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Otobiyografiden Otobürokrasiye

‘Tefrika hayat’ denebilir belki günlüğe. Form olarak, endüstriyel çağın formlarından biri. Gazeteler, günü gününe, hikâyelerin tefrika
edildiği mecraydı; yazar, yazdıkça, hikâyesinden para kazanıyordu; okur için gazeteyi alma nedeniydi yazdıkları, ticari değeri vardı.
Günlük de böyle, içe doğru yazılır gibi görünen; gerçekte, sadece
birinin okunmaya değer yaşamı olarak ticarileştirilmeye aday bir
yazı formu olmadı mı? Günü gününe, günün belleğine yazılan, geniş zamanlara yazılmaya değil, güne yazılmaya dayanan metin;
unutma metni. Hayatın bütünlüğü içinde kavranmasının olanaksızlığını baştan kabul eden metin. Gerçekte bütün medyatik tüketim, gündeliktir, güncedir; o günün tüketimi ertesi günün dışkısıdır.
Kolay dışkılanabilecek, gündelik olarak da sistemi lif, protein, karbonhidrat bakımından besleyip
hasta etmeyecek, sulu ve tatlı bir yiyecek veya atıştırmalık.
Birinin yaşamı, diğerleri için neden okunmaya değerdir ki?
Çünkü birinin hayatı olmaktan
çıkarak atıştırmalık haline gelir, sindirilir bir ürüne döner pazarda; diğer deyişle birinin hayatı olmaktan çıkarak sıradan bir
kurmacaya dönüşür, bu yüzden
de okunmaya değerdir ama ciddiye alınmaya değmez.

14
15
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Adem’le Havva’nın Güncesi bulundu, güncenin anlatı formu olarak
daha çok parodiye uygun düşmesi akla yatkın geliyor; İsa’nın günlüğüne gelince, o henüz bulunmadı ama bir gün mutlaka bulunacaktır.
Güncenin popüler imgesinin tek bir defter olması rastlantı mı –
günce uzun erimli bir tefrika ise tek bir ciltle temsil edilmesi neden? Devamı nerede? İzleyici bu sıkıcı soruyu sormaya fırsat bulamadan güncenin içine dalar. Günceyi gençlerin proto-yaşamının,
naif yaşamının bir izdüşümü gibi görmek klişeleşmiştir. Günce tekil kalmalı, çoğalmamalı; mezar taşı, stel kadar tekil kalmalı –işte
güncenin karikatürü.
Yirmi iki yıldır günlük tutuyorum, on iki bin sayfayı buldu yazdıklarım, orta boy kitaplığımın en geniş iki rafından taşıyorlar artık.
Bu süre içinde günlük tutmanın anlamı üzerine nasıl kafa yorduğumu merak ederek yine günlüklerimi taradım ve bir tür meta-kurgu olarak bu
küçük kitabı yapmak geçti aklımdan.
Günlük tutma fikrini ele alan günlük sayfalarından yapılmış bir kitap.
Özdüşünümselliğin [self-reflectionism]
katmerlisi. Tam bir felsefe kitabı da
değil; daha çok bir fresk.
Günlükler Harry Potter’dan önce de tılsım kitabı muamelesi görmüştür; hayalet hikâyelerinin, tarihi
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hikâyelerin, polisiyelerin olmazsa olmazlarındandır günlükler; ne
zaman artık kendi adına konuşamayacak biri söz konusu olsa, güncesi çıkar ortaya ve tılsımı yürürlüğe koyar: Gerçeğin ifşası, katilinin kimliği, acı dolu hayatının bilinmeyen yönleri, vb. Günlüklerden
daima gerçeği öğreniriz –günlük tutmuş olmak, ödenecek bedeli de öncelemiştir işte. Bedel ödeyeceğini bilenler, bedel gününe
dek, yaşamlarının sahih kaydını, başka yerde bulunamayacağı için,
iyiliğimiz için tutmuşlardır –onlara minnettarızdır.
Günlük, kendi başına değeri olamayacak bir malzemedir bu kurgularda –karşıtıyla anlam kazanır; ortalığı riya ve kötülük sarmıştır.
Günlük, gerçeği söylememesi için hiçbir nedeni kalmamış, çıkarlarından arınmış bir tür üst kimliği temsil eder bu kurgularda: Tarihin
ta kendisidir. Bedenini yitirmiş bir tarih. Bedenini yitirmiştir çünkü
sadece bir kurmacadır; günlüğü tutan önemini kaybetmiştir, günlük onu tutanın kendisi için, kendi hizmetindeki özel bir yazınsal
bölge, bir tür özel bellek mekanizması, vb. olmanın çok uzağındadır. Günlük, ötekinin ibretlik hikâyesidir, o kadar. Halbuki bu, onu
tutan kişi için böyle adlandırılması hiç de kolay olmayan bir koşulda
yazılmış, okunmuştur; kişi, kendisiyle ilgili yazdıklarını, yine kendisi okurken, başkalarının edineceği yabancı izlenimi asla edinemez
ve belleğinden sökün eden güçlü akımlarla daima metnin yazıldığı zamanın tesiri altında, dışarıdan anlaşılması imkânsız bir uzamda yer almayı sürdürür.
Uzun süredir günlük tutuyor olmanın bir yararını görmedim. Ancak,
yirmi iki yılı bir biçimde içeren, en azından ondan anlar, hakiki belgeler içeren bir kesitine her daim erişebiliyor olmak, dördüncü boyuta dair algıyı da beraberinde getiriyor sanırım. Black Mirror’daki
gibi, geçmişimizin, belleğimize bizim bakışımızdan kaydolmuş deneyimlerin log’una, veri tabanına erişimimiz yok henüz; ama günlük bunun bir prototipi gibi de görülebilir. Olanların görüntüsünü
değil yazıya dökülmüş halini içermesiyle anlatısal ama yine de heterotopik bir deneyime kapı aralayabilecek denli öznel.
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istanbul
güncesi

XXIV

2003

Portatif Yazı Masası §

İstanbul, Kâğıthane, Başak Konutları, A’nın evinde.

Akşam: Portatif bir çalışma masasının gerekliliğine kesinkes inanıyorum artık. Bu masa, olmazsa olmazları bünyesinde taşımakla kalmayıp hafif de olmalı. İçeriğini güvenle barındırmalı. Kolayca
kurulmalı, uygunsuz oturma koşullarına uyarlanabilmeli –bu masayı kullanacağım diye, gittiğim her yere, bir de büro koltuğunu taşımak zorunda kalmamalıyım. İşte yedi ilkede seyyar yazı masası.
Birinci koşul: Bu masa, türünün belki son örneklerinden biri olacağına göre, değişmez nesnelerine tıpatıp uyan yuvalar barındırmalı. Ama kalemleri koymak için artık ahşap kutuya gerek kalmayacak. Kartuşlar, mürekkepler ve enjektörler için bölmeler. Zamanla
başkalarıyla değiş tokuş etmek için, fetiş nesnelere uygun, ufak,
belki kamufle edilmiş gözler. Cüzdanın çoklu göz mantığına uygun
tasarlanmış, çevrilebilen, fermuarla açılabilen, çok da karmaşık olmayan birtakım düzenekler. Bunlar, beni sevgilimin tek bir çerçeveli resmini taşımak zorunluğundan kurtarıp, birçoğunu yanıma almamı sağlayacak: Cırtlı, masadan ayrılabilir, bağımsız çerçeveler
haline gelip asılabilir bile. Gittiğimde, eksikliğini çektiğim şeylerin
başında, evdeki mantar pano geliyor. Onun yerini tutmasa da, kolayca asabileceğim bir levha, özel raptiyeleriyle.
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İkinci koşul. Yazı takımımın ‘antika’ da olsa ultramodern bir yanı
vardır. Son derece düz ve yalın. Ama hınzırca, içinden son teknoloji radar cihazı çıkacakmış hissini vermeli.
Üçüncüsü, portatif masa, her koşulda kurulabildiği halde hiçbir
yerde sallanmadan duramayan zavallı bir nesne olmaktan çıksın.
Üçayak sehpalar bu türden, ‘ayağı yere sağlam basan’ nesneler.
Yüksekliği ve ergonomi değişkenleri, birçok manivelayla denetlenebilir olmalı portatif yazı takımında. Bir yüzeç yardımıyla, şakülünde mi, kolayca bakabilmeli. Kalkıp gittiğinde, dolmakalemlerin
yuvarlanıp burunüstü çakılmasının önüne geçebilmelisin.
Dördüncü koşul şu: Yazı takımının bir kısmı, her seyahatte kullanılıp atılabilecek ‘hijyenik’ donanımlardan da oluşabilir; depolanmış kül tablası, tek kullanımlık kalemler, çeşitli boyutlarda karalama kâğıdı paketleri. Ya da akla zamanla gelecek, kullanımla ortaya
çıkacak, çöp tenekesi gibi şeyler.
Beşinci nokta: Katlama esasına dayalı iki boyutlu gözler içermeli. Bu gözler masa kurulduğunda çekmeceler oluşturmalı, kapandığında levhalaşmalı; bir çeşit körük sistemi de olabilir. Ama asla
torba gibi olmamalı bu gözler; gerçek bir masanın çekmeceleri gibi sürülüp açılmalı; daha iyisi, ses çıkarmalı: Tok, masif ağacın sesi.
Altıncı koşul çalışma yüzeyinin minimum büyüklüğü. Önüne A4
ebadında defter açtığında, yeteri kadar boşluk içerecek toplam
alan kadar olmalı. Bu minimum alan, malzemenin ek/kat içermediği yekpare alandır. Masa yüzeyi bundan geniş de olabilir; o artı(k)
alanlarda, ek/kat yerleri olmasında sakınca yok.
Yedinci ve sonuncusu, masanın ağırlığı birkaç kiloyu geçmemeli;
zaten içereceği kâğıtlar, kalemler ve öteki nesnelerle ağırlığı artacak. (Yüklü halinin max. 6 kg.’ı geçmemesi gerekli.)
20
21
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Tüm bunların yerine dizüstü bilgisayarı yeğleyenler varsa vardır
ve zaten çoğunluğu oluşturmaktadır. Masayı bir otel odasında, bir
dostunun sana ayırdığı odada kurarsın.
Gittiğin yere yerleşmenin ilk adımıdır. Sonra eşyaların odaya yerleşmesiyle “evinde olma duygusu” pekişecektir. Bu masa, okul, şantiye,
hastane türü daha uygunsuz (=çünkü kamusal) mekânlarda da hep mahrem, kişisel bir mekân sunacak, bir vaha olacaktır yazı insanı için.
Yazı insanları: Her koşulda kolayca çalışabilenler bile, böyle bir nesneyi
bağırlarına basar. Bundan eminim. (Bu dizayn, solaklara yöneliktir.)
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XXVII

salyangozluk
dönemi

§ Yazı Yaşama Yetişemez

2004

Işık bir belirip bir yitiyor pencerelerimizde bugün
–hafta sonunda tamir ettiğim Lamy’yle, kalan son eflatun mürekkebe karışmış siyahla yazıyorum şimdi, bugün, kahvaltıdan sonra,
öğlen oluyor.
Bugün dersim yok, yetiştirmem gereken Bilim ve Mimarlık yazımın
müsveddelerinin üzerine koydum defterimi –hafta sonu ne çok şey
oldu bitti –hangi birini yazmaya yetişeceğim?
Olan bitene ikinci tür bir yazı icat etmeliyim –birden çok yazar
olmak.
Biri, icat edeceğim, yaşamımda olan-biteni başlıklar halinde
yazacak.
Öteki, bu başlıkların altını dolduracak; biri sürekli başlıkları yakalama peşinde, öteki daha derin panik içinde.
O benim; yani başlıklar listesinin uzayıp da içeriğini doldurarak
unutulmasını istemeyen; yazarak yaşamını kayıt altına aldığına
inanan; yazdıklarının geçmişteki yaşamını gerçekten içerebileceğine inanan!
Kimi kalemler, dirilir.
Lamı cimi yok, mutlaka dirilteceğim onu, vedalaşmaya niyetim
yok diyorsa kişi, kalem de kalkar mezarından ve tekrardan sayfanın
22
23
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üzerinde yürümeye başlar.
Sekiz yıla yakındır benimle; son altı yılı
her işime koşarak geçirdi, epey kilometre
yapmış.
Onu buz gibi havada Bademlik’ten Odunpazarı’na inerken düşürdüm, kırdım.
Bir senaryo, deri çantamı fazla yüklediğim bir gün, iç tarafa iliştirdim, kırıldı. Üzerine kuma getirdim geçen yaz.
Mavi, orta uçlu, aynı tip bir Lamy daha. Yoksa daha önce mi –çünkü kısa süre iki Lamy’m birden vardı, o zaman
yeni kalemi yedeğe almıştım.
Ama geçenlerde, ‘tamiratımı’ gerçekleştirdim –yakarak
bitiştirmeye kalkmadan önce, mühür mumu eritip üzerine damlatarak lehimlemeyi denedim.
Olmadığını görünce, tam bir cahillikle, plastiği yakarak
bitiştirmeye kalktım. Plastiğin tıpkı onun gibi eriyebileceğini varsaydım. Sonuç felaket.
İğneyi kızdırıp misinayla ‘diktim’ kırık gövdenin parçalarını birbirine.
Zombi Lamy. Bu işlerde Haşim dedemin üzerine yoktu,
daha beter görünen tamiratlar yapardı evde.
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XXVIII

§ Mürekkep

plastik
melek
2003

Mor mürekkebin son şişesinin sonu –enjektöre doldurdum.
1997’den beri günlüklerimde yaldız, yeşil, turkuaz, kahverengi,
mor –renk konusunda saplantılıydım. Kimi renkler olmadan yazamayacağımı düşünüyordum. Ama dün, bir buluş sayılabilirse bu,
evet, bir ‘buluş’ yaptım –yazmak, mürekkeple suluboya yapmaktan farklı sayılmaz: Hatırlıyorum, Ulysses’teki:
hrşs
şisuu
rşiays
uus

sözcüklerini yanyana yazarak bir pafta hazırlamıştım. Kırmızıdan
siyaha kartuş değiştirmiştim. Sonra başka örnekler. Mektuplar –
bukalemun sayfalar.
Renkten renge geçişi istemli bir duruma taşımak. Mehmet
Güleryüz’ün atölyesinin fotoğraflarında emzikli ekolin şişeleri görünüyordu –Güleryüz kamış kalemle çizgi içinde renk geçişleri barındıran desenler üretmiş.
Mürekkebin kanla özdeş görüldüğü çağlar geride kaldı da; mürekkebe ihtiyaç azalmadı, arttı.
Bir renkle başlayıp, kalem değiştirmeden, yavaşça başka renklere
24
25
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geçmek, beyaz zeminde.
Turkuaz dolmakaleme yeşil enjekte ederek.
Bozbulanık, dönüşüm içinde renkler; bukalemun bir yazı, kesintisiz metamorfoz.
‘Saf renk’, asal, ilkel bir anlam taşır bu dilde.
Bunun yararı –nadir kahverengi, turkuaz, mor gibi temel Pelikan
renklerimin dışında mürekkep almıyordum; yüz sürmezdim; şimdi, spontan karışımlar.
Biraz ondan, biraz bundan enjekte et kalemin haznesine –kanın
ayarı.
Günlüğün yirmi yedinci cildinde farkına varabildim bunun.
Başka başka kalemler kullanıyorum. Siyah fazla parlak ve kesin,
yazıda. Siyaha alışmam için yirmi sayfa doldurmam gerekti.
Bunca sınırlı malzemeli yazma işinde kişisel bir teknoloji. Hiç kullanmadığım kırmızıyı hammadde yapabilir miyim diğer renkleri
yapmak için?
Mürekkebin rengi daima önemli olmuştur. Resmi belgelerde yalnızca siyah.
Renk değil bir gizilgüç, bir ‘mana’ydı.
Mürekkep nomenklaturası.
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hrşs
şisuu
rşiays
uus

paftasında spontan geçişi, degradeyi, ‘laboratuvar koşullarında’...
Siyahtan kırmızıya, kırmızıdan siyaha geçiş için ara kaplar.
Bulanık, kan’dan bordoya
ve kırmızının belirsizce ışıttığı siyaha.
Boşalmış mürekkep şişelerinden.
Yazının hammaddesinden, bukalemuna doğru, tılsım, ecza, ruh
haline göre.
Turkuaz, mavi, lacivert.
Kırmızı, açık, parlak kırmızı.
Siyah.
Kahverengi.
Mor. (Elveda mor.)
Yeşil. Koyu yeşil.
Ve tabii ekolinler –sarı, gri, turuncu.
Mürekkep kanonunu bozup ara renklere uzanmak gerek.

