Anlamsızlık üstüne
gezi yazısı, yazı dizisi 2
Bu ne biçim tozlu rüzgâr böyle, birden çıktı ve gözlerim tozla
doldu
“... Odamda bir güldüren ayna var. Karşısına geçtim ve bir götgöbek bir
üçgen vücut bir sırım bir şişko olmanın tadını yaşadım. Suratım ezilip
büzülüyor, puşt suratlar ediniyorum... Yunan tanrılarına bile benziyorum
bazı pozisyonlarda...” 1
Ama ben hayallere dalıp yiteceğim. Yine imgeler dünyasına atıp kendimi,
sanki orada bir şeyler varmış da ben onu bu acılı yolun ardından ortaya
çıkaracakmışım gibi yapmak suretiyle, bırakacağım gündelik varlığıma...
Zaten kimi kime bırakıyorum? Yumurta kabuğunu beğenmemiş de kimin
kendisini kendisine kötülüyor alt etti işte o anki bir anlık bilince gelen
dürüst ve mantıklı sapkın benliği kişinin kendisi ve yaşayacak hala
dünyada anlamlar da olmadığı için şiirsel yüksek anların arayışı içinde
gündüz düşçüsü oyuncu. Oyun eder akıl kendine, bıkmaz ve sıkılmaz,
zihne gelenlerin bitmez oyunu...
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Bir yine sahil kasabasında bir gece iki kişi karanlıkta ucu görülemeyen
uzun upuzun dalgakıranın karanlık fenerine varabilmek için yürüyorduk.
Hava öyle fırtınalıydı ki dalgakıranın duvarının üstünde kendimizi rüzgâra
açarak yürüyemiyorduk, geniş yolda tutunamayıp düşeceğimizi
hissediyorduk, o yüzden biz de aşağı inip yolumuza devam etmiştik,
yolun sonuna varmaya kararlıydık, o yolun sonunda ne yapacaktık da her
şeyin anlamı bütünlenecekti? Peynir ekmek yiyecektik, bir bira içecektik
fırtına vardı, kimsecikler yoktu... Bir araba bizi kenara itercesine dar
dalgakıranda kaçacak yerimiz de yoktu hızla geldi üstümüze doğru, ne
yapacağımızı bilemedik.. arabadakilerin gülmeleri için bir iyi dalgakıranın
duvarına yapıştık onla bir olduk tehlikeyi iki kere savuşturduk... Devam
ettik. Karanlıktan birden bir kadın ve elinden sürükleyen bir köpek niye
istekle bize doğru sürükleyen sanki bizi tanıyordu bizi arıyormuş bulmuş..
köpekten sakındık çünkü karaltıların, ne olduğunu bilemediğimiz kişilerin
bekleştiği yolun sonuna varmalıydık. Orda peynir ekmek yiyecektik
sırtımızı tekrar rüzgâra açacak sıkıca tutunarak oturacaktık. İkimiz
yalnızdık, orda fırtınada binbaşına olmak bizi gerçek bir kendimize
getirecekti... Ancak böylece.
Trabzonspor gerçek oyununu oynarsa bu maçı kazanır diyorum
“... Odamdaki iki sinek çiftleşmeye konsantre olmuş birbirlerini takip
ediyorlar, öyle ki odadaki armudu da önceki günden kalan yarım kepek
ekmeğini de fark etmekten uzaklar... Ekmek küflenmiş ve etrafta çok
sinek var. Bu civarda, yolculuğumun tümünde hatta, sineklerden
muzdaribim. Koyda işletme müdürünün uzun süreli kararlı
mücadelesinin sonucu olarak –ki ona müteşekkiriz, çok zorluk
çekmedim. Oranın sinekleri ısıran cinstendi üstelik...” 2
Denize girer uzun uzun yüzmeye çalışırdık. Bir an şimdi serin bir suda
ama üşümediğinizi, uzun uzun ve sessizce yüzdüğünüzü ama
yorulmadığınızı, düşüncelerden tümüyle uzaklaştığınızı, sadece denize
giren ve çıkan kollarınız arkanızdan takip eden bedeninizle kaldığınızı, hiç
yorulmadığınız için bunlardan başka da hiç bir şeyin kalmadığını bir de
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sıkılmadığınızı hayal edin... Ama ne çok koşul oldu, şimdi burada bütün
bunlar gerçekleşebilir olsaydı ne güzel yüzecektim... Denize girmek için
diğer herkesin arasından yürümek ve denize ulaşmak, onlara onlarla
ilgilenmediğimizi soğuk ilgilenmez suratımız ve onlara çevirmediğimiz
gözlerimiz ve keyfimizi ifade eden gülümseyen hafifçe bir ağız ile.. buna
da artık nimet gözüyle bakarken arkamızdan büyük komplo devam
ediyordu. Ben orda ne yapıyor olabilirdim ki?
“... Sineği avlamaya kalkıp ışığı yaktığımda onun yatağın başucunda duvar
kâğıdının tuğla desenli kısmının az üstünde krem rengi kâğıtlara konmuş
olduğunu gördüm. Zaman zaman bazı sineklerle yaptığım gibi onunla
özel bir ilişkiye, mücadeleye girişmiş olduğumu söyleyemem, küçük bir
sivrisinekti ama etkisi can sıkıcıydı. Onu orda görünce kaçırmamak için
elimi yaklaştırdım ve her zamanki gibi o ürkek ilk vuruş, o yumuşak, o
kandan mı öldürmekten mi, böcekten duyulan tiksintiden mi yoksa
parçalanıp elime yapışacağını düşünmemden mi.. hep yumuşak ve yavaş
yaptığım ilk vuruşla onu kaçırdım. Ama bu yumuşak vuruş duvarı
titretmeye, birçok yerinden delik deşik olduğunu anladığım kâğıdın
arkasında sıvanın hareketlenip tozlarının dökülmesine yetti. Sonra orda
başucumda o iki kelimeyi fark ettim: ‘sevmek nedir?’ Tükenmez kalemle
yazılmıştı. Başka bir yazı yoktu duvarda. Yazı da benimkine benziyor.
Belki altı-yedi yıl önce gelmiş olsaydım buraya o yazıyı ben yazmış
olurdum. Bu çok sorulmaktan anlamsızlaşmış soru sessizliği içinde kendi
başına ‘duruyor’. ...” 3
Dünyanın anlamsızlığında bir tasvirini yapmak yerine ölsem uzun
uzun
Geçtiğim bir yolun kenarına denizin karşısına doğru iki araba koltuğu
yerleştirmişlerdi. Karşılarına puslu havada uzanan dümdüz bir deniz ve
görünmeyen bir ufuk gelecek şekilde oturup uzun uzun dalmak için rahat
bir yer aramış olacaklar. Rakı da orda içilir de orda rakı içseydik de.. ama
ben artık yoruldum ey insanlık yazı yazmaktan hem ben bunları yazmak
için tabi bulduğum mevcut bütün sebepler var onlar ama kafamın içinde
zihnimde beni nasıl ikna etsindi etmişti tabii etmemiş değildi. Bir ruhsal
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portremi vermek isterdim size ama ben bugün çok yürüdüm yoruldum,
sonra ama bugün yazmak da istiyorum artık bu yazıyı, çünkü burda
birden bütün amaçsızlıkta yine de bir yönelmiş hırs ve tuhaf
kaptırmışlıktaki çalışmam birden kesiliverecek... Belki yarın artık benim
bedenimde kalkan kişi sabah bezginlik içinde açıp okumayacak buraya
yazdıklarımı. Ben de demiri tavında dövüyorum çünkü kim bilir isteklerin
nereden ne zaman geleceklerini ve ne zaman nereye gidivereceklerini?
Kim büyük, gerçek amaçlar da, hedefler sebepler de olmadan sadece
gündelik hayatın akışı içinde, olduğu bir noktaya bir daha benzer tarzda
sürüklenecektir? Ben şimdi bunları yazıyorum çünkü bir süredir bunlarla
uğraşmıştım ve şimdi birden dizginsiz, bütün varlığımı saldım çok inançlı
ve kararlı gibiyim biliyorum ve şaşırtıcıdır ki benim ruh halim şu anda
inançlı bir kararlı kişini ruh hali ama yarın buraya oturmaya kalksa, beni
miras alan, öyle artık tuhaf ve anlaşılmaz gelen bir kararlılık ona
gelmeyecek ama kim bilir nereye gidecek... Ben size hep hayattan
bahsediyorum gezi yazısı boyunca, onu ancak sizin de benim de ilk elde
yaşadığımız gibi anlatıveriyorum ama bunun altında gizli olup da bizim
orda örtüyü kaldırıp da bulur görür gibi olduğumuz başka bir zemini var
her şeyin. Bir zihnin içinde bilince gelmek dediğimiz, kendini bilmek
dediğimiz, hafıza dediğimiz, akıl dediğimiz, mantık dediğimiz, duygular
dediğimiz hep başka başka işlevleri ayırt etmişiz, belki yerinde olarak
bunları birbirinden ayrı işler yürüten ayrı melekeler olarak belirgin
kılmışız. Onlar ama hep bir arada belki bazısı biraz geri çekilerek akışın
içinde kim bilir hangi dürtülere uyarak ortaya çıktıklarında ben de
kendimi şöyleyim böyleyim derken bulan ben oluyorum, bu ikisi farklı
şeyler değil demek istiyorum, bunlar bir ve aynı şey...
“... Tıkanacak gibi bir sesle: Öyleyse... acaba kim... öldürdü? Diye sordu.
Porfiriy Petroviç sanki böyle bir soruyu hiç beklemiyormuş, bu yüzden
çok şaşırmış gibi kendini birden oturmakta olduğu sandalyenin arkasına
bırakıverdi. Kulaklarına inanamıyormuş gibi: Nasıl kim öldürdü? Diye
mırıldandı. Elbette siz öldürdünüz Rodion Romanoviç! Sonra hemen
hemen fısıltıyla ama kendinden emin bir sesle ekledi: Elbette siz
öldürdünüz efendim...” 4
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Ama ben de amma bölük pörçük iki yazıyla anlatmış mı oldum
yani hayatı
“... Muğla’da ‘bura Muğla mı?’ diye diye şaşırıp duran zavallı köylü
kadınları gördüm. Yatağan yerine Muğla’ya gelmişlerdi...” 5
Hayatı şimdi size anlatmaya kalkmak için çok yorgunum. Yazıma onu bir
iyi anlatanlardan küçük küçük alıntıları da bu yüzden dolduruyorum işte...
Size şimdi hiçbir şey yapmanızı öneremem çünkü yapsanız ne
yapmasanız ne.. ama siz yapın.. ama gidip de sonra.. amaan ne
gideceksiniz..
Yola çıkın isterseniz. Bir olgusal veri olarak ifade edeyim en azından: Yol
güzeldir bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Asfaltın üstüne çıktığı anda
insan teki orda tek olduğunu öyle bir güzel duyumsar ki nereye çekse
bedenini oraya götürecektir ya da böyle düşünüp kendini kandırmak için
dünyada daha haklı olacağı bir yer de yoktur. Yoldaki, yolun üstündeki
özgürlük hissi, herhalde işte o güzel bir şeydir. Ve özgürlük tam olarak
nedir var mıdır bunlar çok uzun konular da yolun üstündeki özgürlük en
azından mutlu edici bir özgürlüktür, orasını diyeyim size ama işte
mutluluk da ne ki şimdi? ... Bir maruzatım olacaktı sizden yani şimdi
kendimizi aldatmayalım, eğer ifade edeceklerimi zihninizde kurarsanız –
siz de evinizde deneyin- bugüne bugün anlamların katil zanlısı
olacaksınız, hem de tek başınıza başaracaksınız bunu. Kendimizi
aldatmayalım ey millet! Zavallı insan milleti, en büyük lütufla dünyaya
geldiği anda yine gideceğini fark eden zavallı insan milleti. Fark ettiğiniz
için zavallı değilsiniz, fark etmeyip de zaten insanların çoğu gibi
aptallamasına hayatta şamrele tutunup boğuşmak seçeneği değil o yüzden
doğru şık... Biz hali hazırda gidiyor olduğumuz için, hadi buna
inanmadınız o kadar da değil dediniz, peki şuna ne diyeceksiniz: Olmadı
en nihayetinde gidip yokluklara tekrar karışacak olduğumuz için, tıpkı biz
daha gelmemişken, doğmamışken, yok iken olduğu gibi yine bu pencereyi
kapatıp gaybin içinde yok olduğumuzda... Orada olmayacağız ki
pencereyi kapatma imgesini uygun kullanmış olayım. Önümüzde
kapanıverecek pencere, sönecek ışıklar. Kafamızın yuvarlandığı sepetteki
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kellemizden son kez gözümüzü kırpacağız bilincimizin nihai kırıntısıyla
bilim aşkına.............. Ne olacak peki? Hakkaniyet aşkıyla ve tuhaf bir çileci
dürüstlükle bunları ben size anlatıyorum, en başta da kendime de
anlatsam ne anlatmasam ne? Varılabilecek gerçekten bir yer olduğunu mu
sanıyorsunuz benim söylediklerimden? Acı bir öykü bu, buruk, ayrıca
bizsiz de devam ediyor...
“...Buradaki hiçbir şeyi ben keşfetmiyorum. Buraya gelmekte özel hiçbir
yan yok... ...Etrafa havanın nemli olduğunu gösteren puslu karanlık
çöküyor. Açık bir gecenin de tadı yok burada...” 6
İsterseniz meydanlara da çıkabilirsiniz elbette (Ne bok yerseniz
yeyin)
“... Ailelerin hepsinde kafasını yukarı doğru kaldırmış bir ciddi aile reisi
ve onun yanında ya da arkasında da sıcaktan aptallaşmış suratı şişmiş
ablak ve çirkin karısı var.. herkes bitkin...” 7
Haydi şimdi tombul annenize koşup boynuna sarılın, yani sıkmak için.
Artık gerçekten saçmalamaya başladığımın ben de farkındayım, elbette bu
yöntemsel bir saçmalamak. Şimdi kendimi gerçekten kaptırsaydım da
şöyle mi deseydim: Ama cinayet işledikten sonra siz kendinizi de
öldürürseniz o zaman hak yerini bulur kendini de öldürürsen cinayet
işleme hakkını eline geçirirsin falan gibi yine sevgili insanlığa mı
adasaydım güçsüz yüreciğimi? Bu eşitlikleri hangi matematik kitabından
çıkartıp da önünüze süreydim ki? Bütün kitapları bunun yerine güzel
güzel gaz döküp yaksam ehvendir... Şimdi ben umut kapısını -sözdekapatıyorum da yeni umutlar vermeyecek miydim size yani böyle bitecek
miydi bu, inanmıyorum buna! Ama iyi bir şeyler de söylemeliydim en
sonunda bir teselli vermeyecek miydim? Hani demeyecek miydim
elimizde belki çok şey yok ama yine de bir şeyler var demeyecek miydim
bir sabah çıkıp da güzel güzel havayı koklayıp sonra kuş seslerini
dinleyerek bir bira daha içip oynayacaksınız en azından bu vardı
demeyecek miydim? Demiştim bile hatta şimdi bunu inkâr mı edecektim?
6
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Siz de ne kadar çok şey istiyorsunuz! Her şeyi de benden beklemeyin
canım!
“... İlk başta polis indikten sonra canının sıkılacağını düşündüğüm amca
babamın kuşağından bir makine mühendisiydi, kızı da öğrenciydi.
Yurtdışına gidip gitmeyeceğimle ilgili konuşma anlayışlı geçti ama aile
konusundan tereddütle bahsederken epey endişelendi. Kendi kuşaklarının
o yoksul koşullarda okuduğunu ve evlenip düzen kurmaya çok özen
gösterdiklerini anlattı bana, şimdi bütün hayatın amacı bizim tarafımızdan
bir kenara atılınca hem onların hayatı kuşkulu kalıyor, hem bizim
hayatımızı onlar endişeyle karşılıyorlar içten içe...” 8
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“Ölenin adı aynı zamanda bir hayvan, bir nesne, vb. için de kullanılan bir
ad ise, bu kavimlerden bazıları, konuşma sırasında ölenin anısının
herhangi bir şekilde canlanmasını önlemek üzere, o hayvana ya da o
nesneye de yeni bir ad vermeyi gerekli görürler. Bu durum özellikle
adlardan sürekli bir korku içinde yaşayan kabilelerde misyonerler için
büyük bir güçlük kaynağı olmuştur. Misyoner Dobrizhofer’in
Uruguay’daki Abiponlar arasında geçirdiği yedi yıl boyunca jaguarın adı
üç defa değişmiş, timsahın, dikenin, hayvan boğazlamanın adları da aynı
akıbete uğramaktan kurtulamamıştı. İlkel insan için adın temel bir kişilik
parçası, önemli bir kişilik mülkü olduğu ve bütün somut anlamını
kendine taşıdığı düşünülürse, ad tabuları o kadar garip görünmeyecektir
bize. Tanıdığım bir kadın başka birisinin eline geçer de böylece o kimse
kişiliğinin bir kısmını ele geçirir korkusuyla adını yazmaktan kaçınmıştı.”
9
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Gittikçe sırların dünyasına daha fazla yaklaşıyordum. Yıllardır zaman
zaman aksattığım, sıkıntı içinde aylarca yüzüstü bıraktığım, kimi zaman
da yine aylar boyunca başka hiçbir şey düşünmeden sarıldığım
çalışmalarımla gizemli bilimlerde sürekli ilerlediğimi, bir gün mutlaka
amacıma erişeceğimi biliyordum. Hem bu bir kehanetle de doğrulanmıştı.
Küçüklüğümde gördüğüm bir rüyayla kaderim, en azından genel
hatlarıyla belirlenmişti. Yaşadığımız çağda sihir ancak bana
bahşedilecekti, o yüzden en azından ilk dönemlerde büyüyle ilgili arayışım
aynı zamanda da bir ödev olmuştu benim için.
Sevgili okurlarım, büyü yapmak özünde kolaydır. Yalnız, bu bilim saklıdır
ve adım adım tekrar onun yöntemini keşfetmek gerekir. Hangi maddeyle
hangi diğerinin, nasıl bir tarzda biraraya gelince ne meydana getireceğini
öğrenmelidir büyü yapmak isteyen kişi. Ayrıca bir de hangi oranda,
günün ayın yılın hangi vakitlerinde ve hangi sözler eşliğinde... O zaman
ne olacak? Bunları hep bilgince bir önseziyle bulmak zorundadır arayan.
Sonsuz sayıda ihtimalin arasından bulup çıkarmalıdır doğru yolları. O
yüzden her zaman daha önce bulunanları takip etmelidir önce. Kitap, biz
büyücüler için bu yüzden çok önemlidir. Bir tek ömür gizleri ortadan
kaldırıp sihrin ülkesine giriş yapmaya asla yetmez. Harcanmış bütün
tecrübelerin ardından hepsinin üstünde yükselerek işe girişmek gerekir.
Ben de önce yıllarca kitapların arasına kapattım kendimi. Büyü üstüne
bulabildiğim bütün kitapları edindim, bunların güvenilirliklerini yine
kendi önsezilerime güvenerek tespit ettim ve onları bir değer sıralamasına
soktum. Sonra en değerlilerin içinde yıllarca sürecek bir arayışa giriştim.
Bir yandan da kitaplarda sözü geçen hammaddeleri nereden bulacağımı
araştırıyor, hangi yöntemlerle elde edeceğimle ilgili denemeler yapıyor,
kısa gezilere çıkıyor, başka memleketlerden adını duyduğum büyücülerle
ve bana malzeme sağlayabileceğini umduğum tüccarlarla haberleşmeye
çalışıyordum. Bazı malzemeleri bulmak kolaydı. Yalnız bazıları vardı ki
onları araya araya bitap düşmeme rağmen bulamıyordum bir türlü. Oysa
büyü işinde en küçük ayrıntı bile olmazsa olmaz önemdedir. En küçük
bir hata insanlığa ve kendime karşı vazifemi başaramadan yitip gitmem
anlamına gelebilirdi. Kitaplarda bahsedilen türlü tehlikeler arasında büyü
yapılmaya çalışılan nesnelerin içinde hapsolmak, onu esir etmeye
çalışırken o cansızın esiri olarak atalete mahkûm olmak bile vardı. Yine
de tehlikelere vazifemin bilinci ve arayışımın verdiği heyecanla
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atılıyordum. Kitapları artık neredeyse ezberlemiş, eksik de olsa
malzemelerle türlü deneyler yaparak onları hazırlamayı kendimce bir iyi
öğrenmiştim. Başarımı sınamak şansını elime geçiremediğim için yine
önsezilerime güveniyordum.
Malzemelerim bir türlü tamamlanamadığı için kitaplarımı okuduğum
yıllar boyunca insanlar üstünde sadece sözlerle yapılabilecek büyüleri
deneyebiliyordum. Bir kişiyi çalışma odamda karşıma alıp
gerçekleştirmeye çalıştığım büyüye göre ona emirler veriyor, ya da
yalvarıyordum. Ama tam olarak onu neresinden kuşatacağımı,
bakışlarımla nasıl onu tespit edip kavrayacağımı kestiremiyordum.
İnsanlar bana bir deli olarak alıştıkları için odamda karşıma geçmeyi kabul
etmekten çekinmiyorlardı. Acımasızca benimle alay ettikçe onlar, ben de
kitaplardaki en acımasız büyüleri seçmeye başlıyordum. Bir gün büyüm
gerçekleşse o zaman bütün alaylar kesiliverecek, herkes saygı ve korkuyla
önümden kaçışmaya başlayacaktı. Başarısız oldukça da öfkem büyüyordu.
İnsanları çeşitli yollarla ayartarak çalışma odama alıyordum çünkü bütün
kitaplarda öyle yazmıyordu belki ama karanlıkta çalışmam gerektiğini
biliyordum. Odam tabiî ki karanlık olacaktı çünkü büyü yapmak için önce
odanın karanlık olması gerekir, o zaman varlıklar onların bütünlüğünü
zedeleyen, yok edip akıtan, nesnenin kendinden ayrı bir varlığa heves
eden ayrıntılardan yoksun olarak kendi başlarına ortaya çıkabilirler, ancak
o zaman, o zaman ona tek ve parçasız olan sihrin özü tümlüğünde nüfuz
eder diye düşünüyordum. Ama odamda yaptığım sayısız denemede de bir
türlü başarılı olamıyordum. Tam olarak neyi yanlış yaptığımı nereden
bilebilirdim? Tek tek ihtimalleri deniyordum işte. Yanlış olduğunu
düşündüğüm bileşenleri eliyordum. Günlerden birinde haftalarca hiç açık
havaya çıkmadan çalıştığım bir dönemde bezginlikle ve başarısızlıktan
yorgun, karanlıktan birden o güneşli güzel günde açık havaya çıkınca
gözlerim kamaşmıştı. Sonra yavaş yavaş nesneler etrafımda belirmeye
başladılar, evler ve ağaçlar ve çiçekler parlak ışıkta bütün ayrıntılarını
bana sunuyorlardı. Koklamak için kafamı bir papatyaya doğru eğdim.
Önce tüm bir çiçek olarak göründü, sonra yaklaştıkça yaprakları,
yaprakları kaplayan incecik damarları ve yaprağın ortasında bekleyen
siyah böcek ardarda ortaya çıktılar. Bir anda fark ettim ki aslında
nesnenin her bir ayrıntısını elde etmeliyken, ben kendi kendimi aldatarak
onun bütün çoğulluğunu inkâr ediyormuşum yıllardır. Bu buluşla birden
11

