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Önsöz

Çapak, üçüncü sayısına “Yaban” temasıyla çıkıyor. “Yaban” ın insan bulunmayan ıssız yerler ve burada 
yaşayan canlılar anlamını, çeşitliliğe, farklı olana yakınlaşmaya, yaban olanı kucaklamaya çalışarak, 
canlılığın her formuna temas ederek aşındırıyor. Kapsayıcılığını kuşaklar arası, şehirler arası, canlılar arası 
bir yakınlaşmayla ölçüyor.

Kapağında 8 yaşındaki Ahmed Kagan Oskay”ın hayvan, bitki ve insan formunun bir aradalığında, biçimsel 
ve duyusal olarak araya konan mesafeleri göz ardı eden resmine yer veriyor. Funda Susamoğlu’nun “Baş-
ladığın Yere Dönmek” metni ise aynı hassasiyetle, yabanı; türler arası ilişkinin sınırlarının kalktığı örnekler 
üzerinden ele alıyor ve bizi, insanın yaşam becerilerini gözden geçirmesi gereken bir alana çekiyor.

Böyle bir alanı tahayyül etmeye başladığımızda, yaşayan bir örnek olarak Sarıkeçili Yörükleri topluluğu 
çıkıyor karşımıza. Sarıkeçili Yörüklerinden Oğuzhan Çoban ile Yörük yaşamı ve Geççi hareketini konuştu-
ğumuz söyleşi; doğadaki kolektiviteye, biyoçeşitliliğe ve iklim krizine odaklanıyor. Esra Ertuğrul Tom-
suk’un Çankırı Alp Sarı Göleti’ndeki tahribata yakın plandan baktığı sergisi de insan yapımı felakete inat 
yeşeren mikro yaşam alanlarını gösterirken doğanın beraber yaşamı büyütme konusundaki maharetini 
hatırlatıyor. Sergi üzerine yaptığımız söyleşi, ihtilafsız bir doğa kesiti olarak görünen şeyin nasıl bir 
gerilimli uzlaşmanın sonucu olduğu fikri üzerinden ilerliyor.

“Ya (hep) Beraber?” başlıklı yazısında Esra Oskay ortaklaşarak düşünmenin ve üretmenin farklı formlarını 
kişisel bir deneyimden yola çıkarak Çanakkale Bienali’nde yer alan çalışmalar üzerinden okuyor. Gözde 
Mulla’nın yazısı da bir fabrika kurgusuna dayanan Evren Selçuk’un “Standard Profile: Üretim & Hayal 
Kırıklığı” sergisini takip ederken “birlikte üretim”i, sanat alanının sınırında fakat bir o kadar da her şeyin 
içinde bir karşılaşma olarak ele alıyor.   

Birbirine uzanmanın inancıyla planladığımız “Orta sayfa” için A. Ceren Solmaz’ın ürettiği çalışma; insanın 
doğa üzerindeki hakimiyetiyle yaban olanla arasına giren mesafeden ortaya çıkıyor. Deniz Altay’ın kişisel 
yaşamında nesnelerle kurduğu ilişkiden hareket ederek oluşturduğu portfolyosu ise cam kavanozların ve 
insan figürünün çerçevesinin içine damıttığı doğa fragmanlarıyla şekilleniyor.

Gürçim Yılmaz’ın Susan Hawthorne’dan çevirdiği “The Wild Poet’s Manifesto” metninde, yaban, kadın 
bedeninin metalaşmasına karşı çıkabilmek için öykünülmesi gereken bir nitelik olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu sayının diğer çevirisi ise insanın dilsiz olana dil verme, doğaya kendine ait sıfatlar türetme huyunun 
vardığı şiddeti ele alan Gizem Ünlü’nün Türkçeleştirdiği Michael Taussig’in “The Language of Flowers” 
metni, darağaçlarının ve ölümün etrafında yeşeren adam otunun izini sürerken doğaya yansıttığımız 
insansı niteliklere bakıyor.

Bu sayının oluşturulma sürecinde bizimle düşüncelerini paylaşan, ortaklaştığımız herkese gönülden 
teşekkür ederiz. İyi okumalar dileriz.  

Esra Oskay & Seniha Ünay
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    BAŞLADIĞIN YERE DÖNMEK
Funda Susamoğlu

Kaynaklar tükenirken, bugün sınırlı alanda daha sınırlı hayatlar 

yaşama becerimiz öne çıkıyor. İlkel olanın bakışı, gelişme diye bize 

sunulana kıyasla zengin ve aydınlatıcı görünüyor. İnsan denen 

canlının istilacı tavrının oluşturduğu koşullarda, insanın artık kendi 

konumundan şüphe duyması ve dünyayla ilişkilenme biçimini 

sorgulaması gerekli. Türler arası ilişki, hiyerarşi ve ayrışmadan uzak, 

bütünlük içinde ele alınmadığı sürece bir dengeden söz etmek 

mümkün değil.  Gökte uçanla yere köklenen, dört ayak koşanla suda 

yüzen arasındaki bütünlüğün içselleştiririldiği bir yaşam bilgisi 

yeniden bir ihtiyaç.

Bu eski bilginin mantığını Levi Strauss, yerli kabilelerin doğa ve kültür 

arasındaki mesafeyi katetme becerileri ve oluşturdukları geçişken 

dizgelerde incelemektedir. Bitki, hayvan, coğrafya ve nesne tanımları 

çapraz bağlarla birbiriyle ilişki içinde kategorize edilirken; tüm 

topluluk içi -evlilik ve takas gibi- ilişkiler de doğayla organik bir bağ 

içinde şekillenmektedir. Filin çamurda bıraktığı ayak iziyle şekillenen 

toprak parçalarını kap olarak kullanan yerliler için fil ve kil girift bir 

şekilde ilişkilenmektedir. Bir toprak kabın içinde gömülü olan bilgi, 

İnci Eviner’in “Gövde Coğrafyası” serisinde, deri ve bakır kullanarak 

şekillendirdiği yüzeylerde de okunmaktadır. Sanatçı bu serisinde, 

bedeni ötekiyle kurduğu ilişki üzerinden ele alan, hayvan ve toprakla 

iç içe kurguladığı imgeler toplamını “tarihin iktidar aygıtına 

dönüştüremediği bozkırda yürümek, çizgiyi boşlukta yürütmek…” 

diye ifade ettiği bir topografyaya dönüştürmektedir (Eviner, 1995: 

19). 

İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.
www.fundasusam.com
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Türleri sınıflandırmak için geliştirdikleri geçişken dizgelerde farklı 

toplulukların bütüncül bakışları öne çıkmaktadır.  Turna kuşu gökle, 

kızıl kuş güneşle, kartal dağ ile eşleşebilmektedir. “Demek ki, tür 

kavramının bir iç devingenliği var: iki dizge arasında asılı kalmış bir 

toplam olarak, tür bir çokluğun birliğinden bir birliğin çeşitliliğine 

geçmeyi sağlayan (hatta bunu zorunlu kılan) bir işleçtir” (Levi 

Strauss 2016,187). Kartalı şimşekle, şimşeği ateşle, ateşi kömürle, 

kömürü toprakla bağlayan düşünceyle kartalın konumu 

kavranmaktadır. Kartal avı örneğinde ise, geçişken dizgeler içinde 

insanın konumu da ele alınmaktadır. Açılan çukurun içine yerleşen 

avcı, koyduğu yeme yaklaşmasını beklediği hayvanı çıplak elleriyle 

yakalar. Çukurun içinde bekleyen insan hem av hem de avcının 

kendisidir. Ancak tuzağa düşen hayvanın konumunu içselleştirerek, 

onun yerine geçerek avlanmayı başarabilmektedir (Levi-Strauss 

2016: 69-95).

Başladığın Yere Dönmek
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İnci Eviner, Gövde Coğrafyası, 1995, 
Arter Koleksiyonu



Bu ortak zemini paylaştığımız tüm canlılarla kurduğumuz ilişkinin 

şekli bizi de tanımlarken, tavrıyla bir başka yeni zaman kahramanı 

olan Ispartalı Melahat Peker, diktiği fideyi kesen belediyenin kapısına 

fidesini sırtlayıp dayanır. Onun gözyaşlarının gerçekliği ve belediye 

başkanının eğreti makamı birbirine çarpar haberin görselinde. Kamu 

alanı olan kaldırıma, dikim yapmak yasak olduğu için kesilen fidenin, 

anlamlandırması imkânsız durumuna isyan etmektedir: “Bu fidana 

çocuk gibi baktım. Bir ağacı sığdıramadılar” sözleri sadece aklıyla 

değil kalbiyle kavrayan bu kişinin doğal tepkisidir.Büyüttüğü fidenin 

yasını tutan Melahat Teyze, medyada sıra dışı bir haber olarak 

karşılık bulur.

Bugün binaların içinde geçen hayatlarımızda, bize dünyayla 

kurduğumuz ilişkiyi tazelememizi sağlayacak ritüellere, öğretilere 

yeniden bakmaya ihtiyaç duymaktayız. İnsanın doğayla kurduğu 

maskülen sömürgeci ilişkinin yanı sıra romantize edilen doğa fikrini 

ele alan sanatçı Jonathas de Adrade, etnografik belgeleme 

stratejilerini kullanarak anlatısını kurgulamaktadır. Sanatçının 

Brezilya’da balıkçılarla bir ritueli canlandıran “The Fish/ Balık” video 

serisi, av ve avcı arasındaki derin ilişkiyi görseller. Avcı yakaladığı 

balığa sarılarak, sebep olduğu ölüm sürecine eşlik ederken, 

sahiplenme ve minnet adeta yeni bir tür mit inandırıcılığındadır. İnsan 

olmayanlarla ilişki içindeki insanın, şiddet ve şefkat arasında gidip 

gelen sınırın genişlediği yerde, nefes alıp vermek ortak bir zemine 

dönüşmektedir. 

Başladığın Yere Dönmek
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Jonathas de Adrade, “The Fish/ 
Balık”, 2016



İşte tam bu kesişmede, kendini savunamayacak olan canlının hakkını 

arayan, acısını içselleştiren bir bakış önümüze çıkmaktadır. Bir 

fideyle bir çocuğu eş tutan kavrayışta, yanmasına izin verilen orman 

alanlarını futbol sahalarıyla ölçmenin imkânsızlığı vardır. 

Beraberinde içinde yaşamını sürdüren binlerce canlıyı kaybederken, 

bizim de bir parçamızın artık daha az canlı olduğuyla yüzleşmek 

gerekli. Geçen yaz Marmaris’te başlayan büyük orman yangınından 

bir yıl sonra, geriye kalan kel tepelere baktığımda; mezarlığa kadar 

inen yangında, kararmış gövdeleriyle kurumuş çamların mezar 

taşlarıyla yan yana duruşu büyük ve sessiz bir sonu hissettiriyordu. 

Canlı olmanın binbir hâlini kavramak, belki aklınla kavrayamasan da, 

bilmediğinin varlığına saygı duymak tek çıkış yolu gibi görünüyor. 

Haraway’in “birlikte oluş/ becoming with” ifadesi, yalıtılmış olmayan 

ve içinde bulunduğu kolektif ağların bir parçası olarak konumlanma 

hâlini içselleştirmeyi öneriyor (2010:40). Yaban, bugün içinde senin 

gibilerin olmadığı o yabancı yere fiziken olmasa da zihnen ulaşmayı 

ve o mesafeyi katedebilmeyi gerektiriyor.

Başladığın Yere Dönmek

Belediye Başkanının Odasında 
Melehat Peker,   30.07.2017, 
Hürriyet Pazar Haber. 
Link: https://l24.im/aZ84Pc
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İlkel olanın önceliği yaşamın döngüsünü sürdürebilmek üzerineyken, 

bunun için çalışmada büyünün ve tekniğin bilgisi içselleştirilmiş bir 

bütün olarak işlev görüyor. Mağara duvarına işlenen resim gibi hem 

ritüelin umudu, hem şifacının bilgisi iç içedir. Bu yaklaşımla ritüeller 

doğadan aldığını doğaya, bir karşı-bağış ya da armağan olarak 

vermek üzerine kurulu bir alışveriştir. Bu alışveriş kâr etme 

zihniyetinden uzaktadır. “Burada zenginliğin tözü değiş tokuşun 

kendisidir” (Baudrillard 1998:76). Bütünün bir parçası olarak kendini 

konumlandıran ilkel denen insanın, öncelikleri yeniden gözden 

geçiren ilksel bakışı, bugün sadeleşmek zorunda olan hayatlarımızda 

gerekli olan tavrı barındırmaktadır.

Başladığın Yere Dönmek
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Yaşamın döngüsünü merkeze alan bir rota üzerinde; bildik 

mülkiyet anlayışına direnen, adaleti canlılar arasındaki 

kaçınılmaz teması merkeze alarak tanımlayan, ekolojik bir 

bakış açısıyla doğaya ve yabana dokunan bir topluluk 

Sarıkeçililer. Bugünün şartları içinde böylesi bir yaşam kimine 

göre ütopik, kimine göre hükümsüz, kimine göreyse geçmişte 

kalmış bir düşünceyi yansıtıyor. GEÇÇİ, tam göçebe Sarıkeçili 

topluluğunun mevcut sistemde var olma direnciyle 

topluluğun işletme kimliği olarak karşımıza çıkıyor. Aynı 

zamanda GEÇÇİ, canlılığın her formuna saygı duyan göçebe 

yaşam biçiminin, varlığını sürdürmesi için bilimsel 

çalışmalarda paydaş olan kolektif bir çabayı da ortaya 

koyuyor. Sarıkeçililer’den Oğuzhan Çoban ile  GEÇÇİ’yi, yabanı, 

iklim kriziyle mücadelede bir öneri olarak gördükleri sürekli 

hareket halindeki yaşam biçimlerini konuştuk.     

   BÜTÜNCÜL BİR YAŞAMIN 
ROTASINDA SARIKEÇİLİLER
TOPLULUĞU VE GEÇÇİ HAREKETİ

info@gecci.org 

Söyleşi: 

Esra Oskay & Seniha Ünay

Esra OSKAY- Ankara’da yaşıyor ve 
üretiyor. / www.esraoskay.com 

Seniha ÜNAY-Düzce’de yaşıyor ve 
üretiyor. / www.senihaunay.com

Oğuzhan Çoban
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Öncelikle GEÇÇİ’den bahsedebilir misiniz? GEÇÇİ kimdir ve ne 

yapar? 

GEÇÇİ halen göçebe bir yaşam ve üretim biçimine sahip olan, göçebe 

hayvancılıkla uğraşan Sarıkeçililer’in; mevcut sistemde göçebe 

olarak yaşamanın beraberinde getirdiği zorlukların tümüyle 

mücadele etmek için topluluğun içerisinden kurulmuş topluluk 

temelli bir sosyal işletmedir. Eğer göçebe iseniz ve iklim krizinin 

etkileri, pazar bulamama gibi pek çok dış etmen tarafından aynı anda 

tehdit ediliyorsanız bunların hepsi ile mücadele edebilmek için 

yerleşik sistemin içerisinden mevcut bir modele ihtiyacınız vardır. 

GEÇÇİ topluluğun içinden çıkmış topluluk temelli bir sosyal 

işletmedir.  Topluluk temeli şu anlama geliyor: GEÇÇİ bütün 

faaliyetlerinde, planlamalarında ve girişimlerinde topluluğun üretim 

sürecinde güttüğü kaygıları güder.  Sürecin tüm çıktılarını topluluğu 

ile paylaşır ve ilkelerini topluluğa göre belirler.  Günümüz şartlarında 

adil ticaret yapar. İnsanlar için gıda güvenliği sağlar. İklim krizi ve 

biyoçeşitliliğin yok oluşu ile mücadele eden yöntemleri savunur ve 

yaygınlaştırmaya çalışır. Topluluğun farklılıklarını ortaya koymak için 

bilimsel çalışmalar yapar. Topluluğun farklılıklarını ortaya koymak 

için bilimsel çalışmalar yapar veyahut da bilimsel çalışmaları 

destekleyen paydaşlardan biri olur.

GEÇÇİ bugün, göçebe bir topluluğun mevcut düzende var olabilme 

biçimidir, diyebiliriz.
Fotoğraf: Cem Türkel
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   Bütüncül Bir Yaşamın 
Rotasında Sarıkeçililer

Topluluğu Ve Geççi Hareketi



Türkiye’de konar göçerliğin önüne türlü engeller konduğunu 

biliyoruz. Kendi yurdunda bu sebeplerden ötürü bir nevi yabancı 

olmak neye benziyor?

Bizim mücadele ettiğimiz sistem; yerleşik, sabit, mümkün olduğunca 

devinimlere, yeniliklere, değişimlere karşı; tek tip ve kendinden olanı 

sevip diğerini dışlayan bir kültürel yapıdır. Dolayısıyla bu yapı, 

etrafında değişen, devinen her şeyi yabancı olmakla itham ediyor. O 

bakış açısına sahip olduğunuz anda yaban sizin için şu anlamı ifade 

ediyor:  Tek tip olmayan, değişikliğe, çeşitliliğe, onun kendi ahengine 

sahip; ama sizin onun dışında olduğunuz bir düzen. Yabancılaşma 

buna denk geliyor. Biz hareketli bir topluluğuz; onlar devinmezken 

biz, üç ay burada vakit geçirebiliriz; onların yaşam alanını onlarla 

paylaşabiliriz ama sonraki üç ay bambaşka bir yerde olabiliriz. 

