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Kaburga 6

kuşkusuz yokum; yanında yokum, mahallende yokum, 
evinde yokum.
kuşkusuz artık anılarında da yokum.
kuşkusuz bu sayıda yokum, kitap fuarında yokum, 
porno filmlerde yokum.
kuşkusuz zenginlerde yokum, güçlülerde yokum,
haksızlarda yokum!
kuşkusuz aşkta yokum, rakıda yokum,
sandalda yokum!

yokum!
kendime ateş ediyorum,
yoktan var oluyorum!
kuşkusuz!

Onur Akyıl

illüstrasyon: Christopher Conn Askew



ON

Embriyonik umutların askeri kuytularında: eroinin gözyaşında boğuldu
Uçak sesleriyle dolu kese kağıdından paketlerin askeri kuytularında, uzay boşluğunda
Çırılçıplak zihinlerin nörondan kuytularında & çaresiz elektro ameliyatlar
On alcoholcorners of  pointlessdiscussion&historical hangovers.
Mısır gevreklerinin televizyon kuytularında & iktidarsız Amerika
At gözlüklü entellektüelitenin üniversitelerinde & Yunan mektup açıcıları
Milyonlarca ölümün askeri kuytusunda & dinbilimsel batıl kum
Uzun eserlerin radyo kuytusunda & statik buluşmalar
Çizgiroman kültürü ve bozuk gitarların ergen kuytularında
Adaylıkların ve ritüellerin politika kuytularında 
Konuşma terapisinin ve analiz edilmiş korkunun entelektüel kuytusunda
Seksi başlıkların ve dini mizahın gazete kuytularında
Bitmiş ilişkilerin kuytusunda & şimdi öl sonra öde morgları
Semantik desperadoların felsefe kuytularında &fikir tüccarları
Ergenliğe ulaşmanın orta sınıf  okullarında &anatomik devrim
Terkedilmiş roller coasterların aşkı ultra real kuytularında
Yere dökülen yaprakların şair kuytularında &ıslak peygamber gözleri

Bob Kaufman
Çeviri: Gizem Aktan





Çirkin Centilmenler

Çirkin centilmenler
Niye devam ediyor 
Bu aptalca oyuna 
Diye soruyordu
Bir şarkıda
Duydunuz mu?
Nuu Nuu!
Aa, demek bir isim taktınız
Sizin olmayan 
Bir belirsizliğe
Bardağınızdaki suya 
Değişik yüzler yansır gibi
Üflediniz
Boğuldu acılar…
Ha ha ha!
Hıçkırıklar serenatın kilisesi
Gecenin içinden yükselen
Bir kule gibi
Yıkılacak
Sığınacak yer arayanların
En uğranmamış birikimleri.
Işıklar!
Ben;
Denizlerin yaratılmasındaki zorunluluk!
Ben;
Mizahın rutinlerini gizleyen çevikliği!
Ben;
Sezgilerin beklediği yerdeki arp!
Ben;
Geceyi yalayarak bitirmeye çalışan deli!
Kimsiniz,
Kimlersiniz?
Korkmayın 
Sizsiniz.
Her şey sizsiniz.
Nuu Nuu!
Çekilsin şimdi
O belirsizlik
Şöyle bir köşeye.
Açıklandı 
Kelebeklerin başıboş sürüklenmesi
Bir panel vardı
Konuşmacı unutmuştu
Kağıtlarını

Asılı kalmıştı aklı
Harcı yaprak şöminede.
Ha ha ha!
Kaybolmuştu
Şairin içindeki büyü
Sis çıplaktı
Kıyıya vuran şişeler kırık
Kendi adamlarınızın izlerini süpürüyor-
dunuz
Rüzgar boş tesislerinizi denetliyordu
Bir ölü gibi yatıyordu üzerinizde
Uzaklık
Ne bir sinyal
Ne izler silinmiş
Ne bir uğultu
Ne de bir cenaze.
Buluşuyordunuz
Hiçliğin tam ortasında
Provalarla ertelenemez
Bir kentle.
Şar olmalı bu!
Kim?
Şar!
İmgenin
Gözsüz oynanan
Bir oyun olduğunu
Öğrenmiş
O kıl Kanada’lıdan 
Gecenin çömezisiniz
Doksan yaşındaki birine göre
Ama
Gece de sizin çömeziniz
Doksan yaşındaki birine göre
Alışırsınız 
Aslında..
Kıllanıyorum ben de geceye
Ve bu o kadar güzel bir dize ki
Altına yazacak bir şey bulamamaya…
Sus!
Artık Fiyu süzülsün
Nedensiz bir güzellik
kaplar gibi
Kırık yumurta kabuklarını
suların
koylardaki çizgisi narinliğinde
yanında oturduğu arkadaşını



hayat boyu unutmayan
bir ilk okul çocuğu
taşımasın beslenme çantasında
azgın dalgaları diye,
öyle
süzülür gibi bir korku
Pıtırcık okuyanların dudaklarından
Çabuk çabuk havalanan
Sayfaların içlerine
Ha ha ha!
Merhaba!
Alıştınız işte
Tanıştınız
Sizde olan
Ama sizin olmayan
Bir şeyle
Ben biraz sonra
Çekileceğim aranızdan
Her ne kadar
İmkansız olduğunu düşünseniz de
Eksilen bir şey değil
Ayrıldığında gıdıklanan karanlık
Diyor…
Kim?
Siz
Vızı vızı.
Unuttum 
o itaat etmeyen
bir varolma ustası
ve bir ateş yaktım 
diyor…
Kim?
Buruşmuş kesekağıdı:
Siz,
Vızı vızı.
Yalvarmayın,
Kaybolsun
Şu ateş topu
Kayalıkların üzerinde bir yerlerde
Yaktınız meşalenizi artık
Parıldasın,
En derin dehlizlerin
En ücra köşelerine.

Mehmet Şenol Şişli



Ölüler sokağı

Kim hiç bir zaman ölümden sonraki hayat ya da tanrının varlığı hak-
kında şüpheye düşmedi. Çünkü ölümlülüğünü tanrı olduğuna inanar-
ak yenmeye çalışıyor,  bu şekilde keşifler yaparak, bu şekilde yazarak. 
Carson’un bıçağı, copun esneme prensibi, manyetik silah  gibi bir çok 
patenti var.

“bu çanağı ne zaman kullanırsan ben orada olacağım” der,  Zen ma-
rangoz ustası. Aslında demek istetiği çok net; usta öğrencileriyle hayat-
ta kalır ve onun ölumsüzlüğünün ölçüsü öğretileri yaşadığı sürecedir.

Kapow! Kapow! Kapow!

Kim ölümsüzlüğü kazanmanın dünyada uğruna değecek tek şey 
olduğunu düşünüyor, inanıyor ki bu bir şeye; islama, hıristiyanlığa ya 
da her hangi bir şeye inandığında otomatik olarak kazanacağı bir şey 
olarak değil, savaş vererek kazanabileceğin bir şeydir.  hayattaki tüm 
diğer şeyler gibi..

Tarihin en gaddar, en temkinsiz ölümsüzlük bürakrasisi mısırlılar  
tarafından yürütülüyordu. Kendilerini mumyalattıklarında -ki bu çok 
pahalıdır-  ölümsüzlük monopolisini tamamen  zenginlere özgü yapmış 
oluyorsun. Böylece Batı medeniyetlerinde devam eden ölümsüzlüğün 
mumyalanmış bedeninin varlığınca devam etmiş oluyor.  Bu yüzden 
mumyalarını şeytanlarla korurlardı.

G.I Horns’un öyküsüne bakarsak; ilk biyolojik ölümünde hayatta kal-
mak için  iyi bir sığınağı vardı, ama fazla ileriye gidemezdi. Mumyası 
yoktu,  ismi yoktu,  hiç bir şeyi yoktu. Peki bu isimsiz , mumyasız piçe 
ne oldu?

Mumyaları iyi bir durumda değildi. ikinci sınıf ruhlar  son check  in 
noktasından  önce  ucuz otellerde kalır.  fırınlardan gelen kötü koku 
balkonlarından duyulur.



Kurtçuklu mumyalar burada gösterilmiyor!!

Görünüşe bakılırsa benim mumyam yokuş altına gidecek. Ucuza 
başlayan bir iş. kurtçuklar her tarafta sürünüyor.  Şeytan bekçimin beni 
bu sabah kokladığı gibi. Fani otelleri.. Lüks konutunuz batı şehirlerinin 
dibinde geziyor.. Güvenliğiniz yok..  Sizden şikayetçi birileri cesedinize 
asit atıyor.. Üzerine gaz döküp tutuşturuyor..

