöneticilerine itiraz eden muhalifler"
 henüz herhangi bir biçimde "sistem"le ilişkilenmemiş "bi-taraf/katılmayan" bireyler... 
 mesleklerini ve işlerini yapma hevesindeki tüm "öğretmenler, akademisyenler, hekimler"
 mücadelelerini sistemin kuralları çerçevesinde sürdüren "hukukçular" ve "insan hakları"

savunucuları,
 "liberalizm"i benimseyen ama "kapitalist olmayan" sistem içi "sermaye sahibi ve yanlısı" aktörler,
 geçmişte bir şekilde bulundukları zamanda "muhalif" kimlikleriyle varolan toplum önderleri /

yöneticileri
 muhalefetlerini "iktidar olma" hedefiyle yapan "muhalif"ler,
 "başka bir dünya mümkün"ü sadece tek bir dünyayı kurmak için uğraşan "ütopik/platonik

devrimciler"
 kendini sistem içinde var eden tüm "bilim insanları", "düşünürler" ve "sanatçılar"

eninde sonunda bunların hepsi hastalık dolayımında bir şekilde sistem içine çekilmeye çalışılacak, bunların
bir bölümü hastalık nedeniyle telef olacak yani yok edilmiş olacak, yaşayan ama sisteme entegre
olamayanlar da yine hastalık dolayımında çeşitli türev yollarla bir biçimde ortadan kaldırılacaktır. 
başka bir deyişle bu salgın aslında sistemin kendini varetmesi için kullanılan araçlardan birisi hâline
gelmiştir. amacı ve işlevi çok nettir: sistemin bekâası ve karşı çıkanlarla, işe yaramayanların ortadan
kaldırılması. direnmek hastalığa maruz kalmamak ve yaşamın içinde ama sistemin dışında toplu tutunma
odakları yaratabilmektir.



bir şiir: "ah-mah-dın"

ay konuşur
çünkü kadındır
kadınlar konuşur
ay kadındır
konuşanlar aydır
aydır bizi ay 
aydınlığınla
aydınlanmaya geldik
ayın kadın olduğunu
neden öğretmediler bize
sadece güzelliğini benzetmekle yetindiler
ayı ay diyordu
biz ayı diyor sanıyorduk 
a'yı değil ay'ı sanıyorduk
sarılıyorduk birbirimize
uyuyorduk
oysa "ay doğarken uyuyamam"
öyle demiş bir büyüğümüz
ben konuşamam
ay konuşur sadece
kadın aylar, ay kadınlar konuşur
ben uyurum...
dandini dandini dastana
ay battı anam ay
kalksana, kalksana, 
kalsana orada
aysana, aydınlatsan ya..
aydırsanya hepimizi
konuştuğunu anlatsana herkese.

03-04.06.2020



bir yorum:
04.06.2020

türk solunun kemalist / atatürkçü olmasının ardında biraz da lenin ve rus devriminin m.kemal'i desteklemesi
vardır. gerçi onlar bu desteği ideolojik anlamda vermekten daha çok "düşmanıyla -liberaller, emperyalist
burjuvalar- savaştığı" için vermişlerdir. yine de daha geride başka bir unsur vardır. sosyalizm özünde bir tür
devlet kapitalizmidir ve kapitalizme karşı değildir, itiraz onun sahiplerinin kim olduğunadır. eğer bireyler
yerine tüm halklar adına bir "devlet" sahip ise ve o devleti de kendi ideolojileri yönetiyorsa buna bir itirazları
yoktur.
diğer yandan sosyalizm kapitalizmin doğurduğu ve onu var eden "ulus" düşüncesine da karşı değildir.
dolayısıyla bir "ulus devlet" kurmaya çalışan m. kemâl onlar açısından desteklenmesi gereken bir taraftır.
yani sosyalizm hem kapitalizmi, hem de ulus devleti savunmaktadır. 
bunu "enternasyonalizm" kavramında da görmek mümkündür. burada da işçi sınıfının evrensel birliği
anlatılırken "ulus/nation" bir verili durum ve olgu olarak kabul edilmiş olmaktadır. oysa "komünizm" ulusal
ölçekte bir dünya vaad etmez. o evrenseldir.
diğer yandan diyalektik sıçramalı gelişim yasasını kabul etse de hiç bir toplum olağan değişim seyrini doğal
bir şekilde yaşayıp olanı içselleştirmediği sürece bir sonraki toplumsal evreye geçemez. zorlama ile geçse de
önünde sonunda geri dönüp o evreyi yaşar, onan sonra yeniden ileriye dönüp yol alır. 
genetik sıçramalar toplumsal yaşamda bire bir yaşanmaz çünkü toplumsal yaşamın kendi doğal üreme
olanağı yoktur. yani örneğin sosyalistlerin çocukları doğrudan ve otomatik bir şekilde anne/babalarından
kalıtsal olarak sosyalist olma özelliğini almazlar. benzer şey kapitalistler için de söylenebilir. üst yapı
dönüşümleri "mutasyon"la (yani devrim) değil, sindirimle (özümsemek-kendine ait hissetme) yoluyla olur.



miraz rusipi ile hiçbiryer romanına dair 
“hiçbiryer”in insanları her yerde!..

06.06.2020
yalnız içeriği değil biçimi ve sunuluşuyla farklı bir
kitap olan “hiçbiryer”in yazarı, yayıncısı ve mücelliti
miraz ruspi kitabının hikâyesini bianet için anlattı.
hemen herkesin bildiği eski bir halk hikâyesi vardır,
her halk hikâyesinde olduğu gibi birbirinden farklı
pek çok anlatılış biçimi vardır, ben kendi bildiğim
şeklini anlatayım sizlere...

'fuzuli' işler
bir ülkede, kabiliyete ve yeteneğe çok önem veren
bir padişah varmış. herkesten çok farklı bir marifeti
olanlar huzuruna çıkar, bunu ortaya koyar,

padişahın hoşuna giderse de karşılığını alırlarmış.
bir gün huzuruna tebaasından birisi gelmiş, padişah marifetini sormuş. adam, "padişahım, ben ipliği
iğneye bir metre uzaktan atar ve bir seferde ipi iğnenin deliğinden geçiririm" demiş. padişah
yapmasını isteyince sahiden de ipi iğneye bir seferde geçirmiş. bunun üzerine padişah yanındakilere
"bu adama, on kese altın verin" demiş. adam çok teşekkür etmiş, keseyi alıp çıkarken, padişah
muhafızlarına adamı tutmaları için işaret etmiş, adamı tutunca "yıkın aşağı, ayaklarına onar değnek
vurun şimdi" demiş. muhafızlar padişahın dediğini yapmışlar. adam zorlukla ayağa kalkmış,
"padişahım, on kese altına teşekkürler ama bu değneği anlamadım" deyince, padişah yanıtlamış
adamı:
"marifetine diyecek sözüm yok, on kese altın o yüzden, bunun için yıllarca uğraşmışsındır
muhtemelen, bu zamanı güzel yurdumuza ve insanlarımıza daha faydalı olacak bir iş yerine böyle
fuzuli bir marifet için harcadığın için aklın başına gelsin diye yedin."
fuzuli işlerle uğraşanlar
sık karşılaştığım sözlerden birisidir "fuzuli işlerle uğraşıyorsun" sözü.
bu sözü söyleyenler genellikle klasik yöneticilerdir, para kazanmayı ve zengin olmayı düşleyenlerdir,
bir makam ve mevkii olmayı benimseyenlerdir, bulunduğu yerde kalmayıp sürekli "yükselmeyi"
düşleyenlerdir. günün birinde "çok meşhur" olmak için sürekli çırpınanlardır, "başkasının derdinden
sana ne, sen çıkarına bak oğlum" lâfını dilinden düşürmeyenlerdir.
doğrudur, bu güne kadar yaptığım işlere geriye dönüp onların gözüyle baktığımda pek çok fuzuli
işle uğraşmışım gerçekten de. çoğu üzerime vazife olmayan, öğrendiğim mesleğimle doğrudan ilgisi
bulunmayan, çoğu insan için "özenti"den başka bir şey olmayan, boş insanların yapacağı türden
işler bunlar. ama şimdiye kadar beni ben yapan da genellikle bu işler oldu. başka türlü söylersem,
fuzuli ve üzerime vazife olmayan işlerle uğraşmayı seviyorum.
benim gibi, fuzuli işlerle uğraşanları da seviyorum. fuzuli işlerle uğraşıp, sonunu getirenleri, bir yapıt



meydana getirenleri daha çok seviyorum.
dahası fuzuli işlerle uğraşanlarla tanışmayı konuşmayı, dinlemeyi ve anlaşmayı seviyorum. fuzuli
işlerle uğraşanları önce benzerlerine sonra da herkese duyurmayı seviyorum. o yüzden fuzuli işler
yapanları yazmayı da seviyorum. dahası bunu "fuzuli" de sayılsa bir görev, ödev, hatta bir 'iş'
sayıyorum, doğrudan kazancı benim haneme yazılmasa da... işte onlardan birisini anlatacağım size.
daha doğrusu onunla konuşacağız ve onun çok önemli 'fuzuli işleri'nden birisini "hiçbiryer"i
konuşacağız.
uzun süreden beri yaptıklarını ve yazdıkları izlediğim ama hiç bir araya gelmediğim birisi miraz
rusipi. facebook sayfasındaki bir duyurusunu gördüğüm anda başladı benim için bu "farklı" kitabın
hikâyesi. aşağıdaki uzun söyleşi bu hikâyeyi özetliyor.
biz seninle ne zaman, nasıl tanıştık? "deli deliyi kâbede bulurmuş" derler, biz kabe'de
mi buluştuk? sahi bizim kabe'miz neresiydi? en azından senin ki neresiydi? 
uzun süreden beri seni takip ettiğimi biliyorum ama hangi platformda ne şekilde tanıştığımızı ben
de hatırlamıyorum. o kadar çok şeyle uğraştım ki ve kimi zaman çok yoğun ilişkiler içine giriyordum.

1980 eylülünde siyrbakır suriçi'nde doğdu. siirt'te sınıf öğretmenliği okudu. van
anzaf, diyarbakır başko, batman kocalar, dersim perî köylerinde öğretmenlik yaptı.
üniversitede okurken ve öğretmenlik yaparken 'başka bir dünyayı' düşlemekten
vazgeçemedi.

dayanışmanın ve paylaşımın yoğun olduğu topluluklar kurmaya çalıştı. sistemin
çatlaklarında filizlenen dünyalara dokundu. özgürlükçü öğrenim, komün ve ekoköy
kurmaya çalışan topluluklarda yer aldı. roboski katliamı sornası barış için halil savda
ile roboski'den ankara'ya barış yürüyüşünü başlattı. barışın sadece insanlar arası bir
akit olmadığına aynı zamanda insanla doğa arasında yapılması gerektiğine inanan
dostlarıyla beraber dersim'den erbil'e uzun bir bisiklet yolculuğuna çıktı. bu arada
öykü ve edebi politik yazıları yeni harman, karga, özgür gündem, birgün, yeşil gazete,
yeşil öfke, gazete duvar gibi dönemin dergi ve gazetelerinde yayımlandı.

şimdilik hiçbir şey başaramadı. savaşlar ve çatışmalar onca çabaya rağmen
şiddetlenip kadim coğrafyalara karanlık iklimleri dayatınca doğaya ve edebi yurduna,
yazıya sığındı. halen eşi ve iki oğluyla dersim'in bir köyünde yaşamakta.

kitabın başında kısa bir biyografin var, ona eklemek istediğin bir şey var mı?
hayır, hatta bana göre fazla uzun olmuş. ama barış yürüşü, bisiklet yolculuğu, kobani'yi yeniden
inşaa platformları, ekojin, ekotopya, bukabarani sözcükleri yeterliydi aslında.
yazar miraz'dan söz eder misin? yazmak, yaratmak, doğurmak biraz da. doğuran her
varlık gibi kökünü topraktan alan, kökü toprak olan birisi mi miraz ruspi? 
bir erkek olarak yazamazsın kadın olarak da yazamazsın. en azından ben tek bir cinsiyet haliyle
yazamam. bu açıdan yazar halimin çok cinsiyetli ve türlü olduğunu söyleyebilirim. ben tüm
evreninin bir şekilde beden kozmozumuzda yer aldığına inanlardan tuhaf bir insanım. yazarken
yazdığım karakteri dışımda değil içimde ararım bulduğumda o kadına, erkeğe, hayvana bitkiye
yada nesneye akmaya çalışırım. yazmak doğurmaktan ya da yaratmaktan çok ruhumdaki evrene;
kadına, erkeğe, çocuğa, yaşlıya lgbt-i liye, hayvana, bitkiye, taşa, kayaya akmayı başarmakla ilgili
bir akış hali. 



hiçbiryer'in yazarı olan miraz kimdir? gerçek miraz, yazar miraz ve hiçbiryer'in yazarı
miraz arasında farklar  var mı?
yazanla yaşayan arasındaki farkı soruyorsun ki bu bir uçu kuantuma dayanan çok katmanlı bir
soru.yazar içice geçmiş paralel evrenler gibidir ya da içinde aynı anda bir çok şeyin yaşandığı bir
okyanus. yaşayan bu okyanusun kıyısındaki evden okyanusu hayranlıkla izlerken gündelik
problemleriyle cebelleşen bir fanidir.

yaratmanın tanrısal bir iş olduğu ileri sürülür,
tanrıya ait bir özellik olarak tanımlanır. miraz adı
aklıma "miraç"ı getirdi. acaba miraz tanrının katına
ulaşmış biri mi? 
ismimin kürtçe yankısı olması dışında özel bir manası yok.
kitapta "miraziler" diye topluluk var. belki onunla bağı
sorgulanabilir. adım kürtçe'nin kırmançki (zazaca) lehçesine
göre maya anlamına geliyor. kök anlamı ise miracle yani
mucizedir. tüm dersim aleviliğinin öğreltisini içeren mucize
sözcük olarak niteleyen kimi dil uzmanları da var. kitapta
geçen miraziler kendilerini yeni bir yaşamın mayası olarak
görürler.  
eğer miraz'ın bir tanrısı varsa, onun yarattığı ve
yaşadığımız bu aleme "hiçbiryer" adını vermiş
olabilir mi?
hiçbiryer'i yersizlik yurtsuzluk anlamında kullanıyorsan tanrı,
egemen güçler ve ortadoğudaki hakim devletler yaşadığım ülkenin ismini dahi kullanmayı
yasaklayarak beni yersiz bırakalarak yaşadığım bu aleme yurtsuzluk manasında hiçbiryer’i bize reva
gördüler. zihnimin içinde olan ve hiç bir egemen güçün hükmedemeyeceği başkaca dünyalara
gelince benim hiçbiryer’im elbetteki var ve orası başka bambaşka bir yer. 
dersim'e ilk gidişin ne zaman?
galiba 17-18 yıl oldu ama on iki yıl önce bir eko-köy ya da komün kurmak için arkadaşlarımla
dersimde arazi almıştık. yazları gelip kalıyorduk, dört yıl önce tamamen yerleştim
bu romanı hikâyesini, aklına ilk geldiği zamandan başlamış ve ciltlenmiş olarak
arkadaşlarına ve ikinci sırada da bana kadar ulaşmasının hikâyesini anlatır mısın?
romanın ilk aklıma gelişi biraz belirsiz. liseden sonra böyle bir roman yazmayı istedim. karakterler
aklıma gelip gidiyordu. üniversitede düzenli olarak yazmaya başladım. ilk hali böyle değildi tabi. 
çok çaresizdik. o zamanlar toplanıp toplanıp dağılıyoruz. iki kadın beş erkek en yaşlısı yirmi yaşında
gencini sorma dünyanın derdini yük bilmişiz. mahallede her gün biri ya intihar ediyor ya satırlanıyor
ya da çatışmada ölüyor. gidelim diyoruz, kalıp düşlerden müteşekkil bir ev kurup bir arada
yaşayalım, diyoruz; evde olmaz genişce bir arazi alalım komün kuralım. hiç biri olmadı ayaklanalım,
savaşalım. çok konuşuyoruz, ziyadesiyle hayal kuruyoruz, iş harekete geçmeye gelince cebimizde
toplasan bir kafede oturmalık para yok ki evden hayale, hayalden eve gitmekten başka bir yol
bulalım. yine buluşmuşuz işte baktım yine dağılacağız. dış dünya rüzgara kasırgaya dönmüş içimizi



kurutuyor. hayallerimizi içine almayan hayat bablisoka (hortumlara) dönüşmüş üzerimize yürüyor,
en fazla birkaç buluşma sonra darmadağınık olacağız. "arkadaşlar", dedim. "buyur", dediler. "bence
şu bahsettiğim bankayı soymanın vakti geldi", dedim ve aşırı ciddiydim. yaş kanın damarlarda
delice aktığı zamanlar. olur, dediler mi sonu belirsiz bir macera. mecburen güldüler tabi. fikrimi
komik bulamadıkları için daha çok güldüler. ortaya attığım delice fikirden kurtulmak için kahkahalar
attılar. onlar dağıldılar, ben plan yaptım. onlar toplandılar ben anlattım. hayallerimiz hayat
karşısında hiç bir işe yaramayınca toplanamamaya başladık. bablisokla savrulmuş kenger yaprakları
gibi darmadağınık olduk. baktım ki toplanamıyoruz ama anlatacak şey hala çok oturup kitabın
dışındakiler için değilde içindekiler için, hani olurda dağılmış olan bizleri birbirine bağlayan bir damar
olur diye hiçbiryer’i yazmaya başladım. kalem kağıtta tüneller açtı. tüneller hayatımı bir anafora
yerleştirdi..yıllar yıllar geçti. hayat romana roman hayata karıştı. birkaç defa yazdığım her şeyi
yaktım. uzadıkça uzadı kitap, karıştıkça karıştı hayatım. bir gün yeter dedim çok yorulmuştum. artık
bu kitabı basmalıyım. basmalıyım da nasıl?
nasıl?
kitabı basma kısmı kitabın yaratım ve okurun eline geçme sürecinin yazar için en stresli
kısımlarından birisi. kitabı basmak aynı zamanda bir rüyadan uyanmak kitap ile kurduğun tılsımlı
ilişkiye satış, yüzdelik, para, editöryal yönlendirme, beğeniye göre yazma, kulisler, aracılar gibi pek
de hoş olmayan şeylerin karışması demek. yayınevlerinin gönderilen dosyaları okumadığına ilişkin
herkes gibi bir sürü olumsuz şey duymuştum. yayınevleriyle ilk karşılaşmam anlatılanların o abartı
olmadığını gördüm. dosyamı yayınlansın diye yayınevlerine göndermeden önce incelemesi için bazı
yazarlar gönderdim bunlardan biri diyarbakırlı ermeni yazar mıgırdiç magrosyan'dı. dosyamı
yayınevlerine göndermeden önce hani olurda kitabın ermenileri ilgilendiren kısımlarında yanlış bir
söz kullanmış olabilirim, diye bir ermeni yazar olarak mutlaka incelemesini istiyordum. magrosyan
gözlerinin iyi görmediğini dosyamı daha çok ermenilerle ilgili yayınları basan bir yayınevi editörüne
göndereceğini söyledi. ben bu mailin üzerine o yayınevi editörüne kitabımı yayınevlerine göndermek
için bu incelemeyi beklediğimi söyleyen ayrıntılı bir mail attım. iki aylık periyotlar ile beş defa bu
maili yeniledim. neredeyse bir yıl sonra o yayınevinin editöründen cevap geldi. dosyanızı yayın
politikamız uygun bulamadığımız için yayınlamıyoruz, diye. editör bırakın dosyamı incelemeyi mailini
dahi okumamıştı. bu deneyim bana yayınevlerinin yapısı hakkında yeterli fikri vermişti. yine de
araya birilerini koyma gereksinimi duymadan beş yayınevine dosyamı gönderdim. iki yayınevinin
dönüşünden kitabı hiç okumamış olduklarını anladım. biri kitabımı takdir etti ama spekülatif kitaplar
yayınladıklarını ve kitabımı yeterince spekülatif bulmadıklarını söylediler. iki yayın evi ise henüz
cevap vermiş değil. bu henüz cevap vermemiş çok önemli yayınevinde kitabını çıkaran arkadaşım
yayınevini defalarca aramamı salık verdi. benimse onlarla uğraşasım yok. kitabım bu yayınevlerinde
beklediği sürece çıkardıkları kitapların tek bir tanesi edebi açıdan hiçbiryer’e yaklaşabilseydi ya da
kitabımı okuyup inceleyen mehmet eroğlu, murat uyurkulak gibi önem verdiğim yazarlar, biri
arkadaşım ikisi tümden kitabın dışında olan beş kişiye okutmuş olmasam ve olumlu eleştirilerini
almamış yazarların övgülerini arkadaşlarımın gözündeki hayranlığı görmeseydim kitabımı
yayınlamak için yayınevlerini defalarca arayabilir ya da kitabı yayınlamaktan büsbütün vazgeçip
kendime saklayabilirdim. kitabımı o andan itibaren yayınlamamanın da, yayınevinde yayınlamanın
da hiçbiryer’e haksızlık olacağını düşündüm. hiçbiryer’e yakışır biçimde başka türlü yayın yöntemleri
araştırmaya başladım.



hangi yöntemleri meselâ?
mücellitlik! e-kitap bağımsız yayıncılık için iyi bir seçenekti hele ben gibi ev değiştirirken hâlâ en
büyük zûlü kitapları taşımada yaşayanlar için ayrıca iyi bir seçenekti. yine de ikna olamadım. kitabı
eline aldığında yaşadığın haz, kokusu, altını çizdiğin kısımlar, içine yazdığım notlar. hiçbir kitap
sadece yazara ait değildir. basılı kitap aynı zamanda kişisel tarihimizden notlar taşır. e-kitap
hakkında düşünürken basılı kitaptan aldığımız hazzı artıracak bir yöntem buldum. modern
yöntemlerle basılan kitabın daha arkaik şekline yönelmek. bir nesne olarak kitabı sanat eserine
dönüştürmek, yazdığım kitabı tasarlamak, zanaatkarlığına soyunmak. araştırdım. mücellitlik
yöntemlerin gördükçe başım döndü. ben sadece içerik olarak değil nesne ve bir sanat eseri olarak
da sahip olmak istediğim bir kitabı yazıp, yapmıştım. üçüncü bir göz olarak eşim ayşegül’ün ve
editöryal tercübesi olan deniz kırımsoy’un düzeltmeleri dışında kitabın tasarımı, dizgisi, kağıt
seçimi, basımı kurdelasına kadar her şeyini ben tasarlayıp matbanın icadından önceki zamanlarda
kullanılan, ortaçağa ait yöntemlerle bastım.
kitabın içinde birbirine yakın anlamları, geçişleri olan pek çok kavram var. ütopya,
hayal, proje, program, senaryo... bu kavramlar senin için ne anlama geliyor?
aralarında bağlar, bağıntılar, kesişmeler ya da ilişkiler var mı?  
hayal her daim hayata dönüşmeye çabalar, ütopya tam da bu çabanın menzilidir. hayat yıkıcı bir
hal alıp yaşamımız içinden çıkılmaz kabûsa dönüştüğünde bilinçsizce hayaller kurmaya başlarız bu
defa gerçek hayat geçekliğini unutup bir hayale dönüşmeye çabalar. hayaller ve ütopyalar periyodik
olarak kentleri, kasabaları ve köyleri yakılıp yıkılanların çoğrafyasımdaki insanları için keyif ya da
fantazî unsuru değil bir zorunluluktur. hiçbiryer'in iç içe geçmiş hayali dünyalarını benim zihnimde
entelektüel bir edebiyat faaliyetinden dolayı değil zorunluluktan yarattı. kitap ile benim hayatımda
böylece iç içe geçti. evet işid barbarlığından vê suriye'deki savaştan sonra "mülteci kampları yerine
eko-köyler diye bir proje yapıp o dönem kurduğumuz dernek vasıtasıyla belediyelere sunduk.
projede yer alan evlerden birini öğrenmek ve pratiklik kazanmak için eşimle birlikte inşaa ettik.
kitapta geçen diyarbakır komünal akademisi de aslında mezopotamya akedemisi diye kaleme
aldığım bir projeydi. vakti zamanında adaya benzer dostların bir araya geldiği bir kafe-atölye
kurdum... banka soymayı iki binlerin başında o boğucu zamanlarda gerçekten düşündüm. "plasenta
ya dönmek" yıllar önce bir yazışma grubuna gönderdiğim çağrı metni olarak kaleme almıştım
oradan kitaba girdi. soruya geri dönersek hayal ve hayat benim için her daim içiceydi zaten başkaca
şansımda yoktu. 
hiçbiryer içinde çok sayıda karakter insan var. benim sayabildiklerim, amed terziyan,
dikran, azad, rıza, sipan, buket, zerya-melek, avarel, rüzgâr, süpermen, reşo, üzüm,
roj, timsah, baz, babaanne-meryem, meryem'in kardeşi garabet, dede-hrant terziyan,
baba, sarkis-hrant'ın babası, meryem'in okul arkadaşı john, süphan, dayêke askê ana,
ape dursun, ape nuri, xaltiya delal, rojda, mustafa, zümrüdüanka, qırıx'lar: şeviti, faça
ali, keklik orhan, apê anto, tekfurun kızı, 12 eylül'de koşuyolu parkında patlayan
bomba yüzünde yaşamını kaybeden çocuklar mizgin, şilan, evin, zilan, faide, nazlı,
abdullah, nazar, rojhilat, baran. bunların hepsi birbirinden farklı özellikleri ve
geçmişleri olan insanlar. onları "hiçbiryer"de bir araya getirmiş ya da birbirinden
haberdar etmişsin. kimisi gerilla, kimisi avrupalı, kimisi sıradan köylü, kimisi
kahraman, kimisi polis, bakkal, köylü, aralarında yağmur adam gibi sayılara, rakamlara



ve hesaplara takık azad gibileri de var. bu insanlar kimler? onların gerçeklikleri ya da
kahramanlıkları senin ne zaman dikkâtini çekti, onlar sende nasıl varoldular, nereden
varoldular. hâlâ varlar mı? belki hepsini ayrı ayrı konuşamayız ama onların içinde
senin için "özel" olanları konuşabiliriz, hangileri onlar? onların içlerinde gerçekten
varolanlar var mı?  
her biri diğerinden farklı onlarca karekterden bahediyoruz. her biri ayrı bir insan kendi problemleri
yaşam gayeleri, geçmişleri, düşleri var. her biri hakkında ançak tek tek konuşabiliriz. bir kısmını ben
yarattım bir kımı gerek hayatta vardı. onları hayal dünyama çekip yeniden yarattım. koşuyolu
parkında hayatlarını kaybeden çocuklar apayrı bir mesele tabi onları yazamadım. onları pek çok
insan gibi tanıyamadım. bir patlamayı yazdım sadece o patlamayı insanlığın unutmamasını diledim. 
bir edebiyat ustası "hikâyeler ikiye ayrılır, ya biri bir yere gider, ya da birinin yvanına
birileri gelir" diye genel bir tanım yapmış. senin hikâyende ikisi de var. hiçbiryer'i
okurken son dönemde okuduğum için aklıma ilk murat uyurkulak'ın "tol"(2002)
romanı geldi. o romanı okudun mu? o roman diyarbakır'a doğru giden bir tren
yolculuğu ile başlıyor ve sürüyor. diyarbakır'a hiç trenle geldin mi? ya da gittin mi?
tren sadece dünya edebiyatında değil, bizim edebiyatımızda da bir fenomendir.
"memleketimden insan manzaraları" da bir trende başlar ve kocaman bir tarih, hatta
dünya ve insan anlatılır sonra. senin yolculuğun da trende başlıyor ve sonra tüm
amed'e aslında da dünyaya açılıyor. "tren"in sende özel bir anlamı var mı? burada da
insanları birbirine bağlayan, getiren ve götüren bir araç ama, aslında tarihin de
yazıldığı bir yer, bir bağ, bir iletişim unsuru olmak gibi bir metafor anlamı var mı?
hiçbiryer'le bağları, benzerlikleri, esinlenmeleri olabilir mi?
öğrenciyken kalın bir kitap alır tren ile uzun yolculuklar yapardım. bilet ucuzdu, ekmek ve peynir
de.. kitap, yokculuk ve herhangi bir yiyecekler karnımı doyurmak yeterince mutluluk vericiydi.
trenler büyülendiğim ve hüzünlendiğim zamanları yaratıp hayatıma ritm katan araçlardı. romanda
hiçbir şeyi metafor olsun diye planlayarak kullanmadım. yine de bir çok şey metafora dönüştü.
hikâyeye yenilgilerle başladım. istanbul'da aradığını bulamamış birisi için tren eşi bulunmaz bir
araçtır. tren diğer araçların aksine içinde yalnız kalamayacağın geçtiği yerlerin insan panaromasını
ve hikâyelerini bulabileceğim tekerlekli bir ülke ülkeydi. başlangıcında bu hikâyeler de yer aldı.
"miraziler" diye bir topluluktan söz ediyorsun romanında. onlar mezopotamyanın
kadim bir halkı, hem de hiçbiryer ahalisinin benzemek istedikleri kadim bir halk. o
halkı bize biraz anlatır mısın? onların soyundan kimseler var mı hâlâ bu dünyada?
aleviliğin yedi ulu ozandan birisi olarak kabul ettiği, hurufiliğin kurucularından imadeddin
nesimi’nin doğum yerinin diyarbakır, tebrîz, şîraz ve şamahı olduğu konusunda rivayetler vardır.
tarihçiler bu konuda uzlaşamazsalarda nesimi’nin diyarbakır zindanında yattığı konusunda hem
fikirdirler. ben tam bu zindan zamanlarına akmaya çalıştım. sayılardan, harflerden ve gizemli
şekillerde alemlerin sırlarını çözmeye çalışan nesiminin zindanda gördüğü olası rüyalara inan bir halk
yaratmaya çalıştım. hindistana aydınlanmaya giden insanları dahi kendine çeken barış zamanlarının
mayası olacak bir halk miraziler. anlayacağın miraziler gerçeğe değil hayale hiçbiryer evrenine ait
bir halk
romanın içinde çok sayıda farklı ve küçük hikâyeler var. mesela amed'in



büyükannesine anlattırdığı "kurê miri hakkariyani", "goril teorisi hikâyesi", "kurban
hikâyesi", bu hikâyelerin kaynağı miraz ruspi için neresi, nereden geliyor bu hikâyeler,
kimler anlattı bunları sana? 
benim babam dengbêjdi. klam, kelam söz ses onun için herşeydi. üzülünce klam okurdu, sevinince
klam söylerdi. hastalanınca iyileşmek için klama, klamdaki dünyalara o dünyalardaki hikâyelere
sarılır sabahlara kadar klam söyleye söyleye iyileşirdi. ben babamı dinler ama anlattıklarından bir
şey anlamazdım. seksenlerde doğan bir çok kürt çocuğu gibi bana baskı ve aşağlamalardan korkan
ailem kürtçe öğretmedi. bildiğim kadarını sonradan öğrendim. çocukluğumda ve ilk gençlik
yıllarımda babam klam okurdu ben o klamlara hikâyeler yazardım. kûrê mirî hakaryan bilindik bir
klam. kurban kutsal bir hikayeyi yeniden yazdım. diğer hikâyelerin çoğunu babasından dinlediği
ama anlamadığı bir makama hikâyeler yazan bir çocuk gibi kendim yazdım. 
romanında bir de gerçek, yaşanmış hikâyeler var. romanın yazarı olarak sen fiilen ve
fiziken yaşadın mı bilmiyorum ama bir çok insan yaşadı, tanık ya da haberdar oldu
onlardan. onları romanın içinde güncel tarihten ve gerçeklerden bir iz koymak, tarihe
bir not da bu yolla düşmek olarak düşünüyorum. roman yazanların bazı gerçeklere dair
tarihe not düşmek gibi bir görevleri olduğunu düşünüyor musun?
diyarbakırda doksanlar diye bir cafe var. kafenin duvarlarında yeşilçam yıldızlarının resimleri, çizili.
fonda doksanlı yıllardan kalma pop müzik çalıyor. bu cafenin önünden geçerken acı ve küçümseyici
gülümseme ilişiyor yüzüme. çünkü bu bize yedirilmek istenen bir yalan. 90'lar diyarbakırlılar için
pop müzik ya da dizi film değil tam bir kabûstu. köyler yakılıyordu, kadınlar intihar ediyordu,
sokaklarda beş kişi dahi bir araya gelsin anında karşılarında polisi görüyorlardı. protestolar
çatışmalar. fonda direniş müzikleri ve ciğerimizi parçalayan feryadlar. tüm bu olup bitenlere tanıklık
yapan bir yazar sizce ne yapmalı.. bakın ben zamanın tanığı olan yazarın görev ve sorumlulukları
var demiyorum. çünkü yazara görev ve sorumluluk yüklediğimiz an bir klişeye sarılmış, yazarı
çercevelenmiş bir alana tıkıp şartlandırmış oluruz. gerçekte ise yazarı yazıcı bir memurdan ayıran ilk
şey bu tarz şartlanmaların dışına çıkma iç güdüsüdür. hem görev, sorumluluk ya da ahlâk dediğin
nedir ki, kime göre neye göre görev? ülkede sözü geçen otoritelere göre onca çaba ve yatırım
sonucu unutulmak üzere olan koşuyolu katliamı, bok yedirilen yeşilyurt köylüleri, ermenilerin bu
topraklarda yaşadıkları, sürüldükleri, öldürülüp yanlızlaştırma gerçeği, yakılan köyler, umutsuzca
intihara sürüklenen kadınlar, 90'lı yıllardaki hizbullah denilen yapının yarattığı korku, terör ve caniliği
dile getirmek sorumsuzluktur. yazarın kimseye karşı görev ve sorumluluğu yoktur. bizler
yazdıklarımızın beş para etmez bir paçavraya dönüşmesini istemiyorsak bazı şeylere dikkât
etmemiz gerekir. benim gibi önemli bir kısmı hayalî hikayelerle dolu bir metni dahi yazarken dahi
yazar kendi gerçekliğinden kopmaması gerektiğinin bilincinde olmalı aksi takdirde bırakın romanı,
yazar sadece lak lak edilmek için açılmış bir kafe açsa  oturacak kimse bulamaz. 
sorunun tarihe not düşme kısmına gelince benim babam haber bültenlerinde, uzmanlara, tarihçilere
inanmazdı. yaşadığı çoğrafya nîn tarihini dengbejler den duymuş ve sadece onların klama nakşettiği
tarihe inanıyordu. ben bu konuda sanırsam babama benziyorum. avcının, güçlünün, sömürgecinin
ve diğer iktidar sahiplerinin yazdırdığı tarihe ve tarihçilere değil edebiyatcılara inanıyorum.
edebiyatcılar ya da dengbejler tarihe not düşmezler. tıpkı rusya'yı devrime götüren koşulları birçok
tarihçiden daha iyi işleyen dostoyevski gibi tarihi kitaplarına şifrelerler ve gerçek mânâda olan biteni
anlamamızı sağlarlar.  