26
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n

XXXI

2004

Sandık, Yeniden §
A ile bugün Eminönü’nden çıkma sandık; yüklendik, yürüyoruz.
Babamın Yalıkavak’ı anlatan dialardan karta bastırtmamı istedikleri ve son çektiklerimden bir makara dia, aldık; önce yemek, dönüşte yıkımdaki İş Bankası’nın iskeleleri, çekmek için uygun açılar bulmaya çalıştım.
Akşamüzeri, Nişantaşı minibüsleri, pas geç, Tünel’e tırmanmaya
karar.
Baktım, silah dükkânının önünde. Önce on dedi, beşe bıraktı, kurşun sandığıymış, hâki, ahşap. Yüklenip getirdik.
Elimdeki kâğıtlardan altlık, temizledikten sonra. Sıra, koliden günlükleri istiflemeye geldi. On dakika kadar çabaladım, yarısı sığacak.
A yardım etti.
Birkaçı dışında tümü sandıkta, kalanlar üzerinde. Bundan bir tane
daha, bence. Mandallı.
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XXXII

baraka

§ Güzel şeylerden söz etmek

2005

İnsan, günlük, niye tutar? Yaşamın güzel olduğunu görmek için yazı
yazmak gerekmez. Nefret dolu sözlerle sayfaları doldurmaktansa.
Başkası olarak okudum, “işte, buymuş yaşamak” demek için
yazıyorum.
Yazdıklarımla, dönüp şaşırmak için bu defterler.
İnsan çok şeyi cazip bulabilir yaşarken –örümcekleri , salyangozları, kedileri. Eşyaları, geç kalkmayı, e-mailleşmeyi. Mumları, kâğıtları, birayı, her şeyi sevebilir.
İnsan hep güzel şeylerden sözeder yazarken –buhranın cazibesi,
hazırlanmanın, hayatın belli bir ânındaki koşulların cazibesinden
sözeder durur aslında.
Zorlukların, korkunun, dalgalanmaların, kırgınlıkların, işine gelmeyen şeylerin cazibesi.
Neden sözederse etsin, istemeden, sözünü ettiği şeyin varlığını, şu veya bu biçimde, kabul eder. Varlığı doğrular, kendi varlığı,
en dirençli anında, sözünü ettiği varlığın doğrulanması ve yaşama
kavuşturulmasıdır.
Biçem, güzelleme olmaktan öteye geçmez.

28
29

plastik melek.indd 28

1/3/20 7:27 PM

Bugüne kadarki fanzin adları §
2000
1. doxa. 2. Paradoxa Koleji. 3. Karakalp İlim İrfan Fanzinleri. 4. doxa
karakalp.
2001
5. Ünlü Fanzin şirketi. 6. Cogitorium. 7. Humania. 8. Sanat Güneşi.
2002
9. Arch-po. 10. A Teta.
2003
11. Solak Şair. 12. Fd. 13. Portakallı Ördek. 14. Lilliput Fanzin Şirketi.
15. Lili.
2004
16. f. 17. Issız Ada Fanzinleri. 18. L’Elegan. 19. doxacity. 20.
Salyangoz fanzin. 21. Sütunlu fanzinler.
2005
22. 50’ler Fanzin Şirketi.
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XXXIV

sarkis

§ Doxa’nın ilk sayfaları –

2005

Bu kâğıdı, defteri yaparken de, şimdi günlük oluşturmak için yazmaya başlarken de sevemedim. İkea’dan rulo halinde alırken bol,
emici kâğıt, diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Rulo’yu frenchfold
sayfalar oluşturacak şekilde kestim. Formaları katlamaya başladığımda iyi gidiyordu. İlerleyince, bir kaykılma, kedi merdivenine
benzeyen bir görünüm çıktı. Bunları yeniden kesmek zorunda kalınca işin tadının kaçacağını kabullendim artık ve bu defteri yaptım,
rulodan yarı yarıya fire vererek her şeyi rezil ettim. Formalar düz
durmadı, dikişi uğraştırdı; birkaç yıl kapalı dursa ancak düzelebilir.
Emici kâğıtları seviyorum, desen yaparken sonuç vereceğini
düşündüğümden.
Açığı, elli sayfayı kat edip standart ve hacimli olacak XXXIII. deftere
ulaşmayı iple çekiyorum. Sert cilt yapacağım o deftere.
Kâğıdın mürekkebi emişi yoruyor, dikkati dağıtıyor.
Yazma ritmimi bozuyor. Kumsalda koşmaya benziyor. Kalemin
ucu kâğıda gömülüyormuş.
Önceki defterden bu deftere, ne kadar sürdü? On, on iki gün.
S yazısının temizine burada başlayacaktım, önceki defterin son
kırk sayfası yorgunluk yaratmıştı, tüm o notları arkamda bırakacaktım, yepyeni bir başlangıç yapma fikriyle avunuyordum. Defteri
yapmaya aynı özlemle başlamıştım ama sonunda kendime bir
30
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angarya daha çıkarmamak için bilgisayarda yazmaya başladım yazıyı, orada da bitirdim. Bilgisayara kurban ettiğim bir yazı daha geride kaldı böylece.
Hızlı olmak, günlük ciltlerinin köküne kibrit suyu. E-mail trafiği, öyle. Dijital dünyadaki o yüzlerce mektup, yokmuş gibi. Günlüklere
yansımayan sosyal hayat, o yazışmalar. Biri kırlarda, dağlarda dolaşmaksa, diğeri trafikte araba kullanmak.
Olmazsa olmazım: Kendinle gerçek konuşma, günlük.
Yazışma ümitsizce ötekilere fırlatılmış, doymak bilmez ve karşıdan
gelecek her şeye aç. Demek ki ‘burası’, defter XXXII, iletişim uzamı
değil depo, zon, korunak.
Kiler, çatı arası, dolap odası.
Sandık.
Beklemede değil. Kapıları sıkı sıkıya.
Tapınağın ikon odası –kimsenin girmesi.
Güneş görmeyen: Defter.

Bir Temenos’tan diğerine– §
Ruhun içinde rahatlık duyacağı: Temenos.
Bu kelime anlamına da yakışıyor.
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Temenos, Jung’un bahsettiği kavram; mekânla psikolojiyi ilişkilendiriyor. Simon Richards’ta [ Le Corbusier and the Concept of Self]
rastladım.
1997’den bu yana, Temenos, günlükler.
2000’den itibaren fanzinler eklendi.
Ne zaman dergide yazım çıksa, Temenos orası. Temenos’un, yitirilen sosyalliğin yerine atanmış hayalî bir cemaat yarattığı, bu yüzden bireyi yokoluşa sürüklediği düşünülebilirse de, Temenos olmadan yaşanır mı?

32
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temenos

XXXV

2005

§
Bir defteri ötekine bağlayan gizli çizgi ––
–– Neye benzer?
İki defterin arasına nasıl bir dilim gerilmiştir?
Bir defteri ötekine bağlayan zaman çizgisinin sürdürme dürtüsü olduğunu söylemek yanlış olmaz: Boşuna yaşanmadığı, yaşananlara
kayıt düşüldüğü, bunu kanıtlamak. Israrla defter tutmayı sürdürür
kişi. Tutmazsa? Boşa mı yaşamış?
İnternet, daha beyaz düzlemde işaretler oluşurken onları serbest
bırakıyor; yazarken temelden değişen bu, artık: Yazılan uzam kâğıt bile olsa, onun hemen ve anında dolaşıma sokulabileceği, kâğıdın dokusuna siniyor.
Özlediğim, kâğıdın kâğıt olarak durması ve –beklemesi.
Defterin, koyacağım işaretler için, öylece.
Bomboş, 330 sayfalık defter korkutmuyor, güven veriyor: Aylar,
sayfalar geçecek; kimi, yapıştırılan biletlerle ya da başka ıvır-zıvırla dolacak.
Yazının akışı zaman zaman kesilecek ama bu defter evim,
bileceğim,
onu alışımda kendimin kılacağım; beyaz boşluğunda, yengeç,
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ilerlemeye bırakışım, kendimi defter kılacağım.
Gücüm tükendiğinde, günler bedenimi güvensizlikle sardığında,
seyredeceğim,
sabırla örülmüş dokusu,
– cesedim bu, diyeceğim – –
– ama onu başkasının cesedi olarak düşüneceğim.

§ Çekmeceler
Sekiz çekmece. İlkinde evrak. Altında Arch-po. Sonrakinde yazılar,
tez-dışı doktora ödevleri. En altta, ses kayıt cihazı, zımba, fotoğraflar. Sağ grup üst boş A4’ler için, altındaki zarf, ‘parça’ kâğıtlar için.
Yedincide fotokopiler, sekizincide daha eski şeyler. “Atılmaması
gereken”.
Şimdi:

Modulor için bir,
Doxa için bir,
Arch-po için bir çekmece...
diye gidiyor, iki çekmecelik yer açmalı...
Çekmece kullanmak, masa-başı işinin ‘kanıtı’ sayılır...
Epeydir masamda değildim. Artık olacağım.

34
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Her Pazartesi fanzin günüdür. §
Geçen sömestri pas geçtim, bu dönemin yarısı fanzinsiz. Birkaç kişinin okuduğu, geriye kalanların muhtemelen yalnızca aldığı kâğıt parçaları aksadı. Kimse ölmedi. İnsanın arzu nesneleri üretmesi üzerine kafa yorması pek mümkün değil. Aklın ulaşacağı yerde
değil üretimler. İşe yararlık ile sembolik yarar; armağanın beklentisi yok. Fanzin, kendimle de hesaplaşmam... Yazan, yazdığını verir, işte hepsi o kadar...

Yeni Mürekkep Şişeleri §
Mürekkep, tekrar faal masa, uzun kış ayları ve yazmam gereken bir
tez olunca, bu 330 sayfa Şubat sonuna (2006).
Bitince günlük de bitiyor, mürekkep olunca kolaylaşıyor yazmak.
Kahverengi, mor tükendi: Dört şişe var, başka renklerde. İnadı tutan,
gitmiyor işte insan, şuradan şuraya. Yeni mürekkep, dirilişin habercisi.
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XXXVII

yollar
2006

§

Modulor bölümünü düzenleyecek yerde, günlükleri dolaptan çıkarmakla, oyalanmakla, saat 00.00. İstanbul’da tuttuğum günlükleri serdim, 2003’ten beri, yıllara göre. Dünyanın değersiz hazinesi.
Sığlıklar, körlükler; tekrar eden zaaf kalıpları.
2006, pek yazmadan geçmişim. 330 sayfalık son defter, yıl aldı,
tamamı yazı değil. Gerçi bir senedir her şeyi bilgisayarda hazırlıyordum. Yüzlerce mektup, onlarca metin. Elde yazmaktan kat kat
hızlı. Hâlâ günlük yazmayı klavyeyle özdeşleştiremiyorum. Çünkü
çizgi ve çizmek demek; kâğıt, defter demek ve yaptığım defterlere kalem, mürekkep, yazıp çizmek. Günlüklerin sayfaca kabarmaları, yazıların taslaklarını onlara yazmamdan. Bunu hiç yapmadan
bilgisayarda; taslak işini kâğıtlarda bırakıyorum ve saklamıyorum.
Günlük, benliğin ikiyüzlü sabuklaması:
Şunu yapıyorum
Şöyle yapıyorum
			
			

“m”
“m”
“m”... iyeliğinden sıkıldığım... Başka bir

			
yazma biçimi olsa, orada kişiliğin gemleri olmasa. Açık, açıksaçık...
Hayvansı, örtbas etmeyen, gene de zarar vermeyen.
36
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İşte gene iyelik laflarına...
Üç yıl, 500 sayfa, her sene. Bu sene, yüz sayfalık açığı kapatmaya vakit var. Bu hileye girer mi? Hep kendi yaptığım ciltli defterler;
arada az yapraklı tuttuğum vaki. A4’ü artık tutturmuş gidiyorum;
diğer ebatlar yolda yazmak için.
Günlük tutmanın gücü, kuşku duymuyor oluşum kuşkulanmam için
neden olmalı. Olmalı –ama günlük, Organsız Beden, kaynak mı?
Yaşa / Yaz / Unut / Yaşa döngüsü vazgeçilmez hastalık –yazarken,
üretirken beyazlığın dibine doğru hızla gitmenin heyecanı, acısı,
vazgeçilmez zavallılığı. Aczin iliklere işleyen ham hali, tüm duygular, senden uzaklaşıp acımasızca sana olmadığını zannettiğin şey
olduğunu gösteren bağımsız varlık...
Bir İkinci; benliğin bir kıvrımı ve her şey burada, güç ilişkileri, zekâ
ve bönlük, baş edilemeyen, herşey. Arzu da burada... Demek
Organsız Beden ‘O’ –her yazılışında üstündeki katmanlardan canhıraş soyunan, yazdıkça soyunuyor, bir türlü serbest kalamıyor.
Yazarken, çaresiz, katmanlar atıyorum, yazmak örtmek de olmak
zorunda, dil bir katmanlaştırma kaynağı... Özgürleştiren ne?
Günlük, en sıkı çalışmasıyla, dışarısının gücünü şiddetle çağırmış, Rus
Ruleti oynuyor, ne kadar yazarsam, tetiğe o kadar basıyor, basıyorum.
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§
Yazmak! Biricik tapınağı. Ne İstanbul, ne Eskişehir, ne de Berlin...
Tek çıkar yolu yazmak. Yazarak kendini değiştirme, yazarak yazını
değiştirme ve başkası olup çıkma. Kendinden kopa ufala bitmek.
Bugün evden çıktığında, yine bunu düşünüyordun. Günlüklere müdahale etmemek. Herşeyin, senden uzaklaştığında tarihselleşmesi. Kendinle mücadelenden mağlup çıkmayı kabullenmen–

38
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duraklar

XL

2007

10 yıl önce– §
1997’nin 1 Mart’ında, Daler-Rowney, açık kahverengi, ebrulu cilt,
Spektrum’dan alınma bir deftere [en küçük ebatlısı], altın yaldızlı akrilik bezeme kalemiyle [çünkü bu kadar pahalı bir deftere ancak altın yaldızla yazılabilirdi] Lirik Sancılar diye başlık atarak birinci cilde başlamıştım –üstelik, artık kötü kader mi, şans mı demeli ama, yer yine
Vişnelik’ti, çatı katı.
Geçen on yıldaki otuz beş defter, bu yeni eve taşındıktan sonra ancak yanyana –bir rafa sığmasa da. Defterleri, yalnızca günlük oluşlarına göre değil de, bir maksatla tutulmuş, doldurulmuş olmalarını esas alarak, düpedüz görünüm, malzeme ve hacimlerine göre
tasnif ettim.
Küçük, cüz şeklinde ya da mikro ebatlı olanlar.
Ciltlettiklerimi de ayırdım.
Kendi ciltlediklerim.
Bir de tabii, basılmış ama elle ciltlenmiş irili ufaklı nesneler. Kitap
taslakları ya da kitapçık denemeleri.
On yıl, yokolacaklar, kaybolacaklar korkusu. Özellikle İstanbul’da.
Bir bölümünü annemlerin Sakarya Caddesi’ndeki evinde tuttum!
İlkini 16 Temmuz 1997’de tamamlamışım. Her defterin başladığı ve
bittiği günü, adının yazdığı ilk sayfaya yazdım sonra hep.
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Bir süredir, sayfa sayfa dijital fotoğrafları şart diye düşünüyorum.
On yıl, kitap üretmiş olmak için kısa.
2010/İstanbul için, günlükleri temel alan dijital projesi kafamda birkaç gündür. Estampbul’u düşlerken de aklımda günlüklerin kalıplarını almak vardı. Yıllara göre günlükleri ayırmaya dayanıyor; on levhalık proje.
Tabii tüm sayfalar tek tek taranacak ya da yüksek çözünürlükte
kaydedilecek önce.
Sonra, 1997, 1998, 1999, 2000, ... 2007 diye ayrılacak, her yıl için bir
levha. Esas iş burada başlıyor.
Defterlerin sayfalarının satırları peşpeşe konacak. Her sayfa çizgisel + kaligrafik bir dizeye dönüşecek.
Sonra her yıl, kendi biçimini buluncaya kadar, bu çizgisel + kaligrafik malzeme üzerinde...
Bir cam levha, iki masa lambası, dijital makine, bilgisayar, tripod
–gerekenler.
Bu akşamı bu işe ayırmak kötü fikir gibi durmuyor. Defterleri yıllara
göre ayırmak, bir bakmak gerek. İstanbul’da, dört yılda tuttuklarımı
keyifli bir günde dizip: “Ne yaptığımı sanıyorum?”, diye bakmıştım.
Şimdi, on bir yıla, topluca. Kış Dönencesi’ni hazırlarken, yıllar önce
derleme işine girişmiştim, Doxa Yazıları’ndan önceki sonuçsuz projelerden biri. Bu kez içeriği paranteze alarak grafik bir proje.