Oh! birileri mumyanızla sikişmeye çalışıyor.

Mumyalar oturan ördekler gibi. Mumyanıza ne olacağı ya da başına ne 
geldiği Pharaoh’un kabusudur ; mezar soyguncuları,  hırsızlar,  volkan-
lar,  sel basmaları, depremler... Mumyaların en iyi dostu Mısır uzman-
larıdır. Camdan çerçevede uygun ısıda sakla... Tehkikeye karşı sirenler 
“Ulu Ra adına, bizi mahzenlere götürün”  Mumyanızı satın alan kişi onu 
doktora tedavi ettirecektir.

William S. Burroughs
Çeviri: Gizem Aktan



SANTÉ HAPİSHANESİ’NDE

I
Soyunmam gerekti çırılçıplak
Hücreme girmeden önce
Ve hangi ses ötüyor Guillaume
Sana ne oldu diye

Mezardan çıkacağı yerde
İçine giriyor Lazar
Elveda elveda şarkılı türkülü oyun
Ey benim yıllarım ey genç kızlar

II
Hayır hissetmiyorum kendimi artık
 Bu yerde
Hem ben on beş numarayım
 On birincide

Camlardan camların içinden
 Güneş süzülüyor
Işınları benim kafiyelerimde
 Maskaralık ediyor

Ve dans ediyorlar kağıt üzerinde
 Dinliyorum işte
İçlerinden birini tavana vuran
 Ayağı ile

III
Her sabah yürüyüşe çıkıyorum
Kapana düşmüş bir ayı gibi
Dönüyor dönüyor hep dönüyoruz
Gökyüzü bir zincir kadar mavi
Her sabah yürüyüşe çıkıyorum
Kapana düşmüş bir ayı gibi

Çeşmeyi de açmışlar işte
Bitişikteki hücrede
Gardiyan bir gitsin bir gelsin
Şıngırdayan anahtarları ile
Çeşmeyi de açmışlar işte
Bitişikteki hücrede



IV
Nasıl da sıkılıyorum bu çıplak ve rengi atmış
 Duvarların arasında
Kağıt üzerinde küçücük adımlarıyla bir sinek dolaşıyor
 Eğri büğrü satırlarımda

N’olacak benim halim ey acımı bilen Tanrı
 O acıyı veren sensin bana
Pınarları kurumuş gözüme şu solgun halime acı
 Yere çakılmış sandalyemin gıcırtısına

Ve hapishanede çarpan bütün zavallı yüreklere
 Bana eşlik eden aşka
Şu kaçıp giden aklıma acı daha çok
 Ve onu saran umutsuzluğa

V
Saatler ağır ağır geçsin
Geçişi gibi bir cenazenin

Özleyeceksin ağladığın saati
Çok çabuk geçtiği için
Geçişi gibi tüm saatlerin

VI
Kentin gürültüsünü dinliyorum
Ve ufku olmayan bir hükümlü gibi
Sadece düşman bir gökyüzü görüyorum
Bir de çıplak duvarları hücremdeki

Gün bitmek üzere işte
Bir lamba yandı hapishanede
Ey sevgili akıl güzel aydınlık
Bak yapayalnızız hücremde

Eylül 1911

Guillaume Apollinaire
Çeviri: Gertrude Durusoy - Ahmet Necdet



kolaj:Filipa Sottomayor



GECE ŞİİRLERİ

1. D E V R İ K    Y Ü R E K    S A V U N M A S I

Çiy doladım kasnağına gecenin. Işıksızlığın hep
yoksul  yalnızlıklara çıkması doğurur o rüzgârı.
Giz dizilmiş çardaklar incir kokulu, çiçek hattı
gözlerine doğru. Kokunda korku. Kafka; mürekkebini
içtiğim mevsimsiz aşk. Ölümün önünde yayılan;
çıbanı yüzümün. Devrik yürek savunması ömrüm.
Yaşlı bir adam vurgun yemiş. Kuşlar. Düşler.
Kapılma saatleri, basamaklarında ateş yatan zaman
merdiveninin dik soluğuna. Ve çekip giden bir ben,
aynı denize, irkilen iskeleden.

2. I S S I Z L I K    S Ü R Ü S Ü

Sıcak bir buğu düşürdüler ceplerinden, kışın gelişini
gözlerime yıkan gölgeler, ölüme giderken. Sonuna vardım
ufuk renginin, gündüz rüyalarımda gördüğüm. Gün sayıyor
kör eşgalim. Sönüyor gülüşüm, gülün bağrında ikindi vakti.
Zaman çağlıyor, ömrümü biçmeden. Çölde ıssızlık sürüsü
gecelerim. Pencerelerden akan yollarda usulca büyüyor
hüzün. İsyan dumanları. Bir kıyı, boğulduğum. Suçluyum.
Talan edilmiş sokaklara yeleler taktım, yenilgilerimi
asmak için. Korku salmış düş dudaklarına. Üzgünüm.

3. B U Y R U K

Gecenin deniz kanatlarında, bir kuşun sesine dalmış
düş topluyorum, gözlerime öpücük. Kendine açan bir ışığı
emiyor kalbim. Kara tren, sisler durağında akıntısı
kavuşmanın. Ten, sahili gurbetin. Dalga dalga köpürüyorum
aşka. Buyruk: Tez boynu vurula!

4. H A R İ T A

Haritası parçalandı ellerimde gecenin, bir yitiriş değil
bu, sınırları tutamadım yerinde, gözlerime doldu sular,
şimdi zaman oynak bir gölge. Nasıl başlasak geri dönmemek
için? Hüzünkıran  ardında saklanan kalbimle, artık, okyanuslara
açılmak geçmeli içimden. Biliyorum. Ama kavuşmalar ayrılıktır
bazen.

Kaan İnce





fotoğraf: Nobuyoshi Araki



Kemik Kıran Balesi

radyodaki cızırtı gecenin ses kaydı.

ve sana yardımcı olamayacağım
ürküten sessizlikte boş evlerde 
ve diyaloglar denizden başlıyor
bunu bil, iltihabın asla çıkmayacak  asla
idrar testlerinde

kedini seviyorsun örneğin
farelere karşı mesafelisin
yırtılsın kalbin. erisin dizin.
in! 

insanın kelimeleri mühim
israfa gelmez sözcük
yığınları ve iç çekisin 
de farklı notaları var 
bunu bil; uzaktan gülümsemek iyidir
kör bir aslana 
eğer kör bir aslansa yara

ve seni sevmeyeceğim asla
bir mermiye tüfekten bakar gibi 
bakmayacağım gözlerine
tüfek olmak gibi bir cümleyle; 
bitmiyor insanın mesaisi 
kendi tedavisine
yetmiyor insanın yalnızlığı 
kendisine bile



devrik bir cümleydim ben 
eridi ağzım, büküldü belim 
ve ter içinde bir kırlangıç 
gibi gelemem;
çünkü kapandı kanatlarım
gelemem;
çünkü pahalı haplarım
bitiyor serumum
ve tabiata olan iki bira borcum..

kalsın üstü denge
mevsim gibi bir şeyse
tekel ulan bu 
ne anlar serotoninden 
ben neyden anlayabilirim.

ve bu ne biçim ölmektir be ağbi
evlere sığmıyor rezilliğim
hüznü de parselliyorlar,
sözden anlamaz arşınlar ile
ve müebbetleniyor durmadan 
gecenin nezdinde ellerim.

yırtılsın kalbin.
erisin dizin.
in! 

kurtul boğazındaki nezaretten 
sıyrıl bedenindeki şikayetten
karanlıkta kalmış taylarla konuş
herkesin aynı şarkıyı söylediği gece 
simsiyah bir fotoğraftır gölge

ölü kuşların emrine amade!