Dolayısıyla, sabit olan için karşısındaki bir yabancı, kendisinden değil 

ve tehdit olarak görülüyor.

Bizim taraf için şöyle bir durum var: 1940’lı yıllarda yaşıyoruz ve tapu 

kadastro diye bir şey geliyor. Osmanlı'da zilliyet denen bir tapu var. 

Zilyet kullanım hakkı devridir. Bu sistem analog bir sistem olduğu için 

çok adil ve çok daha hakkaniyetli çalışıyor. Mülk kimseye ait değildir 

ve toprak, onun üzerinde yaşayanın, onu kullananındır düşüncesine 

dayanıyor. Bu zilliyet döneminde otlaklar, göçebe topluluklara da 

paylaştırılıyor. Tapu geldiğinde ise göçebeliğin aksine sabit bir yaşam 

bekleniyor. İnsanlar ancak bu şartı sağlayınca tapu alabiliyor. 

Dolayısıyla bizim açımızdan günümüzde bu sistemdeki farkı ve 

kırılmayı ilk ortaya koyan şey tapuya verilen değerdir.
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   Bütüncül Bir Yaşamın 
Rotasında Sarıkeçililer

Topluluğu Ve Geççi Hareketi



Çapak’ın bu sayısının teması “Yaban”. Yaban’ı temelde “yerleşim 

bölgelerinin dışında kalan ıssız bir yer, bu yerde yaşayan canlıların 

faunası, florası” olarak tanımlayabiliriz. Biraz kendine haslığa, özgür 

yaşamaya, nadide bir dengeye işaret ediyor. Tam bu noktada “yaban” 

temasında GEÇÇİ’yle ortaklaşabileceğimizi düşündük. Merkezi 

yönetimin toprağa sabit, toprağı arsalaştıran, mülkiyeti seven 

ideolojisinde “yaban” olmak sizce nasıl bir şey?

Yaban farklılıkların içerisinde ahenkle var olabildiğin de bir yer. Bizim 

üretim biçimimiz yabana uyumlu, yaban içerisinde bir yaşam 

biçimidir. Kısa bir örnek vermek istiyorum: Pandemi döneminde 

kışlak olarak kullandığımız Mersin'deki sahil bölgesinde belki 15 

yıldır başkası tarafından kullanılmayan eski bir sahil yolundan yaşam 

alanımıza doğru hareket ederken bizim sürülerin 100 metre 

öncesinde yaban keçileri ile karşılaştık. Biz, bu yaban keçileri ile 

bizim yaşadığımız keçilerin kan karışımı olduğunu iddia ediyoruz. 

Ankara'dan bir öğretim görevlisi hocamızla da yakında bunun 

bilimsel bir araştırmasına gireceğiz.

Biz, yaban içerisinde, yabanın yaşadığı alanda, yabanın yaşamını 

takip edip; onlara zarar vermeden, onları ürkütmeden, onlarla birlikte 

yaşayabilecek rütbeye ulaşabildik.  Bunu sürdürebiliyoruz. 

Dolayısıyla biz, yabanın içerisinde yabanıl üreticileriz. Yabanla bizim 

bağımız kesinlikle budur. Biz yabanız.

Yabandaysanız yalnız değilsinizdir. En azından toprak sizinle, kurt 

sizinle, kuş sizinledir. Eğer bugün akbabalar mahkemeye gidip bir suç 

duyurusunda bulunabiliyor olsalardı, inanın bu mücadeleyi biz değil 

akbabalar veriyor olurdu. Onlar yapamadığı için biz (Göçebeler) 

buradayız.  Yabandan bunu yapabilecek tek kişi, tek yetkin, bu 

sisteme ayak uydurabilen tek canlı biz olduğumuz için buradayız ve 

mücadele ediyoruz.
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Yaban keçileriyle sizin keçilerinizin bir şekilde ortada buluştuğu bir 

aktarıma işaret ediyor sanki dediğiniz. Nasıl bir şey fark ettiniz bu 

süreçte? Bahsettiğiniz araştırma nasıl ilerliyor?

İki türlü araştırma yürütülecek: Biri, öğretim üyesi hocamızla, 

hayvanlardan salgı örneği alarak genetik benzerliklere bakılacak olan 

çalışma; ikincisi de şu anda üzerinde çalıştığımız özellikle yırtıcı, 

etobur hayvanların bizim göçümüzü takip ettikleri fikrine dayanan 

çalışmadır. Bu konudaki bilgimizi, sürülerimize GPS cihazı takarak ve 

bazı geçiş bölgelerine fotokapanlar koyarak ispatlamak istiyoruz. Bu 

göç sadece göçebe hayvancılığın değil Akdeniz Bölgesinde yaşayan 

etoburdan otobura birçok canlı türünün göçüdür. Bu hepimizin 

kullandığı bir rotadır. Dolayısıyla bizim su bulabildiğimiz kaynaklarda 

onlar da su bulabiliyorlar. Eğer biz su bulamıyorsak eminiz ki onlar da 

su bulamıyorlar. Onların bir kaynağın suyu kesildiğinde ya da başka 

bir yere aktarıldığında onunla mücadele edebilecek yöntemleri yok. 

Örneğin demir boru ile nasıl mücadele edebileceklerini bilmiyorlar. 

Orada bir haksızlık varsa ve mücadele edilecekse, örneğin yabana ait 

birşey gasp edilip merkezi sisteme dâhil edilmeye çalışılıyorsa o 

yaşamın içinde olup onu savunmak bize düşüyor. Aramızdaki ilişki de 

biraz böyle bir şey.
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Keçileriniz sizinle ve yaban hayatı arasında arada bir yerde. Burada 

nasıl bir akış var, kendi keçilerinizle ilişkiniz nasıl?

Bizim çobanlığımız biraz farklıdır. Biz aslında çobanlık yaparken 

hayvanları yönlendirmiyoruz; biz, hayvanları takip ediyoruz. Sadece 

tarımsal alanlar, orman dikim sahaları gibi bize yasaklanan alanlarda 

sorun yaşamamak için hayvanlarımıza müdahale edip, onları bu 

alanlardan çıkartıyoruz ya da güvenlik için sürünün bir arada 

kalmasını sağlıyoruz. Hayvanlarımız onlara sunduğumuz bu güvenlik 

avantajının çok kısa sürede farkına varıp, karşılığını bizimle birlikte 

kalarak gösteriyorlar. Onlar da bunun karşılığında sizinle simbiyotik 

bir ilişkiye girmeyi kabul ediyorlar. Keçilerle aramızdaki ilişki budur.

Son beş yılda çobanlıkta hayatımıza bir anekdot girdi maalesef. 

Ermenek’te bir baraj yapıldı ve barajın yanında geçmemiz gereken bir 

kilometrelik bir tünel var. Bu tünelin içinden hayvanlarımızı geçirmek 

zorundayız. Binlerce canlının o tünelden geçmesi gerekiyor ve biz o 

keçileri uğraşa uğraşa, 8-10 aile bir araya gelerek zorla oradan 

geçirmeyi başarıyoruz. Dağ keçileri nasıl geçecek, kurtlar nasıl 

geçecek, tilki nasıl geçecek, başka canlılar nasıl geçecek o tünelden, 

siz düşünün… Hayvanları sadece orada modern çobanlık 

yöntemleriyle bizim istediğimiz yere götürüyoruz, onun haricindeki 

zamanlarda biz keçileri takip ediyoruz.
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Yaban keçileriyle sizin keçilerinizin bir şekilde ortada buluştuğu bir 

aktarıma işaret ediyor sanki dediğiniz. Nasıl bir şey fark ettiniz bu 

süreçte? Bahsettiğiniz araştırma nasıl ilerliyor?

İki türlü araştırma yürütülecek: Biri, öğretim üyesi hocamızla, 

hayvanlardan salgı örneği alarak genetik benzerliklere bakılacak olan 

çalışma; ikincisi de şu anda üzerinde çalıştığımız özellikle yırtıcı, 

etobur hayvanların bizim göçümüzü takip ettikleri fikrine dayanan 

çalışmadır. Bu konudaki bilgimizi, sürülerimize GPS cihazı takarak ve 

bazı geçiş bölgelerine fotokapanlar koyarak ispatlamak istiyoruz. Bu 

göç sadece göçebe hayvancılığın değil Akdeniz Bölgesinde yaşayan 

etoburdan otobura birçok canlı türünün göçüdür. Bu hepimizin 

kullandığı bir rotadır. Dolayısıyla bizim su bulabildiğimiz kaynaklarda 

onlar da su bulabiliyorlar. Eğer biz su bulamıyorsak eminiz ki onlar da 

su bulamıyorlar. Onların bir kaynağın suyu kesildiğinde ya da başka 

bir yere aktarıldığında onunla mücadele edebilecek yöntemleri yok. 

Örneğin demir boru ile nasıl mücadele edebileceklerini bilmiyorlar. 

Orada bir haksızlık varsa ve mücadele edilecekse, örneğin yabana ait 

birşey gasp edilip merkezi sisteme dâhil edilmeye çalışılıyorsa o 

yaşamın içinde olup onu savunmak bize düşüyor. Aramızdaki ilişki de 

biraz böyle bir şey.

Nasıl bir hareketten ve yaşam biçiminden bahsettiğinizi 

anlayabilmek için tamamen meraktan soruyoruz, kaç tane keçi var? 

100-120 Sarıkeçili ailelerinin toplamında 200 bin civarında ana 

keçinin olduğunu var sayıyoruz. Kesin sayıdan henüz emin değiliz, 

çalışmasını yapıyoruz, ulaşacağız umarım. Bahar göçü döneminde 

bu sayı oğlaklarla beraber yaklaşık 300.000'e çıkabiliyor. Ortalama 

bir ailede ise 300- 350 arası keçi olabiliyor. Bizde hayvan sayısı 

netleştirilemez, verim ya da varlık sayıyla bilinmez. Maalesef mevcut 

düzendeki ekonomik koşullar, pazara ulaşım ya da diğer ekonomik 

zorluklar üstüne gelince insanlar o alanda üretebileceklerinden daha 

fazla hayvan üretmeye meyleder oldular. Bunu engellemek için biz de 

ekonomik çözüm arayışındayız. Daha doğrusu çözüm değil de bir 

süreç yürüttüğümüzden bahsedebiliriz.

Sarıkeçililer’i ilk defa duyacak olanlar için göç rotanızdan, yaşam 

alanınızdan bahsedebilir misiniz?

Aslında bizim yaşam alanımız bundan yaklaşık 100 yıl öncesine 

kadar Ege'den Muğla'dan başlayıp Hatay'a kadar uzanan bir 

coğrafyaydı. Bu güzergah, batıdan turizmin doğudan tarımın 

baskısıyla şu an Mersin ve Konya arasındaki dar bir koridorda devam 

ediyor. Yazın Konya Bölgesinde: görece daha serin ve bitkileri daha 

geç olgunlaştıran, bin metre üzeri rakımlı yaylalarda; kışın ise 500 

metreye kadar yüksekliği olan kar ve sert mevsim koşulları görmeyen 

sahil alanlarında hareket halinde hayvancılık yaparak yaşıyoruz. 

Yaşam alanımızın daralmasının yanı sıra bütün bir coğrafyanın 

yerleşik hale geçirilmesiyle bizim bulunduğumuz bölgede ancak 

100-120 ailenin yaşayabileceği bir alan kaldı.
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Bu süreç içerisinde yaşam alanımız büyük bir yok oluşa uğradı ama 

biz göçebeliğe devam etmek istiyoruz. Biz bundan başka bir iş ya da 

başka bir yaşam biçimi kabul etmiyoruz. Üretimden de önce bu bizim 

yaşam biçimimizin ta kendisi. Bu yaşamdan (göçebelikten) 

vazgeçmek demek elimizden alınan bir üretme hakkından ya da 

kaybettiğimiz bir paradan vazgeçmek değil,  yaşama şeklimizden 

vazgeçmek demektir. Bu yaşam biçimini değiştirmektense 

hayvancılığı bırakabiliriz ama biz yine o dağlarda, oradan oraya göç 

ediyor oluruz. O keçiler Mayıs ayında neredeyse bizim de Mayıs 

ayında yaşayacağımız yer orasıdır. Bu, bizim genetiğimize, bizim 

dna'ımıza kodlanmış olan bir şeydir.

Geçen sene orman yangınları gündemimizi uzun süre meşgul 

etmişti. Yangınlar sonrası Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma 

Derneği Başkanı Pervin Savran’ın sözleri çok ses getirmişti. 

Keçilerin girmediği, otlamadığı ormanların yangınlara ne kadar açık 

olduğunu anlatmıştı. Bu sözlerde doğayı yaşamına kılavuz eden 

bilgeliğin bugünün sorunlarına ne kadar berrak bakabildiğini gördük. 

İnsanın insana, insanın hayvana, ota, ağaca bağı üzerinden yaşama 

bakan bir düşüncenin ne kadar kadim ve yakın olduğunu, böylesi bir 

bakışın aslında ne ütopik ne de imkansız olduğunu hatırladık. Bu 

bütüncül yaşamın aklımıza yeniden getirdiği bu yerel bilgiden 

bahsedebilir misiniz biraz?

Geleneksel ekolojik bilgi diye tarif ettiğimiz bu bilgi çok önemlidir. 

Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir başka yerdeki modeli 

getirip uygulamaya çalıştığınızda bu ekolojik bir yapı olmuyor. 

Örneğin bir yere fidan diktiğinizde orası ormana dönüşmüyor.  Eğer 
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orada ağaçlar tutarsa iyi ihtimalle, orası bir fidanlık olur ama bir 

orman yaratmış olmazsınız. İnsanların bizim de içinde yaşadığımız 

yabana bakış açısı da biraz böyledir. Bugün Türkiye'nin ormanlarını 

işleten kurumdan tutun da o ormanın içerisinde yaşayan köylülere 

kadar ormana yapılan müdahale tam olarak şöyledir:  Kesmekle 

orman mı biter ya da yerine dikeriz orman olur. İçinde yaşayan 

binlerce canlıyla yüzlerce yılda oluşmuş bir sistemin, yerine dikilen 

birkaç fidan ve etrafına çevrilen telle bir orman olacağı düşünülüyor.

Oysa ormandan, yabandan ve her şeyin hareketliliğinden 

bahsetmeliyiz. Örneğin tohum aktarımı için rüzgar gibi yöntemlerle 

çok kısa sürede sorun yaşarsınız. Eğer uzun mesafede tohum 

aktarımının var olmasını istiyorsanız -yaban olabilmesi için- oraya 

bir hayvanın gidiyor olması gerekir. Dolayısıyla sizin fidan dikip 

etrafını telle çevirdiğiniz alan, hayvanat bahçesi gibi ormandan en 

uzak şeye dönüşür.

Buradan hareketle mücadelenizin, Sarıkeçili Yörükleri’ne odaklanan 

ama en temelde kültürel, toplumsal bir geleneği sürdürme çabasında 

karşılaşılan hak ihlallerini de gündeme getirdiğini düşünebilir miyiz? 

Hatta konuya sadece insanı merkeze alarak değil diğer canlıları da 

dâhil ederek yaklaştığınızı söyleyebilir miyiz?   

İnsan merkezci tutumlar maalesef iklim adaleti için doğru yöntemler 

değildir. Bir yerin bir alanın ya da bir türün korunmasından 

bahsediyorsak öncelikle onun doğal sistem içerisinde nasıl var 

olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugün Torosları koruyalım diye 

Antalya'da bir dağın etrafına komple tel çevirince Toroslar’daki bir 

sistemi ya da herhangi bir Toros Dağı'nı korumuş olmuyorsunuz. 

Orada en fazla bir park, bir müze oluşturmuş oluyorsunuz.

İklim krizi gibi büyük bir felaketle yüz yüzeyiz, artık 20 yıl önceki 

şansımız yok.  Bir felaket zincirinin içerisinde sürekli iklim afetleri, 

iklim olayları ile karşılaşıyoruz. Pek çok su kaynağımızı kaybettik. 

Acil olarak toparlanmamız gerekiyor.  Bu felaket zinciri içerisinde 

insan merkezli düşünüp aynı hataları tekrar etmenin hiç bir anlamı 

yok diye düşünüyorum. 
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Peki, biz Sarıkeçililer, nasıl bu durumun içerisinde insan merkezci 

değil de ekolojik dengenin kendisini,   iklimi,   biyoçeşitliliği merkeze 

alarak yaşıyoruz?  Biz bunu en kolay şekilde zaten var olan, tüm 

canlıların bir arada yaşayabildiği bir sisteme adapte olarak 

yapıyoruz. Örneğin bugün akbabaları koruyabilmek için Akbaba 

Koruma Programı diye Akdeniz'de bir program başlatıldı. Akbabaların 

neden azaldığı ve ölüm nedenleri araştırılıyor. Bunun iki sebebi var. 