§ Kaçıncı Defter?
Z’den ödünç aldığım 6 mp. Sony makine, eşekli masanın iki yanında lambalar, tripod, çerçevesini sökerek elde ettiğim A3 cam levha;
üç gün üç gece aralıksız çekim.
40
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Şimdiye kadarki kırk defter, irili ufaklı ciltler, on bir yıllık dönem
boyunca sakladığım tuhaf belgeleri belgeleme işi sırt ağrısı dışında hiçbir şeye mal olmadı.
Hafıza kartı 400 fotoğraf alıyor, 1 GB. Her resim 2 MB. 2010’a, bu
çözünürlük yeterli sınırlar içinde olmayı sürdürecektir, sanırım. Pili
izin verdiği müddetçe, defterleri birbiri ardına hızla çektim ve bilgisayara yükledim. Pil bitince, Photoshop’ta görüntü işleme [auto levels – crop – resave], yıllara göre, iki bin beş yüze yaklaşan dosya ağacı, işlemeye koyuldum. Toplam 6,5 GB; 2 DVD’ye sığacak.
Pdf’leştirilmesi mümkün. Şöyle bir bakınca, en kalabalık yıllar 1999
ve 2003. Yer kaplamak bakımından, hiçbiri 1999’a yetişmiş değil.
Okulu bitirdiğim, evlendiğim, depremin olduğu yıl bu –kalabalığı
açıklayan dönemeçler – –
Her yılın, defterin yükü, yoğunluğu, ağırlığı, içinden geçilen hayat
dönemeçleriyle [bir yere kadar] bağlantılı. Yalnızca bilgisayarda kapladığı yere bakarak üretimin yoğunluğu ölçülemez.
Kırka varan defterleri numaralandırma beceriksizliğim, on bir yılda değişmemiş... Bu deftere bile 37 yazacakken, tutup 36 yazabilmişim. Araya giren Birinci İstanbul, İkinci İstanbul, Otuz Yaş, Öldüren
Dakikalar ve Bodrum ‘cüz’leri. Bunları numaralama dışında veya dahilinde tutmak nasıl mümkün olacak? Değil mi ki var, kaybolmamış; bir
biçimde toplamın parçası olmayı sürdürüyor, ‘dağınık kalsa’ da olur.
Eğilerek saatler boyu dikilmenin sonucu –geçen yaz esaslı şekilde,
sırtımda yeniden boy gösteren, bir yıllık mazisi var bu tutulmanın.
Masa başında, yamuk yazma ve okumanın kök salmasından beklenecek şey. Neyse, bu kez süründürmedi, iki günde çekti gitti.

Duraklar başlığını yazdım. Durak projesi üç-dört yıldır öylece, bataklığın ortasında, fosilleşen fikir; defter ilerlerken canlanır...
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§ Trabzon freskosu
Günlük, ıslak alçı üzerine resim. Günün, günlerin freskosu –üzerinden yeniden geçilemeyen, işlenmemiş, anti-akademik, nâ-editöryel yazma –güneşaltı yazısı...

§ kimi kere düşünüyorum – –
– – ne uçarı yaşıyoruz. Yaşadığımızı duymadan. Çok şey oluyor bedenimize. Bedenim bana ait değil. Bedenim etrafımın şekli. Dilimle
bu bedeni yineleyerek, kafese kapatıyorum kendimi –dile gelmeden konuşup durmaktır yazmak. Yaşayıp durmanın, uçarı, oradan
oraya, ölümlülüğü hafifçe hareket ettirmenin, günden güne sürüklemenin, mümkün değil neyse ki kaydını tutmak –yaşamın teslim
olması, dile yenilmek olurdu bu.
Hafifliği içinde, hep eksik biçimde, hep ne çok şeyi daha yapamadığımı bile bile, sürükleyip dururken yaşamımı –başka anlaşılacak, okunacak şu yaşam kayıtları, kim bilir – – her şey baştan sona kim bilir nasıl yanlıştır, yanlış anlaşılacaktır, okunaksızlaşacak,
bomboş olacak ve görünecektir.
Hafifçe yaşıyorsun –yaşadığını bilmeden, öldürülebilir olduğunu
hissederek. Kafanın içinde ötekilerle bataklığın –buhar olup uçan
kavgaların.
Şu defterleri sürükleyip duruyorum. Yaşam kayda gelmez; günlüğün yaşamı içine hapseden, söze başladığında kodlanmış dil dünyasına tıkılan sözler midir yaşam? O kokuları, dolunayları, gepgeniş
gökyüzünü, açık hava sevişmelerini, sudaki ağırlıksız, ışıklı, bulanık, yerin yokluğundaki mutluluğu –kadavracı kayıttutar, hırsla.
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Kitap, kılıcal yollarını ve özgürlüğün verebileceği o değerlilik duygusunu tattırabilir.
Günlük. Dilin içine sıkışıp kalıyoruz ama sonuçta bir dil icat etmek
de var bu kapana kısılmışlığın içinde. Galiba tez biter bitmez bu beş
bin sayfalık Corpus’u şekillendirme işine fena dalacak ve koyu yolculuğa çıkacağım.

Bir yazar yaratmak– §
On bir yıl var, defterlerden dişe dokunur tek proje üretemedim...
Oysa kafamı meşgul edip durdu.
‘Fiziksel’ olarak ne yapabileceğim değil –bunları korudum, sakladım, kaybetmedim. İşten değil –günlüklerin sayfa sayfa fotoğrafları yedekli.
Görsel proje dahil, dolaylı yollardan gittim. Teşhirci izleklerin cılız
patikalarında.
Sürrealist bir yazarı Photoshop ile keşfetmek.
Orijinal metni kullanarak kolaj-metinler: Yatakbaşı’nda ilk örneği; Sedef Birsel’in bir gecede icat edilmesiyle şaka yollu bile olsa;
bir de Sincap Kafesi ile A’yla yarattığımız ilk şiir kitabı. Son olarak,
Delikanlı’nın Hikâyesi ile dikey metin tekniği.
Dikey metin, sayfadaki unsurları, kesme sürekliliği temelinde yeniden oluşturma. Kesim, basılmış kitabın vahşi tarzda dissekte edilmesi; aslolan mümkün en uzun ve sürekli dikey kesim. Öyle ki bazıları, sayfanın kendi uzunluğuna (boyuna) kadar çıkıyor –her satırdan
en az iki kelime bularak kesilen bir sayfadan, şöyle bir “şiir” yaratılmış oluyor:
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Dikey metin, Aç Dîvan’da kurmaya çalıştığım şiir türünün kolajına benziyor –saydığım dört örneğe A-Ç x 7; 28 şiirlik toplamı da eklemek gerek.
Alfabetik Dîvan’ın ilk bölümünü oluşturan sözlük
şiirleri. Sedef Birsel, bu zorlu şiir üretim tarzının
gevşediği anda, şiire suikastın meyvesi.
Üstteki şema, sentaktik bakımdan zımnen mevcut metnin icat edilmesi. Sayfa ortalarında bulunmuş anlam damarının, metni boydan boya
kat ederek sayfayı ‘temizlemesi’. Geri kalan metin çöp, yalnızca ‘Mezostiş’ gibi seçilen sözcükler kalıyor ve kesilen parça ‘kitaba’ yapıştırılıyor.
Delikanlı’nın Hikâyesi’nin ilk bölümü böyle tamamlanır. Bir sapkınlık antolojisi. Flaubert’in kitabının ilk elli sayfasından.
Delikanlı’nın Hikâyesi’ni yapmaya başladıktan sonra, aylarca tek satır
kesemedim. Mayıs sonu başladım; Ekim ortası bitti. Önce, sayfanın
sol marjını baştan aşağı, sonra sağ marjı. Sıkıntıyla, sayfanın satır ortalarında gezinmeye başlıyorum. Bazen bir marjdan ötekine, çaprazlama bir damar keşfetmek
mümkün oluyor... Kesilen
sayfaları atmamak, bir başka
deftere yapıştırmak; metne
ne yapıldığı çırçıplak. Hatta,
şöyle bir sayfa düzeni:
Solda kesilip alınmış metin,
sağda kesilen sayfa. ‘Dikey’ metin, dize formunda yeniden, sol sayfanın altında. Bunu, görsel + metin biçimindeki kitap sayfası formatında göstermek. Sayfanın önü/arkası gerilimiyle model geliştirilir:
44
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Önce bitmiş haliyle bir şiir, arka
sayfada şiirin nasıl elde edildiği:
Bu kitap tasarım mantığını kullanarak, çeşitli kitaplardan birer sayfa –Ulysses’ten,
Tutunamayanlar’dan... Bunları
taratarak bir hikâye ve o otuz
ciltteki rastgele otuz sayfadan,
bu hikâyeye sadık tek bir şiir.
Birbiriyle ilgisiz kitaplar: Ne kadar ilgisiz, o kadar çarpıcı. Oulipo
inşaatı. Bilgisayar ekranında yapılacak kesim, önceki örneklerin,
Yatakbaşı’ndan başlayarak, Aç Dîvan ve Delikanlı’nın Hikâyesi’ne,
nasıl oluşturulduğunun ifşası.

Bir Yazar Yaratmak. Kırk günlük cildinden yaratılacak canavar.
Yazarın sanki bunları tefrika ettiğini, yazdıkça yayınladığını kurmak. O günlük duvarını erim erim eritecek başka bir metin –yazının içinden kendi canavarını çıkarması.
Hâlâ görsel proje, roman değil. Büyük ölçekli metinsel tahrifat.
Roman gibi dursa da grafik proje. Dikey metin, hain çarpıtma; bağlamla, metnin anlattığı hikâyeyle ilgilenmiyor. Tek ilgilendiği, istismar. Metnin derinliklerini bulmayı, yaratmayı, üretmeyi hedefleyen rizomatik metin aygıtı. Metinden başka metinler üretmekle
kalmayıp ondan bir dil de üreten aygıt.
Günlükleri konvansiyonel sansür tekniklerinden yaratıcı sansür
tekniklerine ilerleye ilerleye, sonunda nasıl paylaşılır/okunur hale
getirilebileceğinin ‘reel’ yolu.
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Ölümsüzlük hevesinde ne onarılmaz bir ahmaklık yatıyor, ahmaklığın yattığı... Ölümsüzlük, kendi kusurlarını tarihe kazıma, bunu öldürücü medya güçleriyle yapma [matbaa, yayınevi, telif hakkı, eser, yazar kimliği, dağıtım şebekesi, okur, dil, edebiyat...] zayıflığı.
p

Günlüklerden yaptığım ilk kitap olan ve hiç yayınlanmamış olan
Kış Dönencesi basılması mümkün olmayan bir kitaptı; konvansiyon-dışı çoğaltma / görselleştirme teknikleriyle üretilecekti; yine
de konvansiyonel oto-sansürdü. Yaptığım, günlüklerimi yeniden
elle yazarak tahrifat yapmak, bu tahrifatı görsel boyuta taşımak.
Bu eylemde hâlâ kendiyle hesaplaşmaktan kaçan bir hal vardı.
Sonraki konvansiyon-dışı proje, günlüklerin topluca fotoğraflanması ve arşivlenmesi. Tümden okunaksız sayfalara dönüştürüyordu her sayfayı; bu da niyet olarak hem oto-sansürcü hem de arkasındaki fani ve habis kişiliği görsel materyale dönüştürüp gizliyor.
İkisinden de kurtulmak, rövanşa gitmek mümkün, altını oya oya.
Binlerce sayfanın arasında yaşayan, ne yapacağı kestirilemeyen gerçek bir kişi, yeniden yazıyor. Bunu da öyle gerçekçi biçimde yapıyor
ki. Elyazımla, sözcüklerimle. Ve geçmiş, olduğu haliyle değil, içinden
yaratılan sürrealist yazarın kaleminden, yaşandığından daha gerçek
görünecek. Zoraki eleştirmen bilmişliği ve ciddiyetiyle işi berbat etmek yasak. Okuru da yanıltmalı, koskoca bir saçmalık üretmeli.

p 2012’de basılmış Kış Dönencesi (6.45) ile bu kitap aynı değil. Sadece ismi
aynen kullandım ama içerik bütünüyle başka.
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tür
kültü

XLI

2007

Zihinle Zaman Arasında... §

Bedenimin, zihnimle zamanın arasında gerildiği, çatışmanın ortasında yaralandığı.
Gecenin iki buçuğunda, yanında olmayı istiyorum, aynı anda desen
yapmayı ve aynı anda şimdi yaptığım işi, yazmayı da. Geçiverişini
durdurduğum mutluluk dolu belirsiz günleri düşleyebilmek ne
mümkün –önce yanıma aldığım otuz beşinci defter, Whale Hunt
in Oslo, içinden hortlakların, bir ölünün, acıların, hastalığın, başarısızlığın, ayrılığın, kopuşun; bir arada yaşanabilecek acıların
fırlayıverdiği.
Nasıl olur, bunca acıyı biteviye yaşamaktan, kendini duvarlara atmaktan yorulmayarak böylesine yaşanabilir –
Günlükler, tutana, okura göründüğü gibi görünebilir mi? Günlük,
salt yazılmış şey gibi okunması, yazarınca! O acılar, o zamanlar, bedene kazınmış o deneyimler uyanıveriyor, defter açılınca.
İşte çöküyor yorgunluk. Yazacağım çok şey var, hayatımıza!
Yaşamayı çok seviyorum, mutlu olmak için büyük çaba harcıyorum... Harcamaya devam edeceğim.
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§ Geceleyin Kütüphane
Ankara’dan aldığım ve H’deki B8 no’lu odada, yatağımın kitaplığının rafında, karanlıkta, Alberto Manguel’in okunmayı bekleyen kitabının adı değil sadece, aynı zamanda benim bugünkü kitaplık düzenleme uğraşımla da ilgili.
Evet, geceleyin kütüphane konuşuyor. Gündüz de. Raflarda yalnızca kitaplar yok. Defterler, klasörler, dialar da var. Böyle olunca, bir
arada yaşamakta sorun yaşayan kitaplara bir de başka şeyler eklenmiş oluyor. Dün gece başladı bu... Haftalardır, hafta sonları geliyor,
raflara acı acı bakıyorum, zamanımın çok az olduğunu düşünerek,
kitaplığa girişmekten vazgeçiyorum. Ama dün gece dialardan başladım işe. Onları iki kutuda topladım ve üç gereksiz kutudan kurtuldum. Sirkeci’den dia depolamak için on çekmeceli çanta alamadım
ama bu mevcut kalabalığa çeki düzen verme çabasına engel değil.
Fotoğrafın büyülü gücüne tapınıyorum. Yakınlarda bir dia tarayıcısı almayı kafaya koydum, saplantım. 1 TB’lık taşınır bellek yanında; diaları sayısallaştırma işi, kendimi zor tutuyorum. Bitirince eldeki tüm cd’leri aktararak kalabalığından kurtulacağım, hesapta.
Yıllardır hep bir şeylerin kalabalığından kurtulmak üzere başka kalabalıklar üretip durmuyor muyum?
Dialar, defterler, kitaplar, hepsi birbirine bağlı, kitaplıkta. Birine
dokununca hepsi etkileniyor. İşe bu akşam, dialarla bile değil, klasörlerle başladım. Doktora tezimi yazmaya başladığımdan beri,
gitgide, ikinci günlük formuna büründü klasörler. Yazı taslakları,
yazıların ilk çıkışları ve sonraki düzeltme çıkışları, son haline dek,
birkaç yıldır. Önceleri bunları atardım. Artık başka şeyleri saklamak
için klasörler bahane. Sayıları şimdiden 12. Ne beyhude sapkınlıklar! Ve de ne yaşamsal! Tüm bunlar olmasa, boşuna yaşamışım, hiç
varolmamışım, gibi gelirdi, gelecekmiş gibi geliyor...
48
49

plastik melek.indd 48

1/3/20 7:27 PM

§
Yirmi üçüncü defterin, Oulipo Dönemi cildinin sarih, kendinden
emin, görkemli haliyle kıyaslanamayacak, tepetaklak, şizo bir defter Tür Kültü. O yazılırken araya Hakik, Meander gibi iki defter daha girdi! Önlerdeki Eril Kent defterinin bünyeye doğrudan girmesi,
Tür Kültü’nü paralel evrene dönüştürüyor. Tür Kültü sürerken Hakik
bitti, Meander bitecek. Bitmeyecek gibi, Tür Kültü. Ankara’ya götüremem. Hem, insanı hemen çeken, mıknatıslı, cüsseli görünümüyle göze alınası değil bu. Hamaliyesi cabası.

§
Kasım 2007’den beri bitmek bilmeyişi bu defterin. Araya 400 sayfalık A ajandası ve üzerine N ajandasından bozduğum 280 sayfalık
günlük girdi diye, koca cildi peşimden sürüklemekten kurtuldum
kurtulmasına.
Koskoca bir yıl, topu topu ancak 300 sayfalık kayıt düşebilmişim
buraya; bir bölümünün sair kıytırık evrakla doldurulduğu hesaba
katılırsa, sefillik.
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XLVI

§

konuş tarih
konuş
2009

Yüksel Aslan’ın defterleri sonsuz güvenlik uzamı. Defterlerimin (onların değerinin yüzde birine dahi sahip olmayan benimkilerin) önemini bir
kez daha hatırlattı.
Ama o devasa, hacimli ciltler! Onlar beni delicesine telaşlandırır!
Bin sayfalık kendi eşek şakamı [ Tür Kültü] anımsayınca, kolay kalkışmam bir daha böylesine. Belki yaşlanmalı; yavaşlayabilmeli, o hacimleri kat edebilmek için... Şu 250 sayfa, her şeyden önce, belli sürede hızla kat edilebilir olduğu için değerli görünüyor bana. Makul
sürede sonrakine geçebileceğim geçici uzam, böyle katlanabiliyorum çileme.