Uluer Oksal Tiryaki



Yok olma Akademisi

Bir insanı vurmak gibi
vurmamak da ölümle ilgilidir
her şey çürür ve sigara küllüğe bastırılır
binalar çoğalır 
ama rutubetli bodrum katlarında sevişenler vardır
bir şeyin sana sahip olmasının bir önemi yoktur
önemi yoktur bir şeye sahip olmanın 

insan gündüzleri ışığı düşler. geceleri de karanlığı düşler. dervişler ve 
punk rocker’lar aynı yola düşerler. Bir adam ıslık çalarak yaklaşır ve 
uzaklaşır. Hep farklı kişi olan o adamla hep karşılaşmışsınızdır. Onun 
kemiklerini saymışsınızdır. Derisini yüzmüşsünüzdür. Birinci ve ikinci 
dünya savaşlarını görmeyenler, her gün üçüncü dünya savaşını 
yaşamaktadır. 
Bir holivud vampiri gibi fotoğraflarda çıkmak istemiyor.
deri ceketini sırtından hiç çıkartmıyor.
herkes onu seviyor ve yok etmek istiyor.
dişleri daktilo tuşları gibi takırdıyor.
O yeni bir canavar
bizi şefkatiyle göğsüne bastırıyor

her şey olması gerektiği gibi oluyor
böcek
soğuk ve beyaz bedene doğru ilerliyor.

toprağın üstüne bırakılacak çiçekleri iyi seç. 
yaban otları bitecek
üstümüzde yakın zamanda. 

Emre Varışlı



Tsukioka Yoshitoshi



Sokak Piyanosu, Montaigne ve Akıl üstüne
 
Mustafa, öğrencilerin bol olduğu Saint Michelle’den Luxamburg Parkına doğ-
ru hızla yürürken karşısına bir piyano çıkar. Sokakta. Paris’in meşhur soğuğuna 
rağmen parmaksız eldivenleri ile piyanist Jack Lousier, coşkulu, yüksek enerji ile 
Ragtime parçalar çalarak soğuk ve zorlayan ortamda insanların yüzünü güldür-
mektedir. Mustafa durur, dinler, para verir, telefonuyla vidyo çeker. 

Kendisi gibi orada müziği dinleyen bir başkası daha beliriyor. Önce birbirlerini 
bakışlarıyla selamlıyorlar, müzisyene olan beğeniyi hissettire hissettire yakınlaşıp 
konuşmaya başlıyorlar. Mustafa sen de müzisyen misin diye soruyor. Diğeri klasik 
gitar çalıyorum diyor. Mustafa ben Bah (Bach) dinlerim, severim diyor. Çocukta 
kim ki o tanımıyorum diyor. Başını sallaya sallaya.. Mustafa şaşırıyor. Nasıl klasik 
gitar çalan biri Bah’ı bilmez diye. 

Mustafa olayı arkadaşlarına anlatır. Bir tanesi der ki Fransızca Bach; “Bak” diye 
okunur.

xxx

Bir insanda tüm insanlığın halleri vardır.

“Montaigne” 

xxx

Her şey bir döngü içinde dönüp duruyor. Açlık tokluğa dönüyor ve dönmek isti-
yor. İşte bu dönüşüm ortamında kendisini en uygun şekilde dönüştürmek istiyor. 
Aksi takdirde acıyor.

Varoluşlarımızda değişmesini istediğimiz ve değişmesini istemediğimiz yanlarımız, 
hallerimiz bulunuyor. Bunların neler olduğunu görmek için bir vizyona gereksi-
nim duyuyoruz. Bu vizyon sayesinde neyimizi değiştirmek istediğimize veya ko-
ruyacağımıza karar verebiliyoruz. Bunun için diğerlerine bakar, onları izler, ortak 
yanlardan ve çatışmalardan dersler çıkarır ve varlığı hakkında bir fikir sahibi olur. 
İşte bu nedenle de insanın bir tanımı da; ”dönüştürücü”dür. 
İnsan mütemadiyen dönüştürür. Oksijeni karbondiokside, yemeği dışkıya, birayı 
çişe. Yaradılışı dönüşümden ibarettir. 

Dönüşüm demek bir eşitlik demektir. Örneğin; 

Yağ + Yumurta + Un + Isı = Omlet gibi. 

İşte bu eşitlikler temelde iki şekilde kurulabilirler; “Ölçülü” ve “Ölçüsüz”.



Ölçülü de tanım ister. Mesela; “İsteğe göre zeytin yağı veya tereyağı konur. İki yu-
murta bir su bardağı unla karıştırılarak orta ateşte pişirilir”. Bu tarif bizden, tanıdık. 

Daha da ölçülüsü ise; “5cl zeytin yağı teflon tavaya konur. 180 gr yumurtaya 100 cl 
un karıştırılarak orta ateşte pişirilir”.
Daha da ölçülü olunduğunda ateşin ısısı, odanın nemi, tavanın sapı gibi her şey 
apaçık bellidir.

Ölçüsüzlük ise malumunuz biraz yağ koy, kızdır. Yumurtayı kır, biraz un tamamdır.

Ölçülü demek her şeyden önce 90 dereceyi bilmek demek. Dik açı öyle bir kavram-
dır ki rahatlıkla “mukavemet”i temsil edebilir. 

Uygarlık bir inşaadır. Parçaları bir odakta toplamaktır. İşte bu yükü ancak ölçülü 
olmak taşıyabilir. 

Uygarlaşmak davranışların kaynağını yalnız duyulara ve duygulara değil zihne de 
bağlamak içindir. 

Akıl; zihin ile duyguların bir potada erimiş halidir. Ancak mutlu ve akıllı insan 
yaşamı devam ettirebilir.

xxx

Fransız arkadaş ben Bah diye birini tanımıyorum derken nasıl da yalın.. Hafızayı 
yokluyor, bakıyor var mı Bah diye biri, cevap; Yok böyle biri. O halde yok.
 

Belen Ünal



MUSICA MUNDANA 

Besteci Paul Hindemith’in 1949-1950 yıllarında Charles Elliot Norton konferansla-
rının kitap haline gelmesiyle edindiğimiz, son derece önemli bilgilerin bulunduğu 
“Bestecinin Dünyası - Ufuklar ve Sınırlar”, Norgunk Yayınları tarafından Türkçe 
müzik literatürüne kazandırıldı. 

Bu yazı dizisi işte bu kitabın temel konularını merkez alarak pekçok referans ile 
başka bir bestecinin kendine sorduğu soruları içermekte. Kitaptan önemli bir alın-
tıyla başlayalım. Müzik teriminin uç ayrı tanımlamasının ardından özellikle yazımı-
zın konusunu teşkil edecek olan maddesinde şöyle diyor Hindemith;

“... Üçüncü biçim ise, terimin en kapsamlı anlamıyla tanıştırır bizi. Bu, yerin, göğün, 
gezegenlerin yörüngelerinde dönüp durmalarını, gök cisimlerinin uzayda devini-
mini sağlar. Böyle örgütleyici bir uyum olmasa, evrenin birlik ve bütünlüğü nasil 
mümkün olabilirdi ki?” (sf.18)

Tarih boyunca sesin örgütlenmiş bir uyumun simülasyonu olması fi kri çok farklı 
kültürel ögretilerin de konusu olmuştur. Bu uyumun insanın aklının sınırları ile 
çizilmesi ise hem ses dünyasını hem de müziğin gerçekten bir uyumun göstergesi 
olmasını ise kısmen önleyen bir problem olarak ortaya çıkmakta.

Hergun bizden habersiz ama bizim için diye düşünebileceğimiz bu seslerin kendi 
içerisindeki uyumu eğer mmüziğe de ilham kaynağı olabilecek bir yapıyı - öğretiyi  
benimsiyorsa ortaya çıkardığımız müzik bunun bir taklidi mi yoksa yüzü bu uyuma 
dönük bir yakarış mı? Belki de bu iki  tanımı da yeniden incelemek gerekecek...

Öncelikle böyle bir durumun bizler için bir taklit olduğunu ve hatta bu taklidin de 
elimize gelen kısmının milyonuncu taklidinden arda kalanlarından süzüldüğünü var 
sayalım. Bir tespihin taneleri gibi, bol tekrar edilmiş bir lafzın, ardı arkası kesilme-
yecek duaların içinden herhangi bir tanede duran, kendi ağırlığı o tespih tanesinde 
vücut bulan, var olan ve daimi bir adanmanın meyvesi oluveren bir müzik. Taklid...
Taklidin taklidi...Milyonuncu kez...Bir daha...Israrla... 

Müziğe bu şekilde bakmaya başlayınca neyin yeni neyin eski olduğunun ne önemi 
var. O, kendi varlığıyla tek. Biricik. Üstelik sadece notalarıyla da değil. Var olduğu 
zamanla, ellerinden çıkan kişinin gülümsemesiyle, yegane... İşte o tespih tanesi gibi. 
Her biri bir yakarış olan...

“Yoksa” diye ayrı bir pencere açmak istediğim yakarış da tam burada bürünüyor o 
muhteşem silüetine. Tarkovsky’nin “Sanat çabası bir yakarıştır” önsözlü tanımlama-
sıyla aynı yerde başbaşayım şimdi.