Birincisi göçebe hayvancıların çıkarıldığı otlaklarda orman yayılımı 

hızla artıyor ve orman büyümeye devam etmek için mera alanını ele 

geçiriyor. Dolayısıyla akbabanın avlanabileceği açıklık alanlar 

azalmış oluyor. İkincisi de hayvan sayısı azaldığı için akbabalar leş 

bulamıyorlar ve besin kaynaklarına ulaşamıyorlar.  Bu besin zincirinin 

sağlanabilmesi için günümüzdeki en kolay hareket, o bölgede göçebe 

hayvancılık yapabilen bir modelin uygulamaya konmasıdır. Besin 

zincirinin içerisinde yer alan her şey tamamlandığı anda besin zinciri 

de devam edecektir. Bizim yaptığımız üretimi de ekolojik kılan ya da 

bana göre -bu büyük bir iddia ama- vegan bir üretim kılan bunun ta 

kendisidir.
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Bir taraftan da iklim krizi karşısında çözüm arayışlarının organik 

üretim sertifikaları, endüstri standartlarını bulmuş “adil tarım” ya da 

“vegan yaşam” tanımları üzerinden işletildiğini de görüyoruz. Bu 

konuda ne düşünüyorsunuz?

İnsan merkezci olmayan yaklaşım bizim gıda endüstrisinin 

tamamına karşı bir duruş sergilememizi gerektiriyor çünkü pek çok 

lüksümüzden artık feragat etmek zorundayız. Örneğin üç dakika 

sonra kapımızda olacak seçenek yerine pazara gidip bir haftayı 

planladığımız alışveriş seçeneklerini seçmeliyiz. Yanımızda matara 

mı taşıyalım; bu matara plastik mi olsun, demir mi olsun yerine neden 

çeşmelerden tatlı su akmıyor, neden hayatımızdan tatlı su çıktı, 

içilebilir sulardan neden uzaklaştık diye sormamız gerekiyor. 

Bütüncül bir bakış açısı bunu gerektiriyor. O yüzden biz, alternatif bir 

model olarak gıda topluluklarını çok önemsiyoruz. Kısa tedarik 

zincirlerinin çok önemli olduğunu varsayıyoruz. Hatta geçtiğimiz 

pandemi sürecinde de kısa tedarik zincirlerinin ne kadar önemli 

olduğunu, uzun tedarik zincirlerinin ise ne kadar hassas ve kırılgan 

olabildiğini gördük. İnsanlar marketlerden adeta yağmalarcasına 

ürün aldı ve market rafları haftalarca boş kaldı. Bütün bu olaylar 

yaşanırken bizde (göçebelerde)  hiçbir hareketlilik yoktu çünkü tüm 

seneyi geçireceğimiz un yanımızda değilse biz zaten bir felaketin 

içerisindeyiz demektir. Un bizim için normal şartlarda da 1 kilo 1 kilo 

alabileceğimiz bir şey değildir. Unu kapımıza getiren şirketler olmasa 

da biz de mobilete atlayıp 5-10 kilometre ötedeki marketten her 

defasında 1 kilo un alabiliriz ama o zaman ekolojik bir üretim yapıyor 

olmayız.  Eğer bu hayatın (göçebeliğin) getirisi onu planlamaksa 

kendi sağladığımız hayvansal üretimin yanında bir sene boyunca 

ihtiyacımız olan diğer gıdaları da planlamalıyız. Bunu yaparken bu 

gıdaları en uygun ne zaman ve nasıl bulabileceğimiz; en çevreci 

yöntemlerle, karbon tüketmeden ona nasıl ulaşabileceğimiz ya da 

satın alabileceğimiz çok önemlidir. Tüm bunları düşünerek en kısa, 

en kolay yapabileceğimiz şey neyse onu tercih etmemiz gerekiyor. 

Dolayısıyla bütün gıda sisteminin komple değişmesi taraftarıyız. 
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Fotoğraf: Cem TürkelSarıkeçililerin kendi yaşam alanlarını korumak için uzun süredir 

ardına düştüğü bir Unesco kültür mirası başvuru süreci de var. 

Sınırlandırılmış bir yeri değil de içinde diğer canlıların da bulunduğu 

tüm bir yaşam alanını kültürel miras olarak korumaya aldırma 

çabasından bahsediyorsunuz. Kültür nedir sorusunu da başka bir 

çerçeveden gündeme getiriyor aslında bu başvuru. Bunun başka bir 

muadili var mı, böyle bir öneriyi kabul ettirebilen dünyanın başka 

yerlerinde başka örgütlenmeler var mı?

Unesco’nun “somut olmayan kültürel mirası koruma” gibi bir 

kapsamı var. Bununla ilgili bir liste hazırlanıyor. Galiba her sene o 

listeye başvuranların bağlı olduğu ülke, başvurulardan bir tanesini 

Unesco'nun bu kapsama sokması için öneride bulunuyor ve bu öneri 

çoğunlukla kabul ediliyor. Türkiye'de biz bu projeyi hazırladığımız 

dönemde çok heyecanlandık. Somut olmayan kültürel miras 

listesinin varlığını ve buna başvurumuz kabul edilirse yaşadığımız 

bölgenin korunma statüsüne ulaşacağını öğrendik. Zaten çok 

emindik kabul göreceğimizden. Listeye başvurduktan sonra 

Türkiye'den Kültür Bakanlığınca seçmelerin yapıldığını öğrendik.  

Bizim başvuru yaptığımız ilk iki senenin birinde mesir macunu, 

diğerinde nazar boncuğu yapımı seçildi, galiba.
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Yargılamıyorum çünkü başvurulan kültürel mirasın devam etmiyor 

olmasını istiyorlar. Bu sebeple liste bizim için çok da geçerli değil. Biz 

de “(göçebelik) bitti ama biraz da olsa devam ediyor. Bu sistem 

çöktüğü için bu yaşamı sürdüren bir avuç insan kaldı” diyoruz. Bunu 

anlatmaya çalışıyoruz. Liste bu açıdan bizim başvurumuza çok hazır 

değil zaten. Başvurumuzun bir de Kültür Bakanlığı tarafından listeye 

önerilmesi boyutu var. Bunun içinse kamuoyu desteği ve kamuoyu 

baskısı üzerinde çalışıyoruz. Sonuçta çok eski bir başvurudan 

bahsediyoruz. Bu konu artık çok uzadı. Çok büyük bir alandan da söz 

ettiğimiz için böyle bir başvuruyla hemen koruma kararının 

çıkabileceği bir yer de değil diye düşünüyoruz. Bu da bir risk. Bir 

ütopya belki bu ama biz bunun bir gün gerçekleşeceğine eminiz. 

Zaten gecci.org’un giriş sloganı da “#hareketekimselmaniolamaz”.  

Sarıkeçililer göçemezse ne olur? Bunu biyoçeşitlilik ve iklim krizi 

üzerinden açıklayabilir misiniz?

Büyük ozan Aşık Veysel’i anmadan geçemeyeceğim. Onun pek çok 

sözünden ders çıkartmışlığımız vardır. Büyük ozan: ”Derdim bana 

derman imiş bilmedim” der. Biz de gerçekten sorunların çözümüne: 

“o dert neyse onun çözümü de kendisindedir” diye yaklaşırız. Bizim 

çok geç anladığımız “harekete kimse mani olamaz” sözü de şöyle bir 

anlam ifade ediyor: bu bahsettiğim döngünün biyoçeşitlilik ile 

ekosistem içerisinde bir parçası olduğunuz zaman ne kadar güçlü ve 

ne kadar kuvvetli olduğunuzu anlıyorsunuz. Toprak sizinle, yaban 

sizinle, hava sizinle… Bütün diğer koşullar değişse de bunlar hep 

sizinle. Bu yaşam formuna mahkeme, polis, tel çit, otoyol gibi karşı 

çıkan bir şey varsa da o öyle büyük bir hareket ve bir yaşam formu ki 

onu engelleyemiyorlar. Sel oluyor, afet oluyor, başka bir şey oluyor 

ama kendine ait olanı bir şekilde alabiliyor. Bu “harekete kimse mani 

olamaz” aslında bizden daha büyük bir sistemin varlığına atfedilmiş 

bir teslimiyet cümlesi bizim için.

Biyoçeşitlilik bizim için neden önemli, bu konuda ne gibi katkılar 

sunuyoruz? Biyoçeşitliliğin nasıl dostuyuz, nasıl yok oluşunu 

engellemeye çalışıyoruz? Geçen sene yürüttüğümüz bir bilimsel 

çalışmayla keçilerimizin yediği bitkilerden 5-6 tane tohum 

taşıyabildiğini öğrendik. Bazı tohumları eritseler bile yediklerinden 

beş altı tane türü çimlenebilir bir halde başka bir yere taşıdıklarını 
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beş altı tane türü çimlenebilir bir halde başka bir yere taşıdıklarını 

tespit ettik. Bundan daha önemli ve heyecanlı olan ise keçi kılının 

üzerinde yüze yakın bitki türüne rastlanması oldu. Bizim bütün sene 

boyunca gidip geldiğimiz rotamız, tek yön yaklaşık 350 km. Bugün 

sahil şeridinden çıkıp, 2 ay boyunca günde 15-20-30 kilometre yol 

kat ederek, beslenerek, pek çok bitkiye dokunarak 350 kilometre yol 

gidiyoruz. Bu, o keçinin vücudunda, bizim kıl çadırımızda, altımıza 

serdiğimiz keçede taşınan binlerce tohum anlamına geliyor. Bize 

geçmişten gelen, aktarılan bir rota takip ediyoruz ve biz o rotayı takip 

ettiğimiz için orada biyolojik bir koridor oluşuyor. Bir biyoçeşitlilik 

oluyor.

Akdeniz’in yapısı, sert kayalıklardan oluşan genç bir sıradağdır. Her 

yer kireçtir, suları bile çok serttir. Akdeniz'in her yerinde çok güzel su 

gözleri de vardır. O su gözünü takip edince, suyun ileride daha büyük 

bir dereyle nehirle buluşup denize aktığını görürsünüz. O su, Akdeniz 

yabanında bir can damarıdır. Onunla Akdeniz'in içerisinde bir yaşam 

akar. Eğer siz, bu suyu hidroelektrik santral ile kaynağından alıp 

denize bağlarsanız oradaki bütün yaşamı bitirmiş olursunuz. O 

damar direkt tıkanmış olur. Eğer siz, bu suyu orada serbest 

bırakırsanız kendisine ve yakın çevresine bir mikro iklim oluşturur ve 

su yatakları don görmediği için civarındaki canlılar gelip oradan 

beslenebilir. Özellikle otobur canlılar bu su kaynaklarına gelip, 

buradan su tüketiyorlar. Örneğin ortalama bir keçi günde 2 litre su 

içiyor ve sonra bunu ormanın kuru alanlarına doğal olarak bırakıyor. 

Bir başka hayvancılık modelinde ise siz hayvanlar için bir yerden su 

getiriyorsunuz ve onlarca hayvan bir arada o suyu tüketip, sürekli o 

suyu kaynağından uzak, aynı yere boşaltıyorlar. Böylece hidrojen, 

oradaki gübre ile karışarak yeraltı sularının kalitesini değiştiriyor ve 

bozukluğa sebep oluyor. İlk bahsettiğim yöntemde ise 100 tane 

keçinin kaynağından su içip, bunu ormanda suya ihtiyacı olan alana 

bırakmasıyla günde 2 ton su taşımış oluyorsunuz kuru alanlara.

İklim krizi üzerinden yaptığımız göçebe hayvancılık modelinin iyi 

yönlerinden, kazandırdığı faydalardan bahsetmek istiyorum biraz 

daha. Bizim hayvanlarımız orman altı yanıcı örtüsünün kompost 

sürecini hızlandırıyorlar. Bu yanıcı örtü, tek yıllık otlar, ağaçların 

kırılan dalları, kozalaklar, tohumlardan oluşuyor.  Keçiler otlar 

yeşilken onları tüketiyor, orada bir dal varsa onun üstüne basarak onu 
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kırıyor, dereden içtiği suyu getirip oraya bırakıyor ve orayı 

nemlendirerek çürümeyi hızlandırıyor. Böylece orman yangınlarının 

hızlı yayılmasını engellemiş oluyor. Ormanın yangınla mücadele etme 

yöntemlerinden biri de ormanla entegre yaşayan, onunla adapte 

yaşayan bir hayvan yaşamına sahip olmasıdır. Dolayısıyla bizim 

hayvancılık modelimiz orman altı örtüsünün kompost sürecini 

hızlandırarak orman yangınlarının hızlı yayılmasında engelleyici rol 

oynuyor.

Geçen seneki orman yangınlarından sonra bir saha araştırması 

yapıldı. Bu araştırmada, bizim kışlak olarak kullandığımız, Mart 

ayında terk ettiğimiz alanlarda Haziran- Ağustos aylarında çıkan 

yangınlarda, bizim hayvanlarımızın her gün yattığı alanda yangının 

hiç etkili olmadığı görülüyor. Yuvarlak, açıklık bir alanın, -hayvan her 

gün orada bulunduğu için yerdeki kompost sürecini öyle bir 

hızlandırmış ki- etrafı tamamen yanmasına rağmen 500 metrekare 

alan hiç yanmadan kalabilmiş. Yine orman yangınlarından 

etkilenmeyen keçi boklarının bir tohum kasası görevi görerek 

yangından sonraki ilk yağmurlarda filizlenebildiği gözlemlendi. 

Bunların araştırmasını halen yapıyoruz.

Fotoğraf: Cem Türkel
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Yeryüzünün en büyük karbon yutağı karasal alanlardır. Karasal 

alanların ise yüzde ellisini mera ve otlak ekosistemleri oluşturur, 

bundan bahsetmek istiyorum. Mevcut iklim krizinin sebeplerinden 

biri havaya bolca karıştırmış olduğumuz karbon salınımıdır. Bu 

karbonu toprağın altına en çok gömmeye yarayan ekosistem ise 

mevcut otlak ve meralardır. Buralardaki tek yıllık ya da çok yıllık 

bitkiler, ağaçlar, ormanlar havadan tonlarca karbonu emerek ya 

gövdesine dönüştürüyor ya toprağın altında kök yapıyor ya da 

toprağın altında yumrular halinde karbonu saklıyor. Eğer siz bu 

alanda tarım yapmaya kalkışırsanız, bu bitkilerin toprağın altına 

gömmeye çalıştığı karbonu her defasında açığa çıkarmış olursunuz. 

Burada devam eden göçebe hayvancılık gibi o çeşitliliğe zarar 

vermeden, orada herhangi bir tahribata neden olmadan, herhangi bir 

toprağa çapalama ya da benzeri müdahalede bulunmadan bir besin 

üretirseniz eğer iklim dostu bir üretim yapmış olursunuz. 

Aynı zamanda göçebe hayvancılık ekolojik bir yaşam koridoru 

oluşturuyor. Bugün biz eminiz ki bir göçebe aile yaban hayatına 

ortalama 20-30 keçi kaptırıyor. Dolayısıyla Sarıkeçili topluluğu 

sadece tek başına bir senede kurtları, kuşları, akbabaları beslemek 

için 6.000 tane keçi kaybediyor. Bu bizim için bir kayıp değil aslında, 

sadece anlaşılması için söylüyorum. Bizim beraber yaşadığımız 

sürüdeki hayvan, bir kurt tarafından, bir akbaba tarafından yenebilir. 

Biz onunla bir düşmanlık gütmüyoruz. Elimize bir tüfek alıp onun 

peşine düşmüyoruz. Kendi güvenliğimizi sağlamak için köpek 

besliyoruz ama bunun ötesinde herhangi bir müdahalede 

bulunmuyoruz. Bazen köpeklerimiz kaçabiliyor, bazen köpeklerden 

daha çok sayıda kurt gelebiliyor. Onlarla mücadele ederken bile 

sadece ekolojik olanla mücadele etme hakkımız var. O sırada bile adil 

olmak zorundayız. Onun ötesine geçemeyiz. Dolayısıyla bizim 

yaptığımız yaban yaşamın devam edebilmesi için bir nevi bekçilik 

oluyor. Orada biz, bizim keçimiz, bizim köpeğimiz yaşayabiliyorsa 

kurt da yaşayabilir. Orada bir inşaat başlasa, tünel yapılsa onların 

kimse gözlemini yapamaz. Biz çıktıysak o alandan o hayvan da 

muhtemelen oranın dışında kalmak zorunda kalır. Böyle bir fayda ve 

birliktelikten bahsedebiliriz.
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Bir de bu kısa tedarik zincirleri ile beraber kırsalda kalkınmayı da 

desteklediğimizi düşünüyoruz. Bir yerin kalkınması için oraya giren 

para hesaplanıyor ve bence en büyük hata da burada yapılıyor. Oysa 

biz üreticiyiz, siz üreticisiniz ve takas yapabiliriz. Örneğin biz peynir 

üretiyoruz yanımızdaki bir köylüye peyniri verip karşılığında un 

alarak, takas yapıyoruz. Böyle al-ver yapıp, dışarıdan gıdaya ihtiyaç 

duymadığımız anda ülkenin de ithalat ihracat yapması gereken 

miktar azalıyor. Gerçek kalkınma oradaki insanların kendine 

yetebilirliğine bakmaktan geçiyor aslında. Dolayısıyla bizim 

yöntemimizin gerçek kırsal kalkınmayı destekleyen bir yöntem 

olduğunu düşünüyoruz.