50
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pan

L

2011

§
Doğa’nın bunlara gelecekte ihtiyacı olacağını düşünmeden edemiyorum. Neden günlük yazmanın yükü? Neyin sorumluluğunu aldım? Söylerken düşünmeden edemiyorum: Nasıl olur da günlük
yazmadan yaşayabilirler, yaşıyorlar? Bütün işleri yapmamı sağlayan şey günlük yazıyor olmam. Günlük ‘teknolojisi’ konusunda nerede olduğumu hiç bilmiyorum. Nasıl daha iyilerini yazabilirim?
Bunu düşünüyorum, meseleyi günışığına çıkarmıyorum; günlük
dipakıntım.

§
Ara bir aydan uzun. Günlük tutmakta zorlanmamı neye bağlayacağımı bilmez ve zorlandığımı da kabul etmeye yanaşmazken, bir yandan da kafamda makul açıklamalar üretmekten geri
kalmıyorum.
Dodo’yla geçirdiğimiz zamanın artması, günlük yazma nedenlerimi azaltmasa da, ikinci plana itiyor.
Önceleri yaşadığımı kanıtlamak için yazmam gerektiğini düşünüyordum. Yazmazsam, yaşamış sayılmam, yaşadığımı yazarak da
belgelemeliyim, diyen ses hep baskın çıkıyordu. Bu defterlerin çoğalmasına yolaçtı.
Şimdi, yaşadığımı biliyorum, çokça yaşıyorum, yaşantılarımın
ucu bucağı yok, yalnızca yaşadıklarımı belgelemesi için bir tane
daha benin olması gerek.
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Yazılmayanların kayıplara karışmasına çokça izin vermeye başladım.
Deli gibi, her yaptığımı saklamaya devam, yüzlük klasörler, günlüklerin yanıbaşında türeyen yeni arşiv. Paniğe kapılıyorum ve günlüğe dokunmam gereken her seferinde, ona biletler, vb. ekleyerek
aslında bembeyaz kalan sayfalar geçiyorum.

52
53

plastik melek.indd 52

1/3/20 7:27 PM

codex

LI

2011

§
Bu, tuttuklarım arasında en seksisi. Ucuza da maloldu –cildi, hacmi, yataylığı, kâğıdı, rengi. Kirletmek için zor bekledim. Aldığım
günün akşamı, kapağındaki oyma işçiliği zamanımı aldı.
Arkasından, iç kapağın arkasındaki desen. Sayfanın ortasına bolca su, ufak bir göl. Suyun merkezine kopya kalemini daldırdım, bir
helezon, suyun çeperine ulaşana kadar; yavaş yavaş çeperi genişlettim, su azalınca durdum, parlaklığa sahip bu sulu nesneyi kurutarak bitirdim –Sarkis’in suda yaptığı resimler gibi – – yapması iyi,
ürünün kendi değil.

§
p

O akşam dönmedolabın raflarına günlükleri yerleştirdim, fotoğrafladık. Çekim bitti, toplandım; arabaya koyduk, eve; A’yı evine bırakıp eve geldim –24.00’ü geçti. Ancak 02.00’de uyuyabildim.
A günlükleri görünce etkilendi; birkaçının bazı sayfalarını gösterdim; Kış Dönencesi adıyla hazırladığım, 1997-1999 Günlüklerinden
Seçmeler adlı tek kopyayı gösterdim ve hikâyesini anlattım. Sayfaları
elyazısıyla yeniden yazma, görselleri seçip Photoshop’ta hazırlama,
sayfaları evdeki renkli yazıcımda arkalı önlü basma, sonra kesip elle
p Dönmedolap: Buluntu, ahşap bir vitrin dolabına verdiğim ad. Hem kimi nesneler ona girip ondan çıktığı için, hem de “devletli” kullanımından saptığı için
“dönme”. İçinde başka başka nesnelerle her seferinde yeni bir hikâye anlattığım bir sanat işi; yapımı ve belgelemesi sürüyor.
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ciltleme, cilt kâğıdının yapımı... Afalladı... Yaptığım diğer ciltlerin bazılarını ve içlerinde sevdiğim bazı desenleri gösterdim. Niyetimin bir
seçme yaparak onları kitaplaştırmak olduğunu söyledim.
Günlüklerin günyüzüne çıkmamış olmaları –günışığını hiç görmeyen maden cevheri. Karanlıkta yavaş yavaş katmanlaşıyorlardı,
onlara ışık altında bakacak ilk yabancılara, maden cevheri.
Benim sapkın güncem dönmedolap. Nesnelerle çoğul bir metin
yazmaya çalışıyorum. Dönmedolap da gözden uzak sayılır. Bugüne
kadar kimse farketmedi onu. İki yıla yakındır dönmedolapla ne tür
bir hikâye anlatmaya çalıştığımı merak eden olmadı. Hep düz anlamıyla, ışıklı vitrinde acayip nesneler sergilendiğini düşündüler. Bir
yerlere gitmeli ve kimse sormadığı halde bu garip öykümü anlatmalıyım. Konferanslarda bazı görünümlerini duvarlara yansıtıp...
Projemin iyice olgunlaşması için bir seneye ihtiyacım var.
İki dolabı birden yapmaya başlamamın üzerinden bir sene geçmedi, geçen kıştan beri az iş. Atriumdaki sayı, arkasından lego, 301 sayısı, bombalar, şimdiki sayı... Yapmak bir aydan fazla zaman alıyor.
Materyal toplamakla fikir oluşturmak neredeyse eşanlamlı.
Yazmak bir faaliyetse, günlük tutmak devlet kurmak gibidir.
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tahta
şehir

LIV

2012

§

Yaşım ilerledikçe hafıza önemli olmaya başladı yaşamımda.
1997’de günlük tutmaya başladığımda, defterlerimin sayısı azdı.
2000’lerin başlarında, çok sık ziyaret ettiğimden dolayı, sayfa sayfa biliyor, dışsallaştıramıyordum.
On beş yıl doldu, ellinci cilt.
2007’den sonraki defterlerin dijital kopyası yapılmadı, risk.
Hem edebiyata hem günlükleri kitaba dönüştürme düşüncesine,
adım adım.
Kitaplığın odanın kapısına yakın sütununu dolduran yedi kutu –boş
bir aralık yakalamışken– yeniden ziyaret.
İki saate yakın, okudum. Tek kutuya dalabildim; öncekilere bakamadım. Saat 02.00. Bellek önem kazanırken, günlükler de değer
kazanıyor. Ne hayatımı ne de çevremdekilerin hayatını konu alan
başka yazılı kayıt var. Geçmiş düşüncelerimi daha sık ziyaret etmeliyim. Koşturmacalar, çekilen acılar, savrulmalar arasında yazılıp
durmuş bu sayfalar, belleksizleşmeye panzehir.
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LV

§

el
2013

Yazmak, sırttaki ağrıları azdırmak dışında neye yarıyor: Arınmaya.
Birikmiş yaşantıların düğümünü çözüp, kargaşayı sakinleştirmeye.
Düzene koymaya olmasa bile, sözü açık etmeye ve söylenmeden
beklemiş olanı söyleyip yükü hafifletmeye.

56
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kült

LVI

2014

§
Ne berbat ciltlemişler bu defteri, tamir ettikçe yeniden kopuşuyor.
Elli ikinciye doğru yola koyulma zamanı. Yeniden kutulu bir IBM cildi mi?
O tür defterlerin bitmek bilmeyişi, bir yılı kapsayıp yutmaları yıldırıyor –bırakıp gidemiyorsun; kalıyorsun yörüngelerinde.
Yaprakları son buluyor ve sandıklardaki korkunç mezarlıklarına
kavuşuyorlar...
Son taşınmamızda günlüklerle ilgili yeni düzenleme.
Bu kez, birçok yere bölünmüş, yeşil kutular dolusu o defterleri,
başka nüshalarla, turuncu plastik kasalara yerleştirdim. Hemen hemen üç kasa.
Böylesi daha iyi –hepsi bir arada. Keşke tek yerde, tek seferde toplanabilecek bir yerde durabilseler. 2007 sonrasının dijital kayıtlarını
almalıyım. Her birini baştan sona taramalı. Bir tarayıcı almalı ve işe
koyulmalı. Böylece zamanla sararıp solabilecek şeyler de dijitalleştirilmiş ve koruma altına alınmış olur. Yıllar önce yaptığım fotoğraflama işlemi, işin aslı, düşük çözünürlüklü, anlamsız işti.
Şimdi gerçekçi bir muhafaza yöntemi uygulamanın zamanı.
Tarayıcıya sokamayacağım büyük, istisnai defterler için, yine fotoğraflama olabilir veya dışarıda taratabilirim.
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LVII

kül
2014

§
Bugün kunt bir cilde adım –hacimli, bitmek bilmeyen, yakınıp
durduğum.
Neden yeniden, sekiz yüz sayfalık bir devanasına?
Nesne güzel bir defa –yaptıralı bir yıldan fazla oldu, kutululardan sonuncusu. Birkaçını armağan etmiş, en hacimsiz olanını doldurmaya cüret etmişim. Boşluk kendine çekiyor; yine çekti,
kaçamadım.
Yeniden, törensel denebilecek bir giriş... İlkin, dün sabah, oturup
baştan uca sayfalarını numaraladım... Arkasından, akşam, Doğa
desenler çizdi ilk sayfalarına.
Dün geldi –defterler boyunca, toplam kaç sayfa? Kaç sayfa toplam
günlük, elli ikinci deftere gelene kadar? Bunu öğrenmenin yolu –
oturup, tek tek...
Üç plastik kasada/sandıkta toplanan ıvır-zıvırın, toplamda dokuz
bin sayfaya yaklaştığı.
1997’den bu yana, artan miktarda, herhalde –artık yazıların taslaklarını da yazmıyorum – – epey uzun zamandır...
Saymayı bilmediğim (!): İki tane sekizinci defter var. 11-14 arası
yok! [ Felsefetül Vesvesân’ı tahmini şekilde 11. defter ilan ettim!] Üç cüzü
bu kayıp rakamlara yerleştirince sayısal bakımdan “doğru” (!) ama
58
59
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tarihsel bakımdan anakronik bir sıralama çıkıyor ortaya. Sandıma
Defteri ancak 32 ve 33 arasına girebiliyor ve numarası yok...
Öldüren Dakikalar’ın da sayısı yok; yine tarihsel açıdan numaraladım. Berlin için ‘elli buçuk’uncu defter de var, ki 220 sayfalık hacmiyle aslında pek ‘buçuk’ olduğu söylenemez. Ayrıca Tür Kültü ve
El gibi devanaları da, bir değil, beş defter büyüklüğünde... Uzun lafın kısası, 2007 sonrası, bu bebekleri taratıp aktarma gibi son kerte
fuzuli işlere girişmeli...

§
Hayat yeniden kurulsun, beklerken, hiç olmadığı kadar çok, koca
defteri vargücümle katetmek arzusu.
Gücünü tüketene kadar, nereye doğru, düşünmeden, koşmak.
Bu sekiz yüz sayfayı içercesine yazmak, bir yenisine geçmek, on bininci sayfaya devam etmek için, onulmaz bir istek.
Onlar! Dışarı doğru yazdıkça yazan, her yazdıkları, her yayınladıkları ile yükseldiklerini sananlar!
Günlük ise bu eğilimin tam tersine: Büyüdükçe büyüyen bir iç dünyaya doğru, yazdıkça genişletmek: Dışa doğru saçmalayan yarıbunakların dünyasında...
Onlar, sustuğumuzu düşünürken, bu düşünceyle kendilerinin tükenmiş sermayelerini pazarlarken, içe doğru genişletmek, hayatın
bütününü, en iyisi, bu...
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§
Günlüğe ‘nasıl’ yazılacağına dair bir yönetmelik olmalı mı? Nelerin
‘artık’ olmaması gerektiği üzerine ilkeler? Nelerden artık bahsedilmemesi gerektiği üzerine veya neleri daha çok gündeme sokmalı üzerine? Saçmalıyor muyum, yoksa bir tür iç hukuk kurgusu olmalı mı?

§
Gece yattığım yerde de, yazı zihnimde yankılandı:
Yazı, oltaya takılan balıktır.
Denizdeki balıkların çokluğu karşısında, yazılabilen nedir ki?
Sonsuzluğu, çokluğu hep akılda bulundurmak zorunluğu, yazı yazmanın da zorluğu.
Yazarken, yazdıkça, yazımızın yüzüp gittiği o başkalarında nasıl
yankılanacağı şekillenir yıllar içinde. Önceleri büyük dertti. Kırk oldum. Yazdıkça, o başkalarını kendi kendime yaratacağımı, yazımın
başkalarına gitmeyeceğini; hayır, o başkalarının ilmek ilmek varedileceğini, bilmiyordum, bilemezdim...
Yazdıklarım hakkında şimdi ne düşünecekler: Akıldan çıkmayan
beyhude soru. Yazdıklarıma ne tepki verecekler? Bunları boşu boşuna sormaya kalkmanın âlemi ne? Kendine güvenmen ve çokluğu unutmaman gerekir. Kendi yüzdüğün denize ve koya çok fazla
bağlanıp diğer suları koyları denizleri, sanki hiç yoklarmış gibi, dışarıda bırakmaman gerekir.
Zihnimin içinde dönüyor kimi kitapların, yazıların cümleleri, geceleri uyumadan evvel –yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine
60
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bağlıyorum, henüz onları yazamayışımı ya; zihin deniz işte; yazı
nasıl onun içindeki bütün varlıkları tutabilir ki? On yıllar gerek, kimi
cümlelerin çökelmesi için.

§
Günlükler sırada... Sandıklardaki bekleyişlerini sürdürüyorlar,
1997’den beri –yeni tarayıcımdaki dokuz bin küsur sayfalık tarama
neticesinde, yakında.
Sonra da, İskele (t) –en az on yıldır devam eden belgelemenin görsel dökümü –Türkiye’den olduğu kadar, başka ülkelerdeki kentlerden de bolca fotoğraf –bunlardan önce kaba tasnif; arkasından hızlı albüm... Bunu e-book gibi düşünmek...

Bacalar da aynı; onlar için dia tarama işlemi –o daha yavaş ve
acılı. Kısacası, iki-üç majör dokümantasyon işi sırada. Yıl sonuna Günlük işini tamamlamalıyım –ne kadar yer kaplayacak, dijital ortamda günlükler?

§
Yazmak bir hatırlama edimi –günlük yazarken böyle. Yazı üretirken
de böyle, malzeme arasında gelip gitmek. Günleri, zamanları hatırlamak çaba istiyor. Yakından bakıp, zamanı yavaşlatmayı talep
eden edim.

Günlük kitabı için bir tasarım yordamı §
Günlük kitabının aşamaları:
1. Tüm ciltlerin taratılması.
2. Görsellerin seçilmesi.
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3. Metinlerin seçilmesi.
4. Metinlerin Word’e aktarılması.
5. Indesign’da kitabın yapımı.
6. Kitabın son halinin sayfalarının tek tek A4’e büyütülmesi.
7. Her sayfanın aydingere elle yeniden çizilmesi.
8. Çizilmiş sayfaların taratılması.
9. Indesign’da kitabın yeniden kurulması.
Günlük, elle yapılmış bir eserdir. Günlük kitabı, elle yapılmış eserin
sayısallaştırılmış halinden üretilmiş sayısal ürünün, elle yeniden çizilip tekrar sayısallaştırılmış halidir.
(İçinde, elle çizilmiş orijinal görsellerin ilk kez sayısallaştırıldığı hallerini de
barındırır.)