Eğer müziğin de böyle bir yakarışın bir vechesi olduğunu bilir isek, ortaya çıkanın 



asıl olanı anlama çabası olması ihtimali de kuvvetlenecek.

Wagner’in “Ben müziğin ötesindeki dünyaların peşindeyim” sözü ise tam da bu 
anlama çabasının bir bestecinin dilinden nasıl da gizli kapaklı döküldüğünü göste-
riyor bizlere. Bitimsiz melodileriyle, total sanat kavramıyla, tristann akoruyla pekçok 
mzuik insanının aklını allak bullak eden Wagner, bunlarla niyet ettiği aslı nasıl da 
gizliyor. Belki farkında, belki de değil... Ne önemi var bugün bize bu şekilde vuru-
yor. Ay, bize bu gece böyle görünüyor...

Tekrar Hindemith’in “Musica Mundana”sına dönecek olursak bu uyumun peşinde 
olmak ya da bu uyumda kendini bulmak, belki de bize müzik gibi hiçte somut ol(a)
mayan bir “şeyi” biçimlendirmede önemli yol göstergesi olarak var olabilir.

Eray Düzgünsoy

Philips  Africa - Prophet series Benin (cd booklet) beninli müzisyen



Adonis

Hepimiz suçluyduk
Hepsi suskun
Bir küllüğün içinde yaşıyorduk
Üst üste söndürülen acılarımız…

Boşver.
birkaç sayfa daha atla 
Hayat, homofobik bir ibne
Geceye, vajinalara tapanlar ve patronlar 
Bilir misin, bilmem?
Aynı masada kavga etmişliğimiz de var!
Yeniden yükle!
Yenile hayatı.

Sığınaklarımız rüzgâra sattı izlerini.
Bir sürtüğün hikâyesinin mutlu bir film karesinde
Ben sabahı uçururken avuçlarımdan
Yoldan geçiyordun…
Yan sokakta yakalanan hırsız haykırdı ismini sokağa
Yaralandık…

İyileşmeye vaktimiz olmadı hiç
Çünkü biliyorduk 
İyileşirsek unutabilirdik birbirimizi
Hepsi şiirsizdi
Hepimiz kağıt parçası

Boş ver birkaç sayfa daha yırt
Sana aklı olmayan bir kalp getirdim
Ona iyi bakasın diye değil
Sadece bir kere dokun diye
Biliyorum duygusal bir fon ile alay ediyorlar 
Dert etme 
Nasıl olsa aşk, porno trajedisi onlara göre



Dar bir vaktin balkonunda içiyorum rakımı
Gök sallanıyor aklımın salıncaklarında
Herkes sen!
İçimde plaklar dönüyor karla karışık
Din adamları bizi inkar edebilir sevgilim
Hangi aşk şeraite uygun ki söyle bana

Sana güzel öyküler satın alacağım pahalı mağazalardan
Onları okuyacağım sesine
Onları giyeceğim
Herkes bize benzeyecek 
Hepsi bize yakışacak
Bir acıyı daha söndüreceğim 
Bir vedayı daha hatırlatacağım sana

Ve bir yara daha

İyileşmek yok!
Yoksa unutabilirim seni…

Onur Köybaşı



ÇEVRİM İÇİ

enikonu şarksa traktörler uykumu bölüyor gülten
çaya kalmıyorum
sovyet mavisi çakıyor aklımda
çantamdaki eczayı sana yazıyorum
üç ölçek viski diyorsun, hatrın kalıyor 
oysa bu iş yerinde de grev yoktur 
bağışla
çin usûlü ödüyorum sana kokladığım menekşeleri
çiçekçi bilmiyor 
geç kalmışım taksimetre iki haneli
ceketime vestiyer tez, gitarlar hızlı fuayede
dolar cinsinden ağlayıp devrim satıyor sevgili abilerim
nesneleri sakınmıyorum
öğrendin;
bu mahallede metrolar erken, aşkım geniş, gurbet kafi
pasajlara koşuyorum 
müşteri her zaman pişmandır
ellerimi de giydirsin dükkan sahipleri
yatışmıyorum ve ek yerimden takıyorlar boyunbağımı
benzemiyorum gülten, ne eylesem üç güvercin etmiyor şevkim
yan rollere güvenmiyorum
üzülünce güneye iniyorum ihtiyari
örenyerlerini özlüyorum, pasaportumda kuzey ülkeleri 
eşdeğerim ruhbilim konuşuyor
az susup söylese ya kim yavruluyor şu kabuklu hayvanları
pes perde seni doğrulardım
kebap söylemez güneşe çıkardık
ben sana tekila sen bana zapatista
uzunlamasına çoğalırdı imla bilgimiz
öpüştüğümüz kayda geçerdi evet 
korkma gülten 
ortala dudaklarımı
al örgütle beni kasıklarında
tekrar ve tekrar sür kendini bana
konfor sansınlar
ertesinde yanlış evleri deneyelim
göreceksin, kimse yoklar bilakis
hemşirem yine kırgın 
tentelerde adımız yetkin
trafik pek
caddelere varalım gülten
kendine bilet kes, sende fazlayım

Can Çelikoğlu



Katsushika Hokusai



Bir İntihar Üç Tutum                                                                                       

M.P., 16 Ekim 2014 tarihi sabah saatlerinde, kendini asmak suretiyle yaşamına son verdi. 
Arkasında bıraktığı son şey, gücünü ayan beyan açığa vuran bir intihar kararlılığını, bir ölüm 
iradesini estetize ettiği on dakikalık bir veda videosuydu.

Bu video çekimini bir intikam hırsının mı koşulları sorusu bakidir; kişi son dakikalarında 
hakikaten kalanlardan almış olacağı intikamı mı düşünür, hatta devamla, bu düşünceden mi 
intiharına güç devşirir; ve ama bu hırsın (bu intikam düşüncesinin) (şayet vardıysa) ölüm 
heyecanına, merakına, korkusuna, huzuruna vs. yenildiği bir eşik de var mıdır? Bu soruların 
yanıtlarına, intihara yeltenip ‘kazara’ hayatta kalmış olanlardan derlenecek bir istatistikle belki 
(o da kısmen) yaklaşılabilir. Gelgelelim her iki hâlde de intihar kararlılığı, ölüm iradesi kendi-
ni nihai merhale olarak duyurmakta, sahnelediği şüphesizlikle bütün bir nedenler silsilesini, 
topyekûn bir etiyolojisini toz duman içinde bırakmaktadır. Estetiği buradadır: Zevk, maddi 
nedenselliğinin bir nihayetinden, yapısal bileşenlerinden fazlası olmakla kalmaz sadece; o 
artık farklı bir şeydir de. Böylesi bir irade, kendisine doğru tırmanan koşulların, etmenle-
rin, kendi evrim safhalarının herhangi birisine, bir uğrağına indirgenemez; bu birisiyle, bu 
uğrakla açıklanamaz: Kaldı ki bu irade estetiğinin dokunduğu duygularla duygulanmak, zihni 
bu estetiğin gönderdiği sularda yüzdürmek dururken, etraflı bir otopsiye girişmek hazzın 
ketlenmesi olacaktır. Bu haz korkusu da bir şeyin ancak açıklanabilir olduğu ölçüde anlaşılır 
olabileceği fikriyle, dolayısıyla açıklamanın anlamayı öncelediği bir zihinle, yani çerçevesiz, 
referanssız, güzergâhsız, pusulasız, velhasıl dil’siz bir anlamanın mümkün olmadığı bir kafayla 
malul olan biz çoğunluğu da, bir noktasında kendimizi bir bölümüne inandırıp oyunu artık 
oradan oynamaya devam edeceğimizi tecrübeyle bildiğimiz uçsuz bucaksız konuşmalara 
savurmaktadır. Açıklamak suretiyle anlamaktan kastım budur. Yoksa anlamaya yönelen, 
anlamayı arayan, zaten bizzat anlam’ın peşine düşen açıklama, konuşma, yazma vb. pratikler 
saklıdır. Aşağıda ilerleyen metin de bu saklı olanın raftan çıkarılması olarak okunabilir.

M. P.’nin intiharına temelde üç tutumda yaklaşıldı. 1) Sorun odaklı yaklaşım, 2) ahlak odaklı 
yaklaşım, 3) özgür irade odaklı yaklaşım.