“Dünya nüfusu çok arttı, dolayısıyla geleneksel tarım dünyanın 

ihtiyacını karşılayamaz oldu, endüstriyel tarım kaçınılmaz oldu.” 

diyen bir de karşı görüş var. “Bu kadar büyük bir nüfusu biz, ancak 

büyük ölçekte endüstriyel tarım yaparak besleyebiliriz” diyor. Buna 

ne diyorsunuz? 

Günümüzde GDO'nun hâlâ tartışılabiliyor olmasının ana 

sebeplerinden birisi nüfusun artışı için çözüm olarak mevcut tarım 

alanlarının en iyi verimle kullanılmasının önerilmesidir. Önerilen bu 

gibi sistemlerde ne toprağa toprak ne de üretilen şeye besin 

muamelesi yapılıyor. Bunlar, enerji ihtiyacını karşılayacak içerikler 

barındırıyorlar ama besin olmaktan uzaklaşıyorlar. Topraklar toprak 

olmaktan uzaklaşıyor. Dolayısıyla böyle bir beslenmeyle dünyanın on 

katı kadar nüfusu beslerseniz bu, beslenme sayılmaz. Ne kadar kişiye 

yettiğiniz değil ne kadar doğru beslenme sunduğunuz önemlidir.

Fotoğraf: Cem Türkel
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Odağımız insan nüfusunu beslemek mi, bu dünyada uyum içerisinde 

var olabilmek mi? Temeldeki soru bu olmalı çünkü dünya zaten yok 

oluyor. Bütün tüketimlerimizi sorgulamak zorundayız. Gerçekten 

büyük bir krizin ortasındayız. Bir: doğadaki bütün alanları tarım 

alanına çevirme lüksümüz varmış gibi düşünemeyiz. İki: mevcut 

sistem hatalarının değişmesini sağlamalıyız. 

Göçebe hayvancılık bir alternatif sunuyor mu? Kesinlikle bir alternatif 

sunuyor ama bunun şartlarından biri de şu: hepimiz şu anki et 

tüketimimiz kadar et tüketmek zorunda değilliz. Bizim tüketimlerimiz 

sorgulanamaz, eleştirilemez ya da değiştirilemez değiller. ilk 

yapmamız gereken şey zaten önce kendi tüketimlerimizden 

başlamak. Buna elektrik tüketimimiz, enerji tüketimimiz, beslenmeye 

dair kararları nasıl verdiğimiz de dâhildir. İlk başta başlamamız 

gereken kendi kararlarımız ve yöntemlerimizdir. Bencillikten 

kurtulmanın ilk anahtarı da budur.

Bu görüşme öncesinde Sarıkeçililer festivali diye bir şeye 

rastlamıştık haberlerde. Ne kadar güvenilir bir kaynak emin değiliz 

ama bunun nasıl bir etkinlik olduğundan bahsedebilir misiniz?

2015 yılı öncesine kadar her sene bir göç etkinliği düzenliyorduk. 

Genelde bu, baharda yaylaya ulaşırken düzenlediğimiz bir etkinlikti. 

Şölen ya da eğlence yerine biz buna etkinlik diyoruz. Bizden önceki 

çağlarda göç, gerçekten bir şölen tadında geçermiş. Şölende tüm 

aileler bir araya gelir, eğlenceler yapar, yemekler yerlermiş. 

Geldiğimiz durumda böyle iki ailenin bir arada olması bile mümkün 

değil. Dolayısıyla böyle bir şölen yapılamıyor ama biz sorunlarımızla 

mücadele edebilmek için bir arada olmaya muhtaç olduğumuzu 

düşünüyoruz. Biz bunun için 2015 yılına kadar devam eden bir 

etkinlik yürüttük. Bu etkinliklerinizde su sorunları, yaşam ve barınma 

hakları, göçebe eğitim ve sağlık yöntemleri gibi pek çok konuya 

değindik. Konunun uzmanları ile ekoloji alanında çalışanlarla, 

öğretim görevlileri ile paneller, sempozyumlar düzenledik. Burada 

yaptığımız temsili göç de bu etkinliğin akabinde başlıyordu. Belli bir 

yere kadar göç ekibi uğurlanıyordu.
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Mevcut durumda yüzlerce Yörük şöleni var. Her hafta onlarca Yörük 

şöleni yapılıyor. Bizim bunlarla bir alakamız yok. O yüzden biz 

kendimizi tanımlarken “tam göçebe Sarıkeçili topluluğu” diyoruz. 

Katıldığımız bazı etkinlikler de var. Mesela geçtiğimiz Haziran ayında 

Kadıköy belediyesinin düzenlediği çevre festivaline katıldık. 

Festivalin konusu, iklim kriziyle mücadeleydi. Biz de bu festivale 

iklim kriziyle mücadele konusunda bir yaşam pratiği sunmak için 

katıldık. Festivalde kurulan bütün o branda çadırlara inat, festival 

alanındaki yeşillik bir alanda kıl çadırımızı kurduk. Biz, orada 

bulunma şeklimizle bile iklim kriziyle nasıl mücadele edeceğimizi 

gösterdik. Çimlik alanın üzerine keçemizi serdik. Ocak yerimize 

taşlarımızı koyup, ateşimizi yaktık. Çayımızı demledik, 

bulaşıklarımızı yıkadık. 3 gün burada kaldık. 3.500 bardak çay ikram 

ettik. Çok yoğun bir akış vardı.

 

Çadırı topladığımızın ertesi günü çadırın yerine gittiğimizde alanın 

önceki halinden çok da farklı olmadığını gördük. Şölen ve eğlence 

gibi insanların senede bir gün Yörük kıyafeti giyip, düğün bayram gibi 

eğlendiği yerlere dâhil olmuyoruz çünkü yaşam alanımız, birlikte 

yaşadığımız bütün canlılar çeşitli zorlukların içerisindeyken biz 

eğlenemeyiz. Tabii ki mücadele ederken hepimiz asık suratlı 

gezmiyoruz. Yaşamdan keyif almak çok önemlidir. Biz de zaten bu 

yaşamdan keyif almak için haklarımızı istiyoruz. Topluluk olarak biz 

etkinlik, eğlence yapabiliriz ama şu an koruma alanı, koruma 

kapsamı sorunları çözülene kadar etkinlik düzenleyemeyiz. Bu 

sorunlar çözüldüğünde, bir ütopya gerçekleştiğinde umarım, bütün 

Türkiye çok büyük bir etkinlikte eğlenebiliriz. 
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“Orta Sayfa”da sizi ne bekler?

bir defterin tam ortasından koparılan sayfayı, defterini evde unutan arkadaşına uzatır gibi 

bir yakınlaşma,

belki bir zımba teli, belki  bir iplikle bağlanan sayfaların tam ortası,

çizgi çizgi doldurulan satırların tek tek bitirilen sayfaların tam iki katı,

defterin en büyük yekpare alanı,

ortadan koparıldığında beklenmedik sayfaları düşürmeyen bir merkez hattı,

sayfa sayfa ilerleyen defterin çizgisel zamanından kaçışın üssü,

defterin sayfalarının bir mekân fikrine doğru hareketlendiği bir form, üretim alanı,

bir evin çatısını andıran kağıttan bir ince rölyef tadı. 
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A.Ceren Solmaz çalışmalarında mekân kavramını çatı olarak 

seçer. Genel olarak üretme sürecinde konuyla bağlantılı 

olarak hazır nesnelere odaklanır. Kentteki değişim, yerinden 

edilme, soylulaştırma gibi konular arasındaki bağı irdeler. Kent 

kavramı üzerine ürettiği çalışmalarında nesneleri 

mutenalaştırarak doğrudan bir anlatım sunar. 

Son zamanlarda ise hafıza, deneyim, bellek kavramlarını 

incelediği çalışmalarında mekânın hafızasına duyular 

vasıtasıyla yaklaşıp hatırlama deneyimi sunmayı amaçlayan 

işler üretir.

A. Ceren Solmaz, “Ekrana 

Yakın, Kendine Uzak”, kağıt 

üzerine linol baskı, 20,5x26 

cm, 2022

Şırnak’ta yaşıyor ve üretiyor.
www.aysecerensolmaz.com

A. Ceren Solmaz

Orta Sayfa
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Ekrana Yakın Kendine Uzak

Yüzyıllardır süregelen insanın doğa üzerindeki hakimiyet 

kurma biçimi ve insanın ekolojiyi kontrol altına alma şekli; 

insanı doğadan uzak, ayrı bir konuma yerleştirdi. İnsan, 

kendinden uzak olana yaban; bilinmeyene yabancı oldu… Bu 

iş, bu yabancılaşmayı temsil etme niyetiyle bilinmeyen bir 

zaman ve mekânda çekilen fotokapan görüntüsünden yola 

çıkarak oluşturuldu, insanın doğa ile kurduğu sorunlu ilişkiye 

odaklandı. 

A. Ceren Solmaz, 2022



DENİZ ALTAY
Portfolyo

Ankara'da yaşıyor ve üretiyor.
denizaltay9@gmail.com

Yaşadığım dünyayı anlamaya çalışırken insanlar ve nesneler 

arasındaki ilişkileri sorgulayan çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bu 

çalışmalardaki temel ilham kaynağım kişisel yaşamımdır. Nesnelerin 

insanları tanımlama gücü beni en çok etkileyen şey olmuştur. Bugün 

bize çok basit görünen nesnelerin yüce anlamlar taşıdığını 

düşünüyorum. Bu anlamı da sanat aracılığıyla ortaya çıkarmaya 

çabalıyorum.

Gündelik nesnelerle yola çıktığım çalışmalarım kişisel yaşamım 

çevresinde özelleşerek devam ediyor. Son dönemde baba imgesine 

ve onun kaybına dair araştırmalar yapıyorum. Babanın yokluğunun 

yarattığı anlamları kişisel hikâyenin de içine katıldığı imgelerle 

sanatsal olarak ifade etmeye çalışıyorum. Kendi babamın bana 

bıraktığı nesneleri kullanarak resim, fotoğraf, kolaj, video gibi çeşitli 

biçimlerde oluşturduğum bu yeni nesnelerle baba imgesini yeniden 

oluşturuyorum.

Deniz Altay
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Portfolyo

Deniz Altay, Erişteler,
tuval üzerine yağlı boya,
200 x 140 cm, 2013
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Portfolyo

Deniz Altay, Şeker,
 tuval üzerine yağlı boya, 
50 x 70 cm, 2013
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Portfolyo

Deniz Altay, Mantar, 
tuval üzerine yağlı boya, 
200 x 140 cm, 2014
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Portfolyo

Deniz Altay, Mısır, 
tuval üzerine yağlı boya, 
150 x 130 cm, 2014
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Portfolyo

Deniz Altay, Süt,
tuval üzerine yağlı boya,
25 x 25 cm, 2015
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Portfolyo

Deniz Altay, Puding, 
tuval üzerine yağlı boya, 
25 x 25 cm, 2015
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Portfolyo

Deniz Altay, Hacettepe, Beni 
Hatırladın mı serisi, dijital kolaj, 
değişebilir boyutlarda, 2014 
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Portfolyo

Deniz Altay, Hacettepe, Beni 
Hatırladın mı serisi, dijital kolaj, 
değişebilir boyutlarda, 2014 
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Portfolyo

Deniz Altay, Hacettepe, Beni 
Hatırladın mı serisi, dijital kolaj, 
değişebilir boyutlarda, 2014 
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Portfolyo

Deniz Altay, Hacettepe, Beni 
Hatırladın mı serisi, dijital kolaj, 
değişebilir boyutlarda, 2014 



40

Portfolyo

Deniz Altay, Hacettepe, Beni 
Hatırladın mı serisi, dijital kolaj, 
değişebilir boyutlarda, 2014 
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Portfolyo

Deniz Altay, Sayın Komiserim, Beni 
Hatırladın mı serisi, tuval üzerine 
yağlı boya, 200 x 140 cm, 2015
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Portfolyo

Deniz Altay, Negatifler, Beni 
Hatırladın mı serisi, karışık teknik, 
66 x 12 cm, 2015 (ayrıntı)

Deniz Altay, Negatifler, Beni 
Hatırladın mı serisi, karışık teknik, 
66 x 12 cm, 2015
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Portfolyo

Deniz Altay, Selam, Video, 00’55’’, 
2016 (Videonun tamamı için 
https://youtu.be/AItYO6-kNnE)
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Portfolyo

Deniz Altay, 25.12.1974, Video, 
01’27’’, 2018 (Videonun tamamı 
için https://youtu.be/f3YWId2kPKc)
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Portfolyo

Deniz Altay, Sayın Komiserim, kâğıt 
üstüne kara kalem ve ahşap 
çerçeve, 50 x 60 cm, 2019

Deniz Altay, Sayın Komiserim, kâğıt 
üstüne kara kalem ve ahşap 
çerçeve, 50 x 60 cm, 2019

Deniz Altay, Sayın Komiserim, kâğıt 
üstüne kara kalem ve ahşap 
çerçeve, 50 x 60 cm, 2019
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Portfolyo

Deniz Altay, 1974, Video, 01’03’’, 
2019 Link: (Videonun tamamı için 
https://youtu.be/jgpiXEk3mz8)
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Portfolyo

Deniz Altay, Kazı, Video, 00’28’’, 
2019 (Videonun tamamı için 
https://youtu.be/rn4cXuUrVHQ)
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Yaban şair tohumlar eker. Zihnin, fraktal gibi katlanmış çok 

boyutlu dünyanın yaratıcısıdır. Yaban şair zanaatı ciddiye alır. 

Yazmaya geç gelenlerdendir, yazabilmek için önce yaşaması 

gerekmiştir. Edinilecek deneyimler, öğrenilecek diller, 

üstesinden gelinecek korkular, yaşanacak sevişmeler vardır. 

Yuvadan ayrılır ve ay batıp güneş doğarken sessizce oturur. 

Alacakaranlıkta balıkçılın avlanışını izler, sessizdir ama durgun 

değildir. Günün koşturmacasına girer, emailini, facebook’unu, 

tweetlerini fazla beslememeye çalışır. Bunlar onu esir edip 

dikkatini dağıtır. 

Yaban politika, beni yakalayan ve bırakmayan bir konu. Bu yolculuğa 

ilk kez yaklaşık yirmi yıl önce çıktım. 1993 senesinin sonunda bir 

konferans için Bangladeş’e seyahat ettim. Konferans UBINIG’den 

(Gelişme Alternatifi için Siyasa Araştırmaları) Farida Akhter 

tarafından organize edilmişti. Günlerce konuşan altmış dört kadın 

vardı. Tam olarak kaç gün sürdüğünü hatırlamıyorum, beş veya yedi 

gün olmalı. Küçük gruplar içinde her kıtadan gelmiş kadınlar vardı. 

Kendi toplulukları içinde de, dünyada da isim yapmış, bilinen 

kadınlar. 

    YABAN ŞAİRİN MANİFESTOSU

Çeviri: Gürçim Yılmaz

İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.

Susan Hawthorne 1

     Bu metin, “The Wild Poet’s Manifesto” 

adıyla 2012 yılında Hecate dergisinde 

yayımlanmıştır. 

(Hecate; St. Lucia Vol. 38, Iss. 1/2,  

(2012): 42-46,233.)

1
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Yaban Şairin Manifestosu

Dünyayı yüz yüze görmek için şehirde yürür. Köhne 

patikalardan yürür, en yüksek binanın tepesine çıkar, 

gökyüzünde uçan bir kuş olmayı diler. 

“Nüfus kontrolü” konusunu konuşmak için oradaydık. Farida’nın 

ifadesiyle, “Bangladeş’in nüfusunu azaltmak” adına Bangladeşli 

kadınların tehlikeli doğum kontrol yöntemlerinin hedefi haline 

gelmesini, diğer yandan Batı dünyasındaki kadınların mükemmellik 

ve tüketimcilik adına üreme tekniklerinin hedefi olmasını konuşmak 

için. Kız bebeklerin kitlesel rakamlarda nasıl kürtajla aldırıldığını ve 

tüm bu politikaların Yapısal Uyum Programları aracılığıyla nasıl 

ekonomik reformla ilişkilendiğini dinledik. Bu politikalara karşı 

çıkmak, yaban çocuklar (bu tekno-doktorların öne sürdüğü 

müdahaleler olmadan doğan çocuklar) için tezahürat etmekti. Yabani 

üreme, kadınları kadın bedeninin metalaşmasına karşı kasıtlı bir 

direnişe dâhil etmektir.   

Sonunda, radikal feminist politikanın düşündüğümden çok daha 

geniş olduğunu idrak ettim. Hakkında yazdığım iktidar analizinin 

dünyanın her tarafındaki insanlar için geçerli olduğunu kavradım. Bir 

süre önce zaten ülke ile ekoloji arasındaki bağı kurmuştum, ancak 

şimdi ekonomi hakkında daha fazla şey bilmem gerektiğini fark 

ediyordum. YUP’lar (Yapısal Uyum Programları), TRIPS ve TRIMS, 

GATT, IMF ve Dünya Bankası hakkında daha fazla şey bilmem 

gerekiyordu. Bu uluslararası kuruluşların kadınların hayatına nasıl 

temas ettiğini Bangladeş’te öğrendim. 