rıza kanımca romanın en önemli kahramanlarından birisi. aslında pek çok bildik
insanın, birleşerek bir roman kahramanına dönüşmüş hâli. o karakter aslında romanın
temel derdiyle örtüşen bir mesaj veriyor bizlere, kendi yaptığını bir tutum olarak, bir
seçenek olarak, pek çok başkasının tersine onurlu bir duruş olduğunu ileri sürüyor.
bunda bir kuramdan değil de hayatın içinden çıkan bazı nedenler, hatta zorunluluklar
rol oynasa da bir duruşu dillendiriyor. "rıza"lar bu rızalarını aydınlanmış ve bilinçli bir
seçim, bilinçli bir kabul, dolayısıyla "insan rıza"sıyla mı yapıyor? 
rıza aşağlanmış, köyünden sürülmüş, dünyada onu en çok seven insan olan abisi "fail-i meçhul"
cinayete kurban gitmiş, fakirlik çekmiş. rıza öfkelenmiş ona bu kötülükleri reva görenlere diş bilemiş
savaşmış, savaşırken bir caniye dönüşmemek için içindeki seslerle boğuşmuş. sonu belirsiz bir
savaşa girişen kişi iki şeyden birine tutunur, ya ütopya ya da intikama. o öfkesini kinini alaşağı
etmiş ütopyalarına tutulmuş, sonunda savaşmaktan yorgun düşüp başına gelen her şeye rıza
göstermek istemiş. kendine bu sebeple "rıza" ismini takmış. rıza'nın asıl ismini bilmiyoruz. rıza
gösterirken dahi aslında çoğu şeye rıza göstermediğini ve hiç kimseye boyun eğmeden, nefretin ve
öfkenin kendisini bir caniye dönüştürmediği bir yaşamı aramaya devam etmiş. kendine koyduğu
isme de karşı gelmiş birisi. benim romanımda geçen kendisi için çizilmiş kaderin aksi istikametini
yürüyenler bilinçli olarak seçmeye çalışdalar dahi sisteme uyum sağlayıp rıza gösteremiyorlar. 
bu noktada yazarken bir iç tartışma yaşadı mı romanın yazarı.
iç çatışma elbetteki yaşadım. için çatışma kendinden çıkıp ötekine dönüşmek için en kestirme
yoldur. rızayı yazarkende bir iç çatışma yaşadım tabi ama diğer karakterleri yazarken olduğundan
ne daha fazlaydı bu iç çatışma, ne de daha azdı.
romandaki kimi yerleri, coğrafya parçalarını, mekânları, özellikle de amed'in surlarını,
suriçi bölgesini, onun hemen çevresini, hançepek'i bir gezi anlatısı gibi yazmış, adeta
birer kararkter gibi romanın içine dahil etmişsin. burada romanın bir başka derdinin
olduğunu, amed'in artık olmayan bazı parçalarının izini romana taşıdığını
düşünüyorum. ona ve onların yok edilişine dair de bir şeyler söylemek istersin diye
düşünüyorum. 
diyarbakır dünyada çok az örneği olan taş konaklar, ortak yaşamların yaşandığı büyük avlulu evleri,
labirentsi sokakları, her biri başka bir hikâyeye çıkan tünelleriyle bir romancıya istanbul, paris,
londra'nın bile sağlayamayacağı olanaklar sunan bir kent. ben romanımın mekânsal alt yapısını
kurgularken çocukluğumun geçtiği kentin tüm küçe ve sokakları yerli yerinde duruyordu. romanda
suriçi'ndeki bir eve ada'ya yıkıcı bir polis baskınını dahi aşırı bulmuştum. o demler çocukluğumun ve
gençliğimin geçtiği kentimi, evleri, sokakları ve mahalleleri ile yerle bir edeceklerini tahmin dahi
edemezdim. onlar bir roman yazarının dahi tahmin etmediği ya da dile getirmekten korktuğu
acımasız bir yıkımı gerçekleştirdiler. ardından hasankeyf yok edildi. bunlar sadece tarih değil. ben
gibi bu mekânlarda yaşamış olanların hayatlarının bir parçasıydı. o yüzden şimdi hepimiz biraz
eksiğiz.
kürtlerin türkçe grameriyle yarattıkları deyişler sözler, fiiller var romanda; örneğin
nıclamak, tağfirlemek, bêkeslik, vb. bunları arada kürtçe cümleler de kullanmana
karşılık ana metnin içinde onu yazdığın dilin içinde kullanmışsın. bunlar bölgede bu
kadar birlikte kullanılan kavramlar mı? biraradalığı ve bütünlüğü anlatmak için mi



yeğlendi bu çok dillilik hâli?
asimilasyona bunca maruz kalmasam kürtçe yazmak isterdim. maalesef yazamadım. romanımı
kürtçe de yazsaydım da merkezî bir ağzı kullanmayı reddederdim. bir dil, iç içe geçip, birbirinden
alışveriş yaptığı oranda gelişen dilimizle bütünleştiği an canlanan bir varlıktır. merkezî ağız, dil
politikalarına uygun davranmadığın an biraradalığı ve bütünlüğü sağlamış oluruz zaten. bunun için
ayrıca çaba harcamaya dahi gerek kalmaz bence, ben de öyle yapmaya çalıştım.
hiçbiryer'in içinde başka bir hayal, bu kez bir ütopya değil de bir 'proje'den de söz
ediliyor: "new amed!" burası avustralya'nın darlig nehrinin kenarında kurulan bir yer,
bir 'barış ve özgürlük' kenti. bunun düşünülmüş, bir yerlere yazılmış olması bile bence
çok güzel. hollanda'da den hag'da 'maduradam' diye o kentin bir maket şehri var.
istanbul'da da yapıldı benzeri. dahası bir şehrin çeşitli binalarının benzerlerini başka
yerlerde yapmak sık görülen bir şey. hiçbiryer'deki birebir inşa etmek üzerine
kurulmuş farklı bir düşünce. bu nereden aklınıza geldi. gerçekten böyle bir proje var
mı bir yerlerde?   
bu bir projeden ziyade çocukluğunda tanıdığı hemen herkesi yitirmiş, gidenlerin ardında kalan
mekânlara tutunmuş, ömrünün sonuna dek yıkık bir kiliseye bekçilik yapan apê anto'nun olası
ütopyasıydı. gençlik yıllarımda tanıdığım gerçek bir kişi olan apê anto ya da kimlikteki ismiyle
antranik zor’un benliğine akmaya başlayıp, onun bu dünyaki ütopyası hakkında düşününce new
amed ortaya çıktı. böyle bir düşü geçmişte bir arada yaşamayı beceren ama hızla yok olan eski
kentlerini özleyen farklı din ve ırktaki bir çok amedli, halepli, şamlı, bağdatlı, istanbullu veya
beyrutlunun düşlediğinden eminim. ütopya yani yok yerler sadece tasarlanmış ama henüz olmayan
geleceğe ait hayali yerler değildir. yok edildiğinden artık olmayan geçmiş zamanlara ait dünyaları da
kapsar. 
böyle bir şey gerçekten yapılabilse ve ermeni'si, süryani'si, ezidi'si, kürt'ü, türk'üyle
diasporadaki tüm kesimler bir araya toplanabilse, küreselleşmmiş bir dünyada eski
amed gibi çok dilli, çok kültürlü, çok sesli bir amed'i yaratmak mümkün olabilir mi
sizce?
mardind'e batman'da köylerine dönüp taş evler yapan süryaniler ve ezidîler mümkün olabileceğinin
yanı sıra, sonradan yaşadıkları arazilerinin gasp edilmesiyle ilgili meseleler yüzünden bu
mümkünatın ortadoğuda gerçekleşmesinin pek kolay olmayacağını gösterdiler. bu gerçekliken yola
çıkarak ben de new amed gibi bir düşü kimlik sahibi yapıların pek bir değeri olmayan ortadoğu da
değil. avusturalya kurdum. bir kent bir romanda kuruluyorsa eğer ve gerçekse, bence hayatta da
kurulabilir. umarım biri kitabımı okur ve bu işe kalkışır. bir ilk örnek olur.
diyarbakır'a yani romandaki adıyla amed'e çok gidip geldim, epey de okudum, meşhur
amed tünelleri senin romanında da önemli ayrıntılardan birisi, biraz da ona ve
romandaki yeralışına dair konuşalım mı? 
ben daha iskenderpaşa mahallesi'nde dolaşan küçük bir çocukken bu tüneller hakkında hikâyeler
dinler uçu başka dünyalara açılan tünellerin izini sürerdim. ta o zamanlar tünellerin hayalde veya
hayatta insanı başka dünyalara götürdüğünü öğrendim. öğrendiğim ya da keşfettiğim bu değerli
hazineyi de doğal olarak diyarbakır'da geçen romanıma bir geçit kapağı gibi yerleştirdim. 
bir diğer önemli unsur hrant terziyan'ın ailesinden de gelen ve herkesin birbirinden



habersiz dile getirdiği ve romanın içinde sıkça söylenen 'insanlığın şarkısı' var.
karadenizin kuşköy'üne kadar gidilerek yapılan arama ve bulunması var. bu süreç'te
'lisan-ı cihan'ın farkına varılması var. plağa alınmış ve bir bant kaydı var. şöyle
deniliyor: "aynı havayı soluruz, aynı suyu içeriz, aynı toprakta arınır; meyveye, otai bin
bir türlü canlıya dönüşürüz. biz hiç ayrılmadık. can içinde canlar, ışığın ruhunda
renklerdik. kendimize dalınca diğerimizi kaybettik. vakit ben rengine ayrılma vaktin.
vakit bedenden ayrılıp sen rengine bürünme vakti. ben senim, sen de ben. ben senim,
sen de ben. ben senim sen de ben..." 
burada genellikle hallac-ı mansur'da ifadesini bulan "ene'l hak" yani insanın tanrıyla
bütünleşmesi felsefesi gündeme getirilir. hiçbiryerliler ise bunu başka hiçbiryerliler ile
bütünleşme olarak tarif ediyorlar. bu felsefeyi, kaynağı, düşünülüşü, kuramı
bağlamında biraz konuşabilir miyiz?
tevrat'ta da geçen asırları aşan mitolojik kısastır. denilir ki babil kulesi yapılırken insanlar hep bir
ağızdan şarkılar söylerlermiş ve aynı dili konuşurlarmış tanrılar insanların birlik olduklarında
yapabileceklerinden ürkmüşler. babil kulesini yıkıp insanlığı kavimlere ayırmışlar, farklı dillerde
konuşmalarını sağlamış, dünyanın dört bir yanına dağıtmışlar. o gün bugündür sağduyulu ve barış
yürekli insanlar tanrıları kıskandıran o birliği, birbirimizi yürekten anlayacağınız ortak bir dili arıyor.
bir yazar olarak ben gibi. kitabımda geçen karekterlerle birlikte lisan-ı cihan aramaktayız. bizim
dilimiz zorbaca dayatılan tek dillik değil, çok kültürlülüğe ve anlayışa dayalı bir dildir. kitabın mihenk
noktası bu dil ve insanlığın şarkısı dediğim müziktir. iki arkadaşın ortadoğuyu alt üst ederek
aradıkları ve sonunda buldukları bu müzik sayesinde apê anton ruhlarla konuşuyor, keleş iç ice
geçiyor, hiçbiryerliler bir olabiliyorlar. bu insanları ve hikâyeleri birbirine bağlayan ölüleri dahi
anlamamızı sağlayan bir dil bu. eğer müzisyen olsam tıpkı sarkis gibi ömrümü bu müziği aramaya
adayabilirdim. ama bir yazar olarak kitabımda ve yaşamımın geri kalanında bu müziği aramaya
devam edeceğim. 
sipan'la buket'in beraberliklerinde bir düşünsel ya da ideolojik birlikten daha çok
'bedensel' bir temas ve bundan kaynaklanan bir haz var. bu kösnülleşmeden anlatılan
bir haz, doyum anları da ayrıntılarıyla yazılmış. bunlardan yola çıkarak metinde
cinselliğin de farklı bir şekilde biraz yüceltilerek, biraz da bunun içindeki 'tahrik' ya da
'pornografik' olmadan, üstelik heteronormatif ilişkinin tek ve doğru bir ilişki olduğu
şeklinde bir duyguyu da oluşturmadan, ancak herşeyden de adıyla ve doğallığıyla söz
eden bir anlatım var. roman türünde cinsellik sıklıkla 'popülerliği' sağlayan bir unsur
olarak ele alınır. daha siyasi metinlerde ise mümkün mertebe dile getirilmez ve hikâye
onun yaşandığı anın hemen öncesinde bırakılır ya da 'es' geçilerek ve ayrıntısına
girilmeden geçiştirilir. hiçbiryer'in bence böyle bir farklılığı da var. bunun da
düşünülerek ve özellikle yapıldığını düşündüm. buna dair neler söylemek istersiniz? 
kitabı yazdığım o çok uzun zaman zarfında okuduğum kitaplar içinde psikanalitik kuramları içeren
kitaplar da vardı ama hiç bir kitap okumamış olsam da bir şey değişmezdi. ben bir erkek olarak
kitaplar olmaksızın kendimi gözlemeleyebilirdim. bizler birbirimizin cinsel organlarından korkarız..
cinsellik hepimiz için bir yaradır. gizlemeye sakladığımız bir yara. ancak küfrederken hakkında
konuşabiliriz bir kadına sevdiğimiz kadının yüzüne cinsel organın ismini söylemeyiz ama yanında
onun organına yakası açılmadık küfürler edebiliriz. cinsellik konusu karmaşıktır.yasak olan her şey



karmaşıklaşır ağdalı bir dil üzerinden yaşamımıza karışır. 
cinsellik hiçbiryer gibi bir kitapta es geçilmeyecek bir mevzuydu. vücutlarımız ilk ergenlik
döneminden itibaren büyük bir haz ile kaçtığımız ütopik bir ülkedir aslında. sipan ile buket’in
hiçbiryerleri öncelikle bu hazla dolu ülke. onlar dış dünyada büyük bir sorunla karşılaşınca
birbirlerinin bedenine sığınan iki can. yaraları ise onları birbirlerine yaklaştıran bir bağ. bence
birbirlerine benzemeyen insanlar ortak ütopyalarda buluşabilirler ama ortak yaraları olmayan
insanlar bir ütopyada buluşabilirler mi emin değilim. hiçbiryerliler birbirine benzemiyorlar her biri
başka dünyanın insanları okuyucunun onlar birbirine benzetme nedeni bence fiziki
özelliklerindençok daha fazlası onların  birbirlerine benzeyen tek yönleri yaraları.     
azad'ın hayalleri, düşleri ve gerçekleşmesini istediği şeylerin sıralandığı, aynı zamanda
da iç sesiyle tartıştığı düşler, hayaller de var yer yer. düş görmenin, hayal kurmanın
insan yaşamındaki işlevi ve bunun sanatla bağlantısı konusunda ne düşünüyorsun?
farkında olalım ya da olmayalım insanlık hayatta kalmasını düş kurma yeteneğine borçlu. hayal
kurabildiğimiz için tohum ekmeyi denedik. arabalar tasarladık. akıl almaz yapılar inşaa ettik.
edebiyatı ve sanatı icat ettik. azad baskı altındaki bir halktan, ağza alınması dahi yasak bir savaşın
çoğrafyasında doğup büyümüş yaşamaya devam etmek hayal kurmak zorunda. koşuyolu
katliamında ölen çocukları görmüş azad gibi vicdanlı bir insan için istemsizce de olsa hayal kurmak
bir zorunluluktur. aksi taktirde gerçeğin burgacından aklını yitirmeden kaçamazsın. binbirgece
masalları, klamlar, kısaslar boş yere bu çoğrafyadan çıkmadı. her an öldürülebilecek şehrazatların
yaşamak için hayalle, edebiyata ve masalara ihtiyacı var. 
aynı bölümde bu hayallerden birisi de zaman içinde yolculuk, özellikle de geçmişe
yolculuk. burada geçmişe müdahale amacından çok bir bilme isteği yatıyor.
günümüzün tartışılan konularından birisi bu aslında. 'zamanın bükülmesi' gibi fizikteki
bazı yeni kuram ve buluşlarla bunun mümkün olduğunu iddia edenlerin sayısı giderek
artıyor. hiçbiryer'de de bunun somut örnekleri var. bu konudaki düşüncenizi merak
ediyorum. bu kurgusal yapıtlara renk katan bir olgu mu yoksa gerçekten bunun ihtimâl
dahilinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? nasıl ve ne yolla? 
azad çatışmalı bir ortamda büyümüş. dünya savaşları avrupalı için bitmiş olabilir ama afrika'da,
ortadoğu'da, uzak doğu'da yani azad gibilerin yaşadığı çoğrafyalarda hiç bitmedi, bitmiyor. üstelik
evi, köyü, şehri yıkılan aile üyeleri hapsedilen, öldürülen, paramiliter çeteler ve direnişçiler diye
parçalanan iç çatışmalar yaşayanlar için barış ve huzurun hakim kılındığına dair kafa karıştırıcı
söylemler, yanılsama halleri, sıkışmışlığı artırmaktan başka bir işe yaramıyor. azad'ın ismi azad,
kendisi değil. azad çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. azad aklını yitirmemek için istemsizce hayaller
kuruyor. zaman yolculuğu onun bu hâli, bir hayal yani. gerçek hayatta zaman yolculuğu yapılır mı?
insanın yokediciliğinin düşününce umarım yapılmaz diyorum. 
yazma, anlatma biçiminize dair de konuşalım. aklıma gelen örneklerden birisi, azad'ın
düşüncelerini ifade ederken numaralandırarak yazdıdığı notlar. diğeri de araç
muayenesi sırasında yazılan notlar. üstelik bunlar zamanın akışı içinde oluşuyor ve o
sırada adeta gerçek zamanlı olarak not ediliyor. bu tür biçimler post modern anlatının
unsurlarından birisi. bu bağlamda anlatınızı kaleme alırken farklı anlatı özelliklerini
birlikte kullanmak gibi bir düşünceniz oldu mu, yoksa doğal ve olağan yazma hâliyle mi



çıktı bunlar?
çok kültürlü, hikâyeli, dilli bir romanı tüm meseleni ve olayların tek kişinin etrafında döndüğü
karekteri merkezli hollywoodvari bir dille yazmak aptallık olurdu. ayrıca dil bildiğimiz her şeyden
fazlası olsa da düz mantıkta dil genellikle fonetik bir ses düzeni olarak algılanır. bu sebeple kolonyal
mantık, sömürdüğü halka ilk önce fonetik bir ses düzeni olarak gördüğü kendi dilini dayatır. sonuç
itibariyle başarısız olur. dil öncelikle yaşam biçemidir, hikâyedir, hiç bir fonetîk yapılara sığmayan
çok katmanlı bir üsluptur. hikâyelerini anlatırken doğunun kadim parelel hikâye anlatma
yöntemlerine sarıldım, dengbejlerin üsluplarını aktarmaya çalıştım, bu arada modern roman yazım
yöntemlerini de kullandım. bunlar ilk roman için çok riskli yöntemler olsa da sonuçta çok kültürlü ve
dilli bir romana uygun şekilde her karakterin hatta bölümün kendine has dili, anlatma, biçemi ve
üslubu oldu.
roman içinde söz ediliyor, bazı çok yinelenmiş temalar nedeniyle bir 'klişe' konulardan
kaçınmak gibi bir tutumunuz var mı yazarken? belirli tema ve izleklerin sık sık
kullanılması, tekrarlanması konusunda neler düşünüyorsunuz?
bilinen edebi politik bir dergide yazdığım zamanlarda kürt çoğrafyasında bir olay olduğunda
editörler konuyla ilgili bir yazı yazar mısın diye beni ararlardı. hani sanki edebiyatcı değilim de
muhabirim. başka alanlarda yazmam editörlerce tuhaf karşılanırdı. editörlere göre bir kürd
yazarların yazması gerken konular belliydi, bu sınırların dışına çıkmak ise tuhaf karşılanıyordu. bu
tür klişeler genelde tüm yayın dünyasına hakim durumda. romanlar giderek inceliyor, cümleler
kısalıyor çünkü yayınevleri sayfa sayısını kısa tutun diyorlar, kitaplar belli bazı yazım teknikleriyle
yazılıyor. yayınevleri riske girmemeyi öneriyorlar kürt, türk, islamî, sosyalist, anarşist yazarların
roman konuları birbiriyle benzemiyor kimse bir diğeri için belirlenmiş alanlarda yazmıyor. yayın
evlerinin kolektif bir bilinç altları varsa eğer, bu bilinçaltı klişeler fena halde batmış durumda. ayrıca
tüm bu basmakalıp fikirleri de kendileriyle çalışan yazarlara dayatarak, yaratıcılığı da sakatlıyorlar.
bana gelince ben klişe konu diye yazmam gerektiğini düşündüğüm konuları yazmaktan
kaçınmıyorum. işin doğrusu istesem de klişe yazamam. sadece roman değil heykel ve resim
yaparken kalıplara uyamıyor, birbirinin aynı eserler istesem de üretemiyorum. disleksik olduğum için
belki böyle. belki başka şey? sonuçta bu mizaçla ilgili bir durum bir de ben edebiyatın nasıl
yapılacağı kitabın nasıl yazılacağını ilişkin söylemlerden çok karekterime inanıyor. onların beni
sürüklediği yerlere akmaya çalışıyorum. 
melek'in babasının 'asr-ı saadet' dediği, batı felsefesi ve dini inanışında 'altın çağ' diye
adlandırılan, sonra ütopyalara konu olan, sizin 'hiçbiryer' olarak nitelediğiniz bir yer,
zaman, ülke ya da dünya algısı ya da kurgusunun gerisinde yatan nedenler ne? bu aynı
zamanda muhtemelen sizin bu romanı yazma gereksinimi duymanızın da nedeni
olabilir mi?
hiçbiryer bir ütopya. ütopyalar her ne kadar yok yerler ya da hiç olmamış yerler diye isimlendirilse
de aslında varlar. ütopya toprakları dünyanın en yaygın ve hareketli ağı olan zihinlerimize kök
salmışlar. bu da ütopyaları var olan bir çok ülkeden daha bir gerçek kılar. insanlar zor zamanlarda
soluk almak, ayakta durmak veya mutlu olmak için ütopyalarına sarılırlar. kimileri için ütopya daha
yaratılmamış, ama umut ile inşaa edilecek bir diyar, kimine göre ise gerçekleşmiş ama taraftarlarına
ihanete uğramış bir zaman aralığı. asr-ı saadet de islamın ilk yıllarıdır, hristiyanlar için roma ile
mücade edip mağarada komünal yaşam yaşadıkları zamanlar, ya da sosyalizmin sovyetlerde|



yaşanmaya başladığı kronştad öncesi zamanlar neyse işte tam olarak odur. saflığın yitirildiği bir
umut anı ve daha da fazlasıdır.
romanda aslında bir ütopya olarak hiçbiryer'in nasıl bir yer, oradaki yaşamın nasıl bir
yaşam, yaşamı var eden kurumlar yapılar, kurallar vb. somut ayrıntılar yok. şöyle
tanımlar yapılmış:

-"hiçbiryer saç tellerinden tırnağına huzurlu hissettiğin herhangi bir mekâna
sığmayacak bir ülke."(s:153)
-"hiçbiryer yargılamaların, egoların, yıkıcı eleştirilerin giremediği, dış dünyanın
hükümlerinin geçersiz olduğu koca bir evren. ruhunu savaşlarla ve sınırlarla
yaratılmış dünyaya ait hissetmeyenlerin yurdu. zamanın hükümlerinin geçmediği
bir an..."(s:163)
-"o düş ülkesi sadece ve de sadece zihinlerimizdedir. ütopyamız; sınırsız bir
sevgiyle birbirimizin acılarını ve sevinçlerini içimizde hissedip kalbimizi
birbirimize açabildiğimiz tılsımlı anlardadır." 
-"hiçbir yer başlangıç noktasıydı. sayımız çoğaldıkça yeni hiçbiryerler kuracak,
kentten kente, ülkeden ülkeye ruhsal bir ağ örecek savaşın olmadığı
yenidünyanın öncüleri olacaktık." (s:171)
-"soyunmuş, birbirimize sarılmış, zevkle titremiş; bir daha bir daha kasılmış,
terlemiş, birbirimizin içine akmıştık. gün ağarırken ve de yorgun bedenlerimiz
derin uykuyla arınırken. bizler spermle birlikte yol amış, yumurtamıza kavuşmuş,
döl olmuş bir kez daha 'bir' olmanın zevkine varmıştık." (s:186)
-"belki de yıllarca hiçbiryer diye annemin geçmişte diyarbakır evlerinde yaşadığı
hayatı, babamınsa köyündeki yaşamını arayıp durmuşum. (diyarbakır evlerindeki
komünal yaşam, ada'da kurulacak 'akademi'nin amacı)"(s:304)
-"birilerinin peşinden yürümek yerine, yürümenin asıl amacını sorgulayan başka
bir dünya düşleyenler (vardık)" (s:362)

bunların da ışığında bize "hiçbiryer"den ve oradaki yaşamdan biraz söz eder misin? 
hiçbiryer için mutlak tanımlar yapmaktan bilerek kaçındım. romanında tanımlanmış bir ütopya
yerine kendilerine dayatılmış distopik bir dünyada ütopyalar kuran hayalleri ile ayakta duran
insanları tanımak, anlamak ve hikayelerini anlatmayı amaçladığımdan hiçbiryer'in nasıl bir yer
olduğunu sezdirmekle yetindim. bir ütopya olarak hiçbiryer'i belki ilerde iyi kurgulanmış bir yaşam
tasarısı olarak yazabilirim. şimdilik yukarıda yaptığınız alıntılar okuyucu için umarım yeterli olur. 
romanın yazılış nedenini romanda açıklıyorsun aslında: "ütopyalar ve karşı ütopyalar
tarihini yeniden ve de yeniden yazdılar. bu metin insanları zihinsel yoksulluğa
sürükleyen bu anlamsız döngünün farkına varanlara yazıldı" diyorsun. burada o
ütopyaların hepsinde var olan erk ve iktidar olgusunu eleştiriyor ve bunun tersini
yapmaya çalıştığını belirtiyorsun. şimdiye kadar tarihte gelmiş geçmiş tüm toplumların
varolmaları ve ortadan kalkmalarında temel unsur 'iktidar' olgusu. ilk insan
topluluklarını bir kenara koyarsak -ki aslında orada da bir tür doğal erk vardır. doğal
olarak varlığını sürdürebilir olanların diğerleri üzerindeki erki anlamında- iktidarsız bir
ütopya olur düşünülebilir mi?



bu sorunun sonundaki 'düşünülebilir mi?' kelimesi dahi bana anlamsız geliyor. zihnimizde ki
şartlanmaları kırdığımız an her şey ama her şey düşünülebilir. şimdilik sınırlarına ulaşamadığımız
uzay dahi düşünce evrenin içine sığar. soruyu düşünceden ziyade 'iktidarsız bir yaşam, sistem, ülke
düşüncesi pratikte uygulanabilir mi' ye dönüştürürsek evet bunu günlerce tartışabiliriz. bin
sekizyüzlü yıllarda avrupa'nın bir çok ülkesinde anarşistler sosyalistlerden daha güçlüydüler. ispanya
iç savaşı'nda bu fikirlerini yaşama da geçirmeye çalıştılar. şimdilik yenilmiş görünüyorlar. her şeyin
bir sonrası vardır. rıza'nın asê anadan öğrenip sıkıldığı anlarda tekrar ettiği gibi "düşünceyle başlar
her bir şey düşünceyle son bulur" der. bizim düşüncemiz henüz son bulmadı. kendi adıma iktidarsız
ve hiyararşisiz bir yaşam alanını ve insanlığın şarkısını düşlemekten vaz geçemeyeceğim. kendi
adıma tek bir insan dahi hayalini kurduğu sürece başka türlü bir yaşamın kurulmasının ihtimalinin
var olduğuna inanıyorum. 
tam bu noktada 'ütopya' ve 'ütopyalar' kavramsallaştımasına değinmek istiyorum.
melek'e 'her öğrendiğini terkine atıp biriktirdiklerinle huzurlu bir dünya için kendi
ütopyanı inşa etmeye çalıştın' diyor amed. burada vurguyu 'kendi ütopyan'
tamlamasına yapıyorum. 'kendi ütopyalarımız', 'ortak ütopyaya sahip olanların
ütopyaları' ve 'herkesin ütopyası' bunlar arasında farklar var mı? 
hatırlarlarsan rıza kitabın bir yerinde "sınırları belirlenmiş bir devrime doğru ilerlediğimizi sanırken
dahi her birimizin zihninde bambaşka devranlar yeşeriyordu" der. insanlar yazı ile zapturap altına
alınmış bir ideoloji ya da ütopya hakkında konuşurken dahi aslında aynı şeyi anlatmazlar. ütopyalar
her zihinde başka bir şeye dönüşür. bireysel ütopyaların ardından koşmak insanlığı yalnızlığa ve
bencilliği itebilse de ortak ütopya arayışı insanlığı her defasında faşizan bir distopyaya taşıdı. o
halde ne yapmalı? hiçbiryerliler’in birbirlerine ihtiyacı var bu ihtiyaç onları bir araya getirse de
birbirlerini yargılamadan kabullenmelerine engel teşkil etmiyor. hiçbiryerin altın kuralı tam da bu;
ortak bir ütopyaya diğerinin zihnindeki ütopyayı yok saymadan yaşamak... bu içinde debelendiğimiz
labirentten çıkmanın yolu olabilir mi? bilemiyorum çünkü henüz bu sorunun cevabı bulunamadı. 

mutluluğun gerçekten de
bulaşıcı olduğunu düşünüyor
musun? bu düşüncen neye
dayanıyor, nereden besleniyor,
nasıl? bu bağlamda klasik fizik
kurallarının ortaya koymadığı bir
insanlık hâlini bir gerçekliği
anlatıyorsun. bunlara dair bazı
kanıtlar da ortaya
koyuyorsun(s:169) ve
hiçbiryer'in aslında bunlara bağlı
olduğunu, bunlarla varolduğunu
belirtiyorsun. din de uhrevi bir
dünyadan söz eder ve onun bir

gün herkes için geçerli olacağını söyler. bu bağlamda inançsal sistemlerin bildirdiği
'cennet' ile 'hiçbiryer' arasında bir bağ, bir ilişki var mı?
her şey bulaşıcıdır, her şey ama her şey, bir olma kavramı dahi çoğu zaman bana kusurlu geliyor.