1) Sorun odaklı yaklaşım, intiharı iki yönde tanımlıyor: a) i) yaşamın sorularına ve/ya ii) biz-
zat yaşam sorununa i) yanlış verilmiş bir cevap ve/ya ii) bütünüyle yanlış getirilmiş bir yakla-
şım/çözüm olarak ve b) bir tamlık, sağlık, dirlik olarak yaşamın karşısına çıkarılmış eksiklik, 
hastalık, zayıflık suretiyle. Sorun odaklı yaklaşım, a) i) her soru gibi yaşamın sorularının da 
bir cevabı doğası gereği koşullamadığını, ii) yaşamın bazılarınca bir sorun olarak kavranma-
dığını, bazılarınca ona bir sorun nazarıyla yaklaşılmadığını hesap etmiyor. Yaşamın sorularını 
saf estetik oluşumlar, varlıklar olarak almak, örneğin sorun odaklı yaklaşımın ön-kabulünde-
ki gerçekliği pür matematiğin gerçekliğiyle ikame etmek ve yaşamı çözülecek değil, aşılacak 
bir muamma olarak kavramak edimlerini, sorun odaklı yaklaşım anlıyor mu? Sorun odaklı 
yaklaşım, b) bir tamlık, sağlık, dirlik olarak yaşamın karşısına eksiklik, hastalık, zayıflık olarak 
çıkardığı intiharın yaşamın boşluklarını veya boş bırakıp çekildiği yerleri ivedilikle doldurdu-
ğu, yaşamın uzanamadığı her köşe bucağa gelip intiharın yerleştiği, yaşamı tökezler gördü-
ğü yerde paçalarına yapışıp aşağı çekiştirdiği (zira intihar yukarı’nın değil, aşağı’nın işidir; 
yukarı’ya değil, aşağı’ya yönelir), intiharın gündüzü sonralayan gece, mutluluğu sonralayan 



keder, hazzı sonralayan ıstırap gibi, yaşamın yakasından inmeyen, yaşam denen mutlak 
olumlu yükün aksi kutbunu teşkil eden bir hep-olumsuz olduğu düşüncesindedir. Buna göre 
intihar yaşama cepheden karşı durmaktadır; ölüme dahi bahşedilmeyen bir karşıtlıktır bu 
(zira ölüm yaşamın yakasında, ensesinde, sırtında duramayacak kadar uzaktır hep ona; ve 
eksiklik, hastalık, zayıflık ölüme yöneldiği gibi, ölüme yürüdüğü mesafenin bir o kadarını da 
yaşamdan çekiştirmektedir; bu yüzden belki de sorun odaklı yaklaşımın nazarında ölüm (ve 
dolayısıyla yaşam) değil, intihar bir sorundur). Ne var ki bu mutlak zıtlık şüphelidir. Yaşama 
yönelen ve/ama mevcut koşulları ve biçimiyle varoluşunu sonlandırma kararını başka bir 
yaşam gerçekliğinin görüsü ve tesisine hasreden dini-politik-gelenek saikli intihar pratikle-
rinden söz edilebileceği gibi, intihara yakınsayan, ölümü çağ(ı)r(ıştır)an çileci ve/ya meditatif 
pratikler de bu minvalde değerlendirilebilir. Bilinçaltının arayışı, rüyaların deneyimi, uyuştu-
rucu tripleri, zikir ve vecit halleri, psikiyatrinin psikotik bozukluk olarak (depersonalizasyon, 
derealizasyon, dezoryantasyon gibi temelde kabaca maddi zemin algısının çözülmesine işaret 
eden semptomatik tespitler üzerinden) kodladığı farklılaşmış zihinsel-duyusal durumların 
bütün bir literatürü, yaşamak denen şeyin tam ortasında, yaşamla karşıtlaşma değil, ama kar-
şılılıklaşma üzerinden temasa geçebilen intiharın sessizce kendi ihtimalini bekliyor olduğuna 
yorulabilir. Bir düşünceyi desteklemek adına yek başlarına işe koşulan alıntıların bu halleriyle 
fazla bir şey söylemediklerini bilsem de burada sözünü etmeliyim ki Emil Cioran’ın intihar 
fikri olmasaydı çoktan intihar etmiş olacağı itirafıyla, Charles Bukowski’nin sarhoşluğun 
ertesi sabah yeniden hayata dönülebilen bir intihar biçimi olduğu tespiti, tam da bu noktaya, 
intiharla yaşamın karşılıklılığı olgusuna dokunan birer ifade olarak okunabilirler.

2) Ahlak odaklı yaklaşım, kişinin başkalarına karşı sorumlulukları kabulünden hareket 
ediyor. Buna göre kişi a) ailesine, yakınlarına ve tüm bir kendisini sevenlere karşı ve b) 
kendinden daha kötü, yoksul, zayıf, aciz durumda olanlara karşı sorumludur. Kişi a) ailesine, 
yakınlarına ve tüm bir kendisini sevenlere karşı sorumludur çünkü varoluşunun bir bölümü, 
bu sayılanların şu yahut bu ölçüdeki emekleriyle mümkün olmuştur. Dolayısıyla kişi, neyle 
ve nasıl ödeyeceğini bilemediği birtakım borçlarla yakın çevresine bağlı gibidir. İntihar bu 
nedenlerle vefasızlıktır, nankörlüktür, hainliktir ve bencilliktir. Kişi varoluşunun maddi ve 
manevi oluşumunu şayet gene maddi ve manevi birinci dereceden yakınlıklarının uzayına 
indirgemeyip bu yakınlıkları da içeren bir üst-uzayla anlamaya giriştiğinde ve hesaba bu ne-
denler, etkenler, kesişimler, süreklilikler çoğulluğuyla oturmaya karar verdiğinde, ahlak odaklı 
yaklaşım bunu anlıyor mu? Koşullayan ile koşullananın birbirlerini sınırsızca sonralayıp 
ikame edişine yönelmiş bir idrakin nazarında bu borçluluk meselesi de haliyle epey karmaşık 
bir hal alacaktır. Ahlak odaklı yaklaşım, kişinin kendi varoluşundaki emeğin hesabı üzerin-
den varoluşunun bir borçluluk denklemine sokulup unsurlaşmaya, metalaşmaya, araçsallığa 
indirgenmesine karşı geliştirebileceği muhtemel ve muhtelif tepkilerin bütününü göz ardı 
edip dışlıyor ve şayet bu tepkiler söz konusu borçluluk denkleminin meşruiyetini sarsacak 
ölçüde görünür ve hissedilir bir hal arz edecek olurlarsa, dinin örgütlü adaletini işe koşacağı-
na herkesi temin ediyor. Ahlak odaklı yaklaşım kişiye b) kendinden daha kötü, yoksul, zayıf, 
aciz durumda olanlara karşı sorumluluk yüklüyor; bunu i) ya bu iki farklı yaşam koşulunun 
arasındaki direkt nedensel ilişkiyle (x’in refahı, y’nin sefaleti pahasına ve sayesindedir), ii) 
ya da dolaylı bir vicdan duygusu gerekliliğiyle açıklıyor (hiçbir iyi kimse insan-kardeşinin 
sefaletine kayıtsız kalmamalıdır). Yani intihar etmek yerine kişi i) intihar kararlılığı ve bu 
kararlılığın pratiği için gereken kuvveti, kendinden daha kötü, yoksul, zayıf ve aciz durum-
da olanların ıslahına tahvil etmelidir, ve/ya kişinin ii) kendinden daha kötü, yoksul, zayıf ve 



aciz durumda ‘bunca’ insan varken intihar etmesi şımarıklık ve bencilliktir. Ahlak odaklı 
yaklaşım, kişinin arkasında bıraktığı yakın çevresinin üzüntü ve çaresizliği pahasına intihara 
yürümesini bencillikle suçlarken, gene onu kendine yabancılaşma pahasına hayatta/araların-
da tutma isteminde, ve gene devamla, intihar sonrası bir ölüyü aralarında yaşatma pahasına 
ona artık ebedileşmiş bir suç atfetmekte hiçbir bencillik görmüyor. Üstelik hangi yaşam 
koşullarının intiharı haklı kılacağı, intihara yakışacağı gibi hayli tuhaf bir ahlak sorusu ortaya 
atıyor ki bu soru, ‘iyi yaşamlar’ın nasıl olup da intihara sürüklendiğini bilmedikleri, çünkü 
yaşamın nicelikleriyle anlamı arasında bir ayrım gözetemeyecek denli konformizme saplanıp 
kalmış olduklarını açığa vuruyor. Bir ironi de şuradadır ki, iştahın bir sınırının olmadığının 
en açık işareti bizzat intiharın kendisi olabilecekken, iyi yaşamış kişinin doygunluğunu bir 
türlü anlayamamak suretiyle iştahın sınırsız olduğu kavrayışını ifade eden gene ahlak odaklı 
yaklaşımın kendisi oluyor.  