Şehir, ufak yabanlıkların kentsel manzaralarla yan yana var olabildiği 

bir yer. 1970’li yıllarda feministler tarafından temelleri atılan New 

York City Bahçesi. Almanya’da pek çok ülkeden kadınlar bitkiler 

hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Farklı çevrelerden geliyorlar; bu 

iklim hakkında, bu enlem hakkında öğrenilecek şeyler var. Kardeş 

bitkiler ve her şeyi yok etmeden sadece zararlı böcekleri uzak tutacak 

bitkisel spreyler hakkında konuşuyorlar. 
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Yaban şairin estetiği toprakta büyüyen bitkiye benzer. Bilinen 

dünyayı tekrarlamaya çalışmaz. Onun evi, bilinmez dünyadır. 

Görünmeyeni, gizleneni, çığrından çıkmış hikâyeyi yazar. O 

hudayinabit bitkidir, pestisitlere ve mono-kültürlere inat büyür. 

Bu bitki Fibonacci sayılarının düzeninde büyür, zamansız 

zamana doğru sarmallanır. Işığı kıran bir kristal gibi çok 

yüzlüdür, pek çok yerin sesiyle doludur. Uzun ipçikler rüzgarda 

uçuşur. 

Kendi kişisel tarihim hakkında düşünüyorum. Her şeyin geri 

dönüştürüldüğü, çocukluğumun geçtiği çiftliği. Annem babam 

ağaçlara önem verirdi. Annem, koyunların otladığı çayırlarda 

sığınabilecekleri kadar gölge olmasını sağlardı. Farida’nın da ağaç 

gölgesine ne kadar önem verdiğini bilse, şaşardı. İkisi de gölgenin 

hayat için öneminin farkında. 

Bangladeş’te çiftlikler bambaşka. Bu, bir bakıma yeni olanın yarattığı 

şoktu. Benim tuğlası ve sert kili üzerinde büyüdüğüm Riverina’da 

çiftlikler büyüktü. Evde beş kişiydik. Kuzenlerimiz yakınlarda 

oturuyor idiyse de Bangladeş’te birkaç dönümlük arazide yaşayan 

insan sayısında olsak, New South Wales, Ardlethan’da açlıktan 

ölürdük. 

Bangladeş'te otobüste otururken camdan dışarı baktığımda büyük 

karnabahar yığınları görüyordum. Her tarlada bir insan vardı. Bizim 

çiftliğimizde sebze yetiştirmek güçtü, görece iyi sulanan bahçemizde 

bile böyleydi. Bir de meyve bahçemiz vardı, çoğunlukla narenciye. 

Oradan geçen bir insana nadiren denk gelirdiniz, olsa olsa bir 

kamyon, kamyonet, traktör veya biçerdöver görürdünüz. 

Bangladeş’te Farida bize tohum evlerini gösteriyor, kadınların yerel 

biyoçeşitliliği nasıl sağladıklarını anlatıyor. On yıl sonra bizi, kendini 

pestisitlerden ve başlık parasından azat etmiş bir köye götürüyor. 

Bizi kadınların, göllerin ve ırmakların kıyılarında yetişen hüdayınabit 

bitkileri topladığı yerlere götürüyor. Bu zamana kadar, tohum 

kurtarıcısı kadınlar Monsanto’ya karşı tohumları kurtardıkları 

konusunda netleşmişler. Şirketlerin kendine mal etme, kendine 

katma, bozma ve bize geri satma stratejilerine direniş tam da bunun 

gibi, yabani tohumları toplayarak ve koruyarak bir yabani tarımın 

temellerini atmaktan geçiyor.  

Yaban Şairin Manifestosu
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Yaban Şairin Manifestosu

Yaban şair özgüldür. Yerel renkleri ve dili kullanır. Her okurun 

anlayamayacağı espriler yapar. “İşte burada, düşünme şeklini 

değiştirmek için bir imkân yatıyor, der. Zihinlerimizi 

keşfettiğimiz bu yolculuğa gel birlikte çıkalım. Gel ve dünyayı 

benim gözlerimden seyret. Kendini benim yerime koy. 

Parmaklarının dokunmasına izin ver. 

İkinci ziyaretimde, bir çiftliğe uğradık ve çiftçilerle sohbet ettik. Bir 

ailenin 100 dönümlük bir arazide kendini anca geçindirmesi onlara 

inanılmaz geldi. Etrafıma baktım; mango, papaya, muz ve ne 

olduğunu bilmediğim meyveler vardı. Pirinç yetiştiriyorlardı, gölleri 

balıkla doluydu, çeşitli otlar ve baharatlar ve daha yenilecek bir sürü 

şey vardı. Köylü pazarları, organik tarım, kendi kendine yeterlilik, 

globalizasyona direniş eylemleridir; alışverişin adil olduğu, 

hediyelerin vergiden düşmek veya muktedirlerin kendini iyi 

hissetmesi için verilmediği yaban pazarlardır onlar. 

Sekiz yıl ekonomi okuduktan sonra bir doktora programına 

kaydoldum. Bangladeş’e dair ilk izlenimlerim şekillenmeye başladı. 

Genetiğiyle oynanmış tarım ürünlerine dair okuyabildiğim her şeyi 

okudum, çok sayıda insanın inandığı, sözde “dünyanın açlık sorununu 

çözmek” amacıyla bunun insanlara nasıl dayatıldığını okudum. Serbest 

ticaretin kuralları ve uluslara yutturulan anlaşmalara odaklandım. 

Kadınlar için çalışmanın nasıl globalleştiğine, seks endüstrisi ile 

elektronik ve tekstil endüstrisinin nasıl pek çok ortak noktası 

olduğuna kafa yordum. Kadın emeğinin bir topluluğa sağladığı fayda 

ile değerlendirilmediğini ve kalkınma yardımlarının nasıl erkeklere 

gittiğini, bunun da kadınların emeğini ve toplum içindeki konumunu 

daha da değersizleştirdiğini fark ettim. 

Çeperde bulunanların epistemik avantajları hakkında düşünmeye 

başladım, ancak sistem hâkim kültür tarafından kontrol edildiğinde, 

marjinalleştirilenler dışarıda bırakılıyor. Muktedirlerin kendi bilgilerindeki 

boşlukları görmekten, bilmekten ve kavramaktan aciz oluşuna Hâkim 

Kültür Aptallıkları ismini veriyorum. Engelsiz bedenli, beyaz, 

heteroseksüel erkeğin daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalmasını 

istiyorum. Kendine her şeyi hak gören konumlarından, kaidelerinden 

inip başka birine dönüşmelerini istiyorum. Kendilerini başkasının 

yerine koymanın nasıl bir şey olduğunu görmelerini istiyorum. Yaban 

kadınların küresel piyasa ekonomisinin bir parçası olmaya direnme 
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Gerçeklerini ortaya serer. Savunmasızlığıyla değil, 
dürüstlüğüyle çırılçıplak. Eğri bakış açısıyla doğru 
konuşan. 

Fakat lezbiyen bakış açımı bu çalışmaya nasıl dâhil edecektim? 

Kısmen de olsa çeperin meselesi. Lezbiyen, çoğu kuramlaştırma 

pratiğinde görünmezdir, bu yüzden kullanabildiğim yerlerde lezbiyen 

örneklere yer verdim. 2000 yılında Melbourne’da Dünya Ekonomik 

Forumu’nu protesto eden çiftçilerin bir kısmı lezbiyendi. Bu, aynı 

zamanda genç bir feminist olarak Melbourne’un lezbiyen 

topluluğunda alternatif sağlığa dair, kişisel olanın politik olduğuna 

dair derslerden edindiğim bakış açısıydı. Buradan çıkarılacak temel 

ders: bir şey yoksullara, engellilere, lezbiyenlere, toplumdan 

dışlanmışlara hizmet etmiyorsa uğruna mücadele etmeye değmez. 

Yaban politikaları hakkında çalışmamı bitirdiğim yıl aynı zamanda 

Uganda gibi yerlerde lezbiyenlerin başına gelenleri keşfettiğim yıldı. 

Uganda’da ve dünyanın birçok yerinde lezbiyenler işkence görüp 

öldürülüyordu. Geçtiğimiz yıllarda “düzeltme tecavüzü” konusu biraz 

öne çıktı, ancak halen lezbiyenlerin insan haklarının teslim edilmesi 

ve savunulması için mücadele veriliyor. 

Burada didiklenmesi gereken bağlantılar var. Dünyanın ırzına 

geçildiğinde o noksan olarak görülür. Şu veya bu unsuru yetersizdir. 

Çok fazla su varsa o zaman gider inşa edilir, çok az su varsa o zaman 

nehirler kurutulur. İhtiyacımız olan sosyal tutkaldır, ayıran politikalar 

değil. Nehir sistemimiz böylesi bir tutkal olabilirdi, ancak bunun 

yerine sistemimiz metaya dönüştürüldü. Su hakları topraktan 

ayrıştırıldı. Tüm parmakları kesik bir eldiven gibi. Toprak noksan 

bulundu. 

çabaları, bu kadınlar ve dünyadaki birçok mülksüz ve yoksul kadın 

tarafından uygulanıyordu. Onlardan çok daha fazlasına sahip olan 

bizlerin onlara katılması anlamlı olurdu.      

Yaban Şairin Manifestosu
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Yaban Şairin Manifestosu

Yaban şair klasikleri okur ve dünyayı yeniden yaratır. Bir 

şarkıcılar grubuna katılır. Havaileşir. Bir performansçıya 

dönüşür. Dünyanın nasıl cevap vereceğini görmek için bekler. 

Açılışlara, kokteyllere veya boy göstereceği etkinliklere 

nadiren gider. Birisiyle kafede konuşmayı veya sahilde 

yürümeyi tercih eder. 

Lezbiyenin ırzına geçildiğinde noksan olarak görülür. Tek eksiği iyi bir 

sikiştir (bunlar işkencecilerin sözleri). Kadın ve dünya, ikisi de noksan 

görülür. Mekânla, toprakla, yerel olanla bağımız koptuğunda çok 

derin bir şeyi inkâr ediyoruz. Çocukluğumuzda tanıdığımız mekânla 

bağımızı reddediyoruz. Bir insanın bedeniyle olan bağı koptuğunda, 

bu, onun akla gelmeyecek şeyler yapmasına ve kendisini akla 

gelmeyecek eylemlerden korumasına yol açar. Aşırı kopukluk 

kendine zarar, mahrem ilişkilerde zarar ve bir tür toplumdan kopuşla 

sonuçlanır. 

“Dünyanın ve kadının ve yoksulun ve güçsüzün noksan olarak 

görüldüğü bir sistem, herkesi evsiz yapan bir sistemdir: dünyada 

evsiz (ev diyecek bir yerinin olmaması, yerinden edilmiş, 

mülksüzleştirilmiş, mülteci veya yurda sonradan geri dönen), 

bedende evsiz (fahişeleştirilmiş beden, başkalarının yararına kendi 

parçalarını bağışlamaya verilmiş beden, cinsel tahakküm 

pratikleriyle metalaştırılmış beden). Bu güçlere direnmek, iltica 

politikalarını değiştirmeyi ve yoksullarla güçsüzleri sömürülmeye 

açık kılan imkânları yok etmeyi gerektirir. Yaban cinsellik, ilişkinin ön 

koşullarını değiştirmek, saygıyı ve eşitliği örgütlemek ve medyayı 

tahakküm ve porno imgelerine olan sevdasından sıyırmak demektir.  

Şiir beni bir sonraki büyük yolculuğuma çıkardı. Akademik düzyazıda 

söylemenin zor olduğu şeyleri şiirle söyleyebilirsiniz. Şiir bağlantıya, 

çağrışımsal düşünceye izin verir. Şiir aracılığıyla lezbiyen kültürünü 

keşfedebildim. Yabanı yazmaya siklonlar, iklim değişikliği, kuraklık, 

sel ve madenciliğe dair çalışmalarımla devam ettim. Başka dilleri, 

aramızdaki bağları keşfettim. Hayvanların dili oldum, farklı tarihler ve 

dünyalar düşledim ve kaçışı düşündüm. 
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Yaban şairi tespit etmek zordur. Üslubu ve biçimi 
sever. Yapı ile içeriğin birbirini şaşırtmasını tercih 
eder. Denizin yükselmesini bekler. 

Sözcüklerini dört ayaklıların ve kuşların, böceklerin 
ve bitkilerin ağzına koymayı sever. Yaban şairin 
ülkesi çoğuldur. Esrik halde, ateş ve su solur. 

Lilla Watson 1984’te Aborijinlerin geçmiş ne kadar geriye uzanıyorsa, 

geleceğin de o kadar ileriye gittiğini düşündüklerini söylemişti. “Bu 

da 40 bin yıllık bir plan demektir” demişti. Bu sözler benim için daimi 

bir ilham kaynağı oldu. Yabana dalarsak, dünyayı bir mülk değil bir 

ilişki olarak algılayabilirsek, geleceği korumakta kendi 

sorumluluğumuzu görürsek, o zaman belki 40 bin yıllık bir gelecek 

mümkün olabilir. Bu geleceğin inkarı daha olası gözüküyor ve yerli 

halklar genetik bilgi için DNA örnekleri toplayan İnsan Genomu 

Çeşitliliği Projesi ile müşkül duruma düşüyor. Batı biliminin 

zaferlerini insan refahının üstünde tutan bir politika daha. Ancak 

geleceği inkar edersek, izlemek ve öğrenmek yerine her şeyi noksan 

görüp müdahale edersek, bu bizim sonumuz olur. Yabanda yapı 

vardır. Yabanda biçim vardır. Ancak bakmamız gerekir. Değer 

vermemiz gerekir. 

Yaban Şairin Manifestosu
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Evren Selçuk, “Standard Profile: 
Üretim & Hayal Kırıklığı” 

sergisinden, 2022, Bilsart İstanbul

Bir fabrika… Gaz maskesi üretiyor. Bu maskeler, insanları kirli 

havadan korumak için tasarlanıyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak 

insanların kirlettiği havadan. İronik öyle değil mi! Evren Selçuk, 10-26 

Ağustos 2022 tarihleri arasında Bilsart’ta gerçekleşen Standard 

Profile: Üretim & Hayal Kırıklığı isimli performatif enstalasyon 

sergisinde izleyiciye bu kurguyu yaşatıyor. İçeriye girdiğiniz andan 

itibaren bir fabrikaya girmiş gibi hissediyorsunuz. İlk oda güvenlik 

görevlisine ait. Bir sandalye, bir masa ve masanın üstünde bir 

bilgisayar var. Ekrandan izlediği fabrikanın güvenliğinden sorumlu 

olduğunu anladığımız bu kişi izleyiciyi izleyen bir konumda duruyor. 

Hemen yandaki odada fabrikanın kantini var. Bu kantin, kurgunun 

ötesinde gerçek bir alışveriş deneyimi sunuyor, mesela sandviçler 2 

dolardan satılıyor, her ne kadar izleyiciler bu deneyime katılmamayı 

seçse de. Mavi önlüklü işçiler ile sergiyi gezen (aslında bu 

performatif akışa dâhil olan) izleyiciler mekânda birlikte hareket 

ediyor.

    TÜKETİMİN ÜRETİLDİĞİ
BİR FABRİKA

Gözde Mulla

Ankara’da yaşıyor ve üretiyor. 
instagram.com/gozdemulla/
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Serginin belki de en dikkat çeken kavramlarından biri, isminde de 

gördüğümüz “standart”  sözcüğü. Bu sözcük, gündelik yaşamda pek 

çok durumun/anın temsiliyetinde rol oynuyor. Tek biçim olarak 

karşılığını bulan bu kavram, Evren Selçuk’un sergisinde profili 

niteliyor. Standart bir profil üzerinden seri üretim yapılan bu 

fabrikada işçilerin kıyafetlerinden içeriğe kadar pek çok detayı 

vurguluyor. Oluşturulan bu profil, modern dünyanın yaşam 

kurgusuna usulca bir gönderme yapmadan da edemiyor. Bir iki adım 

geriye çekilip büyük çerçeveye baktığımızda varabileceğimiz yer 

burası evet, bir sistem eleştirisi.

Peki, biraz daha içine girersek ne göreceğiz? Sistemin temel 

dinamiklerinin düzenini eleştirmesi bir yana sanatı da kendi özelinde 

masaya yatırıyor diyebilir miyiz? Girmeye çalıştığım bu yola biraz ışık 

tutayım,  madem öyle. Galeriyi izleyicisiyle birlikte fabrikanın içine 

dâhil ediyor sanatçı. Bunu yaparken tüm mesafeleri kaldırıyor, buna 

yaşayan bir kurgu da denebilir. Akla ilk gelen bu olacaktır tabi ki. Ama 

ben burada biraz daha eleştirel bir okumadan söz ediyorum. Sanatın 

kendi içindeki sistemini düşünürsek yaklaşacağız oraya, yani sanatın 

“standart profiline”. İzleyicisi, galerisi, sanatçısı ve yapıt ile bütün, 

hazır bir paketten bahsediyorum. İzleyicinin konumlandığı yerden 

galerinin mekân düzenine, yapıtın sergilenme biçiminden sanatçı ile 

diyaloğa kadar standardize edilen/edilmeye çalışılan bir profil var. 