çünkü zaten biriz. elini kesersen, elin ölür çünkü el ile beden arasındaki, kan dolaşımını kesmiş
olursun. su içmesen de aynı şey olur, çünkü bedenle dünya arasındaki su dolaşım sistemini bloke
edersin. bir virüs çin'deki bir insandan amazon'lardaki insanlıktan yalıtılmış kabikeledeki bir bireye
bulaşabilir. biz birbirimize ne kadar uzak olsak da biriz, insanlıkla, dünyayla, evrenle... bu kadim
bilginin ancak çok küçük bir kısmını anlıyor olmamız bir şeyi değiştirmez. duygularımızda tıpkı
virüsler gibi bulaşıcıdır netflix'de her allah'ın günü distopya filmi izleyenler gerçek hayatta doğal
olarak mutlu olamazlar. bu umutsuz mutsuzluk halini de pek ala birbirlerine yayarlar. sonuçta
umutsuz mutsuzluklar hayatımızı distopya ya çeviren liderleri ve virüsleri yaratır. ben bu kabûsa
karşı ütopyalar yazıyorum, yazacağım. mutluluğun umut gibi bulaşıcı olduğuna inanıyorum.
yeterince inanırsak karşımızda kimseler duramayacağını hepimiz biliyoruz..   
yine kafamda çok oturtamadığım rıza'nın ağzından ifade edilen "ikimiz de ruhumuzu
şeytana satmadık" cümlesi var. mevcut düzen ve yaşam göz önüne alındığında
neredeyse şeytanın avukatlığına soyunan, dahası bunun için bir yapılanmaya giden bir
insanın ağzından çıkan ve azad'ın da "anlamadım abi" diyerek açımlanmasını istediği
ama yanıt alamadığı bir konu. sonrasında kuzu ile konuşurken buna bir tanımlama
getiriyor: "herkes hayatında bir defa intikam arzusuyla körleşip düşmanına kinini
öfkesini kusmak için ruhunu şeytana satmayı düşünmüştür. bir zamanlar ben de
ruhumu -tıpkı senin gibi kuzu- şeytana satmak istemiştim."(s:263) diyerek devamında
bunun "kan dökücü bir katille eşdeğer bir durum" olduğunu belirtiyor. bunu kavramsal
düzlemde merak ettiğim için soruyorum: 
öfke ya da bireysel çıkar ya da ilişki için sürekli birilerini öldürenlerin böyle olduğunu
mu düşünüyorsunuz?
öfke ve bireysel çıkar iki ayrı şey. ben burada haklı bir öfkeye gem vurma çabasından
bahsediyorum. savaşta özellikle ideallerin uğruna giriştiğin bir savaşta düşmanın sana verebileceği
en büyük zarar seni kendine benzetmesidir. böyle bir durumda savaşı fiziken kazansan dahi
kaybetmişsindir. virüs bedenine girmiş ve senden kendini türetmiştir. rıza'nın köylüsü köylüsünü
köy meydanına sıra dayağına çekip, bok yedirmişler. aşağılanmadan ve işkenceden kaçtıkları
kentte rıza’nın ağbisi faili meçhul hul cinayete kurban gitmiş. doğal olarak rıza öfkeyle dolmuş,
intikam almak istemiş bu nefret ile yola çıktığında ise yolda yeni fikirler uğruna savaşacağı ideallerle
karşılaşmış. bu durum rıza'nın ruhunda bir çatışma yaratıyor. intikam mı idealler mi? pekala,
kendisine bok yediren, ağbisini katleden organizasyona olan kinini kusmak için şeytanla dahi
anlaşma yapıp ucu katliama varan eylemlere bulaşabilir. rıza en büyük savaşımını onca zulmüne
rağmen intika hislerine yenik düşüp düşmanına benzememek için kendisiyle yapıyor.
diğerlerinden çok farklı olan, konumu ve rolü itibariyle onlara pek benzemeyen bir
karakter de var romanda, 'kuzu'. adı bile pek çok metaforik düzlemde düşünülebilecek
bir karakter. ötekilerin adı 'özel' isimler olmasına karşın onun adı neden 'kuzu'. kuzu,
adanalı bir beyaz(?) türk, dahası önce dinci, sonra milliyetçi, devletçi, şoven bir tip.
dahası yaşadığımız dünyanın bir yanında olan ilişkilerin de romanda dile getirilmesine
vesile oluyor. o da sonunda 'hiçbiryerli' oluyor. muhtemelen romana gelebilecek
'politik' itirazlardan birisi de bu olacak. neden böyle bir karakter seçtin? romanın akışı
ve kurgusu içinde onun sınırda duran işbirliği hangi noktada bir ihtiyaç olarak belirdi.
romanın kahramanlarının 'resmi' tarafında yer alanlar hep birer figür, tip, dolgusal



kimlik olarak, çoğu zaman adları bile olmadan yazılırken, onun 'kuzu' gibi bir isimle
adlandırılması bile bir farklılığı düşündürüyor. yaşamdaki kuzu ve kuzulara dair neler
diyeceksin?
kuzuyu yazmasam kitap eksik kalacaktı. o içinde yaşadığımız distopyayı yaratanların savaşçılarından
biri. hiçbiryer'e hibiryerlileri dağıtmak için girmiş bir kurt. hiçbiryer'deki koşulsuz kabul ve sevgi
onda bir şeyleri değiştiriyor. kendini sorguluyor, kurt olduğunu sanan bir kuzu olduğunu bu savaşın
en çok kendine muktedirin yanında olana zarar verdiğini anlamaya başladıkça başka birine
dönüşüyor. 
kuzu adanalı bir yörük. türklük ile yörüklük aynı şey mi tartışılır. öte yandan kuzu kesinlikle beyaz
değil. çobanlık yaparken baba zoruyla yatılı okula kaydedilen ve türlü zorluklarla okuyan biri.
diyarbakır'da bir güvenlik görevlisi olması kuzu'nun beyaz olduğunu düşündürtmesi tuhaf değil yine
de. büyük ihtimal bin dokuz yüzlerin başında hindistan'a atanan köy kökenli ingiliz güvenlik
görevlileri hakkında da yerel halk aynı şeyi düşünüyordu. ötekiyi baskılayarak inşaa edilen kimlikler
kendi gerçekliklerini göremezler. türklük, ittihat ve terakki'yle beraber inşaa edilmiş siyasal
iktidarının yönelimine göre islam ya da modernlikle harmanlanıp yapay bekaa sorunları, kürt,
ermeni ve yabancı karşıtlığı üzerinde inşaa edilen yüz elli yıllık bir kimliktir. yörüklük ise dilden
ziyade sürekli hareketli olma haliyle ilişkili kadim bir kültürdür. osmanlı en az kürt ayaklanmalarıyla
kadar yörük ayaklanmalarıyla uğraşmış,bastırmış ve onları defalarca kırıma uğratmıştır. yörüklerin
bu kültürel asimilasyonu cumhurriyet döneminde de bir şekilde sürdü. kuzu bu kültürel
asimilasyona itiraz eden dedesinden, annesinden, yurt bildiği köyünden sürülüp yatılı okula
gönderiliyor. okulda kimsesiz hissediyor, tacize uğruyor, diğer öğrenciler tarafından aşağlanıyor. bu
yenilmişlik, çaresizlik, suçluluk, kendine değer vermeme halinden kurtulmak için hocaya, hocanın
ona anlattığı ideale turanî osmanlılığa sarılıyor. kuzu bu ideale inanarak aynı zamanda kendini de
inkâr ediyor. kuzunun elbette metaforik anlamları var. av hayvanları avcıya karşı direnirler. ancak
öldürülerek ya da tuzakla ele geçirilebilirler. kuzular ise onları koruyan, bir sürü ve birlik olduğunu
hissettiği çobanın bıçağı altında can verirler. bir ideale yürürken dahi kendileri için ölümcül bir
distopya yarattığının farkında değildir kuzular. kuzu, uğruna ölümleri göze aldığı ülkesinin, onu
bizzat ölüme gönderenler tarafından ne hâle getirildiğini köyüne dönünce fark eder. dereleri baraj
olmuş, ormanları kesilmiş, su kaynakları şirketler tarafından satın alınmış, köylüsü toprağı kaybetmiş
öz kültür namına bir şey kalmamıştır. işte kuzu olmak da tam da böyle bir şeydir. 
kuzu'nun geçmişini okurken orada 'viyana kapılarını zorlayan osmanlı' söylemi, adalet
ağaoğlu'nun 'romantik / bir viyana yazı' romanında anlattığı tarih öğretmeni kamil
kaya'yı aklıma getirdi, aslında aynı öğretmen tipini yazarın 'ölmeye yatmak' romanının
karakterlerinde dündar öğretmen'e benzetmek de mümkün. bu romanlar yazarın
cumhuriyetin kuruluş dönemi iktidarları ve onların ideolojisi ve uygulamalarını
tartıştığı yapıtlar. doğrudan ve ön planda olmasa da 'kuzu'yla ilgili bölümlerde böyle
bir ideolojik tartışmanın da gündeme getirildiğini düşünüyorum. cumhuriyet'e ve onun
şimdiye kadar gerçekleştirdiklerine yönelik bir değerlendirmen var mı?
her karekterimi yazarken bu kişinin ütopyası ne olabilir diye kendime sormam gerekti. kuzu en
azındann başlangıçta bir anti karekterdi. ütopyası da doğal olarak ben gibiler için bir distopyaydı.
hiç olmadığım bir karekterin dünyasına girmem o olmam, onun yerine konuşmak gerekiyordu.
bunun için ülkücü, osmanlıcı ve militarist bir kişi ile yaşamımızdaki ortak noktaları bulmaya çalıştım.



okulda bize anlatılan türk, islam, halka kör modernizm, osmanlı tezlerinden, cüneyt arkın, tarkan
filmlerinden bir damar bulup karakterimin canına yürüdüm. o damarda açıkcası şanlı bir geçmiş için
osmanlıya dayanan, tekçi ve milliyetçi, bir cumhuriyetin fikrinin öncelikle evrensel mânâda
cumhuriyet fikrine ihanet ettiğini, neo-osmanlıcı, ergenekoncu ya da fetöcü distopyalardan fazlasına
evrilemeyeceğini gördüm. gördüğümü de yazdım. 
kuzu romanın içindeki kimliği açığa çıkınca rıza'ya geliyor, rıza'nın onu öldürme
noktasına geldiği anda içinde olduğu bir çatışmayı bilmeden ifade ediyor. bunlardan
birisi 'insanlık denilen belâlı hastalık' tanımı, diğeri ise 'göreve, millete, devlete ihanet
etme' duygusu. bu ikisi aynı kişinin aynı zamanda içinde olduğu ruh hâlini dikkâte
alırsak telaffuz edilebilir mi? romanda 'kuzu' ve 'rıza' dahil pek çok hiçbiryer ahalisinde
bir yarılmışlık, çift kişiliklilik hâli söz konusu. bunun üzerine biraz konuşsak istiyorum.
hiçbiryerli olmanın şartlarının içinde bu yarılma hâlini yaşamak bir ön koşul mudur?
tabii bunu tüm ütopya yazarları için de tarih boyunca söylendiğini anımsatmak
istiyorum.
yalnızlığıyla yüzleşip kendisiyle çatışmayan yani içinde bir şekilde yarılma yaşamayan insanın arayışı
olamaz, doğal olarak ütopyası da olmaz. yani evet yarılma hâline, bu iç çatışmaya hiçbiryerli
olmanın ön koşulu diyebilirim. hiçbiryerli olmak için ötekini anlamak, diğeri olmayı bilmek gerekir.
ötekine ulaşmak da aynı zamanda şartlanmalarınla yüzleşmek anlamına gelir ki bu durumda
değerler olarak tanımladığın sınırlarını  ihlâl etmen gerekebilir. 
bazı bölümlerde özel atıflar da var: örneğin 'sahi yeşilyurt köyünün çocuklarına ne
oldu?' diyorsunuz. burada roman yazarına, kahramanlarına soruluyormuş gibi görünse
de okurla bir iletişim ihtiyacının varmış gibi geldi bana. okuduğum romanlarda yazarın
bir okur olarak benimle doğrudan ilişki kurup kurmadığına, kuruyorsa bunun
düzlemine dikkât ederim. hiçbiryer bu anlamda benimle çok az diyalog kuran, okuruyla
çok az diyaloğa gren bir roman. sadece kahramanlarıyla kurulacak özdeşlik
çerçevesinde okurla ilişki kurulmasına özen gösterilmiş sanki. başka bir deyişle okur
romanın içine pek fazla katılmıyor. sadece camdan bir duvarın ardından izliyor. buna
dikkât edince bu tür sorularla bize bazı şeyler hakkında düşünmemiz isteniyor gibi
geldi. bu bilinçli bir tutum mu?
hiçbiryer, el ile teclid ettiğim sınırlı sayıda kişiye ulaşacak bir kitap. büyük ihtimâlle kitabı
okuyanların da çok azı özüne ulaşacak. tüm insanlığa inmiş kutsal bir kitap ya da popüler bir
koşuşturmaca ile anlaşılmak istenen bir yapıt değil. ben hiçbiryer'i en yakınlarıma hatta kardeşime
dahi okur musun demedim. okuma istencinin, anlama isteğinin kendiliğinden oluşmasını bekledim.
bu yönüyle okuru romanıma katmak istemiyorum. okurun kendine bazı sorular sorup romana
katılmasını istiyorum. tabi bazen okura yardım ettiğim oluyor. yeşilyurt köylülerine ne olduğunu bu
yüzden soruyorum. koşuyolu katliamı gibi bir katliama tanık olup yaşamaya devam etmenin ne
demek olduğunu sorguluyorum. bunca felaketin ve bize dayatılan saçma hayatlara karşı direnip
başka yaşamlar düşlememiş olanların kitabımı okumasından açıkçası pek hazetmiyorum. hiçbiryer
ancak arayanın, diyalog kurmak isteyenin ulaşabileceği bir dünya. ütopya olarak da kitap olarak
da… 
iki kuş simgesi var romanda dikkatimi çeken ve altını çizdiğim: "şatırlar" ve "boranlar"
bu konu da sanki özel ilgi alanınıza giren konular arasında. tabii amed'de kuşçuluğun



ve kuşçularının önemini bilen birisi olarak soruyorum. onlarla bir bağınız, ya da
yakınlığınız oldu mu? otobiyografik ayrıntılar içinde bu konu da var mı? 
hiçbiryer mekanlarla ama özellikle diyarbakırla derin ikişkiler kuran bir kitap. diyarbakır'da geçen bir
kitap da güvercinlerden söz etmemek yanlış olurdu. diyarbakır’da geçen ömrümde yaşadığım
evlerin damında her daim güvercin, evimizde ise keklik olurdu. kitabı yazarken kentlilerin
güvercinlerle ilişkisini anlamak için diyarbakır dört yoldaki kuşbazlar caddesine sık sık gidip geldim.
mezatlara katıldım insanları şatırlar ve boranlar diye ikiye ayıran ömrünü güvercin beslemeye
adamış qırıklarlarla efsunlu sohbetlere daldım. yani evet simgesel olarak da gerçek hayatta da
kuşculuk ve kuşlarla derin bağlarım var.
apê anto'nun kimsesiz kalmış kayıp ruhlarla konuşma, "huzursuz ruhlara mihmandar
olma" görevi ve bunun için surp giragos kilisesinde nöbetçilik yapması. bu da
romandaki 'bir' olma temasının bir başka açılımı. bunu sağlayan şeyin ise bırakılmış bir
müzik kaydı (insanlığın şarkısı) olduğunun ve bu müziğin herkeste benzer etkide
bulunduğunun altını çizelim. amed apê anto'nun önerisi üzerine biraz da ironiyle
anlattığı "ruh çağırma seansı" benzeri bir olayla bir tür "trans"a girişi ve yaşadıklarını
anlatması var. (s:286). buradaki mistik yaklaşımı, zaman içindeki yolculuk ve
başkasının bedeni içinde bir olma hâli ile bütünleştirmişsiniz. bunların gerçekten bir
birinin öncülü ya da tamamlayıcısı olduğunu düşünüyor musunuz? bu bağlamda
hiçbiryer'in felsefesinin biraz da yeni bir inanç felsefesi olarak okuyabilir miyiz. yine bu
coğrafyada çok eskiden beri bu tür ikili unsurları olan ve genellikle "sapkınlık" olarak
adlandırılan çeşitli ütopik fikirleri de olan gruplar, cemaatler varlığını sürdürmüştü.
buradan böyle bir benzerlik kurabilir miyiz?
her şeyin çok hızlı bir şekilde bir inanca dönüştüğü bir çoğrafyada yaşıyoruz. örneğin ülkedeki
sımak stoğu ne idüğü belirsiz bir adamın korona virüsüne karşı rüyasında peygamberi gördüğünü
ve sımak suyu içilmesini salık verdiği gün tükenebiliyor. aynı adam sımağı ağzına koyup secde
edenlerin başkasının ruhuna nüfuz edileceğini anlatan bir kitap yazsa yok satabilirdi. hiçbiryer ise
böyle bir kitap değil. ben insanlığın şarkısını arayanlardan biriyim, kitabım tam da bu amaçla yazıldı. 
sarkis ve büyük dedesi bu şarkıyı bulmak için notaları kullandı ben kelimeleri kullanıyorum.
birilerinin bana inanmasını değil okumasını, anlamaya çalışmasını ve yaşamın bir anın olsun
insanlığın şarkısını anlamaya çalışmasını istiyorum. 
edebiyatın amaçlarından birisi de ötekini anlama, kısa bir zaman aralığında da olsa başkası
olabilmeyi saplamaktır. okuyucu üzerinde böylesi bir sorgulamayı yaratacak trans halini sadece iyi
yapıtlar yaratabilirler, umarım ben başarılı olabilirim. sonuçta ben de yazdığım her şey için ünlü çizgi
film yazarı ve çizeri hayao miyazaki’nin de dediği gibi "her yapıt dünyayı değiştirmek için yapılır
sonunda bunu başaramasalarda..." 
unutmak ve anıları silmek, bu yolla kurtulmak. melek tavus'un hikâyesi. "aklında
tutma, anımsama, unutma, unut(a)mama" bunlar belleğin önemli işlevlerinden birisi.
burada "iyi" olmak için unutmayı yeğleyen bir kahraman var. tüm bunların iradi
eylemler, hâller olduğu düşünülebilir. gerçekten böyle mi? unutulabilir mi? unutmak
gerçekten iyileştirir mi ne düşünüyorsunuz?
unutmak hem mümkün, hem de değil. kadim bir çoğrafyada hafıza ilkleri yapmakla ilişkili olarak



hem bir övünç kaynağı hem de lanettir. hatırlamak meleği olmak istemediği bir şeye dönüştürdüğü
için melek bildiği her şeyi unutmak istiyor. unutmak için oyunlar yaratıyor. bildiklerinin bir kısmını
dahi unutmak melek’e müthiş bir güç veriyor. melek diyarbakır'da köylerinden sürülmüşlerin
yarattığı bağların apartman kondu mahallerinden birinde yaşayan tutucu bir ailenin kızı olduğunu
unutabildiği için hiçbiryer gibi bir yapıyı inşaa edebiliyor. yaşama tutunmak ve kendini yeniden
yaratmamımız için unutmamız gerekir yoksa iki büyük dünya savaşı bin sekiz yüzlü yılların
ortasından itibaren bölgede sistematik olarak yapılan katliamlara rağmen yaşayamazdık. bizler
unuturuz ve unutamayız. hafıza her şekilde geri gelir.geçmişten hiç bahsetmesek de geçmiş
davranışımızda, konuşmamızda, geleneklerde, bunalımlı anlarımızda şiddetli bir şekilde ortaya çıkar.
melek'in in intiharının nedenlerinden biri bu şiddetin dışa vurumuydu. melek tıpkı ape anton'la
konuşan kentin gedikli ruhları gibi. ölmesine rağmen onu da takip etmeye devam etti şehrin gedikli
ruhları.
bir olmaya yönelik tüm kavramları bilinç düzlemine çıkaran bir örnekten burada
doğrudan söz ediyorsunuz: "astral seyahat!". bugün çok daha az olsa da bir dönemin
belirli bir düşüncesinin ifadesi bu kavram. bundan söz ettiğiniz bölümde bir de
kitaptan söz ediyorsunuz. bu önemli bir benzerlik ama "astral yolculuk" düşüncesini
benimseyip yaymak isteyenlerin önemli bir bölümünün bu işin ticari olarak rantıyla
geçinen kişiler olduğuna dair eleştiriler de var. üstelik bu olgu iki önemli olguyla,
çocukların, gençlerin intiharları ve tutuklu ve hükümlülere yönelik yapılan işkence
olgusu ile birlikte dile getiriliyor. böylesi bir özdeşlik kurulması kitabın okuru açısından
bakarsak biraz riskli değil mi? 
alışılmışın dışına çıkmak, şartlanmaları sarsıp yıkmaya çalışmak her daim risklidir. hiçbiryer bilindik
kodlarla yazılan bir kitap değil. risk almadan yeni bir şey yaratamazsınız tekrarların içinde devinir
durursunuz. toplumun kürt bir yazara biçtiği rollü kabullenip kendime güvenli bir sığınak
yaratabilirdim. benim için bu yollu takip edip ilk atımda binlerce satacak bir kitap yazmakta çok zor
değil. diğer taraftan ne ben kalıplara sığan bir yazarım, ne de hiçbiryer böyle bir kitap. astral
seyahat bir imge, tutsak edilmek istenen özgür ruhu işkencenin yok edemeyeceğini, parmaklıkların
ve duvarların tutsak alamayacağının simgesi. yaşadığımız dünyadaki her şey ticari meta haline
getirilebilir. ben kimin neyi ne için kullandığı neden ticari rant sağladığı ile ilgilenmiyorum. yazmaya
başladığım an bu dünyanın çürüyen ve kokan kavramlarının ulaşamayacağı bir dünyaya
yerleşiyorum. işkencenin ve hapishanenin tutsak alamadığı fikirlerini bir şekilde bizlere ulaştıran o
kadar yüce ruhla tanıştım ki. hayatımı değiştirebilen bu yüce insanlar şiirler, romanlar ve mektuplar
yazarak duvarların ötesine geçip bize ulaştılar. keleş yazamıyor, doğru dürüst konuşamıyor bile
yaşam her dem yolunu bulur. keleşin bulduğu. diğerlerine ulaşma yolu yazının başka bir hali olan
astral seyahatti. 
işkence konusu irdelenirken "acı" konusunu da ele alıyor ve tartışıyorsunuz. bundan
kurtulmak için de bedenden kurtulmayı dışarıdan bakmayı bir yöntem olarak
kullanıyor keleş. melek/zerya da bunu onunla birlikteyken yani "bir"ken deneyimliyor.
bu da felsefi olarak yine doğu ve özellikle de hint felsefesine gönderme yapan
olgulardan birisi. astral seyahat gibi bu acıdan kurtulmak için bedensizleşme olgusunu
da göz önüne alırsak bunları farklı inanç sistemlerini tartışmak, en azından onlara dair
bilgilenme ihtiyacını ifade etmek için mi yer aldı romanda? 



kitabımda farklı inanç sistemleriyle ilişkili bir bilgilendirme amacı gütmedim. inanç sistemleriyle ilgili
yazılmış binlerce kitap var dileyen kolaylıkla bulup okuyabilir. ben bir roman yazdım ve romanımın
derdi ilk sayfadan itibaren bilinenin dışına çıkmayla ilişkilidir... muktedirlerin bizleri kontrol altına
almak için kullandıkları silahlardan biri acı. devlet ortaya çıktığı günle bir meslek olarak profesyonel
işkencecilik ortaya çıktı. işkence yapma ve acı çektirme bünyemize yaydığı korkuya karşı acının ne
olduğunu kitabı yazarken daha yoğun araştırmaya ve düşünmeye başladım. bu konuda hintli bir
filozof olan krishnamurti’nin acıya ilişkin felsefesi ile devletin işkence tezgahından geçen babam
ve diğer tanıdıklarımda anlatımları etkili oldu. babam ve işkence tezgahından geçmiş tanıdıklarım.
kendilerine yapılan işkenceleri anlatırken mutlaka komik bir şey bulur dalga geçer gülerlerdi. bu
bence acının zaman içinde hareket edip kendilerine ulaşmasın karşı geliştirdikleri acı karşıtı bir
felsefenin dışavurumuydu. bu süreçte fiziksel acının ne olduğunu sürekli olarak kendime sordum.
acı sinirsel bir uyarımdı. nasıl ki acıyla dalga geçip zaman içinde yolculuk ederek canımızı ykmasına
engel olabiliyorsanız. şu an çektiğiniz acıyı sinirsel bir uyarım olarak yeniden tanımlayıp bu uyarımın
bedenimizdeki hareketini izleyerek sizi rahatsız etmesine engel olabilirsiziniz. biliyorum kulağa biraz
uçuk geliyor. bunun sadece kuru bilgi olmadığını söylemek isterim çünkü kendi üzerimde de
denedim. acıyı tam da keleş’e anlattırdığım gibi izleyebilirsiniz. müdahalesiz bir şekilde izlemeyi
başardığınız an acı sinirsel bir uyarımdan fazlası olmaz. böylece bize fiziksel acıyla tehdit edip
işkence yapanların üzerimizdeki tahakkümüne son verebiliriz. 
buket'in hamileliği (evlenmeden), öncelikle sipan ve buket'in, sonra da tüm hiçbiryer
ahalisinin en çok önemsediği bir duruma dönüşüyor. burada annelik, çocuk ve
hamilelik konunun merkezine oturtuluyor. bunu yaparken çocukla gelecek arasında bir
bağ kurma mı söz konusu? yoksa geleneksel olarak ve alışkanlıkla insanlığın varlığının
devamını sağlayacak canlı olması nedeniyle onu odağa aldınız? 
edebiyatta da var olan çocuk vasıtasıyla gelecekle bağ kurma yaşanacak güzel günler ve o günler
için yapılacak kavgayı sonraki kuşaklara devretme ile ilgili yazılanları genelde pek tasvip etmem.
ben şimdiye inanırım şimdiye ve hayallerimi korumaya. buket'in evlilik dışı hamileliği hiçbiryer'lilerin
zihinlerinde ve kısmen ada'da yarattıkları ütopyayı darma duman ediyor. gelenekler, bitmek
bilmeyen çatışmalar, gelecek kaygısı her şeyiyle gerçek dünya üzerlerine abanıyor. bebek onları
çocuksu rüyalarından uyandırıyor. onlar geleceği değil şimdiyi değiştirmek istiyorlar. yeni doğacak
bebeğin tekrar tekrar yaşadıkları bu kabûsa uyanma döngüsünü yaşamasını ayrıca istemiyorlar.
anlayacağınız bebek hiçbiryerde bir imge değil yaşamın kendisi. 
anne karnındaki çocuk, sonraki bölümde amed tarafından plasentamıza dönme
kavramı biçiminde, hem de "hiçbiryerlilerin manifestosu" olarak gündeme getiriliyor.
dahası plasenta'da olmanın sağlayacağı imkânlar da ardarda şöyle sıralanıyor: 
"şunu bilmelisin ki; bizim bizden öncekiler gibi baştan sona yanlış kurgulanmış bir
yaşamı doğrultma gibi bir derdimiz yok. yeni bir yaşama bizden öncekiler gibi
savaşarak ulaşamayacağımızı çünkü savaşmanın dahi sistemi güçlendirdiğini
görebiliyoruz. vazgeçmenin gücüne dayanıyoruz. biricik yaşamımız için sürüye ait olan
her şeyden; sıfatlarımızdan, sözde rahat hayatımızdan, anlamsız çatışmalarımızdan
vageçiyoruz. bizler savaşın ulaşmadığı, dost canlısı yuvamızı inşa etmek için kollarımızı
sıvarken, sürü başlarına ve de sisteme haykırıyoruz: senden nefret etmiyoruz çünkü
sen nefretimizi hak edecek kadar değerli değilsin! ve sana sesleniyoruz: gerçeklik diye



öğrendiğin her şeyi tek kalemde silip yerine başka bir yaşam mümkün diye
yazabileceksen biz buradayız sen neredesin?" (s:366-367) 
burada oğuz atay'ın "korkuyu beklerken" kitabındaki son hikâyenin sonundaki gibi
okura yönelik bir hitap söz konusu. öte yandan burada dile getirilen plasentaya/anne
rahmine dönme olgusu freud'un çok üzerinde durduğu klasik bir yorum. herkes aslında
doğduğu yere dönmek istiyor ve tüm toplumsal değişimler bunun üzerinden
şekilleniyor diyor. bu anlamda hiçbiryerlilerin bu isteğinin, (özellikle amed ve
dikran'ın) bir geri dönüş anlamına gelmiyor mu? geriye dönerek özlediğimiz dünyaları
varedebilir miyiz?
artık bir geri yok. geçmişe ait ne varsa tarumar ettik. nereye koştuğumuzu bilmesemde artık
olmayan bir yere yani geriye dönemeyeceğimizi biliyorum. "plasenteya dönmek" benim için başka
bir hayatın ve hayalin iç içe geçtiği bir an. “plasentaya dönmek" açıkçası hiçbiryer için yazılmış bir
metin değildi. tıpkı kitapta geçtiği gibi gerçekten de bir çağrı metni olarak yazıldı. "plasentaya
dönmeyi" daha facebook yokken binden fazla üyesi olan bir mail grubunda yayınladım. karşılığında
onlarca övgü dolu mail almış olsam da bir korunaklı bir yaşam alanı bir plasenta inşaa etmek için
kollarını sıvayan olmadı. yanıtsız olan çağrımı bir defa da kitabım için kaleme aldım ki karekterlerim
de benzer sonuçla karşılaştılar. plasentaya dönmek her ne kadar anaya, rahme dönme çağrışımında
bulunsada metinden de anlaşıldığı üzere gitme veya dönmeyi değil durmayı, olan biteni izlemeyi ve
yeni bir ütopyayı kurmayı amaçlıyor. 
avarel, rüzgâr ve süpermen'in gitmeye, eskisini kurtarmaya gitmeye karar vermeleri
de bir anlamda başka bir geri dönüş değil mi?
geri dönüş mü emin değilim. savaşsız, çatışmasız anın kıymetini bilip diğeri olarak varılan bir
ütopyayı hiçbiryer'in kendilerini oyaladığını, somut hiçbir şey sunmadığını, ortadoğuda hiçbiryer'in
tüm tılsımına ve hayatlarına kattığı umuda rağmen hayalden fazlası olmadığını düşünüp yollarına
devam etmeleri olarakta okunabilir.  
melek(zerya)'in babasından yediği tokattan sonra intihar etmeye karar vermesi ve
bunu uygulaması, dahası dikran'a aklındaki şiiri mesaj olarak yollayıp sonra da camdan
aşağıya kendini atıp intihar etmesi söz konusu. bu aslında sonun da başlangıcı ve
"hiçbiryer" hayalinin de sonu. romansal kurgu olarak böyle bir olguyu seçmenize
itirazım yok, ama organizatör konumunda birisini, üstelik de diğerleriyle "bir" olmayı
başaran bir kahramanın böylece ölmesi, dahası bunu "hayallere ölüm, yarınlara ölüm"
diye yapması biraz üzerine binilen ağacı kesmek anlamına gelmiyor mu? bu sonucun
okurda ortaya çıkaracağı umutsuzluk ihtimâli için neler söylersiniz?
bir şey söyleyemem, kitaptan dolayı okurda çıkabilecek duyguların ne olacağını da ayrıca bilemem.
hiçbiryer’in derdi umut veya umutsuzluk yaratmak değil. hikâyelerimin alışılmış sonlarla bitmediğini
daha önce söylemiştim. karakterler yazmaya başladığın an canlanmaya başlar bir noktadan sonra
yazar sırf okuyucuya umut vermek için karakterlerine yön veremez, yapacaklarına engel olamaz.
melek’in intihar ettiği bölümden önceki bölümün ismi “cennetten bir gün”, intihar ettiği bölümün
ismi ise “cehennemde çeyrek yüzyıl”dı. bu kadar büyük düşler kurup organizasyonlar yapıp üstüne
üstlük cennetten bir gün/gece yaşadıktan sonra eve döndüğünde babasından içki içtiği için dayak
yiyor ve kızlık zarı muayenesi yapılacağı söyleniyorsa yani bu denli yükselişin ardından ortadoğu



gerçekliği ile yüzleşme bence bu durum insana her şeyi yaptırabilir.
"dokuz yüz elli ikinci gece" neyi ifade ediyor?
tamamlanmamışlığı ifade ediyor şehrezatın hayatını kurtaracak doğumu yapması için binbir geceye
ihtiyacı var. 
425. sayfadan kitabın sonuna kadar olan 137 sayfa çok hareketli bir şekilde akıyor ve
art arda bir çok olay yaşanıyor, bu sırada bir anlamda roman yeniden yazılıyor ve tüm
öncekilerin üzerine katlanıyor ve en başa dönülüyor. dolayısıyla biten ama yeni
romanlara başlama potansiyeli taşıyan bir roman var önümüzde. gerçekten böyle bir
niyet ya da çaba var mı?
kitabı bitirdiğimde aslında böyle bir niyetim yoktu. hiçbiryerde on yılı aşkın bir sürede kurduğum ve
içinde kaybolduğum labirent. ben bu labirentten kitabı hiçbiryer’i bitirerek çıkmak önemli bir kısmını
yazmama rağmen bir türlü yazmaya devam edemediğim romanıma dönmeyi arzuluyordum, olmadı
dönemedim. bu günlerde gerekleşmiş ve kısmi de olsa yaşanılabilinir bir hiçbiryer ütopyası beni
yeniden içine çağırıyor. 
teşekkürler.

ithaf:
diyarbakır surlarının üzerinde, munzur nehrinin kıyısında, van gölünün sahilinde, kaz
dağları'nın vadilerinde, hasankeyf mağaralarında birbirlerine düşlerini anlatan cennet
ulusunun çocuklarına...
ve tüm bu düş zamanlarında yan yana olduğum ayşegül'e...



her zaman iyilik güzellik doğruluk
06.06.2020

kadınlar twitter'de bir kampanya başlattılar ve erkeklerin kötü, yanlış ve çirkinliklerini kadınların ağzından
yineliyorlar... iki yanlış bir doğru etmiyor. o yüzden yazma gereksinimi duydum... mesele erkekler değil, eril
söylem olmalı diye düşünüyorum. buna erkekler de katılmaya başladılar, hem de büyük bir keyifle
katılıyorlar... aşağıdaki örnekleri olan twitler paylaşılıyor: 
"erkekler şöyle fizikleri yoksa bikini giymesinler #erkekleryerinibilsin
"erkek çay toplasın,kadınlar batum'da kumar oynasın.   #erkekleryerinibilsin
gibi...
3.kuşak -belki de 4.kuşak demek gerekecek bir süre sonra- feminizm, küresel post-modernizmin etkisiyle
büyük bir açmazda... bunlar onun sıkıntıları... ama bir erkek(?) olarak tartışmak olmuyor işte... trans olayım
diyorum, ama trans kadınlara karşı da ayrımcı bir söylemin içindeler... hiç bir şey kendi doğal akışı ve
dinamiği içinde yaşanmadıkça değişmiyor ve gelişmiyor. insanın zaaflarından birisi de bu... yapacak bir şey
yok... bunları düşünmem ve yazmam sadece kendime olan saygımın gereği... 
kötüleri, yanlışları ve çirkinleri örnek alarak, kötülerin, yanlışların ve çirkinlerin yaptıklarını yaparak,
kötülükleri, yanlışlıkları ve çirkinlikleri ve bunları savunan söylemleri onların yaptığını yaparak, onların dile
getirdiği şekilde dile getirerek, onları yineleyerek, taklit edilerek teşhir edilemez... 
kötüler, yanlışlar ve çirkinler bunları görünce asla "aaa ne kadar kötü, yanlış ve çirkin yapıyoruz" demezler,
diyemezler. 
olsa olsa onların yaptıklarına destek çıkanların sayısının çoğalmış olduğunu düşünürler. en azından onlara
böyle görünür. dahası kötüler, yanlış yapanlar, ve çirkinler kendilerinden yana olanların sayısının çoğaldığını
görüp mutlu olurlar...
gerçekleri, doğruları, güzellikleri ve iyilikleri, kötülerin kötülüklerini yaparak, çirkinliklerin çirkinliklerini
benimseyerek, yanlışların yanlışlarını yaparak ifade edemezsiniz... 
gerçeklere iyilerin, doğruların, iyiliklerini, doğruluklarını ve güzelliklerini yılmadan yaparak ve her zaman ve
sadece böyle ifade ederek varılır...
bence birileri "iyi, doğru ve güzel" olanları "nedendir bilmem" gaza getirmiş... beşer şaşar, herkes şaşar,
bence şaşmışlar. şaşmak, şaşırmak değil, onda ısrar etmek ciddi sorundur.
hep birlikte kötülerin yaptıklarını yaparak, çirkinliklerine katılarak, yanlışları yineleyerek onların teşhir
edebileceklerine inanmış durumdalar. bunun ardındaki düşünceyi anlıyor ama doğru bulmuyorum.
çünkü iyilik daima kötülüğe, doğru daima yanlışa, güzellik daima çirkinliğe karşı galip gelir, gelmiştir ve
gelecektir... öyle olmasaydı, bugün iyiler, doğrular ve güzeller olmazdı...
böyle olacağına dair umudumuz olmasaydı yaşamın anlamı olmazdı... 
iyilik, güzellik, doğruluk, iyilikle, güzellikle ve doğrulukla olur...
üzgünüm.
keşke bunları ben demeseydim... 
demek zorunda kalmasaydım.
kimse dikkâte almayacak ama "doğruları" söylememek de yanlışa katılmak demektir.
@herzamaniyilikgüzellikdoğruluk
#herzamaniyilikgüzellikdoğruluk 



bir şiir: "gül"ün adı

gül'ün adı gül!
gül kadın
gül erkek
erkekten gül olmaz-mış
bul bir gülkadın
gül gibi geçin 
belki... yine de 
gülerkek yok neden 
erkek gül olmaz
gülkadın olursa gülerkek olur
beraber
neden peki?
çünkü gül insan
insangül
gülün adı gül
insanın adı da gül
gülinsan o zaman 
her yer gülistan 
değil ama
gül adın, gül kadın
kadının adı gül
güllü kadınlar, 
alsız, adsız adılsız 
gül bir birgül
gül bin bingül
gül sen gül ben
sengül, bengül
gülmesen
gülmesek
ben gülsen, sen gül desen
kim gül, ne gül, nerede gül, nasıl gül?
gülsen
yok gülmesen de 
ben gül-sem
erken gelen gülse
erkenden gelse de gülse

gül gibi güllense
bengül değil
sen gül değil
songül hiç değil, 
ilk gül hep, hep gül ilk
ilksiz ve sonsuz gül
sadece gül
gülsek, güllensek, 
gül... gül... gül... ölsek...

10-11.06.2020



covid-19 için durum değerlendirmesi-IV / sorular
11.06.2020

bu akşam istanbul tabip odası'nın düzenlediği sanal bir konferansta sevgili selim badur "covid19"la ilgili bilgi
ve değerlendirmelerini paylaştı.. izleyenlerin sorular da sorabildiği bu etkinlikte, yazarak sorduğum birkaç
soruya yanıt verilmese de bilim insanı tavrının sergilendiği, bildiğini söyleyen, bilmediğine "bilmiyorum"
diyebilen bir tutum söz konusuydu... 
sevgili selim badur'a teşekkür ediyorum.
ama daha önce burada dile getirdiğim şu sorulara bilimsel yanıtlar verilse ben de aydınlanır ve çok daha
memnun olurdum:
1. bu virüsün 1918-19'da "ispanyol gribi" pandemisine neden olan virüsle benzerlikleri var mıdır?
2. eğer varsa covid 19 doğal mutasyonların sonucu olarak mı ortaya çıkmıştır? bu süreçte ortaya çıkan ve
ara mutasyon örnekleri hangileridir, nasıl sonuçları olmuştur?
3. covid19'un "yaşa özel" (65 ve üstü yaşlardaki sonuçları)  etkisinin daha ölümcül olmasının nedeni nedir?
sevgili badur başka bir sorudan yola çıkarak bu virüsün doğal ya da yapay (lab.da üretilmiş) olmasının
korunma ve yapılacaklar açısından bir önemi olmadığını söyledi ama bu noktanın devamında ortaya çıkacak
yeni olasılıklardan hiç söz etmedi... bu "tutumun olası sonuçları" konusunda bir bilim insanı olarak ne
düşündüğünü, ne yapılması gerektiğini soracaktım, ama söyleşi bitti, ben de buradan soruyorum.
belki gözüne çarpar ve yanıtlar...
teşekkür ve saygılarımla

bir şiir: "sessizlik!"
y.k'a

derinden hem de...
eskiden olduğu gibi.
öğrendim sessizliği dinlemeyi
sessizliğin alfabesini
a mesela
uzun bir sessizlik
biliyorum anlamını
y ile buluşana kadar bekliyorum
sonra susuyorum...
deryaların doyuramadığı 
çöllerde uyanıyorum
sessiz sabahlarda
cıvıldayan tek bir kuşun yokluğunda
şakıyorum 
yokluğunda.