zihnim yepyeni bir olasılıklar odasının kapısının açıldığı ilk andaki parlak
sis içinde bulanmış, karışmıştı. Kaybettiğim zamana hayıflanmakla yeni
buluşumun sevinçli heyecanı arasında kalmıştım. Hemen İnsanların
arasına karışıp karşıma çıkan herkese sihirli sözleri söylemeye başladım.
Ama onları her ayrıntılarında görmeme rağmen bir an için durdurup
kavrayamıyordum zihnimde. Önümdeki görüntü sürekli değişiyordu.
Ardarda zihnime gelen görüntülerden hangisi o insana aitti bunu tam
olarak kestiremiyordum. Giysilerinin kıvrımları, dikişleri, kollarındaki
tüyler ve gözenekler her an başka türlü ordaydılar, ayrıntıların bolluğu
içinde başım dönüyordu, onlar hareket ettikçe hem ayrıntıların tamamını
kavrayamayacağımı hem de kavrasam da elimden kaçıracağımı
anlamıştım. Hareket edenleri bir saniye için durmaya ikna ediyordum.
Bütün herşeylerini elime geçirmeliydim. Sadece bir kol ya da bir bacak,
bir kalp, bir kafa tek başına bireyi kavramam için yeterli olmuyordu. Onu
hiç kıpırdamazken ve tamamında bir anda kavramalıydım. Anlamın
yekpareliği onda da yekpare, parçasız olanı bulmalıydı. Ancak büyü onda
kendiyle aynı türden olan bir şey bulmak şöyle dursun, karmakarışık
görüntülerle açığa çıkan ve sürekli hareket eden hayvani özler, ruhlar ve
hepsi birbirinden ayrı olup en temelden insana bağlı olmayan maddelere
rastlıyordu. Parça bütünü oluşturuyordu, ben de bütün parçalara aynı
anda hâkim olmalıydım ama nasıl? Hepsi birden tek insandı ama bacağı
ayrıydı, kolu ayrıydı, yüreği ayrıydı, kulağı ayrıydı... Belki ona gözlerinden
girecekti sihirli sözlerim, belki kulaklarından ama ben bunlara hâkim
olmalı mıydım yoksa sihir herşeyi kendisi mi yapacaktı? Belki de bütün
sözlerim ona ulaşmadan etraftaki başka nesnelere yönelip dağılıyordu.
Bakışlarım mıydı onu toplayacak olan, yoksa zihnimde mi toplayıp bir
kılacaktım? Ya da sözlerimi ona yöneltişim yeterli gelecek miydi? Belki de
herşeyi yanlış yapıyordum. Belki sözlerle ve bakışlarla yapılacak büyü için
daha çok acemiydim. Hem kitapların bazılarına göre iksirler olmadan
büyü yapmak mümkün değildi. Önce malzemelerle, iksirlerle yapılan
büyüleri gerçekleştirmem gerektiğini hissetmeye başlamıştım. Ancak
malzemeler arasında en önemli olanları hala ele geçirememiştim.
Ve bir gün yıllarca önce mektup yolladığım bir tacirden müjdeli haberi
aldığımda yerimden saatlerce kıpırdayamadan kalakaldım. Sanki o güne
kadar biraz da asıl denemeye girişemiyor olmanın verdiği rahatlıkla evcil
bir araştırma yapıyordum. Her ne kadar bütün malzemeleri tamamlama
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umudu içimde her zaman yüksek ve içten bir umut, geceleri yatmadan
önce kurduğum hayal idiyse de, o güne kadar beni deli sananlara karşı
verebilmiş olduğum tek cevap, gösterebildiğim tek bahane de
malzemelerimin eksik oluşuydu. İşte şimdi hayallerim gerçek olmaya ama
aynı zamanda belki tümüyle yıkılmaya böyle yaklaşınca heyecandan ne
yapacağımı bilemez hale gelmiştim. Kaskatı, buz kesilmiş, dizlerimin
üstünde yere yığılmamak için zar zor direnerek terliyordum soğuk soğuk.
Hayatiyetin içimden çekildiğini hissediyordum, göğsümü sanki çerçeveye
germişlerdi, kalbim atmıyor küçük küçük titreşiyordu, soluğum kesilmişti.
Ancak bir süre sonra kendimi toparladım ve tacire cevap yazdım. Artık
sihrin ülkesine beni götürecek bütün kapılar önümde ardına kadar
açılmıştı. Bundan böyle engin bilgim ve biriktirdiğim nesnelerle istediğim
herşeyi elime geçirecektim. Ayrıca büyük gücümü bana inanmayan
insanlarla paylaşmaya da hiç niyetim yoktu. İnsanları kullanacaktım,
onları köleler olarak elime geçirecek, onlara istediğim herşeyi
yaptıracaktım. Bazılarına eziyet etmekten de çekinmeyecektim.
Denemelere girişmek vakti gelmişti. Kitaplarda yazanların hangilerinin
gerçekleştirilebileceğini anlamam için yine sayısız hassas deney
gerekiyordu.
Her tarifte sayısız boşluklar vardı. O boşlukları önsezilerim ve diğer
kitaplardaki bilgilerle tamamlayarak bir dizi formüle ulaşmıştım.
Kullanılacak iksirleri elime geçirdiğimden emindim. Önce, insanları
kullanamadığım için, elime geçirdiğim bütün hayvanlar üzerinde bu
iksirleri denemeye giriştim. Yalnız iksiri nasıl uygulayacağımı tam olarak
bilemiyordum. Ben de her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ihtimalleri
elemeye başladım. Asıl üstünde durduğum sorun şuydu: İksiri hayvanın
maddesine temas ettirmeliydim ama yalnızca bir kısmına değmesi yeterli
gelecek miydi yoksa hayvanın maddesinin tamamına bir şekilde iksir
temas etmeli miydi? İksiri hayvana içirecek miydim yoksa üstüne mi
dökecektim? Her şeyi denedim. En son küçük bir kediyi kazanın içine
atmaya kadar vardırdım işi. Gelgelelim yanlış iz üstünde olduğumun
farkındaydım. Çünkü hayvana içirsem de onun üstüne hepsini boca
etsem de yalnızca bir parçasına temas edebiliyordu iksir. Hayvanın
maddesini dönüştürmek için iksirin onun tamamına temas etmesi
gerektiği de böylece ortaya çıkmıştı. Ama bir hayvanın maddesini en
küçük parçasına kadar nasıl ayırıp tekrar birleştirecektim? Bunu
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denemedim değil. Ancak daha da mütevazı bir şekilde eşya üstünde
denemeler yapmam gerektiğini anlamıştım. En azından iksirin bütün
maddeye deyince istediğim etkiyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini
anlamalıydım. Böylece ben de büyü yapılmaya uygun bütün maddeleri
teker teker unufak etmeye başladım. Unufak ettikten sonra da üstlerine
bütün iksirleri dökerek deniyordum. Ancak ne kadar ufaltsam, ne kadar
ezsem de daha bölünebilecek olduğunu anlamıştım maddenin. Onun en
küçük bölünemez parçasını, o bölünmezi arıyordum ama elde
edemeyeceğimi biliyordum. Hem elde etsem de bu küçük parçacıklarla ne
yapabilirdim? Ne işime yarayacaktı ki? Yanlış yolda olduğumu anlayınca
nesneyi suda eritmeye başladım. Suyun içinde kaybolduğunda belki de
eşya tümüyle bölünemezlere ayrılıyordu. Hem daha sonra tuz gibi tekrar
katılaştırılarak toparlanabiliyordu. İksirleri içinde çeşitli maddeyi erittiğim
suya boşaltıp saatlerce karıştırmaya başladım. Sonra sihirin ruhu eşyanın
ruhuyla canlanıp karışsın diye suyu kaynatım, eşyayı ısıttım, yaktım...
Öfkeden kendimi kaybettiğim bir gün kaynar iksirlerle ellerimi
parçalayarak büyük bir umutsuzluk içinde hayvanları haşladım diri diri...
canlısını ele geçiremiyorsam ölüsünü nasıl ele geçirecektim?......... Ancak
nafileydi.
Eşyanın maddesini değil doğrudan özünü kavramak, özüne, ruhuna
erişmek gerektiğini anlamıştım. Eşya öyle bir şeydi ki sürekli zamanda
akıyordu. Sürekli, durduğu yerde bile değişiyordu. Ama bir yandan da
aynı kalıyordu. O aynı bir deniz gibiydi. En katı eşya bile deniz gibiydi.
Benim bütün çabalarım boşa çıkmıştı çünkü madde eşyanın özüne ait
değildi. Onun değişmemesini madde sağlamıyordu. Denizin içindeki
damlalar dalgalarla kıyıya vurdukları halde deniz aynı deniz olmayı
sürdürüyordu. Irmak da sürekli aktığı halde aynı ırmak olarak kalıyordu.
Ama maddesi sürekli değişiyordu. Karşımdaki her eşyanın da maddesi
sürekli artıyor azalıyor ama şekli aynı kaldığı sürece aynı eşya olmayı
sürdürüyordu. İnsanlar ise şekilleri de değişse maddeleri de eksilip
tamamlansa aynı kalmayı sürdürüyorlardı. her şeyin içinde bir öz vardı.
Belki ruh dedikleri bu özdü ve ben doğrudan ona erişmeliydim, bunu
anlamıştım. Aradığım kapı öze doğrudan ulaşan kapıydı, onu açacak
anahtarı bulmalıydım. Bütün çalışmalarım boşa gitmişti. Bezginlikle
bütün çalışmalarımı bıraktım ve sihirle ilgili herşeyi kafamdan çıkararak
uzun bir seyahate çıktım.
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Yurduma döndüğümde paralarımı ve değerli eşyamı emanet etmiş
olduğum arkadaşıma uğradım. Ondan eşyalarımı istedim. İçeri gidip
getirdikleri arasında bir zamanlar en değerli varlığım olarak yastığımın
altında sakladığım deney günlüğümün bulunmadığını fark ettim. Kara
kaplı defteri getirmesini istedim. Anlamadığını bildiren bir baş işareti
yapınca tekrar: “Defter!” dedim. Bu sefer söylediğimi anladı. Hemen içeri
onu getirmeye gitti. Eşyanın ismini söyleyince beni anlamış ve içeri
yönlenmişti. Defterin ismi onun özüne ulaşıyordu, onun bütünlüğüyle
kavranmasına yetiyordu. Korkunç bir üzüntüyle olduğum yere
yığılıverdim. Bu kadar basit olanı ben o yıllar boyunca nasıl fark
edememiştim? Eşyanın özüyle ismi arasında sıkı bir ilişki vardı. Ona
ismiyle seslenmek bir kişinin özünü, ruhunu bütünüyle kavramak için
yeterliydi. Eşyayı yönetebilmek için onun ismine sahip olmak yeterliydi.
Tek yapmam gereken ona ismiyle seslenerek tamamını bir anda sihirli
sözlerimin etkisine açıvermek, onu parçalanmışlığı içinde varlığının gizli
kökünden bir bütün olarak kavramaktı.
Ey okuyucularım, büyük bir deniz gibi birbirinden ayrılmazca içiçe geçip
akan maddeler arasından bir eşyayı ayırıp şekillendiren, onu renklendirip
anlamlı kılan, bize bir anda kavratan, bazılarına can verip hareketlendiren
özü nasıl da görmezden geliyoruz hepimiz. Hep değişen ve sayısız
parçaya ayrılan maddeden bir ve bütün olan nesne nasıl meydana geliyor
sanırdınız? Onun aynı şey olarak kalmasında ona dayanak olan nedir
sanırdınız? Bütün hayatımı dolduran ve tüketen araştırmamın sonunda
artık başarıya varmak için elimde herşey var. Kapıyı da anahtarı da
bulmuş durumdayım. Ancak hala kitaplarda yazılan sayısız reçetenin
hangilerinin doğru işlediğini deneyerek bulmak zorundayım. Bundan
sonra da kendi bulacağım büyülerle ilerletmeliyim büyü bilimini. Fakat
yeni buluşumu artık araştıracak gücüm kalmadı benim. Sağlığı bozan
binbir türlü maddeyle geçmiş bir yaşamın ardından ve yaşadığım bütün
sarsıcı deneyimlerden sonra ben sakince yatağıma yatıp ölmek için
dönmüştüm evime. Artık ölümsüzlüğü bile bulacak olsam aramaya
girişecek gücüm yok.