Galerilere göre ayrılan sanatçılar, talebe göre seçilen yapıtlar, tümü 

buna dahil. Ağırlıklı olarak piyasanın belirlediği bir standardın varlığı 

bu. İstisnaları bir kenarda tutabiliriz elbette. Genç sanatçı 

şemsiyesinin altına sıkıştırılmaya çalışılan bazı profilleri o kenardan 

uzak tutmayı unutmadan yapmalıyız bunu.  

Tüketimin Üretildiği Bir Fabrika

1
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Tüketimin Üretildiği Bir Fabrika

Bunun yanında izleyici yapıt ilişkisi özelinde standardın dışına 

çıkamayan izleyiciyi bu sergide açıkça görebiliyoruz. Şöyle ki; 

fabrikanın aktif olarak kullanılan kantinine girip yiyecek ve içecek 

almaktan geri duran bir izleyici profiline tanık oluyoruz. Oysaki öyle 

güzel atıştırmalıklar vardı ki… Neyse ki içecekleri kantin çalışanı olan 

işçiler ellerinde tepsiyle ana mekânda izleyicilere ikram ettiler de 

uzun süren performansta kimsenin boğazı kurumadı. Evet, 

performans sanatından bildiğimiz zamansal akıştan daha uzun 

sürdü (zaten alışageldiğimiz performanslardan da değildi aslında). 

Çünkü üretime tanıklık etmemizi istiyordu sanatçı. Ana mekânda yer 

alan teşhir vitrinlerindeki gaz maskelerini incelememizi de istiyordu. 

Bunun yanı sıra fabrikadaki gündelik akışa dâhil olmamızı da. 
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Dolayısıyla bir süre sonra ister istemez akışa dâhil oluyorsunuz. Tam 

fabrika işçilerinin diyaloglarına odaklanmışken bir anda yanıp sönen 

ışıklar ile takılan bir sistem sizi uyarıyor. Bu takılma anı birkaç dakika 

boyunca tekrar eden bir döngüye dönüşüyor. O an başlamadan önce 

odaklandığınız diyalog sürekli tekrar ediyor. Döngü bittiğinde ise 

kaldığı yerden devam ediyor fabrikadaki sistem, tıpkı (modern) 

yaşamda olduğu gibi. 

Tüketimin Üretildiği Bir Fabrika

1
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Tüketimin Üretildiği Bir Fabrika

Bunu tersten okumayı deneyeceğim. Bunun için elimizdeki en iyi veri 

ise bu sergi ile kendi standardının dışına çıkan galerinin ilişkisi. Video 

sanatına odaklanan bir yaklaşımla sanatçılara alan açan Bilsart, 

sergileme alanını belki de ilk kez böyle performatif bir yerleştirme ile 

dönüştürüyor. Mekânı iki odası ile ana mekândan üst kata kadar 

aktive ediyor. Alt kattaki üretim ve teşhir alanı her detayını 

görebildiğimiz bir yerken; üst kat daha karanlık, orada detayları 

görmek için yaklaşmamız gerekiyor. Merdivenden çıkıp en dip tarafa 

kadar gittiğimizde kurgunun diğer parçasıyla karşılaşıyoruz. Burada, 

fabrikanın üretim alanının olumsuz koşullarını gösteren bir video 

yerleştirme var. Bir depo gibi kurgulanan alanda yer alan bu videoda 

işçilerin sağlık sorunlarını açıkça gösteren sağlık raporları var. Bu 

raporları, kim olduğunu bilmediğimiz birinin gözünden izliyoruz. 

Fakat bir süre sonra sanatçının bizi aslında bir tanık olarak oraya 

çağırdığını seziyoruz. Kamera açısı itibariyle oradaki göz izleyicinin 

kendisi oluyor zira. 
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Oysaki aşağıda üretilen gaz maskeleri insan sağlığını korumak içindi. 

Peki, bu durumda fabrikada çalışan işçileri yaşamda nereye 

koyuyoruz? Biz diyorum evet, çünkü tüm bu yaşananlara tanıklık 

ettik, sanatçı ile birlikte dâhil olduk. Sanatçı kurgularken bunu 

düşündü mü bilmem ama bu video yerleştirmeyi mekânın en uzak 

yerine konumlandırmasını da metaforun bir parçası olarak okuyorum 

ben.

İzleyici olarak performansın bir parçası olduk madem, acaba ne 

kadar ileriye gidebilirdik, merak ettim. İşçilere temas etmek, onlardan 

biriyle diyaloğa girmek istedim, denedim de. Uzun süren performans 

sürecinin bir yerinde (defalarca çıktığım) üst kata tekrar çıktığımda 

temizlik işçisi yerleri siliyordu. Durup bekledim. Benim bulunduğum 

yere yaklaşmaya başladı. Arkası dönüktü. Tam durduğum yere 

geldiğinde dönüp bana baktı. Göz göze geldik. Benimle konuşup 

konuşmayacağını merak ediyordum. Kelimelerle konuşmadı. Sesiyle 

işaret etti, beden dili de süpürgeyi kullanarak sesine destek oldu. 

Beni diğer tarafa geçmem konusunda yönlendiriyordu. Geçmedim. 

Çünkü geçmek istediğim yer birebir diyalogdu. Tam o anda iki zaman 

arasındaki geçirgenliği gördüm. Çünkü fabrikanın kurgusal zamanı 

ile bizim içinde bulunduğumuz zaman farklıydı. Bu fark, henüz 

kurumadığını gördüğüm ıslak zeminin diğer tarafındaki işçi ile kuru 

zeminde bulunan bir izleyici olarak beni mekânsal olarak da farklı 

anlara gönderiyordu.  

Tüketimin Üretildiği Bir Fabrika

1
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Peki, sanatçı bu zamanlardan hangisinde? Düzce’nin merkezden 

daha yüksekte yer alan bir bölgesinde (kasaba da olarak tanımlanan 

bir yerde) yaşayan sanatçı Evren Selçuk, tam olarak içinde bulunduğu 

konum itibariyle hava kirliliğinin gözle görülür olmasından ötürü 

böyle bir projeyi hayata geçirdiğinden söz ediyor açılıştaki 

konuşmasında. Gündelik yaşamında maruz kaldığı sürecin bir 

parçası olarak kurguluyor bu fabrikayı. Bana kalırsa İstanbul gibi bir 

metropolde sergilenmesi, bu kurgunun ironisine ironi katarak 

büyütüyor sergiyi/durumu/konuyu ve hayal kırıklığını.  

Tüketimin Üretildiği Bir Fabrika

Bu metinde yer alan fotoğraflar Bilsart İstanbul ve sanatçının izniyle 

kullanılmıştır. 
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Birkaç yıl önce bir radyo röportajında, Bugs Bunny ve Road Runner’la 

ünlenen usta karikatürist Chuck Jones’a, neden insanları değil de 

hayvanları çizdiği sorulduğunda, “Hayvanları insanlaştırmak 

insanları insanlaştırmaktan daha kolay” diye cevap verir. Kolombiyalı 

sanatçı Juan Manuel Echavarría, geçenlerde bu yoruma başka bir 

perspektif kazandırdı. Ülkesindeki şiddete tepki göstermek amacıyla, 

botanik örnekleri gibi fotoğrafladığı çiçeklerin sapları, yaprakları, 

çiçekleri ve meyvelerini insan kemiğine benzeyen formlarla 

değiştirerek insanlaştırdı. 32 siyah-beyaz fotoğraftan oluşan bu 

seriye, 1940'larda ve 1950'lerde Kolombiya iç savaşında  uygulanan 

ve -söylendiğine göre- ampüte edilmiş uzuvların başı kesilmiş 

cesedin boynundan göğüs kafesine doldurulduğu bir mutilasyon 

yöntemine atıfta bulunarak Vazo Kesimi adını verdi.

Çizgi filmlerde deforme edilmiş bedenlere gülüyoruz. Bu da şiddetin 

mizaha olan yakınlığını düşündürüyor. Gerçekten de insan yüzünün 

ağlarken aldığı hâl, aynı yüzün gülen hâline, birebir olmasa da çok 

benzer görünebiliyor. Usta komedyen ve palyaçoların aynı zamanda 

büyük bir trajedinin yükünü taşıdığını görmekse artık neredeyse 

klişe. Şiddetin karikatüristik değeri ile ilgili, Michael Herr’in Vietnam 

Savaşı’ndaki deneyimine kulak verelim. Bu iki unsurun herhangi bir 

ortaklığı olduğunu inkâr etmek için kayda değer bir çaba sarfediyor: 

“Karakterlerin dövüldüğü, çarpıldığı, yüksekten düşüp dümdüz 

olduğu ve sonra tekrar eski hâline döndüğü, bir tabak gibi 

paramparça olduktan sonra tekrar ayağa kalkıp oyuna geri döndüğü 

absürt bir çizgi film değil!”. 

ÇiÇEKLERİN DİLİ

Çeviri: Gizem Ünlü

   İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.
www.gizemunlu.com

Michael Taussig
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Gerçekten de absürt bir çizgi film değil! O zaman, sadece inkâr etmek 

için bu ürkütücü fanteziyi beslemek, geri çekilmek için bu kadar 

yaklaşma zahmetine girmek niye? Benzerlik çok ama çok rahatsız 

edici, doğru ama rahatsız edici olduğu için mi bu manevrayla tam da 

gerekeni yapıyoruz; imkânsız ve düşünülemez olanı bir an için 

yakalayıp tekrar üzerini örtüyoruz?  O hâlde, savaşı çizgi filmle 

özdeşleştirerek aralarındaki muazzam farkı büyüten bu imkânsız, 

akla hayale sığmayan şey nedir?

Büyüten mi dedim? Herr’in, yüksekten düşüp dümdüz olmak “ve 

sonra tekrar bir bütün olarak ayağa kalkıp oyuna geri dönmek” 

şeklinde ifade ettiği karikatürize hareketleri bize referans gösterirken 

yaptığı gibi mi? Bu abartılı düşüşte ve hatta sert çöküşte hangi duygu 

aralığı, hangi estetik ve mantık yasası ihlal ediliyor? ...Peki, neyin 

içine düşüyor? Kurtuluşa doğru değil, bu kesin. Savaşa geri dönüyor; 

işte “tekrar bir bütün olarak ayağa kalkıp oyuna geri dönmek” bu. 

Echavarŕıa hayvanlar yerine çiçekleri insanlaştırıp, botanik çizimlerin 

kusursuzluğu ve tuhaflığını, insan kemiklerinin ağartılmış 

fotoğraflarını kullanarak kopyaladığı zaman da bu olmuyor mu?

Echavarría bir röportajda şöyle diyor: “Niyetim, insanları cezbedecek 

kadar güzel bir şey yaratmaktı. İzleyici yanına gelip ona bakacak ve 

sonra, onun göründüğü gibi bir çiçek olmadığını, aslında insan 

kemiklerinden yapılmış bir çiçek olduğunu fark edecek ve umuyorum 

ki kafasında ya da kalbinde bir şey dank edecekti.”

Ben böyle düşünmüyorum. Çiçeklerin çiçek olmadığı çok bariz. 

İnsanı asıl huzursuz eden, tam olarak da kemiklere çiçek pozu 

verdirme hilesinin bu beceriksizliği ve kastiliği. Corte del Florero'nun 

mutilasyonunu bu kadar güçlü yapan da aynı yapaylık.

Echavarŕıa'nın fotoğraflarındaki çiçekler, kavisli kaburgalardan veya 

çürümüş, uzun kol kemiklerinden yapılmış gövdelere sahiptir. 

Yapraklar, insan pelvisi veya omurlar gibi görünen formlardan oluşur. 

Bazı fotoğraflarda, diş gibi küçük kemikler ya da kemik parçacıkları 

tek tarafta toplanır ve simetri veya bütünlük iddiasını bozar. Bir omur, 

kaburgadan özenle sarkar, bitki sapları gibi bir araya toplanmış beş 

omur, birbirine yapıştırılmış üç omurun oluşturduğu bir sütunun 

içinden yükselir. İnsan omurgasındaki gibi değil de ondan ayrı, bir 

çocuğun lego parçaları gibi önden arkaya doğru, birbiri üstüne takılır.

3
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Soluk arka planda çiçekler oldukça kırılgan, havada asılı, köksüz 

görünüyorlar. Belki de uçuyorlar. Yerçekimi yasası artık geçerli değil. 

Beklemeye alınmış bir dünya hissi, sesin acı verici yokluğu var 

burada. Bu gördüğümüz sessizliktir, insanın dünyasında son derece 

yanlış giden bir şeylerin sessizliği, öyle ki hepimiz -Tanrı dâhil- 

nefesimizi tutuyoruz, uzun süre düşmeye devam etmenin olası etkisi.

Fotoğrafların tuhaflığına tuhaflık katan şey; her birinin, on sekizinci 

yüzyıl sonunda İspanyol Hükümdarlığı tarafından Kolombiya’ya 

düzenlenen ve Jose  Celestino Mutis’in liderlik ettiği, meşhur botanik 

çıkarmasının bitki illüstrasyonlarında kullanılan Latince isimlere 

benzeyen bir isim taşıması. Echavarría bunun bilincindedir; hatta 

çiçeklerini bu soyağacının son halkası olarak görür. Aradaki fark, 

Echavarría'nın kullandığı Latince adların groteski çağrıştıran 

melezliğidir. Bir leğen kemiği çiçeği Dracula Nosferatu adını taşır, bir 

ucunda bir demet el tarağı   bulunan kavisli bir kaburgadan yapılmış, 

taç yaprakları andıran başka bir çiçek ise Dionaea Misera olarak 

adlandırılır. Her ne kadar küçük, mütevazi harflerle yazılmış olsalar 

da uzuvları ampüte edilmiş bedenin adı olan “Vazo Kesim” ile 

başlayan bu isimler, bu çalışma için vazgeçilemeyecek önemdedir. 

Adlandırma burada can alıcı, çünkü sakatlanmış isimsiz bir bedene 

bakan gözlemcinin meseleyi isim olmadan anlayabileceğinden —..— 

şüpheliyim. Bu durumda gözlemcinin göreceği tek şey, kesilmiş 

uzuvlar ve uzuvları olmayan bir gövdenin oluşturduğu kanlı bir 

bataklık olurdu. (şek. 1-2).

5

Şekil 1 a-d. Juan Manuel 
Echavarŕıa’dan, Corte de Florero: 
Çiçek Vaso Kesimi (sergi kataloğu, 
B & B Gallery, New York, N.Y.), s. 5, 
7 ve 9.

Şekil 1 b.

Şekil 1 c. Şekil 1 d.
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Doğadaki
Sanatsal
Formlar

Mutis’in 18. yüzyıldaki keşif seferinin -çoğu renkli- çarpıcı bitki 

çizimleri, bugün hem Kolombiya’da hem de ülke dışında iyi 

bilinmektedir. Bugün neredeyse ulusal ikon hâline geldikleri 

Kolombiya’da, özellikle de doğal semboller oldukları için çok daha 

güçlüdürler. Aynı anda hem alçakgönüllü hem de yüce olanı temsil 

ederler; bir yanda bitkinin mütevaziliği, diğer yanda ulusun azameti. 

Yeni Dünya’nın sahip olduğu mucizeyi Avrupa’nın alimleri için 

bilimsel merak ve fethin yan yana durduğu gerçekten yeni bir dünya 

olarak zapt ederler. Güzelliklerinin ne kadarı bu birleşmeden 

kaynaklanmaktadır?

O zaman mutilasyon tamamlanmamış olurdu, yani, anlamı yıkan o 

anlamdan yoksun olurdu. Anlamıyorum bunu. Belki de anlamak 

zorunda değilim. Ama bildiğim şu ki, mutilasyonun ve tüm 

tahribatların yarattığı etki, bu dalgalanmadır; bir sanat eseri olarak 

cesetle beraber bu ismin önce genişletip sonra dağıttığı anlamın 

sürekli kendini feda edişinin dalgalanan hareketi. Bence olay şu 

şekilde gerçekleşir: Suç teşkil eden bir eyleme sıradan bir isim 

verildiğinde, eylem bir şekilde tamamlanmış olur, tam da o ismi ve 

anlamı paramparça etmek için anlamla şereflendirilir. Herr'in 

Vietnam’daki ampute edilmiş kulaklardan yapılmış kolyeyle ilgili 

hikayesi akla geliyor. Aşk boncukları deniyordu onlara.



Şekil 2 a-c. Jose Celestino Mutis'in 
Kolombiya gezisinden görüntüler.