11.06.2020-01.30



bir şiir: "konuşmak ve gülmek"

sevgili gaye amus'a
gölgeler konuşur dağlarda
dağlarla konuşur gölgeler
dağlar gölge
gölgeler dağ olur

bir bulut örter güneşi
dağ ağlar,
gölge ağlar
güneş ağlar
ağlayanlar dağ olur

hepsi yeniden gülecek 
gölgenin sahibi

dağdan dağa, 
ordan güneşe sıçradığında
gülenler gül olacak

ağlayanlar hep gülecek
dağlarca,
güneşce
insanca insanca
dağ gül olacak, gül dağ olacak
konuşacak hepsi 
hayat olacak, hayat olacak, hayat olacak

20-24.07.2020



bir şiir: "sâmânın a'sı"

samana sâmân dedim
zenginlik saydılar sözümü
huzur içindeyim sandılar
düzenimi kurduğuma kandılar
saman hiç sâmân olur mu demediler
ne ladar uzarsa uzasın a'lar
ben samanla ağlar,
samanla yanar
sâmândan hep kaçarım.

29.07.2020

dipnot: "saman"ın "a"larını uzatırsan "servet" olurmuş, öyle dediler(1,2), günlerce çektim "a"ları
uzadı uzayabildiği kadar,
ama "saman" hep saman kaldı!,
(1) meldâ kaptana, ben bir bizans bahçesinde büyüdüm, s:51
(2) m kanar osmanlıca sözlük: sâmân (F.) [ jLa^ ] 1.zenginlik. 2.huzur. 3.düzen.



bir şiir: "vücutların tanışması: şiir"

sevgili adalet ağaoğlu'na
ruh üşürse anlar vücudu
dost bilir onu, 
ondaki ötekini
şiir olur an, 
yaşanır...

ya düşman olması vücutların...
hikâye mi olur o zaman, haber mi yoksa
tanışan vücutların düşmanlığı: ölüm
ve hep kadınlara yönelir
öldüren vücudunda tanır düşmanlığı ilkin
bir ruh yangınında ruh üşümesini arar
bulamaz ama
düşman olur vücuda erişemediği
kendinde kendini, kendindeki ötekiyi bulur ölüm

kişi kendindeki düşmanı tanıdığında 
şiir ölür ilkin,
şiirin ölümü şairi öldürür
şairin ölümü de ben'i.
o zaman şiir de şair de dam'a atılır
şiir damın şiiri olur
şair damın şairi

bu dam hangi dam
damın dam'ı, dam'ın damı?
insanın damı
insanın tamıdır damdaki şiir ve şair
insan olmamanın damı da çıktığı yerdir

vücutların tanışması
erkeğin bir kadına ram olması
sonrası tam olması
sonrası dam olması

neden o zaman bu macera neden
neden o zaman bu maraza neden
ram, dam, tam...
alfabenin ilk ve onaltıncı harfinin 
önüne gelen bütün sessizler
onların önüne gelen bütün sesliler
büyütür mü ölümü dersin?

bütün mesele o iki harfte o zaman
şairin şiirinde değil
zamanın içinde değil
vücutların tanışması bahane
şiir hiçte değil, hiçlikte değil
hiç şiirin içinde

giderken, gelirken
düşünürken, düşerkeniçine ummanın
belki de bir hummanın esrikliğinde

ama inan bana
mavide, kırmızıda, morda, sarıda, yeşilde değil
siyahta ölüm. şiir de siyahta, 
yani yasta
vücutlar tanışırken ölümde yasta şiir

vücutlar tanışırken yazılan şiir
vücutlar tutuşurken varılan ölüm
olur
ölüm de şiir değil mi zaten?

— belki!

31.07-01.08.2020



bir site: "sutlas.gen.tr"
yaptıklarımı, öğrendiklerimi, düşündüklerimi hep paylaştım.
çünkü paylaşmanın çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.

01.08.2020

yeni site, yeni sayfa
yirmi birinci yüzyılın ilk yirmi yılı yani beşte biri tamamlanıyor. sermayenin küreselleşmesi büyük bir hızla
sürüyor. dünya üzerindeki yaşam da buna koşut değişiyor ve her yerde birbirine benziyor. covid-19 adı
verilen bir virüs oluşturduğu küresel bir salgınla bu değişim ve benzerlik her şeyimizi şekillendirdi. kişisel
özelliklerimiz artık maskelerin ardında anonimleşti. eşitlik ve farklılık yerini sadece aynılıka bıraktı.
ama insanlar eşit olsalar da, hatta bu istenen ve doğru bir hedef olsa da hiçbir zaman aynı olamaz ve
olmamalı. oysa gündelik yaşamımızdaki her şey bizleri bu çerçeve içinde davranmaya, bir anlamda
hapsetmeye çalışıyor.
ilişkileri oluşturmak, büyütmek ve yaygınlaştırmak için kurulmuş bulunan sosyal ağlar da buna uygun olarak
kendini değiştiriyor. dahası bu değişimin ana unsuru ticarileşme ve reklâmdan oluşuyor. bir zamanlar tv
programları için söylenen durum, reklâmların arasına haber, film, dizi koyuyorlar saptaması şimdi sosyal
ağlar için geçerli. dahası aradaki gerçekten iletişim amaçlı paylaşımlar da görsellik ağırlıklı ve duygu,
düşüncelerin paylaşımı ise ana akım/ideoloji ve toplumun ortalamasına koşut bir biçimde görünür kılınıyor
ya da paylaşılıyor.
bunları fark edip saptayalı çok oldu, kişisel buluşma ve temaslarımda da sıkça dile getirdim. ama artık
tahammül sınırını geçince, bu ağlardan çıkmak, iletişim, temas ve paylaşımları başka mecralarda ve
olabildiğince daha doğrudan yapmak gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, yıllardır bu amaçla kullandığım,
ama çok seyrek paylaşımlar yaptığım site ve bloglarıma geri dönmeye karar verdim.
işte bu nedenle sitemin görünümünü değiştirdim, olabildiğince basitleştirip, daha kolay paylaşım yapılabilir
ve görülebilir hâle getirmeye çalıştım. bunu gerçekten başarıp başaramadığımı izleyenler, arkadaşlarım,
dostlarım söyleyecek ve birlikte geliştireceğiz burayı.

ilgi duyduğum ve üretimde bulunduğum alanlardan yola çıkarak, şimdilik altı temel başlık belirledim: güncel,
edebiyat, bilim, görsel sanatlar ve sahne sanatları, plastik sanatlar, medya. ürettiklerimi ve yazılarımı bu
başlıklar altında paylaşmayı sürdüreceğim.
sayfamı izlemeniz değerlendirme ve yorumlarınızı elektronik posta başta olmak üzere diğer iletişim yollarıyla
bana iletmenizi sitiyor ve diliyorum. ben de sizlerin dilek ve isteklerine göre bu paylaşımları buradan
yapmaya devam edeceğim.

.



beklenen karar...
09.08.2020

öldüğümüzü de duymak, bilmek istemiyorlar...
"dağdaki çobanın hakkını arayan" devletten buraya geldik...
daha kolay bir şey var... silin tc kimlik no'larını listeden ortalık güllük gülistanlık olsun... "no number, no
case, no problem!"
— "sen gül daha! başına neler gelecek..."
bilen biliyor, bilmeyen bilenlerden öğrensin...
— "yöneticimiz uyuyor mu?"
— "hiç bir şeyden çekmedi nasırından çektiği kadar... yazık oldu süleyman efendiye!"
yattığı yerde huzur içinde uyusun süleyman ondan daha büyüğü yoktu...
— "olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi!"
— covid19 hariç
iyi geceler herkese,güzel uykular, tatlı rüyalar...

(fb paylaşımı)
https://bianet.org/bianet/saglik/228681-saglik-bakanligi-ndan-yeni-covid-19-karari  haberi üzerine

bir şiir: "kara delik"

namluya bakıyorum
kara bir delik, 
sonsuzluk.
sonrası yok!

bir soğukluk içimde
alevi parlıyor içinde, 
ışıtıyor beni 
içimden dışıma, 
anlıyorum  
geliyor...

buzlar ülkesinde bir gün batımı
buharlaşıyor soluğum
geçmişim, 
geleceğim,

benliğim,
bir huzuru araken yüreğim
gidiyorum

seni buluyor,
yeniden doğuyorum

gidiyor, gidiyoruz
hüznün sabahlarında 
ne güzel
hiç akşam olmuyor
ne iyi

12.08.2020



jacques ranciere-kurmacanın kıyıları üzerine
18.08.2020

kitap: "kurmacanın kıyıları" (deneme, jacques ranciere)  

son bitirdiğim kitaptan söz etmek istiyorum sizlere...
ranciere'in, entellektüel derinliği yüzünden derdini yine çok dolambaçlı biçimde bir çok kitaptan uzun
örnekler vererek anlatıyor bu kitabında orjinali 2017'de yayınlanmış, yani yeni bir kitap. ama yine de
kurmacanın sınır noktalarındaki bazı durumları iyi irdelemiş. burada "yeni kurmaca" diye bir şeyden söz
ediyor. tanımladığı biçim biraz "post-modern anlatı"ya benziyor ama bazı önemli farklılıkları var. şöyle
tanımlıyor kendisi:

"yeni kurmaca, ortak deneyimden 'elinden geldiği kadarını' kurtarıp mekânların ve zamanların,
deneyimlerin ve cümlelerin bir arada var olduğu kardeşlik alanını genişletmek amacıyla, edebi türleri
harmanlayan ve gezi anlatısını hayale, sanrıya, olağanüstü rüyaya, mesele, okuma anısına, ölüler
diyarına yapılan mitolojik ziyarete, düşsel yolculukların veya hayali ansiklopedilerin yaratılmasına
dönüştüren devingen bir düşüncenin mekândan mekâna, andan âna yer değiştirmesini tanımlar."

"... ortak izlerden tarihe ilişkin tarih kitaplarında yer almayan dersler çıkarabileceğimizi söyler.
velhasıl kurmaca, kardaki silinmiş izleri karda silinmiş başka izlere bağlamak suretiyle hikâye kurma
çabasıdır. bilginin belli bir şekilde seferber edilmesini içerir: yerini gerçek olanın istilası karşısında
yaşanacak kaba bir şaşkınlığa bırakmak için değil, kurmacanın hem konusu hem de biçimine
dönüşmek üsere çeşitli yollarla bölünüp uyum sağlayacağı bir dönüşüm düzenine girmek için,
genelde ona atfedilen şu bayağı 'açıklama' -dolayısıyla örtbas etme- işlevinden sıyrılması gerekir."

"anlamamak eksiklik değildir. yıkım çalışmasını durmaksızın rasyonelleştiren anlam üretim sürecinin
izlediği hâkim yöntemin sekteye uğratılmasıdır. balkonları süsleyen çiçeklerle limama yığılmış
kasaların, bu kasalarla kolonyal sömürünün şiddetinin ve dinin belâgatiyle bu şiddeti tasdik eden
düzenin aralarındaki bağı kavrayabiliriz elbette. fakat yıkım çalışmasını kınayan bu bilgi onu telâfi
etmez. kendisi de çiçeklerin ve artıdeğer üzerine üretilip paylaşılan vaazların harikuladeliğini yok
ederek kendi mantığını izlemeye devam eder. penceredeki çiçekler, kelimelerin güzelliği ve
zanaatkârların yarattığı harika şeyler arasında, var olmak konusunda sahip oldukları eşit haklarıyla
onları yan yana tutarken aynı zamanda onları birbirlerinin çevirilerine, yankılarına ve yansımalarına,
ve -ilkesel olarak- sonsuza değin başka çevirilere, yankılara ve yansımalara dönüştürerek
zenginleştirecek eşitlikçi bir bağ kurmak için bu bilgiyi görmezden gelmeliyiz. yalnızca yeni bir
kurmaca türür değil, yeni türden bir sağduyu/ortak akıl, tabi kılmaksızın ve yıkmaksızın bağlantı
kuran bir ortak akıl üreten, bilginin başka bir kullanımıdır bu." (s:134-136) 

bunlardan çıkardığım sonucu paylaşmak istiyorum burada:
"yeni kurmaca" dediğinin post-modern anlatıdan farkı öngörülmüş bir derdi olması öncelikle ve her şeyi o
dert temelinde kurgulaması. bu modern anlatıdan da, klasik anlatıdan da farklı.
çünkü burada bireysel bellek/ben'in kendi içine doğru giden bir araştırma, irdeleme ve oluşturma süreci tarif



edilmiyor, burada bir bilgi aktarımı temelinde bir tarihsel sosyolojik değerlendirme -bir yapı sökümü,
parçalama- yapılıyor ve o bir kolaj gibi o derdin algılanmasına yönelik olarak düzenleniyor.
yani sadece sözler ve söylem ve bunların oluşturduğu bir anlam yok, ek olarak post-modern anlatı dahil tüm
anlatı biçimlerinde kullanılan yol ve yöntemlerin hepsi kullanılıyor ve bir adım öteye gidiliyor bu kullanım o
asıl amacın anlaşılmasını sağlayan ya da anlamı destekleyen bir biçimde kurgusal olarak var ediliyor.
son dönemde bu tür bazı kitaplar okudum ve o kurmacaları bir yere yerleştirirken çok düşündüm, bazıları nı
da hemen hiç bir yere yerleştiremedim. bu bence anlatı dünyasına farklı bir bakış ve uygulamayı getirecek
önemli yaklaşımlardan birisi. dolayısıyla klasik, modern ve post-modern anlatı türleri içine bunu da ister bir
kesişim noktası olarak, istenirse de ayrı bir anlatı biçimi olarak koymak gerekecek. "yeni kurmaca" (new
fiction ??) aslında imlediği yeninin muğlaklığına karşın, daha iyi ifade eden bir sözcük bulunana kadar
sanırım, 40-50'lerde fransa'da gündeme gelen "yeni roman" gibi bir kavram olacak.

ayrıntılı bilgi için :
https://www.metiskitap.com/catalog/book/36556

bir şiir: "kaptan ol"

sevgililer vardı...
her limanda...
yolları gözleyen
gemileri martılardan, 
bir de yunuslardan soran
kalmadı
gün...
kalmadı 
güneş

ne gün 
ne eş
ne de güneş

geçti zaman,
geçti gemiler,
geçti aşklar,

limanlar duruyor
bekleyen sevgililer olmadan
aynı yerlerde
ayrı yerlerde

yerler aynı
aşklar ayrı
güneşler aynı
günler aynı

işler aynı, aşklar aynı, eşler ayrı 
eşleri eskiden taşıyan 
gemiler ayrı...
ama biliyorum ki
yine de her şey aynı 

hey kaptan dur artık...
durdur zamanı
sevgililer kavuşsunlar.
eskisi yenisi
hepsi...

hakkı kalmasın hiç birinin
hiç biri vazgeçmesin
aşktan ve aşık olmaktan 
her aşık aşkını bulsun üstelik
taşı onları bildikleri limana...
sevdiklerine



zamanı durdur
gemini durdur
dalgaları durdur
bu hedefsiz gidişi durdur...
kaptan, kendini durdur...
kendin bildiğini durdur

kavuştur, 
tüm sevenleri sevdiklerine, 
sevenlerine...
ölmeden hem de
ölüm yolculuğuna çıkmadan önce.

bir sen başarırsın bunu 
yolları bilen sensin, 
dümeni tutan sensin,
gemileri götüren sen...
dumanı da fırtınayı da amanı da 
ilk gören sensin
durdur artık
şu kalbin sesini
tok tok atmasın
tık tık tıklamasın
bu liman benim limanım olsun bir tek
ama son nefesimi vermeden önce 
bir "heveslik" daha alayım yaşamdan
bir derde derman olayım
bir yola revan olayım, karalarda...
denizler beni içine çağırmadan önce...

hey kaptan anladın mı beni
benim derdimi
benim ne dediğimi?
bak sorumlusu sen olursun
pişman olursun...
kaptanlığı bırakır, 
yolcu olursun...
yolcun olursun...

yol olursun

yolcu
"yol"cu....
duyuyor musun sesimi
aklını başına al 
yolcu olma,
yol ol
yolda ol

kaptan ol
kaptan ol!

4.8.2012-18.8.2020



hikâye yazma üzerine
26.08.2020

adını baştan koyman ve sonunu baştan belirlemek hikâye yazımı açısından iyi ve doğru bir şey ama, hikâye
bittiğinde bunun böyle kalması yazma açısından başarılı olunduğunu düşündüren bir durumdur. 
ama bu koşutluk ve uyum bir hikâyenin her zaman iyi olmasını sağlamaz.
yazım konusunda sürekli vurguladığım "ezber" konusu burada en önemli sınırlardan birisidir. bir fikri, algıyı,
durumu sürekli yineleyerek ancak "kalıpları" yeniden üretebiliriz. oysa yaşam akıyor. öykünün içindeki
kahramanın zamanın içinde ileri geri giden anlarını, düşüncelerini dile getirecek küçük bir ibare hikâyeye
başka bir gerçeklik katabileceği gibi, bunun tersi yani zamanın, zaman içindeki kaymaları fantastik gibi
algılanabilecek bir durumu da "gerçek" kılabilir. burada yazarken ve okurken alınan haz ve o sırada okurun
(aynı zamanda da yazarın) kafasında oluşacak boşluklarla metnin yeniden yazımı, dolayısıyla çoğlatılması
başka bir tutum olur. bu katılım ve yaratım süreci gerçek yaşamda da böyle. bu çoklu olasılıkları azaltacak
açıklamalar, bilgiler ve yönelimler okurun kendi katkısını ve yaratısını kesip ve engellemiş olur. bu genellikle
alışkanlı ya da tam olarak bozulamayan bir başka ezberden kaynaklanır. yaşamın akışı süreklidir. "son"
düşüncesi ya da algısı öğrenilen ve iradi bir saptamadır. örneğin ölüm en net "son"lardan birisidir. ama
ölüme çok boyutlu bakacak olursak, bunun, onu yaşayan açısından bile bir kurgu olduğunu görebiliriz. oysa
ölüm sürekli yaşam içinde değişimin evrelerinden varlığın hâllerinden birisidir. sadece alışkanlık ve kişiye
hem daha kolay hem de iyi gelmesi, belki de buna bir de sorumluluk duygusu eklenmesi bu tür
netleştirmeleri gündeme getirmektedir. okurun buna dair talepleri de yazanı belirlememelidir.
gerçekle kurgunun, hayatla hayalin açılımları, birbirlerine yakınlık ya da uzaklıkları "edebiyat" dediğimiz
olguyu ortaya çıkarır. yaşar kemal'in "ince memet" romanının olası gerçekliğine dair pek çok önerme, ve
onun kaynaklandığı gerçeğe dair "anımsama" çabası, bir başka konunun tarihin doğru yazılması gibi bir
kaygının sonucu olabilir. ya da bir bilimsel araştırmanın sonuçlarıyla gerçeğin tanımlanması çabası da
olabilir. ama kurgu yazarı ne tarihçidir, ne de bilimsel bişgiyi üreten bir bilim insanıdır. bu tür farklı
değerlendirmeler muhtemelen gerçekleri ve doğruları işaret etse de yazarı bağlayan şeyler değildir. çünkü
ama yaşar kemal'in "ince memet"te yarattığı kurgusal gerçeklik bence oradaki gerçeklerden hepsinden daha
gerçek. söyledikleri de daha doğrudur. dahası bu aslında onu eğip bükecek, yeniden yoğurup yeniden
yaratacak olan okur-yazarlar için de bir ihtiyaçtır. gelişimin ve değişimin yolu buradan geçer.

son instagram mesajım
31.08.2020

sevgili arkadaşlarım merhaba,
yarından itibaren bu mecrada olmayacağım. şimdiye kadar beni izleyen, benim izlememe onay ve destep
veren, paylaşımlarımı beğenen ve yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
instagramda bundan sonra yeni bir hesap açmayacağım. herhangi biri benim adımla ya da fotoğrafımla bir
hesap açıldığını görürseniz lütfen izlemeyin ve izleme talebini kabul etmeyin. bunu bana da bildirirseniz çok
sevinirim.
sitemin adresini yeniden yazıyor ve sizlere "hoşçakalın" diyorum.



covid-19 için durum değerlendirmesi-V / "bilinenler, bilinmeyenler..."
01.09.2020

2019'un sonlarında başlayan covid-19 pandemisi nerdeyse bir yıldır tüm dünyadaki yaşamı değiştirdi.
önceyle şimdi arasındaki değişimi herkes yaşıyor. ama farkları görünmez kılma konusunda dünya üzerindeki
tüm yönetici ve yetkililer sanki anlaşmış durumda. peki neden?

 
buzlar ülkesinde bir gün batımı

buharlaşıyor soluğum
geçmişim,
geleceğim,

benliğim,
bir huzuru araken yüreğim

gidiyorum
12 ağustos 2020

hâlen aktif hekimlik yapmasam da, 27 yıl hekimlik
yaptım, üstelik çalıştığım hastalık bir enfeksiyon
hastalığıydı ve bu hastalığı kontrol altına almaya
yönelik bir kontrol programının da yöneticileri ve
uygulayıcıları arasındaydım. tıp fakültesinde ve
uzmanlık eğitimim sırasında aldığım temel bazı
bilgileri, bu çalışma sırasında öğrendiğim özellikle,
epidemiyoloji, istatistik ve enfeksiyon/kriz/salgın

yönetimi bilgileriyle daha da geliştirdim. tüm bunların ışığında yaşadığımız covid-19 pandemisi (küresel
salgını) sırasında gözlemlediklerime baktığımda uymayan pek çok şey olduğunu gördüm.
bu arada covid hakkında yapılan bir paylaşımda covid'den ölenlere otopsi yapılmadığını öğrenince, epeydir
aklımı kurcalayan covid'le ilgili kimi soruları paylaşmam gerektiğini düşündüm.
bu arada bill gates'in "covid-pass" diye akıllı telefon tabanlı bir sistemin reklamını yaptığını öğrenince, ve
bunun ne için düzenlendiğini anlayınca bu hastalıkla ilgili gizlenenlerin, bilinenlerden fazla olduğuna iyiden
iyiye iknâ oldum. dolayısıyla bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum.
bunları derli toplu olarak sunmak, eğer yanıtlarını öğrenebilirsem yine bunları herkesle paylaşmanın,
böylelikle kamuoyunun da öğrenmesini sağlamanın çok önemli olduğu kanısındayım.
salgınla ilgili olarak kurulan bilimsel kurulun 2 eylül'deki toplantısının ardında sağlık bakanı sayın fahrettin
koca'nın yaptığı açıklamadaki şu bilgiler dikkâtimi çekti.
çünkü bugüne kadar yetkililer bu konuda hemen hiç bir bilgi paylaşmamışlardı ve benim aklıma gelen
sorulardan bir bölümü de aşağıda göreceğiniz gibi bununla ilgiliydi.

şimdi ben kendi sorularımı sıralayayım:
 covid tanısı alan kişilerin (ölenler dahil) cinsleri, yaş grupları, coğrafi kökenleri, sağlık güvenceleri,

halen ve geçmişteki işleri, ailesindeki birey sayıları nedir? covid dışında geçirdiği ve süren hastalıkları
var mıdır, varsa bu hastalıklar nelerdir? bu kişilerin diğer kronik hastalıkları ve dezavantajları var

“enfeksiyon tanısı konanların covid olarak 
kaydedildiği söylenebilir”

“2019'da toplam ölümler 297 bin 275'ti. buna yıllık beklenen
artış oranı olan yüzde 2,2 ilave edildiğinde 2020 için beklenen
ölüm 303 bin 815.
“bu yıl gerçekleşen ölüm 303 bin 262. yani geçen yılki vefat
sayımızla uyumlu, hatta daha altında. ilk 8 ay için söylüyorum.
“ama Covid-19'dan gerçekleşen 6370 vefatı da ekleyince bu
yılın ilk 8 ayındaki vefat sayımız 309 bin 632 oldu. burada
özellikle 2020 için enfeksiyondan kaybedilen hastanın daha az
olduğunu ama covid nedeniyle kaybedilenlerle toplamda
arttığını görmüş oluyoruz.
“2019 yılı ilk 8 ayı enfeksiyon hastalıklardan vefat sayımız 8 bin
72 ama bu yıl bu sayı 7 bin 491. yani geçen yıldan daha düşük.
“bu veriler ışığında şu söylenebilir, covid hastalarının enfeksiyon
diye kaydedilmesinden ziyade belki tersini iddia etmek, eskiden
enfeksiyon tanısını konan bazı hastalarımızın covid olarak
kaydedildiği de söylenebilir.
“yani enfeksiyondan kaybedilenlerin bu yıl için aynı dönemde 8
bin 72 yerine 7 bin 491, şu an ilk 8 ayda.

kaynak: bianet



mıdır? varsa bunlar nelerdir? kişinin bu tablo oluşmadan önceki son durumları nelerdir, buna dair
bilgiler bilinmekte midir?, hastalığa yakalanan kişilerin kuluçka süresi içindeki sürede bulunduğu
yerlere ve temas ettiği kişilere dair bilgilerle, filyasyon konusunda önemli olabilecek diğer bilgiler
toplanmakta mıdır? bunlara dair toplu sonuçlar mevcut mudur? bu kişiler arasında önce ya da sonra
covid saptananlar var mıdır? bu kişiler arasında covid tanısı almış başka kişilerle temas etmiş olanlar
var mıdır? onlara dair virüs bilgileri ile hastada saptanan virüs tipinin uyumluluğu söz konusu
mudur? hasta eğer bir kuruma başvurmuşsa o kurumda hastayla temas eden, gören, tanı ve tedavi
süreçlerine katılan hekimlerin ve sağlık personelinin sayısı nedir? onların kimler olduğu
kayedeilmekte midir? bu kişiler arasında covid tablosu ya da tanısı olup olmadığı bilinmekte midir?

 hastanın kesin ölüm nedeni ve ölüme neden olan durum, koşul, hazırlayıcı unsurlar nelerdir? bunlar
her olguda kaydedilmekte midir? eğer kaydediliyorsa bunlara dair toplu sonuçlar var mıdır? ölümün
gerçekleştiği yer neresidir? ölene kadar o yerde geçirdiği süreç kayıt altında mıdır? (gün ve klinik
seyir anlamında)

 covid'le ilgili doğrulama incelemeleri nelerdir? tanının dayandığı kanıtlar hangileridir (test, klinik
seyir, muayene ve inceleme bulguları), hastadan virüsün izole edilmiş midir? eğer edilmişse bunun
invitro üremesinin gerçekleşmiş midir? gerçekleşmiş ise virüsün tiplerine dair bir bilgiler var mıdır?
bunlar dünyanın başka yerlerindeki bilgilerle örtüşmekte midir?

 covid nedenli ölümlere otopsi yap(tır)ılmadığı doğru mudur? bunun nedeni nedir? bu talimat/emirin
kaynağı nedir? dünyada ve türkiye'de şimdiye kadar otopsi yapılan olguların sayısı nedir? sonuçları
nelerdir?

 covid ile ilgili sağlık bakanlığı bünyesinde oluşan bilimsel kurulun belirlenme ilke ve kuralları nedir?
bu kişilerin kimlikleri ve özellikleri, bu kurula seçilme gerekçeleri nelerdir? bu kurulun şimdiye kadar
yaptığı toplantıların kayıt ve tutanakları var mıdır? alınan kararlar ve kurul eğilimleriyle idari birimlere
yönelik önerilerinin neler olduğuna erişilebilir mi? erişilemiyorsa neden erişilememektedir? bu
kişilerin danışman olarak bu süreçle ilgili sorumlulukları nelerdir? bu katılımları için herhangi bir
karşılık almakta mıdırlar? bugüne kadar ki toplam harcamaların dökümü mevcut mudur? bunlara
erişilebilir mi? erişilemiyorsa nedeni nedir?

 covid'le ilgili kamuoyuna sunulan veri başlıklarının ve süreç içindeki değişimler neye göre
belirlenmektedir? bunun bilimsel temelleri, ölçütleri, yukarıda sorulan soruların yanıtlarının bu veriler
içinde olmamasının nedenleri nelerdir? bu nedenlerin idari, hukuki, mesleki, etik, ahlâki dayanakları
var mıdır? varsa nelerdir?

 bu süreçte herhangi bir şekilde yapması gerekip de yapmayan, ya da yapmaması gereken şeyleri
yapan kişilere dair yapılan işlemler ve sonuçları nelerdir? bu kişilerin sorumluluklarıyla ilgili bilgi,
kanıt ve dayanakların muhafaza edilmekte midir? bunun daha sonra irdelenmesi mümkün müdür?

 covid sürecinde gündeme gelen ve tanı amaçlı kullanılan test ve yöntemlerin nelerdir? bunların
geçerlilik ve güvenilirlikleri, kesin tanı koymadaki değerleri, bunların üretimini kimlerin yaptığı,
seçimin neye göre yapıldığı, alımın hangi yolla yapıldığı, şimdiye kadar ne kadarlık bir alım (miktar
ve eder-maliyet olarak) devamlılığının nasıl sağlandığı, bunların kullanımına ilişkin özel kuralların
olup olmadığı, kullanım süreçlerinde bunlara dikkât edilip edilmediği, test uygulama ve sonuçların
belirleme yöntemleri, bu testlerin sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili düzenlemeler olup olmadığı,
bunun kimler tarafından neden bu şekilde belirlendiği, bu açıklamalarla ilgili sorumluluk ve hesap
verebilirliklerinin olup olmadığı söz konusu mudur?

 toplu olarak birarada bulunan özel gruplar (çocuk yuvaları ve yurtlar, yaşlıların sürekli bulunduğu
huzurevleri, kronik hastaların uzun süreli -14 günden daha fazla- kaldığı hastane ve klinikler,



göçmen kampları ve göçmenleri toplu olarak kaldığı birimler, cezaevleri, güvenlikle ilgili kurumlar
-okullar ve çalışma birimleri-, eğer varsa sürekli ve uzun süreli çalışmanın gerçekleştiği -çalışanların
birlikte yaşadığı ve sürekli olarka orada bulunduğu, çeşitli inşaatlar ve yapım çalışmaları yapılan-
yerler, vb.) arasında covid'in görülme sıklığı ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler var mıdır ve araştırılmakta
mıdır? (bu gruplardaki popülasyonlar ayrı bir küme olarak toplu olarak değerlendirildiğinde,
hastalığın oluşma ve seyrine ilişkin farklılıklar olup olmadığı, özellikle koruyucu tedbirler başta olmak
üzere, tanı-tedavi süreçlerinde farklılıklar olup olmadığı araştırılmakta mıdır?)

 herhangi bir nedenle koruyucu tedbileri bilerek isteyerek ya da emirle uygulayan kişilerde covid
görülme sıklığı ve bunların sonuçları nelerdir?

 covid19 etkenine dair bilgiler: bu virüsün dahil olduğu aile, o aile içindeki diğer virüslerle
benzerlikleri ve farklılıkları, bu virüste görülen ve daha önce başka virüslerde saptanmayan herhangi
bir özellik var mıdır? virüsün süreç içinde geliştirdiği mutasyon olup olmadığı bunlara dair bilgiler
nelerdir? bu mutasyonların farklı suşlar oluşturup oluşturmadığı bilinmekte midir? bu virüsün başka
virüs gruplarıyla olan benzerlikleri var mıdır? (1915'te görülen ispanyol gribinin etkeni olan virüsle
morfolojik ya da oluşturduğu tablo bakımından benzerliklerinin olup olmadığı konusunda herhangi
bir bilgi var mıdır?)

 virüsün fizyopatogenezi, bulaş gerçekleştikten sonra vücutta nasıl bir süreci ortaya çıkardığı, bunun
fizyolojik, biyolojik temelleri ve oluş biçimleri, farklı yaş grupları ve çeşitli başka sağlık sorunları
olanlarla olmayanlar arasındaki seyir farklılıkları nelerdir ve kesin bilgiler söz konusu mudur?

 covid19 pandemisine dair küresel ve ulusal ölçekte, kamuya açık olan duyuru, bilgi ve öneriler
dışında, bu süreçte yer alan tüm görevlilere olağan akışa ve teamüllere aykırı yaptıkları ya da
yapmamaları gerekenlerle ilgili olarak herhangi bir emir, öneri, dayatma, etkileme, zorlama vb.
tutum ve davranışların söz konusu olup olmadığı, eğer varsa bunların kimlerle, ne yollarla olduğu,
iletişimin nasıl ve hangi nedenle kurulduğu, bu sıradaki söz konusu tutum ve davranışlarla ilgili
sağlıkla ilgili olanlar dışındaki herhangi bir sürecin belirleyici olup olmadığı (örneğin ekonomik, politik
ve askeri tehdit ve yaptırımlar vb.) söz konusu mudur?

 covid salgınında görev alan sağlıkçıların korunmaları ne düzeydedir? bunun sağlanmasına yönelik
gerekli donanım ve malzeme nasıl sağlanmaktadır? bugüne kadar bu amaçla yapılan harcamaların
toplamı ne kadardır ve karşılayan kişi, kesim ve kaynaklar kimlerdir ya da nelerdir? salgının bu
aşamasında hastalığa yakalandığı belirtilen sağlıkçıların korunmalarındaki yetersizliğin nedeni nedir?
bu görevlilere hastalığın bulaşması ile tanı konulması arasındaki zaman dilimi ne kadardır? eğer bu
zaman dilimi içinde hastalığı üçüncü kişilere bulaştırma ihtimalleri varsa bunlar kontrol edilip
izlenmiş midir? covid nedeniyle ölen sağlıkçıların ölümleri ile ilgili süreçler irdelenmiş midir? bu
sonuca etki eden faktörler nelerdir? sağlıkçılar gerekli korunma çabalarını yeterince almış ama ona
rağmen mi hastalanmışlar ve ölmüşlerdir? onlara sunulan hizmette bir ihmâl, eksiklik, gecikme,
yetersizlik ya da imkânsızlık söz konusu mudur? nedenleri nelerdir?

 sağlık bakanlığınca hizmete sunulan telefon tabanlı hizmetin çalışma mekânizması nedir? güvenliği
ne kadardır? bu hangi bilgileri içermektedir?

 salgınla ilgili temel epidemiyolojik verilerin toplu olarak sunulmamasının nedeni nedir? örneğin
yukarıda alıntılanan son sağlık bakanı açıklamasındaki bilgiler daha önce kamuoyuyla neden
paylaşılmamıştır? bu bilgilere göre geçen yıl covid19 yokken ölen kişilerin ölüm nedenleriyle
kıyaslandığında aynı grubun hepsinin bu yıl covid yüzünden öldüğünü kanıtlanmış bir bilgi midir?
nüfus atışına karşın, ölen kişilerin sayısının daha az olması neye bağlanmaktadır?