Recep T. Akındayım
15

Nietzsche
muzaffer
toplumcu

16

Bütün yazarlar arasında belki de en çok Nietzsche, bugünkü ününü,
açıkça ortaya koyduğu kendi eserinden ziyade, iyi niyetli yorumcularının
büyük uğraşı ve mesaisine borçludur. Onu sürekli filtre etmek, tekrar
tekrar arzu edilen imgelerde kurmak gerekir. Yalnız o da bu kurgulara
izin vermek, onları tahrik etmek potansiyelini kesinlikle barındırmaktadır.
Bu durumda onun yapıtı yeniden ve yeniden kurulmakla ‘değeri’ –eğer bu
kelimeyi kullanmam uygunsa- ortaya çıkabilecek bir niteliktedir. Yüzyılın
önemli düşün adamlarının çoğunluğu (Bunların arasında mesela: Jaspers,
Camus, Heidegger, Derrida, Foucault, Deleuze, Bataille...) ona, eserinin
gizlerini keşfetmek, ortaya attıklarının arasında gezintiler yaparak bunları
olası anlamlarının tümünde araştırmak için büyük bir saygı ile, saygı dolu
bir geri çekilme ile yaklaşıyorlar. Bütün saçmalıkları (Hem insani hem
düşünsel) bir kenara atılarak Nazilerin onun fikirlerini kullanması
sebebiyle kötüye çıkartılmış adı tekrar seçkinleştiriliyor. Neredeyse
tertemiz, saf bir aziz, yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki felsefenin
koruyucu azizi kılığında aslında bitmiş olan felsefenin sanki devamını
sağlayan ipuçlarını ortaya sererek açtığı izi halesinden çıkan ışıkla
aydınlatarak parıl parıl parıldıyor. Bana ise onunla ilgili olarak daha
yerinde görünen yaklaşım, onun ‘olduğu kadarıyla’ bırakılmasıdır. Zira
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onun işaret ettiği önü açılmış yeni yol bir ‘sözde’ yoldur, girdiği
labirentteki seyri çıkmazda tükenmiştir ve bunu onu okuyan meslekten
felsefecilerin hepsi bilirler; ancak onlar şüpheci yorumcular olarak geri
çekilmişliklerinde durumu görmezden gelmeyi yeğlerler. (İncelememin
amacını aşarak ifade edeyim ki: Söyleyecek bir şey kalmayınca artık
sadece önceden ortaya atılmış sözlerin üstüne konuşulur.) Bu büyük
felsefecilerin dışında başka birçoklarının da onu yerden yere vurmaları
Nietzsche’yi bir parça okumuş hiç kimse için şaşırtıcı değildir. Onun
hakkında tabiî hem övücü, hem yerici konuşulmuştur.
O, kasten büründüğü zor anlaşılırlık arkasından kendinin de talep ettiği
iyi niyetli yorum/anlama çabasıyla okunduğunda bugünü önceden
görmüş, yaşamış bir düşünür olarak ortaya çıkıyor. Hem eserinin niteliği,
hem görüşleri, hem de yaşamıyla eserinin içiçe geçişi onda felsefe ve
edebiyatın erken bir yakınlaşmasını, bunların arasındaki sınırların
belirsizleşmesini getirmiştir. ‘Varlık’ların dünyasını bütünüyle reddedip
‘oluş’u kabul edişine rağmen hala o çığırın kavramları dâhilinden
konuşmasıyla Platonik batı felsefesinin sonunu işaretleyen olarak;
başlangıcı sonu olmayan, bir tamamlanmış ‘yapıt’ (varlık) olmaktan
ziyade, sabitlenemeyişinde sürekli değişen, kavranmaya direnen, aynı
konuların tekrar tekrar baştan ele alınmalarında sonsuz “kaleydoskopik”
çeşitlenmeler içeren, oluş içinde bulunan sınırsız eseriyle; görüş açılarının
çoğulcu bir yanyana getirilişini kendi bütün yapıtında tüm çelişkileriyle
kabullenmesiyle; zeminsizlikte ilerleme, bataklıkta iz açma çabasıyla erken
bir postmodern felsefeci, ayrıca kendi varoluşunu bir dehşetli yazgı
sevgisiyle benimseyişi hatta ululayışı ile bir trajik varoluşçu karakter
olarak görülmüştür.
Ama başka bir açıdan, modern demokratik dünyanın toplumcu ahlakçı
sürü insanının bakışından, Nietzsche, ahlakın, dinin (en başta
Hıristiyanlığın), iyi olan her şeyin, sosyalizmin, anarşizmin, erdemlerin
düşmanı, gerici, totaliter, aydınlanma karşıtı, ırkçı, soyarıtımcı, elitist,
köleci, kadın düşmanı bir tutarsız, kendi hayatını dramatize eden, kenarda
kalmış, kaybolmuş ve yapıtında ipe sapa gelmez bir yığın düşüncenin
arasında yalnızca kaybolmuşluğunun kahrını ifade etmiş bir sefil yazgı
olarak da yeniden kurulabilir.
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Bu iki bakış da onun hayatı ve eserinin niteliğinden kaynaklanan ve tutarlı
gerekçelere dayandırılabilecek yerinde kurgular olacaklardır. Ve belki
kendisi de farklı farklı yorumlanmasından, bazılarınca kabul
edilmesinden, diğerlerince reddedilmesinden daha doğal bir şey
olmadığını söyleyecekti.
Nietzsche’nin nihilizmi
Nihilizm meselesi Nietzsche’nin akıl sağlığının yerinde olduğu son
yıllarındaki bütün düşüncesine zikredilmediği zamanda da dâhildir. O
yalnızca durumu adlandırmakta, nihilist olduğunu ifade etmekte gecikmiş
olduğunu belirtiyor. Ancak nihilizm onun eserinde aslında anlam ve
amaçla ilgili bir felsefi mesele olmaktan ziyade bir toplumsal mesele
olarak, Avrupa’nın o dönemde içinde bulunduğu düşünülen yozlaşma,
zayıflama, bezginlik, hayatiyetten uzaklaşma, hedefini yitirmişlik haliyle
bağlantılı olarak ele alınır. Nietzsche’yi bu sorunu ele almaya iten, tanrıya
inanmayışı ve ölümsüzlüğü reddedişi değil de Avrupa’nın içinde
bulunduğu durum olmuştur. (Eğer İyinin ve Kötünün Ötesinde’nin
sonunda Dionizos’un ağzından kendi konuşmuşsa) O sık sık insan
üstüne, onu nasıl ilerleteceği (Daha güçlü, daha kötü, daha derin, üstelik
de daha güzel kılmak) üstüne düşünmektedir. Avrupa’yı sürüklenmekte
olduğu kader içinde kurtarmayı kurmaktadır. Nihilizmin mantığının ele
alınışı ise bu toplumsal kafa yorma içinde azmettirilmiştir.
Nietzsche’nin paramparça kalıtında, ele aldığı her konuyla ilgili olduğu
gibi, nihilizmle ilgili de birbiriyle bağlantılı ya da bağlantısız, aynı şeyin
çeşitlemeleri olan ya da büsbütün başka kökenlerden gelen pek çok
tanım, tarif, soykütüksel ibare (Tanımlama için yola çıkmak Nietzsche’de
sıkça tarihsel verileri kullanarak bir soykütük kurgulamak anlamını alır),
övme, yerme... kısacası –nihilizm kelimesini belirli kılacak bir gösterilen
asla tam olarak sabitlenmediği için- hep kayarak bir diğerine yer
verebilecek ve hepsi de kelimeyi eşit hakla sahiplenebilecek bir olası
tanımlar çoğulluğu yer alıyor. Yine de bu tanımlar çoğulluğunun ana
karakterinin ele geçirilebilir olduğu varsayımından hareketle nihilizmin
esas olarak bir ruh hali olarak görüldüğünü ve tarihsel bir fenomen
olduğunu belirtmeliyiz –eğer büsbütün bu yapıtın anlaşılmazlığa mahkûm
olduğunu iddia etmeyeceksek ki bu Nietzsche’yi fazla yüceltecek haksız
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bir yargı olurdu bana sorarsanız. Aşağıdaki tanımlar onun ölümünden
sonra arkasında bıraktığı notlarından kız kardeşi Elizabeth Förster ve
Peter Gast tarafından derlenen ‘Güç İstenci’ adlı kitaptan çıkarılmıştır.
Nietzsche’ye göre nihilizm en başta mevcut bir değer kurgusundan,
hıristiyanca, ahlaki bir yorumdan kaynaklanmaktadır. Eğer bütün ‘oluş’ta
onun içinde olmayan bir anlamı ararsak, bir bütünlük bir sistemleştiriş,
örgütleme kabul edersek, oluşun öte yanında ‘gerçek’ bir dünya üretirsek,
bu ‘amaç’, ‘birlik’ ve ‘varlık’ kategorileri tarafımızdan tekrar çekilip
çıkartılınca dünya değersiz olarak görünür; bu durumda nihilizm ruh hali
olarak ortaya çıkar (Gücün boşa harcanmasının bilinci, boşunalığın
kahrı). Usun kategorilerine inanç nihilizmin sebebidir. Nihilizm, “Tanrı
doğruluktur, gerçekliktir.” inancının kendi içine “Herşey yanlıştır.”
biçiminde geri yansımasıdır (Eylem budizmi), müthiş bir gücün
hasredildiği ahlaki dünya yorumunun batışı, ifa edilememesi karşısında
ortaya çıkan “Hiçbir şeyin anlamı yoktur.” düşüncesidir (Hiçliğe özlem,
varlığın bir ceza oluşu, budizm), en üst değerlerin değersizleşmesidir,
kabul edilmiş en üst değerler söz konusu olduğunda ‘insan varlığının bir
salt tutarsızlığı’na kani oluştur (Radikal nihilizm). Herhangi bir gerçeğin
varolmadığına dair ‘inanç’tır, nesnelerin ‘salt bir niteliği’nin varolmaması,
‘kendinde şey’in olmadığı kanaatidir (En radikal nihilizm)... İnsanın
varlığı anlamsızdır ve hedefsizdir, üstelik kaçınılmaz olarak ‘hiç’in içine
bir sonuca varmadan tekrarlanan bir ‘ebedi dönüş’tür. (“Bu, nihilizmin
aşırı biçimidir –hiçlik, anlamsız olan, ebedidir”). Nietzsche’ye göre bir
“Boşuna!” ile, hedef ve amaç olmaksızın devam, insanı en kötürüm edici,
felç edici düşüncedir.
Kişisel bir ruh hali olmanın ötesinde bir çağın ruh halini ifade eden
toplumbilimsel bir fenomen olarak Avrupa’nın ana tahrikini yitirmiş ve
yorulmuş olmasıdır (“Şimdiye kadar boşuna.”), Avrupa’nın büyük
değerlerinin ve ideallerinin sonuna kadar düşünülen mantığıdır, ayrıca
Avrupa’yı saran hastalığın belirtisi olarak ‘doğuştan yeteneksizlerin’ artık
avuntu duymamalarıdır (Onlar eğer ahlaktan çözülürlerse mahvedilmek
için tahrip ederler, kendilerini teslim etmek için hiçbir sebepleri olmaz.
Onlar aykırı ilkenin zeminine inerler ve kudretli olanları cellâtları olmaya
zorlamak suretiyle kendileri bakımından iktidarı, kudreti isterler...
Budizmin Avrupa’daki şekli: İnsan varlığı anlamını yitirdikten sonra
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“Hayır!”ı yapmak). Nihilizm –Yozlaşma açısından- bir sebep değil
yozlaşmanın mantığıdır, o hıristiyanlığın değerleri dâhilinde Avrupa’yı
bitkinliğe getiren, hayatı olumsuzlamaya yönelik tavırdır (hem platonik
varlık öğretisiyle salt oluşu varlık karşısında değersiz kutup haline
getirerek, hem de ezilenlerin tavrının, zayıflara has güç istencinin etkinlik
tarzının hayati güçleri, ayrıcalıklı, üstün, soylu, istisnai olanları sindirmeye
yönelikliğinde Avrupa’ya hâkim olmuş olmasıyla). Aşağı türden insan –
sürü, kitle, toplum- alçakgönüllülüğü unutarak inançlarını kozmik ve
metafizik değerler olarak görüp şişirince bütün insan varlığı
bayağılaştırılır, kitle egemen olur, istisnaları yener ve bunun sonucunda
bir de istisnalar inançlarını yitirirler ve nihilist olurlar. Avrupa yetkin
olmayan bir nihilizm içinde yaşamaktadır. Nihilizmden mevcut değerleri
değiştirmeksizin kaçınmak girişimi onun zıddını ortaya çıkarır, sorunu
keskinleştirir (Nietzsche bu değer değiştirme işini yürekten üstlenmiştir).
Bütün bunlara ek olarak Nietzsche kendisini Avrupa’nın tam anlamıyla
ilk nihilisti olarak tanımlar. Ama o, nihilizmi kendi içinde sonuna kadar
yaşamış ve onu geride, kendi altında, kendi dışında bırakmış olduğu
iddiasındadır. Bitirmeden kenara bıraktığı eseri Güç İstenci bütün
değerlerin değiştirilmesi deneyidir: “Bir karşı hareket ki gelecekte onu
mantıksal ve psikolojik şart koşan nihilizmin yerini alacaktır. Avrupa’nın
herhangi bir zamanda yeni değerlere gereksinimi vardır.”
Nietzsche nihilizmi ikiye ayırır: Etkin nihilizm: Normal bir ruh durumu
olarak, hastalıklı olmayan, ruhun yükseltilmiş kudretinin işareti olan bir
nihilizm. Ruhun güçlülüğü o derece artmış olabilir ki şimdiye kadarki
hedefleri (İkna oluşlar, inanç düsturları) ona uygun düşmezler. “Görece
gücün azamisini tahrip edişin cebri gücü olarak eline geçirir.” Edilgen
nihilizm: İlkinin zıddına olarak artık saldırıda bulunmayan, yorgun
nihilizm (budizm); zaafın işareti olarak. Ruhun gücü yorulmuş,
bitkinleşmiş olabilir; değerlerin ve hedeflerin bileşimi çözülür. Bu,
çözülüp parçalanmadır; öyle ki insanı yatıştıran, şifaya kavuşturan,
hoşuna giden, uyuşturan herşey ön plana geçer; dini ya da etik, politik ya
da estetik.
Bütün bunların ardına, en sona sakladığım bir tanım da şu: “Hedef yok.
Niçin’e bir yanıt verilebilmiş değil.”
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Bu durumda nihilizm hem ezilenler arasında hem üstün olanlar arasında
rastlanabilen bir ‘hastalık’, genel olarak hayata hayır demekle ıralanan bir
yaklaşım, güç istencinin zayıflara has etkinliğinin aldığı şekil olarak hayatı
olumsuzlama (hıristiyanlık), bitkinliğin sonucunda ortaya çıkan bir
düşünce, kitlelere hâkim olursa yıkıcı (Terör olarak anlaşılan anarşizm) ya
da tümüyle uysallaştırıcı (İsa, budizm) olabilecek, yıkıcılığı hem kendine
hem ötekine yönlendirebilecek, sıradan ruhta, soylu ruhta, ya da
felsefecide ortaya çıkışı hep başka türlü ele alınan, kâh değerlerin
yokolmasının sonucu olan bir geri tepme, kâh inanç, kâh tam inançsızlık,
ya da tedavi edici umut ışığının da içinde barındığı zorlu ve yüksek
sınayıcı ruh durumu kılığına giren bir kavramdır. Onda nihilizm, kendi
kişisel dramı, Avrupa’nın tarihine içkin bir yaşam olumsuzlaması, ortaya
çıkmış olan güncel nihilistik akımlar (Rus nihilistleri), ya da tanrının
reddiyle ortaya çıkan boşlukla ilgili felsefi-toplumbilimsel sorun
biçimlerinde bir araya geçmiş, çözümlenmeyi zorlaştırmaktadır.
(Metinlerinden çıkarsanabilecek olası bütün tanımları tüketmiş olduğum
kesinlikle düşünülmemelidir.)
Bu ardarda kötü niyetle yığdığım açık seçik kılınmamış tanımlar
bolluğunun tümünün de çelişmeden bir arada bulunabilmeleri şüphesiz
olasıdır (Çelişkilerin bulunması da olasıdır). Meseleyi yorumlamaya
geçmeden önce biraz olsun kendi kendine açıklığa kavuşması için kabaca,
çok kabaca Nietzsche’nin temel görüşlerine değinmek durumundayım.
Ancak bu kısa değinmede onun düşüncesinin tamamının bir ana hattının
bile verilmiş olduğundan kuşkulanılmalıdır. Ortaya atacağım her
yorumun başka bir Nietzsche paragrafıyla çürütülebilmesi, ya da anlamı
değişecek şekilde başka türlü yorumlanması gereğinin ortaya çıkması
ihtimal dâhilindedir. Sonuçta bu kısa etrafını dolanmada yalnızca onun
düşüncesinin vurgulanan sabitlenemezliğine karşı gelerek, kendi bakış
açımdan bir sabitleme denemesine girişmiş olacağımdan, mazur
görülmeliyim.
Oluş/varlık sorunu, bilgikuramsal ve varlıkbilimsel yargılar
Platon, Theaitetos diyalogunda bilginin duyusal algı yoluyla elde edilip
edilemeyeceğini araştırır. Bu araştırma sofistlerin empirisizminin ‘bilgi’ye
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ulaştıramayacağı yönünde karara varan incelikli bir eleştiridir. Zira ‘bilgi’
değişmez olanlarla ilgili olmalı, kendi de değişmez olmalı, her şartta
geçerli kalmalıdır. Doğruluk kişiden kişiye değişmemelidir. Diyalog, bu
yerinde eleştirilerin yanısıra ‘bilgi’nin varolduğu düşüncesini de –ki
Sokrates’ten miras kalmıştır- örtük olarak içermektedir. Sokrates yalnızca
ahlak alanına kendini sınırlamakla yetiniyordu, belki ahlakın ölçüsü
olabilecek genel geçer ilkeyi araştırıyordu, ama Platon bu inanış ve arayışı
hem ‘doğru’, hem ‘güzel’e genişletmiştir. Bu üçü (İyi, güzel, doğru) bir de
mutlulukla birleştirilmiştir. Theaitetos’ta duyusal olanın böyle değişmez
bir ‘bilgi’ talebine cevap veremeyeceği Protagoras’ın, Herakleitos’un
ontolojisiyle inceltilmiş bilgi kuramı aracılığıyla gösterilir. İşte tarihin
Sokrates’te eriştiği bu tuhaf momentum sonraki 2300 yıllık batı felsefesi
geleneğinin temel meselesini ortaya çıkaracaktır: ‘Oluşa gelenler’de
aslında varolmayanın ‘var’ kabul edilip aranışı. Platon bu arayışında
âlemleri ikileyerek bir ‘gerçek’ ve ‘değişmez’ varlıklar âlemi kuramı ortaya
atmıştır. Bu durumda bizim yaşadığımız dünya aslının ancak kötü bir
kopyası olabilir, sürekli değişmekte ve asla herhangi bir ‘şey’, ‘varlık’
olmamaktadır. Hem Herakleitos’un ‘her şeyin oluş içinde olduğu’; hem
Parmenides’in ‘oluşun sadece bir yanılsama olduğu, her şeyin bir ve tek
değişmez varlık olduğu’ kuramlarını kabul eden Platon bu ikisi arasındaki
uzlaşmazlığı onları iki ayrı âleme yerleştirerek çözmeyi denemiştir –en
azından bize ulaşan yazılarında durum böyle görünmektedir. İşte
Nietzsche hayatı boyunca büyük mesai ayırmış olduğu ve giderek
zihninde karikatürize ettiği Platon’un yaşadığımız gerçekliği ikincil, sahte
bir dünya haline getiren bu kurgusunu şiddetle eleştirecek, onun
hıristiyanlıkla elele verip yaşamı bitkinleştiren güçlerin hizmetine
girmesini lanetleyecektir. Bu herşeye sahte bir değerlilik veren ve asıl
değerli olanı değersizleştiren öğretinin hem hayat açısından başarısız
oluşuna işaret eden, hem de başka bir anlamında tanrının insan
tarafından öldürülüşüyle dağılmasının sonucu olan nihilizmden de iki
anlamında da bu tarz sahte değerlerin kabul edilmesi sorumlu
görülmektedir. Nietzsche Platon’a karşı Sokrates öncesi filozofların
tarafını tutmaktadır. Bu yolda İngiliz empirisizmi (Özellikle Hume)
çizgisini ileriye götürür.
Bütün yaşadığımız bir oluştan ibaret olduğuna göre ne ruh, ne akıl, ne
düşünüş, ne bilinç, ne zihin ne irade, ne gerçek vardır. Bunların hepsi de
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kurgulardır. Özne ve nesne söz konusu değildir (Descartes’ın şüphe
edilmez ilk ilke olarak ortaya attığı “Düşünüyorum öyleyse varım.”
önermesini şöyle eleştirmektedir: Bu çıkarımı çözümlediğimde
kanıtlanması olanaksız bir dizi atak savlar görüyorum, düşünenin ‘ben’
oluşu, düşünen bir ‘şey’in olması gerektiği, düşünmenin bir ‘neden’
olduğu, düşünmenin gösterdiği şeyin çoktan belirlenmişliği...
Düşünüyorum savı ne olduğunu belirlemek için diğer bilgilerle geriye
dönüşlü bağlantısı yüzünden şimdiki durumu, bildiğim diğer durumlarla
karşılaştırdığımı varsayar. Aslında her ne olursa olsun benim için dolaysız
kesinlik yoktur) Tersine algıların düzensizliği altında büyüyen bir hayvan
türü söz konusudur. Ayrılmış, kendinde özne atomları yoktur; bir
öznenin alanı sürekli büyüyendir ve azalandır, sistemin merkezini sürekli
olarak kaydırır. İsimlendirilen herşey pratik amaçlara yönelik olarak
görece değişmez varlıklar olarak kurgulanmışlardır. Kategorileri hayal
etmiş olan, güç ihtiyacının hizmetinde çalışmıştır; daha çabuk
anlaşılmanın hizmetinde. İnsanların yaşam koşulları içinde aralarında
daha çabuk anlaşmaları onlar açısından daha yüksek bir güç durumudur.
Oluşa gelenlerin isimlerini yasa haline getirerek onları nesneleştirenler
güçlüler olurlar. Dünyayı yorumlayanlar bizim ihtiyaçlarımız,
içgüdülerimizdir. Her bir içgüdü bir tür egemen olma eğilimidir, her
birinin onun norm olarak diğer içgüdülere empoze etmek istediği
perspektifi vardır. Tanımak değil tersine şematize etmek, kaosa bizim
pratik ihtiyacımızı karşılayacak derecede çok düzenlilik ve biçimler
yüklemek söz konusudur. Bu durumda inancın gerçekle alış verişi yoktur:
Zaman, mekân ve harekete inanmaya mecburuz, onları mutlak gerçeklik
kabul etmek gerekir. Biz bir ‘kendinde’ dünyayı ‘görüntü’ dünyasından
ayırmak için kategorilere sahip değiliz. Akıl kategorilerimiz duyumsal