3)Özgür irade odaklı yaklaşım, diğer ikisinden intiharı prensipte olumlamak yönünden 
ayrılsa da sorun odaklı yaklaşımın karşıt-ikiliklerinden ve ahlak odaklı yaklaşımın bilhassa 
sorumluluk ve hak başlıklarından nasibini almış görünüyor. Buna göre kişi, yaşamının akışı 
ve devamla nihayetine dair tüm unsurlar üzerinde tam bir tasarruf hakkına sahiptir. Özgür 
iradenin kendi doğrularının denizi üzerinde kendi yakıtıyla yol aldığına dair inanca karış-
mış örtülü bir özlem söz konusudur sanki burada. Her şey neredeyse bir saplantı kertesinde 
‘kurtuluş’ dili üzerine inşa edilmiş gibidir. Belki intiharı anlama iddiası da bu yoğun mesaiye 
dayandırılabilir. İntiharın, maddenin esaretinden özgürleşmek anlamına geldiği yönünde bir 
okuma, bu yaklaşımın sularında yabancı değildir. Zira özgür irade zihnin bir meziyetidir ve 
zihnin, bedensel’in esaretini yalnızca kendi muhasebesine dayanarak (yani bir hastalık değil, 
ama özgür irade neticesiyle) kırabildiği en ileri eylem olarak intihar, bu noktai nazardan 
kaçınılmaz biçimde olumlanıyor. Böylece ikiliklerin en hünerlisine varıyoruz: beden-zihin 
ayrımı. Ahlakın kalabalığına karşı özgür iradenin yalnızlığı, ahlakın zorunlu eylemine karşı 
özgür iradenin özgür eylemi, ahlakın düşünce terbiyesine karşı özgür iradenin düşünce 
serbestisi; ve ahlakın ruh’una karşı özgür iradenin zihin’i. Başlangıçtaki karşıt-ikilikler, sonda 
karşılıklılık münasebetine daralıyor: ‘Akis’, zamansızlık-zeminsizlikteki iki noktanın rotasyo-
nundan fazlasını söylemiyor. Özgür iradeciler, ahlakçıları cepheden karşıladıkları her temasta 
kendilerini kurdukları kadar, bulanıklaştırıyorlar da. Aralarındaki nitelik değil, derece farkı 
dolayısıyla ne kadar uzak mesafeden gözlenirlerse, o kadar aynılaşıyorlar. Ahlak, öngördüğü 
sınırların dışına taşan eylemin sahibini, onu daha önce uyarmış olmasına dayandırdığı hakla 
söz konusu eylemin sorumlusu yaparken, özgür irade, özgür eyleme hakkından zorunlu 
olarak türettiği sorumluluğu irade sahibine üstlendiriyor. Esasta, her ikisi de özgür irade eyle-
midir; ilkinde sorumluluk bir hak alanının ihlalinden doğarken (ve ceza hüviyeti edinirken), 
ikincisi bir hakkın kullanımından zorunlu olarak (neden-sonuç hüviyetinde) türüyor. Ahlak, 
kalabalıksızlaştırmakla cezalandırırken, özgür irade, eyleminde yalnızlığı şart koşuyor. Yani 
birinin cezası, diğerinin varoluş şartı sanki: birbirlerinin boşluklarını mı doldurmaktadırlar? 
Belirli mesafeden atılacak bir bakış, her iki yaklaşıma ait hak ve sorumluluk kavramlarının 
yeşerip soldukları toprakların, birbirinin tuzunu taşıdığını gösterecek gibi duruyor. Özgür 
irade, eylemine giden güzergâhta ahlakın kendi mensuplarını geçirdiği düzlük ve tepeleri 
kullanırken, yalnızca dil farkı ve yalnızlığından ötürü (ki bu her ikisi de bir ölçüde kurtuluş 
saplantısının neticesidir) aslında nerelerde yürüdüğünü pek bilemiyor gibidir. İntiharın safi 
zihinsel’e indirgenip yalıtılması belki biraz da bu mekânsızlık sanısından ileri geliyordur.

Baran Öztürk



kolaj:Filipa Sottomayor



Rahatsız Ediyorum

“aklın, doğa ile olan savaşı acıya bile temkinli yaklaşmak gerektiğini öğretti bizlere.”

 
bitmek bilmeyen telaşlanmalar
henüz başlamıştı ve henüz günlerin kısalığına dair bir bilgiye sahip değildim
station vagon bir arabanın çizgili arka camından dışarı baktığımda
babamdan geri geliyordum.

 
                akciğerlerimin çift kale maç yaptığı günler

hastanelerde geçirdiğim saatlere terfi ettiğinde
saçlarımı hangi tarafa yatırmalıyım derdinden de kurtulmuştum.
mahalledeki ablalara aşık olmak için arkalarından hızlıca koştuğumda
aslında yolu yarılamıştım.

 
                bir paket maltepe sigarası, bir kutu kuzuluk maden suyu

aldığım uzun ve bitmek bilmeyen saatlerde izlenen
bir ertem eğilmez filmindeki veresiye mutlu sonu ailece kabul etmiştik.

 

yıllar önce bir araba kazasında
kan beynime sıçramıştı.
herkes yolun karşısına geçtiğinde
ancak yolu yarılamıştım.

 
Ferhat Asniya



Nobel İskeletinin Yanında Otururken Notlar

Allen Ginsberg güneşli havada bir uçak seyahati için 
bir daha yerinden kalkamayacak.
yüzlerce mil Denver’e? Yüzlerce mil Milano’ya? 
harmonyumunu çalmak için.. onu ne kadar iyi çalardı! 
OM NAHO SHiVAYA! Küller! yeniden her yerde küller!
Allen Ginsberg bir daha hiç caddenin karşısında oturamayacak 
Elinde nodul kasesini karıştırarak yaşlı profosör 
genç şairin şiirlerini okuyup bitirmek için sabaha kadar uyumadı.
Allen Ginsberg bir daha bu vücutla hiç meditasyon yapamayacak.

Omurgası doğrudan cennete! 

Işıklı turuncu bir yastıkla, dünyanın üstünde yaşarmayacak! 
Bell’in felci, ya da bir gurunun ölümü üzerine uçan Blake mısraları oku, 
Ruhunu dondur, ağla ağla Kerouack’ın ruhani Napola çadırı su sızdırıyor.

Allen Ginsberg bir daha hiç, müthiş görünen bir ergen çocuğa 
doğuştan seksi olduğunu söyleyemeyecek 
Çocuk hastane yatağında pencereden dışarıya bakıyor 
Annesi hıçkırıklar içinde
Çünkü Allen bugün ona öleceğini söyledi.
Allen Ginsberg bir daha cesedin saçlarını tarayamayacak 
Elbiselerini giydir, ayaklarını yağla (Ne kadar yardımsever değil mi?) 
mantarları karıştır, güzel bir kış kahvaltısı!
Telefon çalıyor, Allen bir daha cevap veremeyecek..

Allen Ginsberg bir daha hiç Çin’i utandıramayacak 
Rusya’yı, Beyaz sarayı, başkanları, CIA’yı, tüm dünyayı..
Ama Allen Ginsberg acıyı iyileştirebilecek insanın şarkısını, 
öykülerini yeniden yaşayarak hayat ve ölüm bir spiraldir 
O şimdi Vajra Yogini ile merdivenleri çıkıyor
Yüzyılın dahisi Allen öldü
Yaşayan binlerce form içinde
Bunu kafatasının hassas gözü içinde gör

Aklı yok et! Aklı yok et! Yalanlar söyleme!

Anne Waldman
Çeviri: Gizem Aktan



Explosive Mom

Bir restoran sahibi olarak gereğinden fazla asayiş sorununda parmağı olması, 
çok geçmeden kabullenilmeye hatta kendisine sempatiyle bile yaklaşılmasına 
neden olacaktı. 
İşi çığırından çıkarmayı hep sevmişti, gastronomiden - yemek kültüründen 
vb. nefret ediyordu ve yaşamı boyunca herkesin  şiddetli mide rahatsızlıkları 
geçirerek ölmelerini istemişti. Cunta, sivil iktidarı devirdiğinde marxist hare-
ketin kilit militan isimlerine çeşitli mide deneyleri yaparak “konuşma”larını 
sağlamıştı. Bu yüzden devletle arası iyiydi.
Kendisine ileride sağlanan bir arazi hibesini nezaketle geri çevirmiş, bunu hep 
hayallerini kurduğu restoran zincirinin temellerini atmak için dövize çevirerek 
kullanmayı yeğlemişti. Olaylar tam hız kazanmışken vekaleten yerine birini 
koyarak ortadan kayboldu, Los Angeles’ta bir içki firması ile toplantıya gittiği 
söylenmişti ancak polisin ailesine verdiği rapora göre ülke sınırlarından hiç 
çıkmamış, aracının sinyal dökümüne bakıldığında ise havalanına giden eski 
Marshall Boya hangarının girişinden itibaren hiçbir ize rastlanamamıştı. 