 örneğin en çok yaşlı nüfus bulunan illerdeki covid nedenli yaşlı ölümlerinin sayısı daha yüksek midir?



değilse bu durum nasıl açıklanmaktadır?
sağlıkla ilgili her şeyin elektronik ortamda tutulduğu günümüzde, eğer bu bilgiler sisteme düzenli
kaydediliyorsa bu verileri elde etmek saniyeler sürmeyecek bir iş. söz konusu veri tabanlarını oluşturan
yazılımcılar bu soruların karşılıklarını biliyorlar kuşkusuz. bazı yetkililer de öyle. ama bizler bilmiyoruz. iki
gerekçe ileri sürülüyor: mahremiyet ve toplumun korku ve paniğe kapılması. oysa bilgi değil bilgisizlik korku
ve paniğe yola açıyor, tabii herkeste değil, çoğunluğun ise duyarsız, dolayısıyla ve dikkâtsiz davranmasına
yol açıyor. hangisinin daha iyi ve doğru olduğunu gelecekte göreceğiz. ama amaç daha az kaybın yaşandığı
bir geleceği diliyor olmamız.
bu sorulara makûl mantıklı yanıtlar olursa başta da dediğim gibi herkesle paylaşmayı görev sayıyorum.
tabii ki bu verilerin yanıtları, eğer önceki yıllara dair benzer verilerle birlikte değerlendirildiğinde anlamlı
olacak. bekleyecek ve göreceğiz.

“ insanın daima korktuğu şeyler başına geliyor.”
ahmet hamdi tanpınar

saatleri ayarlama enstitüsü
https://www.demokrathaber.org/guncel/saglik-bakani-yardimcisi-bakanligin-olum-verilerini-gizledigini-h133571.html

son facebook mesajım
20.09.2020

sevgili arkadaşlarım merhaba,
daha önce duyurduğum gibi yarından itibaren bu platformda olmayacağım. şimdiye kadar burada arkadaşım
olan, paylaşımlarımı beğenen ve yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
önemle dikkâtinizi çekmek istediğim bir noktayı bu vesile ile duyurmak ve paylaşmak istiyorum.
bundan sonra yeni bir facebook hesabı açmayacağım. herhangi biri benim adımla ya da fotoğrafımla bir
hesap açıldığını görürseniz lütfen izlemeyin ve izleme talebini kabul etmeyin. böyle bir durumla
karşılaştığınızda bana da bir mesaj atarak ya da arayarak bildirirseniz çok sevinirim.
beni izleyebileceğiniz kişisel sitemin adresini aşağıdadır.
hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun.



soma küpünden soma küreye?
22.09.2020

yaratıcılık hiçbir zaman yoktan başlamaz. çünkü yoktan yaratı çıkmaz. öncesinde hep bir şeyler vardır ve
onun üzerine yeni bir şey ekleyerek, ya da koyarak varolur yaratı.
resimdeki küre de öyle... adını ben koydum: soma küre

yapboz sanatı ilk bakışta küçük, öyle pek fazla önemli olmayan
bir sanat, gestalt kuramının basit bir öğretisi gibidir: bakışlarımızı
yönelttiğimiz ya da ilgilendiğimiz şey -algısal bir edim, öğrenme,

bir psikoloji sistemi ya da ilgi alanımızdaki ağaçtan bir
yapboz- önce ayrıştınlıp sonra incelenecek bir parçalar toplamı

değildir, bir bütündür, yani bir biçim, bir yapıdır.
georges perec

yaşam kullanma kılavuzu
onun öncesi soma küpüydü. pek çok kişinin bunu billdiğini düşünüyorum. araştırılırsa çok sayıda bilgiye
ulaşmak da mümkün.
ama muhtemelen, soma küreyi ilk kez burada göreceksiniz. ben ona önce soma globe dedim. ama küpten
sonra küre sözcüğünün daha çok yakıştığını düşündüm.
soma küplerini 3X3X3'lük 27 parçadan oluşan bir küptür. bu küpün içindeki 7 farklı parça vardır. bunlardan



birisi üç küçük küpten oluşur, kalan altısonda ise dörder küçük küp vardır ama her birindeki küpler
diğerlerinden farklı biçimde birleştirilmiştir. dolayısıyla bu yedi parçanın her birinin formu kendine özgüdür.
bunların arasındaki ikisi ise birbirinin ayna görüntüsü şeklinde birleştirilmiş küçük küplerden oluşmaktadır.
dolayısıyla bu yedi parçanın her biri özgün bir karakterdir ve bir kimliği vardır. bunlar çeşitli biçimlerde bir
araya getirilerek farklı hikâyeler oluştururlar. birleştirilmiş formlardan birisi fotoğrafta solda gördüğünüz,
tüm parçaların birbirinin içine geçerek birbirini tamamladığı kompakt büyük bir küptür. alışık olmayan için
bozulduktan sonra bu yedi parçayı yeniden büyük bir küp hâline getirmek çok kolay değildir. oyun faslı da
burada başlar. kişi uğraşır, sonunda büyük küpün nasıl oluştuğunu keşfeder ve ondan sonra artık hep
yapar. yani bu büyük küpü meydana getirmek öğrenilebilir ve sonrasında kolaylıkla yapılabilir.
aslında önemli olan bu parçaları farklı şekillerde birleştirip yeni biçimler formlar üretmek önemlidir. soma
küplerinin kutusunun üzerinde otuzu aşkın birleştirilmiş örnek vardır. dolayısıyla onları oluşturmak için
uğraşılabilie ve bir eğitim materyeli olarak kullanılabilir.ama bu küpleri herkes çok farklı biçimlerde
birleştirerek daha önce oluşturulmamış formlar meydana getirebilir. dolayısıyla oluşan her form bir plastik
sanat yapıtı sayılabilir, hatta bunun eğer bir de hikâyesi kurgulanır ve paylaşılırsa, başkaları tarafından
görünür bilinir hâle gelirse bir sanat yapıtına dönüşebilir. bu, bir düşünceye yönelik ya da bir duygu
bağlamında yeni bir form oluşturmaktır ki, bunun da adı zaten sanattır.
işte bundan yola çıkarak, ana formu zamanımıza uyguladım. düşünce mekanizmam basitti. bir küpün içine
onun altı yüzüne birer noktada temas edecek bir küre sığdırılabilir. ya da yine aynı küp sekiz köşesiyle
değeceği bir kürenin içine sığdırılabilir. ben ikinciyi benimsedim ve küpün iç formlarını bozmadan onu bir
kürenin içine soktum ve sonra yedi formu birleştirince dış yüzleri bir küre oluşturacak şekilde tasarladım. bu
tasarımı sevgili sanatçı arkadaşım çağlayan örge tasarıdan gerçeğe dönüştürdü ve yukarıda fotoğrafını
gördüğünüz soma küre ortaya çıktı. sonra ben onu her elime alıp, parçalarına ayırdıktan sonra aşağıdaki
fotoğraflarda bir kaç örneğini gördüğünüz gibi pek çok başka biçime sokmaya başladım. sonra da onları
fotoğrafladım. yüzlerce farklı biçim ve onların fotoğrafları var. benim gibi eline alan arkadaşlarım da
eğleniyor, düşünüyor ve yaratıyorlar.
şu ana kadar tek bir örneği olan bu yapıtı yakın çevremde olanlarla birlikte sizler de görün, bilin istedim.
ama soma küplerini hemen her oyuncakçıda bulabilir, çocuklarınızla oynayıp yeni biçimler yaratabilirsiniz.
soma küpleriyle ilgili daha çok bilgiye buradan (sayfa ingilizce'dir, ancak çok sayıda görselle desteklenen bir
sayfadır.) ulaşabilirsiniz...

“oyun yaşamdır, yaşamaktır.
yaşam da bir oyun değil mi zaten,

çok oynadık seninle
sen de çok oynadın bizimle,
hâlâ oynuyoruz, karşılıklı ”

13.06.2018

.



pandemi de sağlık haberciliği
23.09.2020

18-20 haziran 1999'da yapılan ve "sağlık ve tıp alanında habercilik" konusunu tartışan, sağlık bilinci ve
medya toplantısında türkiye'ki sağlık haberciliğinin temel kuralları belirlenmişti.

"tıp haberlerine gelince kesinlikle istedikleri bir husus doğruluktur. 
güvenilir bilgiler isterler. sonuçta, hastalıklarından dolayı, aldıkları 

bilgiye göre harekete geçebilirler. eğer bilgiler doğru değilse, 
zarar görebilirler. bu yüzden doğruluk ve güvenilirlik çok büyük 

önem taşımaktadır. yanlış, yönlendirici, güvenilmez, hatalı bilgiler 
almak okuyucular, izleyiciler için de çok masraflı olacaktır. 

tıp mesleği üzerindeki etkisi hiç önemli değildir. okuyucuya ne 
yaptığı en büyük anlamı taşır.

jerry bishop
wall street journal emekli editörü

bu cümleler, sağlık bilinci ve medya adıyla gerçekleştirilen, türk tabipleri birliği, türkiye gazeteciler cemiyeti
ve eğitim ve sağlık muhaberileri derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bir dizi eğitim etkinliğinin, 18-20 haziran
1999'da gerçekleştirilen ilkine katılan wall street journal adlı ünlü amerikan gazetesinin emekli editörü jerrry
bishop'a ait.
üç yıl içinde toplam yedi buluşma olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerde, sağlık haberciliğinde rolü olan ve
etkilenen tüm tarafların sağlıkla ilgili farklı temalardaki, ihtiyaçlarıyla, görüş ve düşünceleri dile getirildi, bazı
tavsiye kararları alınmıştı. o toplantılarda hem ttb, hem de tgc bünyesindeki faliyetlerim nedeniyle söz
konusu organizasyonun merkezi yapısında yer almıştım.
bu toplantıların ilkinin sonucunda bir "halkın yararı için sağlık haberciliği bildirgesi" kaleme alınmış ve
ortaklaşa imzalanmıştı. aradan yirmi yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra bugün covid-19 salgını sırasında
bu bildirgede dile getirilenlerin önemini bir kez daha vurguluyor, pandemiye dair yapılan habercilikte bu
kuralların göz önünde tutulması gerektiğini düşünerek herkesle paylaşıyorum:

“halkın yararı için sağlık haberciliği bildirgesi”
“türkiye'de sağlık alanının giderek büyüyen, karmaşıklaşan, çözüm bekleyen sorunları olduğunu bilerek;
daha sağlıklı bir toplum için "iyi hekimlik" ve "iyi gazetecilik" yapmanın gerekliliğine inanan bir grup bilim
adamı, gazeteci ve hekimin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, sağlık haberciliği tartışılmış ve aşağıdaki
sonuçlara varılmıştır:
1. sağlık haberciliği alanında önemli sorunlar yaşanmaktadır: türkiye'de haber oluşturma kararı, haberin
kaynağı, medyada yer alması ve halkın haberlerden yararlanmasında sorunlar vardır. ajans, dergi, tv ve
gazetelerde çalışan haberciler sağlık haberlerini yaparken farklı sorunlar yaşamaktadır.
2. sağlıkta uzmanlaşma desteklenmelidir: sansasyondan uzak, doğru sağlık haberciliği için tüm yayın
kuruluşlarında alanında uzman sağlık muhabiri istihdam edilmelidir. sağlık haberlerinin yer aldığı sayfaların
editörleri de sağlık haberleri konusunda ilgili meslek kuruluşları tarafından bilgilendirilmelidir.
3. sağlık habercisinin haber yapma özgürlüğüne yönelik hiçbir baskıya izin verilmemelidir: hangi konunun



haber yapılacağına sağlık muhabiri karar vermektedir. bu konuda habercinin bağımsızlığını etkileyecek hiçbir
girişime olanak verilmemelidir. ancak haberin önceliği konusunda haber kaynağının da görüşü
önemsenmelidir. halkla ilişkiler firmaları da sağlık habercileriyle olan ilişkilerinde hem gazetecilik, hem de
halkla ilişkiler etiği kurallarına saygılı davranmalıdır.
4. sağlık haberlerinin sorumluluğunu sağlık habercileri taşımalıdır: sağlık haberlerinin basında yer alması
aşamasında haberci dışındakilerin etkin olması engellenmelidir. bunun için en iyi yöntem bir sağlık sayfası
veya tv için sağlık saati bölümlerinin ayrılması ve sorumluluğunun sağlık habercisine verilmesidir.
5. sağlık habercileri yalnız haber üretmekle sorumludurlar: sağlık habercileri çalıştıkları yayın kuruluşlarında
"bağımsız haber üretme" görevlerini etkileyecek hiçbir konuda görevlendirilmemeli ve bu konuda baskı
altına alınmamalıdır.
6. sağlık habercileri için bir bilimsel danışma havuzu oluşturulmalıdır: haberin oluşturulması hazırlayanın
sorumluluğu altındadır. ancak bu aşamada haberci-bilim adamı-hekim işbirliğini sağlayacak mekanizmalar
geliştirilmelidir. türk tabipleri birliği, uzmanlık derneklerinde dağlık muhabirlerinin danışabileceği birimler
oluşturulmalıdır.
7. sağlık alanındaki haber kaynakları da eğitilmelidir: haber kaynağı olabilecek bilim insanları ve hekimler de
bu haberi oluşturacak kişilere en doğru, en yetkin şekilde katkıda bulunmak üzere eğitilmelidir. bu eğitim
mezuniyet öncesi dönemde verilmeli, mezuniyet sonrası için sürekli eğitim olanakları esam ve iletişim
fakülteleri işbirliği ile ttb tarafından sağlanmalıdır.
8. sağlık muhabirliği iletişim fakültelerinde ayrı bir ders olarak kabul edilmelidir: sağlık haberciliği ayrı bir
alan olarak tanınmalı, gazetecilik eğitimi sırasında iletişim fakültelerinde bu eğitim verilmelidir. bu konuda
meslek birliklerinden yararlanılmalıdır.
9. sağlık muhabirlerine sürekli eğitim olanağı yaratılmalıdır: sağlık haberciliği alanında çalışan gazetecilerin
"sağlıkta öncelikli gelişmeler, eğilimler" gibi konularda eğitimleri, ttb ve iletişim fakültelerinin katkılarıyla
esam tarafından yapılmalıdır.
10. tıbbi dergilerdeki araştırmaların haber kaynağı olarak kullanılması sağlanmalıdır: haber kaynağı olarak
yöneticiler, hekimler, bilimsel dergiler ve çoğunluğu dış basından olmak üzere çeviri yayınlarla internet
kullanılmaktadır. yazıları denetlenmiş tıbbi dergile en doğru haber kaynağı olabilir. bu amaçla, türkiye'de
çıkan pek çok tıbbi dergideki bilimsel yayınların halkın yararına kullanılması için ttb, tübitak ve uzmanlık
dernekleri tarafından basın bültenleri hazırlanması sağlanmalıdır. bu bültenler halk sağlığı açısından
öncelikli, gerçekten güncel ve en fazla sayıda kişiyi ilgilendirecek konular hakkında olmalıdır.
11. sanayi bakanlığı tüketiciyi koruma ve reklam kurulu'nun etik ilkelerinde uymayanlara verilen cezalarla
ilgili yapılacak haberler caydırıcılık taşıyacaktır.
12. sağlık habercisi ile haber kaynağı, alanlarındaki etik kuralları düzenleyen bildirgeleri dikkate almakla
yükümlüdür: türkiye gazetecileri hak ve sorumluluk bildirgesi, ttb tıp meslek ahlak kuralları ve eğitim ve
sağlık muhabirleri derneği etik ilkeleri sağlık haberlerindeki etik sorunların önlenmesi için önemli belgelerdir.
bunların uygulanması herkesin sorumluluğu ve ödevidir. bu kuralları ihlal edenler meslek kuruluşları ve
birliklerince kamuoyuna açıklanmalıdır.
sevgili yasemin inceoğlu'nun aynı konuda binet'te yazdığı "korona yalanları: covid-19 ve yanlış bilgi" başlıklı
yazıyı bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

“doğruları birlikte tartışmak; kişiselliğe ve duygusallığa kapılmadan iyi niyetle tartışmak,
doğrular üzerinde uzlaşmayı, buluşmayı sağlar. hem de yeni doğruların bulunmasına yola açar.”

nail güreli
türkiye gazeteciler cemiyeti

başkanı, 18.06.1999



"toplumun sağlığı hekimin hastalığı"
23.09.2020 

2000 yılında başlayıp yirmi yılda biten "sachs'ın hastalığı / yazılı okumalar"da
ortaya çıkan bir sağlık panoraması

önsöz
martin winckler’in yazdığı “sachs’ın hastalığı” yapıtının dilimize çevrilip ilk
yayınlandığı tarih aralık 1998. genellikle aldığım kitapların başına aldığım tarihi
not ederim. ama buna not etmemişim. yayınlanır yayınlanmaz aldığımı
düşünmüyorum, 1999’un ortalarında almış olmalıyım. o tarihlerde okuduğum
kitapların ya da yazdığım notların arasında da buna dair herhangi bir bilgi yok.
ancak aynı yılın sonlarında bana yapılan bir teklif üzerine 2000 yılının başından
itibaren tıp ve sağlıkla ilgili bir siteye haftalık yazılar yazmam önerilmişti, bu
kitaba dair ilk notlarım bu yazılar bağlamında gündeme geldiği için okumaya

başlamamın da o tarihte olduğunu söyleyebilirim. sonrasında bu kitap benim için bir başucu kitabı oldu.
böyle olmasının üç farklı nedeni var.
bunlardan ilki aynı dönemlerde daha çok üzerinde durduğum “basamaklı sağlık hizmeti”nin gerekliliği
konusuydu. 21. yüzyılda sağlık hizmetinin tümüyle bir piyasa faaliyetine dönüşeceğini kestirebiliyordum ve
bunun sağlığı değil, sadece sağlıktan para kazanmayı sağlayacağına inanıyordum. ikinci neden yine bununla
bağlantılı olarak gündeme gelen ve bizde de başlatılan “aile hekimliği” uygulamasıydı ve hekimler olarak bu
konuyu yoğun olarak tartışıyorduk. 1961’de gündeme getirilen, ne var ki ilk birkaç yıl dışında gerçek
anlamıyla uygulanmayan, ancak sol, sosyalist, devrimcilerin bir tür inançla savundukları
“sosyalizasyonsağlık ocağı” modelinin en azından kentsel alanlar için farklı biçimde uygulanmasının
gerekliliğini düşünüyor, buna dair okumalar yapıyordum. üçüncü neden ise sağlık ve tıbba hekimler ve
sağlıkçıların açısından değil de toplumu oluşturan ve bu hizmetten yararlananlar, yani bireylerin, hastaların
ve yakınlarının bakış açısıyla bakmanın gerekli olduğu düşünüyor, bunu giderek daha yüksek sesle dile
getiriyordum. bu amaçla oluşan hasta ve hasta yakını hakları derneğinin kurulmasında rol oynayan,
kurulduktan sonra da yoğum biçimde çalışan aktivistlerinden biriydim.
işte bu üç bilgi ve ilginin kesişme noktasında yeni bir sağlık hizmet modelinin uygulanmasına dair somut bir
örneği ayrıntılarıyla ve bir kuramsal kitap olarak değil de yaşanmışlık olarak anlatan bu kitabın, konuyu
ortaya koymak ve tartışmak için çok iyi bir araç ve vesile olacağını düşünmeye başladım. bu nedenle kitabı
okumaya başladığım andan itibaren ona koşut olarak düşüncelerimi yazmaya ve paylaşmaya başladım.
amacım bu romandan yola çıkarak, insana ve sağlığa yönelik bir sağlık hizmet sunumunun temellerini
ortaya koyan bir roman değil ama bir el kitabı yazmaktı.
toplamı 114 bölüm olan kitabın neredeyse yarısından fazlasını (64 bölümünü), 2001 yılının başından
başlayıp 2003’ün dördüncü ayına kadar hem okudum hem de yazdım. bu arada diğer hekimleri ve sağlık
çalışanlarını bu kitabı okumaları için özendirdim, hattâ yer yer kışkırtmaya çalıştım. kitapla ilgili yazılar
yazdım, aynı konuda pek çok yerde konuştum, kitabı ve içindekileri anlattım. yine o günlerde istanbul film
festivali’nde bu romandan yola çıkarak yapılmış bir filmi de izledim ve pek çok arkadaşlarıma önerdim. tüm
bunlara dair bazı bilgileri ve bu amaçla yazdıklarımı kitabın sonunda göreceksiniz.
sorumluluğum altında olan bir dolu işle birlikte neredeyse iki buçuk yıl süren bu çalışmayı ne yazık ki



tamamlayamadım. nedeni birden çoktu. öncelikle bana daha cazip gelen, ya da daha çok zorunlu olduğum
başka işler yazılar ön plandaydı. üretimlerim göz önüne alındığında bunun bir tembellikten daha çok bir
yönelim ve tercih değişikliklerinden kaynaklanmış olacağı tahmin edilebilir sanırım. tabii 2006 yılında aktif
hekimliği bırakmış olmam, hekimliğimin son döneminde sağlık tıp dışındaki konulara daha fazla
yoğunlaşmamın da bunda etkisi vardı. üstelik o dönemde sadece yazma faaliyeti kesintiye uğramadı, okuma
ile yazma birlikte gittiği için okuma faaliyetim de kesintiye uğradı. o dönemde masamın üzerinde sürekli
duran ama elime alamadığım bir başucu kitabıydı sachs’ın hastalığı romanı.
bu durum hekimliği bıraktıktan iki yıl sonraya kadar sürdü. o sırada neler olduğunun hikâyesini de biraz
ileride o sırada yazdığım diğer önsözde okuyacaksınız. onu da aynen bıraktım. çünkü o da hem hayata, hem
de belgeye dahil bence.
2020 yılının başına kadar, yani 17 yıl sonra hikâyeme yeniden kavuştum. bu kez yazarak okumak yerine,
sadece okumayı önceledim. çünkü 2000’de yaptığım tespit çoktan gerçek olmuş, sağlık hizmeti sadece bir
takım bilgisayar protokollerinin uygulandığı teknik bir iş hâline gelmişti, insanlar daha çok ‘sağlık hizmeti ve
ilâç’ tüketiyor, daha çok ‘tıp teknolojisi’ kullanıyor, daha uzun yaşamalarına karşın daha az sağlıklıydılar.
dolayısıyla ne onlar, ne de bu hizmetten sorumlu olanların benim söyleyeceklerimi düşünüp, tartışmaları ve
kafalarına yatarsa uygulamaları artık olanaklı değildi.
ancak bu yılın başında tüm dünyayı ilgilendiren bir virüs tüm bunları yeniden tartışmaya açtı. dahası bu
önsözü yazdığım günlerde dillendirilen “kötümser” tahminler gerçek olursa, ortada dünya, sağlık sistemi ve
sağlık diye bir şey kalmayacağının farkına vardım. işte o zaman bu kitap içinde yazılanlar ve benim onlara
dair düşündüklerim başka bir anlam kazanmaya başladı. iki farklı amaca yönelik olarak bu yazma işini
sürdürmem gerektiğine karar verdim.
bunlardan ilki yirmi yıl önceki amacımla aynıydı. eğer dünya üzerinde insanlık yok olmaz da kalırsa, onların
gereksindiği sağlık hizmetini düzenleme göreviyle yükümlü olanlara insanı ve sağlığı önceleyen bir kılavuz
sunmaya çalışmış olacaktım. bu olasılık gündeme gelmezse, olanlara dair bir belge olarak yararlı olabilirdi
bu kitap. ancak hemen eklemeliyim ki bu belge gerçekleri tersinden okuyan bir belge olabilir ancak. bu ise
gelinen noktanın yani insanlığın sonunu açıklayan yaklaşımlardan birisi olarak okunabilir.
dolayısıyla daha önce yazdığım 64 yazıya bir de bu gözle bakarak ve romanın kalan elli bölümünde dile
getirilen noktalara dair düşündüklerimi de içeren bir yeni “kılavuz belge ve e-kitap” ortaya çıkabileceğini
düşündüm ve bu yapıt ortaya çıktı.
covid-19 pandemisi hâlâ sürüyor. henüz bana ulaşamadı, bundan sonraki süreçte ne olur, onu bilmiyorum.
belki de bu kılavuz belge bir anlamda bu sürecin de bir güncesi gibi okunabilir. kuşkusuz yaşadıklarıma bir
metin yazmayacağım ama aradaki notlar ve metinde öncelenen noktalar kuşkusuz bu yaşananların izini
taşıyacak.
1998’de basılan kitabın editörü sevgili halil gökhan’ın o günlerde, kitabın yazarıyla yaptığı bir söyleşiyi de bu
işe yeniden soyunduğum şu sıralarda okudum. oradaki bilgiler üzerinden nette bir tarama yaptım.
winckler’in aynı minvaldeki çabalarını şimdi yaşadığı kanada’da sürdürdüğünü öğrendim. bu kitaba benzer
başka kitaplar yazdığını ve yazılarını benim gibi, kişisel bir internet sayfasında yayınladığını da öğrendim.
fransızca bilmediğim için onlara ve yaptıklarına çok vakıf olmasam da benzer dertlerden muzdarip sağlığa,
tıbba ve hekimliğe başka türlü bakan benzer insanlar olduğumuzu hissediyorum. muhtemelen onun da
benzer bir çabası vardır ve eğer üretiyorsa onun yazdıklarının daha sonraya kalmasının daha muhtemeldir;
ancak hiç bir çabanın boşa gitmeyeceğini düşünerek bu yolculuğa yeniden başlıyorum.
dilerim herhangi bir bağlamda işe yarar ve en azından bir okuyanı olur.

“ben iyileştirmenin ve yazmanın mümkün olduğuna inanıyorum, tabii ikisini de birlikte



yapmak zorunlu değil. doktor daha çok bir “okur”dur, “dinleyici”dir; o “okur” ve
hastalarını dinler. konuşmaz. evine döndüğünde de, işlerini bitirdikten sonra yazabilir;
ve çoğunlukla yaptığı işten esinlenen şeyler yazacaktır. bütün kültürlerede doktor
yazarlar bulunmaktadır; fransa’da jean reverzy, abd’de william carlos williams,
portekiz’de miguel torga, ingiltere’de somerset maugham; ve kuşkusuz başka
ülkelerde de benim tanımadığım birçok doktor yazar vardır mutlaka. edebiyatın gücü
olup olduğunu tam olarak bilmiyorum ama kitapların “iyileştirdiklerine” inanıyorum,
çünkü kitaplar bilgiyi, duyguları ve deneyimleri paylaşma aracıdır. bu anlamda,
dünyayı değiştirmemize yardımcı olur kitaplar. iyileştirmek ve yazmak, paylaşmaktır.”

martin winckler (marc zaffran)

bir film: 
"aşkın formülü yok" mu?

24.09.2020
covid-19 yüzünden kendimizi evlerimize gönüllü sürgün edeli beri, hemen
herkesin programı birbirine benziyor. bodrum'a yerleştiğimden beri olanaklar
ölçüsünde haftada en az iki film izliyordum. ama sinemaya gidip izlediğim
filmlerin sayısı da evde izlediklerime neredeyse eşitti. şimdiyse çok uzun
zamamdan beri bir sinemada film izlemedim.

- bazen kötü bir olay, olacak iyi bir şeyin yolunu açar.
- bu bir çeşit dengedir aynı zamanda.
- belki bunu anlamak için özel bir zekaya ihtiyacın vardır.
- belki asperger sendromu'n olması gerekiyordur.

son olarak bu isveç filmini izledim. türkiye'de aşkın formülü yok, dünyada ise
simple simon adıyla gösterilmiş.
başlıkta ise orjinal adını görüyorsunuz. google bunu uzayda his yok diye çevirdi.
aslında filmin başında da böyle deniyor. uzayda his var mı? bunu bilmiyoruz. eğer insanlık uzayda ya da
evrende yaşıyorsa, ya da evrende başka canlıların olduğu kabul ediliyorsa his de olmalı. ama tabii ki bu
herkes için geçerli olmayabilir. yeryüzünde "hissiz"lerden daha çok "duygusuz" insanlar olduğunu biliyorum.
filmdeki simon ile sam'ın hikâyesinde oldukça çok söz ediliyor duygulardan, hatta film bunu ortaya koymak
için çekilmiş de denilebilir. aslında filmde şuradaki yazıda filme dair ayrıntılı bir yorum var. önce ya da sonra
onu okumalı, ama bence mutlaka bu filmi izlemelisiniz.
tabi bu filmi izleyince benim adım khan filmi aklınıza gelecek, bunu tamin edebiliyorum. ama eğer
izlemediyseniz, onu da izlemenizi öneririm.
sayfamın bu bölümünde izlediğim film, tiyatro oyunu, konser, vb. izlediğim etkinliklerin bilgilerini tıpkı sosyal
ağlarda yaptığım gibi düzenli ve sürekli olarak paylaşacağım. bunlarla bağlantılı olarak belki bir şeyler
yazarsınız ve bunlar belki de daha yakın ve insani bir iletişimi sağlar diye düşünüyorum.



“biz sadece iyi insanların ve kötü insanların var 
olduğunu söylemeye çalışıyoruz. kötü hindular, 

iyi hindular, kötü hristiyanlar, iyi hristiyanlar olmaz.
ya iyi bir insanızdır, ya da kötü bir insanızdır.

din kriter değildir, insanlık kriterdir.”
shah rukh khan

"benim adım khan" filminin
başrol oyuncusu

 

sosyal ağlar"neden kapattım"
30.09.2020

"facebook'taki 'arkadaşlık ağları' o devasa ve maddi kapalı toplulukların dijital
versiyonlarıdır. ancak o çevrimdışı kopyalarının aksine, girişlerine kapalı devre
kameralarla silâhlı bekçilerin konmasına ihtiyaç duymazlar. ellerinin altındaki
fareleri ve sihirli 'sil' [delete] tuşlarıyla, ağdaki içerik yaratıcılarının, idarecilerin
ve tüketicilerin parmakları kâfidir. böylece insanların bütün sosyalliği, işbirliği
gibi güvenilmez bir pratiğe, bu pratiğin beraberinde getirdiği 'ufuk
kaynaşması'na ve neticede dayanışmaya evrilen bir yola girme riskinden
arındırılmıştır. bu risk kabul edilmediğinde toplumsal beceriler atıl hâle gelir ve
en nihayetinde unutulup giderler. bu durumda yabancının varlığı çok daha
muazzam, itici, tiksindirici ve korkunç bir hâl alırken, bu varlıkta tatminkâr bir
modus vivendi(yaşam tarzı) geliştirme çabalarının zorluğu daha ezici, daha
aşılmaz bir görünüm kazanır."

zygmund bauman & riccardo mazzeo,
edebiyata övgü, metis yayınları, 2019, s:82.