kökenlidir. ‘Birlik’ olarak bilincin içine giren herşey aslında son derece
karmaşıktır. Platon’un anladığı anlamda bilgiden söz edilemez. Tanıma,
gücün gereci olarak çalışır, insanmerkezci bir kavramdır ve biyolojik
olarak alınmalıdır. Belirli bir insan türü kendini idame edebilmek ve
kudretinde büyümek için gerçekliği önceden hesaplanabilir ve aynı kalan
olarak kavramalıdır, öyle ki bunun üstüne davranışın bir şeması zihinde
oluşabilsin. Nietzsche olaylarda durup kalan, sadece olgular vardır diyen
(Aslında kendisinin de sık sık maskesini taktığı) pozitivizme karşı çıkar:
Hayır olgular yoktur, sadece yorumlar vardır. Biz hiçbir olguyu tespit
edemeyiz, belki de bunu istemek saçmalıktır. her şeyin öznel olduğu da
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bir yorumdur. Özne verilen değil vehmedilendir. Yorumcu zihnen
uydurmadır varsaymadır. Bedenden ve fizyolojiden yola çıkarak özne
birliğimizin, krallar gibi (Bu kralların da hükmedilenlere tabi oluşunu
hesaba katarak) canlı ünitelerinin teşkil edildiği türden olduğunu,
öldüğünü ve öznenin ebedi olmadığını anlarız.
Şunun ya da bunun gerçek olup olmadığını anlamak için ‘varlığın’ ne
olduğu bilinmelidir, ama biz bunu bilmediğimizden, tanıma yetisinin bir
eleştirisi saçmadır: Gereç kendini eğer o düpedüz sadece kendini eleştiri
olarak kullanabilirse nasıl eleştirebilir? O bir kere kendini tarif bile
edemez. Akıl başka yaratılmış akıllarla karşılaştırılamaz olduğu için
kendini eleştiremez; eleştirmek için bizim daha yüksek bilgili varlık
olmamız gerekecekti. Biz akla inanırız ama o, belirsiz kavramların
felsefesidir. Dil en naif çıkarlara yönelik olarak inşa edilmiştir. Makul
düşünüş bizim üstümüzden atamadığımız bir şemaya göre
yorumlamaktır. Tanımamızın hayatın idamesi için yeterli olmasından
daha ileriye gitmesi olası değildir. Tanıma aygıtımız bilmeye
yöneltilmemiştir. Gerçek, yanılmanın o türüdür ki o olmaksızın canlı
varlıkların belirli bir türünün yaşaması mümkün değildir. Anlam, gücü
eline almak için araçtır. Nedensellik yasası örneğin, inanışın çok iyi
alıştırılmış olan alışkanlığıdır, buna inanmamak insan neslini
mahvedebilecekti. Eğer biz ‘hareket eden’in yanında ‘durmakta olan’
gördüğümüzü sanmazsak zaman ve hareketin üzerine bir şey
bilmeyecektik. Özdeşlik ilkesi arka plan olarak eşit nesnelerin olduğu
izlenimini uyandırmaktadır. ‘Biçim’, ‘devam eden’ ve bunun için değerli
bir şey olarak geçerlidir. Ama tarafımızdan icat edilmiştir, sık sık ‘aynı’
biçime ulaşılırsa bunun anlamı onun ‘aynı’ biçim olmayışıdır, daima yeni
bir şey ortaya çıkar: Biz sadece karşılaştırırız. Aynı nesneyi, özneyi,
yüklemi, eylemi, objeyi, tözü, biçimi yaratan bizleriz, eşit yapmayı kaba ve
basit kılmayı en uzun süre uğraşımız kılan biziz. Dünya bize mantıksal
görünür, çünkü biz onu mantıksallaştırmışızdır. Nietzsche, Platon’un
bütün mirasına karşı şöyle söylemektedir: Bilgi yargıdır ve yargı da şöyle
ya da böyle olmaya inançtır ve ‘bilgi’ değildir. Bütün insansal bilgi ya
deneydir ya matematiktir. Matematik metafiziğin asla mümkün olmadığı
şartlar altında mümkündür. Mantık bizim yarattığımız uydurma tözlükler
için (Geometri, aritmetik) geçerlidir, “Tutalım ki özdeş haller olsun...”
şartına bağlanmıştır: Bu şart yerine getirilmiş gibi hayal edilir. Oysa ‘basit
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olan’ herşey sadece belleğin ve imgelem yetisinin ürünleridir.
Düşünülebilen bir şey muhakkak kurgudur...
Perspektivizm
‘Gerçek’ aslında ‘kurgu’ olduğuna göre herkes kendi gerçeğini kendi
kurmaktadır. Bir bakış açısını diğerinden üstün kılmaya yarayacak hiçbir
ölçüt yoktur. Çeşitli gözler, bundan dolayı çok çeşitli gerçekler vardır;
buna binaen hiçbir ‘gerçek’ yoktur. “Ne için?” sorusunun cevabı hayattır.
Hayat kudrete yönelik iradedir. Her bir tikel cisim bütün mekâna egemen
olmaya ve gücünü genişletmeye çaba harcar ve onun genişlemesine karşı
direnen herşeyi geri itmek çabasını gösterir. Ama o diğer cisimlerin aynı
çabalarıyla karşılaşır. İnorganik olanda ‘perspektif olanın çekirdeği’
gizlidir ve bir canlı varlığın niçin kesinkes bencil olduğu buradan anlaşılır.
Ahlaki değer biçme bir yorumdur. Her bir değer biçmede belirli bir
perspektif söz konusudur. Yorumun kendisi belirli ruhsal durumların,
egemen olan yargıların bir belirli manevi seviyesinin belirtisidir. Bütün
erdemlerimiz ruhsal durumlardır. Onun sadece bakış açısına bağlı bir
değerlendirme sağladığını unutmanın yardımıyla her şeyin içinde birbirine
aykırı gelen değerlendirmeler bol miktarda bulunur. Farklı duyguların,
tutkuların sonucu olarak insanın içinde de çelişik tahrikler vardır.
Bilinç fenomenalizmi
İç deneyin ana olgusu sebebin etki cereyan ettikten sonra
izdüşümlendiğinin hayalidir (Sebep ve sonucun zamansal sırasının ters
çevrilmesi). İç algının gerçek olaylarında (Düşünceler, duygular, hırslı
istemeler...) özne ve nesne arasındaki nesnellik bağlantısı bizim için
meçhuldür, belki de kuruntudur. Biz asla olgularla karşılaşmayız: Sevinç,
keder ve anlam çıkaran akıl fenomenaldir. Düşünmek asla
bilgikuramcıların söylediği gibi meydana gelmez. Bu keyfi bir kurgudur,
anlaşılırlığı için yapay olarak düzeltilmiştir. “Zihin-akıl-ruh düşünen bir
şeydir.” yargısı kendini yanlış gözlemlemenin sonucudur. İlkin bir edim
sonra bir özne hayal edilmiştir. “Biz iradeyi bir sebep sandık, kişisel
öğrenmeden sonra olayın içine bir sebebi yerleştirdik diyebiliriz. Biz
içimizde birbirini izleyen düşünce üstüne düşünceyi herhangi bir
nedensellik zinciri içinde sanıyoruz.” İrade de basitleştirilen bir
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kavramlaştırmadır. Bütün davranışlar mekanik şekilde mümkün olarak,
istenmeden önce hazırlanmış olmalıdır. Amaç, beyinde herşey davranışın
ifası için hazırlanmışsa ortaya çıkar. Özetle: Bilincine ulaşılan herşey bir
nihai görüntüdür, bir sonuçtur ve hiçbir şeye sebep olmaz.
Nietzsche’ye göre biz bedenimizi mekânsal olarak açabiliriz, artık
organik-inorganik ayrımı göze çarpmaz. Artık amaç koyan bilinçle işi
idare edemeyiz. Hareketlerin büyük olan miktarının bilinçle ve
duyumlarla ilişkisi yoktur. Bunun aksine bizim en büyük bilgimizin gizini
çözemediği en küçük olayda bir amaçlılığın egemen olduğunu algılarız.
Biz kendi benimiz için kendimizi sorumlu tutmayı unutmalıyız, çünkü
bunun en küçük bir kısmıyızdır. Artık bilincin alçakgönüllülüğünün çağı
gelmiştir: Bilinçli benin kendini, o ‘bir bakışta gören yüksek aklın’
hizmetinde sadece bir gereç olarak anlamalıdır. İnsan söz konusu
değildir. İnsan yenilmelidir.
Güç istenci
Nietzsche’de güç istenci (ya da güce yönelik irade) merkezi bir kavramdır.
En küçük kuantadan, tek hücreli organizmaya, insana ve yaşamın
kendisine kadar farklı ölçeklere uzanan bir kapsamda her şeyin içine
sinmiş yönlendirici (Büyümeye, gücü artırmaya, gücün kullanımına ve
gösterilmesine yönelmiş) evrensel bir ilk ilke, bir kozmik içgüdüdür.
Nietzsche’ye göre bütün hareketleri, bütün görüntüleri, yasaları tek bir iç
olayın belirtileri olarak yorumlamalıdır. Bilim herhangi bir zamanda bir
güç tespit etmemiştir; sadece etkiler saptamıştır. Dünyayı hesap
edebilmek için sabit sebep olarak atom uydurulmuştur, oysa hiçbir
kendinde şey yoktur, bağlantılar, ilişkiler mahiyeti oluştururlar. Nesneler
(olaylar) düzenli olarak davranmazlar, bir kurala göre hareket etmezler.
Bütün olaylarda söz konusu olan yalnızca direncin ve aşırı gücün
derecesidir. Bir güç kuantası uyguladığı etki ve ona direnen ile belirtilir.
Düşünülebilecek olan bir nötrlük yoktur. Egemen olmak istenci ve
kendini bu egemenliğe karşı savunmak vardır. Kendini idame ediş yoktur.
Her atom varlığın içine etki eder. Eğer biz zihnimizde bu güç istenci
yayılmasını silersek o da zihnen yiter. Bu sebepten mekanik düzende yok
sayılamayacak olan, kendini yok saymaksızın silinemeyecek olan karakter,
bir miktar güç istenci diye adlandırılır. Hayatta büyümeyi oluşturan,
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daima daha az güçle daha çoğuna ulaşan, daima tutumlu ve hesabını
sürdüren ekonomidir; ideal olarak en küçük harcamanın ilkesi... Enerjinin
en yüksek derecede hayata dönüşümü buna göre hedef olarak görünür.
Herşeyden önce canlı bir şey gücünü deşarj etmek ister, idame ediş
yalnızca bunun sonuçlarından biridir. Güç istenci direnişlerde kendini
açığa vurur, buna göre o kendisine direneni arar: Daha yüksek tip sadece
aşağı tipin bir fonksiyona indirgenmesiyle mümkün olur. Böylece
Nietzsche insan toplumunda sayısız bireyin az sayıdaki birey uğruna
kurban edilmesi yolundaki görüşünü hayatın temel fenomenine
dayandırmaktadır.
Ebedi dönüş
Enerjinin korunumu ilkesi ebedi tekrarı gerektirmektedir. Eğer dünya
belirli bir güç büyüklüğü ve güç merkezlerinin belirli bir sayısı olarak
düşünülebilirse (Bütün başka türlü dünya tasarımları belirsiz kalır ve buna
binaen kullanışsız olurlar): Sonsuz zamanda her bir mümkün
kombinasyona en az bir kere erişilmiş olacaktır. Herhangi bir
kombinasyonun ilk tekrarından sonra âlem mutlak özdeş dizilerden bir
devr-i daim içine girecektir. Eğer bu süreç içinde ulaşılacak bir hedef
olsaydı ona çoktan ulaşılmış olması gerekirdi. Bu durumda insanın varlığı
anlamsız ve hedefsizdir ama kaçınılmaz olarak hiçin içine bir sonuca
varmadan tekrarlanan ebedi dönüş halinde... Bu Nietzsche’ye göre
nihilizmin aşırı biçimidir. Aynı kötü kadere sonsuz kez katlanmak, aşağı
olanlar, kadersizler için yıkıcı bir düşünce olacaktır. Bu durum en
güçlüleri (Bazı onurlandırmaların üstünde bulunan ve bu yüzden
onurlandırılmalardan korkmayan, sağlığı en bol olan, güçlerinden emin
olan ve insanın erişilen gücünü bilinçli bir gururla temsil eden insanları)
açığa çıkartacak bir sınama olarak, Nietzsche’nin kendi dayanıklılığını
sınadığı bir işkence aracı olarak tasvir edilmektedir. Aynı zamanda
Nietzsche bugünkü halin sonsuzlukta yinelendiği bir dönemde, oluşun
tekrar kendine benzer bir insan tekini kombine ettiği anda ortaya gelenin
yine şu andaki benliği olacağını düşünür gibidir, yoksa bu tekrarda
benzerinin çekeceği acının Nietzsche’yi ilgilendiren yanı ne olabilirdi? Bu
durumda ruhun özdeşliğine inanması gerekeceği sonucu çıkarılabilir.
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Hıristiyanlık
Hıristiyan hareketi, insanlığın döküntü ve ıskarta elemanlarından oluşmuş
bir ‘yozlaşmış’ akımdır, hastalık oluşumlarından bir agrega teşkilidir,
mirastan yoksun bırakılan gruplarda bütün iyi yaratılmış insanlara ve
egemen olanlara karşı öç alma duygusu besler; yeteneklilere, bilginlere,
zihnen bağımsızlara karşı bir öç duygusu taşır; o onlarda kusursuz
yaradılanları, egemenleri görür. Aslında İsa’nın yaydığı hıristiyanlık
intikam duygusunun asıl odağının içinden bir budistik barış hareketine
götüren naif bir ipucudur. Ama Paulus yüzünden paganca bir gizlilik
öğretisine dönüşmüştür ve sonradan resmi organizasyona katılmayı
öğrenmiştir. Savaşlar yapmış, mahkûm etmiş, işkence etmiş, yemin etmiş,
kin beslemiştir. Kilise, İsa’nın kendine karşı vaazda bulunduğu şeydir. O,
kötümserliğin yükselişidir (Oysa İsa koyunlarının barışını, mutluluğunu
getirmek istiyordu; zayıfların, yeniklerin, acı çekenlerin, baskı altına
alınanların...) Kilisenin amansız düşmanı karakterde, ruhta ve beğenide
kudret, klasik mutluluk, soyca hafifmeşreplik ve kuşku, sert gurur,
egzantrik bilgenin serinkanlı kendisine yeterliği, tavırda, sözde, biçimde
Grekçe bir incelik, ustalıktır. Zayıf olanlar savaş araçlarına sahip
olmadığından ruhun mücadelesini yapabilir yalnız (1. Erdem, ideal için
kullanılır 2. Kişi kendini değer ölçütü olarak tespit eder. 3. İdealin hasmı
tanrının hasmı yapılır 4. İnsan varlığının bütün fecaati ideale karşı
husumetten çıkarılır 5. Tabiat idealin karşıtı yapılır 6. Tabiata aykırı olan
iğdiş edişin, temizin, iyinin, günahsızın, mutlunun zaferi geleceğe
izdüşümlenir). Hıristiyanlık sürü hayvanı ahlakının doğallığının yok
edilmesidir. Demokratlaştırmak aynı şeyin daha az yalan dolan olanıdır.
Mağrurluk, gurur, uzak durma tutkusu, büyük sorumluluk, hayvansal
mahiyet, savaşçı fetihçi içgüdüler, tutkunun tanrılaştırılması, intikamın,
şehvetin, hilenin, öfkenin, serüvenin, bilginin tanrılaştırılması; güzellik,
bilgelik, kudret, görkemlilik, hedefler koyan gelecekteki insan,
hıristiyanlıkla olumsuzlanan erdemlerdir. Tekil insan o denli önemli
görülmüş öyle mutlak olarak vaaz edilmiştir ki onu feda etmek mümkün
olmamıştır. Tanrı karşısında bütün ruhlar eşit olmuştur (Ama insan cinsi
yalnızca insanların kurban edilmesiyle varlığını sürdürür). Bununla insan
cinsinin mahvına yönelen bir uygulamayı kolaylaştırmış oluruz. İnsan
cinsi sakat yaratılanların, zayıfların, dejenere olanların mahvına ihtiyaç
gösterir. Geriye acıdan korku, kirlenmekten bozulmaktan korku kalır
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(Herşeyi oluruna bırakmanın yeterli motifi). Bu, gücünü yitirmiş, acınası
bir düşünüş tarzıdır (Bitkin bir ırk). Ve rahipleri ve dinleri çürütmenin
aracı sadece onların yanılgılarının insanın hayrına olmadığını, faydadan
çok zarar getirdiğini, güçlerinin ispatının geçerliliğini yitirdiğini
göstermektir. Hristiyanlığın Avrupa’daki uzun egemenliği sonunda
sürünün, aşağı olanın istisna olana ve güçlü olana galebe çalması
anlamında sürünün kendini koruma içgüdülerinden doğan bir ahlak
geçerli olmuştur. Bir cemaatin kendini idame ediş şartlarının yasası, belirli
davranışların belirli bir yönde yapılmasını, eğer onlar cemaate karşı
yönelirlerse yasaklar. Ama bu ilke sıradan insanı korumaya yönelince
hayata hayır diyen bir ahlak getirmiştir ve Avrupa’yı yıkılışa, zayıflamaya
götürmektedir.
Üst insan
Nietzsche’nin metinlerindeki ‘yüksek insan türü’ ile bir mit olarak ‘üst
insan’ı belki de ayırmak gerekir. Nietzsche, tanrının öldüğü, değerlerin
mutlaklığını yitirdiği, dünyanın kendini aşan bütün anlamlardan boşaltılıp
kendi haline bırakılıverdiği bir dönemde insanın çöküşe, bitkinliğe
gittiğini düşünmüş, ona tekrar hayatiyet kazandıracak bir yol ararken
insana onu coşkuyla harekete geçirecek yeni bir hedef vermenin
gerekliliğine kanaat getirmiş ve hedef olarak, platonik bir mit
mahiyetinde, ‘üst insan’ı ortaya atmıştır. Üst insan bütün insanlığın
varlığının bir haklı çıkması, meşrulaştırılması olacaktır. Kesinlikle bütün
insanlığın yücelmesi, ilerlemesi değil, yüksek, üstün bir insan tipinin
bütün insanlığın hedefi kılınması söz konusudur. Üst insan ancak
yığınsal, sıradan, aşağı sınıftan insanların (Onlar belki bu hedefe istekle
yönelmeyecek olsalar da) sırtına basarak yükselecektir.
Ancak Nietzsche sonraki yazılarında bir yüksek insan tipiyle üst insanı
eşitler görünerek yüksek değerli tipin daha önce de sık sık ortaya çıkmış
olduğunu belirtir. Sezar ve Napolyon tiplerinde belirginleşen kudretli bir
üstün kişiden (fatih), Pascal ve Schopenhauer tarafından temsil edilen
yığın tarafından kenara itilmiş bir dahi tipinden (istisna) bahsetmektedir.
Sıradan ve yığınsal olana karşı duyduğu büyük hoşgörüsünde Nietzsche
onların karşısına daha yüksek insan tipi olarak aristokratları, zenginleri,
güçlüleri, yeteneklileri, istisnai olanları çıkartıp övmektedir. Bütün bu
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yüksek özellikler doğuştan gelmekte ve eğitimle edinilememektedir. Belki
üst insan böyle bir ayrıcalıklı insan kastının, yeni barbarların gelmesinden
sonra yükselebilecektir. Yüksek insanla ilişkilendirilen pek çok değer çok
zaman en zorlu yaşamsal ve düşünsel sınamalardan başarıyla geçmiş,
münzevi felsefeci kılığında Nietzsche’nin kendi kendini ululaması
biçiminde ifade bulmaktadır. Belki istisnaya yakılan bütün bu ağıt onun
kendi trajik hayatının bir destanıdır.
Ahlak ve değerler
Ahlak ve değerler uydurmadır, kurgudur, güce yönelik istencin zaman
içinde keşfettiği araçlardır. Nietzsche sürünün, aşağı olanın değerlerine
hayatı yozlaşma, kötümserlik ve nihilizme sürükledikleri için karşı
durmaktadır. Hıristiyanlığın vazettiği değerlerin, aşağı insanın, yığınların,
kitlenin değerlerinin karşısına Yunan (Homeros’un Yunanlıları), Roma,
Rönesans değerleri, aristokratların, güçlü olanların, zenginlerin değerleri
çıkartılmaktadır. Eğer güç istencinin herşeyde bulunuşu ve oluşu aşan bir
anlamın olmadığı yazgı olarak coşkulu bir kabulle karşılanıyorsa o zaman
artık herkesin kendi güç istencinin yanında kendi perspektifiyle, kendi
değerleriyle yürümekte olduğu açık kılınmalı, ahlakın aşkınlığı aldatmacası
bırakılmalıdır. Nietzsche –üstün olanın sabit bir tanıma kavuşamamaklığı
içinde sürekli çeşitlenen- iki tür ahlak belirler: 1. sürünün ahlakı: Bu da
ikiye ayrılır, Nietzsche’nin karşı çıktığı türünde üstün olanlara galip gelmiş
olan yığının tiksindirici eşitlik ahlakıdır. Kabul ettiği türünde ise üstün
olanın ortaya çıkması için gerekli olan yığınların kendilerini tüketip yok
etmemeleri için bir kendini anlamlarla aldatma ve iyi huyluluk ahlakı, ya
da köleleştirilmeyi, sömürülmeyi kolaylaştıracak bir ahlaktır. 2. Egemen
olanların, güçlülerin, üstünlerin ahlakı: Egemenlerin kendilerine has
güç istemlerinin ifadesi olan, aşağı türden olanlara acımayı vazetmeyen,
hıristiyanlığın değerlerini reddeden, hayatı olumlayan bir ahlaktır. Güçlü
kişi değerleri yüksek bir merciden almamakta, bizzat kendi güç istemi
yolunda kendisi koymaktadır.
Nietzsche’nin vaazı şudur: Duyularımıza sarılalım ve onlara olan inancı
elden bırakmayalım, şimdiye kadarki felsefenin abesliği açıktır. Dünyevi
olanın inşa ettiği mevcut dünyayı inşa etmeye devam edelim ve sahte diye
eleştirip yok saymayalım. Değer biçmelerimiz onu inşa ederler; onları
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vurgulayalım ve altlarını çizelim. Hayat diye adlandırılan sanatkârane
fenomeni anlayalım; en uygun olmayan şartlar altında inşa eden yapıcı
ruhu... Ölümlülük, doğuran ve yok eden gücün tadılması olarak, sürekli
yaratış olarak yorumlanabilir. İçinde insan varlığının kendi nurlanmasını