§
Defterleri taratmaya devam –bu hafta yol alamadım, ilk sandığı üç
defter hariç tarattım– on üçü tamamlandı. Kalanlar hacimli, büyük
ebatlı defterler. İkinci sandık A4 defterler. Üçüncü sandıkta az hacimli, küçük ve seri defterler. Otuz iş günü isteyen çalışma. Dörtte
birini tamamlamış durumdayım. On bin sayfa var. Günde üç yüz tarama –bu sınırı aşarsam, ertesi gün çalışamayacak hale gelirim.
Tarama yaparken başka işlerle uğraşıyorum –başladığımda, odada
ufak ufak temizlik yapmıştım. Kovaya ilaçlı su; bezle rafları, camları, masayı, etrafı silmiştim!
Sonraki zamanlarda müzik dinleyerek taratma. Son günlerde, bir
yandan ufak internet yazışmaları, bir yandan defterlerin sayfaları.
Bu korkunç işin üstesinden geldiğimde, karanlıkta kalan, dark side
of the moon toplama boyun eğdireceğim.
Pdf’ye dönüştüklerinde, materyal, tüm çıplaklığıyla.
62
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Günlüklere ara-ürün, araç, by-product gözüyle bakmıştım.
Desenler sayılmazsa, kurmaca yapıt üretilebileceğine dair somut
verilerden hareket etmedim.
1997’den 2016’ya; yirminci yılında bu işi kotarılmış olmalı. 2017’de
hiç olmazsa bir bölümü yayınlanmış olmalı. Bir dizi kitap olabilir.
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LVIII

§ Serin Gece

tül
2015

Haftalardır hayal ettiğim şeyi, şu anda, gecenin bir buçuğunda.
Herkes uyumuş. Verandada, beklediğim sessiz serin gecenin ortasında defterin beyaz boşluğunu, inatla. Bu arada sesler, geceye:
Arka plandaki düşük perdeli Ağustos böcekleri. Uzaklarda muhtelif
ses renklerine sahip köpekler. Daha ileri saatler, gizemli kaynağını
hâlâ çözemediğim kuş ötüşü – – ilk gece, iyiden iyiye ürpertici, yarı-tropik ötüş. Papağanla baykuşun tuhaf alaşımı. 03.00’den sonra,
her yandan sökün: Horozlar.

§ Tatil ve Günlükler
Sayfalar, sayfalar, sayfalar.
Üç gündür, on yedisinden başlayarak, bin sayfadan fazla tarama.
Evet, yaz tatilinin ortasında ve tatile devam ederken –denize girip
güneşlenirken; öğleye doğru bastıran sıcağı hortumla yıkanarak
veya duşla bertaraf ederken; sabah odaya dolan güneşten kaçarken; her sabah bir sarıca arı odaya girip, bizi sokmadan biz onu nallarken, gece yürüyüşleri yaparken; bayram ziyaretleri için ardı ardına gelen komşularla kısa kısa bayramlaşıp usulca içeri sıvışırken;
saat 15.00 gibi Küdür veya Yalı’ya doğru, arabayla veya yayan, hareketlenirken; sabah kahvaltısından evvel Yalı’ya bisikletle inerken
(veya bayram bahanesiyle inmezken), şebeke suyunu günde iki-üç kez
64
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açıp Doğa’yla serinleme savaşları yaparken; verandada teyzemle
anneannemle, babamla, Knur’la, Doğa’yla, annemle sofralar kurup kaldırırken, buz gibi sodaları kafaya dikerken, bazen bu sodalara viskiler katarken, birkaç komşuya bayram ziyareti yaparken, Ali
Ackbar ile uzun aradan sonra yeniden karşılaşıp sohbet ederken,
e-maillerimize bakarken – – kısacası hayatımızı bir yandan sürdürürken, iki alışveriş çantası dolusu, yirmi cilt günlüğe girişmekten
kendimi alamadım.

§
Günlüklerde önce altı normal, hatta ince cildi taradım –Tür Kültü’ne
bugün geçtim ve üçte birini sıkıntıyla katettim. Bin sayfalık bu cilt,
taratması en çileli olanı –sadece uzunluğuyla değil; taratırken cilt
payının esnememesi nedeniyle de. İçeriden boşluk bırakmamışım
yazarken; tarama esnasında bu kısımlar hep bulanık.
Sıkıntının doruk noktası, güncel ayrıntıların çoktan ortadan kalkmış olmalarına rağmen, orada aldırışsızca, capcanlı var olmayı sürdürmeleri –anlamı neydi bütün o ıvır-zıvır ayrıntıları kaydetmenin?
Şimdi başedilmez bir gerçeklik etkisi yaratmanın dışında, tüm bunların bir anlamı da, iletilebilirliği de, kalıcılığı da yok – – değersiz bilgi yığını; saf beyhudelik – – böyle olmasa bile, şişkinlik, adlandıramadığım, boşa uğraşmışlık.
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Patolojik grafomaniyle yakından uzaktan ilişiği yok. Yazmış olmak
için yazılmış değiller, bir iç mantığa ve kimi kalıplara uyuyorlar –
tersi olsaydı, sadece yazıya dökülmüş harflerden oluşan sabuklamaların da yer tutması gerekirdi bu sayfalarda. Sahicilik deliliğinden öte bir şey yok.
Günlük felsefesi –kavramlar icat etmek, bu labirentin içinde anlamlı sorular sormak, bir pratiği tartışmak ve bu elverişsizlikten yenilik üretmek. Bunu yapmadıkça, günlüklerden ne üretilebilir?
Yıllar yılı kaydedilmiş mevsimsel ve gündelik ayrıntılara karşılık, en
az bir o kadar gözardı edilmiş başka ayrıntılar da yok mu? Ne çok
yanlış var. Taratmak, üzerinden geçmek, bütün bu yazıdan kurtulmak. Geride bırakılan günlük. Hayatı geride bırakan kayıtları geride bırakabilmek için, göze alınması gereken ilk hamle.
İçinde gezinti: Tümü kaydedilip dizgiselleştirildikten sonra.
Günlüğü paranteze almak için girişilmesi gereken çetin mesai.
Hayatını kaydetmede köklü değişim?
Sahile vurup duran dalgalardan farksız yazıdan ne damıtacaksın?
Öyle şeyler var ki, etraftakiler, vb. üzerine öfkeli, yakınma dolu sayfalar. Ve daha bir sürü şey. Ama bunu veri kabul edip dıştalayıcı bir
yolla, eleyerek, “elimde ne kaldı?” diye bakmak çoraklaştırıcı.
Temelde ‘hiçkimse’ için yazılmış metinler – niye yazıldı? Okuması
azap veriyor, doğrudan belleğimin körelmiş bölgelerine, unutulmuş kıyılara sürükleyip bırakıyor.

§ Akt, Aktüel, Yazı...
Edim, akt, yazı –yazıyı kaydettiğimiz yerin kâğıt olduğunu düşünüyoruz. Esas kayıt kalemde, edimde.
66
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Geleceğin dijital biyopolitik edimsel eşiği. Yazıyı kaydetmek görsel-sayısallığa bağlı: Elle yazılmış sayfayı yeniden üretmek için tarayıcıya, optik kopyalayıcıya bağımlıyız.
Oysa ekran-sonrasının dijital teknolojisi başka –herhangi bir ‘pad’
üzerinde gezdirmeksizin, kalemin ‘akt’ın taşıyıcısı, üreticisi, yayıcısı olacağı bir çağ.
Kalem jestleri okuyacak ve yazıyı oluşturacak; edim yüzeye hapsolmaktan çıkıp saflaşacak – – aynı eşikte yeni biyopolitik dispozitifler aportta.
Bir şeyi ‘gizlice yazmak’ diye bir şey kalmayacak, edimi gizlemek
mümkün olmayacak.

§
“Tek istediğimiz, kaosun ortasında bir parça düzen” cümlesi, bugünün ve yarının Türkiyesi için romantik bir talep veya bir klişe olmanın ötesinde, bireyin zihinsel bakımdan varolmayı sürdürebilmesinin asgari koşulu... Gezi’den bu yana, dalga dalga, ‘böyle’ ne
çok gün, gece, hafta –televizyon kanallarında gece boyu haberden
habere koşturup yorgun düşme; internette bütün haber sitelerini arşınlama; twitter’da serseri mayın dolanıp endişeli ifadelerden
toplamda gerçek bir resim üretmeyi deneme; özgül yargılar üretebilmek için en güçlü mesajları imbikten geçirme, vb.
Gerçeklik şoku veya hakikat terapisi zamanlarının tek sonucu – –
sonunda, tüm o heyelan, o uğultu, o tsunami, o uçuşan milyonlarca
şarapnel, gelip yazımızın içine çörekleniyor – – artık onun dilinden,
reelpolitiğin zırvalarından ibaret hale gelme tehdidi altındasın.
Nefret ettiğin şeylerin en nefret edilesi yönlerine karşı belirlediğin savaş ve intikam sözlerinin imparatorluğunda yaşıyorsun –işte
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kaosun ortasında bulacağın tüm düzen bundan ibaret!
Dış ortamın takip edilemeyecek hızla değiştiği ülkede, zihinsel enerji, gelişmelerin karmaşıklığını asimile etmeye harcanıyor;
‘esenlik’, bundan sonra.
Kendi konularımız, kendi küçük ve önemsiz fikirlerimizin dünyasını
bu çabayı harcamadan, öylece harekete geçirmek mümkün olmuyor –hem gerçekliğin cazibesi ve keskinliği yüzünden, hem ona yönelen arzumuzdan, hem de kefaret duygusundan.
Son zamanlarda ardı ardına öylesine çok sivil darbe yaşadık; artık
hakkında endişe ettiğimiz şeyler de insanlığın yıkımını temsil eden
o birkaç kelimeden ibaret –savaş, darbe, yıkım. Göçmenlik, yoksunluk, yerinden edilme –savrulma. Kendi başımıza gelmese de,
tümü etrafımızda öyle yoğun yaşanıyor ki ‘zihinsel koşul’u ayakta
tutmak ya mümkün olamıyor ya anlamını yitiriyor.
Bununla beraber, hiçbir zaman “bu koşullarda artık yazacağım bir
şey yok” gibi çıtkırıldım bir ahlaka kapılmadım. Dünya tarihi, “her
koşulda” yazıldığının, yazılabildiğinin kanıtlarıyla dolu.
İnsanı derinden yaralayıp yoran ve yavaşlatan, yazılanın anlamı/
anlamsızlığı meselesinde yatıyor –neyi değiştirecek? Her şeyi yazmayı istemiş olmak, her şey yazılmış bile olsa, ne olacak?
Yokolup gitmekten kurtulacak mı, yazılmış olan?

§
Günlükleri taramakla uğraşmıyorum on gündür. Yengeç Baladı’na
yeniden yöneldim ve onunla cebelleşiyorum. Geçtiğimiz [2014]
Eylül ayından beri, neredeyse bir yıldır ilgilenmemişim.
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Yengeç’in içinden Kuir Mekân çıkmıştı.
Tabii doçentlik krizi; zaten 2016’ya kaldığı için dönememiştim.

p

Oysa odada, geçtiğimiz yıl New City Reader’ın ( NCR) Yengeç
Baladı’nın basılı olduğu sayfaları, çerçevelenmiş, tam karşımda asılı.

§
Kör vakte ilerlediğine göre gece, tarihi 2 Ekim diye atabilirim.
Günlerden birinde, yatakta dönüp dururken, ne kadar zamandır
günlüğün başına oturup olan-biteni yazmaya cesaret edememenin kronik acısını üzerimden atmak için, kafamda, yazarken kendime hatırlatacağım cümleleri kuruyordum –şöyle yazacaktım,
başlarken:
Hesabı verilmemiş acı kalmamalı –günlük bunun içindir; acıların öylece geçip gitmelerine, kalpte bıraktıkları tahribatı
belgelemeden çökelmelerine izin vermemeli.
Kalbimiz, acıların bıraktığı mikro izlerle kaplı arkeolojik bir kazı alanıdır –derinlere indikçe, acıların katmanlarını da görürüz.

p İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tasarım Bienali’ne eşlik eden New City Reader
kent/duvar gazetesinin 4. sayısı Horoskop (2012).
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LIX

zoo
2016

§
Günlüğe uzundur ara verdiğimden, queer mevzuunda yazarken
düşünüyordum: Günlük özgürlük alanı değil, yaşamı emen, yaşamı
dile ve kelimelere hapseden; yaşamı soğuran, tutsaklık alanı.
Yaşıyorum işte ve yaşadığımdan sözetmek zorunda kalmadan, özgürce, neler yaşıyorum... Kelimelere en az dökülen şeyler, yaşamın
jeneratörü; yaşamın ele avuca gelmez, queer yanı...
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kara
defter

LX
2016

§

İnsanın kendine durmadan tasarılarından sözedip durması...
Geçmişini geleceğine bağlayan biteviye bir şimdiye odaklanmaya,
bu trapezde dikilmeye ve düşmemeye çalışma: Her iki durum da
günlüğün ‘ne’liğini tanımlıyor.
İşte yine zamanın koca ağzını açıp da upuzun bir aralığı yutmuş bulunduğu bir eşikte, hep o aynı trajik panik duygusuyla, bugüne dek
olan-biteni hızla, başlıklar halinde yazıp kaydetmeye çalışmanın
çabası içindeyim.

§
Günlükler, nükleer bombam –onlar üzerindeki belgeleme ve işlemden geçirme işine dönmek için yeniden hazırlık yaptım.
Okuldaki pc’yi eve getirip salona kurdum. Tarayıcıdan yeni taratmalarla, kalan yaklaşık beş bin sayfayı daha kat etme işi var.
Bir yandan da, taratılmış her sayfanın veya sayfa çiftinin tek
tek işlenmesi. Kesim, çevirme gibi temel mekanik işlemler,
photoshop’ta.
Sonra Indesign-öncesi, her defterin ciltlere dönüştürülmesi,
pdf’leştirilmesi. Bu aşamada, bunu Indesign’da doğrudan yapmak
akıl kârı mı? İki kez iş yapmamak için?
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Sonraki aşamada, A4 standart sayfasında hazırlanmış corpus’un basılması –fotokopi ve cilt. Biner sayfalık ciltler. On cilt. Ufak, ansiklopedik kitaplık. Bin sayfa cildi zorlar, beş yüzerlik yirmi cilt daha insaflı. Bir yıldır bitmeyen işi nihayetlendirmek için, enerjik atılım yapmalı.

§
Bu kara “Karar Defteri”
kara bir dönemde
uğursuz bir pandora kutusu döneminin eşiğinde (1978) açılmış–
ben de uğursuz bir kara dönemin eşiğinde
yeniden açtım onu ve Kara Defter koydum adını
şimdi kapkara bir dönemde
ilerliyorum karanlığın içinde
karanlığımdan karanlığıma doğru, yeniden–

§
Yine geniş bir gediği dolduruyorum, doldurmaya koyuluyorum şimdi.
Ekim ayını da deviriyoruz neredeyse –bu gediğe hayatın birkaç
güçlü notası gelip yerleşti; bunların gücü müydü yazıya dönmeme
mani olan, beni alıkoyan, akış’tan başkası değildi.
Günlük, akışı durdurmak, filmi dondurmak, şalteri indirmek, kapakları kapatmak; hiç olmazsa buna zorlamaktır herhalde – – tümden durdurulamasa da, bir muhasebe yapmak, kendi kendine olanı biteni değerlendirecek bir geçit açmak.
72
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ikiz
defter

LXI
2016

§

Kendi sefil, önemsiz hayatım, benden daha sefil ve önemsiz başkalarının yapıp ettikleri, bitmez tükenmez şekilde yazmak, yakınmak, öfkelenmek, bıktım usandım artık bunlardan –işte yine kafamda kavga edip durduğum kişiler, okunmaya değmez. Bunca
ıvır-zıvır meseleye neden bunca geniş yer ve zaman ayırdığım üzerine alaycı bir hayretten başka bir şey uyandırmayacak o sayfalara
yenilerini eklemek üzere olduğumu hissediyorum.
Oysa aynı akıcılıkta ve kendiliğindenlikle, ‘başka’ şeyler yazabilmeliydim, yazabilmeliyim –giderek, yazmalıyım ve yazacağım, demenin eşiği.
‘Kişisel’ hayatın sonuna geldiğim –elli beş cilt ve yirmi sene; ne anlattığımın dökümünü çıkarmak için bile bir ay gerekir–
Günlüklere başladığımda, sonuna gelmenin çok sürmeyeceğini
düşünüyordum. Şimdi, yarı yola gelmiş olsam da, yeniden başlayacak zamanı bulamamak kötü. [İşte, yeniden bir yakınma...] Bitmek bilmez ağlanmalar, yakınma konuları başkalarınınkinden farklı değil.

§
Okulda taratmaya götüreceğim defterleri seçtim, mavi kapaklı ahşap dolaptan –rezervi eritmeye devam. Üstlerde tuhaf ciltlerden
biri, Felsefetül Vesvesân– on yedi yıldır yazılmayı bekleyen ‘ Dünya
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Nimetlerinin Soğukluğu Üzerine On Altı Ahlak Vecizesi’nin dördünü yazmış olarak buldum kendimi. Dondurma reklamlarını istismar
eden erotik şiirler.