önce instagram, sonra da facebook sayfamı kapattım. arkadaşlarım sağolsunlar gerek arayarak, gerek
yazarak nedenini sordular. elimden geldiği kadar düşündüklerimi paylaştım, nedenlerimi sıraladım. kimisi
doğru buldu, kimisi de kızdı. çünkü iletişimde olduğum ve paylaşımlarımı gören hemen her arkadaşımın
hoşuna giden bir şeyler oluyordu paylaşımlarımda. doğrusu bunu bir tür zorunluluk olarak görüyor ve
yapıyordum. zaman ayırmak, uğraşmak benim her zaman severek yaptığım işlerdendi. ama sorunum
aslında bu ortamın yeni biçim ve amacından kaynaklandı.
herkesin bildiği gibi facebook bu eylülden itibaren yeni bir formata geçti, dahası bunu herkese dayattı. yani
kullanıcının herhangi bir söz hakkı yok bununla ilgili. eski formatı ikişer günlük periyotlarla devam ettiriyor
ve ay sonuna kadar da herkesin tümüyle bu yeni biçimi kullanacağını belirtiyor. pek çok arkadaşım gibi bu
tavır beni ilkesel olarak rahatsız ediyor. bu sosyal platform başından beri sadece kendi çıkar ve kazancı için
katılımcıları kullanan bir platformdu ve bunu biliyordum. ancak bazı esnek yanları vardı ve o seçenekleri
kullanarak kısmen de olsa kendi isteğime uygun bir biçimde yine de yararlanıyordum. örneğin ticari
reklamları seçme ve engelleme seçeneği vardı. şimdi ise ağırlıkla ticari öncelikli bir sosyal ağ hâline gelmiş
durumda. önceden reklam ayarlarının hepsini kapattığım hâlde şimdi sürekli reklamlarla boğuşuyor, onların



her birine "görmek istemiyorum" diye işaret koyuyorum ama aynı alanda başka reklamlar gelmeye devam
ediyor. neredeyse 2-3 paylaşımda bir reklam görüyorum. hem de bunların bazıları reklam olarak bile kabul
edilmeyecek düzeyde ve saçma sapan paylaşımlar. son dönemlerde buna hekim, sağlıkçı ve sağlık ürünü
reklamları da artan oranda eklendi.
ikinci önemli konu değerli ve önemli paylaşımların, facebook politikasının görsellik ve videoya öncelik
vermesi nedeniyle hemen hiç görülememsi. algoritmaların buna göre düzenlendiğini bu konunun uzmanları
dile getiriyor. onlar önemli metin, ya da bilgi paylaşımlarında mutlaka görsel bir unsuru, özellikle de video
görüntülerinin kendisini katmayı salık veriyorlar. son dönemde covid nedeniyle yaygınlaşan sanal
buluşmaların canlı izlemeleri bunun temel unsurlarından birisi ve hemen herkes bu konuda bir şey yaptığı
için sayfaya girdiğimde sanki bir video kanalına girmiş gibi oluyorum. alışkın olduğum ve gördüğüm şeylere
ne yazık ki ancak arayarak ulaşabiliyorum.
öte yandan bu ortamı kullanan ve izleyebildiğim paylaşımlar da bu temelde karşıma çıkıyor. arkadaşlarımı
mümkün mertebe seçerek ve gerçekten tanıdığım kişileri ekliyorum. dolayısıyla çok arkadaşım yok. olanların
çoğunun paylaşımları da bu platformun seçimlerine uygun doğrultuda. tabii bu paylaşımlar benü duygusal
olarak da etkiliyor ve bir de sinirlendiğimle kalıyorum.
sonuç olarak bu platformda daha çok uğraşmam gerekiyor, daha çok zaman harcıyorum. bu sosyal ağları
kullanmanın amacı başlangıçta insanlarla daha çok ve yakın temas ve karşılıklı etkileşimdi. ama bu koşullara
baktığımda bu temasın giderek daha çok yüzeyel hâle geldiğini görüyorum. paylaştıklarımın da aynı
nedenlerle kimlere ulaştığını bilmiyorum. dolayısıyla kimler olduğunu bilmediğim belirsiz bir toplulukla
iletişim hâlinde olmak benim için çok anlamlı değil. artık bunun yerine birebir ve doğrudan iletişimi
yeğlemeye karar verdim.
şu anda okuduğunuz kişisel sayfam, yönetimi üstlendiğim başka siteler ve bloglarım var, diyeceklerimi
buralardan demeyi sürdüreceğim. yaptıklarımı eskisine benzer şekilde, ama bu yollarla yapacağım.
gerçekten ilgilenenler ve yararlı bulanlar oralara bakarak benden, yaptıklarımdan ve yazdıklarımdan
haberdar olabilecekler.
ayrıca aynı şekilde eposta, wapp gibi iletişim öncelikli arayüzlerle ve doğrudan telefonla görüşerek bu
gereksinimimi çözme kararındayım. hep yaptığım gibi eşit ve karşılıklı iletişim ve temasın daha insani,
önemli ve etkin olduğunu düşünüyorum. ayrıca bu tür iletişim cama, buza ya da göğe yazmak gibi değil.
yazdığım mesajlara yanıt gelmediğinde en azından yazdıklarımın hoşa gitmediğini düşünüp buradan da bir
sonuç çıkarabilir, sonrasında da ona göre davranabilirim diye düşünüyorum.
facebookta kurduğum ve işe yarayan birkaç grup var. bunların yönetim ve moderasyonlarını arkadaşlarıma
devrettim. bunlardan önemlileri için ayrıca kurduğum siteler de süreki güncelleniyor ve halen yayında.
sitemin bağlantılar bölümünde bunların bağlantıları mevcut ve bir tıklamayla erişilebilir durumda.
şimdiye kadar beni izleyen, benim izlememe onay ve destek veren, paylaşımlarımı beğenen ve yorum yapan
tüm arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve burası aracılığıyla ilsetişimimizi sürdürmemizi diliyorum. bir
de kişisel ricam olacak sizlerden: facebook'ta bundan sonra yeni bir hesap açmayacağım. herhangi biri
benim adımla ya da fotoğrafımla bir hesap açıldığını görürseniz lütfen izlemeyin ve izleme talebini kabul
etmeyin. bunu bana da bildirirseniz çok sevinirim.
durum bundan ibaret. uzattım ve başınızı şişirdim. :)
teşekkürler, sevgiler...

konuyla yakından ilgili emek çaylı'nın yazdığı bianet'te yer alan, 20.10.2007 tarihli bir yazının bağlantısı:
https://bianet.org/biamag/medya/102405-you-tube-dan-facebook-a-irrasyonalitenin-yeniden-insasi



korkunun mimarisi
30.09.2020

"
korkunun mimarisi ve kapalı yerleşmeler"
"sayıları hızla artan kapalı yerleşmeler (gated communities) çeşitli adlarla
anılıyor: kapılı topluluklar, güvenlikli siteler, kapalı topluluklar, kapalı siteler,
yüksek korumalı siteler, korunaklı konut siteleri vb. kapalı yerleşmelerin
çevresi genellikle duvarlarla veya demir parmaklıklarla çevrili oluyor, sitenin
kapısında/kapılarında özel güvenlik görevlileri giriş çıkışları kontrol ediyor, bazı
uygulamalarda sitede oturan kişinin onayı alınmadan kapıdan içeri misafir
sokulmuyor..."

yaşar çabuklu,
kendi bloğu, 18.11.2019.

sevgili yaşar çabuklu'nun bu önemli makalesinde dikkât çektiği bu önemli konuyu herkesin düşünmesi
gerekir. burada sistemde en çok gözlenen ve küreselleşmiş kapitalizme içkin biçimi dile getiriliyor ve
eleştiriliyor.
ancak konunun bir başka yanı daha var. bu da sistem dışında kalmayı yeğleyenlerin de benzer uygulamaları
çeşitli biçimlerde gerçekleştirilmesi. "güvenlik, özgürlük ve birlik" kavramları yalnız toplumun orta-üst
sınıfları için değil herkes için bir ihtiyaçtır. bunu sağlayacak bir araya gelişler ve farklı yaşam biçimlerini
denemeye yönelik çabaların tam da bu modelin olduğu yerde gerçekleşmesi, yaşamın başka türlü de
kurgulanacağını gösteren örneklerin yaratılması bence çok önemli.
makaleyi okuyan arkadaşlarla konuyu daha derinlemesine tartışma imkânı olabilir belki de...

"yaşar çabuklu'nun makalesi"
http://yasarcabuklu.blogspot.com/2019/11/korkunun-mimarisi-ve-kapali-yerlesmeler.html

antebellum: günümüzde kölelik
30.09.2020

“geçmiş asla ölü değildir. hatta geçmiş bile değildir.”
william faulkner

sevgili uğur kutay'ın pazar günü birgün gazetesinde yer alan ak
sarayın arkası başlıklı yazısında anlatılan, gerard bush &
christopher renz'in yönettikleri "savaştan önce / antebellum"
adlı filmden söz ediliyor.
önce aşağıdaki bağlantıdan söz konusu yazıyı okumanızı ve erişebilirseniz filmi izlemenizi öneriyorum.

"ak sarayın arkası": https://www.birgun.net/haber/ak-sarayin-arkasi-316317

bu günün diğer önerileri:
sevgili eriş bilaloğlu'nun kaleme aldığı "‘bir başına’dan daha iyisi: kolektif çalışma" başlıklı bu makalesinde
dile getirdiği bu düşünceler aslında her konu ve dönem için geçerli.

http://bianet.org/bianet/yasam/231282-bir-basina-dan-daha-iyisi-kolektif-calisma



"sanat kritik"'te sevgili necmiye alpay'la, son kitabı "beklediler gitmedik" üzerine yapılmış “sanatın araçları
her zaman bir ‘dış’ amaç için kullanılabiliyor.” başlıklı hoş ve düzeyli bir söyleşi var. keyifle okudum. özellikle
şiir üzerine çok önemli şeyler söylüyor. bence söyleşiyi okuyup, edebi şeyler yayınları arasında çıkan bu
kitabı alıp okumak gerek. özellikle şiir seven ve düşünenler için tabii ki...

http://sanatkritik.com/soylesi/necmiye-alpay-sanatin-araclari-her-zaman-bir-dis-amac-icin-kullanilabiliyor/ 

yaşamı yeniden kurmak
30.09.2020

"yaşamı yeniden kurmak"
 "ve öyle sık değişmeler olacak ki
dünyayı elde etmiş olanlar bile
bırakacaklar onu yeni geleceklere
...
doğru olan elde etmesidir herkesin
önceden verilmiş olan kader payını,
bir antlaşmanın gereğidir bu. ne mutlu
sonuna kadar direnebilmiş olana!"

françois rabelais,gargantua,
çev.: s.eyüboğlu, a.erhat, v. günyol,
s:241-242.

2020'nin başından beri yaşadığımız ve daha da süreceğe benzeyen covid-19 pandemisi yaşamımızı
önceden alışık olduğumuz şekilde sürdürmemizi engelliyor, farklı yaşıyor, bu duruma alışıyor ve
değişiyoruz. giderek daha da çok değişeceğiz gibi görünüyor.
yaşamın içindeki farklı alanlar da olan bitenler de her gün değişiyor, bu alanlardaki yaşam başka
türlü yaşanıyor. bu alanları şekillendirenler sürekli olarak bu konunun üzerinde düşünüyorlar ve en
uygun değişimin ne olacağını tartışıyor ve deniyorlar.
aşağıda bağlantısını verdiğim yazıda örneğin eğitim alanındaki önemli bir sorun tartışılıyor. hepimizi
iş yaşamları, ortamları ve çalışmayla ilgili değişimleri gözlüyor ve üzerinde düşünüyoruz.
sosyalleşme olgusu her gün yeni bir uygulamayla öncekinden farklı hâle geliyor. ekonomi, politika,
sağlık, hukuk, kültür, sanat bu alanların içinde üzerinde yeniden düşünülmesi gereken alanlar
arasında. kuşkusuz burada sanallaşma bu değişimin ana unsurlarından birisi olacak. ama eskiden
olanı şimdi sanal ortamda yapmak yeterli midir sorusunu tartışmak bile çok önemli bence.
herkesin yaşadığını, görüp, hissettiği, düşünüp, bulduğu hatta zaman zaman varettiği değişimleri
yazması paylaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. keşke aşağıdaki yazının benzerlerini bu
alanların tümüyle ilgili olarak okuyabilsek, öğrenebilsek ve tartışabilsek keşke...
"uzaktan eğitim için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 7 beceri"

https://www.egitimpedia.com/uzaktan-egitim-icin-ogrencilerin-ihtiyac-duydugu-7-beceri/



bu günün diğer önerileri:
"bir iki üç, daha fazla ttb, daha fazla sinan..." yiğit bener, artı gerçek, 28.09.2020

https://amp.artigercek.com/yazarlar/yigit-bener/bir-iki-uc-daha-fazla-ttb-daha-fazla-sinan

anlatan kadınlar   
02.10.2020 

"anlatan kadınlar"
"edebiyat alanında roman, öykü, şiir, deneme, anı" üreten kadınları anımsamayı ve anımsatmayı,
yapıtlarının okunmasını ve tartışılmasını sağlamayı amaçlayan bu grup herkese açıktır ve böylelikle bir arşiv
oluşturmayı hedeflemektedir.

"en az yaptıklarımız kadar 
yapmadıklarımızdan da sorumluyuz"

molière

anlatmanın önemi nedir ve neden?
gümüşlük akademisi edebiyat evi olarak 18 mart 2014'ten itibaren sürdürdüğümüz okuma buluşmaları
sırasında kitaplarını okuduğumuz yazarlara dair bilgilere erişmeye çalışırken fark ettiğim önemli iş ya da
hizmetlerden birisinin her yazarla ilgili bir internet sayfasının olmasının gerekliğiydi. o dönemlerde
internetteki anonim bilgi kaynağı vikipedi de engelliydi, dahası orada da her yazara dair yeterli bilgi yoktu.
dahası okuduğumuz kitapları yayınlayan yayınevlerinin internet sayfaları da bu açıdan çok eksikti.
o çalışmalarımız sırasında "kadın" yazarlara dair okumalarımız virginia woolf'tan itibaren, onun kendine ait
bir oda'da anlattıklarından yola çıkarak ve bu ihtiyaçları bir araya getirerek kadın yazarlara ve yapıtlarına
daha çok eğildik. kişisel olarak o sırada en çok yararlandığımız sayfalardan birisi de şimdi sadece ingilizce
sayfalarına erişilebilen women writers of turkey 'di. ancak burada da özellikle yeni yazarlara dair bilgiler
yoktu.
çalışmalar sırasında tanıdığımız, tanıştığımız, bazısı aramıza katılmış bulunan yeni yazarlara dair ise hemen
hiç bir şeyi bulmak o dönemde bulmak, erişmek mümkün değildi.
tüm bu ihtiyaçlardan yola çıkarak böyle bir site hazırlamayı o zamanlardan başlayarak sıkça düşündüm ama
tek başına üstesinden gelmemin mümkün olmadığına karar verdim. hiç bir şey yapmamanın da doğru
olmadığını biliyordum. o nedenle 10 mart 2018'de yani okuma buluşmalarımızın başlamasından tam dört yıl
sonra, buluşmalar için oluşturduğum ve düzenli güncelleştirdiğim bahçeyazı okuma grubu sitesindeki
bilgilerin de desteğiyle, kendi kişisel facebook sayfamda iki fotoğraf eşliğinde ilk anlatan kadınlar paylaşımını
yayınladım. 71 anlatan kadını paylaştıktan sonra gelen olumlu tepkiler üzerine 9 haziran 2018'de
facebook'ta anlatan kadınlar grubunu kurdum ve 72. anlatan kadın olarak sevgili ipek çalışlar'la ilgili
paylaşımı yaptım. bu kapalı bir gruptu grup hakkındaki bilgide aynen;

"edebiyat alanında roman, öykü, şiir, deneme, anı" üreten kadınları anımsamayı ve anımsatmayı,
yapıtlarının okunmasını ve tartışılmasını sağlamayı amaçlayan bu grup herkese açıktır ve böylelikle
bir arşiv oluşturmayı hedeflemektedir.
kişisel duvarımda uzun bir süredir paylaştığım "anlatan kadınlar" paylaşımlarımı bundan sonra bu
grupta sürdüreceğim. arkadaşlarınızı gruba önerebilir, amacına uygun her türlü paylaşımı



yapabilirsiniz. önemli bulduğum ve ilgiyle izlenen bu faaliyeti kişisel duvarımda kaldığım yerden
sürdürüyorum... katılan ve destek olan herkese teşekkürler."

deniliyor ve grubun kurulma amacından bu şekilde söz ediliyordu.
en son olarak 284. paylaşımı yaptığım sırada grubu izleyen kişi sayısı üç yüz yirmiye ulaşmış durumda.
aralarında sayfada kendisinden söz edilen anlatan kadınlar da var. kişisel facebook sayfamdaki 71 anlatan
kadının da halen yüklü olduğu grupta, izleyicilere her hafta en az bir yeni anlatan kadından daha söz ediyor,
tanıtıyorum. ancak bunun yeterli olmadığını ve facebook dışında da anlatan kadınların görünür olmasının
sağlanması gerektiğini düşündüğüm için şimdi bunu bahçeyazı okuma grubunun sitesinde ayrı bir bölüm
olarak ve internet sayfası biçiminde tasarlamaya karar verdim. bunu sürdürebildiğim kadar sürdürmeye ilk
başlarken söz ettiğim bilgilenme, tanıtım, duyurma, özendirme, motive etme, güç verme ve daha çok
anlatan kadın olması için uğraşma, onları, okurlarını ve sevenlerini buluşturma, birbirinden haberdar etme
vb. pek çok imkânı buradan da sürdürmek niyetindeyim. nereye kadar gideceğini ise gösterilen ilgi ve
destek gösterecek. böyle bir haberdar olma hâlinden çok farklı boyutlara evrilecek, yeni hayalleri kurmaya
ve onları gerçekleştirmeye imkân yaratacak bir fırsat olmasını istiyorum.
"neden yapıyorum" sorusu tabii bir çok kişinin aklına gelecektir. yapıyorum çünkü yukarıda anlattığım benim
de gereksinimini duyduğum bir iş bu ve en azından şimdilik yapma imkân ve olanağına sahibim, benden
başka yararlanacak insanların olduğunu bilmek de bu konuda bana güç veriyor.

sayfada neler var?
sayfada da gördüğünüz üzere yandaki biri paylaşım sırasına, diğer ada göre sıralı iki listede yer alan anlatan
kadınların her birine ait yapıtlarını ortaya koyan bir sayfa olacak. yine facebook'ta yaptığım paylaşımlara
aynen burada da yer vereceğim. bir yandan da listedeki tüm anlatan kadınların sayfalarını oluşturmayı
sürdüreceğim. ancak bu noktada yardım ve desteğe gereksinmem olacak. bunun için de hem anlatan
kadınlara, hem de izleyicilere güveniyorum.
göreceğiniz gibi bu sayfalarda öncelikle anlatan kadının biyografisi ve güncel bir fotoğrafı bulunuyor. sonra
her yapıtıyla ilgili bir bölüm var ve bu bölümde, yapıtla ilgili bilgi, yayınlayan yayınevleri, her yeni
yayınlanışında kullanılan kapakların fotoğrafları, eğer varsa yayınevlerindeki kitapla ilgili sayfanın bağlantısı,
kitapla ilgili değerlendirme ve yazılar ve bağlantıları düzenli olarak yer alıyor. ayrıca anlatan kadınla ilgili
gerek kendi, gerekse diğer kurumlardaki kişisel bilgi sayfalarının bağlantıları da mevcut. yine yazarla farklı
zamanlarda yapılmış yazılı ya da görüntülü söyleşilerin bağlantılarına da yer veriliyor. kısacası kendi özel,
kişisel, resmi sitesi olmasa da artık kadın yazarlarla ilgili en son ve en güncel bilgilere tek bir kaynaktan
ulaşma imkânı mevcut olacak.
kuşkusuz ben de gayret edeceğim ama bunların hepsini tek başıma yapmam mümkün değil. dolayısıyla
somut katkı ve desteğe gereksinimim olacak.
eğer sayfamı beğendiyseniz düzenli olarak ziyaret etmeniz, üyesi olduğunuz sosyal ağlarda bağlantısını
paylaşmanız, dahası gerek facebook grubuna katılımı sağlamanız, gerekse doğrudan söz etmenizi önemli
katkı anlamına gelecektir.
izlediğiniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

“susmak yalan söylemektir, 
heykeller kırk yıldır yalan söyler.”

müştak erenus
.



bir film:
anlamak isteyene

04.10.2020

"- şimdi mi? şimdi daha büyük bir savaşımız var.
- bunca zamandır uğruna mücadele ettiğimiz şeyi ebediyete kadar 

istiyoruz.
- bağımsızlığımızı."

alphonse dianou, isyancı lideri

aşağıda bağlantısını verdiğim, bianet'te yer alan bir haber
dolayısıyla izledim "rebellion / l'ordre et la morale" adlı 2011
yapımı filmi. o haberde söz edilen fransız sömürgesi yeni kaledonya'da 1988'de yaşanan bir eylem ve
ardından gerçekleştirilen bir katliamı anlatıyor. gündelik çıkar ve siyaset uğruna ölmeye soyunan, ölen ve
öldürülen insanların gerçek hikâyesi. filmi izleyince çıkarılacak pek çok ders olduğunu düşündüm. tabi
anlamak isteyenler ve gerçekten anlayacak olanların çıkaracağı dersler bunlar.

filmi nette izlediğim bağlantıyı da buraya koyayım. belki izlemek isteyen olur.
https://ugurfilm.com/lordre-et-la-morale/

"yeni kaledonya’da bağımsızlık referandumu" haberi:
https://bianet.org/bianet/dunya/232085-yeni-kaledonya-da-bagimsizlik-referandumu

şiir: "ali'ye"

"yalnızlık unutuluyor, ayrılıklar unutturuluyor   
çünkü kalanlarsa bile bile ya sessiz ya deli

öyleyse ben size hep ali diyeceğim"

ali... ali... ali...
duy beni ali
duy!

duymak için kulağını dört açtıklarını 
ve
asla duymak istemeyeceklerini 
duymadan önce beni duy

ariflerden biri "hoş geldin bebek" derdi

seni duysa, senin olduğunu duysa

bir başkası benim gibi
ali... ali... ali!
diye seslenirdi
duymayacağını bile bile

sonra 
en büyük
yani en âli'nin sen olduğunu söyler
sonra yalnızlıktan kendi duyardı

ama duyururdu da 
ümmet-i âli'ye



yani büyük insanlığa

sen de o büyük insanlığın bir ferdisin artık
hem de büyük bir ferdisin
çünkü adın ali
çünkü ali'sin
çünkü âli'sin 
benden yana
ve seni doğurandan 

ey âli,
âlilerin şahı ali
duy beni

sensin beni mutlu eden
tüm âlemin ortasında 
hem de en yalnız ânımda
bir virgo ile başbaşa iken
ve sirius'u gözlerken

o an âli bir an ali
o an ali'li bir an ali
o an senli bir an,
o an benli bir an
o an en, en, en...
enli bir an
 
renkli ya da renksiz
bir zamana
bir zamanın
bir âli zamanın
küçücük
senin gibi küçücük
ama yine senin gibi 
kocaman bir ânına nakşedilen
bir sönmeyecek yıldızısın ali
hem şimdide
hem gelecekte parlayan

ali'sin çünkü sen
büyük iskenderlerin
küçük iskenderlerin
büyük ali'sisin
küçük ali'sisin
sen

sen doğdun
ben gördüm
geldin, gördün, anladın

biliyorum yeneceksin...
kendini ve ardındakileri
tersine akan nehrin
yolunu geriye döndüreceksin
çünkü geleceksin ali
çünkü ali'sin ali
çünkü âlisin ali

11.10.2020 / 20.44



bir yazı:
"kenti yeniden düşünmek"

 15.10.2020

 
"yaslanacağımız bir duvarla mekanı oluşturabilir, yanına
dikeceğimiz bir ağaçla yaşamı kurabiliriz. mimari böylesi
basit girdilerle başlar. bundan sonrası koca bir ilişkiler,
ihtiyaçlar, olanaklar vb nin örülmesi işidir.. tevazu,
dinleme, işbirliği, dayanışma ve zerafetle. ve elbette
esası insan olan mesleğin etiğini kaybetmeden..."

bu sözler mimar arkadaşım sevgili elif özdemir'in sözleri...
sevgili aytun hasaltun bozkurt'la yaptığı ve artıgerçek te yayınlanan güzel söyleşisinden aldım. keyifle
okuduğum bir söyleşiydi, herkese okumasını öneririm. bu vesile ile kenti ve kentli olmayı düşündüm bir kez
daha. belki okuyanlar da düşünür ve söyleşide dile getirilen olumsuzluklara belki birlikte çözüm bulma
imkânı doğar.
günümüz kentleri burjuvazinin sermayesini daha kolay büyütmek için tasarladıkları kentler. daha önceki
toplumsal yapılarda, sınıflı toplumların hepsinde kentler var. çünkü kent egemen sınıfların kendi yararına
şekillendirdiği birer yaşama alanı. orada hem sömüren, sömürülen ilişkisi simgesel anlamda var ediliyor,
hem de sömürenin daha çok ve kolay sömürmesinin imkânları oluşturuluyor.
şimdiki kentlerin büyük bölümü de öyle. kapitalizmin küreselleştiği günümüzde bütün kentler neredeyse
birbirine benziyor. bu küresel sermayenin somut bir ihtiyacından kaynaklanıyor. söyleşide büyük ölçüde dile
getirilen bu dönüşüm de bu gerçeğin bir sonucu. nasıl tükettiğimiz her şey dünyanın her yerinde aynı
biçimlere, hatta markalara sahipse, kentler de öyle oluyor hızlı bir şekilde.
1985-2000 yılları arasında yaptığım cüzzam taramaları sırasında türkiye'nin hemen bütün şehirlerindeki
değişime tanık olmuş, anadolu şehirlerinin kendi özgünlüklerinin ortadan kalkışını hüzünle izlemiştim. hepsi
istanbul'un kenar mahallelerindeki uydu kentlere benziyordu. 2000'li yıllara geldiğimizde ise örnekler
dünyanın her yerinde birbirine benzer hâle geldi. sevgili elif de dile getirdikleriyle benzer saptamaları daha
incelterek ve mimar diliyle yapıyor.
şu sıralarda metis yayınları tarafından haziran ayında yayınlanan küçülme adlı bir kitap okuyorum. orada
anlatılanlar ve işaret edilenler bu söyleşide anlatılan konuları en genel anlamıyla ve bir somut öneriyle,
küçülme olgusuyla dile getirip tartışıyor. sevgili elif'in spotta paylaştığım sözleri de bunu işaret ediyor, bir
duvar ve bir ağaç ile yaşam alanlarını yeniden oluşturmak mümkün aslında. bence bu kentlerde yirilenlere
ağıt yakmanın ötesinde çok daha anlamlı ve işlevsel.
kentler ve kentlilerkentler ve kentlilertabii ki burada iş herkese düşüyor ama mimarların bu doğrultuda
yapacakları önerileri ve örnekleri de önce dile getirmeleri, sonra da somut olarak oluşturmaları gerekiyor.
sevgili elif'in bu doğrultudaki çabalarını biliyorum. belki bir başka söyleşisinde onları da paylaşır bizimle.
buraya bir de, sevgili italo calvino'nun kitabının ve ondan aldığım ilhamla benim yazdığım "kentler ve
kentliler" adlı kitabımı yeniden anımsatmak istiyorum.



bir film:
"şikago yedilisi" neden şimdi?

22.10.2020 
1968'de şikago'da pek çok kesimden insanın yaptığı bir protestonun
ardından yapılan düzmece bir davanın hikâyesi olaydan elli iki yıl
sonra 2020'de ekranlarda...
 
- 1861'de lincoln, göreve başlama konuşmasında şöyle dedi,
"insanlar anayasal hakları olan hükûmeti değiştirme hakları
zayıfladığında, o hükûmeti parçalama ve devirme hakkını
kullanabilir."
lincoln bu konuşmayı geçtiğimiz yaz lincoln park'ta yapsaydı o da
bizimle birlikte yargılanırdı.
peki hükûmeti devirmek veya parçalamak barışçıl olarak nasıl
yapılabilir?
bu ülkede dört yılda bir yapıyoruz.

the trial of the chicago 7
son olarak bu amerikan filmini izledim. amerika'da 25 eylül'de, bizde

ise geçen hafta gösterime girmiş. yapımcısı "netflix". spottaki sözler bu filmden alıntı. sanırım üzerinde epey
konuşulacak bir film. imdb on üzerinden sekiz puan vermiş.
film altmışlı yılların ortalarında yaşanan gerçek olaylara dayanıyor. aslında holywood'da çok sık yapılan bir
yargılama filmi. iki saati aşkın süren film boyunca aynı salonda bir yargılamanın tanığı oluyoruz.
yargılamada gündeme getirilen olayla ise geri dönüşler şeklinde veriliyor.
filmi fırsatı olan izlemeli ve üzerinde düşünmeli bence. ben en çok şu iki noktayı düşündüm:
1. elli küsur yıl önce yaşanan bu olayın filmi neden şimdi çekilmiş ve şimdi gösteriliyor.
2. bu filmde eleştirilen amerikan adalet sistemi ve özellikle idarenin adalet üzerindeki etkisi ve tutumu ile
söylenmek istenenler küresel bir gerçeği mi işaret ediyor?
başka bir deyişle kapitalist sistemin artık yalan olduğu çok iyi anlaşılan özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi
temellerinden bir başkası olan "adalet" de gerçekten yalan mı?
filmle ilgili okuduğum yazılardan birisi şurada. ekşi sözlükte de ilginç saptamalar var.
sinemacılar yanında hukukçuların da ne diyeceğini doğrusu merak ediyorum.

.



bir kitap, bir portre:
"amerikalı anarşist voltairine de cleyre"

23.10.2020

"birisi, komünizmi ya da bireyciliği veya diğer herhangi bir sistemi seçebilir, kişisel
tercihinin başarısı için propaganda yapabilir ve çalışmalara girişebilir; fakat şunu
bilmelidir ki, kendi sisteminin tek ve şaşmaz olduğunu, her yere, bütün insanlar için her
zaman geçerli olduğunu, onun başarısının, gerçeklikte kanıtlanmasından kaynaklanan
bir iknâ sürecine bağlı olmasına değil de, ne yolla ve ne pahasına olursa olsun garanti
edilmesi gerektiğini düşündüğü an, kesin bir felâketin eşiğinde demektir. hareket
noktası olarak, herkes için özgür olmanın garanti edilmesi son derece önemli ve
zorunludur."

errico maatesta 

voltairine de cleyre'in adını daha önce duydunuz mu bilmiyorum. ben
duymamıştım. 1999 yılında sel yayınları arasında yayınlanan, benim 2003 yılında alıp kütüphaneme
koyduğum, ancak yeni okuduğum amerikalı anarşist voltairine de cleyre'in yaşamı adlı, paul avrich'in
kaleme aldığı biyografi kitabını okuyana kadar haberim yoktu.
amerikalı anarşist voltairine de cleyre'in yaşamıeskiden beri biyografi kitapları ilgimi çekmiştir ama şu
sıralarda daha çok okuduğum kitap temaları arasında önemli bir orana sahip. geçen ay bir başka eylemci
amerikalı kadının, "jane addamsın yaşam öyküsünü okumuştum. voltairine de cleyre hepi topu 45 yıllık
ömrüne pek çok işi ve kocaman denilecek bir yaşamı sığdırmış çok önemli ve değerli bir kadın. vikipedideki
sayfasında oldukça ayrıntılarıyla anlatılmış. paul avrich'in kitabında yazılanlar, bu yaşamın önemli
satırbaşlarıyla birlikte kendisinin söylediklerini de içeriyor. dil ve müzik öğretmenliği yanında onu herkesin
tanımasına yol açan anarşist politik kimliğinin yanında aynı zamanda iyi bir şair de...
kitapta bu şiirlerinden bazıları da yer alıyor.

geçmişi gömerken

ey insanlık sana dönüyorum artık;
tüm varlığımla hizmetindeyim artık!
yıkıp eski aşkı, kucaklıyorum yeniyi;
yıldızların yüzdüğü gökyüzü kadar engin.

hastalıkları başta olmak üzere, atlattığı çeşitli badirelerle başetmeye çalışırken, yaşamının sonuna kadar
mücadeleden vazgeçmeyen bu güzel insanın türkçe'de yayınlanmış tek bir kitabı var: "anarşizm ve doğrudan
eylem"
ancak ingilizce bilenler buradan onun yapıtlarının bir çoğunun metinlerine ulaşabilirler.
keşke o ulaşanlardan bazıları okuduklarını türkçeye çevirseler ve özgürce paylaşıp, herkesin erişebilmesini
sağlasalar.
aşağıdaki bağlantılarda da voltairine de cleyre'e dair çeşitli yazılar var. merak edenlere okumlarını öneririm.



"Voltairine de Cleyre"
https://www.liberfe.org/2020/08/20/zarif-asi-voltairine-de-cleyre/

"Voltairine de Cleyre, zamanında devrim yaratan anarşist ve feminist"
https://fahrenheitmagazine.com/arte/arte-letras/voltairine-de-cleyre-la-anarquista-y-feminista-que-revoluciono-su-tiempo

"Yahudiler ve Anarşist Voltairine De Cleyre" (avram zafer işcen)
https://salom.com.tr/haber-113474-yahudiler_ve_anarsist_voltairine_de_cleyre.html

"küçülme" konusunu okurken aklıma gelenler ve artık değer üzerine
02-24.10.2020

artık değerin hesaplanması, geçmişin ve geleceğin sömürüsü, artık değer oluşumundaki rolü ve değeri.
bir kapitalist işletmenin sabit kurulum gideri bir gelecek hesabı üzerinden yapılır ve o gider kalemi periyodik
amortisman eklenip, işletme sürecine bölünerek bir değer olarak ortaya konur. bu sabit kurulum sermayesi
üzerinden de mal ve hizmet üretiminde emeğe bir pay çıkarılır o pay üzerinden de artık değer hesaplanır. 
bu süreçte bu işletmenin ve üretiminin gelecekte topluma, çevreye ve dünyanın bütününe yönelik verdiği
zararlar ve o zararların giderilmesi için yapılan harcamalar dahil edilmez, başka bir deyişle geleceğin
görünmeyen/gösterilmeyen sömürüsü aslında onun bedelini ödeyenlerin yarattığı değerin sömürülmesi
anlamına gelir ve bu üretim süreci ve ürünün içinde bir değer olarak gösterilmez.
benzer biçimde başka bir değer de gösterilmez. o da işletmenin potansiyel üretim süreci süresinin herhangi
bir nedenle uzamasıdır. bu süre uzadıkça o sürecin önceki durumda hesaplandığı artık değer kârı ve
maksimizasyonu büyür. başka bir deyişle, bu sürecin içinde çalışanların emeğinin payı artar ve yani bu
hesaplayan artan üretim sürecindeki sonraki üretimdeki hakları onlara verilmez ve işletmeciye kâr olarak
yansır. dolayısıyla kapitalist işletmenin kâr/maliyet hesaplamasında bu sürenin artışın bizatihi dönem
içindeki sömürülen artı değerin büyümesine yol açar. böyle bir işletmede benzer biçimde bu sürecin sona
ermesinden sonra yapılan üretim ve o dönemdeki artık değerin hesaplanması da yine sabit yatırım
sermayesi bir figür olarak bu hesaplamada yer almaya devam edeceği için ortaya çıkan kârdaki emek
payının küçük gösterilmesine, başka bir deyişle artık değerin artmasına yol açar. dolayısıyla kapitalizmin kâr
maksimizasyonun yalnız şimdiyi, sonuçları itibariyle geleceği değil aynı zamanda geçmişi de yeniden
değerlemesi üzerinden sürer. başka bir deyişle kapitalist kâr bir sonsuz döngü içinde büyür ve bu
sömürünün kapsam ve içeriğini genişletir. daha doğrudan bir deyişle kapitalizm geçmişi de sömürür ve
bunu sadece kullandığı kaynakların oluşumuna bağlı olan geçmişle sınırlı olarak yapmaz. 

küçülmenin kuralları, tutum ve davranışlar:
 aldığın şekilde bırak, 
 geliştirebiliyorsan geliştir,

 aklını geliştir,
 daha çok öğren, öğrendiğini paylaş,
 yaşamı kolaylaştıracak şeyleri geliştir, ancak bunun bedeli/maliyeti büyük olmasın

 bireysel ve toplumsal maliyeti yükseltme, mümkünse düşür, 
 diyalektik olarak ilişkiselliği bağlamında hesapla,



 bu hesabı zaman içinde yol açacağı maliyeti (geceğe aktarılmış bedel/kredi) hesaplayacak
şekilde düşün,

 başkalarına ek iş çıkarma,
 yapabiliyorsan başkasının çıkardığı ek işleri yerine getir,
 sahip olduklarını bölüş

  gereksiz olan/kullanmadıklarını ver
  gerekli olanları, daha çok gereksimin duyanlarla paylaş,

 küçül: daha az şey kullan, al, tüket,
 kendin yapabileceğin şeyi başkasından isteme, satın alma, tüketme,

"covid19'la 'doğru' mücadele etmek"
27.10-01.11.2020

çözüm öncelikle bu sonuca neden olan enfeksiyon zincirinin hiç oluşturulmaması, eğer oluşmuşsa da bu
zincirin pek çok noktada kırılarak sorunun büyümesinin, dolayısıyla da etkisinin azaltılmasıdır.

 
o çaresiz, o yalnız, o karanlık günde,

siz neredeydiniz diyeceğim, neredeydiniz?
ben perişan, utanmış...bu köyün üstünde,

kahrolurken, siz beyciğim neredeydiniz?
ceyhun atuf kansu, 'kızamuk ağıdı'

kendimi hekim saymadığımı ilân edeli çok oluyor. ama tabii ki bu temel hekimlik bilgisine sahip olmadığım
anlamına gelmiyor. öncelikle kendi çalıştığım konularda olmak üzere, öğrendiğim bilgilerin hepsini sürekli ve
düzenli güncelleştirmesem de en azından temel bilgilere sahip olduğumu söyleyebilirim.
kuramsal ve pratik bilgi yanında, bilgiyle elde edilemeyecek bazı tutum ve alışkanlıklara sahip olmak da çok
önemlidir. bunlar yaşam içinde ve pek çok vesile ile ve yine bir çok bedel ödenerek kazanılıyor ve kuşkusuz
bir düşünce ve ideoloji doğrultusunda şekillenip gelişiyor. bu düşünce ve ideoloji de bazı kavramları nasıl
algılayıp, onlar için nelerin, neden ve nasıl yapılması gerektiğini belirliyor. böyle şekillenmiş tutum ve
alışkanlıklar söz konusu olmadan sadece "yeni ve güncel" bilgiye sahip olmak, yaşama müdahale etme ve
onu değiştirmeye yetmez hiç bir zaman. dahası bir süre sonra, kişiyi sadece o bilgilerin sıradan bir
uygulayıcısı ve savunucusu, dahası belki de "kölesi" yapar.
bir enfeksiyon ya da göğüs hastalıkları uzmanı değilim, keza mikrobiyolog ve epidemiyolog da değilim,
ancak yine de yaklaşık bir yıldır dünya üzerinde yaşadığımız ve giderek daha kötü olduğunu gözlemlediğimiz
covid-19 pandemisi konusunda doğru bildiklerimi söyleme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum.
öncelikle bunu yapıp yapamayacağımı ortaya koymak, bu hak ve yetkinin kaynağını, aşağıda söz edeceğim
bilgilere neden, nerede ve nasıl sahip olduğum bilgisini sunmak, sanırım bu metnin okunması ve kabûlü için
ön koşullardan birisi olacaktır. kanımca böyle yaklaşılması da doğrudur, çünkü ben de bu konuda yazıp
çizenlerin ortaya koyduklarına bakarken bu noktayı irdeleyerek okuyor ve onların ne dediklerini anlamaya ve
haklı olup olmadıklarını saptamaya çalışıyorum.