kutladığı en yüksek ve en görkemli insani sevinçlere haklı olarak sadece
en ender olanlar ve en iyi yaratılanlar dâhildir. Ebedi geri dönüşe
katlanmanın araçları şunlardır: Bütün değerlerin değiştirilmesi, kesinlikten
değil belirsizlikten zevk alış (Artık sebep ve sonuç değil, tersine sürekli
yaratıcı olan), kişinin idame edilmesi iradesi değil tersine kudret iradesi,
“Artık herşey sadece özneldir.” mealindeki zelil deyim değil, tersine “O
bizim eserimizdir.” deyiminin konulması (Bundan gurur duymalıyız).
Şimdi eski ‘aşkın’ değerlerin bir tam tükenişinin, dahası bu tükenişin tam
öteki kutba giderek bir de dünyayı değersizleştirişinin gerçekleştiği anda
ve tam da bu değersizleşmenin kendi içinden doğru, bitkin insanlığa
hayatı olumlayan yeni değerler kazandırılmış, üstüne bir de hedef
gösterilmiştir. Bu şekilde Avrupa’nın tam anlamıyla ilk nihilisti olan
Nietzsche, kendinde aştığı nihilizmi, insanlığın başından savmıştır.
Nihilizm kaldırımın üstüne oturmuş ağlıyordu
Bu biçiminde, nihilizmi ‘aşmak’ görünürde olan kişisel ve toplumsal ruh
halinin yenilmesi anlamına geliyor. Nietzsche’yi şöyle yorumlamak
mümkündür: Yaşamış olduğu hayatın ve inançlarının, bir yerde, kendinde
dile geldiği, kendini oluşturduğu biçimiyle güç istencinin, kendi bakış
açısından bir ifadesi için yetki sahibidir. Kendi bakış açısının da yalnız bir
bakış açısı olduğunu düşündüğü halde kendisi o kanıda olan tipin bir
ifadesi olarak bunu geçerli, doğru olarak sunmaya da yetkilidir. Belki de
en çok ve önemle vurgulanması gereken, özünde Nietzsche’nin şüpheci
olmamasıdır. Onun inançları çoktan mevcuttur. Sadece dünyadaki
inançlara göre yadırgatıcıdır onlar. Aslında Nietzsche’ye bu çok iyi niyetli
ve hakkaniyetli yorumu bağışlamayı borçluyuz. Onunkine yazgısını
kucaklamak tavrı demek gerekir; o yazgıyı bütün anlamsızlığında, saçma
gereksizliğinde kucaklamaktan başka da nedir ki Nietzsche’nin tutumu?
Ama ben yazgıyı kucaklamakları övecek değilim. Aynı oranda saçmalık!
Kişisel ya da toplumsal kötümserliğin, bezginliğin (Bu şekilde anlaşılan
nihilizmin) yenilmesinin gerekliliğinin ortaya atılmasının, bu amaçla da
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yadırgatıcı bir reçete tariflenmesinin (İnsanlığın tarihi Nietzsche’nin
istediği hayatiyetli yolda giderek üstün insanı üretmeye bile yönelmiş
olsaydı bunun da) saçmalığı yerinde duruyor. Kişi kendi ruh halini
umutlu, coşkulu, hedeflere yönelmiş, anlamlarla donanmış kılabilir;
kendini türlü saçmalıkla ikna ederek, kendi suyuna giderek... Ama sorun
bütün bunların da ifade edilemez saçmalığında...
Nietzsche’de değerlerin eleştirisi iki yönlüdür. Bu sadece hıristiyan
değerlerin, Nietzsche’nin arzuladığı tarzdaki bir tür hayatın aleyhine
çalışan mevcut değerlerin değil genel olarak değerin, onun zorlayıcılık ve
genel geçerliğinin de bir eleştirisidir. Bu durumda yeni getireceği
değerlerin zorlayıcı olmaları, genel-geçer olmaları ya da
temellendirilmeleri gerekli değildir. Burada o, Devlet’in birinci kitabındaki
tartışmada “Doğruluk güçlünün işine gelendir!” diyen Thrasymakhos’u
binlerce yılın ardından ihya etmek ister. Ama acaba anlamsızlığın,
gereksizliğin ve ölmek yazgısının içinde dünyada yeni bir hedefin, insanın
bir yüksek türünün, güç istencinin yolunda gitmelerin, kendini terbiye
etme ve sınamaların, idealize edilmiş bir Sokrates öncesi Yunan imgesine
dönüşlerin, yeri var mıdır?
Nihilizmin, ortaya çıkışında, bir ruh hali olarak yorumlanması gayet
yerindedir. Mevcut aşkın anlamların, değerlerin, amaçların bir anda
geçersiz kurgulara dönüşmelerinin birey için onu ters kutba yönlendiren
bir güçlü sarsıntı olup, yine aşırı olan başka varsayımları hakikat olarak
kabul etmeye onu yönelterek her şeyin anlamsız olduğu, her şeyin yanlış
olduğu yolundaki olumlu yargıları ortaya çıkartışı tespitine aynen
katılabiliriz. Aynı şekilde hayatla ilgili bezginlik için nihilizm teriminin
kullanılması da yerindedir. Özenle sona ayırmış olduğum “Hedef yok,
niçin’e bir yanıt verilebilmiş değil.” cümlesi de aynı şekilde önceden bir
hedefin varolmuş olması gerektiği yönünde bir inancın ortadan
kalkmasıyla ortaya çıkmak anlamında o boş inanca bağımlıdır. Bu
durumda eğer hiç bir zaman bu aşırı varsayımlar ortaya atılmış
olmasalardı dünyadan bize böyle hedefler ve aşırı anlamlar vermesi
beklenmeyecekti. Söz konusu sarsıntı yaşanmayacak ve hayata karşı bir
karaçalıma, onu olumsuzlama da ortaya çıkmayacaktı. Daha önce bu kara
çalmanın iki yönüne işaret edilmişti: Bunların biri hayata karşı çıkan
değerlerin kabul edilmesidir. Hıristiyanlığın, sıradan olanın, aşağı olanın
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değerleri, özünde hayatı değersizleştirme eğiliminde olmakla, bir yerde
olumlu anlamda değer koymaya, ‘hiçlik değeri’ vermeye varır. İkinci
anlam ise varsayılmış değerin hayattan geri alınarak –ama hala önceki
varsayımın içinden, o değerlerin varolmuş olması gerektiği düşüncesini
elde tutarak- hayatın değersiz olduğuna yönelik bir yargıya varmaktır –
eski düşünceyi ön-şart kılması bağlamında ilk varsayımın tümüyle terk
edilmemiş olduğu söylenebilir. Eğer bütün mesele bundan ibaretse
sorunun teşhis edilmesiyle ortadan kalkması eşzamanlı olacaktır. Ancak
teşhisin ortaya konuşunun tedavi ediciliği Nietzsche’ye ikna edici
gelmemiş olacak, o, çöküş halindeki bir toplumu sağaltacak olanın ancak
yeniden hayata evet diyen türde değerler kazanılması ve bir hedefe
yönelinmesi olduğunu ileri sürmüştür.
Tariflenen nihilizm ortaya çıkışında dilsel/düşünsel yani kurgusal olmak
durumundadır (Bezgin hayvanın sırf herhangi bir bedensel güçsüzlük
eseri olarak hayata küsmüşlüğünü aşan bütün anlamlarında). Düşüncenin
‘hakikatin kendisine’ ulaşmaktaki mutlak yetersizliğine bu noktada
değinmek gerekiyor. Dünyanın içindeki ‘asıl’ gerçekliğe, ‘anlam’a,
‘hakikat’e erişme yetisinde olan bir zihin kurgusunda Platon, Descartes ve
Kant Nietzsche tarafından kesin olarak yalanlanırlar. Ancak bu, yılanın
kendi kuyruğunu yemeye başlaması gibi, insanın söylediği her şeyin aynı
anda yalanlanmasına varır (“Ben hep yalan söylerim”).
Nietzsche insanın ‘tanıma’ yetisinin yetersizliğine işaret ederken onu
aslında bir şüpheciliğe mahkûm eder görünmekteyse de kendi kanısı asla
bu şüpheciliğe yenik düşmemek gerektiği yönündedir. Nietzsche
düşmanlık duyduğu sıradanlığa ve ona ait olduğunu düşündüğü sürü
değerlerine karşı savaş açarak doğallığı içinde olagelmekte olan şeylerin
bazılarını, eskiden taşıdığı kanıları ve ilgileri, hayata karşıt olanlar
envanterinden seçtiklerini, hayata dair her şeyin içine sinen yönlendirici
güç istencinin ortaya çıkardıklarının da yalnız bazılarını (Yoksa herşeyi
kabul etmiş olması gerekirdi ki etmiştir aslında: Herşeye evet demiştir),
yaşamla ve insanlıkta ayrıcalıklı bir tipin yükselmesi lehine olan şeyleri
kaderi olmaktan da öte hedefi olarak benimsiyor ve kutluyor. Kendi
perspektifini sert bir coşku ve inanmışlıkla savunuyor. Şüphecilik
reddedilmiş, tanrı, ahlak, değerler, ölümsüzlük, özne, nesne, aşkın anlam
ve hedef ve bütün diğer kurguların da ‘kendilerinde’ varolmadıkları
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kesinlenmiştir. En başta bilme ve varlığın doğasına ilişkin empirisist bir
kurama inanılmıştır. Nietzsche eski kelimelerle konuşmaya mahkûm
olmaktan, grameri aşamamaktan şikâyetçi olmuş olsa da öfkesiyle
herhangi bir şeyi mahkûm edebilişini de tümüyle eski kelimelere ve bir
değerin varmış gibi olduğu andan gücünü alan yanılsamaya borçludur.
Bütün bunların da sonuna kadar farkındadır. Olası bütün eylemlerin
serbest kalmışlığı olan keyfilikte insanın gelenekten gelen değerleri
benimseyerek hayatını sürdürdüğü o eski çağların bilinçsizliğini aranan
yurt olarak geri çağırmakta, bir yandan da değer yaratma eylemini
coşkuyla ululamaktadır. Nihilizmden çıkabilecek olan bezginliğin, edilgin
nihilizmin yerine yine nihilizmden, onun yolunun sonuna kadar
yürünmesiyle ortaya çıkacağı düşünülen saldırgan bir değer koyuculuğun
keyfiliğinde kendini kutsayan, kendine ve hedefine sorgusuzca inanan,
iyicil ahlakla kendine ket vurmayan insanın etkin nihilizmini geçirmek
istemiştir.
Nietzsche’nin kuramından yola çıkarak şunları söylemeye yetkili kılınırız:
İnsanın oluşa geldiği anda zihninin içindekileri gerçeklik olarak bulduğu
konusunda kuşku yoktur. Zihnin içinde bulunan yetilerden olan akıl
zihnin içindeki bütün diğerlerini yargılayıp onlara gerçek değerlerini
bildirecek yeti olarak ortaya çıkar. Aklın yetkesi insan zihninin içinde asla
yıkılmaz. Aklın yetisizliğiyle ilgili bütün fikirler zihnin içinde aynı aklın
kendi karşısına dönmüşlüğünde hala yetkili oluşuyla geçerlidir. O, ancak
ona atfedilen hakikate dolaysızca ulaşmak yetisinin yalanlanması
anlamında mevkisinden bir kademe aşağı indirilir. Ama herşeyi birbiriyle
en üst düzlemde karşılaştırma yetisinin kendisine akıl denmektedir. Akıl
totolojik ve paradoksal olarak yetkilidir. İnsanın varlığı üstüne
düşünmesi, hayvani özüne karşı sadece insana özgü olan özelliği olarak
bir tuhaf sapmaysa da, insan da ancak bu yetiye sahip olarak oluşa gelir.
Bu her zaman bir potansiyel olarak mevcut olmaklığında bazı insan için
ortaya çıkıverir. Bir tür insan etrafını yargılama yetisini kendi üstüne
çevirdiğinde o ana kadarki yaşamıyla ilgili herşeyi sorgulamaya geçebilir.
Ve bu tehlikeli eylem sonucunda kendisi için hedeflere yönelmişliğin
tuhaf bir anlamı olduğunu da öğrenir. Nietzsche’ye göre insan, hedeflere
yönelik olduğunda hayatı coşkuyla kucaklayan türde bir hayvandır. Bu
yüzden de niye sorusu hiçbir çözümlemeyle ortadan kalkmaz ve önemini
yitirmez; tuhaf iktidarını oluşla ilgili bütün bilginin üstünde sürdürür.
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Yalnız niye sorusuna cevap verilememesi hayatı kendinde reddetmeye
götürecek bir etkide bulunmak zorunda değildir. Niye sorusunun
dünyadaki sıradan anlamları önemsizlikleri içinde ortaya çıkarması,
onlardan hâlihazırdaki anlamı da alıp götürmesi ancak sınırlı bir güce
sahiptir. Niye sorusu hayatın saçmalığıyla ilgili hissiyat ve kanının tek
başına azmettiricisi olmaya yeterli değildir. Bütün anlamları –sıradan ve
gündelik olanlar da dâhil- dünyadan boşaltıvermeye asıl yetkili olan
düşünce Nietzsche’de şurda burda kendisine değinilmesine rağmen hakkı
verilmemiş olan ölüm düşüncesidir.
Nietzsche’de ölüm yaşamın yaratıcılığının bir parçası olmaklığında
hayatın kutsanmasıyla aşılmak istenmektedir. Oysa hayatı kutsamak için
gösterilecek sebepler havada dururlar. Buradaki en şaşırtıcı –ve
bulanıklıktan çıkartılıp tanımlanmamakla beraber hâkim- kavram
hıristiyanlıktan devralınmış ‘kurtuluş’ kavramıdır. Bu kelimeyle insan
varlığının, aşkın anlamdan yoksunluğunda, gerçek bir kurtuluşu ima
edilmektedir. Ama Nietzsche asıl yıkıcı olan düşüncelerin karşısına,
‘hayatı, olmakta olanın özünde yattığı düşünülen güç istencinin
yöneticiliğinde, iyicil eşitlik ahlakını terk etmiş daha doğal bir insanlık
olarak, ölümü hatırlamadan yaşamak’ önerisinden başka aslında bir şey
çıkarmamıştır. Nihilizme karşı kendini kandırmaktan başka bir şey
önermemiştir. Fakat değer ancak yanılsama mevcutsa değerdir.
Anlamların sahte olduğunun keşfedilmesinin ardından artık onların
yeniden işe koşulmaları söz konusu değildir. Bütün bu kurgular ancak
orada olduklarına inanıldığında, ya da en fazla –Nietzsche’nin
durumunda olduğu gibi- orda olmadıkları bilindiği halde, ordaymış
gibilikte, umutvar bir kendini kandırmada ayakta tutulduklarında, uzakta
bir küçük umut ışığı olarak duruşlarından bütün varlığın aydınlatılmak
istendiği halde anlamlıdırlar. Hiç bir halde sözde-anlam olmaktan
kurtulamazlar. Ahlak ahlaksızlıkla kurulur ve ancak ahlaksızlıkla yaşatılır.
Nietzsche’nin ortaya attığı, kendi değerinin yani değersiz araçsallığının
farkına varmış değer artık aslında ‘değer’ değildir. Sokrates ve Platon
burda haklıdırlar; onların haksız oldukları husus değerlerin ille de
varolduklarına inanmış olmalarıdır.
Aslında gelip yerleşen iklim şüphecilik iklimidir. Ama şüphe edilen
değerlerin radikal tersine çevrilmesi tam Nietzsche’nin tariflediği öfkeli
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hayal kırıklığının haklı olmayan karşı saldırısıdır. Fakat burada hak
kavramının kendisi de dağılmış olduğundan bu haklı olmamak ‘haksız’
olmak değildir. Artık genel olarak insanlık kültürünün inançsız olduğu bir
çağın geldiği doğrudur, ancak nihilizm bugün yükselir, yarın yok olur;
insanlar şimdi inançsız olurlar sonra gider bir dine inanırlar... Mesele asla
dünya tarihinin belini doğrultmak olamaz. Nietzsche dünya tarihinin
belinin doğrultulmasını kendinde anlamı açık bir hedefmiş gibi idrak
etmiştir. Bir tür ayrıcalıklı insanın yükselişi ne ifade eder? Nietzsche’nin,
19.yy’ın kafasında biriktirdiği tortularla bulanan zihni, milletler, tarih,
yaşam ve ruh gibi büyük kelimelerce, büyük ve kapsayıcı kavramlarca,
Alman mantıksal-tarihselciliğince işgal edilmişliğinde her nasılsa apaçık
görmektedir amaçlarını.
Nihilizmin insani zihinlerimize anlamlı gelen düşünce çizgisi
Nietzsche’de tüketilmemiştir. Onun açtığı izde ise bu olasılık mevcuttur.
İyi (!?) niyetli bir yorumculukla Nietzsche’den hareketle bütün zorlu,
saçmalık yüklü fikirlere ulaşmak mümkündür. Yola çıkılan inanç, tanrının
ölüşü, hakikatin, varlığın ve ahiretin reddi ise varılabilecek başka sonuçlar
vardır. Niye sorusu kendi hayrına değil bu hayatı bir güzel yaşayıp
bitirecek olmak ölümle anlamını yitirdiği için, bu yazgıyı cesurca
benimsemek (amor fati) saçmalık içinde dağılıp gittiği için, ölüm darbeyi
indirecek olduğu için yerinde duruyor. Asıl anlaşılmamış olan nokta
budur. Nietzsche, nihilizmi ancak inkâr eder. Aklın eninde sonunda
varacağı nokta öyle bir rüzgâra açıktır ki ayakta tutulmasına çalışılan
herşey o rüzgârda uçup gitmeye mahkûmdur. Bu bataklık acımasızdır.
Burada belirsiz ve geçici izin üstünde aklın ‘kendine içkin tutarlılığı’nı
bırakmadan yürüyen kişi, batmakta olduğundan başka fikre varamaz...
Şüphecilikleri bırakıp da kendime aslında inançlı bir inançsız olduğumu
söylediğimde, artık belki de kendi inançlarımı yani tanrının varolmadığını,
hayatın nihai anlamının bulunmadığını, bunun sonucu olarak ölünce yok
olacağımızı ve zaten varlığın olanaksızlığında her an yok olmaklığımızın
bu yok olmayı mutlak kıldığını, ‘insani terimlerde’ bundan da dehşet
verici bir şey olmadığını itiraf ettiğimde, bu kanılara sahip bir ‘insan teki’
için artık iyi ya da kötü, zevkli ya da acılı, güdülerine uyarak ya da onları
umursamayarak, güçlülerin kurallarıyla ve yaşamın güçlerine hizmet
ederek ya da güçsüz yığının tahakkümünde, tutarlı ya da tutarsız, kendine
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uyarak ya da başkalarına kapılıp yığında eriyerek, inanıp ibadet ederek ya
da tanrıya küfrederek yaşamak arasında ne fark olabilir? Dahası şimdi
ölmek ya da sonra ölmek arasında ne fark vardır?
Şimdi bir de bilincin olanlara yalnızca sonradan eklendiği yönündeki
bilinç fenomenalizmi kuramını işin içine katarsak işler iyice karışacak. Bu
Spinozavari kadercilik içinde herhangi bir şeyi farklı türlü yapmak, bilinçli
benliğimiz için mümkün olmadığına göre önceden belirlenmiş olan kişisel
tarihimizde yaşayacaklarımızı sadece farklı türlü adlandırmak,
yorumlamak olanağına mı sahibiz? (Eğer kuramı bilince hiç bir göreli
özgürlük tanımadan yorumlarsak salt bir belirlenimciliğin tuhaf
durumuna varacağız ki geçerli olduğu durumda daha öte konuşmak
saçmalaşıyor. Çünkü eğer geçerliyse daha herhangi bir şey söylemenin ne
anlamı olabilir, onu söylersem zaten ancak bu çoktan kaderime yazılmış
olduğu için söylemiş olacağım, karar vermek zorlu bir paradoksla
anlamsızlaşmış olacak). O zaman geriye sadece kendini ve hayatını
anlamlandırmada envanterden kendine güzelce bir manâ seçmek kalıyor.
Belki de Nietzsche’nin önerisi böyle bir yönde yorumlanmalıdır. Ancak
eğer böyleyse nasıl çöküşteki insanlığın farklı bir yöne yönlendirilmesi
savunulabilir?
Gerçekte insan teki için onun hayatının en temel hayvani anlamlarının
dahi sahte anlamlara dönüşmesi tehlikesini ortadan kaldırması olası tek
kurgu asla bitmeyecek bir yaşamdır. Ancak işi zorlaştıran, bu hayatın
sonsuz olmamasının da gerekmesidir (Sonsuz zaman da bir ürkütücülük
taşır). Bu yüzden ölüm için kendini yitirme ama aynı zamanda yok
olmayarak zamansızlıkta yüce varlıkla bir olma yönünde kurgular icat
edilmiştir. Oysa zamansızlık insan varlığı için çelişkidir. Varolmak
zamanlı olmaktır. Oluş içinde olmaktır. Değişmeyen hiçbir şey olanaklı
değildir. Değişmeden kalan, insanın bir olanaksız kurgusudur. Sözü
edilen kaderden başka hiçbir avuntu hayatta yapılanları anlamlı kılmaz.
Ölecek olmak cezasına çarptırılmış olduktan sonra birer hayatiyetli kişi
olarak yaşayacak olmamızda istersek dünyanın gururlu kralı olalım
sevinçle kabul edilecek ne var? Mezarda, yaşamış olduğumuz hayatı
hatırlayıp iç geçireceğimizi mi düşünüyoruz? Benim de tüm meselem işte
burda: Hala ben de o yaşamın anlamlarına dalmış bir sahte-atom, onunla
akanların bazılarının bir nevi hamuru olmaklığımda ama şu anda
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olduğum kişi olarak kalmam sadece bir yanılsamayken, aslında kendi
varlığım olarak adlandırdığım ama kayıtsız hâkimi de olamadığım biraraya
gelmişliğin yine o biraraya gelmişlikteki bir öğe olan bilinçli kısmımı
kandırıyor olmaklığında zihnimde sabit bir varlık halinde bulmakta
olduğum kendim, yalnızca kurgulanmakta olduğumdan, kendim olmamın
olanaksızlığını bilerek, işte o akışın beni getirdiği bu noktada hem
yaşamaya devam ederken hem yazmaya, size bu acılı gerçeği haince
bildirmek istiyorum. Eğer inançsızsanız kaçamayacağınız bir trajedinin
içinde olduğunuzu kabul etmeyişinizin tek sebebi ruhbilimsel bir kendini
aldatma öyküsüdür. Olası anlamının en esaslı, acımasız ve dehşetli
noktasında nihilizm asla yenilmemiştir; atının üstünde muzafferane bir
edayla durup yukarıdan ovayı izlemeye devam etmektedir.