Şekil 1.b Şekil 1.c

Çiçeklerin Dili
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Mutis, başka bir soruyu daha gündeme getiriyor: Doğa sanatının yanı 

sıra doğanın kendi içinde de sanat var mıdır?  Bu, Ernst Haeckel'in 

1904’de yayımlanan Art Forms in Nature  kitabında olduğu gibi, “en 

iyi insan sanatının doğada önceden var olan formlar üzerinden 

biçimlendiğine inanan” ünlü modernist Karl Blossfeldt'in 

(1865–1932) bitki fotoğrafçılığında da üstü kapalı olarak sorulan 

soruyla aynıdır. Blossfeldt’in doğayı, ona sadık kalarak, ancak 

büyütülmüş bir ölçek ve oldukça kontrollü bir ışıklandırmayla yeniden 

üreten imajlarının, Georges Bataille’ın editörlüğünü yaptığı ünlü 

sür/realist dergi Documents’ın sayfalarını süslemesi ve Bataille 

tarafından “The Language of Flowers”  adlı makalesini resimlemek 

için kullanılması ne ilginç.

Mutis'e ilk baktığımda, doğadaki sanat olarak tanımladığım şeyi 

görmüştüm ve doğanın kitabı dediğim şeyin gözlerimin önünde 

açılması beni çok heyecanlandırmıştı ama hemen sonrasında 

öz-bilincim devreye girdi ve sanatçının çiçekleri ve sapları, 

botanikçinin görsel bilgi ihtiyacını karşılamanın yanında belli bir 

estetiğe uygun olacak şekilde düzenlediğini farkettim. İnsan 

anatomisini inceleyen bir tıp öğrencisi gibi hissettim kendimi. Gri ve 

mavinin çeşitli tonlarına bürünmüş, sararmış yağ parçacıkları ve 

dayanılmaz bir formaldehit kokusu içinde kol ve bacakları iki yana 

açılmış hâlde masanın üzerinde yatan bir kadavra; onun hemen 

yanında, bedeni parıldayan kırmızı ve mavilerin simetrisi içinde çok 

daha doğru -güzelden bahsetmiyorum bile- gösteren ders kitabım. 

Peki ne oldu? Doğadaki sanatın, doğa sanatı olduğu ortaya çıktı! Bir 

çocuğun Noel Baba’nın aslında kılık değiştirmiş bir insan olduğunu 

anladığındaki ihanete uğrama hissi gibi bir şey bu. Peki kimi 

suçlamalı, bu kadar naif olduğum için kendimi mi, yoksa bu kadar 

kurnaz olduğu için sanatçıyı mı? Aptalca olan, Mutis'in bana artık 

katıksız kitsch görünen bu bitki resimlerine her baktığımda 

-doğadaki sanatla ilişkilenmeyi onun doğa sanatına dönüşümünün 

izlemesi gibi- aynı zevk ve hayal kırıklığı, gizleme ve ifşa silsilesinden 

geçiyor olmam.

6
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Bu hokus pokus niye? Bataille'ın Blossfeldt'i kullanışındaki gibi 

sürrealizmin “sür”ünde, ‘öte’nin ardında yatan bu mu? Blossfeldt 

büyüteçleriyle doğadaki sanatın peşinden koşarken, Bataille onun 

imgelerinin yarattığı kırılma karşısında büyülenmişti. Kuşkusuz ki 

Bataille'ın üstünde durduğu nokta, temsilin doğayı gölgede 

bırakması değil, daha ziyade Blossfeldt'in imgelerinin, el 

çabukluğundan şüphelendiğiniz ama yine de tavşan o silindir 

şapkadan çıkarıldığında hayret ve hayranlıkla dolduğunuz sihirbazlık 

numaralarına benzemesiydi. Neyin sanat neyin doğa olduğuna karar 

veremez  hâlde muallakta kalıyordunuz. Dahası, sanatın doğası bir 

yana, doğanın doğasına ilişkin sağduyunuzun varsayımlarından 

geçici olarak sıyrılıyordunuz. Doğa/kültür ayrımının belirleyicisi 

insan bedenine gelince, bu durum daha da belirginleşiyor. İster 

cesedin ister canlı bedenin olsun, tüm tahribatların altında yatan bu.

9

Kemik
Sanatı

Beni büyüleyen ölüme odaklanan Barok’un ve çocukluğumuzda 

ölümle ilgili çeşitli fantezilerimizin ortasında duran o kötücül, sırıtkan 

arkadaşın; insan kafatasının ne Echavarŕıa'nın yapıtında ne de 

mutilasyonun kendisinde hiçbir şekilde bulunmaması. 

Kolombiyalıların uzuvlarını keserek sakatlayanlar kafayı ne yaptı, 

merak etmiyor musunuz? Ölümün suretini neden göremiyoruz? 

“Yazık, zavallı Yorick!” İnsan kemiği sanatının -eğer böyle bir kategori 

belirlemek gerekirse- diğer biçimlerinde kafatası kesinlikle göz 

önündedir; oyuk gözleri onun kendi geçmişine dair karanlık ve 

gizemli bir hatırlatıcıdır. Her yaştan ve farklı uluslardan birçok çocuk 

tarafından sevilen, kafatası ve kemiklerden oluşan korsan 

bayrağında olağanüstü olan şey bu fikirdir. Tasarımın ne yazık ki 

çoğu zaman kusurlu uygulanmasına rağmen rüzgâr estiği ve bayrak 

dalgalandığı, doğanın canlandırıcı gücünü harekete geçirdiği sürece 

kimin umurunda! Umursamamak için başka bir neden; bu bayrağın 

aynı zamanda bir anti-bayrak olması- yalnızca hiçbir ulusa ait 

olmamanın bir göstergesi değil, aynı zamanda, doğanın kendi 

bayrağını açması gibi tüm göstergelerin ve dolayısıyla temsilin de 

reddinin bir sembolü. Bataille’ın Documents’te (Ağustos 1930) 

gösterdiği  1528 ve 1870 yılları arasında ölen 4000'den fazla insanın 

10
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kafatası ve kemiklerinin bulunduğu Roma'daki Capuchin 

katakomplarının görüntüleri bu anarşist sembolden fersah fersah 

uzaktadır. Dudak uçuklatan görüntüler! Kafatasları özenle yan yana 

dizilmiş, ama o kadar çoklar ki, düşlerin en uzak ucundaki yeraltı 

dünyalarında, dalgakıranların üzerindeki küçük beyaz çukurlar gibi 

tüm bireyselliklerini kaybediyorlar. Hiç şüphesiz bu sanat. Çek 

Cumhuriyeti'ndeki Sedlec kemikliği şov dünyasının ve içten dini 

duyguların bir karışımıyla, bu kemik sanatını bir aşama daha ileriye 

taşıyor, onu saf kitsch'e dönüştürüyor. Kemiklerin uyandırabileceği 

her türlü hürmet duygusunu ve sahip olabileceği dini potansiyeli 

kuruturken Bataille'ı bu kadar büyüleyen etkiyi, iğrenmeden cazibeye 

doğru olan salınımı, genel olarak mutilasyonun arkasında yattığını 

düşündüğüm aklı; özelde ise Echavarrıa’ nın Vazo Kesim’indeki 

(Flower Vase Cut) hareketini tamamen söndürüyor. Çizgi filmlerde ve 

şiddet eyleminde olduğu gibi, Sedlec'in kitsch'i, ölümün kasvetli yüzü 

ile çizgi romanımsı nitelikleri arasındaki çizginin ne kadar ince 

olduğunu gösteriyor. Bataille'ın, azizlerin kemiklerinin, cesedin 

değersiz konumundan kilisenin ya da sunağın taşları altındaki parlak, 

övgü dolu konumuna ulaşmasıyla kazanılan kutsal artı değere ilişkin 

araştırmalarında tekrar tekrar çiğnediği bir sınır bu; kilise mezarlığına 

gömülen her bedenle çok daha küçük ölçekte gerçekleştirilen bir 

dönüşüm. Mutilasyon da böyledir, ama tersinden ve en az o kadar 

dinidir. 

Ama başsızlık? 
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Çiçekler aslında insan kemikleri olabilir mi? Vazo Kesim’deki 

mutilasyonun yaslandığı şey, çiçekler ve ölümün Hristiyan 

dünyasındaki ayrılmaz birlikteliğidir; mezarlar ve cenazelerde çiçek 

kullanımının uzun bir geçmişi vardır.  Oysa çiçekler sadece ölümü 

değil -doğum günlerinde olduğu gibi- yaşamı da selamlar. Çiçeklerin 

ölüme dadanmalarının sebebi, yaşamın taşıyıcıları olarak görülmeleri 

ve bu “melezliğin” çizgi filmler ve şiddetin rahatsız edici suç 

ortaklığında ifade bulan boşluğa düşme hâli gibi son derece doğal bir 

şekilde gündelik yaşam ritüellerimize alaycı, vahşi, zalim ve 

neşelendirici bir şey olarak girmesi olabilir mi? Jean Genet sınır 

aşımına atıfla “Siyah çiçek yoktur” diye yazar, “Yine de ezilmiş 

parmağının ucundaki o siyah tırnağı bir çiçekten başka hiçbir şeye 

benzemiyor.”  Kolombiya'da  ölümün ve yaşamın bu melezlenmesi 

son otuz yılda Bogota savanasından ihraç edilen gardenya ve güllerin 

güzelliği ve bereketiyle, ovalardaki koka bitkilerinden ve dağlardaki 

güzel haşhaşlardan işlenen, ölüm ve servet getiren kokain ve eroinle 

daha da artıyor. Çiçeklerde ölümün ve yaşamın iç içeliği, Herr’in tam 

da Vietnam Savaşı sırasında Saygon'u anlatırken vardığı yer: 

“Saigon'da oturmak, zehirli bir çiçeğin katlanmış yapraklarının içinde 

oturmak gibiydi, ne kadar uzaklaşmak istesen de zehrin tarihi köküne 

işlemişti.”

Çiçekler, aynı yaşam gibi belki de çok daha güzel ve kırılgan; ve belki 

de bu yüzden bir çok insan onları ölüme ve hatta felakete daha çok 

yakıştırıyor. Bu fikir, Barbara Stewart'ın Dünya Ticaret Merkezi'ne 

yapılan saldırıya atfen 22 Eylül 2001'de New York Times'ta 

yayımlanan bir makalesinde güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. 

Stewart kaldırımlara, pencerelere, verandalara, parkların 

çimenliklerinde bir anda oluşan mabetlere, kiliselere ve itfaiye 

istasyonlarının kapılarına konulmuş, dört beş katman derinliğinde, 

demet demet çiçeği fark ediyor. Bu durum onun ilgisini son on yılda 

şehirdeki küçük bahçelerde yetiştirilen çiçeklerin varlığına yöneltiyor. 

Arka planda kenti düşündüğümüzde bu çiçekler ona tutarsız geliyor: 

“yürek burkacak kadar ışıltılı ve kırılgan.” 

Çiçekler
ve

Ölüm
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Stewart, botanik yazarı ve düşünür olarak nitelediği, ismi ile 

müsemma haber kaynağı Michael Pollan’a “Bir çiçekten daha kırılgan 

ne olabilir?” diye sorar ve çiçeklerin değeri hakkındaki, işe 

yaramazlıklarına vurgu yapan alıntılarına devam eder. “Çiçekler bir 

lükstür," dedi Bay Pollan. İşe yaramazlar. … Hayattaki diğer 

sorunlarını çözene kadar çiçekler için endişelenmezsin.” “Bir 

çiçekten daha kırılgan ne olabilir?” sorusu bile, cevabı ‘yine başka bir 

çiçek’ olarak düşünülebilecek retorik bir sorudur.

Ancak, felaket geldiğinde, işe yaramaz olan kullanışlı hâle gelir.

Echavarŕıa'nın çiçekleri gibi yaşam ve ölüm karşısında direnen tek bir 

çiçekli bitki vardır; yaşam ve ölümün mütedeyyin klişelerini bozan, 

mandrake ya da mandragora olarak bilinen, iki bin yılı aşkın süredir 

Batı Avrupa ve Yakın Doğu'daki en önemli halüsinojen olduğu 

söylenen bitki.  İsa Cemiyeti'nden Hugo Rahner, onun "yaşamın ya da 

ölümün otu, hem ölümü çağıran tensel aşkın hem de yaşamı 

yenileyen ilahi aşkın sembolü" olabileceğini söylüyor. Unutmayın, 

sadece hayatın değil, aşkın; sadece yaşamın ya da ölümün değil, 

yaşamı yenileyenin (sembolü). Romanya doğumlu profesör ve dinler 

tarihinin fiili kurucusu Mircea Eliade, onu “yaşamı çoğaltmaya ya da 

ölüme neden olmaya muktedir… başka herhangi bir bitkiden çok daha 

güçlü, mucizevi bir bitki”  olarak adlandırıyor. Gerçekten de mucizevi; 

kısırlığı iyileştirmeye, üreme organlarını harekete geçirmeye, servet 

sahibi olmaya, kazalardan korunmaya yarıyor ve -Karanlık Çağlar 

olarak anmayı sevdiğimiz dönemde- cadı kazanlarının vazgeçilmez 

öğesi. Bazıları, Kirke'nin  büyüsüne direnebilmesi için Hermes’in 

Odysseus'a verdiği bitkinin bu olduğunu söylüyor.  Eski Ahit’in ilk 

kitabı olan Yaratılış’ta ve Şarkıların Şarkısı'nda geçiyor ve bilim 

insanları, bu bitkinin modern zamanlara kadar büyücülükle 

ilişkilendirildiğini söylüyor.  Adamotu, yirminci yüzyılın başlarında 

bile Londra'nın yoksul kesimlerindeki aktarların bir çoğunda 

satılıyordu.  Joan of Arc'a yöneltilen suçlamalardan biri, göğsünde bir 

adamotu taşıdığı iddiasıydı. Savunmasında bunu reddetti, ancak 

Sihirbaz
Mandrake 14
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yaşadığı kasabanın yakınında bir adamotu olduğuna dair bir söylenti 

duyduğunu belirtti. Kadınlar, adamotu yetiştirdikleri, besledikleri ve 

giydirdikleri iddiasıyla, Engizisyon tarafından cadı diye yakıldı. Çünkü 

adamotu insan gibiydi. Topraktan çıkarılıp yılda birkaç kez yıkanır, 

pahalı giysi ve kumaşlar giydirilir ve hatta bazen günde iki kere 

yiyecek ve içecekle beslenirdi.

Yarı bitki, yarı insan adamotu, doğanın sanatı ile doğadaki sanat 

arasında gidip gelen şeyin şaşırtıcı derecede doğru bir örneğidir ve 

büyülü güçlerini kısmen de olsa açıklayan şey, kuşkusuz budur. Geniş 

yaprakları, ilk bakışta göze çarpan beyaz, sarı ya da mor çiçekleri ve 

eriğe veya küçük bir elmaya benzeyen meyvesiyle oldukça tuhaf bir 

görünüme sahip, uzun ömürlü bir bitki olarak tasvir edilir. Her şeyden 

önce tuhaf, keskin ve hoş bir koku yayar. Ancak toprağın altında 

kalan kısmı daha da çarpıcıdır. Çoğu kişi tarafından bu yaklaşık 30 

cm uzunluğundaki, siyahımsı, genellikle çatallı kökün insan biçimine 

sahip olduğu, hatta bu insan biçimli kökün yüzeyinden ikincil bir kök 

gibi çıkan bir erkek cinsel organının bile bulunduğu söylenir. Bu 

nedenle adamotu, antik Pers İmparatorluğu’ndan antik Yunan’a, 

antik Roma'ya ve Türkiye’ye kadar, Kuzey Avrupa’ya ve oradan 

Doğu’ya, Asya’ya yayıldığı antik dünyanın tüm coğrafyalarında, 

insanı ya da canlı bir varlığı çağrıştıran bir isimle anılır. Hıristiyan 

geleneğinde, Tanrı'nın Adem'i yarattığı aynı topraktan 

biçimlendirildiği söylenir.

 

En iyi adamotunu elde etmeye yaradığı düşünülen -Türkiye ve 

Suriye’de uygulanan- teknik; kökü çıkarmak, keserek ve basınç 

uygulayarak biçimini manipüle etmek, sonra bandajlayıp tekrar 

toprağın içine yerleştirmek ve biraz daha büyümesini beklemektir. Bir 

kaynağa göre,  ikinci kez topraktan çıkarıldığında “Görünüşü öyle 

doğal bir  hâle gelmiştir ki, sanatçının nereye şekil verdiğini ayırt 

etmek neredeyse imkansızdır”
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1891'de von Luschan, Küçük Asya’da yetiştirilmiş altı adamotu 

sergiler ve “ancak zeki bir sanatçının tamamen doğal görünen ve 

kimsenin gerçekliğinden şüphe duymayacağı bu küçük figürleri 

üretebileceğini” söyler. Bu figürler “çok nadirdir ve insanlar onları 

elde etmek için hayatlarını riske atar. Aynı zamanda pahalı ve değerli 

tılsımlar olarak da kabul edilirler.”   On altıncı yüzyıla gelindiğinde bu 

kompozit, küçük arkadaş -doğadaki sanat/doğanın sanatı- dünyanın 

pek çok yerine gönderilmektedir; İran’dan Kuzey Hindistan'a, 

Almanya'dan Fransa ve İngiltere'ye ve hatta Mısır’a. 