bilgimin dayanakları, "yeter" ve "gerek" şartlar...
temel tıp eğitimini tam kırk yıl önce tamamladım. onun ardından dört yıl kadar "pratisyen hekim" olarak
çalıştım. bunun yaklaşık iki yılını, bence hâlâ hem tam anlaşılamamış, hem de kendisinden önceki ve
sonrasındaki diğer sağlık hizmet modellerine üstünlüğü reddedilemeyecek olan sosyalizasyon modelini
izleyerek, gözlemleyerek ve uygulayarak geçirdim. bu dönemde sosyalizasyon uygulaması ve sağlık ocağı
deneyimini, onun önemli hocalarından ve uygulayıcılarından birisi olan, her zaman şükranla andığım aslında
büyük bir "halk sağlıkçı" olan sevgili çağatay abi'den (güler) öğrendim. onunla birlikte, doğrudan öğrencileri
olmasam bile her zaman çevrelerinde olabildiğim diğer önemli ve büyük halk sağlığı hocalarının da
anlattıkları, yaptıkları ve yazdıklarından da haberdardım.
bunlar, bence her hekimde olması gereken toplum sağlığı yaklaşımının da temellerini oluşturdu.
sonraki mesleki yaşamımda ise yaklaşık 25 yıl bir enfeksiyon hastalığı benim uzmanlık eğitimimi aldığım
dermatolojinin bir alt alanı oldu. bu yazıdaki savlara dayanak oluşturacak temel bilginin ötesinde bana ciddi
bir uygulama deneyimi de sunan bu alanda, hâlâ en çok korkulan ve bir dönem avrupa dahil dünyanın her
yerinde en çok kaçınılan "cüzzam/lepra" hastalığının, bu coğrafyada başarıyla sonuçlanan "kontrol
projesi"nin değişik konumlarında aktif olarak ve hem alanda, hem de klinik olarak görev yaptım.
bu süreçte sadece tıbbi bilgi değil, bir bulaşıcı hastalık sorununa yaklaşım ve çözüm konusunda çok önemli
olan, problem çözme, akıl yürütme ve süreçten öğrenme konularında yerli yabancı çok önemli hocaların
tedris-i rahlesinden geçmiş oldum. dahası yine bu sırada çeşitli bilimsel araştırmaların içinde yer aldım ve
onlara katkıda bulundum. bu bağlamda sağlık hizmet sunumu ve sağlık yönetimi konusundaki yurt içi ve
dışında aldığım eğitim ve kurslardan da söz etmeliyim.
cüzzamla ilgili çalışmalar sırasında aynı bölgelerde önemli bir salgın oluşturan "şark çıbanı" hastalığının da
konrolüyle ilgili ön çalışmalarda yer aldım, bu konuda uygulamaya geçilmese de lepra konusundaki bilgi ve
deneyimlerden yola çıkarak bir kontrol programı projesi yazdım.
yaklaşık 30 yıllık bu süreçte, farklı ülkelerin ve yerlerin hizmetlerini yerinde görüp yaşamamın da bu bilgilere
önemli oranda katkı sağladığını söyleyebilirim. bunlar arasında özellikle ingiltere'deki "ulusal sağlık
sistemi"(nih) ve her ne kadar sosyalist sistem çöktükten sonra görmüş olsam da azerbeycan'da sosyalist
dönemde yapılan uygulamalardan kalanları yerinde gördüm.
ayrıca bu konuda yine önemli olduğunu düşündüğüm bir modelden de söz etmeliyim. bu kez "batının taşıma
suyuyla özel bir alanda hizmet sunma" olgusunu etiyopya'daki sağlık hizmetini, hem de "sol" bir darbeden
sonra, kübalıların hemen her alanda iş başında olduğu dönemde izledim, tanık oldum ve kısa bir dönem de
olsa alan uygulamasında yer aldım.
bunlara sağlık hizmetine eleştirel bir gözle bakmayı, eksiği, yanlışı, yanılgı ve önyargılarla, koşullandırmaları
daha kolay görmeyi sağlayan bir "sağlık medyası alanı" deneyimimi de eklemeliyim.
tüm bunlar, sağlıkla ilgili bilgi ve görgü anlamında en azından "gerek şart"ın söz konusu olduğunu gösteren
ve sanırım kimsenin önemini reddemeyeceği olgu, durum ve gerçeklerdir.
ama bence bunların üzerinde bir başka "yeter şart" ları vardır.
bunlardan birisi bu alana, hizmete verenlerin yani "hekim" ve sağlıkçıların gözünden değil, bu hizmetin
hedefi olan, onlardan yararlanan, çoğu zaman da talep edip, taleplerinin gereğine ulaşamayan ve bu yüzden
mağdur olanların tarafından ve onlar açısından bakabilmektir. ben bunu da on yılı aşkın süresi hasta hakları
konusundaki aktif çalışmalarım sırasında öğrendim.
ikincisi de "hastalığın değil, sağlığın önce gelmesi" ilkesidir. bunu da daha öğrenciliğimden başlayarak aktif
hekimlik dönemimde içinde, yanında, en kötü ihtimâlle kıyısında köşesinde bulunduğum bir başka eğitim



odağım olan meslek örgütümde öğrendim.
bu örgüt daima "hak temelli" yaklaşımı, "sağlık hakkı" olgu ve kavramıyla ile birlikte önceleyen bir bakış açısı
ve yaklaşıma sahip olmuş ve olmaktadır. bu sağlgınla ilgili şu andaki yaklaşımı, söylem ve eleştirileriyle en
doğru ve en yerinde tutumları tarif eden, bu yüzden de iktidar odaklarının ortadan kaldırmak için uğraştıkları
bir yapıdır.
bunlar da kanımca yeter şartın gerekleri ve tamamlayıcısıdır. dolayısıyla böyle bir toplumsal sağlık sorunun
çözümüne dair temel yaklaşımları, en azından bu tür sağlık sorunlarına nasıl bakılması, dahası çözümlerinde
nelerin öncelenmesi, doğru tutum ve davranışların neler olması gerektiği konularında düşündüklerimi dile
getirme, hak, yetki ve ödevim olduğumu düşünüyorum. bu çerçevede tanımlanmış bütünlüklü bir bakış ve
yaklaşım, doğru çözümler ortaya koyabilir ve bunların hepsi covid19'la mücadeledenin bence temel
unsurlarıdır. bunların herhangi biri eksik olduğunda verilecek mücadelenin de o bakımdan eksik olacağı,
dolayısıyla başarının da sınırlı olacağı öngörülebilir. daha genel bağlamıyla söyleyeyim, covid19'la gerçekten
mücadeleyi şekillendirecek olan iki temel unsurdan ilki toplumcu ve antikapitalist bir bakışın gerekliğidir ve
bu olmazsa olmaz bir ön koşuldur.
ikincisi de soruna sadece bir salgın hastalığın tedavi ve kontrol altına alınması olarak bakılmaması; bunun
öncesinde sağlığı ve sağlıklılık hâlini bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; toplumu oluşturan tüm bireylerin
sağlığının, hem de sağlığın belirleyicilerinin etkisi altında şekillendiğini bilen, sorunların ve çözümlerin de
ancak bunlar bilindiğinde saptanıp bulunabileceğini düşünen ve bunu önceleyen bir yaklaşımın söz konusu
olmasıdır. bir başka deyişle şu anda gözlemlediğimizin tersine ve onun üzerinde bir yaklaşımın
benimsenmesidir.

yapılan yanlışlar ve olması gereken doğrular
bugün bu konuda yapılanlar, sağlığın ve sağlıklılığın toplumun sadece kendilerini destekleyen kesimlerinin
hakkı olduğu düşüncesiyle sunulmaktadır. dolayısıyla yapılan her şey kendi öncelikli amaçlarına yönelik
hizmet sunanlara, kendi değer ve kurallarına uygun davranıp yaşayanlara, kendi biat etmiş kullarına tanrının
verdiği izin ne kadarsa o kadarını yapmayı yeterli gören, bu işlerin sadece kendi sorumluluğu ve kendine
özgü bir hak ve görev olduğu düşünen, son çıktının da aslında "toplumun iyiliği" değil, bu sektörden küresel
anlamda sağlanacak "kâr olarak gören" ve önceliği bunlara verip, sorunu sadece bir kriz yönetimi olarak
tanımlayanlarca, mevcut küresel örnekleri taklit ederek ve hizmeti bu bakışla planlayıp yürütenlerle birlikte
ve onlara benzer şekilde davranılarak çözümlenmeye çalışılmaktadır. hepimizin tanık olduğu bu kesimin
ulaştığı sonuç ise her anlamıyla tam bir başarısızlıktır.
bu saptamaları yaptıktan sonra, bu sorunun çözümüne dair nelerin yapılması gerektiği konusundaki
düşünce ve yaklaşımlarımı ortaya koyabileceğimi düşünüyor, dolayısıyla buradan sonrasının bu noktaya
kadar söylediklerimi doğal, mantıklı ve doğru olarak görenler tarafından okuncağını bilerek yazıyorum.
bilindiği üzere bu sorun başından beri bir "pandemi" olarak tanımlanmaktadır. dünyadaki tüm yaşamın ve
kapitalizmin artık küresel olarak yaşandığı 21. yüzyılda olaya basitçe bu adın verilmesi bana çok anlamlı
gelmemektedir.
üçüncü bin yılın başından beri dünya sağlık alanında zaten bu tür sorunlarla uğraşmaktadır ve bu hiç kimse
için yeni bir durum değildir. diğer yandan bu çok cafcaflı adın gündem edilmesinin ardında, bence, sorunun
büyüklüğünü gösterme dışında bir amaç söz konusudur. başka bir deyişle bu sözcüğün seçilmesi tesadüf
değildir. çünkü bu kavram kullanılarak "bu sorun sadece benim, bizim sorunumuz değil, dünyanın
sorunudur, dolayısıyla yetersizlik, başarısılık ve eksikliklerin sorumlusu olarak beni, bizi görmeyin" de
denilmiş oluyor. bu söylem sorunun verdiği zarar ve kaybın sorumluluğunu üzerinden atan sorumluluğu
başka yerlere ve bir anlamda da tanrıya havale etmenin bir başka biçimde ifadesidir.



geçtiğimiz on aylık dönemde bunun pek çok örneğini çeşitli söylem ve uygulamalara tanık olarak birlikte
yaşadık. dolayısıyla yönelinen hedef benim yukarıda belirttiğim sonuçlardan çok başkadır ve bu
kavramsallaştırma sadece propaganda amaçlı ve görev düzlemini de buna göre şekillendirmek için
bulunmuş bir kolaylaştırıcı bir nitelik taşımaktadır.
bence yaşadığımız bu durum adı ne olursa olsun, özünde bireyleri ve dolayısıyla toplumu tehdit eden bir
toplumsal enfeksiyon hastalığı yani bir salgındır ve bunun çözümü öncelikle bu sonuca neden olan
enfeksiyon zincirinin hiç oluşturulmaması, eğer oluşmuşsa da bu zincirin pek çok noktada kırılarak sorunun
büyümesinin, dolayısıyla da etkisinin azaltılmasıdır. zincirin oluşmasını önlemek, etkenin hedef nüfusunun
etkenden korumak, zinciri kırmak ise hastalığa yakalanmış olanların toplumla ilişkisini kesmektir. aşı
olmasığı için korunma "maruziyet"in engellenmesi, bulaşın engellenmesi ise "karantina" ile sağlanabilir. tek
başına mevcut hastaları tedavi etmek, bu zinciri kırmaya yetmeyecektir. burada mevcut hastalar yanında
onlara hizmet eden kişiler hasta olmasalar da zincirin sürdürülmesinin en önce gelen sorumlularıdır.
dolayısıyla onların da hastalık belirtilerini taşımasalar da potansiyel hasta olarak kabul edilmeleri
zorunluluktur ve bu kesimlerin de toplumla ilişkilerinin tümüyle engellenmesi gerekir.
bu yaklaşım bir yandan da, aslında son on beş yıldır, dünyanın pek çok yeriyle koşut bir şekilde burada da
uygulanan, aile hekimliği modeliyle, ondan önce eksik gedik ve kısmen de olsa uygulanan sosyalizasyon
(sağlık ocağı sistemi) arasındaki farkı ortaya koyacak sonuçlardan yola çıkarak yapılan yanlışları gösterecek
niteliktedir.
yukarıda anlattığım nedenlerle ben yaklaşımımı buradan kuruyorum, bunu yaparken de dünyanın sorununu
çözme görevinin benim görevim olmadığını, zaten bunu yapacak yeterlilik ve kapasitede olmadığımın
bilinciyle hareket ettiğimi, ancak bu yaklaşımın aslında küresel ölçekte benimsenmesi gerektiğini belirtmek
durumundayım. dolayısıyla soruna "küresel düşünüp yerel çözümler üreterek" değil de yerel, hattâ
"noktasal" düşünüp, bunun çıktılarının daha geniş ölçekli düşüncelere de zemin oluşturması yaklaşımını
benimseyeceğim.
bu bakışla benim yerelim elbette bir sağlık ocağı bölgesinden oluşacak ve yükümlülüğüm de sağlık
ocağıbölgesindeki herkesin sağlıklılığını sürdürmek olacaktır.
dolayısıyla dikkât edilmesi gereken temel nokta ve amaç sadece hastaları tedavi etmek, onları yalıtmak ve
bu enfeksiyonu kontrol altına almak değildir; asıl olarak buradaki henüz hastalanmamış kesimlerin bu
durumlarını yani sağlıklılık hâllerini sürdürmeyi sağlamaktır, başka bir deyişle yapılması gereken iş
şimdikinden farklı olarak hastalık için değil, sağlık için uğraşmaktır.
sonra yine tartışmak kaydıyla iki yaklaşım arasındaki şu somut farklılıkların da altı çizilmelidir:
ilkinde hastaların saptanması tedavisi ve yalıtılması birincil ve öncelikli, zinciri oluşturan bulaşın önceki ve
sonraki kaynaklarının izini sürmek ise ikincil ve önemsizdir. bu bağlamda henüz hastalık belirtisi
taşımayanların ne yapıp nasıl davranacağı içinde bulundukları risk ve tehlike en genel bağlamıyla
tanımlanmış ve onların bireysel tutum ve davranışlarına bırakılmıştır.
benim önereceğim sağlığı ve sağlıklılığı önceleyen çözümde ise sağlıklı olanların bu hâllerini sürdürmelerine
yönelik bazı işler birincil ve öncelikli, mevcut hastaların tedavi ve izolasyonu ise ikincil ve hastalığın seyrine
bağlı olarak şekillendirilmiştir.
bu farkın nedeni irdelenirken de bu pandeminin kontrolu sürecinde somut olarak yapılan ve yapılması
düşünülen işler irdelenmelidir. eğer bunlar aşağıdaki işler olarak tanımlanıyorsa, burada öncelikle ve ciddi
olarak başka düşünceler ve planların da gündemde olduğu gözardı edilmemelidir:
1. salgını olası 'en az kayıp/zayiat'la atlatacak işlere odaklaşmak,
2. bu salgını yapan etkene karşı bağışıklanmış nüfusu çoğaltmak,



3. bu süreç ve onun yönetiminden bazı somut yan kazançlar ve çıkarlar elde etmek
4. sağlık için değil örneğin iktidarı elde tutmak için bazı şeyler yapmak.
5. geleceğe dair bazı dersler ve sonuçlar elde etmek.
ben bunların hepsini reddederek, amacımı ve yapacağım işleri tümüyle bu salgından etkilenmeyecek ve en
azından bu hastalık açısında sağlıklılık hâlini sürdürecek bir ocak bölgesi nüfusunun korunması olarak
tanımladığımı ve aşağıda bunu sağlayacak işler yapmayı öneriyorum.
doğal olarak kendimi de yukarıda söz ettiğim bilgi ve deneyimlerle donanmış bu sağlık ocağında görev
yapan ekibin bir üyesi ve "hekimi" olarak tanımlıyorum.
şimdi denilecektir ki "keşke sorun bu kadar basit olsa! biz bir ülkeden hattâ dünyadan söz ediyoruz!"
işte temel yanılgılardan birisi de budur bence. eğer bu salgın sırasında bir sağlık ocağı bölgesindeki
insanların en azından bu açıdan sağlıklılık hâlinin devamını sağlayamazsanız, ne o ocağın içinde olduğu ilçe
ve şehirde, ne de o şehrin yer aldığı ülkede, dolayısıyla dünyada bu hastalığı kontrol altına alamaz, insanları
sağlıklı kılamazsınız. çünkü sağlık ocağı bölgesindeki yaklaşım bir ilçe ve şehirde de aynı şekilde olmazsa
arzulanan sonuca ulaşılamaz. başka bir deyişle burada anlatacağım yaklaşım bu sağlık ocağına komşu diğer
sağlık ocaklarında, onların biraraya gelmesiyle oluşan sağlık gruplarında, hizmetin ilçe bazında örgütlendiği
yerlerde ilçelerde, giderek şehirlerde ve ülkenin tümünde benzer biçimde sürdürülmelidir. tabii ki bunun
sonucunda dünyada da bir model önerisinde bulunuşmuş olacaktır.

neler nasıl yapılmalıdır?
söz ettiğim modelde yapılacak işler ve işlerlik satır başlarıyla şöyledir:
1. toplumun tümünü en son bireyine kadar doğru, tam ve sürekli biçimde bilgilendirmek,
2. henüz hastalanmamış (sağlıklı) nüfusun yaşam alanının böyle olmayan, ya da böyle olup olmadığı
bilinmeyen alanlarla arasındaki sınırı kontrol altında tutmak, bu sınırdan içeriye geçişleri engellemek, bu
kişileri ve herhangi bir nedenle korunmuş alandan zorunlu nedenlerle dışarı çıkmak durumunda olanları da
eğer geri dönerlerse aynı şekilde ve hastalığın olası kuluçka süresi kadar bu giriş noktalarında karantinaya
almak.
bu amaç doğrultusunda belilenmiş alanın giriş çıkış noktalarında (a) kontrol amaçlı sağlık istasyonları
oluşturmak, (b) giren kişilerin söz konusu karantina süresinde içinde bulunacakları barınma, bekleme
alanları oluşturmak ve bunların iaşe ve ibatesini eksiksiz biçimiyle sağlanmış karantina birimleri kurmak.
3. alan içinde kalan herkesin tek tek "kuşkulu temas" durumlarını kontrol etmek, kuluçka süresi kadar süre
içinde alan dışına çıkmışlarsa, ya da alana dışarıdan giren kişilerle temas etmişlerse bu kişilerin ve
kendilerinin alan içinde olan ocak bölgesi nüfusundan olanlarla temas durumlarının listelenmesini ve
bunların merkezi bir kayıt sistemiyle izlenmesini sağlamak. bu kişilerin tümünün yani temasta bulunanların
kendi mekân ve ortamlarında karantinaya alınmasını sağlamak.
4. herhangi bir biçimde hastalık belirtileri taşıyanları, durumlarına bakarak ya bulundukları yerde, durumları
ciddi ise ilgili merkezlere sevkini yaparak, aile bireyleri ve çevresindeki kişilerle, yine aynı sürede temasta
bulundukları kişileri benzer biçimde karantinaya almak.
5. bu kontrollar sonunda karantina ve izlemede olanların dışındaki tüm nüfusun olağan yaşamını
sürdürümesini sağlamak.
6. bu konuyla uğraşan sağlık personeli ve yardımcılarının da gerekli tüm tedbirleri alarak ve uygun giysi ve
donanımla hizmeti sürdürmeleri, sürekli olarak belirli bir bölgede ve toplu olarak barınmasını, işlerini
buradan sürdürmelerini sağlamak.



bu temel ilkeleri yaşama geçirmek üzere şunlar yapılacaktır.
olaydan haberdar olunduğu anda öncelikli ve acil olarak bu yapının temel unsurlarından birisi olan sağlık
ocağı kurulu toplanır. bu ilçe ve şehirler hattâ ülke düzeyinde yapılması gereken en önemli işlerden birisidir
ve şu ana kadar yapılmamıştır, mevcut sıkıntıların büyük bölümü de bundan kaynaklanmaktadır.
bu kurulların nasıl oluşacağı söz konusu yasada belirlenmiştir, dolayısıyla diğer düzeylerde oluşturulması da
aynı mantık ve kurallar çerçevesinde yapılabilir. bu kurulu gerektiği şekilde bilgilendirip yapılması gerekenler
işaret edildikten sonra kurul, şu iki işin eş zamanlı olarak yapılması konusunda hemen karar alır ve bu
kararları uygulayacak şekilde söz konusu topluluğun bütününe bu çabaya dahil olmalarını ve işbirliği
yapmalarını önerir.
1. ocak bölgesine girişlerin tümünün kontrol altına alınması ve buralarda kurulacak istasyonlarla hemen
birer karantina oluşturulmasını sağlanması. burada ocak bölgesine giriş çıkışların sayısı söz konusu
uygulama gerçekleştirilemeyecek kadar çoksa bunların bazıları kapatılarak, kontrollü girişlerin söz konusu
düzenlemenin yapıldığı noktalardan olacağı da bu karara dahil edilir.
2. eldeki mevcut imkânlar değerlendirildikten sonra ocak bölgesinde bulunan kişilerin en uçta olanları dahil,
burada yaşayan tüm kişiler durumdan haberdar edilip, ayrıntıları o sırada tam olarak netleşmese de, her
enfeksiyon hastalığında alınması gereken önlemlerin alınmasının zorunlu olduğu, buna yönelik bir davranış
modelinin benimsenmesi gerektiği, bunun temel bir kural olduğu duyurulur. başka bir deyişle, elde edilen
her yeni bilginin ekleneceği doğru ve tam bilgilendirme hedef nüfusun tümüne yönelik olarak sunulur,
yapılması gerekenler açık ve somut olarak belirtilir. bu bağlamda enfeksiyonun ortaya çıkması için bu
enfeksiyona yakalanmış bir hastayla temasın mutlak gerektiği, dolayısıyla bu maruziyetin söz konusu
olmaması için gereken tutum ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiği söylenir, dolayısıyla "kuşkulu
temas" bu hastalıkta en önemli unsur olduğundan, böyle bir temas kuşkusu olanları, yani olay gündeme
geldiği sırada ve öncesinde (kuluçka ve bulaş süresi içinde olmak kaydıyla) sağlık ocağı bölgesi dışına çıkan
ve dışından içine gelen kişilere yönelik olası yeni ve farklı temasların kaydını herkesinn tutması istenir. bu
durumda bir kişi ya da kişiler varsa öncelikle onların bilgisini toplanır ve merkezileştirilir. bu kişilerin
bulunduğu yerler ocak bölgesinin yerleşim planına işlenir, onlar hastalık yönünden o anda kontrol edilir,
onlar ve onlarla temas eden herkes herhangi bir belirti çıkana ve / veya söz konusu kuluçka süresi bitene
kadar kendi evlerinde olmak üzere zorunlu karantina uygulanması sağlanır.
bu kuşkulu kişiler dışındaki kişiler için sağlık ocağı bölgesindeki yaşamın normal olarak sürebileceğini hiç bir
şekilde özel korunma tedbiri alınmasına gerek olmadığı da yine tüm ocak bölgesi yaşayanlarına duyurulur,
belirli aralıklarla da kuralına uygun seçimlerle kontroller yapılır, herhangi bir riskin erken farkına varılması
için gayret gösterilir.
ocak bölgesinde yaşayanlar arasında eğer ocak bölgesi dışında çalışan dolayısıyla doğal yaşamı gereği işine
gidecek kişiler varsa, bu kişilere işlerine devam etme kararlığındalarsa, onları salgın tümüyle bitene kadar
yine ocak bölgesinin giriş çıkış noktalarına kurulacak özel konaklama ve barınma alanlarında yaşamaları
sağlanır, bunun için gerekli altyapı o kontrollu giriş çıkış noktalarının hemen yanında oluşturulur, onlara
kendi aileleri ve ocak bölgesi toplumunun gereken desteği sunacağı duyurulur. böylelikle bu kişilerin ocak
bölgesindeki sağlıklı kişiler için birer kuşkulu temasta bulunması engellenir. benzer biçimde iş ve çalışma
dışında böyle giriş çıkış zorunluğu olan kişileri de aynı uygulama kapsamı içinde tutulur.
eğer sağlık ocağı bölgesi içinde, bu bölge dışındaki kişilerin günü birlik geldikleri, işyeri, okul, resmi kurum,
yurt, kreş, vb. yerler varsa bu alanlarını da "özel karantina bölgesi" olarak tanımlanması sağlanır, buralara
gelecek kişilerin giriş çıkışları ve korunmuş alanda serbestçe bulunmaları sınırlanır, ocak bölgesine girişten
bu ortamlara varana kadar kontrol noktasında bulunan özel araçlarla ve ocak bölgesindeki sağlıklı kişilerle
temas etmeden, adeta bir tünelleme sistemi kurularak onların buralara varması ve işleri bitince aynı şekilde



geri dönmeleri sağlanır.
bu bağlamda ocak bölgesindeki nüfusun ihtiyacı olan, ancak ocak bölgesi dışından temin edilen her şey olası
bulaş süreleri dikkâte alınarak (başlangıçta canlı bir kişi geçerli kuluçka süresi, süre olarak belirlenecektir.)
yine giriş çıkış bölgelerindeki özel depolarda bu süre kadar muhafazalarını sağlayacak şekilde bir önlemler
alınır, bu yolla da insan dışı temas ve bulaş olasılığı ortadan kaldırılır.
böylelikle sağlık ocağı bölgesi öncelikle "salgından etkilenmemiş 'korunmuş', 'güvenli' bir alan" hâline
getirilmiş olur, alınan önlemleri aksatılmadan yapılan her şeye ve karşılaşılan sonuçlara ve gelişmelere dair
bilgiler, hem ocak bölgesindeki topluluğa sunulur, hem de komşu ve daha üst düzey merkezlere yönelik
olarak gerekli veri ve bilgi akışı sağlanır.
böylelikle sağlıklı kişiler açısından belirlenen alanda tam bir serbestiyet, onun dışı için de tam bir izolasyon
sağlanmış olur, bu önlemlerle birlikte salgın tüm ülkede tümüyle sona erene, ya da bir aşı ile tam ve kesin
bir bağışıklık sağlanana kadar bu düzenlemeler sürdürülür.
bunlar yapıldığı sırada, eğer bu bölge içinde bu önlemlere rağmen ortaya çıkan gerçek hasta ve olgular
varsa, bunların da tedavi ve izlemelerini eğer sahip olunan imkân ve koşullar yeterli ise oldukları yerde,
değilse yine ocak bölgesindeki diğer kişilere temas etmeksizin ve daha önce söz edilmiş tünelleme
yöntemiyle gerekli merkezlere yönlendirilir. bu hasta kişilerin yakınlarına ve temaslılarına da yine benzer
sürelerle ve biçimlerde karantina içinde yaşamlarını sürdürmeleri ve izlenmeleri sağlanır. bu kişiler herhangi
bir kontrol ve değerlendirme nedeniyle ocak bölgesi dışına çıkmak zorunda olurlarsa, çıkışları ve sonuç ne
olursa olsun eğer geri dönmüşlerse, dönüşleri yine aynı biçimde sağlıklı bireylerle temas ettirilmeden
sağlanır ve evlerinde karantinada tutulamalarına devam edilir.
tabi bu hasta bulunan ev ve odaklar için de ocak bölgesinde yapılanların benzeri uygulanabilir, eğer temaslı
sayısı çoksa yine onlarla temas etmeyenler arasında bir sınır çizilerek uygulamalar aynı şekilde yapılabilir.
burada da hedef yine hastalığın söz konusu olmadığı "sağlıklı" alanları belirlemek ve bu alanlardaki
insanların, kuşkulu alanlarla temaslarını önlemek, böylelikle "korunmuş alanlar"ı daha küçük ölçekte
oluşturmak ve süreleri gözeterek ve eğer bir sorun çıkmamışsa bu korunmuş alanları birbirlerine bağlayarak
bu alanların genişlemesini sağlamak ve bu alanlarda eskiden olduğu gibi normal yaşamların sürmesi
sağlanır, bu doğrultuda gerekli destekler sunulur ve uygulanır.
ocak bölgesi içinde hasta sayısı çoğalırsa zaman korunmuş alanın ölçeği küçülterek aynı şeyler sokaklar,
siteler ve evler olarak daha küçük ölçekli olarak da uygulanabilir.
hastalığa dair bilgiler çoğaldıkça da sırasıyla risklerin daha çok olduğu kişi ve kesimleri daha özel ve özenli
korunması, bu anlamda bir risk haritası ve listesi oluşturulması, bu bakımdan ihtiyaç olan ve gerekli
kaynakların (aşılar, ilaçlar, diğer bakım unsurları, araç ve gereçler) neler oldukları, nerelerden, nasıl ve ne
kadar temin edileceğinin saptanmasına yönelik çalışmalar düzenli ve sürekli olarak yapılır.
bunlar yapılırken ocak bölgesine komşu diğer ocak bölgelerinde de aynı şeylerin yapılmasının sağlanması
hedeflenir, aynı biçimde korunmuş ve riskten arındırılmış bölgeler birleştirilerek daha geniş alanlar
oluşturulur, korunma ve karantina alanları bu alanların sınırlarında yeniden kurgulanır ve o noktalara
taşınır, sonuçta bu geniş alan içinde yaşamın normal biçimde sürmesi sağlanır.
"korunmuş ocak bölgeleri"nin birleşmesiyle korunmuş ilçelerin benzer biçimde bağlantılandırılması, korunma
ve önleme tedbirleri sürdürülmek kaydıyla buralardaki yaşamın normale dönmesinin sağlanması da bir
sonraki hedef ve iş olur. böylelikle illerdeki korunmuş alanlar yine komşuluk temelli olarak birbirleriyle
irtibatlandırılır, eğer bu alanlar ilin bütünü düzeyinde olursa o zaman korunmuş illerin birbirleriyle
temaslarını sağlayarak korunmuş bölgeler oluşturulması gündeme getirilir. böylelikle hasta ve temaslıların
izolasyonu ile korunmuş alanların birlikte oluşturulması sağlandığı ve bunların irtibatı kesildiği için normal
yaşam faaliyetleri her yerde eskiden olduğu gibi sürdürülebilir.



yukarıda anlattığım şey en başında yani böyle bir sorun yokken ya da yük çok azken yapılmış olsaydı, bugün
böyle bir sorunla uğraşmıyor olurduk. tabii ki bu çözüm ve uygulamalar şu anda da istenilen her yerde söz
konusu olabilir.
ancak şimdi öncelikle mevcut hastalarla uğraşmak gibi bir devasa yük söz konusu ve bunlara yönelik
yapılması gerekenler de yapılmak durumundadır.
yine de henüz hastalanmamış kişileri şimdi olduğu gibi "hastalanmayı ya da aşılanmayı" bekleyerek
bekletmek de kanımca asıl ve en temel yanlıştır, bunun sonucunda herkesin bir şekilde etkenle karşılaşması
olacak ve kayıplar büyüyecektir.
bu bakış ve yeni bir yaklaşım en azından etkilenmemiş yerler ve kesimler için öncelenebilir, burada yine en
küçük ölçekten yola çıkarak söz konusu "korunmuş alanlar" yaratılıp süreç içinde bunların birleşmesi
sağlanarak korunmuş nüfusun sayı ve alanca genişlemesi sağlanabilir.
ama burada önemli olan en başta da dediğim gibi yaklaşımdır. amaç, sadece hasta olanı saptamak ve
yapılabildiği kadar tedavi etmeye çalışmak, bu arada da ölenlerin ölümlerini bu sonucun kaçınılmazlığını
bahane ederek meşrulaştırmak olunca yapılacak olanlar dolayısıyla da sonuçlar farklı olacaktır.
tam bu noktada aklıma ceyhun atuf kansu'nun "kızamuk ağıdı" aklıma geliyor. o yüzden girişe bu şiiri
ekledim.
orada söz edilen çocukları, toplumun tüm bireyleri hâline getirmezsek bu yıl covid-19, gelecek yıl movid20,
sonraki yıl zovid21'le uğraşır ve ama asla sağlıklılık ve dolayısıyla da tam iyilik hâline ulaşamamış bir toplum
ve dünya olarak kalır, bundan başka da bir çaremiz olmaz, sonuçta da hekim olmanın, sağlık hizmetinin ve
hekimliğin de bir anlam ve önemi kalmaz.
maruzatım ve önerim budur, kalın sağlıcakla,
covidsiz bir geleceğe

"bahceyazı okuma grubu"
01.11.2020

tam yedi yılda gümüşlük, istanbul ve izmir'de biraraya gelen yüze yakın arkadaş, yerli yabancı 80 farklı
yazarın 112 yapıtını hep beraber okuduk, konuştuk ve tartıştık. bunların hepsinden oluşan bir büyük kaynak
herkese açık...

okumak yeni bir dünya kurmaktır, birlikte okumak, 
kurulan yeni dünyasının provasını yapmaktır.

birlikte okuyanlardan biri

okumanın önemi nedir ve neden?
anlatan kadınlar yazısının girişinde söz ettiğim gümüşlük akademisi edebiyat evi bahçeyazı okuma grubu
orada da vurguladığım gibi ilk buluşmasını gerçekleştirdiği 18 mart 2014'ten buyana geçen yedi yılda
sözyleşi ve paylaşım amaçlı bir araya geldiğimiz konuk yazarlarla, yaz dönemlerinde yaptığımız gün batımı
şiir akşamlarında şiirlerini okuduğumuz yazarlar dışında yerli ve yabancı 80 yazarın 112 kitabını birlikte
okuyan sekseni aşkın insanın bir araya geldiği, yeni söylemle belirtirsek bir tür müşterektir.
bu müşterek bugüne kadar gümüşlük akademisi merkez olmak üzere üç farklı merkezde etkinliklerini



sürdürdü. tümünün kaydı, bunları herkesle paylaşmak üzere oluşturulmuş bu sitede günü gününe
kaydediliyor ve orada görülebiliyor.
sitenin sol tarafında kayan çerçevede bu güne kadar okunan kitapları görmek mümkün. o kitap
fotoğraflarının üzerine "tık"landığında ise asıl sandık açılıyor ve orada o kitaba ve kitabın yazarına dair
pekçok bilgi ve o bilgilere erişilecek bağlantılar yer alıyor. herhangi bir okur, bu kitaplarla ilgili bilgileri ve o
kitaba dair değerlendirmeleri okuyarak, kitabını seçebilir, o kitapla ilgili kendi düşüncelerini bunlarla
kıyaslayıp bri başka okuma gerçekleştirebilir. dahası orada yer almasını istediği düşünceleri de bizlerle
paylaşabilir.
sitenin eş zamanlı güncelleştirilen bir de facebook grubu bulunuyor. burayı an itibariyle 219'u aktif bir
şekilde katılan 618 kişi izliyor, burada bulunan bilgi ve dokümanlardan da yararlanabiliyor.
ayrıca üç grubun her birinin sadece aktif ve canlı katılımcılarına ait bir de iletişim ve yazışma grupları var.
burada okunan tüm kitaplara dair düşünce, yorum, kaynak vb. her türlü bilgiyi paylaşmak ve erişmek de
mümkün.
üç grubun içinde yer alan üyeler, corona günlerinde yaklaşık yedi aydır bir de eş zamanlı okuma
sürdürüyorlar. ünlü fransız yazar marcel proust'un "kayıp zamanın izinde" dizi romanının okunduğu bu canlı
ve eş zamanlı okumada beşinci kitap olan "mahpus" hâlen okunmakta.
grubu her kez bu site aracılığıyla izleyebilir, facebook grubuna katılabilir, sitede duyurulan etkinlik ve
buluşmalara belirtilen tarih ve yerlerde katılabilir.