A. Necdet Çıkmazhan
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Vaiz
her şey bomboş

10

10

Metin, bizde hepsi birden ‘Tevrat’ olarak anılan Yahudi kutsal kitabının ‘Ketuvim’
bölümünden alınmıştır. İbranice metinde, ‘Qohelet’, Tevrat’ın Hıristiyan versiyonu olan
‘Eski Ahit’in Yunanca’sında ‘Eklesiastes’ (İki kelime de ‘vaiz’ anlamına gelir), Türkçe
tercümelerde ‘Vaiz’, ya da ‘Derlemeci’ adlarıyla anılır.
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Bap 1.
Yeruşalim'de krallık yapan Davut'un oğlu Vaiz'in sözleri:
Boşların boşu, diyor Vaiz, boşların boşu, her şey boş.
Ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten?
Bir nesil geçer, ve başka bir nesil gelir, ama dünya sonsuza dek kalır.
Güneş doğar ve güneş batar ve doğduğu yere koşar.
Yel güneye gider ve kuzeye döner; sürekli kendi devrinde döner ve yel
dönüşünü yineler.
Bütün ırmaklar denize akar, yine de deniz dolmaz. Aktıkları yere akar
ırmaklar yine.
Her şey yorucu, sözcüklerle anlatılamayacak kadar. Göz görmekle
doymuyor, kulak işitmekle dolmuyor.
Önce ne olduysa, olacak odur. Önce ne yapıldıysa, yapılacak odur.
Güneşin altında yeni bir şey yok.
Var mı kimsenin, "Bak bu yeni!" diyebileceği bir şey? Her şey çoktan,
bizden yıllar önce de vardı.
Geçmiş kuşaklar anımsanmıyor, gelecek kuşaklar da kendilerinden sonra
gelenlerce anımsanmayacak.
Ben Vaiz, Yeruşalim'de İsrail üzerine kraldım
Ve kendimi göklerin altında yapılan her şeyi hikmetle araştırıp incelemeye
adadım. Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği çetin bir zahmettir bu.
Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm; ve işte hepsi boştur ve yelin
peşine düşmektir!
Eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayılamaz.
Kendi yüreğimle söyleşip dedim: "İşte, bilgeliğimi benden önce
Yeruşalim'de krallık yapan herkesten çok artırdım, ve alabildiğine bilgi ve
bilgelik edindim."
Kendimi bilgi ve bilgeliği, deliliği ve akılsızlığı anlamaya adadım.
Gördüm ki, bu da yalnızca yelin peşine düşmekmiş.
Çünkü çok bilgelik çok keder doğurur, ve bilgi artıran dert artırır.
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Bap 2.
Kendi kendime, "Gel, zevki tat. İyi mi, değil mi, gör" dedim. Ama
gördüm ki, o da boş. Gülmeye, "Delilik", zevke, "Ne işe yarar?" dedim.
İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca,
yapacakları iyi bir şey olup olmadığını görünceye dek, bilgeliğimin
önderliğinde, bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele
alayım diye düşündüm durdum. Büyük işlere girdim. Kendime evler inşa
ettim, bağlar diktim. Bahçeler, parklar yaptım, oralara türlü türlü meyve
ağaçları diktim. Dal budak salan orman ağaçlarını sulamak için havuzlar
yaptım. Kadın, erkek köleler satın aldım; evimde doğan kölelerim de
vardı. Ayrıca benden önce Yeruşalim'de yaşayan herkesten çok sığıra,
davara sahip oldum. Altın, gümüş biriktirdim; kralların, vilayetlerin
hazinelerini topladım. Kadın, erkek şarkıcılar ve erkeklerin özlemi olan
bir harem edindim. Böylece büyük üne kavuştum, benden önce
Yeruşalim'de yaşayanların hepsini aştım. Bilgeliğimden de bir şey
yitirmedim. Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim.
Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım. Yaptığım her işten zevk aldı
gönlüm. Bütün emeğimin ödülü bu oldu. Yaptığım bütün işlere, çektiğim
bütün emeklere bakınca, gördüm ki, hepsi boş ve rüzgârı kovalamaya
kalkışmakmış. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş.
Sonra bilgelik, delilik, akılsızlık nedir diye baktım; çünkü kralın yerine
geçecek kişi zaten yapılanın ötesinde ne yapabilir ki? Işığın karanlıktan
üstün olduğu gibi bilgeliğin de akılsızlıktan üstün olduğunu gördüm.
Bilge nereye gittiğini görür, ama akılsız karanlıkta yürür. İkisinin de aynı
sonu paylaştığını gördüm. "Akılsızın başına gelen, benim de başıma
gelecek", dedim kendi kendime, "Öyleyse kazancım ne bilgelikten?" "Bu
da boş" dedim içimden. Çünkü akılsız gibi, bilge de uzun süre anılmaz,
gelecekte ikisi de unutulur. Nitekim bilge de akılsız gibi ölür! Ve hayattan
nefret ettim. Çünkü güneşin altında yapılan iş çetindi bence; çünkü hepsi
boş ve rüzgârı kovalamaya kalkışmakmış.
Güneşin altında harcadığım bütün emekten nefret ettim. Çünkü her şeyi
benden sonra gelecek olana bırakmak zorundayım. kim bilir, bilge mi
olacak, akılsız mı? Güneşin altında bilgeliğimi kullanarak harcadığım
bütün emek üzerinde saltanat sürecek. Bu da boş. Bu yüzden güneşin
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altında harcadığım onca emeğe üzülmeye başladım. Çünkü biri bilgelik,
bilgi ve beceriyle çalışır, sonunda her şeyini hiç emek vermemiş başka
birine bırakmak zorunda kalır. Bu da boş ve büyük bir hüsrandır. Çünkü
ne kazancı var adamın, güneşin altında harcadığı bunca emekten, bunca
kafa yormaktan? Günler boyunca çektiği zahmet acı ve dert doğurur.
Gece bile içi rahat etmez. Bu da boş.
İnsan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten zevk almaktan daha iyi bir
şey yoktur. Gördüm ki, bu da tanrıdandır. Onsuz kim yiyebilir, kim zevk
alabilir? Çünkü tanrı bilgiyi, bilgeliği, sevinci hoşnut kaldığı insana verir.
Günahkâra ise, yığma, biriktirme zahmeti verir; biriktirdiklerini tanrının
hoşnut kaldığı insanlara bıraksın diye. Bu da boş ve rüzgârı kovalamaya
kalkışmakmış.
Bap 3.
Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.
Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var,
sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var.
Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var,
gülmenin zamanı var. Yas tutmanın zamanı var, oynamanın zamanı var.
Taş atmanın zamanı var, taş toplamanın zamanı var. Kucaklaşmanın
zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var. Aramanın zamanı var,
vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var.
Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var,
konuşmanın zamanı var. Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı
var. Savaşın zamanı var, barışın zamanı var. Çalışanın harcadığı emekten
ne kazancı var? Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti
gördüm. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk
kavramını koydu. Yine de insan tanrının yaptığı işi başından sonuna dek
anlayamaz. İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyilik yapmaktan
daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her
işle doyuma ulaşması bir tanrı armağanıdır. Tanrının yaptığı her şeyin
sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan
bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu
yapıyor. Şimdi ne oluyorsa, geçmişte de oldu; ne olacaksa, daha önce de
olmuştur. Tanrı geçmiş olayların hesabını soruyor.
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Ve yine güneş altında gördüm ki: adaletin ve doğruluğun yerini kötülük
almış. İçimden "Tanrı doğruyu da, kötüyü de yargılayacaktır" dedim,
"Çünkü her olayın, her eylemin zamanını belirledi." İnsanlara gelince:
"Tanrı hayvan olduklarını görsünler diye insanları sınıyor" diye
düşündüm. Çünkü insanların başına gelen hayvanların da başına geliyor.
Aynı sonu paylaşıyorlar. Biri nasıl ölüyorsa, öbürü de öyle ölüyor. Hepsi
aynı soluğu taşıyor. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur. Çünkü her şey
boş. İkisi de aynı yere gidiyor; topraktan gelmiş, toprağa dönüyor. Kim
biliyor insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun aşağıya,
yeraltına indiğini? Sonuçta insanın yaptığı işten zevk almasından daha iyi
bir şey olmadığını gördüm. Çünkü onun payına düşen budur.
Kendisinden sonra olacakları görmesi için kim onu geri getirebilir?
Bap 4.
Güneşin altında yapılan baskılara bir daha baktım, ezilenlerin gözyaşlarını
gördüm; avutanları yok, güç ezenlerden yana ve avutanları yok. Çoktan
ölmüş ölüleri, hâlâ sağ olan yaşayanlardan daha mutlu gördüm. Ama
henüz doğmamış, güneşin altında yapılan kötülükleri görmemiş olan,
ikisinden de mutludur. Harcanan her emeğin, yapılan her ustaca işin
ardında kıskançlık olduğunu gördüm. Bu da boş ve rüzgârı kovalamaya
kalkışmakmış. Akılsız, ellerini kavuşturup kendi kendini yer. Rahat
kazanılan bir avuç dolusu, zahmetle, rüzgârı kovalamaya kalkışarak
kazanılan iki avuç dolusundan daha iyidir.
Güneşin altında bir boş şey daha gördüm: Yalnız bir adam vardı. Oğlu da
kardeşi de yoktu. Çabaları dinmek nedir bilmezdi. Gözü zenginliğe
doymazdı. "Kimin için çalışıyorum, neden kendimi zevkten yoksun
bırakıyorum?" diye sormazdı. Bu da boş ve çetin bir zahmettir. İki kişi bir
kişiden iyidir, çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Biri düşerse, öteki
kaldırır. Ama yalnız olup da düşenin vay haline! Onu kaldıran olmaz.
Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, biribirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl
ısınabilir? Yalnız biri yenik düşer, ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik
kolay kolay kopmaz.
Yoksul ama bilge bir genç artık öğüt almayı bilmeyen kocamış akılsız
kraldan iyidir. Çünkü genç, ülkesinde yoksulluk içinde doğsa bile
44

cezaevinden krallığa yükselebilir. Güneşin altında yaşayan herkesin kralın
yerine geçen genci izlediğini gördüm. Yeni kralın yönettiği halk sayısız
olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir. Gerçekten bu da
boş ve rüzgârı kovalamaya kalkışmaktır.
Bap 5.
Tanrının evine gittiğinde davranışına dikkat et. Yaptıkları kötülüğün
farkında olmayan akılsızlar gibi kurban sunmak için değil, dinlemek için
yaklaş. Ağzını çabuk açma, tanrının önünde hemen konuya girme, çünkü
tanrı gökte, sen yerdesin, bu yüzden, az konuş. Çok tasa kötü düş, çok
söz akılsızlık doğurur. Tanrıya adak adayınca, yerine getirmekte gecikme.
Çünkü o akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını yerine getir! Adamamak,
adayıp da yerine getirmemekten iyidir. Ağzının seni günaha
sürüklemesine izin verme. Ulağın önünde: "Adağım yanlıştı" deme. Tanrı
niçin senin sözlerine öfkelensin, yaptığın işi yok etsin? Çünkü çok düş
kurmak hayalciliğe ve laf kalabalığına yol açar; tanrıya saygı göster.
Bir yerde yoksullara baskı yapıldığını, adaletin ve doğruluğun çiğnendiğini
görürsen şaşma; çünkü üstü gözeten daha üst biri var, onların da üstleri
var. Tarlaların sürülmesini isteyen bir kral ülke için her bakımdan
yararlıdır. Gümüşü seven gümüşe doymaz, bolluğu seven kazancıyla
yetinmez. Bu da boştur. Mal çoğaldıkça yiyeni de çoğalır. Sahibine ne
yararı var, seyretmekten başka? Az yesin, çok yesin işçi rahat uyur, ama
zenginin tokluğu zengini uyutmaz. Güneşin altında acı bir kötülük
gördüm: Sahibinin zararına biriktirilen ve bir talihsizlikle yok olup giden
servet. Böyle bir servet sahibi baba olsa bile, oğluna bir şey bırakamaz.
Anasının rahminden çıplak çıkar insan. Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider,
emeğinden hiçbir şey götürmez elinde. Dünyaya nasıl geldiyse öyle gider
insan. Bu da acı bir kötülüktür. Ne kazancı var yel için zahmet
çekmekten? Ömrü boyunca büyük üzüntü, hastalık, öfke içinde
karanlıkta yiyor.
Gördüm ki, iyi ve güzel olan şu: Tanrının insana verdiği birkaç günlük
ömür boyunca yemek, içmek, güneşin altında harcadığı emekten zevk
almak. Çünkü insanın payına düşen budur. Üstelik tanrı bir insana mal
mülk veriyor, onu yemesi, ödülünü alması, yaptığı işten mutluluk duyması
için ona güç veriyorsa, bu bir tanrı armağanıdır. Bu yüzden insan, geçen
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ömrünü pek düşünmez. Çünkü tanrı onun yüreğini mutlulukla meşgul
eder.
Bap 6.
Güneşin altında gördüğüm kötü bir şey var ve insanlar üzerinde ağırdır:
Adam vardır, tanrı kendisine mal, mülk, saygınlık verir, yerine
gelmeyecek isteği yoktur. Ama tanrı yemesine izin vermez; bir yabancı
yer. Bu da boş ve acı bir derttir. Bir adam yüz çocuk babası olup uzun
yıllar yaşamış, ama uzun ömrüne karşılık, zenginliğin tadını çıkaramamış,
bir mezara bile gömülmemişse, düşük çocuk ondan iyidir derim. Çünkü
düşük çocuk boş yere doğuyor, karanlık içinde geçip gidiyor, adı karanlığa
gömülüyor. Ne güneş yüzü görüyor, ne de bir şey tanıyor. Öbür adam iki
kez biner yıl yaşasa bile mutluluk duymaz, düşük çocuk ondan rahattır.
Hepsi aynı yere gitmiyor mu?
İnsan hep boğazı için çalışır, yine de doymaz. Bilgenin akılsızdan ne
üstünlüğü var? Yoksul başkasına nasıl davranacağını bilmekle ne yarar
sağlar? Gözün gördüğü gönlün çektiğinden iyidir. Bu da boş ve rüzgârı
kovalamaya kalkışmaktır.
Ne olmuşsa, çoktan adı konmuştur; insanın da ne olduğu biliniyor; ve
kendisinden kuvvetli olanla çekişemez. Mademki boşluğu artıran çok
şeyler vardır, insana ondan ne fayda var? Çünkü gölge gibi gelip geçen
kısa ve boş ömründe insana neyin yararlı olduğunu kim bilebilir? Bir
adama kendisinden sonra güneşin altında neler olacağını kim söyleyebilir?
Bap 7.
İyi ad hoş kokulu yağdan, ölüm günü doğum gününden iyidir. Yas evine
gitmek, şölen evine gitmekten iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür;
yaşayan herkes bunu aklında tutmalı. Üzüntü gülmekten iyidir, çünkü yüz
mahzun olunca yürek sevinir. Bilge kişinin aklı yas evindedir, akılsızın
aklıysa şenlik evinde. Bilgenin azarını işitmek, akılsızın türküsünü
işitmekten iyidir. Çünkü akılsızın gülmesi, kazanın altındaki çalıların
çatırtısı gibidir. Bu da boştur. Haksız kazanç bilgeyi delirtir, rüşvet
karakteri bozar. Bir olayın sonu başlangıcından iyidir. Sabırlı kibirliden
iyidir. Çabuk öfkelenme, çünkü öfke akılsızların bağrında barınır. "Neden
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geçmiş günler bugünlerden iyiydi?" diye sorma, çünkü bu bilgece bir soru
değil. Bilgelik miras kadar iyidir, güneşi gören herkes için yararlıdır.
Bilgelik siperdir, gümüş de siperdir; bilginin yararı ise şudur: Bilgelik ona
sahip olan kişinin yaşamını korur. Tanrının yaptığını düşün: Onun
eğrilttiğini kim doğrultabilir? İyi günde mutlu ol, ama kötü günde dikkatle
düşün; tanrı birini öbürünün yanında yaptı ki, insan kendisinden sonra
neler olacağını bilmesin.
Boş ömrümde şunları gördüm: doğru insan var ki doğruluğuna karşın
ölüyor, ve kötü insan var ki, kötülüğüne karşın ömrü uzuyor. Ne çok
doğru ol ne de çok bilge. Niçin kendini yok edesin? Ne çok kötü ol ne
de akılsız. Niçin vaktinden önce ölesin? Birini tutman iyidir, öbüründen
de elini çekme. Çünkü tanrıya saygı duyan ikisini de başarır. Bilgelik, bilge
kişiyi kentteki on yöneticiden daha güçlü kılar. Çünkü yeryüzünde hep
iyilik yapan, hiç günah işlemeyen doğru insan yoktur. İnsanların söylediği
her söze aldırma, yoksa uşağının bile sana sövdüğünü duyabilirsin. Çünkü
sen de birçok kez başkalarına sövdüğünü pekâlâ biliyorsun. Bütün
bunları bilgelikle denedim: "Bilge olacağım" dedim. Ama bu beni
aşıyordu. Bilgelik denen şey uzak ve çok derindir, onu kim bulabilir?
Böylece, bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün
akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum. Kimi kadını
ölümden acı buldum. O kadın ki, kendisi tuzak, yüreği kapan, elleri
zincirdir. Tanrının hoşnut kaldığı insan ondan kaçar, günah işleyense ona
tutsak olur. Vaiz diyor ki: "Birer birer hesabı çıkarmak için bunu buldum;
canım hala onu arıyor fakat bulmadım; binde bir erkek buldum, fakat
onların hepsinde bir kadın bulmadım." Bulduğum tek şey: "Tanrı
insanları doğru yarattı, oysa onlar çok düzenler aradılar."
Bap 8.
Bilge insan gibisi var mı? Kim olup bitenlerin anlamını bilebilir? Bilgelik
insanın yüzünü aydınlatır, sert görünüşünü değiştirir. Kralın buyruğuna
uy, diyorum. Çünkü tanrının önünde ant içtin. Kralın huzurundan
ayrılmak için acele etme. Kötülüğe bulaşma. Çünkü o dilediği her şeyi
yapar. Kralın sözünde güç vardır. Kim ona, "Ne yapıyorsun?" diyebilir?
Onun buyruğuna uyan zarar görmez.
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Bilge kişi bunun zamanını ve yolunu bilir. Çünkü her işin bir zamanı ve
yolu vardır. İnsanın derdi kendine yeter. Kimse geleceği bilmez, kim kime
geleceği bildirebilir? Rüzgârı tutup ona egemen olmaya kimsenin gücü
yetmediği gibi, ölüm gününe egemen olmaya da kimsenin gücü yetmez.
Savaştan kaçış olmadığı gibi, kötülük de sahibini kurtaramaz.
Bütün bunları gördüm ve güneşin altında yapılan her iş üzerinde kafa
yordum. Gün gelir, insanın insana egemenliği kendine zarar verir. Bir de
kötülerin gömüldüğünü gördüm. Kutsal yere girip çıkar, kötülük
yaptıkları kentte övülürlerdi. Bu da boş. Suçlu çabuk yargılanmazsa,
insanlar kötülük etmek için cesaret bulur. Günahlı yüz kez kötülük edip
uzun yaşasa bile, tanrıdan korkanların, onun önünde saygıyla duranların
iyilik göreceğini biliyorum. Oysa kötü, tanrıdan korkmadığı için iyilik
görmeyecek, gölge gibi olan ömrü uzamayacaktır.
Yeryüzünde boş bir şey daha var: Kötülerin hak ettiği doğruların,
doğruların hak ettiğiyse kötülerin başına geliyor. Bu da boş, diyorum.
Mutluluğu övgüye değer buldum. Çünkü güneşin altında insan için yiyip
içmekten, mutlu olmaktan daha iyi bir şey yoktur. Çünkü tanrının
güneşin altında kendisine verdiği ömür boyunca çektiği zahmetten insana
kalacak olan budur. Bilgeliği ve dünyada çekilen zahmeti anlamak için
kafamı yorunca –öyleleri var ki, gece gündüz gözüne uyku girmeztanrının yaptığı her şeyi gördüm. İnsan güneşin altında olup bitenleri
keşfedemez. Arayıp bulmak için ne kadar çaba harcarsa harcasın, yine de
anlamını bulamaz. Bilge kişi anladığını söylese bile gerçekten kavrayamaz.
Bap 9.
Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım: Doğrular,
bilgeler ve yaptıkları her şey tanrının elindedir. Onları sevginin mi,
nefretin mi beklediğini kimse bilmez. Herkesin başına aynı şey geliyor.
Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın
başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa, günahlıya da oluyor; ant
içene ne oluyorsa, ant içmekten korkana da aynısı oluyor. Güneşin
altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki, herkesin başına aynı şey
geliyor. Üstelik insanların içi kötülük doludur, yaşadıkları sürece içlerinde
delilik vardır. Ardından ölüp gidiyorlar. Yaşayanlar arasındaki herkes için
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umut vardır. Evet, sağ köpek ölü aslandan iyidir! Çünkü yaşayanlar
öleceğini biliyor, ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül
yoktur, anıları bile unutulmuştur. Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları
çoktan bitmiştir. Güneşin altında yapılanlardan bir daha payları
olmayacaktır.
Git, sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç. Çünkü yaptıkların baştan
beri tanrının hoşuna gitti. Giysilerin hep ak olsun. Başından zeytinyağı
eksilmesin. Güneşin altında tanrının sana verdiği boş ömrün bütün
günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak
geçir. Çünkü hayattan ve güneşin altında harcadığın emekten payına
düşecek olan budur. Çalışmak için eline ne geçerse, var gücünle çalış.
Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik
yoktur.
Güneşin altında bir şey daha gördüm: Yarışı hızlı koşanlar, savaşı yiğitler,
ekmeği bilgeler, serveti akıllılar, beğeniyi bilgililer kazanmaz. Ama zaman
ve şans hepsinin önüne çıkar. Dahası insan kendi vaktini bilmez: Balığın
acımasız ağa, kuşun kapana düştüğü gibi, insanlar da üzerlerine ansızın
çöken kötü zamana yakalanırlar.
Güneşin altında bilgelik olarak şunu da gördüm, beni çok etkiledi: Çok az
insanın yaşadığı küçük bir kent vardı. Güçlü bir kral saldırıp onu kuşattı.
Karşısına büyük rampalar kurdu. Kentte yoksul ama bilge bir adam vardı.
Bilgeliğiyle kenti kurtardı. Ne var ki, kimse bu yoksul adamı anmadı.
Bunun üzerine, "Bilgelik güçten iyidir" dedim, "Ne yazık ki, yoksul
insanın bilgeliği küçümseniyor, söyledikleri dikkate alınmıyor." Bilgenin
sessizce söylediği sözler, akılsızlar arasındaki önderin bağırışından iyidir.
Bilgelik silahtan iyidir, ama bir deli çıkar, her şeyi berbat eder.
Bap 10.
Ölü sinekler attarın ıtırını kokutur. Biraz aptallık da bilgeliği ve saygınlığı
bastırır. Bilgenin yüreği hep doğruya eğilimlidir, akılsızın ise, hep yanlışa.
Akılsız yolda yürürken bile aklı kıttır, akılsız olduğunu herkese gösterir.
Yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse, yerinden ayrılma; çünkü
serinkanlılık büyük yanlışları bastırır. Güneşin altında gördüğüm bir
haksızlık var, yöneticiden kaynaklanan bir yanlışı andırıyor: Zenginler
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düşük makamlarda otururken, aptallar yüksek makamlara atanıyor.
Köleleri at sırtında, önderleri yerde köleler gibi yürürken gördüm. Çukur
kazan içine kendi düşer, duvarda gedik açanı yılan sokar. Taş çıkaran
taştan incinir, odun yaran tehlikeye girer. Balta körse, ağzı bilenmemişse,
daha çok güç gerektirir; ama bilgelik başarı doğurur. Yılan büyü
yapılmadan önce sokarsa, büyücünün yararı olmaz. Bilgenin ağzından
çıkan sözler benimsenir, oysa akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar.
Sözünün başı aptallık, sonu zırdeliliktir. Akılsız konuştukça konuşur.
Kimse ne olacağını bilmez. Kim ona kendisinden sonra ne olacağını
bildirebilir? Akılsızın emeği kendini öylesine yıpratır ki, kente bile nasıl
gideceğini bilemez. Kralın bir çocuksa, önderlerin sabah şölen veriyorsa,
vay sana, ey diyar! Kralın soyluysa, önderlerin sarhoşluk için değil
güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa, ne mutlu sana, ey diyar!
Tembellikten dam çöker, miskinlikten çatı akar. Şölen eğlenmek için
yapılır, şarap yaşama sevinç katar, paraysa her ihtiyacı karşılar. İçinden
bile krala sövme, yatak odanda zengine lanet etme, çünkü gökteki kuşlar
haber taşır, kanatlı varlıklar söylediğini aktarır.
Bap 11.
Ekmeğini suya at, çünkü günler sonra onu bulursun. Yedi, hatta sekiz
kişiye pay ver, çünkü ülkenin başına ne felaket geleceğini bilemezsin.
Bulutlar su yüklüyse, yeryüzüne döker yağmurlarını. Ağaç ister güneye
ister kuzeye devrilsin, devrildiği yerde kalır. Rüzgârı gözeten ekmez,
bulutlara bakan biçmez. Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden
aldığını bilmediğin gibi, her şeyi yaratan tanrının yaptıklarını da
bilemezsin. Tohumunu sabah ek, akşam da elin boş durmasın. Çünkü bu
mu iyi, şu mu, yoksa ikisi de aynı sonucu mu verecek, bilemezsin. Işık
tatlıdır, güneşi görmek güzeldir. Evet, insan uzun yıllar yaşarsa, sevinçle
yaşasın. Ama karanlık günleri unutmasın, çünkü onlar da az değil.
Gelecek her şey boştur. Ey delikanlı, gençliğinle sevin, bırak gençlik
günlerinde yüreğin sevinç duysun. Gönlünün isteklerini, gözünün
gördüklerini izle, ama bil ki, bütün bunlar için tanrı hükme götürecektir.
Öyleyse at tasayı yüreğinden, uzaklaştır derdi bedeninden. Çünkü gençlik
de dinçlik de boştur.
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Bap 12.
Bu yüzden zor günler gelmeden, "Zevk almıyorum" diyeceğin yıllar
yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan, ve yağmurdan sonra
bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa. O gün,
evi bekleyenler titreyecek, güçlüler eğilecek, öğütücüler azaldığı için
duracak, pencereden bakanlar kararacak. Değirmen sesi yavaşlayınca,
sokağa açılan çift kapı kapanacak, insanlar kuş sesiyle uyanacak, ama
şarkıların sesini duyamayacaklar. Dahası yüksek yerden, sokaktaki
tehlikelerden korkacaklar; badem ağacı çiçek açacak, çekirge ağırlaşacak,
tutku zayıflayacak. Çünkü insan sonsuzluk evine gidecek, yas tutanlar
sokakta dolaşacak. Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan, testi
çeşmede parçalanmadan, kuyudaki su dolabı kırılmadan, toprak geldiği
yere dönmeden, ruh onu veren tanrıya dönmeden, seni yaratanı anımsa.
"Her şey boş" diyor Vaiz, "Bomboş!"
Vaiz yalnız bilge değildi, bildiklerini halka da öğretiyordu; ve kulak verdi
ve araştırdı, ve birçok meselleri sıraya koydu. Vaiz hoş sözleri ve
doğrulukla yazılmış olanı, hakikat sözlerini bulmaya çalıştı. Bilgelerin
sözleri üvendire gibidir, derledikleri özdeyişlerse, iyi çakılan çivi gibi; bir
çoban tarafından verilmişler. Bunların dışındakilerden sakın evladım. Çok
kitap yazmanın sonu yoktur, fazla araştırma da bedeni yıpratır. Her şey
duyuldukta, işin sonu: Tanrıdan kork, ve buyruklarını yerine getir, çünkü
insanın bütün görevi budur.
Çünkü iyi olsun kötü olsun, her gizli şeyle beraber, her işi tanrı yargıya
götürecektir.