§
Günlüklerin saltık defter statüsünde bulunmasına nicedir içerliyordum ya; bir uçtan da, bez ciltli hazır defterleri devirmekte oluşum
gerçeği var.
Eylül 2014’te, Konya’da başladı Eclybi cildi; Nisan 2015’te açılmış
ikincisiyle devam etti; sonra, Zoomoozofon logolu üçüncüsünü açtım; geçtiğimiz haftalarda onu kapatınca bu kez bir dördüncüye,
Bancyclopedia’ya geçtim.
Bunlarda yok yok. Jüri notları; dönem programı çizelgeleri, yönergeler, okuma notları; yazı taslakları, proje fikirleri, çizimler,
diyagramlar.
Olmayan, günlüklerdeki “kişisel”, sürekli anlatımlar. Defter fikrinin kurmacayla daha fazla ilintili hale gelmesine katkıda bulunuyor
bunlar; günlüklerin yavaşlamasına yol açıyorlar. İç dökmeler, sapkınlıklar, sızlanmalarla geçen yirmi yılın ardından, harici bir eklemin belirmesi rastlantı değil.

§
Elbette günlüklerim yukarıda saydıklarımdan “fazlası” olageldi –
ama ikincil defterlerin belirmesi, yeni defter tutma alışkanlıklarını körüklüyor.
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Okumalar sırasında, başka yerlerde, her an “kurmaca” fikir parçaları, yazı parçaları kaydedebilir hale gelmek –daima yanımda
Bancyclopedia. Bunu, günlükle yapamazdım.

§
Tuttuğum evrak dosyaları, klasörleri, on sandık dolduruyor.
Odamın yarısını boşaltmaya çalışırken, bu tekinsiz miras tam bir
kalabalığa yolaçtı. Nereye sepetleyeceğim onları. Göz önünde istemiyorum. Ürettiğim yazıların taslaklarını içeriyorlar büyük oranda. Beş altı yıldır da, Doğa’nın tüm çiziktirmelerini. Belki daha çok,
bu paralel gelişmeyle değerliler.

§
İnsan kendi kuytularının sapığıdır.

§
Ay başında açtığım Bancyclopedia’da, on-onbeş günde elli sayfa.
Günlüklerdeki verimsizliğe kıyasla burada resmen orji yaşandığını
inkâr edemeyeceğim.

§
Günlüklerin yükünü omzumdan atabileceğim, fragmanlardan
oluşma bir kitap çıkarabilirim. Ne çok malzeme –hiçbirini yayınlamayı aklımdan geçirmediğim yaşam parçaları.
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§
Taratmayı beklemektense günlükleri kurcalamak; “işe yarar” parçaları başka bir deftere aktarmaya başlamak –yolsa, yoldur, neden
olmasın? “ With slight changes?”

§
Günlük yazmanın, acıları sabitlemeye, unutmaktan alıkoymaya
neden olan zalim yanı.
İnsan acıları, ıvır-zıvır sızlanmaları, boşa sarfiyat anlamına gelen on
binlerce ayrıntıyı günlük tutma pratiğinden söküp atabilir mi?
Günlük tutmanın, diğer kefede, unutmayı kolaylaştıran, katharsis cephesinde ağır basan sağaltıcı boyutu, öteden beri hissettiğim. O sayfalara “acı içinde” dönmedikçe, her şey zaten geçmişte, unutulmuş,
duruyordur; öyle ki, geleceğe, yirmi yıl sonrasına, o artık yaşlanmaya başlamış, altmışlarındaki adama, geçmişten yollanmış bir kitaptır.

§
Bana sonradan acı vermeyecek bir defter adı bulabilecek miyim?
Ne zaman bir deftere ad bulsam, peşisıra gelen acısı sonsuza dek
sabitleniyor sanki–

§ Siliklopedya’dan Transiklopedya’ya
Kişisel notlar, şiirler, çizimler, kurmaca metinler, ders kayıtları ve
sair zırvayla kaplanan defterlerin beşincisini devirmek, altıncısına
geçmek üzereyim; Mart sonunda.
76
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İki koldan defterlerin ilerleyişi neresinden bakılsa iyi.
Defterleri taratma, şiir [A-Z], desen ve dönmedolap işleri tam manasıyla durdu – – yeni evdeyse, tekrardan kitap yapımı işine saracağımı sanıyorum, Nisan’dan başlayarak. Zoomoozofon’u aradan
çıkartıp, peşpeşe, atölye ve Pomi [Potansiyel Mimarlık İşliği] kitaplarını ortaya çıkarıp, yazı karşılamalı.

§
‘Yazamama krizi’ başka, yazmaya başlayamama başka, –biri, ortada yazacak şeyin olmaması, gelişmemesi; öteki, faylarında enerji
biriken yeraltı misali, enerjinin “fiil”e dönüşememesi.
İşte, Mart ayı bu kuvve hali içre geçti –şimdi Nisan’a devrolmuş işler kucağımda duruyor, mayalanıyor...
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LXIII

yas
günlüğü

2018

§ Kendine Ait Bir Oda’dan Çok, Kendi Gerçekliğine Sahip
Olmak–

Günlüklerle ilgili ‘kaba’ fiziksel çalışmayı tamamlamamın ardından, dosyaların gruplar halinde, defter sıralamasına göre pdf toplamlarına dönüşümüyle meşgul olabilmeye başladım–
1997’den 2000’e gelinceye, ‘kendi gerçekliğime’ sahip olmadığımı,
olamadığımı “idrak ettim” –kendi özgül, tutarlı, metinsel gerçekliğimi kurmak için bütüncül çabadan uzak bulunduğumu, kendimi
güdülerimden sıyıramadığımı, olgunlaşamadığımı– boşa yazdığımı görmek: Günlük sadece bir edim ama kendi gerçekliğine sahip
olmayan savruk bir edim.
Boyutlanamamış, kendi ayrımlarını koyamayan varoluş.

§
Tüm o zamanlar boyunca bir odam daima oldu –bir odaya sahip olmadığım hiç olmadı. Bir odaya sahip olmama karşın, kendi gerçekliğime sahip olmak, erişmek, ne uzun zaman aldı.

§
Biraz önce, pdf’lerin on ikincisini de kaydetmişken ve 2000’lere,
Mardin’e öğrencilikten sonra, evlenmişken gidişimizin defterini
78
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kaydederken, bu “gerçekliğe sahip olamama”nın gençliğe özgü
olup olmadığını sordum kendi kendime.
Şimdi, kendi gerçekliğimi sahip oluşumun en somut verisi, annemin
ölmüş olması –işte benim gerçek ve somut olayım, yirmi yılın ardından gelen “gerçek” gerçekliğim bu: Annemin ölümü benim yaşamsal çıpam, anlamsız günlüklerime anlam katan “sahici” veri değil mi?

§
Günlüğün biçimi veya biçimsizliği üzerine düşünürken: Onu “okur”
için anlamlı kılacak niteliklerden uzak tutan şeylerden biri, kuşkusuz, onu görme biçimimdi. Diğer deyişle, günlüklerin erken evrelerinde, yazdığım şeyin kendisiyle narsistik diyaloğum, onun biçimsiz kalmasına, dışsallaşamamasına, benim için kodlanmış ve
hazzımın hizmetine sunulmuş bir şey olmasına dayanıyordu.
Onun sayfalarına bakıyor, o sayfanın “kendisinde” varolmayan bir
ân’a dönüyordum; onun nesnesinden kopmuş fantastik bir haz
duyuyordum; onu egomun tatmin duyuşuyla tamamlıyordum: O
“tam” ve “eksiksiz” oluyordu böylece.

§
Optik etki –’anlamlı’ günce kesitlerinin güncele yakınlaştıkça çoğaldığına ilişkin yanılsama; ‘bugün’den uzaklaştıkça yazıların hatırlanmaz/bağlantı kurulamaz, dolayısıyla ‘kuru’ ve çıplak kalışı; ‘gizemli’ bağların kopuşu. Öte yandan bu kopmanın, yazıyı ‘çıplak’
halde görme şansını vermesiyle beraber, daha objektif ve yabancı
bir konumun içinden ‘yeniden keşfetmek’. Ama buradan, ‘kıymetli’
bir şeylerle dönülebileceği vehmine kapılmamalı.
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§ Saat gecenin bir buçuğu–
Son üç gündür durmadan günlüklerimin dijitalleştirmesini tamamlamakla uğraşıyorum –on bin sayfadan fazla; neredeyse on bir bin
sayfalık bir yekûnun, sayfa sayfa, hızla elden geçirilmesi, defterlerde kopmalar varsa (taratılması unutulmuş sayfalar) bunların hızlıca fotoğrafla telafisi; mükerrer sayfaların silinmesi, Photoshop’ta çevirme/kesme işlemi yapılması unutulmuş defterlere son müdahale.
Ardından nihayet pdf’leştirme: Son üç gündür, dijitalleştirme işinde, neredeyse sona geldim; bir günlük işim kaldı.
İşin açığı, allak-bullak olmuş durumdayım. Tüm bu malzemeyi nasıl
işleyeceğimi, nasıl bir kitap üreteceğimi düşünmeye çalışıp duruyorum, tüm bu angaryanın ortasında. “Angarya”nın sonuna yaklaşıyorum şu günlerde ve neredeyse üç yıllık bir ön-hazırlığın ilk evresini, fizikî aşamayı tamamlıyorum.

§
2010’dan sonraki şeylerin, üzerimde simülasyon etkisi yarattığını
fark ettim. 2009, Doğa’nın doğumu ve sonrası, temel ayrım burada galiba; tüm o süreçte, yani 1997-2017 aralığında.
Evlilikten sonra, günlüğün daha ‘sistemli’ bir bünye kazanmaya
başladığını; dergilerde daha sık yazmaya başladığım 2000’li yılların
başlarının çeşitlenmeyi getirdiğini görüyorum. Yirmi yılda, ahlaksızca şeyler yazıp çizmek konusunda, pusulamın hiç şaşmadığını,
belki tek tutarlı yanımın bu kepaze ve kudurmuş yanım olduğunu
gördüm. Bir de, şaşırtıcı, doymak bilmez enerjisi, “öfke”nin.
Ahlaksızlık ve öfkenin yanında, anlamını yitirmiş ayrıntıcılık –
kör güncellik. O âna ait olmanın dayanılmaz, telafi edilemez,
80
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kör zamansallığı; tutkulu yaşarlık hâli, ölümlülük ve bilmemek:
Ignoramus. Olacaklardan ve olmakta olanlardan bîhaber olmanın
sefilliği. Wenders’in meleklerinden biri olamamanın mutlu dehşeti.
Sonra, tüm numaralandırma hataları: Ani atlamalar olduğu izlenimini yaratan anlık dalgınlıklar, sayfa numaralamasında. İkili numaralamaya geçtiğimden beri, yani ‘global’ + ‘bu deftere ait’ numaralama sayesinde, bu hatalar çok daha kolay yakalanabiliyor.
Ama en aşikâr hata, kaç defter tuttuğumu bilmemem esasında –
çünkü hep hatalı bir gidişat sergilemişim; bunu ancak pdf’leri ürettiğimde anlayabildim – – bu defter elli sekizincisi olabilir ama kesinlikle elli sekizinci günlük cildi değil, daha fazlası söz konusu.

§
Şimdi tüm bunları yazmasına yazıyorum ancak yirmi yıllık yazma
sürecim boyunca hiç yaşamadığım bir sarsıntının, ontolojik bir sarsıntının yankısını duyurmadan yazıyorum.
Günlük yazmanın kurmaca ile aynı şey olmadığı üzerine, Le Guin’in
Zihinde Bir Dalga’sındaki bir yazıdan, ayrıca kitabın birkaç yerinde kurmaca-dışı, hatırat yazını ve kurmaca üzerine söylediklerinin
adamakıllı sarsıntı yarattığı bir eşiği geçtikten sonra yazıyorum.
Hatırat –günlüklerimin olan-bitenin dökümü olarak, esasında bir
kurmaca olduğuyla avunurken, Le Guin’in günlük ve anı yazarlığının yavanlığını yüzüme vurduğunu hissettiğim satırları, güvenimi kaybetmeme yetmişti. Günlük yazmayı terketmek: Ancak o zaman özgürleşeceğim, vs.
Gündelik hayatın binlerce gereksiz detayından ezbere sözederek
ayrıntıcı bir bağlam kurmuş olmakla “övünüyordum” kendimce
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–yazdığım şeylerin önemsizliğine dair bilincimin yüksekliği, güvenimi ayakta tutuyordu.
Geriye dönüp yirmi bir yılı, defter sayısı olarak yarı yarıya ama hacmen üçte bir oranında kat etmişken, duyduğum sayısız şüphe,
günlük tutmak ve günlük tutmanın yordamı konusunda zaten bir
baskı yaratıyordu üzerimde. Epeydir bu konu ayyuka çıktı –what
the hell am I doing?
‘Faydalı’ bir yazmaya geçmek –uydurmak... Biteviye – – günce-kurmacası... Ama nasıl ve dahası niye? Olan-biteni anlatmanın ‘kıymeti’ne dair, “sarsılmaz” bir düsturum vardı – – kimsenin yazmadığını yazıyorum, dev bir kişisel bellek barındırıyor sayfalarım; onları
‘edebiyat’ kılacak fazladan bir şeye gereksinimim yok; akışı kâğıda aktarırken “yazı sanatı” da çalışıyordur kalemimin içinde ve zihnimde nasılsa, gibi bir düsturdu bu –şimdi iyiden iyiye güvenemez
oldum bu kayıtperverlik ilkesine. Diğer yandan ‘yazar güncesi’ denilen o sahte türe yatırım yapasım yok –yazar egosunun sahtekâr,
mükemmel arka bahçesini kurmak istemiyorum.
Le Guin’in sözlerinin tahrip edici etkisi gücünü zamanla yitirecektir
ve ben de günce tutma alışkanlığımın tüm ‘zırvalığına’ huzur içinde döneceğimdir belki.
Ansızın çayırda bir ejderha belirirmiş –ah işte bunu sadece ve sadece kurmaca başarabilirmiş. Çünkü bu en hasından bir uydurmaymış ve bunu ne otobiyografi ne hatırat yazını ne başka herhangi
bir olgucu yazma tarzı başarabilirmiş. Zaten kurmaca oldum olası
küçümsenmişmiş, bu nedenle de olguculuğun ezici, mütehakkim
geçmişinin üstesinden gelmenin haklı zaferi kutlanıyormuş, vs. vs.
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§
Benim çayırda beliren bir ejderham, ansızın uydurarak varedebildiğim bir öyküm yok – – yıllardır kafamda evirip çevirdiğim, baştan
sona hayal ürünü bir coğrafyam da yok.
Benim çayırındaki ejderhalarım nelerdir? Bunları yazarken bilemezdim – – sonradan, bulgulayabilirim onları –zor olan bu mu?
Kendi olgusal dünyamın gübresi –gündelik hayatın işlenmiş, gübreleşmiş hali mi günlük? Le Guin bunu bir tür zihinsel hâl, yazı-öncesi bir hâl olarak görmüş, bunu bir koşul gibi betimlemiş... Benim
olgusal dünyamın, yani yazmamın ve yazdıklarımın gübresi nedir?
Kurmacalar, filmler mi? Detaylar mı? Sanat?
Kendi gerçekliğimin kölesi olmaktan nasıl çıkabilirim?
Kaldı ki, bunu gerçekten istiyor muyum acaba?
Yaşadıklarımı yazıp çizmem, bunun yekûnu – – sanki yaşamış olmak
yeterince yük yüklemiyormuş gibi, bir de bunların yazılmış formlarını depolamak, düzenlemek, kutulamak, saklamak – – iki kere yük.
İşte gerçekliğin kurtulunması gereken ‘belgeleri’ –sürecin kendi, bir
tür oto-bürokrasi! Aşırı derecede oto-bürokratik miyim? Bundaki
hazcılık? Hazzın kaynağı egonun bürokrasisi midir?
Kendi olgusal üretimlerim – – onların kurmaca olup olmaması üzerine, kurmacaysalar kıymetli, değilseler kıymetsiz oldukları üzerine bugüne dek hiç ‘değer ölçümü’ne sokmamıştım kendimi. Otobürokrasim nasıl işliyor? Geniş savunma hatları kuruyorum – – Le
Guin’in kurmacayı yücelten gönülden sözlerini çiğneyip geçersiz kılacağım sayfalar yazacak olmam sözgelimi – – işte savunma hattım.
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Olgusal olanı kurmaca lehine nasıl terkederiz? Ya olgusal olandaki kurmaca payı tüm yazma nedeni ise, ya yazmadaki uydurmaca,
salt “başka varolmayan şeyler uydurmak”tan ibaret değilse ve bizatihi olup bitenin kendisinde barınıyorsa? Düşünce, deneme, gerçeklikle bağlantılı yazma biçimine içkin olan uydurmaca, hazır kaynağı mı?
Le Guin berrak bir tanım getirmiş, kurmacadan sözederken; hoş,
bir süredir kurmacayı merkeze almak için kıvranıp duran ben değil
miyim – – bir yol-yordam bulmanın belki eşiğindeyim.
Kurmaca olan, günlükle kurduğum ilişkinin temelinde yatan kurallardır belki – –
- Kendimi varetmemin günlük olmadan mümkün olamayacağına
dair hissettiğim korku, eksiklik duygusu mu?
- Sadece günlük yoluyla yazıyor olduğuma ilişkin, egomun, entelektüel ve kontrollü, akılcı benliğimin güven tazeleyişi mi?
- Daha net ve keskin gözlemler gerek.
Olaysızlık mı?
Bilinemezlik mi?
Provasızlık mı? Konuşma mı? Neden beyaz sayfalar? Neden çizgili, kareli uzam asla değil? Neden mor mürekkep? Neden kendi özel
defterlerim?
Ülküsel bir özdeğer yazısı mı –yaşadım, yaşadık ve bunu yazıya
dökmenin bir değeri ve anlamı olmalı: Başlamak için gerekçe, belki. Sürdürmek için?
Zanaat, emek, mesai, nicel olarak çoğaltma, böylece bir tür yazınsal sermaye birikimi yaratma mı?
84
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‘Otantik’ bir yazınsal uzam.
Okuru olmayan yazı –salt anti-ekonomi; bu bakımdan ‘otantiklik’
olgusuna taban tabana zıt bir konumu da temsil ediyor.
‘Alıştırma’ uzamı mı? İlk yıllardan itibaren böyle, veya böyle değil.
Son yıllarda kesinkes ‘alıştırma’ veya taslak değil –freskler, daha
ziyade.
Zihinsel bağımlılıklarımız üzerine sorgulamalar yapmak için de iyi bu –
Günlük, zihinsel bir bağımlılık biçimi mi? Başka ne tür zihinsel bağımlılıklarla yaşıyoruz?
Harvey’in ‘artık’ kuramı harika ve kirli bir imge sunuyor.
Herkes bir fazlalık, gereksizliği ontolojik olan bir şey üretiyor ve
sonra bu artığının ne kadar vazgeçilmez olduğu üzerine karmaşık
bir kültürel, entelektüel demagoji kuruyor... Mu?
İlle, olumsuzlama mı?