En son, şoförünü önceki hafta kovup direksiyonu eline almış manyakça sü-
rüşler yapmaya başlamıştı. Köy yollarına çıkan köpekleri ezmeyi  seviyordu. 
Hatta evinde o köpeklerin kafalarından oluşan bir sergi bile yapıldığı fısıltıyla 
da olsa konuşuluyordu. 
Kimse hiçbir şey anlamadı, restorana bir gün geri döndü, karısını müşterilerin 
yiyecekleri su ürünlerini seçebilmesi için hazırlattığı büyük akvaryumun içeri-
sine oturtmuş ve oradan çıkmasını kesinlike yasakladı, suratında manasızlık ya 
da daha yerinde bir ifadeyle mekanik bir durum mevcuttu.
Sonraki hafta dışarıdaki tabelanın değiştini gören çalışanlar, iş yerlerinin 
önüne akın ettiler ve her şeyin fena olmadığı Repulse restoranın  “Explosive 
Mom” olarak değiştiğini ve ardından işten şutlanmalarına tanık oldular.
Explosive Mom çok geçmeden kapandı, garip bir şekilde suda pörsümüş ve 
götüne levrek sokulmuş bir kadının cesedi torbalandı ve devlet tarafından 
sakıncalı bölge ilan edilerek tüm alan sınırsız süreliğine karantinaya alındı. 
Binanın rutubete teslim olan duvarları arasından bazı numuneler toplanarak 
incelenmeye götürüldü, çeşitli analizler yapıldı, ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile 
kesinlikle paylaşılmayarak devlet arşivine gömüldü. 
Aradan hatrı sayılır bir süre geçtikten sonra garip bir şekilde ortalıkta “patla-
yan insan”lar türemeye başladı. Sokakta yürüyen, okul servisine binen, apart-
manın tepesinden atlayan, birine pandik atan kısacası günlük rutinine devam 



eden herkes, gün içerisinde durduk yerde infilak ediyordu. İnfilakın nedeni 
evlerinde led televizyonlarını siken toplum tarafından bilinmese de, bu dosya-
yı çok önce kapatan ve işin yaratıcı terör kısmını organize eden adamımızın 
kayboluşunu izleyen birimler tarafından az çok ne olduğu tahmin ediliyordu. 
Explosive Mom kapatıldığında garip metalik renklerde bazı et yemekleri arka 
mutfak kazanlarının içerisinde bulunmuş, buradan alınan parçalar denek 
insanlara yedirilmiş ve gün içerisinde laboratuvar dairesine salınan deneklerin 
günün belirsiz zaman dilimlerinde patladıkları görülmüştü.
Çok geçmeden bazı incelenen kamera kayıtları devlet istihbarat birimlerince 
korkulanın doğru olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Genellikle çok dikkat çek-
meyen yerleşkelerin arasına giren seyyar araçlardan Explosive Mom (E.M)  
Burger servisi yapılıyordu ve yemek paketlerini müşterilerine uzatan kişilerin 
görüntülerine kesinlikle ulaşılamıyordu, çünkü ne olursa olsun karavan benze-
ri araçlarının arkasından hiçbir uzuvlarını çıkartmadan servislerini gerçekleş-
tiriyorlardı. 
Bir süre sonra Repulse restoranın eski sahibinin görüntüleri medyada dolan-
maya başladı. Ardından büyük bir karalama kampanyası beklenirken kendisi 
–aksine- büyük bir fenomene dönüşmek üzereydi. 
Patlayan E.M Burgerlar cidden tutmuştu ve tüm engellemelere rağmen satışı 
yaygınlaşıyor, herkes son yediği öğünden sonra gerçekleşen patlamalarını 
kayda alıp sosyal medya üzerinden servis ediyordu. Zamanla Mide Festivalleri 
türemiş, konserlerde dinleyicilere Explosive Mom şişeleri ve vişneli patlayıcı 
sular fırlatılmaya başlanmış, hatta benzin depoları kurşunsuz E.M ile full’len-
mişti. 
Bu patlayıcının ne olduğunu kimse çözemiyordu ama herkes gerçekten havaya 
uçmaktan, bağırsaklarının infılakını izlerken altına kaçırmaktan ve bir akşam 
yemeğinde aniden camdan dışarı fırlayan aile bireylerini görmekten dolayı 
mutluydu.

Mutluluktan patlıyordu.

Deniz Cansever





kolaj: Rafet Arslan



ALLAHSIZ ATLAR

“Dört nala koşan atlara andolsun” (Adiyat 1)

                                                              M.Ş.Ş’ye

       
Siz koşmaktan ne anlarsınız?
Ne anlarsınız siz koşmaktan!
İzliyorum yalnızca olan biteni
Yaşananların köşesiz bahanesi zamana saygıdan:
Sensörlü apartman lambaları
Sansürlü Japon pornoları
Nöbette uyuyan namus bekçisi
Rahat-Hazrol-Siktirol üçgeninin dik açısı
Sambacı gelinin üstsüz çeyiz sandığı
Umduğunu bulduğunun üstüne yatıran yeni damat
Dudakta patlayıp, burna sızan tüccar neşesi
İlk maaşıyla, naaşı arasındaki farkı anlamayan ilkokul öğretmeni
İpliğini repliğine doladığı için kendini asamayan bir aktör
Küflenmiş makarna tenceresine atılan izmarit
Üç vakte kadar tanrılığını ilan edecek falcılar
Neden yalnız olduğunu bilen adamların hatrını kıranlar
Kendi söküğünü moda diye pazarlayan terziler
“Anlıyorum ama konuşamıyorum” ile 
“konuşuyorum ama anlamıyorlar” tavasında bir türlü pişemeyenler
Sadece kendine kırılan asal insanlar
Kâr oranı yüksek toplu fotoğrafın devalüasyonu
Jileti, açacağından ayrı satan kırtasiyecinin kasayı tutan karısı
Rahlelere koyulunca şarjı çabuk biten tabletler
Henüz ölmemiş bir şairin komşusu olanların 
“adresim her an değişebilir” tedirginliği
Adalet tercümesinden, her Cuma tecrübesini anlayanlar
Uzak doğu kültürünün unutulan yüzü: “Kama Sutra Halayı”
Artık tapılmayan kalbi kırık put
Hüznün cinsel organı mızıkayı, ağızla tatmin çabası
Kabullenilmeyen ölümlerden yükselen jazz tınıları arasında
İşte tam burada
Cesur ve atılgan olmanız gerekirken
Sadece itaatkar olanlar
Sadece itaatkar olanlar!
Siz koşmaktan ne anlarsınız?
Ne anlarsınız siz koşmaktan!
Allahsız atlar
Allahsız atlar
Allahsız atlar

Kerem Bereketoğlu
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Naimo Harukawa



AGNOSTİK MÜEZZİN

ahiret idmanlarının erkencisi
ben
yorgunum
garibanlığımdan çöl gezemedim 
yine de arapça yedim kafayı

bir kedimiz vardı aziz
hatırlarsın 
ölünce 
allaha sövmüştük evcek
o gece bilinmeze ulandığımı da

mırıldanan ne şimdi pencerenin dışında 
açılmıyor
bir tespih diziyorlar kapıların içinde
bir elma bir ben bir elma bir...
dağılmıyor

bekaretini babanın cebine
beni çekmeceye
bıraktığında  
yapıştım  yakasına nisa'nın
24. de kırdılar kemiklerimi
 
artık karamela kokan erkekliğimle
cami tuvaletlerinde otuz bir çekiyorum
mermerden sektikçe yüzüm
anlıyorum aynı anda iki kez tatmini

bir gün dönersen
pompei göğünde kavuşalım bu şehir leş
bu şehirde hiç pencere kalmamış
çoğunun hayali hiç bitmeyen bir akbil

sana upuzun bir ip gereceğim ördeklerle yürüyeceksin
adına okunmuş bulutlar...
küt.