"sanatçılar karantinadaki erkek şiddeti oyununda buluştu"
09.11.2020

londra merkezli uluslararası tiyatro kumpanyası tiyatro east n bull'ın "karantinada hapis, karantinada kilitli"
dijital projesi, sokağa çıkma yasağı sırasında artan erkek şiddeti olaylarını
merkeze alıyor.

istanbul - bia haber merkezi
tiyatro east n bull'un yeni dijital tiyatro projesi, sokağa çıkma yasağı sırasında
sayıları giderek artan aile içi şiddet olaylarını ele alıyor.
londra merkezli uluslararası tiyatro kumpanyası tiyatro east n bull, çift dilli
olarak hazırladığı yapımlarla, günümüzün politik kavramlarını ele alarak yaşam
ve yaşananlar üzerine düşünmeyi öneriyor.
1997'den bu yana londra'da yaşayan ve tiyatro yapan barış celiloğlu'nun
oluşturduğu bu grup tiyatroyu da "küresel" olarak düşünüyor ve farklı
ülkelerden sanatçılarla ortak çalışmalar yapmayı ve dünyadaki diğer tiyatro
topluluklarıyla işbirliği yapmayı hedefliyor.
east n bull, akdeniz, orta doğu, balkanlar ve latin amerika'lı farklı tiyatrocularla bedenî çalışma, fiziksel iş
tasarlamanın yanı sıra politik ve toplumsal odaklı metinler de oluşturuyor. topluluğun amaçlarından birisi de
ülkeler ve toplumlar arası engelleri kırabilmek için kültür ve dil sınırlarını aşmak, toplulukları bir araya
getirerek çok dilli üretimler ve yapıtlar ortaya koymak.

dokuz ülkeden tiyatrocular bir arada



bu çerçevede covid-19 krizinin herkes gibi tiyatrocuları da etkileyerek sahne imkânlarını ortadan kaldırması,
evlerine kapatarak yalnız başlarına kalmak zorunda bıraktığını gören celiloğlu bunu bir fırsata dönüştürme
çabasıyla yaklaşık dört-beş ay önce "karantinada hapis, karantinada kilitli" adlı projeyi tasarladı.
salgının en az bir yıl daha sürebileceğini de öngörerek başlatılan bu dijital tiyatro projesine dokuz farklı
ülkeden (ingiltere, türkiye, yunanistan, ispanya, rusya, italya, polonya, avustralya, kıbrıs) yaklaşık 62
sanatçı hiç maddi bir karşılık beklemeden katılıyor.
covid-19 salgını sırasında hemen her yerde gündeme gelen sokağa çıkma yasağının zaten artma eğilimi
gösteren aile içi şiddet olaylarını daha da artırdığını fark eden celiloğlu, bu projenin teması olarak da bu
konuyu ele almaya karar verdi.
celiloğlu yaşanan çok sayıda olay haber olsa da yeterince ele alınmadığı, açıkça tartışılmadığı ve insanların
sessizce acı çektiği kanısında.
celiloğlu gelinen süreçte projenin büyük bir bölümünün tamamlandığını belirtiyor ve "son derece yetenekli
profesyoneller, oyuncular, yazarlar, görsel sanatçılar, ressamlar, müzisyenler ve şairlerle birlikte çalışarak
yaratacağımız imgesel olduğu kadar düşündürücü de olacak bu görsel tiyatro projesini avustralyalı harika bir
ekiple müthiş bir işbirliği içinde yürütmekteyiz" diyor.

türkiye ekibi
projeyi türkiye'de yürüten ekipte çok sayıda tiyatrocu ve sanatçı yer alıyor. türkiye bölümünde hazırlanan
oyunun metnini halide eşber, onsun meryem, aysel karaca, yapıncak gürerk, yıldız çakar ve barış
celiloğlu'ndan oluşan ekip kaleme aldı ve çevirmen berna vardar da ingilizceye çevirdi.
türkiye bölümünü oluşturan oyunun yönetmenliğini de projenin tümünün yönetmeni barış celiloğlu yaptı.
video ve ses tasarımını çiğdem boru, şeref özdemir ve ceren ayşe özbudun üstlendi.
oyunda görev alan oyuncular ise naz yeni, dilek yorulmaz, ada burke, irem sayılgan, aslı özgönül, ezgi
bakışkan barış, gülistan sarbas.

ingiliz parlamento'sunda gösterim
projenin şu anda montaj aşamasında olduğunu belirten barış celiloğlu önce yazarlarla iki ay süren ve zoom
üzerinden yapılan toplantılar düzenlediğini, eş zamanlı olarak da karantina döneminde olan erkek şiddeti
olaylarını araştırdığını belirtiyor.
metinler oluşturulduktan sonra oyuncular belirlenmiş ve yine sanal ortamda canlı provalar yapılmış. tüm
oyunlar videoya aktarıldıktan sonra da bu görüntülerin kurgulanması ve montajı aşamasına gelinmiş. sekiz
bölümden oluşan bu uzun dijital projenin ispanya ve avustralya'da sergileneceği dijital platformlar
hazırlanmış durumda.
projenin yeni yılda başka dijital tiyatro ve film festivallerinde de gösterime girme durumu olduğunu belirten
barış celiloğlu yaptığımız görüşmede projeyle ilgili şunları belirtiyor:
"ingiltere parlamentosunda bir akşam düzenlenecek ve orada da kadın grupları/organizasyonları ve bazı
milletvekillerine gösterilecek. bununla amaç bu sorunları daha görünür kılmak ve yasaların daha iyi
düzenlenmesi için gündem oluşturmak. yönetmen olarak bütün dileğim bu sorunun diğer ülkelerin de
politika gündemine taşınması. özellikle türkiye'de kadın cinayetlerindeki artış çok yüksek olduğu için bu
projenin oradaki durumu daha da görünür kılması en büyük dileğim."

projeyle ilgili ayrıntılı bilgi ve sergileme programı için  burayı  tıklayın.
https://theatreeastnbull.com/



barış celiloğlu hakkında
türkiye'deki tiyatro eğitimini stüdyo oyuncular'ında aldı. istanbul'da genç oyuncular ve
bilsak tiyatro atölyesi'nin yapımlarında rol aldı. tunç başaran (uçurtmayı vurmasınlar)
ve derviş zaim (tabutta rövaşata) gibi usta yönetmenlerle çalıştıktan sonra 1997'de
londra'ya yerleşti.
ingiltere'nin meşhur tiyatro konservatuvarlarından the royal central school of speech
and drama'da tiyatro üzerine master eğitimi alırken londra'nın çeşitli tiyatrolarında
(the gate theatre, camden people's theatre, arcola theatre, the young vic, edinburgh
fringe festival) sahnelenen oyunlarda oynadı. 1998'den beri londra'nın çeşitli
tiyatrolarında oyun yönetti.

2017'de londra'da ariel dorfman'ın "ölüm ve kız" adlı oyununu hem yönetip hem de başrol olan paulina'yı
oynadı. bu rolle kendisine 2018'de direklerarası seyirci ödülleri tarafından yurtdışı kategorisinde "en iyi kadın
oyuncu" ödülü verildi.
2018'de ayrıca yunanlı yazar loula anagnostaki'nin "resmî geçit" adlı oyununu yönetti. kasım 2018'de ingiliz
bir kumpanyanın "sakın cüret etme" adlı feminist ve politik temalarla dolu oyunuyla londra'da
eleştirmenlerden övgü aldı. barış celiloğlu nisan 2019'da da "resmî geçit" rejisiyle yurtdışı kategorisinde
direklerarası seyirci ödülleri tarafından "en iyi yönetmen" ödülüne değer görüldü.

covid19'a bağlı olan ve olmayan kayıplar
04.12.2020

bir önceki yazıda "covidsiz bir geleceğe" dedim ama salgın giderek çok daha yoğunlaşıyor ve çevrede
hastalananlar çok ve yitimler de var. 
bundan yaklaşım 3 hafta önce bir cumartesi günü sabah sevgili uğur vardar'ı bir kalp krizi sonucu kaybettik.
onun bilgisini aldığım gün sınıf arkadaşım okay nazlı'yı aradım, o da haberi olduğunu kendisinin de covid
nedeniyle hastanede yattığını söyledi. o arada sınıf arkadaşlarımdan ferruh, fortuna ramiz ve neşe'in de
hastalandıklarını öğrendim. sonra fortuna'nın vefat ettiğini öğrendim. dün de ferruh gitti. dün tüm türkiye'de
toplam altı hekim covid nedeniyle yaşamını yitirdi. yeni kısıtlama tedbirleri gündeme getirildi ama hasta
sayıları sürekli artıyor. bir yandan da uygulamaya giren bir aşı da sağlıkçılardan başlanarak yapılıyor. ama
durum hiç de parlak değil.
yazmak iyi geliyor. yıl bitiyor, yılın rapor ve dökümü de sırada.
bunlar zamanı doldurduğu için kendimi pek dinleyemiyorum. ama dinlediğim zaman çok yoğun olmasa da
depresif bir hâlde olduğumu fark ediyorum. uğur vardar'ın ölümünü anlamadım ama çok etkiledi, ferruh'un
ki ise daha çok.  

.



“toplumun sağlığı hekimin hastalığı”
26.12.2020 

“sağlık hizmeti, hekim-hasta ilişkisine dair tüm unsurların gerek etik gerekse hak temelinde  
hangi noktaya geldiğimizi iki cümle ile özetlemek mümkün: geçmiş ola!”

leyla kurtoğlu hacıosmanoğlu 
istanbul - bia haber merkezi

bir fısıltı geldi kulağıma, hemen sitesine baktım, doğruymuş...
mustafa sütlaş yeni bir kitap daha yayınlamış: “toplumun sağlığı hekimin hastalığı.”
doğrusu merak ettim; uzun yıllar birlikte çalıştığımız için içeriğine dair fikrim vardı elbette. 2000'li yıllarda 
yayınlandığı sırada bir hasta hakları aktivisti olarak martin winckler'in yazdığı “sachs'ın hastalığı” romanını 
ben de okumuştum. o zamanlarda mustafa sütlaş bu kitabı hem okuyor hem de orada ele alınan konulara dair 
yazdıklarını paylaşıyordu. aradan uzun yıllar geçti, sağlık ve hasta haklarına dair pek çok şey yazdı ama ve o 
yazıların devamı gelmedi. sitesine bakıp da bu yazıların bir kitap olduğunu duyunca çok şaşırdım. çünkü 
epeydir yüzünü edebiyata dönmüştü ve bu içerikte bir kitap yazmasını 
beklemiyordum. şaşkınlığımla birlikte merakım da arttı. sağlık hizmeti, hekim-
hasta ilişkisi ve sağlığa dair tüm unsurların gerek etik gerekse hak temelinde 
hangi noktaya geldiğimizi iki cümle ile özetlemek mümkün şimdilerde: “geçmiş 
ola.”
işte, “geçmiş olana” dair ne söyleyeceğini, daha doğrusu söyleyecek neyi 
olduğunu merak ettim. sordum, kitabı bana gönderdi, hemen göz atmaya 
başladım. ilk karşılaştığım 1.bölüm “kapıyı çalınız ve giriniz”di, ben de öyle 
yaptım.

aile hekimimi ziyaret
antibiyotik gereken bir durumum yüzünden riski en az olan kuruma, aile 
hekimimin bulunduğu yere gittim. “hafta sonu mu?” dedirtecek kadar sessizdi 
bina. hekim odasına giden koridorun önünde kırmızı beyaz iki metreye yakın 
plastik bir zincir önümü kesti, durdum seslendim: “kimse yok mu?”
buna karşılık içeriden duyulan ses ve kapıda beliren hekimimiz! “buradayız”.
ben onu tanıyorum, ama onun beni tanıdığından emin değilim. göz rengini seçemediğim mesafeden sorulan 
“neyin var” sorusu, gevelediğim bir iki şikayet. İstenilen sadece tc.kimlik no ve hemen ardından söylenen bir 
reçete kodu, bekleme süresi, yarım dakika, “iyi günler” ve “teşekkürler”.
ondan sonra eve gittiğimde devamını okudum, roman tadındaki bu kitabın. sonra geçtim internetin başına ben 
sordum mustafa sütlaş hepimiz için yanıtladı.

kişisel sitende yeni bir kitabının daha yayınlandığını duyurdun, kaçıncı kitap bu?
eğer yanlış saymadıysam bu kitap “49”. e-kitabım. bu yıl içinde de yayınladığım ikinci e-kitabım.

“okuru çok olsun” diyelim...
bundan çok emin değilim doğrusu. ama eğer dediğin gibi olursa gerçekten sevinirim.



kitaplarıma ulaşmak çok zor değil, bunu biliyorsun. isteyen ve e-posta adresini yazan herkese gönderiyorum. 
hem de karşılıksız...

neden e-kitap?
biliyorum elbette ama bilmeyenlerin çok olduğunu düşünüyorum; neden e-kitap? dolu dolu içeriği olan, akıp 
giden cümlelerle kesintisiz okunan bir deneme kitabı olarak basılması çok daha iyi olmaz mıydı?
evet, bu bilinçli bir tutum ve aslında bir itiraz, bir karşı çıkış!
okumayı seven ve çok okuyan herkes gibi ben de kitapları elimde tutmayı, dokunmayı, kâğıt ve mürekkebin 
kokusunu ben de çok seviyorum; ama bunun, yani kitabın basılmasının, aldığımız sırada ödediğimiz bedelden 
çok daha büyük bir bedeli olduğunu biliyorum. e-kitaplar doğayı tahrip etmiyorlar, ağaçların kesilmesine 
neden olmuyorlar ve küresel ısınmanın oluşmasına katkıda bulunmuyorlar her şeyden önce. kitap basım 
sürecleri kapitalist kuralların belirleyici olduğu ve bazı “muktedirlerin” egemen olduğu bir süreç. bu süreçte 
aklı, beyni düşüncesi başta olmak üzere, yazar da bir “meta”ya dönüşüyor. ben bir anti-kapitalist olarak buna 
da itiraz ediyor, buna katkımın olmamasını istiyor ve bu çarka katılmamaya özen gösteriyorum.
diğer yandan hiç birimiz bir ilahî esinlenme ve göklerden gelen vahiylerle yazmıyoruz kitaplarımızı, sadece 
bizden önce yazılmış olanlara bir şeyler ekliyoruz. kitapların sahibi onların alıcıları okurları, üzerine bir şeyler 
ekleyecek, ya da esinlenerek daha çoğunu ortaya çıkarak, başka bir deyişle onları çoğaltacak olan herkesin. 
onlardan benim yazdıklarımı okudukları için nasıl bir karşılık talep edebilirim ki! bu hem doğru değil, hem de 
hakça değil.
ayrıca ifade etme özgürlüğünün gerçekte varolması için de gerekli bu. bir kitabı yazdığımda onun içeriğini 
istediğim gibi oluşturacak kadar özgür olsam bile, onu bir kişi bile parasını ödeyip almazsa bunun adı ifade 
özgürlüğü olur mu?
bunların farklı düşünceler, söylemler olduğunu biliyorum. bu tür konularda pek çok şeyi muhtemelen kişisel 
sitemde görüp, okumuşsundur, merak edenler de okuyabilir.

covid-19 salgınında hasta hekim ilişkisi
toplumun sağlığı hekimin hastalığıcovid-19 salgınında yitirilen dünyalılara ithaf etmişsin kitabını, ama 
baktığımda doğrudan covid-19'dan söz eden bir yazı yok içinde. bu salgın insanların sağlığa, hastalıklara, 
hekimlere yönelik ilgisini de oldukça artırdı. belki de bu ilgi yüzünden kitabını okumak isteyenler çok olabilir 
diye düşünüyorum.

bunun gerçek olmasını umuyor ve diliyorum ben de...
evet, haklısın aslında covid-19 salgınından doğrudan söz etmiyorum; ama neden salgını böyle yaşadığımızı, 
neden bu sonuçlara maruz kaldığımızı açıklayan unsurlar bence kitabın içindeki metinlerde yer alıyor. ithafta 
belirttiğim gibi insanların birer, sayı, rakam, numara ya da istatistiksel veri olmadığını anlatmaya gayret ettim. 
aslında bunu, kitabı yazarken esinlendiğim martin winckler'in “sachs'ın hastalığı” kitabı, bunun böyle 
olduğunun altını çiziyor.

kitabının sonunda “aile hekiminizle tanıştınız mı?” bir yazı var. senin kitabını okumaya 
başlamadan hemen önce ben de kendi aile hekimime gittim. orada yaşadığım, senin kitap 
boyunca anlattığından çok farklı. “kötünün iyisi” demek istemiyorum ama, pandemi koşullarında 
bir aile sağlığı merkezinde hasta-hekim ilişkisi, her iki tarafı da rahatsız etmeyecek ve zarar 
vermeyecek şekilde nasıl düzenlenebilir? buna dair ne söyleyebilirsin?



aslında buna doğrudan değinmesem de kitabın bütününde yazılanlardan bunun nasıl olabileceği rahatlıkla 
çıkarılabilir. sen de biliyorsun ki oransal olarak bu küresel salgunda sağlıkçılar en büyük risk altında çalışıyorlar 
ve en büyük riski yaratıyorlar. ancak riski bilenler, onun risk olan yanlarını ortadan kaldıracak şekilde 
davranabilirler.
bu salgının çıkışına dair ortaya atılan iddialardan birisi bir laboratuardan bu virüsün yayıldığı şeklinde. şimdiye 
kadar bu konuda çalışan herhangi bir laboratuarda görev yapan sağlıkçılardan, görevlilerden herhangi birinin 
oradan kaynaklanan bir covid-19 hastalığına yakalandığına dair bir şey söylenmedi. yine aşı ile ilgili çok sayıda 
merkezde çalışamalar yapıldığını biliyoruz, oralarda da ortaya çıkan bir hasta olduğunu duymadık. peki neden?
çünkü bu tip yerlerde gerekli korunma tedbirleri gereken her şeyin tamamı yerine getirilir, yani “sıfır 
tolerans”la çalışılır. bu, işin gereğidir. peki diğer sağlık ortamları için de böyle olmamalı mıdır? bu salgının 
başında pek çok sağlık kurumunda çalışanların gerekli koruyucu malzemeye ilişkin sıkıntıları dile getirilmişti. 
benzer biçimde halkın kullanması gereken maskeler konusunda da aynı şeylerin olduğunu biliyoruz. bunları 
olmaması bu ilişkinin en önemli yanı. yani ilk kural “taraflar birbirlerine zarar vermeyecekler!” tıp etiğinin 
birinci kuralı bu.
bu sağlandıktan sonra ilişkinin ikinci kuralı da hizmetle ilgili karşılaşan bu kişilerin “taraf” değil “yan yana” 
olmaları. yani dostça, kardeşçe, eşit ve olumlu bir ilişki kurulması. ilk durumun olmaması ikincinin 
olmamasının nedeni olamaz, ama onun olmadığı yerde ikincisinin olması zaten söz konusu değildir, çünkü 
ikincisi için en gerekli olan şey “güven”dir. birbirinden emin olmayan insanlar iyi, doğru, güzel bir ilişki 
kuramazlar. yaşadığımız tam da bu ve yanlış olan da bu.

kitabın hikâyesi
kitabının bu salgın ortamında son hâlini aldığını önsözde yazmışsın, biraz yazılış sürecinden söz  
eder misin?
kitabın arka kapağında, az önce adından söz ettiğim “sachs'ın hastalığı” , martin winckler'in kaleminden çıkan 
ve fransa'da fransızca baskısıyla aynı yıl içinde yani 1998'de türkiye'de de yayınlanan bir kitabın fotoğrafı var. 
ben bu kitabı 1999'un sonlarında okumaya başladım. 2000 yılı başında da o zamanlar sayıları çok fazla 
olmayan popüler tıbbi sitelerden birisinde köşe yazıları yazma önerisi almıştım. bu kitabı okurken bir yandan 
da orada yazılanlara dair düşünmeye ve eş zamanlı yazmaya, bu sitede de yayınlamaya başladım. oldukça 
popüler oldu ve ilgi çekti. yanlış anımsamıyorsam kırk civarında yazı yazdım yaklaşık bir buçuk yıl içinde. sonra 
araya başka şeyler girdi sürdüremedim, iki binli yılların ortalarında yeniden ele aldım ve yirmi civarında yazı 
daha yazdım. covid-19 salgını sırasında da biriken kimis farklı sitelerde yayınlanan tüm yazıları elden 
geçirerek, kırka yakın yeni yazı daha yazdım ve kitap böylelikle oluştu.

kitabın içindeki önsözlerde bu ayrıntılar yanında, ilk yazmaya başladığını dönemde değişik tabip  
odalarının dergilerine de bu kitap ve yazılarla ilgili tanıtıcı, uyarıcı ve yazmaya teşvik eden 
yazılar yazdığını belirtiyorsun, hattâ o dergilerin sayfalarının fotoğraflarını eklemişsin? amacın 
neydi?
evet o zaman çok önemsemiştim ben bu kitabı, hâlâ da aynı şeyleri düşünüyorum. o zamanlar türkiye'de aile 
hekimliği uygulaması tam anlamıyla başlamamıştı. şimdi her yerde uygulanan bu modelin aslını bilmek 
anlamak isteyenler açısından bir rehber niteliğinde bir kitap. ben de kendi kitabımda bu modelle, bizde daha 
önce kurulmuş olan ancak gerektiği gibi uygulanmamış olan sağlık ocağı modelini bir anlamda karşılaştırdım, 
hastalıkla ve sağlıkla uğraşmanın farklarından söz ettim.



o zaman kitabın “sachs'ın hastalığı” na karşılık veren bir kitap olduğunu söyleyebilir miyiz o 
zaman?
“karşılık” demeyelim. öncelikle “sachs'ın hastalığı” kitabı edebi bir eser, bir “roman“, bruno sachs adında bir 
hayali doktorun yaşadıklarını, onunla bir arada olan çok farklı kişilerin gözünden anlatıyor. ama bunu 
anlatırken, sağlığı, hastalığı, hastaları, yakınlarını, hizmeti, insanların tutum ve davranışlarını, birbirleriyle 
ilişkilerini de ortaya koyuyor. ben bu kitabı okurken, okuduğum bölümlerde benim dikkâtimi çeken ve üzerinde 
konuşulması, ya da vurgulanması gereken noktalara değinmeye, tartışmaya çalıştım. “esinlenme” ya da “ilham 
alma” belki daha doğru tanımlar olabilir.

hekim, aktivist, hasta ve hasta yakını gözüyle

bunları öncelikle bir hekim olarak düşünüp yazdın, öyle değil mi?
bu güzel bir soru! çok sağol. evet okumaya ilk başladığım zaman daha çok bir hekim olarak bakıyordum 
oradaki konulara. ama geçen yirmi yıllık süreçte bu bakış çoğaldı, giderek bir sağlık hakkı ve hasta hakları 
aktivisti olarak da aynı konuları irdelemeye, o gözle bakmaya çalıştım. bu dönemde seninle birlikte önce hasta 
ve hasta yakını hakları derneği, sonra da sağlık hakkı hareketi derneği bünyesinde birlikte çalışıyorduk, 
dolayısıyla hekim gözünün yanına bir de bu konularda bir şeyler yapmaya çalışan bir sivil toplum aktivisti 
bakışı eklendi. bu kadarla da kalmadı daha sonrasında da yaşımın getirdiği çeşitli sağlık sorunları yanında, aktif 
hekimliği bıraktıktan sonra arada sağlık hizmetine de gereksinen sıradan bir “vatandaş” konumum gündeme 
geldi, bu kez bu hizmete gereksinim duyan, ondan yararlananların safına geçip aynı konulara bir de oradan 
bakmaya çalıştım. dolayısıyla kitabın aslında üç farklı “mustafa sütlaş” ın gözünden, beyninden ve kaleminden 
çıktığını söyleyebilirim. bu açıdan da yirmi yıllık bir hikâyesinin olması da bence çok iyi oldu.

çoğalma ve çoğaltma

“esinlenme, ilham alma” dedin, aslında senin böyle bir başka yapıttan yola çıkarak kaleme 
aldığın başka kitapların da var. bu bir tesadüf mü yoksa tercih mi?
evet! bu yıl yayınladığım bir şiir kitabım daha var, adına “nazire” dedim. çünkü gerçekten nazire olsun diye 
yaptığım bence ilginç bir deneme. sevgili murathan mungan'ın geçen yıl bu zamanlarda yayınladığı “çağ 
geçitleri” adlı bir şiir kitabı vardı. o kitaptaki her şiire verilen bir karşılıktan oluşuyor “nazire”. dolayısıyla bu 
tam anlamıyla bir esinlenme, hattâ “karşılık verme” sayılabilir.

“nazire” en yakın zamandaki örnek, ben daha önce yazdığın başka kitapları da biliyor, 
anımsıyorum.
sağol. bunu fark etmiş olman da benim için çok önemli. doğrudur. meselâ cüzzam hastanesi bünyesinde 
çalıştığımız dönemde yaptıklarımızı anlatan “benim cüzzam hikâyem” le başlatabiliriz bu tür kitaplarımı. sevgili 
türkân saylan hoca'yla, sevgili mehmet zaman saçlıoğlu hocanın yaptığı ve iş bankası tarafından yayınlanan 
“güneş umuttan şimdi doğar” kitabında konuşulanlar ve yazılanlar bu kitabı yazmamın asıl nedenlerinden 
birisidir. çünkü orada yazılanları çoğaltmak istedim bir anlamda. sonra italo calvino'nun “görünmez kentler” 
kitabından yola çıkarak kaleme aldığım “kentler ve kentliler” adında “oyunlu / oyuncaklı“ bir kitabım daha var. 
bir tür masa başı oyunu gibi ve eğitim malzemesi olarak kullanılabilecek, ama diğer yandan calvino'nun 
izinden giderek felsefi bir metin yaratma derdinde ya da hevesinde olan, aynı zamanda içinde “sanatsal bazı 
üretimler”in de yer aldığı bir kitaptır bu, bunun da önemli unsurlarından birisi düşünceyi ve söylemi 



çoğaltmaktır. sonra iain bamforth adında bir ingiliz yazarın derlediği “kütüphanedeki beden” adında bir kitabı 
var. bu da sağlık, tıp ve hekimliğe kendi cephelerinden bakarak, ürettikleri edebi yapıtların içinde bu 
kavramları ve sonuçlarını tartışan dünyanın önde gelen edebiyatçılarının yapıtlarından alıntılanmış metinlerden 
oluşuyor. bu kitabı okurken, yine sachs'ın hastalığı kitabında yaptığım gibi orada yer alan çoğu çok ünlü 
edebiyatçının kaleminden çıkmış öykülerde anlatılanların önemini vurgulayacak, konulara özellikle tıp etiği ve 
tıbbın temel kuralları açısından irdeleyecek çoğaltmalarda ve “altını çizme” çabası içinde bulundum, böylelikle 
tıbbın edebiyat alanından doğru irdelendiği bir başka deneme kitabı ortaya çıktı, onun adı da “öteki bakış”. 
edebiyaçıların yaklaşımına dikkât çeken ve hekimlere yönelik bazı eleştirileri gündeme getiren edebiyatla tıbbın 
kesiştiği noktadan konuya bakan bir kitap oldu.
ama bunların dışında doğrudan bir oyunlaştırma çalışması olarak söz edeceğim iki metin daha var, bunlar da 
birer e-kitap olarak benim yayınlarım arasında yer alıyor. bunlardan ilki edita morris'in “hiroşima'nın 
tohumları” adlı romanında geçen bir japon hikâyesinin oyunlaştırılmış şeklidir ve aynı adla kitaplaştırdım bunu. 
ikincisi de yine mitolojik bir öyküyü anlayan henry bachau'nun “diotime ve aslanlar” adlı novelasının 
oyunlaştırılmış biçimidir.bunda da yönetim anlamında kadınların gücünün önemini ortaya koymaya 
çalışmıştım.
ne yazık ki umduğum ilgiyi görmedi bu yapıtlar. örneğin italo calvino'nun kitaplarını gönderen yayınevine buna 
dair bir bilgi verdim ve gönderdim. aslında basılsın derdim yoktu, dediğim gibi çocuklar ve gençler için bir 
masa başı oyunu ve düşünme aracı, unsuru gibi bir üretimdir. nasıl yapılacağını da anlatmıştım. çok 
beğendiler, ama yayınları içinde onu dahil edecek bir kategori bulamadıkları için basamayacaklarını söylediler.

sağlık, sağlık, sağlık...

“toplumun sağlığı hekimin hastalığı” kitabının içeriğinden de söz edelim mi biraz da?
olur, edelim tabi. “sachs'ın hastalığı” kitabında daha önce de söz ettiğim gibi bruno sachs'ın paris'in 
banliyölerinden birinde açtığı bir muayenehane ve burada sunduğu aile hekimliği hizmeti arka planda 
anlatılırken bu doktorun başından geçen bir aşk macerası dile getiriliyor. ama dr. bruno muayenehanesinde 
verdiği hizmetle ilgili bir çok konuyu ayrıntılarıyla ortaya koymuş. bundan yola çıkarak, sağlık hizmeti sunulan 
ortam ve mekânlardan başlayarak sağlık hizmetiyle, tıpla, hastalıklarla, hastalarla, yakınlarıyla ilgili pek çok 
unsuru hem ülkemizde olan durumu hem de olması, yapılması gerekenleri göz önüne alarak tartışmaya 
çalıştım.
belki kitabın içindeki yazıların başlıkları bu içeriğe dair bazı ip uçları sunabilir. şöyle başlıklar var örneğin: 
“kapıyı çalınız ve giriniz”, mekânımız bizi ele verir!, “iyi günler baylar bayanlar...”, “sizin için ne yapabilirim?”, 
“basamaklı sağlık hizmeti”, “uzmanların koruyucu sağlık hizmeti vermesi”, “çocuklarla ilişkiler”, “meslektaşlara 
yönelik tavırlar”, “sır saklama yükümlüğünün sınırı”, “yarım kamyonet kağıt...”, “beyaz gömlek giymesi çok 
iyi”, “doktorlar ve hâlleri”, “hastalar hekimlerini tanımalı”, “yetmişinde yirmisindeki gibi olmak”, “nasıl 
söylemeli?”, “duygular işe karıştığında”, “eşsiz doktorlar, yalnız doktorlar”, “hekim ölüme yardım eder mi?”, 
“karanlıkta bırakılanlar”, “algılar, söylentiler ve söylenceler”, “sağlık ortamında şiddet”, “bulaşıcı hastalıklar ve 
sonuçları”... sanırım bunların ardında yazılanlar tahmin edilebilir ve kitabın içeriğine dair yeterli fikir verir.

ben severek okudum. eline, yüreğine, kalemine sağlık. son olarak okurlarına ne söylemek 
istersin. 
aklımda olanların çoğunu sordun ve ben yanıtlarken söyledim. kalanının da kitabın içinde olduğunu 
söyleyeyim. ama okurların benim yapmak istediğimi yapmalarını isterim. bir zamanlar bu kitapla ilgili bir blog 



oluşturmuştum. sonra devamı gelmeyince de kapatmıştım. şimdi eğer kitapla ilgili okur yanıtları, katkıları 
gelirse o bloğu yeniden oluşturmayı düşünüyorum. çünkü bunların hepsi çok önemli sağlıkçı ya da hizmetten 
yararlananlar olarak hepimizi ilgilendiriyor. benzer konuları kişisel sitemde sürekli işlediğimi belirtmek 
istiyorum. aralıklı da olsa okurlar oraya da göz atabilirler. sana da özenin dikkâtin ve çaban için teşekkür 
ediyorum.
bu arada kitapta zaman zaman adından söz ettiğim çok sevdiğim ve çok değerli bir hocam var, prof.dr. 
çağatay güler, kitabın bir örneğini de ona yollamıştım. onun bana yazdığı mesajında söz ettiklerine iznin 
olursa burada yer vermek isterim:

“kitabın 8-9 bölümünü okuyabildim. (55,85,89, sonsöz... gibi). eleştirel düşüncenin sağladığı  
birikimi yansıtıyor. tek taraftan görmemeye özellikle dikkat etmişsin, yan tutmamak için kendini  
bilinçli olarak da zorlamışsın. aktif görevde olsam romanla senin kitabını en az yarım günlük bir  
seminerde işlerdim asistan arkadaşlarla. İletişim kurabildiklerime yine önereceğim.. kitabı  
indirip kaydettim. zaman zaman dönüp bölüm bölüm okuyacağım.
kitabının bir başka işlevi daha var. bu tip bir kitabın nasıl okunması gerektiğini, aynı kitapta  
temanın diyalektiğinin nasıl süzülüp alınacağı konusunda da güzel bir örnek. ben olsam 
edebiyat bölümü öğrencilerine de romanla birlikte senin kitabı değerlendirmelerini salık  
verirdim.”

kitabın künyesi: “toplumun sağlığı hekimin hastalığı.” mustafa sütlaş;
2020, kasım; kendi yayını, e-kitap, 426 sayfa

leyla kurtoğlu hacıosmanoğlu
anadolu üniversitesi'ni bitirdi. İstanbul lepra hastanesinde çalıştı. 29 yıl fiili devlet 
hizmetini tamamlayarak 2014 'de emekli oldu. çeşitli sivil toplum örgütlerinin 
yanında hasta ve hasta yakını hakları derneği derneği (hayad) ve sağlık hakkı 
hareketi derneği (shhd) aktivist olarak uzun yıllar görev yaptı. 4 yıl resim eğitimi 
aldı. 5 yıldır bodrum gümüşlük'de yaşıyor. gümüşlük akademisi edebiyat evi 
bünyesinde okuma ve yazma faaliyetlerini sürdürüyor ve kendi atölyesinde resim 
çalışmaları yapıyor.

(kişisel sitesi: 
www.leylakurtoglu.net) 
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