Annenin Yitimi ve İkinci Soyut Aşama §
Günlüklerde yirmi yılın sonunda, ikinci yani soyut düzeye geçebilmek için annenin ölümü zorunluydu –çünkü gündelik yaşamın
[“yönsüz ve yolsuz”] savrulmasını yansıtan, ayrıntılarla dolup taşan
boşyazı, annenin kendi yaşamının [boş ve yönsüz] yaşanma biçiminin yansısıydı. Annenin yitirilmesiyle beraber, tüm bu “boşu boşuna yazma” da hükmünü yitirir ve “daha fazla kendisi” olabileceği,
belki daha düşünümsel ve soyutlanıp saflaştırılmaya daha yatkın
bir dilsel aşamaya geçmeye hazırlanır. [bkz. Oruç Aruoba, de ki işte, s.
133. Felsefe/25.]
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Yaşantıların içinden, daha az uçucu, daha seyrek; daha dayanıklı
şeyleri seçmeye davranmak:
Her zamanki olumsuzlamayla, yani “artık daha az yazabileceğim”
gibi bir karamsarlıkla bakmak yerine, bu anlamda, çeşitliliği de
besleyebilecek, bu yanıyla monolitik ayrıntıcılığın geri çekilmesini sağlayan –
–onu geriletebilecek–
bir hamle de sayılabilir, başıma gelen şey; daha doğrusu, yazma
şeklimde başıma gelmekte olduğunu duyumsadığım şey...

De Ki İşte’yi, onca yıldan sonra yeniden okumak: Günlük tutma itkisini ve başka birçok temel itkiyi doğurmuş bir “kaynak” görevi
görmüş bende: Hiçbir zaman Oruç Aruoba’ya öykünmeyi saplantı yapmadım; ama bu kitap hep en derindeki şeyleri, temelleri kurmaya yardım etmiş –gibi bir duyguya kapıldım, kitabı bitirmeye
yaklaşırken.
Günlüklerin düşüncenin kaynağı oldukları; düşünürlerin soyut felsefelerine giden yolun altında aktıkları gerçeği de bir kez daha silkeledi beni –yeniden, yaşamı olumlayarak bakmak; bu büyük muammayı sükûnetle karşılamak –bu Günlük Nebulası’nı imhaya veya
başka bir biçimde dıştalamaya yeltenmekten vazgeçmek için güçlü bir tutamak oldu–

§
Günlük sadece çarpıtılmış bir geçmiş kurgusu demek değil; bundan ibaret değil. Aynı zamanda ‘kendilik kurgusu’nu yeniden-düzenleyen ve onun geçmişiyle tutarlı olmasını sağlayan bir kaynak.
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§
El’e geldim –iki bin beş yüz sayfa kadar malzeme kaldı, elden
geçirmem gereken. Skeç defterlerinin yedincisini ve sekizincisini de tarattım ve toplama dahil ettim. Dokuzuncu defterde,
Aksaklopedi’de hızlı yol alıyorum.

§
Yeni iki parti defter edindim –ilk grup, Aksak’tan sonrakiler için...

Gündelik Meşguliyette Yitmenin Yazısı §
Gündelik meşguliyet içinde yitmenin yazısı –böylece, yitmeyi bitimsiz bir detay yüküyle aktarırken, aslında yitmediğini gösterirsin,
günlükte – – ama sonradan, tüm bu koşturmaca yazısı ‘okunabilir’
kalır mı? Demek ki gündelik koşturmacanın detayları yazısını alegorik kabul etmekten başka yol yoktur. Anlatılan detaylı gerçeklik,
başka bir şeyin yerine geçmektedir – – ama neyin?
...
Peki –tüm bu ‘gereksiz’ detayları yazmaktan vazgeçersem, vazgeçiyorsam – – bana ileriki yıllarda geçmişimi, tüm o ıvır zıvırı, kim
anlatacak, gevezelikle? “Şimdi” herşeyi yaşayanlar, sosyal medyada ânı ânına paylaşanlar, bunlardan hangi birini, dil dolayımıyla,
belleğine yeniden çağırabilecek
– – çağırabildi,
çağırabiliyor ki?
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8

eksiklopedya
2018

§ Günlük Üzerine Notlar
Annemin kaybıyla beraber, yirmi yıllık bir anımsama-kaydetme
deneyimini kitaplaştırmak zaten başlı başına zorlu bir sınavken,
daha da zorlu bir sınamaya dönüştü –onu yitirmemin üzerinden altı aydan biraz uzun bir zaman geçmişti. Sık sık yurtdışına gidip gelmeye başlamıştım, böylelikle duyduğum ıstırabı seyahatlerle derinlere itmenin yolunu bulduğumu düşünüyordum.
Bir cuma günüydü, Mart ayının son haftasında, fırtınalı bir gündü.
Evde yalnız başıma, sakin biçimde çalışıyordum. Ekranda, neredeyse kırkıncı deftere yakın bir yerlerdeydim. Sayfaları kat ederken, kitaba girebilecek malzemenin ön-seçimiyle meşguldüm.
Uzun zamandır duygusal bakımdan sakindim –keder patlamaları
birkaç aydır uğramaz olmuştu, sanki. Ama aklımdan hiç çıkaramadığım, kederin orada, “ilk günkü gibi” beklediği yolundaki uyarının,
Barthes’ın Yas Günlüğü’ndeki o salınan kılıcın beni vuracağını, bunun nerede nasıl olacağını elbette bilmiyordum. Kederin “yönünü
şaşırmış duyum” olduğunu, kendimi keder içinde yakaladığım anlardaki sınamalarımdan biliyordum ve hemen ayırdına varıp gerçekliğe dönebiliyordum.
Kısacası epeyi bir süredir kontrollüydüm. Ama o cuma sabahı, 2006
yılının günlüklerinden birindeki Scooter sahnesini okuyup o günlere geri dönünce (annemi o yaz her sabah Yalıkavak’tan Gündoğan’daki bir
havlucuya, dikiş dikip iş üretmesi için, kızkardeşimin 50 cc’lik pembe Honda
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Today’i ile bırakıyor, akşamüzeri de almaya gidiyordum; annem zorlansa da
üretmekten ve öğrenmekten büyük keyif alıyordu, ayrıca harçlığı da çıkıyordu), yeniden bir kriz beni kıskıvrak yakaladı –kendimi denetimsiz

şekilde ağlarken buldum ve bunun hemen geçmesi için edindiğim
yeni kötü alışkanlığımı uyguluyordum aynı anda –ağlayan, keder
içinde yitmiş yüzümü, sağlı-sollu, vargücümle, tokatlıyordum.
Ümidim, “tedavi”min, “çivi çiviyi söker” mantığıyla, bir karşı-şok, sönümleyici bir geri getirme haline gelmesiydi. Ama tokatlar beklenen
yatışmayı sağlayamayınca yumruklara geçmek zorunda kaldım, vs.
Bu ‘tatbikat’ birkaç dakika sürmüş olmalı, çalışma odasından çıkıp
yatışmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, o güne kadar hafızam silinmiş gibi dolaşmanın mekanizmasını da biraz daha yakından anlar gibi oldum.
Anımsamama, zihnin ve bedenin hayatta kalmak için kullandığı
baskılayıcı bir yöntemdi –anımsamama, bir piston gibi işliyor, alttaki dev fokurtuyu baskılıyor ve yüzeye çıkmasını engelliyordu–
O zaman günlükleri kitaplaştırma uğraşımın, basit bir “zamanı gelen kitap” çalışmasının ötesinde, çok daha karmaşık bir ruhsal girişim de olabileceğine dair kuşkularım güçlendi.
Dahası, artık eskisi gibi ayrıntılı ve sık yazmaktan uzaklaşmanın da
bu yükü hafifletmekten öteye geçen derin, uçurumlu bir sebepler
coğrafyasının bir bölgesi olabileceğine dair başka bir bakış noktası
edindiğimi, edinmeye başladığımı hissettim.
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§
Günlüklerden ‘dışarıya’ çıkarılacak sayfaları seçmek ne zor işmiş–
Aile bireylerinin ölümünün, önüyle ardıyla, geçmişiyle ve muhasebesiyle; vicdani hesaplaşması ve dobraca anlatılmasıyla dolu sayfalar – – hiçbirinden de tek satır almıyorum buraya.

§ Oto-Bürokrasi
Yazacak şeyi olmadığından, durmadan her şeyi yazan bir sefil; hayatın yazıya geçirilmeye en az değecek ayrıntılarını kaydederek
değersiz yaşamına değer yüklemeye çalışan bir zavallı olarak ‘günlük tutan insan’ – – bir varoluş koşuluna dönmüş hiçlik koşulu; bir
‘oto-bürokrasi’.

§ Günlük Hakkında Not II
Her yıl kaç kez günlük yazıldığının dökümü [görece kolay bir analiz].
İsimler: Hangi yıllarda hangi isimler kaç kez geçmiş? [epeyce kapsamlı bir analiz gerektirecektir.]

Metin
desen
bilet
diğer yapıştırmalar
fotoğraf: Sayfa sayılarının tespiti ve grafiği?
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Günlük – Not III §
Günlükteki binlerce sayfa, doğrudan kullanılamayacak şekilde
edebiyat-dışı veya okur-dışı...
Yeniden-okunduğunda değersiz ve önemsiz–
Yerlerle, gezintiyle ilgili yoğun metinler: “İstanbul’da bir gün”ümü
anlatan irili-ufaklı pek çok pasaj: Bunları kelimeleri koordinatlayarak, kesik kesik, yer bildiren, harita-metinler gibi vermek. Tarih ve
yer listesi. Diyagram.

Günlük - Not IV §
Günlük tutmaya dair daha tutarlı ve anlamlı bir yazma biçimine mi
yöneleceğim, yoksa günlük tutmaktan da mı uzaklaşacağım konusundaki ikircikli durumdan nasıl sıyrılabileceğimi bilmez halde bir
aydan uzun zaman geçirdim galiba –‘oto-bürokrasi’ diye alaya aldığım durum, bir bıkkınlık, çarpık-özeleştiri ve anlamazdan-gelmeye de dönmüş olabilir oysa –
Yazdıklarımın ‘günlük kitabı’na doğrudan girmeye değer olmadığına hükmederek ilerlediğim ‘seçme’ işinin yürüme şekli bu –ama
tümden yenilgicilikle sonuçlanması hem aşırı-eleştiri oluyor, hem
yazmanın doğasına aykırı bir hadım işlemi anlamı taşıyor. Yirmi yıldır ne diye yazdım, olan-biteni? Teyze, amca, bugün, Pazartesi –
Çarşamba –hayır Salı, yemek, otobüs, tren, şu bu... Yazma edimi,
anlattıklarının banalliğine indirgenemez ki –değil mi ki tam o banalliğin ortasında, o banalliğe teslim olmayan yaşama arzusu ve
koşulun-dışına-çıkmış-olma hissiyle yazılıyor?
Elbette, günlük ‘giriş’lerine ‘sanat’ gözüyle bakamıyorum her şeyiyle –
– belki yüzde doksanını hariç tuttuğum bir seçmeciliğe başvuruyorum.
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Doğrusu, “işlem”e başlamadan, yani taramalar henüz tamamlanmamışken, daha anlayışlıydım tüm o birikmiş yönsüz metne karşı
– – hiç olmazsa ele geçmez, kendine dönük, okur için yazılmamış,
bu yüzden de içinden bir şeylerin öyle kolayca seçilemeyeceği bir
birikim gözüyle bakıyordum ona; içinde yazılmış saçmalıkları değil
de, toplamdaki niyetini uzak-ölçekten okuyarak.
Ama Le Guin’in ‘hatırat yazarlığı’ dediği duruma denk mi geliyor
tuttuğum günlükler, türü nihilist bir kuşkuculuk yakama yapıştı yapışalı, durumu iyiden iyiye sorgular oldum –evet, zanaat bu, yazar
olabilmek için durma yazmanın ‘koşul’unu yerine getirmişim işte –
– ’ne’ yazdığım ise, şimdi bile, durduğum yerden, yine yargı ve sonuç üretemeyeceğim kadar zor bir soru olmaya devam ediyor.

§
Daha ‘az fireli’ bir yazma biçimine geçmek kuşkusuz denenebilir.
Ama ben önemsizliğin içinde, bile-isteye dolaşmıştım; okundukça
garip ve sığ geleceğini hesaba katmamıştım – – gerçekliğin acele
bir dökümünü yapmayı öncelikli görmüştüm. Didişmelere, olumsuz, travmatik olayların gelişimine haddinden fazla yer ayırmışım:
Bunları betimlemeyi, ‘dışsallaştırmayı’ amaç edinmiştim.
‘Ego’ – – kendiliğin ayakta tutulması anlamında, salt şişinmeye değil elbette, çok daha fazlasına hizmet ediyor olmalı, etmiş olmalı,
günlükler: Kendinle konuşmanın ve müzakere etmenin, olanı biteni kavramanın, kendi-kontrolünün, özdenetimin inşasının bir yolu, mecrası olarak işgördü –görmeye de devam ediyor günlükler.
Bunları “savunmaya” gerek bile duymamalıyım... Alegorik okumalardan, nâdüz okumalardan daha az acımasız yorumlar çıkmaz mı?
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Günlüğün gitgide rafineleşmesini; daha üst-metinsel değiniler etrafında örgütlenmesini, kısacası başka yapıtlar üzerine konuşmayı
yeğlemesini beklemek lazım mı? Herhalde yirmi bir sene boşa geçmiş olamaz bu anlamda – –
Günlük yazmanın, bir tür kurgusal akış yazısı oluşu, gerçekliğin yeniden-kuruluşu olduğu meselesi ve daha yığınla entelektüel savunu getirilebilir, getiririm, istersem –haklı, reddedilemeyecek, “anlayışlı” açıklamalar bulmakta güçlük çekmezdim, çekmem...

§
Ancak kişinin hakim-savcı-avukat yerine geçerek, kendinden başka kimsenin sesinin yankılanmadığı bu ormanda, körelmediğini
kontrol etmesi de gerek – – yoksa çok çullanıcı, negatif tonla, sayfalarca, sayfalarca yazmanın şehvetine kapılıp gidilebilir... Gidilmiş
de, nitekim, çok kereler...

§
Benimkisi, olanı, olduğu haliyle ‘eksiksiz’ aktarmaya yönelmekten
ibaret değil, bence. Bugün, şöyle yaptık, şunlar vardı ve şuraları
vardı demenin nesi şiirsel, nesinde estetik var, nesi kişisel ki? A posteriori, anlam kazanıp kazanmayacağını bilemezsin, öte yandan.
Yaşanan her ‘kaydadeğer’ şeyi yazıya geçirmek konusunda boğuşma içinde olageldim – – yaşamımıza aşırı önem atfetmekten değil.
Bu tam bir kuruluk olurdu. Daha çok, öyküyü dosdoğru ve gediksiz
anlatma arzusundan.
Başkasına belki iyiden iyiye girilmez ve anlaşılmaz görünecek tüm
o alabildiğine sıradan ayrıntılar.
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Yekûnun içinden, anlamlı şeylerin de çıkacağı iyimserliğini korumalı.