Vaiz Makalem
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büyük anlaşma,
bakımlılık, gestalt ve
hain akademia
kuaförleri...
...hepsi aynı pantolonun içine girip aynı yolda aynı durakta servis
beklerken akşamüstleri sırayla dizilmişlerdi ardarda ama aslında onların
aynı kişi olmadıklarını boşuna kimse bana anlatmaya çalışmasın. yol
boyunca akşamüstleri kendilerini batmış güneşin arkasından bir de
diziyorlardı gururla sergideki pırasalar gibi bu ince ve uzun sebzeler.. aynı
gri pantolonun üstündeki koyu renkli ceketin düzgünce taranmış, yerine
göre jöleyle bir güzel soluk beyaz floresanların altında bütün gün
parlaması temin edilmiş, işimizi şansa bırakmak istemiyorduk, kadınıyla
erkeğiyle aynı olan bu grup hep beraber benim farkımda bile olmadan
fakat ben onların farkındaydım ve çok canım sıkılıyordu büyüklüklerine
ve düzgünlüklerine, günün yorgunluğunu geride bırakmışlıklarını tatlı bir
sohbetle kutluyordu. kutluyorlardı değil çünkü kutluyordu zira onların bir
ve tek aynı kişi olduklarından bahsetmiştim size. bir ve tek aynı oldukları
için çok büyük ve güçlüydüler haliyle ve hepsi de onlardan ibaret olduğu
için onları yargılayabilecek başka da hiçbir örnek yoktu. bu büyük insan,
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büro insanı, kendi büyüklüğüne yaraşır bir büyük patronla çalışıyordu ki
o, herkese parlamakları olanağını sunan büyük maden ve ekmek teknesi
olarak saygıdeğer kendisini banka, şirket, holding ve sair tüzel kurum ve
kuruluşlar olarak bedenlendirmiş büyük bir ruhtu ki tarihi yönlendiren
büyük antitezlerden biri olup zaman içinde dağılmadan varlığını
sürdürmekteydi. onun değişen yüzü, sadece yüzü değişiyordu, her zaman
karşısına büyük bir insan oturtup ona şöyle diyordu: şimdi seni kendin
yapacağım seni öyle bir kendin yapacağım ki sen içinde bulunduğun
toplumla bir olduğun için kendini beğeniyorsan eğer ve diğerlerini de ve
her yapılanı da beğeniyor olabileceksin böylece kurallara en iyi uyarak
gittikçe daha beğenilir de olacaksın. sen başarılı oldukça kurallarıma göre
ben de seni mükâfatlandıracağım ancak benim düzenimde ağlamayana
meme, çalışmayana ekmek ve ün ve nam ve saygınlık verilmez. sen de
memeleri istiyorsan parladıkça parlayacaksın ki bütün o saçma sapan
malları üretiyorsun peki ya ben kime satacaktım onları? yine sana elbette!
sen benim kurallarıma uyup daha çok çalıştın iyi peki ben o malları
satamazsam yani aslında bu durumda sen onları satamamış olacaksın yani
yine daha başarılı olmalısın. işte burda herşey aslında sensin ve senden
ibaret. bu öğütlerimi, anlaşmamızı, sakın unutma: hem inanmalısın hem
çalışmalısın hem hayat dolu olmalısın hem tehlikesiz.. böylece sen de ben
de uzun hareket dolu mutlu bir hayat yaşayacağız, sonra başını
sıvazlamıştı ve babacan bir edayla onu haydi işine şimdi uğurlamıştı. o da
hep aynı pantolon takım elbise ve tayyör içinde bunların hepsi onun
nurla ışıldayan özünde birbiriyle birleşmişti işine koşuyordu düzenli
olarak her sabah. yalnızca paralarını harcaması için gerekli olan o iki
haftada pahalı bir otelde lüks içinde klima ve televizyon için bütün
çalışmasının meyvesini ve yükünü atıp geri dönüyordu... hayat yaşanmaya
değer miydi? memeler güzel miydi? sütü de bol muydu? bolmuş, kriz
gelmesin yeter ki... size söyledim burda bütün herşey o ‘büyük insan’dan
ibarettir ve bu konuda, böylesi bir girişten sonra ancak, size anlatmak
istediğim asıl öyküye gelinebilmiştir.
kutsal metnimde de anlattığım gibi kutsal büyük kılık, tanrı ve insan
arasındaki büyük tarih antlaşmasının maddeleri arasında en önemli bir
mevkide üst sıralardaydı. sokağa çıktığınız zaman sadece büro insanının
değil onun sırtından geçinen ya da onu sırtından geçindiren herkesin ve
onların yakınlarının da para nerden gelirse gelsin eğer geliyorsa bir tam
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bakımlı olması gerekmiştir. bakımlılık nedir ey insanlık soruyorum size?
bakımlılık büyük insanlık ailesine dâhil olmanın yeni kuralıdır. önce
şehirde yeni türeyen zenginler, aristokratlara özgü bu cicili bicili
kadınsılığı, yumuşamayı kendilerine ama daha erkekçe mal etmek
durumundaydılar. çocukların papaz okullarına değil subay okullarına
bizde de medrese ya da hayat okulu değil yine aynı subay okullarına
gitmeye başladığı dönemlerde artık parlak asker üniformaları iyice
bakımlılığın içine erkeksi öğeyi sokarken kadınlar da gittikçe bu büyük ve
şanlı erkeği ayartma yolunda mı kendilerini geliştirdiler? sonra gittikçe
insanlık âleminde eşitlik yayılır zenginlik büyük kitlelere aktarılırken ve
insanlık daha da büyütülerek dizgenin ürettiğini tüketmesi sağlanırken
bakımlılık da gittikçe önce kentte yaşayan orta sınıfa en son da köylere
kadar girmişti bir iyi. bakımlılık, bir kat bakımlı bayramlık elbiseyi çoktan
aşmış, sürekli yeni kılıklar almak suretiyle diğerlerini etkilemek, onları
elde etmek en azından onların zorlu ruhsal güç ve baskısı altında
ezilmemek için bir mücadele aracı olmuştur ancak araçlar ve amaçlar
zihinlerde hep ters ilişki içinde yer etmiştir. kürk insanlığın tarihi boyunca
yemiştir ve şimdi herkese bir kürk alma şansı sunulmaktadır. iyi ya da
kötü bir kürk edinilince ne olacaktır? o zaman büyük insanlık ailesinin
parçası olmak ne kelime onun ta kendisi olarak onun adına işler görmeye
yetkili kılınınmaktadır.
bakımlılık öyle bir şemadır ki gri takım elbiseli ve jöleli öyle bir tiptir ki o
hem başka kılıklara da girmiştir çekinmeden.. çalışmadığı zamanlarında
ayrı ayrı yepyeni parlak kılıklara girmesi gerekmiştir çünkü o bu edindiği
kılıkla sadece toplumsal kapıları açmakla yetinecek değildi ya! karı kıza,
memelere susamışlığı içinde o işlevlerini yerine getireceği aç saatlerinde...
kadınlar da tabi alınmasınlar onlar da aşağı kalmayarak çekici bir mal
olarak vitrinde görünebilmek için, asıl önemlisi O, insanların arasındaki
birebir ilişkiler alanının tamamına göz koymuştur. gönülleri fethetmek
için ilk adım bakımlı olmaktır. büyük şehirlerde yaşar O. yolda yürürken
kendini ayrı, ayrıcalıklı olmasa bile aşağı hissetmemelidir. ondan daha
önemlisi de ‘bir bakışta kavranmalıdır’. çünkü saygınlığını kendinden
aşağı ya da yukarı önemli ya da önemsiz herkesin üstünde sınayacaktır.
şehir insanı kaderinden kurtulamaz ve tabi bu sınamada ilk maçta atılmış
gol gibi en azından şansları yüzde elli yüzde elli tutmak için...
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güzellik nedir bilir misiniz? bir zamanlar ormanda bir maymun yaşarmış
bahar gelip de içinde ne olduğunu anlayamadığı bir istek bir kıpırdanma
ortaya çıktığı zaman bir de ormana yayılan kokuları arayıp bir dişi mahlûk
bulursa işte orda coşkuyla onu ayartmak için elinden gelen herşeyi
yapmalıydı.. ancak yalnız değildi ve rakipleri vardı. bu öykü zamanla
tersine çevrilerek ilk başta sadece kadın seçer ve erkek güzel olmak
zorunda kalırken zamanla erkek güçlüyse güzel kadını almak istemesiyle
kadınların da güzelliğinin bir zorunluluk olması gerekip burdan hareketle
şehirdeki akıllı maymunlar da birbirlerini ayartmak için artık sadece
baharda değil yılın her ayı hayatın olası tek anlamı olan cinsi münasebeti
gerçekleştirebilmek için birbirlerini bulmalıydılar. artık ormandaki gibi
kokular yayıp birbirlerini bulacak halleri yoktu, üstelik şehir ormandan
daha çok dal yaprak doluydu bu yüzden kendilerinin kalemle çizilmeleri
daha uygun olduğu halde flomasterle üstlerinin boyanması gerekmiştir.
işte bakımlılık bu üstünün flomasterle çizilişidir ki ne manidardır kadınlar
gerçekten kendi üstlerini çizmek için büyük ve önlenemez arzu
duymaktadırlar. bakımlılık, kalabalığın içinden birden belirdiği anda bir
potansiyel seks arkadaşı, olası bir gezme arkadaşı, sevilesi bir hayat
arkadaşı olarak belirginleşmektir. insanlığın tanrıyla yaptığı büyük
anlaşmaya her an küçük harflerle seks maddelerinin yazılmış olması da
bundandır. seksin hayatın anlamı olarak yükselmesi de hayatın tanrının
ölümüyle yoklan anlamının yerini doldurmak gereksinimi olmasındı
sakın?
ey hain kuaförler! siz ne zaman adam oldunuz da bütün platonik sırları
keşfederek kızların saçını bir ve tek renklere boyamayı akıl ettiniz? onlar
ki zaten yazın güzellerdi ve kış gelince bir de onların bütün çirkin rahatsız
edici ayrıntılarını gözlerden ilk anda görülmekten uzaklaştıran yeni
giysilerini giyerek daha da güzelleşmeleri hiç şaşırtıcı olmamıştır. saç
modeli öyle bir adı üstünde ‘model’dir ki kişi onun içinde birden o
modelde saçlarını kestirmiş bütün herkese benzerliğinin sihirli anında
ortaya çıkıverir. o anda ki o ancak o kısacık anda nurlanan güzel bir andır
ve belki ilk bakışta aşk orda o sihirde geçekleşiyordur, birden, çoktan
görülmüş olan çoktan tam bizim tipimiz olan bir tipe bürünmüş olarak
kalabalığın arasından sıyrılıp çıkar ve tek başına kalır.. saçlarını savurur ve
herkes ona bakakalmasa da bu bir vitrine çıkmadır ve mal bugün
satılmasa yarın alıcısı çıkacaktır. bakımlı olan insan artık bakımlı olan
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insandır o en başta arayana bakımlı olarak görünüverecektir. kısa kızıl
saçlı insan artık ‘kısa kızıl saçlı insan’dır ve o suratının üstünde küçük bir
beni olan, belinin kenarında yara izi, butlarında dolgun dolgun biriken kat
kat yağlar, kuyruk sokumunda siyah siyah kıllar, köt deliğinde ve burun
deliğinde kurumuş ifrazat, çorabında delik, içinde fanile olan insan
olmayacaktır, o hem bakımlılıkla kendinden bütün fazladan çizgileri ve
kokuları silmiş hem de girdiği modelle bir ve bütün ve tek ve bir anda
kavranabilir olan bir biçime girmiş olup insanın en yüksek melekesi olan
kavrama yetisine aklına en üstün ruhun bilişine seslenerek kendindeki
bütün can sıkıcı detayların görülmesini en azından o ilk sihirli an için
engelleyecektir. bu yüzden bütün oğlan ve kızlar enseden güzel
görünebilirler: çok güzel; âşık olunacak kadar güzel... işte sistemimiz öyle
bir noktaya gelmiştir ki artık doğanın bize acımasızlıkla dayattığı,
güzelliklerimizi silecek şekilde bizi mahkûm ederek, cezalandırarak
verdiği can sıkıcı ve çirkin ayrıntıları doğaya karşı savaşında insan artık
onu handiyse altederek yok edebilmektedir.
bir zamanlar onurlu bir vahşi vardı. fakirdi, doğaya karşı zayıftı ama yine
de kendini bir şey zannediyordu. ancak kendini bir şey zannedip insan
olarak asıl ortaya çıkışı yarattığı tanrısının onu evrenin bir nevi anlamı,
merkezi kılması olmuş olmalıdır. tarih o büyük dönümünde sapkın
hayvan insana fısıldamış olmalıdır: işte şimdi seni bağrından çıkaran
doğaya pis demenin vakti geldi ve kehanete göre sen ona karşı savaş
açacak ve onu alt edeceksin ancak bu kehanete göre aynı anda sen
altedildiğini de anlamış olacaksın. ondan kopup kendine çok başka bir şey
gibi görünmeni sağlayan onun sana kolaylık diye verdiği ‘bir anda tanıma’
yetilerinle bulduğun her şeyin onun üstünde birlik ve beraberlik içinde
görünmesini sağlayacaksın sonra da öyle olmadığını anlayacaksın kendine
ağıtlar yakman boşuna olacak bütün olanlardan sonra tarihin iplerini eline
de geçirdiğin doğayı ve tarihi aynı anda yenip evcilleştirdiğin büyük zafer
anında sen bilmeden babanı, karşı tarafta yani bu aydınlanma savaşında
bilinçsizliğin tarafında yer almış olan, senin varlığını sağlayan babanı
öldürmüş olduğundan artık kimin parasıyla sürdüreceksin mutlu aylak
hayatını? artık kendini tükettiğin o anda anlayacaksın ki bunların hepsi
boş çünkü gökte ve yerde ne olsa gidiyor bunu da yine gökte ve yerde
söylenmiş olan herşey bittikten sonra anlayacağından etrafta o canlı hayat
bütün boşluğunda bütün hedefsizliğinde kendi kendine gidebildiği için
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boşuna çeneni yormuş olduğunu kavrarken bir de tarihin bir sonu
olamayacağını insanların genelini oluşturan ‘büyük insan’ın hiçbir şeyin
farkına varmadan yaşıyor olduğunu idrak edeceksin. dünyada büyük
halklar çıkacak ki çoğu dinsiz oldukları halde yaşamaya küsmek şöyle
dursun onlar hayata asım asım asılacaklar. onlara şaşırma ey insanlık,
seninle ‘büyük insan’ farklıdırlar. büyük insan meme peşinde koşmakla
yetinecektir önümüzdeki bin yıl boyunca...
işte böyle çocuklaar, bugünkü masalımızdan çıkartacağımız kıssadan hisse
ne olacak dersiniz? işte bakımlı olmak böyle işe yarayan bir araçtır hem
de amaç olarak insanlara zevkler sunan en büyük pazardır ki o pazara
çıkmak bile ‘büyük ve tek insan’ için yeterlidir. bakımlı olmak varlığın
kendinde dağılmışlığına insanın vurduğu bir balta darbesi olarak onun
ağlamasına sebep olmuştur? insan kendi kültüründe en azından oluşun
akıp duruşuna hâkim olmayı başarmış görünmeyi başarmıştır. bir daha
kuaföre girip kendinizi bir tipe sokarken kendinize sakın sormayın, bir
‘model’e girmek bir ‘tip’ olmak ‘bir anda kavranmak’ nedir, diye! bir gün
karşınızdan bir kız/oğlan geçiyorsa, güzelse sakın aman sormayın neden
bir anda güzel görünmüştü ama aslında değilmiş ikinci bakışta
anlıyorsunuz çirkin olduğunu... yürümeye devam edin çaktırmayın.