çiğdemlerini  göğsüne sapla
son defa secdeye varıp geleceğim

Deniz Karanfil



To
sh

io
 S

ae
ki



FIRTINAM FELAKETİM HASRETİM

Bu fırtınaları napcaz sen onu söyle kiler dolu
Bacaklarını özellikle çok iyi anlıyorum
Ellerini karbon kâğıdıyla çoğaltıyorum
Dudakların keskin bir virajı dönüyor, kızıl neon iziyle
Bu fırtınaları götürüp hurdacıya satcam
Hurdacı aynı zamanda elmalı turtacı
Gözlerinle çok tavla attım, yenildim, yenildim
Bir ceylanın ani sıçrayışında anlam bulmuştu bacakların
Rüyalarını özellikle çok iyi anlıyorum, beraber danaya girdik
Beraber sahaya girdik, flamalarla, atkılarla, kan saçarak
Bu fırtınaları bir tamirciye götür, çok gıcırdıyor
Dedem gıcırdıyor, paralar gıcırdıyor, politikacılar gıcırdıyor
Bir sonraki seçimde havale göndermeyi planlıyorum
İnsek bir çay kenarına, badem altında üşüyerek
Uzatıp ayaklarımızı en uzun güne, öpüşerek ama delirerek
Ben hiç yeşilde geçmedim, hakkım yok gibi geldi
Sarıda sana dokunmaya yeltendim, arka koltuk, ucuz film
Tepeyi aşınca sakın şaşırma, bir bok göremeyeceksin
Bu fırtınalar koştular mı anamı ağlatıyorlar
Kısa çöpü çeksem de mutluyum işte
Fayansta kaysam da mutluyum işte
Yensek de yenilsek de mutluyum işte

Sırt çantamda Gogol var verem mi? 

Onur Sakarya





fotoğraf: Nobuyoshi Araki



Yaz geçti yazdım geçmedi

yazın bittiği her yerde söylendi
neye harcadık yazı, nasıl da çabucak geçti
ne güzeldi kirazla dudak dudağa geldiğim ilk gün
mis gibi başlamıştı ilkhaziran hâlbuki
ve sonrası fellik fellik anı aradığımız bir fellini filmi sanki

(sarhoş piyano kadraja girer) 

asla tanışamiycağım ikinci ellere miras kalacak kitaplar aldım
özenli bir öfkeyle altını çizdim satırların
yaralar defolar bir ümittir modern pansumanlar
şairlere gönderildi selamlar ve aleyküm şiirler 
beyoğlulu akşam rüzgârları, sabah sütü
ortaköy’de kokladım bir arjantin macerasını
keşmekeşin ortasında durdum kesmeşeker dinledim şarkılar uydurdum
çalarken ıslığımda fly me to the dark side of the moon 
bir hayali aldım uzaya fırlattım
balıklar karpuz kokusu sabah neşesi
kaldır aklını bak dediler aynı yeri gösterdiler
somewhere over the rainbow

iç güzelliğini önemsedi röntgenler
kalbime giden yolu açık etti endoskopiler 
yaşama sevinciyle dolu günler dileyen tesislerde dinlendim
birer birer evlendi arkadaşlar, arkası yarın bebeler 
80’ler başında doğan bekârlar kulübü kapandı kapanacak
sıradanlaşırken biz, amacına ulaşıyordu hayat adım adım
akşam üzerimi örterken caanım hazirancım, saçlarımı okşadın
içim içime sövmez oldu
temmuz tam bu işe göreydi bağışladık kendimizi
güzel ustama votka limon hazırladım 
ayışıklıydı o yaz gecesi ölü şairler dirildi
ve ağ ve us ve tosladığım kafam 
hâlbuki herkes durulanmak istiyordu yaz yağmurunca

konser coşkuları ve kanser korkuları yaşandı
çilekleyen gitarlarda parmak izi 
ılık yaz melteminde dudak anısı kaldı
karşılıksızdı şakalar karşılıklıydı kalp kırıklıkları 
mizah dergilerine çimen kokusu bulaştı
yokoluşa başkaldıran izahlaşmalar tadıldı
kirletildi çarşaflar yataklara sığmadı fantazyalar
ölümsüzlük ve mutluluk kokusu depoladı hafızalar
- ne anlattık o çığlıkta sadece biz bildik

bozcaadalı polente fenerine yeniden kavuşunca
şarap olduktan sonra susup rüzgâr koktuk bir günbatımında
yaz yıldızları parmaklarımın ucundaydı o gece salhane kıyısında
- bir şarkı var, ne zaman çalsa terk ediyorum insanyayı
günebakan tarlalarında uçuşan saçlara baktım
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güzel ustama votka limon hazırladım 
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hâlbuki herkes durulanmak istiyordu yaz yağmurunca
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çilekleyen gitarlarda parmak izi 
ılık yaz melteminde dudak anısı kaldı
karşılıksızdı şakalar karşılıklıydı kalp kırıklıkları 
mizah dergilerine çimen kokusu bulaştı
yokoluşa başkaldıran izahlaşmalar tadıldı
kirletildi çarşaflar yataklara sığmadı fantazyalar
ölümsüzlük ve mutluluk kokusu depoladı hafızalar
- ne anlattık o çığlıkta sadece biz bildik

bozcaadalı polente fenerine yeniden kavuşunca
şarap olduktan sonra susup rüzgâr koktuk bir günbatımında
yaz yıldızları parmaklarımın ucundaydı o gece salhane kıyısında
- bir şarkı var, ne zaman çalsa terk ediyorum insanyayı
günebakan tarlalarında uçuşan saçlara baktım

denizin kokusunda buldum insansızlığımın ilacını
anladım ve evet dedim artarak devam edecek bu böyle

istiklâlin orta yerinde durup durup istikbale baktım turgut abi
tam da ben gelirken kaçıyordu tramvayım, kanunun batsın murphy 
kilise duvarına yaslanıp engizisyonda heder edilenleri düşündüm
tanışmadığıma memnun oldum bazı uzak insanlarla
yoz dincilere amatör olarak kin besledim
leş puşt satılık faşistlerle göz göze geldim, nefret ettim
içeri atıldı gasteciler dışarıda dolaştı döl israfı yalaklar
insan soyunun aynı hataları tekrarlıyor olmasına hala şaşırmama şaşırdım
- başarısız bir türsün ey insan, doğa iyileşmeyecek sen yok olmadan 

pırıl pırıldı o sabah ve ben ruhunu kutsayıp ona rimbaud okudum 
bir şiirle mutlu olabilenleri ıslatan yağmurlarda az ıslanmadım
sustum bazen hiç konuşmadım kâinatı kendimden mahrum bıraktım
dağa küsen kahraman tavşanlar için  
oturdum aşırı dozda havuç yedim gözlerimi bozdum
hafif batı müziği ve ağır doğu musikisi çalarken fonda
29 tane şiir yazdım yaşım ortaya çıktı hepsini çöpe attım
merdiven ısmarladım internetten 
hesabını kendini imha eden gençliğimle ödedim
nankör bir makasla budadım eskimiş dostlukları 
kesmedi, tuttum kendimle bile arama mesafe koydum 
işe gittim mecburen fikir buldum işe yaradım 
bi tek kendi kendime çare olamadım

sudan çıkan kedilerin miyavlamasını okşadım
kim görmüş ne denmiş aldırmadan yüzyıllık ağaçlara sarıldım
kendimi kaybetmek için kafayı buldum
ölümsüz yazarlar ve kitaplarla ruhumu terbiye ettim
benmerkezde yaşadım franchising verdim en güvendiklerime
kendimi anlattım anlattırdım, tekrar ve tekdir ettim
kara kara karaladım yazdım sildim denedim daha şık gol yedim
ben ismail behçet ben kirekör hamza ben martin etmeyen
her şerhimi kayda geçirdim
21. yüzyıla bulaştırdım ulaşıcı hastalıklarımı 
bir neşterdi düşünceler ve en çok kendimi kestim
kan  hep  akacak

eylül bir melez mevsim, annesi aşk babası hüzün
güneş damlaları azalmaya başladı sahiller boşaldı
kapı pencere açık kırmızı noktalanmaz oldu metropollerde
bakışlarından anlaşılıyordu kuzey yarım kürelilerin vedası
harcadık koskoca yazı
- bardağın dolu tarafı mı boş tarafı mı? hangi bardak ne bardağı.

(ayyaşlı piyano kadrajdan çıkarılsın artık. film bitti.)

Çağrı Çığ Sığırcı



Hiç olmazsa hırsızlar
Geride bıraktılar
Penceremdeki ayı.

Taigu Ryokan
(1758-1831)