§
Zihinde Bir Dalga, s. 254.
Başlıklı, kısa pasajlar halinde anlattığım, bir objeye, kişilere, durumlara dair betimlemeler, olay akışlarını resmetme çabalarıma
kıyasla daha ‘okunası’ pasajlar...

§
Yalandan kaçınma konusunda saplantılı yazma pratiği – – hiç gitmediğim yerleri anlatmak, zamanları ve kişileri değiştirmek? Olanbiteni, kötü biçimde de olsa, dümdüz de olsa, hatasız ortaya koyarsam, esasında hiçbir ödülüm filan da olmayacaktı ama olan-biten
üzerinden her şeyi uydurmak ve böyle yazmak – – bu, ‘başka’ bir
proje; kurmaca projesi bu. Oysa günlük bir oluş projesi...
‘Yetinme’ miydi günlük –olanı olmuş olduğu şekliyle anlatmakla
yetinmek, böylece her şeyi yeterince “kurmaca” kıldığına güvenmek, buna inanmak mıydı? Ne yazarsak yazalım, uyduruyoruz zaten, diyen Jenkins’i terkimize alarak rahatlayabiliyor muyuz?
Bir fay hattının
sıyrılamıyorum.

üzerinde

durduğum

duygusundan

hâlâ
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gri
zamanlar

LXIV

2018

§

Cumartesiyi pazara bağlayan bu gecede, herkes uykuya çekilmişken [02.20] masaya oturup da “hayat” dışında yazacak belirgin hiçbir şeyi olmadığı halde, yazacağı şeylerin olmazsa olmaz şeyler olduğuna inanarak kâğıda kaleme sarılmak da neyin nesiyse...
İki gece önce, günlüklerle ilgili ön çalışmamı kaba hatlarıyla tamamladım. Arkasından şunu düşünürken buldum kendimi –günlükleri, yıllar içinde, günlük-dışı pek çok şeyle, sözgelimi yazı taslaklarıyla doldurmuş, işgal etmiş, tıkamışım; ama son dört beş
yıldır tersine bir akımla, ikinci bir x-lopedya damarı açarak bu “harici” materyali oraya aktarmakla, net biçimde, günlüğün altını oydum –altını oymak niyetiyle değil ama sonuç olarak böyle oldu.
Sadece “şahsi” bir bölge olarak günlüğü bırakmak konusundaki bir
eğilimle... -Pedya ciltlerinde, 2017 ve 18’de resmen ‘patlama’ yaşarken, günlüklerde şahsî alanın açılmasını iyi değerlendirdiğim
kanısında değilim. Yine de bu güdünün bir başına dramatik olduğunu düşünüyorum.
Şahsi olanla olmayan –ayrımı belirleyen ve belirsizleştiren nedir?
-Pedya’ya yazamayacağım her şey, günlüğe aittir, en kestirme formül bu olurdu belki. Ama kurmacalaşan şeyleri, günlüğün dışına
atmaya kalkmıyorum; “buraya değil, -pedya’lara yazmalıydım”,
demek geçmiyor aklımdan.
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Yakın uzak bir zamanda, üçüncü bir damar olarak uç verirler, vermeyebilirler de; sonuçta her iki kümede de kurmacalar boy atıyor.

§
Hayat, geçip gidiyor önümden; ben ardı-sıra, olan-biteni yazarak,
sayfalar akıp giderken önümden, seğirtiyorum peşinden – – ne kadarına yetişebiliyorsam o kadarına yetişmiş olacağım, bu kadarı
geldi elimden, umarım çok daha fazlası da gelir günün birinde; hiç
olmazsa bunun gerisine düşmemeyi umuyorum.
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gümüş
defter

LXV

2019

Kaybolarak Yazmak §

Belki de ‘başka türlü’ kaybolarak da yazmak mümkün, defter tutmaya başladığımdan beri [1997] kronolojiyi temel aldım –bir defter
bitmeden diğerine geçmedim.
Bunun tersi de mümkündü, mümkündür, mümkün olmalı –aynı anda birçok deftere yazmak. Bu beraberinde tarihsel kopukluklar getirecektir kuşkusuz –bir defterin bitmesi çok daha uzun zaman alabilecektir; tarihlerde atlamalar olacağından [elbette burada “geriye
doğru” sıçramalar olamaz; bu tam bir Borges hikâyesi olmaya aday bir konu;
bir kenarda dursun!], ardı ardına yazılmış, bu sayede zihnin kronoloji-

sini veren bir defter gibi olmayacaktır, biriken...

Tarihlerde ileriye doğru belirsiz atlamalar içeren defterler, birçok
defter – – aklına hangisi eserse, onu çekip aldığın, ona yazdığın,
uçarı kararsızlığın defterleri – – böyle yazmayı isterdim, tabii daha
büyük sabır isterdi, aynı anda sekiz on defter üzerinde ilerlemek;
belki daha az yorgun düşer, daha fazla ziyaret edecek yere sahip
olduğun düşüncesiyle daha fazla üretmeye teşne olurdun.

plastik melek.indd 97

1/3/20 7:27 PM

98
99

plastik melek.indd 98

1/3/20 7:27 PM

İsimsiz desen, Felsefetül Vesvesân, 2000.
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İçindekiler listesinin ilk göründüğü defter: Salyangozluk Dönemi (2004).
Sayfa numara yekûnunun göründüğü ilk defter: Kül (2014).
İçindekiler listesinde tarihlerin de belirtildiği ilk defter: Tül (2015). Sonrasının
tamamı düzenli biçimde tarihli içindekiler girişleri içeriyor.
Yaklaşık bir hesapla, yirmi iki yılda (1997-2018) ortalama dört günde bir (haftada yaklaşık iki kez) günlüğün başına oturduğum; her seferinde (yine ortalama) beş sayfadan biraz fazla ürettiğim; her gün yazmış olsaydım şayet, ortalama her gün bir buçuk sayfa ürettiğim çıkıyor ortaya.

Yıl

Yapılan Giriş

Sayfa

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

73		
57		
87		
62		
57		
63		
120		
190		
183		
90		
100		
130		
75		
70		
50		
70		
98		
93		
110		
75		
80		
110		

240
333
533
231
238
350
500
770
500
440
650
900
600
465
340
450
740
830
650
360
550
600

8035
gün

2043		
kez		

11270
sayfa

100
101
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tarih sırasına göre
günlük defterleri
Sıra numarası. Defter Adı. Başlangıç–bitiş tarihleri. (Sayfa sayısı). Yapılan giriş.
Defter ebadı. (Varsa, Yapıştırma ve Desen.)
01. Lirik Sancılar. 1 Mart–16 Temmuz 1997. (119 s.) 43. 15 x 13,5 cm. (Yapıştırma:
1.)

02. Binbir Barok. 19 Temmuz–30 Aralık 1997. (121 s.) 30. 15 x 13,5 cm. 1/3
03. İz Üstünde. 18 Ocak–26 Nisan 1998. (121 s.) 21. A5. (Desen: 4.)
04. Kestaneci. 2 Mayıs–17 Eylül 1998. (113 s.) 24. A5. Yapıştırma: 3. (Desen: 18.)
05. Bir Çölkeşin Doğum Kanları. 23 Eylül–31 Aralık 1998. (99 s.) 12. A5.
(Yapıştırma: 33. Desen: 18.)

06. Bir Ölünün Kenti Ziyaretleri. 3 Ocak–19 Nisan 1999. (113 s.) 27. A4.
(Yapıştırma: 11. Desen: 4.)

07. Altın Günler. 14 Ocak–14 Mart 1999. (133 s.) 11. 17,5 x 17 cm. (Yapıştırma: 1.
Desen: 9.)

08. Büyü Günleri. 17 Ocak–27 Şubat 1999. (105 s.) 28. 35 x 35 cm. (Yapıştırma:
60+. Desen: 2.)

09. Sülfür Günler. 7 Nisan–15 Eylül 1999. (87 s.) 10. 17,5 x 17 cm. (Yapıştırma: 1.)
10. Mühür Günleri. 15 Eylül–21 Kasım 1999. (67 s.) 8. 22 x 19,5 cm. (Yapıştırma:
12+.)

11. Ars Toporafika. 21 Haziran–2 Kasım 1999. (48 s.) 3. 12 x 19 cm. (Yapıştırma:
1, Desen: 12.)

12. Felsefetül Vesvesân. 25 Kasım 1999–10 Eylül 2000. (71 s.) 24. 33 x 23,5 cm.
(Yapıştırma: 19, Desen: 15.)
13. Doğu Seferi. 17 Mayıs–13 Eylül 2000. (85 s.) 7. 18 x 20 cm. (Yapıştırma: 2.)
14. Uzun Mektuplar Yılı. 6 Ekim 2000–24 Ocak 2001. (76 s.) 31. 33 x 23,5 cm.
(Yapıştırma: 2.)
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15. Tılsımlı Ayna. 12 Nisan 2001–10 Ağustos 2001. (81 s.) 24. 22,5 x 19,5 cm.
(Yapıştırma: 11.)

16. Sarayda Tek Başına. 11 Ağustos 2000–7 Kasım 2001. (77 s.) 12. 22,5 x 19,5
cm.
17. Düşlere Açılan Kış. 8 Kasım 2001–13 Ocak 2002. (80 s.) 21. 22,5 x 19,5 cm.
(Yapıştırma: 3.)

18. Saatli Maarif Takvimi. 18 Ocak–20 Şubat 2002. (73 s.) 24. 22,5 x 19,5 cm.
(Yapıştırma: 5, Desen: 27.)

19. Şampanya Kuyruğu. 3 Mart–13 Mayıs 2002. (80 s.) 12. 22,5 x 19,5 cm. 1/2
20. Yerdeğiştirmeler Mevsimi. 25 Mayıs–13 Eylül 2002. (76 s.) 21. 25 x 23,5 cm.
(Yapıştırma: 9)

21. Oulipo Dönemi. 29 Ağustos 2002–15 Haziran 2003. (261 s.) 76. A4.
(Yapıştırma: 23, Desen: 40.)

22. Et Caetera. 8 Haziran–19 Eylül 2003. (67 s.) 23. 29,5 x 29,5 cm. (Yapıştırma:
7, Desen: 2.)

23. Yıldız Defteri. 19 Eylül–10 Kasım 2003. (124 s.) 24. 24 x 16,5 cm. (Yapıştırma:
7, Desen: 4.) 1/2
24. İstanbul Güncesi. 13–17 Ocak 2003. (26 s.) 5. 10 x 14,5 cm. 1/4
25. İkinci İstanbul Güncesi. 5 Şubat 2003. (12 s) 1. A5. 1/2
26. İstanbul’da Kış. 12 Kasım–18 Aralık 2003. (136 s.) 15. 23,5 x 16,5. (Yapıştırma:
9, Desen: 1.) 1/2
27. Salyangozluk Dönemi. 7 Mart–12 Ekim 2004. (361 s.) 88. A4. (Yapıştırma: 57,
Desen: 9.)

28. Plastik Melek. 17 Aralık 2003–7 Mart 2004. (244 s.) 55. A4. (Yapıştırma: 16,
Desen: 7.)

29. Otuz Yaş Defteri. 14 Temmuz 2004. (20 s.) 1. 23,5 x 26 cm. (Yapıştırma: 2,
Desen: 4.)

30. Bodrum. 21–30 Temmuz 2004. (37 s.) 4. A5.
31. Norgunk. 13 Ekim–29 Aralık 2004. (114 s.) 43. 21 x 28 cm. (Yapıştırma: 17,
Desen: 6.)
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32. Baraka. 2 Ocak–18 Mart 2005. (119 s.) 38. A4. (Yapıştırma: 16, Desen: 4.)
33. Tavuklar. 19 Mart–26 Haziran 2005. (179) 47. A4. (Yapıştırma: 39, Desen: 1.)
34. Sarkis. 26 Haziran–3 Ekim 2005. (56 s.) 48. 30,5 x 28,5 cm. (Yapıştırma: 36,
Desen: 6.)

35. Temenos. 6 Ekim 2005–24 Ekim 2006. (325 s.) 101. A4. (Yapıştırma: 39, Desen:
4.)

36. Sandıma Güncesi. 24 Temmuz–3 Ağustos 2006. (133 s.) 15. A5.
37. Yollar. 24 Ekim 2006–28 Mart 2007. (183 s.) 37. A4. (Yapıştırma: 31, Desen: 6.)
38. Öldüren Dakikalar. 31 Ağustos–17 Eylül 2006. (85 s.) 7. 13,5 x 18,5 cm.
(Desen: 2.)

39. İstanbul Yolunun Yarısı. 28 Mart–18 Haziran 2007. (194 s.) 20. 16 x 23,5 cm.
(Yapıştırma: 8, Desen: 13.)

40. Duraklar. 20 Haziran–5 Kasım 2007. (175 s.) 36. A4. (Yapıştırma: 16, Desen: 3.)
41. Tür Kültü. 15 Kasım 2007–21 Mayıs 2009. (953 s.) 121. 16,5 x 24 cm.
(Yapıştırma: 147, Desen: 5.)

42. Hakik. 20 Mayıs 2008–29 Kasım 2008. (362 s.) 57. 14 x 17,5 cm. (Yapıştırma:
54, Desen: 7.)

43. Meander. 29 Kasım 2008–19 Şubat 2009. (238 s.) 42. A5. (Yapıştırma: 37,
Desen: 16.)

44. 114. 9 Temmuz–11 Eylül 2008. (58 s.) 16. 10,5 x 15 cm. (Yapıştırma: 15.)
45. Doğa Defteri. 3 Haziran 2009–4 Ekim 2009. (165 s.) 17. 21 x 27 cm.
(Yapıştırma: 10, Desen: 12.)

46. Konuş Tarih Konuş. 4 Ekim 2009–16 Şubat 2010. (232 s.) 31. 16,5 x 23,5 cm.
(Yapıştırma: 15, Desen: 25.)

47. Kırk Üçüncü Defter. 17 Şubat 2010–24 Mart 2010. (147 s.) 22. A5. (Yapıştırma:
20, Desen: 22.)

48. Kırk Dördüncü Defter. 20 Nisan–26 Eylül 2010. (135 s.) 21. 23,5 x 23,5 cm.
(Yapıştırma: 2, Desen: 7.)

49. Tarantula. 26 Eylül 2010–8 Şubat 2011. (135 s.) 20. 23,5 x 23,5 cm. (Yapıştırma:
16, Desen: 7.)

50. Pan. 8 Şubat 2011–4 Ağustos 2011. (135 s.) 24. 23,5 x 23,5 cm. (Yapıştırma:
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32, Desen: 15.)

51. Codex. 10 Ağustos 2011–30 Mayıs 2012. (297 s.) 43. 19 x 24 cm. (Yapıştırma:
33, Desen: 15.)

52. Berlin. 31 Mayıs–13 Ekim 2012. (198 s.) 33. 20,5 x 24,5 cm. (Yapıştırma: 28,
Desen: 17.)

53. Berlin Elli Buçuk. 11–18 Temmuz 2013. (220 s.) 18. 15 x 21 cm. (Yapıştırma: 1,
Desen: 3.)

54. Tahta Şehir. 15 Ekim 2012–16 Şubat 2013. (194 s.) 31. 20,5 x 24,5 cm.
(Yapıştırma: 18, Desen: 3.)

55. El. 2 Mart 2013–10 Nisan 2014. (609 s.) 81. 20 x 24 cm. (Yapıştırma: 55, Desen:
7.)

56. Kült. 10 Nisan–9 Haziran 2014. (189 s.) 13. A5. (Yapıştırma: 8, Desen: 8.)
57. Kül. 10 Haziran 2014–23 Mayıs 2015. (835 s.) 103. 20 x 24 cm. (Yapıştırma: 65,
Desen: 75.)

58. Tül. 7 Haziran 2015–15 Ocak 2016. (253 s.) 63. A4. (Yapıştırma: 16, Desen: 15.)
59. Zoo. 15 Ocak–18 Nisan 2016. (109 s.) 18. 20 x 27,5 cm. (Yapıştırma: 3, Desen:
5.)

60. Kara Defter. 1 Mayıs–5 Kasım 2016. (195 s.) 52. 25 x 33,5 cm. (Yapıştırma: 7,
Desen: 6.)

61. İkiz Defter. 6 Kasım 2016–23 Haziran 2017. (299 s.) 41. 20,5 x 26 cm.
(Yapıştırma: 17, Desen: 14.)

62. Beyaz Defter. 6 Temmuz 2017–2 Ocak 2018. (303 s.) 46. 20,5 x 26 cm.
(Yapıştırma: 17.)

63. Yas. 5 Ocak–5 Eylül 2018. (300 s.) 78. 20,5 x 26 cm. (Yapıştırma: 39, Desen: 1.)
64. Gri Zamanlar. 5 Eylül-12 Temmuz 2019. (300 s.) 67. 21 x 25 cm. (Yapıştırma:
24, Desen: 8.)

65. Gümüş Defter. 14 Temmuz-7 Eylül 2019. (169 s.) 39. 11 x 16 cm. (Yapıştırma:
6, Desen: 2.)
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