Turgut Çiftelergülü
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wittgenstein’ı
yerim
Wittgenstein’ımı nasıl severim? Nasıl alırım? Nerede yerim? Nasıl yerim
ve nasıl öğütüp hazmederim? Wittgenstein’ın nerelerini nasıl yemeli ve
Wittgenstein’ın en güzel yeri neresidir?
Orada burada Wittgenstein’dan şehvetle sözeden insanlara muhakkak
rastlamışsınızdır. Hatta belki siz de, yağları iyice temizlendikten sonra
bıçakla ince ince dilinmiş, sonra Frege mayalı Russel ve Whitehead
unundan kalın hamur üzerine yayılıp 197 derecede fırınlanmış
Wittgenstein’ı, köşebaşı felsefe departmanlarında atıştırmaya
bayılanlardansınızdır. O zaman siz de, havalar serinleyip de
Wittgensteinlar kütüphanelerde kızarmaya başladı mı, çalışma masasını
heyecanla temizleyip hemen kitaplıklara koşan ve elinde kolunda kilo kilo
Wittgenstein’la evine dönen, sonra da pişireceği lezzetli yahnileri
planlamaya başlayan hikmetseverlerdensiniz? Eğer öyleyse, çalışma
lambanızın ısıttığı masanıza yerleşin, damağınızda o enigmatik baharı
gezdirerek geçireceğiniz lezzetli bir kış sizi bekliyor. Şimdi gözlerinizi
kapatıyorsunuz, yüzyıl sonu ortamını canlandıran lüks bir Viyana
restoranındasınız. Masaya Kant pilavıyla doldurulup romantik
Schopenauer kötümserliğiyle servis edilen Wittgenstein balığı geliyor,
çatalınızı ağzınıza götürdüğünüz anda diliniz tutuluyor, yemeğin lezzetini
dile getirebilmekten acizsiniz; dudaklarınız yukarı kıvrılmış, gözlerinizi
kısık, kafanızı sağa sola sallayarak masadakilere işaret etmeye
çalışıyorsunuz, ruhunuzdaki sarsıntıyı!
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Şunu soruyoruz kendimize: belki Wittgenstein’a duyduğumuz bu
hayranlık, hakkında anlatılan efsaneler her daim tedavülde olduğu halde
onun gerçekte ne olduğu ve nasıl bir tadı olduğu hususunda, bazen
yıllarca onu yiyip yutup sindiren kişilerin bile içine düşmekten
kurtulamadığı şu tanıdık şaşkınlığın bir işlevidir? Yoksa Wittgenstein’la
ilgili tutkumuz tümüyle yersiz midir? Kendisi, ailesinin ona sunabileceği
zengin hayatı reddedip basit bir hayata ve ahlaka meylettiği, böylece en
baharlı otlarla beslenmek ve günde üç sefer butlarına masaj yaptırmak
fırsatını da kaçırdığı için, eti sert ve kurudur derler. Çoğu zaman ondan
gerçekten keyif almak için, etini çeşitli dinlendirme ve terbiye usulleriyle
yumuşatmak ya da uygun bir sosla tatlandırmak gerekecektir. Yine de bu
az yağlı, bol sinirli ve gergin et, bizim için pek çok lezzet fırsatı
saklamamış mıdır?
Okurlarımız genelde Wittgenstein’ı pişirmenin zahmetli, hazmetmenin ise
zor olduğundan şikâyet ederler. Oysa iyi bir konsantrasyonla evinizde
pratik Wittgenstein incelemeleri yapabilirsiniz. Bugün bir seri basit tarifle
Wittgenstein’ınızı değerlendirmenin uygun yollarına işaret edeceğiz.
Etraftaki yemek uzmanlarından ve gözü dönmüş hayran selinden hiç
korkmayın. Bizce bu alanda uzmanlaşmak gereksiz zahmettir. Zevkinize
göre en iyisini kendiniz bilir, kendiniz okur, kendiniz yorumlarsınız.
İlk önce şu soruyu yanıtlayalım: Wittgenstein’ı günün hangi vaktinde
yemeli? Sabah kalkar kalkmaz, zihin henüz tertemizken masaya oturmak,
Wittgenstein’ı sahanda iki yumurtayla pişirip, reçel, bal, tereyağı ve
kızarmış ekmek eşliğinde şahane bir kahvaltı yapmak mükemmel bir
zihin egzersizi olmaz mı? Ya da gün ortasında zihni akşama kadar meşgul
edecek besleyici bir öğün olarak mı yemeli? Akşam yemeğinde sebzeli
Wittgenstein çorbası, sonra istenirse hafif, istenirse ağır Wittgenstein
tarifleri, yemekten sonra Wittgenstein’lı meyve salatası, ya da
Wittgenstein kahvesi? Bütün bu zihinsel çağlayanlar bir yana, bize göre
en güzeli, öğleden sonraki çay saatine eşlik eden havuçlu Wittgenstein’lı
kek, ya da dilinizde eriyecek hafif bir Wittgenstein tatlısıdır.
Rivayete göre ilk Wittgenstein yahnisi Russel usulünde pişirilmiştir. Ama
eğer mantığın teknik yanları sizde şişkinlik yapıyorsa ve hafif zihniniz
incelikli hesapları kavramak ve yeniden kurup hazmetmekte zorluk
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çekiyorsa, hele de gece uykudan önce bu usul tavsiye edilmez. Eğer
yatmadan az önce ağır bir Wittgenstein alırsanız gece boyunca bitmez
tükenmez irdelemeler görebilir, uykunuzdan olabilirsiniz. Onun yerine
‘90 Dakikada Wittgenstein’ broşürünü münasip yerlerinize sürmelisiniz;
bu şekilde kokusu günlerce sizinle kalır. O yerlerinize tutturacağınız bir
tutam Wittgenstein vecizesi sizi etkileyici kılar. Şu tarifi de bir denemenizi
öneririz: Kütüphanenizde servise hazır bulduğunuz kâğıtları yeyin ve
sıçın.
Tabiî doğru pişirildiğinde Wittgenstein beklediğinizden çok daha lezzetli
ve hafif olabilir. Mesela hızlı bir kızartma yerine, bol malzemeli ve sağlıklı
bir buğulamayı tercih ederseniz lezzet coğrafyasında afiyetle
süzülebilirsiniz. Buğulama için: önceden hazırladığınız mantığa dair
bilgilerinizi fileto haline getirin ve felsefe tarihinin belli başlı sorunlarıyla
iyice yağladığınız derin bir tencereye yayın, daha sonra Wittgenstein
okumalarınızı mantığınızın üzerine bir güzel yerleştirin, üstüne bir kat
daha felsefi malumat ekleyin. Mesela bir parça Platon ve Kant çok
yerinde olabilir. Bunun için 18.yy’dan beri aynı köşede hizmet veren
Mevsimsiz Şarküteri’ye gidip 300 gram eski kant alın, modern yorumlarla
ıslatıp yumuşatın, sonra yarım kilo her dem taze Platon’u iyice kızdırılan
eleştirel yağda bir güzel çevirin, Platonlar iyice eriyip yumuşayınca Kant’ı
ekleyin, baharatları unutmayın.
Marketlerde ve manavlarda esas olarak iki tür Wittgenstein bulacaksınız:
Taze Wittgenstein ve beklemiş Wittgenstein. Taze Wittgenstein’ın lezzeti
keskin ve rahatsız edicidir. Günümüzün damak zevkine uymasa da size
taze Wittgenstein için “dilli Wittgenstein’lı atom salata”nın tarifini
vereceğiz: İnce ince dilimlenip en küçük parçalarına kadar ayrıştırılmış
Wittgensteinları (daha küçük doğrayamayacağınızdan emin olun)
önceden mantıki olasılıklarla yağlamış olduğunuz tepsiye dizin. Her
Wittgenstein parçasının üstüne bir adet isim koyun. Daha sonra bu temel
öğelerinizi birbirinin yanına istediğiniz gibi dizin ve oluşan cümleleri
yiyin, işte yemeğimiz bundan ibaret. Parçaları birbirinden tümüyle
ayrıştıramazsanız yapışacaklardır, tabii belki belirli bir tarzda yapışmaları
daha doğru sonuç verebilir. Tatlar arasındaki ilişkileri sadece bir tek
baharat kullanarak düzenlemeniz gerekiyor. Mutfağımızda bunca
malzeme varken kendimizi böyle sınırladığımız için yemeğimiz bir parça
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kuru ve eksik oldu. Belki en ucuna bir parça ahlak ve allah sosu eklemek
eğlenceli olabilir. Eh, bu yemek ancak güzelse güzeldir. Ayrıca bu yemeği
pişirdinizse dökün, saçma saçma şeylerle uğraşmayın. Şimdi asıl
lezzetlerin başka yerlerde gizlendiğini anlamış olmalısınız.
Eğer siz de ahlakçı ve gizli dindarsanız Wittgenstein’ın kokulu etinde
saklanmış tutumlu ve tanıdık lezzetler sizin için birebirdir. Yok aksine
Wittgenstein’a özgü buruk tat damak zevkinize tam olarak uymuyorsa ve
yine de Wittgenstein tadından vazgeçemiyorsanız size önerimiz şu:
Wittgenstein filetosunu ya da bonfilesini bir gün önceden sirkeye yatırın,
ya da ahlaki ve tasalı kabuklarını soyarak ince ince dilimleyip tuzlayın ve
bir bezin üzerinde dinlendirin. Bu şekilde insan tadı uzaklaştırılabilir,
geriye her tür Anglosakson felsefe çalışmasına uygun fragmanlar
kalacaktır. (Neyse ki Wittgenstein ile yapılabilecek yemekler bundan
ibaret değildir.)
Bunları bir güzel anladığımıza göre, bambaşka bir yemek yapma tarzına
dönebiliriz artık. Bir süre mahzende demlenmeye bıraktığımız beklemiş
Wittgenstein ilk başta insanı çarpmayan ama hassas bir damak için uzun
soluklu keyiflerin aracı olan daha hafif ve incelmiş lezzetlerle doludur.
Ustalar genelde Wittgenstein’ı belirli bir öğreti çerçevesinde kullanırlar;
bilinen yemeklerin hazırlanmasında karşılaşılan hataları, basit yemek
tariflerini tekrar tekrar yeniden üreterek temizlemektir bu öğretide hedef.
Beklemiş Wittgenstein ustalarının sırrı, bildiğimiz basit lezzetleri, her
günkü tatları, nüans farklarına göre farklı şekillerde biraraya getirip
durmaktır; böylece sanki lezzetin sırlarını deneye deneye çözecek gibi
oluruz. Ama bir noktadan sonra hep aynı malzemeleri kullanmaktan ve
her yemeğe aynı baharatları katıp durmaktan ötürü bütün yemekler
aynıymış gibi gelmeye başlayabilir. Ustalar için bunda bir sorun olmadığı
gibi, onlar, özellikle Wittgenstein’ın çeşitli uzuvlarını kurutup baharat
yaparlar ve daha sonra kullanılmak üzere standart karışımlar halinde
saklarlar, zira bu baharat karışımlarının özde çeşitli hastalıkların
sağaltılması için birebir olduğuna inanılır. Böyle bir baharat karışımı nasıl
hazırlanır: En başta radikal olumsalcılık, üstüne ılımlı şüphecilik kabuğu
rendesi, taze aşırı arayış deşifresi, biraz kişisel felsefe etkinliği tohumu,
kurutulmuş diloyunugiller, yalnız bir kerelik onay ve en önemlisi ihmale
gelmez üçüncü ihtimaller! Ancak bu öğelerin her biri asgari miktarlarda
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ve azami dikkatle kullanılmalıdır. Bu baharatın lezzeti ise ancak yemeğe
serpildiğinde ortaya çıkabilir.
Peykii, gelelim en canalıcı soruya: yemeğimizi bir Wittgenstein baharı
hatrına mı tüketeceğiz, yoksa baharatı lezzetli yiyeceklere bir katkı olarak
mı kullanacağız? Niye sınırsız lezzetler elimizin altındayken kendimizi
tekdüze bir baharatla sınırlayalım? Ayrıca karışımımıza serpiştireceğimiz
kuvvetli baharların aşırı lezzetlerini niye dizginleyelim? Muteber
yemekleri hızla pişirip seri üretimle servis etmek ve para kazanmak için
mi? Sevgili okurlarım, merak etmeyin, başka bir pişirme tavrı
mümkündür.
Diyelim ki dil kebabı yapacağız, tavaya azıcık zeytinyağı döküyorum,
ondan sonra ince ince dilimlenerek kendi bağlamından ve yöneliminden
soyutlanmış dili yağa yatırıyorum. İyice kızarttıktan sonra yeni lezzetler
inşa etmek üzere önceden hazırladığım kendi kanılarımla aynı tabakta
servis ediyorum. Doğrusu bu iş için Wittgenstein’ınkinden daha keyifli
diller bulabileceğimize kuşku yok. Aynı tavrı Spinoza, Platon, Descartes
veya Kant’a uygulayabilirsiniz. Wittgenstein’ın buradaki rolü kuvvetli
baharıyla bilindik çeşnileri yepyeni füzyonlara taşımayı mümkün
kılmaktır. Artık olasılıkları evinizde istediğiniz gibi sorgulayabilirsiniz.
Şimdi baharatımızı eklemeye başlayalım. Yemek tariflerinin en yaygın
olanları bile en iyi ihtimalle sadece uzlaşmalardır, bu yüzden tariflerin
kendilerini de irdeleyip durmalısınız. Ustalar, yemek pişirmeyi daha
mütevazı bir eylem olarak yeniden kurmanızı ve sabah şapşallığını andırır
bir anlamazlık sergilemenizi isterler. Ama siz bu kadar aymaz değilsiniz,
söylediklerinizin sonuçlarına ilerleyeceksiniz, beni dinleyin, emirlerime
uyacaksınız, geleneksel ve gündelik tatlara ve uygulamalara dönerek
sorunları aydınlatma düşüncesine takılmayacaksınız, geleneksel tariflerin
ne kadar keyfî ve kuralsız olduğunu hatırlayın. Her bir tarife yeniden
girişirken onayınızı yinelemelisiniz. Peki onayınızı niye yineleyesiniz? Her
seferinde kararınızı değiştirmemeniz için zorlayıcı bir sebep yokken, iyi
eğitilmiş ve uyarlanmış sağduyulu damak zevkiniz niye hükmedici olsun?
Sonra, dili uhrevi yemeklerden gündelik yemeklere geri getirmek kulağa
hoş geliyor olabilir, ama dikkat edin, henüz hesapta olmayanlara dair
ihtimalleri de boca ettikten sonra, artık ha “dilli allah kebabı”, ha “pratik
dil yahnisi”!
62

Beni dinleyin, derin ve uzun bir tüneldesiniz, birazdan yöntem ve
düşünme alanınız genişleyecek, sizin tariflerinizi oluşturma tarzınızla, bir
yemek ustasının tavrı arasında lezzet üretmek açısında mertebe farkı yok.
Benimle birlikte tekrar edin: Benim tariflerim de aynı oranda lezzetlidir!
Tekrar edin: Lezzette sınır tanımam! Ey yemeksever cemaat, onlar
diyorlar ki: “Bu eti lif lif, tel tel parçalayın, sonra derin dondurucuda
saklayın, sabahtan akşama üçyüzatmışbeşgünvebirömür kuru kuru geviş
getirin!” Hayır! Şimdi beni dinleyin, Wittgensteinları da Wittgensteincıları
da tuzla, limonla ya da sirkeyle bir güzel öldürün, ölmezlerse bu sefer
yağa atıp kavurun. Onlar, milyonlarca sayfa tarife ve reçeteye rağmen hiç
şüphesiz tatsızdırlar, aldanmayın! Onların bize sundukları, karavanada üç
çeşit yemekten ibarettir! Sınırsız lezzetlere uzanmak varken bu tutuk ve
kuru arayışla niye yetinelim ey damak dostları? Ben Wittgenstein’ı
önceden 197 dereceye ısıtılmış bir fırında yirmi dakika pişirdikten sonra
çıkarıp üzerine ikinci okuma sosumu dökerim. Ben onun kollarını iştahla
ısırırım, kaslarını tek tek ayırırım, ateşte çevirir kızdırırım, piştikçe parça
parça, ufak ufak keserim, butlarını koparıp kenara ayırırım, kaburgasını
dumanda tütsülerim, postundan yelek ve paspas yaparım, kemiklerinden
tarak yapar sevgilime hediye ederim, kafatasına kırmızı lamba sokup
salonuma asarım, ben onun sapını kökünü doğrayıp çorbaya katarım,
iliğini çıkarır emerim! Ben, sıktığım limonun suyu akıyorsa dilimi
uzatırım, yemeği yaparsam yemeden duramam ve en önemlisi, kendimi
lokman gibi göremem.
Bizim en sevdiğimiz tarif olan “Wittgenstein füme” için, kafamızı
yormanın oyuncu yollarından bir demet, her gün kendimize yenilerini
bulduğumuz ve bazılarına geçici çözümler ürettiğimiz sorulardan yarım
kilo ve sürekli ayrıntılar ekleyip detaylandırdığımız ve yenilediğimiz
inançlarımızdan bir avuç yeter. Sorgulamalarınızı hazırladıysanız
başlayalım: Toplumsal bilgi yapılarının altıboşluklarını deşifre edin, her
yerde onları hiçe sayan yeni uygulamalar üretmeye çalışın, sadece
betimlemeyin, sonuçlar çıkarın, inançlar benimseyin ve dalga geçin.
İstemesek de insanız ve can boğazda gelir.
Afiyet olsun.

Süleyman Popülist
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hepimiztürküzhepimizatatür
kçüyüz
. harika bir deneyim, sarsılacağız!
bu içimi çok gıcıklayan pembe ve parlak ve sulu ve akışkan ve kaygan ve
yeni sanat mekânında aksiyon resmin son türü holografik disklere yazıyor
artık bedenleri ve performans kaygısına yer bırakmayan porno atölyesine
yeni sanatsal konsept ithal etmenin heyecanı ki şahane, çok erotik ve
içimi kıpır kıpır eden bu aktivite, öyle ki kaygan organların sürtünmesi ve
ne mutlu kayganlaştırıcıların fıskiyesi ve birden iki gözümün ortasında
kutsayıcı bir damlacık kayganlaştırıcıyı bulup uğurlu kutsanmışlığımı
paylaşmak üzere nazdarovya dedim ve hemen artık işe gelmek
zorundaydım. gece bitmiş ve ciddiyet başlamıştı. seks başka iş başka,
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kamusal hayat başka, gizli şeyler başka, kaygan başka sonra kuru
başlıyordu.
. kentin zararsız gölgeleri ve forbes dergisinin zenginler listesi
hayır hayır sırf çok dillendirildiği için bayağılaşan eski toplumsal
mevzuları bırak, yeni şeylerden bahset, sürekli yeni şeylerden, harika evet
oyh yeniydi, tut, hızına yetişemiyorum, oh, haşinsin, evet oh, polemikçim
benim pole-mik ohle! ve sabahlara kadar bombardıman uçaklarını
arayarak bulutları tarayan projektörlerin altında eşlerini arayan
bombacıların bitimsiz dansı, şehvetin özsuyu ile taşkınca açılmış yaka
bağır bağır bağır bağırr! sürtünmesiz eleştirmenlerin bitimsiz şehvet
yazıları.. derince bir nefes aldım, artık metinler arasında yaşayacağım.
üzerinde durulacak nokta bile kalmayınca ferahça okumak, bol bol
konuşmak, bir gün söylediğini ertesi gün yalanlamak ve entelektüel
etkileşim. buralarda bir duvarın dibine her gün işesem 20 yıl sonra gelip
elimi öpeceklerinden eminim.
. gözümüzde tüten kumsal
sevgili günlük, bizim mahalledeki kumsalları açığa çıkardılar, yanlışlıkla
oldu bu, istemeden; ve tekrar örtmek için hemen harekete geçtiler. o
güzelim dozerler, insan emeğinin gerçek bedenlenmesi olan o güçlü
kaslar hemen işe koşuldu. niye? kumsalları tekrar gizlemek için. ben çok
üzgünüm, güzel şeyler olurken bir yandan, seferber edildi evet insanlığın
bugüne kadar ortaya koyduğu herşey,
tekrar ediyorum, kumsalı önce getirmek sonra saklamak için. sonsuzca
teşekkür ederim insanlığa özverili kumsalları için ve serin içkiler, evet
müdürüm bugünleri görecekti cumhuriyetimiz.
. iyiler, kötüler ve çirkin şeyler
bazıları sokağa çöp atarken görülmüşler, hatta hayvanlara kötü
davrananlara da rastlanmış! ama iyi insanlar için cennette 400m2 villa ve
197 huri servisi bulunacaktır. allah şüphesiz tuhaftır.
bitti, bilinçaltımı silin.

Deniz Sürmanşet
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banu güven’i biz öldürdük
banu, ey siyah saçlı, güzel dudaklı, sevecen gülüşlü, anlayışlı kadın! seni,
ekranların aklını kullanmaya azmetmiş zeki bakışlı kadınını, ey yalnız
gecelerimizin kurtarıcısı, sevinç ve neşe kaynağı, evimize giren tek hayati
öz, ben nasıl öldürdüm? ama ben bu korkunç cinayeti, dünyayı bir
hamlede günaha boğan ve günahın yükünü bütün insanlığın boynuna
asıveren, bir hamlede o suçu tek başıma nasıl üstlenecektim, bir başıma
zayıf omuzlarımla nasıl taşıyacaktım?? biz seni nasıl öldürdük ey büyük
ruh!?... hatırlayacağınız gibi şimdi ağıtlar yaktığım banu güven bizim
koruyucu meleğimizdi o yıllarda ve ben birlikte yaşadığım ev arkadaşımı
hunhar bir cinayetle kurban etmiş kanlarını akıtmış, başlatmıştım insanlar
arasında bir daha yok olmayacak korkunç suç ve cinayet iklimini... ama
bu bir yanılgıydı. onu öldürebilir miydim ben? ev arkadaşımın karnını
keskin bursa bıçağıyla nasıl yarıp bağırsaklarını dışarı akıtarak sürüklerdim
halıların üstünde o benim hayatımın kutup yıldızıydı etrafında evrenimin
döndüğü.. o, evde oturup bekliyordu ve başka bir yere gitmediği için
bilirdik onun orda olduğunu ve bir bardak çay içirmek için her an hazır
olduğunu o büyük insanseverin... hayatımın, sadece benim mi etrafındaki
bütün insanların hayatının toparlayıcısıydı o.. kendimizi bilinmez
maceralardan geri döndürebildiğimiz her seferinde o bizi bekliyor
oluyordu, bizi tekrar eski varlığımıza ondan başka kim teslim edebilirdi?
onu öldürmek intihar etmekti, o benim hayatımın tutamak noktasını
elinde tutuyordu... onu seviyordum kanları yerlere dökülseydi bile ben
onları özümsemek tekrar kendimle bir kılmak için narin dilimle tehlikeli
yırtıcı ve yakıcı pisliklerle dolu yerlerden yalayarak geri toplayıp kendi
içime akıtırdım damla damla.. onun hayatını, benim için biricik olan
canını asla ziyan etmeyecektim. ben de bu yüzden ev arkadaşımı
öldürmedim işte... ancak ben ev arkadaşımı öldürmemiştim de banu
güven beni kurtarmış mıydı? hayır bin kere kurtarmamıştı o sevecen
bakışlı yuvarlak gül yüzlü beni kurtarmak şöyle dursun yüzüme bile
bakmadan çekip gitmişti.. ortadan uzunca bir süre için kaybolmuş beni
ona en ihtiyaç duyduğum zamanda terk etmişti bir başıma. bir başıma
çünkü o zaman aslında öldürmediğim ev arkadaşımı öldürmüş olduğumu
biliyorsunuz. aylarca yollarını gözledikten sonra artık gelmeyeceğini
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anlayarak ben de hayatımı yaşamaya devam ettim işte onsuz ne kadar
yaşamak denirse.. yine yollarda yürüyor, kalabalıklara uzaktan bakıyor
yine kendimi sakınarak evime kaçıyor artık boyanarak renkleri değişmiş
binalarla dolu manzarama bir bardak çay eşliğinde dalııp gidiyordum.
bisküvi de yemiyordum şeker de atmıyordum çayıma bana herşey beni
aldatmış ve bir arada kaçmışçasına ortadan kaybolan o ikisini
hatırlatıyordu. artık benim için tek çıkar yol yalnız ve anlamsız hayatımı
kendi arzumla terketmekti, ister bir otobüsün altında, ister evimin
penceresinden birden ne olup bittiği anlaşılamadan düşüvererek... yerlere
bu sefer benim kanlarım ve bağırsaklarım yayılınca belki insanlığın sırtına
yüklediğim suçun kefaretini de ödemiş olur onu tekrar suçsuzluğuna iade
ederdim... derken bir gün ekrana bakarken umutsuz umarsız gözlerimle
onu gördüm. o güzel yüzlü, akıl dolu bakışlı banu güven geri dönmüş
ama aslında geri dönmemiş de bir daha dönmemek üzere gitmişti.
değişmişti, kendi kendisine benzemiyordu artık yanına da bir adam
dikmişlerdi bizden onu almışlar o kazmaya vermişlerdi bu kaderi kim
yazıyordu haince arkamızdan kim örüyordu acımasız ağları?... işte bu
yüzden biz de ev arkadaşımla bir olarak banu güveni öldürmeye karar
verdik ama acı çeksin mi çekmesin mi ona karar veremedik ama
öldürecektik onu artık içimizde başka hiçbir düşünceye yer kalmamıştı
ben onun uğrunda katil olmuştum ev arkadaşım belki de o bana daha
önce yardım elini uzatmadığı için ölmüştü sonra o bizi terketmişti hem
de geri gelmişti ama kendisi olmayarak artık benim zavallı yalnız
gecelerime mavi ışıklı gözleriyle girip o geceyi sırlı bir aşk ile
doldurmayarak... evet banu güveni biz öldürdük bunu ilk defa burda
bütün türkiyeye söylemek istiyorum ben... benim burda vermek istediğim
mesaj şimdi ben bir ben şimdi şöyle ben söylemek istiyorum ki banu..
ben.. ben.. öh! öğhh? öeeğh! öeeağğğ! banu güveni biz ölldürrdüğük!
banu güveni biz öldürdüğeak! banu güveni biz biz öldürdüüeehhhk!
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