Peki adamotunu topraktan çıkarmak için gereken tuhaf ritüele ne 

demeli? Yerden çıkarılırken çığlık atar. Üstelik aynı insan gibi çığlık 

atar. Bu yüzden bir köpek -siyah bir köpek- onu toprağın içinden 

çekmek zorundadır ve tam da bu yüzden adamotu çığlık attığında 

köpek ölür. Anladığım kadarıyla mesele şu: Topraktan çıkan 

yarı-insan adamotu -doğadaki sanat/doğa sanatının arasında- 

klasik liminal bir mekândadır. İnsandan daha fazlası -yani insanüstü- 

olmasına ve doğadaki sanattan doğanın sanatına geçiş noktasında, 

insan tarafından başa çıkılamayacak kadar tehlikeli olmasına neden 

olan şey tam da budur.

İşte tam burada, doğa ile sanat arasında bir yerde kalan tüm hâllerin 

en tuhafı, en merak uyandıranında, baş meselesi bir kez daha kendini 

gösterir. En azından bir Hıristiyan yorumcuya göre -Rahner- adamotu 

ne yazık ki başsızdır ve bu, onu baş döndürücü bir hâlin kefareti için 

iştah açıcı bir konu hâline getirirken, antik dönem ve ortaçağ 

illüstrasyonları onu hem başsız hem de başlı olarak tasvir eder. Bu 

bağlamda, bulduğum çizimler gerçekten oldukça şaşırtıcı, çünkü 

sadece başlı ve başsız olmaları açısından değil, vakur ve hassas 

kutsallıklarıyla da büyük farklılıklar gösteriyorlar. Bazıları, 

kiliselerdeki dini resimleri andıran ikonik bir görünüme sahipken, 

kimisi karikatüre benziyor (örneğin, top kovalayan bir köpek 

tarafından topraktan çıkarılan bir adamotu çizimi). Her iki durumda 

da aynı anda göz alıcı, rahatsız edici ve eğlenceli olan yanı; 

insanbiçimcilikleri. (şek. 3 a-e).
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Şekil 3 a. Kraliçe Mandragora'nın 
(mandrake) taç giyme töreni. On 
ikinci yüzyıl minyatürü, Münih ms 
clm 5118 (Şarkıların Şarkısı Üzerine 
Honorius'un Yorumu).

Şekil 3. b

    

Adamotu, son derece belirsiz konumuna uygun şekilde şaşırtıcı 

farmakolojik etkilere sahiptir; güçlü ağrı kesici ve uyku getirici 

özelliklerinin yanı sıra afrodizyak etkisi olduğuna inanılır. “Mandrake 

anestezisi” kadar şehvet uyandırma kapasitesi de bir o kadar 

bilindiktir. 

İncil’de “Arapların ona, şehvet uyandırma gücünden dolayı 'şeytan 

elması' dediğinden” bahsedilir. O, sakinleştirici bir “zehir”; “uyku ve 

esrime arasındaki orta yoldur” (GM, s. 258).  Halüsinojenik bitki 

uzmanları, adamotunun ününün, bilincin açık olduğu  hâlden uykuya 

geçiş sırasında meydana gelen  halüsinasyonlara sebep olan “tuhaf 

psikoaktivitesinden” kaynaklandığını iddia ediyorlar.
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Şekil 3 d. Mandrake, Herbal of 
Pseudo- Apuleius'tan, MS yedinci 
yüzyıl. MS dördüncü yüzyıldan 
kalma bir Yunan kaynağına 
dayanmaktadır.

Şekil 3 c. Mandrake, Sözde 
Apuleius Bitkisinden, yedinci yüzyıl, 

MS. MS dördüncü yüzyıla ait bir 
Yunan kaynağına dayanmaktadır.
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Şekil 3 e. Mandrake, from a 
fifteenth- century İtalian Herbal
    

Kim tahmin ederdi ki? Bataille 1929 yılında -kısa ömrüne rağmen 

bugün Avrupa avangardının entelektüel cüretkarlığının potası olarak 

görülen ve kendisinin editör olduğu Documents dergisinde- 

yayımlanan “Çiçeklerin Dili” metninde,  bitki dünyasının bize 

güzelliğin cinsellik ve ölümle ilişkisi hakkında ne öğretebileceğini 

gösterebilecek bir örnek olarak adamotunu ayrı bir yere koyar.

Bataille, belirli bir biçimde çerçevelendiğinde doğadan çekip alınan 

modellerin düşüncemizi gizlice nasıl şekillendirdiğini anlamanızı 

sağlayacak doğanın kendi içindeki süreçlerin peşindeydi. Benim 

Bataille'dan ödünç aldığım "Çiçeklerin Dili" başlığı on sekizinci ve on 

dokuzuncu yüzyıl Batı Avrupa geleneğine yaslanır. Bu gelenek Mısır 

hiyerogliflerinin Tanrı'yı doğayla birleştiren evrensel bir dili olduğuna 

inanan Rönesans varsayımına benzer. Hiyeroglif, Ficino ve Bruno gibi 

Rönesans sihirbazları için ne ifade ediyorsa, çiçekler de, sonraki 

yüzyıllarda, gizli bir dile sahip oldukları fikriyle heyecanlanan insanlar 

için aynı anlama geliyordu. 1867'de yayımlanan ve bu geleneği takip 

Çiçeklerin
Dili

26



77

Çiçeklerin Dili

eden bir kitap şu ifadeyle başlar: "Çiçeklere dedim ki, Tanrı bana ne 

söylemenizi istediyse söyleyin.”

Fransız etnolog Robert Hertz gibi Bataille de insan vücudundaki 

simetri ve farklılıkların, bu tekrar eden kalıpların kültürü 

şekillendirmeye hizmet etmesinden heyecan duyuyordu. Hertz, ellere 

biçilen role ve vücudun sağ ve sol olarak bölünmesine odaklanmıştı. 

Buna göre tüm payeyi sağ taraf topluyordu: adalet, iyilik, güneş, 

erkeklik, yazan el ve muhafazakar siyaset. Soldaysa büyücülük, ay, 

kadınlar ve komünistler vardı. Yirmi yıl sonra Bataille, insan 

vücudunun dikey değil yatay düzlemde bölünmesine odaklandı: 

saygın üst kısım ve ağza bile alınmayan alt kısım.

Hegel diyalektiği ve karşıtların birliği öğretisinin hevesli bir öğrencisi 

olan Bataille, bedenin üst ve alt kısımlarının kozmik şemalarla olan 

uyumu ve kefaret ile olan ilişkisine sürrealist duyarlılık ve absürt 

sevgisini getirir. Bataille'ın iddiası, gerçek bir diyalektiğin asla 

durmayacağı yönündeydi. Bu nedenle, üstünler ve aşağılıklar 

arasındaki bu şiddetli savaşta bir ateşkes olamazdı; çünkü 

düşüncenin kendisi doğadaki bu kategorilere dayandığı için daimi bir 

tutarsızlık ve huzursuzluk içerisinde oluşuyordu. Bu nedenle, konu 

çiçeklerin diline ve özellikle de ürkütücü adamotuna gelince, Bataille 

uçuyordu.

Bataille'ın görüşü, Dünya Ticaret Merkezi saldırısının ardından 

çiçeklerin işlevini ele alan New York Times makalesiyle örtüşür. Yine 

de aradaki farklılıklar öğreticidir çünkü Bataille çiçekleri ölüm ve 

erotizmi güzellikle bir araya getiren cinsel metaforlar olarak görür. 

Güneşe dönen erkeklik organları ve taç yaprakları ile çiçekleri, 

insanın cinsel organlarıyla karşılaştırır. Güzelliklerinin özü, 

yaşamlarının kırılganlığına çok şey borçludur. Neredeyse çiçek açar 

açmaz ölmeye mahkûmdurlar ne yazık ki; sapları üzerinde 

zamansızca solar, kurur ve sonunda toprağa, geldikleri yere düşerler. 

Bu nedenle, Bataille “Çiçeklerin Dili”nin sonunda “Bütün bu güzel 

şeyler, tuhaf bir mizansene indirgenme riski taşımıyor mu? Küfrü 

katmerlemeye yazgılı değiller mi?”   diye sorar.
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Hertz sağ ve sol el arasındaki acıklı asimetride bir tamamlayıcılık 

görmüşse, Bataille da kutsal alanı oluştururken iyi ve kötü arasında 

benzer bir dengesizlik görüyordu. Hıristiyanlığın cennet ve cehennem 

şemasında olduğu gibi sadece birbirlerini beslemekle ve birbirlerinin 

tamamlayıcısı olmakla kalmıyorlardı. Bu asimetri, karşıtların 

oyununda bulunamayacak bir fazlalık sağlıyordu. Bu, Bataille'ın nevi 

şahsına münhasır fikridir ve çiçeklerle ilgili sorusunda ima edilen de 

budur: “Küfrü katmerlemeye yazgılı değiller mi?” Daha sonra, öne 

sürdüğü fikri netleştirmek, ard arda dizilen düşüncelerini kristalize 

etmek için adamotuna odaklanır.

Adamotu, kutsaldan kutsala karşı işlenen suça, küfre geçişi şaşırtıcı 

bir netlikle ifade eder. Onun formunda, cennet ve cehennemin kozmik 

mimarisinin ve bu mimarinin insan bedeninde vücut bulmuş 

benzerinin ifade bulduğu söylenebilir. Hıristiyanlar için başsızlık, 

gelecekte günahlardan arınma ve kurtulma ihtimalinin bir işaretidir. 

Ancak Bataille için başsızlık doğanın başsızlığı, 'Acéphale’dir; 

1930’ların sonunda kurulan ve Andre Masson'un, meme uçlarının 

yerinde yıldızlar ve cinsel organının yerinde bir kafatası olan, kollarını 

iki yana açmış, bir elinde hançer, diğerinde patlayan bir el bombası 

gibi alev alev yanan bir kalple; başsız, çıplak bir adamı tasvir ettiği 

çizimiyle sembolize edilen, kutsal yeraltı topluluklarının adıdır. “(...) 

Ama bu hantal ve şüpheci kafayı ne yapmalı? -Bir 'ölüm kafası' ile 

maskelediği cinselliğe karşı konulmaz bir şekilde kaymış hâlde 

buluyor kendini.   ” (şek. 4).30

Şekil 4. Acéphale
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Acéphale, sadece gizli bir topluluk değildi; korkutucuydu da. 

Topluluğun üyelerinden Patrick Waldberg, Bataille’ın çağrısıyla, 

Paris'in dışında, Saint-Nom tren istasyonunun yakınındaki ıssız bir 

ormanda insan kurban etmek için buluşma ayarladıklarını ancak son 

anda bunu yapmaktan vazgeçtiklerini anlatır (bkz. “I”, pp 15-16). 

Bataille, buluşma yerini şöyle tasvir etmektedir: ‘Bir ormanın 

ortasındaki bataklık bir zeminde, şeylerin olağan düzeninin bozulmuş 

gibi göründüğü bir yerde, yıldırım çarpmış bir ağaç duruyor. Bu 

ağaçta, Acéphale denen şeyin başsız kollarla açığa çıkan suskun 

varlığı görülebilir” (“I”, s. 15).

Adamotunda da Acéphale'in sessiz varlığını sezmiyor muyuz?

     

Acéphale için başka bir buluşma yeri, devrimci giyotin 16. Louis’in 

(Encyclopaedia Acep halica'nın editörlerinin belirttiği gibi) kellesini 

aldığı, yani “başsızlaştırdığı”    Concorde Meydanı idi. Birkaç yıl sonra 

Napolyon, Mısır'dan çalınan ünlü dikilitaşı bu noktaya yerleştirdi. 

Tabiri caizse, güneşi yerinden indiren fallus, başın yerini alıyordu.

Andre Masson, kafayı kesip erkek cinsel organının yerine koyduktan 

sonra eseri üzerine tefekküre daldı ve şöyle dedi: “Şimdilik iyi gidiyor, 

ama mideyi ne yapacağız? O boş kap, bizim toplanma işaretimiz 

hâline gelen Labirent için bir muhafaza olacak” (“I”, s. 12).

Bu kıvrılmış bağırsak labirenti, karşıtlıkları aşan fazlalığın, resimsel 

olduğu kadar anatomik bir ifadesidir. Bu yüzden adı “labirent": Yunan 

mitolojisinde zıtlıklara teslim olmayan mucizevi ipten    başka hiçbir 

kaçışın ve aydınlanmanın olmadığı karmakarışık bir labirent.

Bataille, aynı bağırsak labirentini, “Çiçeklerin Dili”   nden beş ay sonra 

Documents'de yayımladığı “Başparmak”   isimli üç sayfalık muazzam 

çalışmasında keşfeder. Bir dizi keyifli denemede şişmiş ayak 

kemiklerini ve ayak fetişizmindeki cinsel çekimi olduğu kadar devleti 

simgeleyen kartalı, aydınlanma aklını ve Hegel diyalektiğini de 

hatırlatıyordu Bataille. Bu denemelerde başı, başparmağın karşısına 

koyarak, kibirli dorukların yukarıdan baktığı mütevazi ayak 

parmağına olan bağımlılığını gözler önüne seriyordu. Metne, 

anatomimizin bu bölümünü oldukça başarılı bir şekilde 

yabancılaştıran, ayak başparmağının tam sayfayı kaplayacak kadar 
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büyütülmüş fotoğrafları eşlik ediyordu. Hem ürpertici hem de aptalca 

görünen, akla bir kez daha Mutis/Echavarría muammasını getiren 

tartışmalı bir diyalektik: doğadaki sanat mı yoksa doğa hakkındaki 

sanat mı?

Dahası da var - işte tam burada indirgenemez fazlalık devreye giriyor 

- tını ve mide. Tını, bu durumda, tam olarak fikirlerin değil de başka 

bir şeyin, absürdün ve kahkahanın tınısı anlamına geliyordu. Peki, bu 

‘başka bir şey’ nedir? Benzer bir şekilde mide de yalnızca karnavalın 

Rabelaisci  kahkahasının   değil, aynı zamanda hareketli bağırsağın 

midesidir de -suyla dolu bir maden kuyusuna fırlatılan bir taş gibi 

uzak bir çınlamanın yankılarıyla düzensiz bir nabız gibi atan düz 

kasın ve habis dairesel bataklığın yerini alan midedeki yarı 

hazmedilmiş kütlenin midesi-  . Bataille'ın “Ayak Başparmak”ı tüm 

yolların çıktığı Roma’dan aşağı kalmıyordu; tam da bu informe’nin 

(biçimsiz) bataklığına varıyordu yollar. Yasağın farkında olmayan, 

başsız bir adamı tasavvur ederken de aklında aynı bataklık vardı: “O, 

ne insan ne de tanrı. Ben değil; ama benden fazlası: Midesi, içinde 

kendini kaybettiği, kendiyle birlikte beni de kaybettiği ve benim 

kendimi içinde o olarak, yani bir canavar olarak keşfettiğim labirent” 

(“I” s. 14).

Sonuç olarak Acéphale'nin bu imgesi, aynı adamotu gibi sadece 

cenneti ve cehennemi basitçe tersine çevirmekle kalmaz, birbirlerine 

olan bu bağımlılıklarını diyalektik bir iyileşme ve dolayısıyla da 

kefaret olasılığını en aza indirecek şekilde bozar. Sanki diyalektik 

kendini tüketiyor, kendini feda etmenin -tanrının kendi canını alması 

gibi- tanrısallığın işareti olduğunu bize hatırlatıyor gibidir. (bkz. 

Katoliklik ve Altın Dal  ). Bunun arkasında, dil gibi aklın da onu 

düzenlediğimiz terimleri ve şemaları her zaman aşan bir gerçeğe, 

olsa olsa bir tahmin düzeyinde yaklaşabileceğinin farkına varmanın 

sevinci ve umutsuzluğu yatmaktadır. Benzer bir şekilde adamotuyla 

da uyku ve bilincin arasındaki "tuhaf bir psikoaktivite" dünyasına, 

Bataille'in deyişiyle, "toprağın altında, mide bulandırıcı, savunmasız 

haşereler gibi kaynayan”   “rizomatik kökler yığını”na doğru çekiliriz. 

Peki neden sihri en kuvvetli adamotu darağacının altında bulunur?
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Gerçek: Avrupa'da yüzyıllar boyunca, birinin devlet tarafından idam 

edildiği yerde, meni veya idrarından beyaz bir çiçeğin filizlenebileceği 

söylenegeldi. Bu çiçek, adamotundan başkası değildi ve “küçük 

cellat” olarak anılmaya başlandı. Ancak burada dikkati çeken 

masum, beyaz çiçek değil. Kendi başına güzel ve çarpıcı olan bu 

çiçek, aslında, insan biçimine dönüşme çabasıyla toprağın 

derinliklerine inen kara kökün yarattığı mucizelerin yalnızca bir 

işaretidir.

Bu durum, İngiltere için 1587 gibi erken bir tarihte, Thomas 

Newton’un dikkate değer  her bitki için ayrı bir bölüm açtığı“İncil’deki 

Şifalı Bitkiler” kitabında titizlikle ortaya konmuştur. İlk bölüm 

adamotuna, ikincisi mannaya   ayrılmıştır (alfabetik olarak adamotu 

mannadan önce gelir   ). Newton, adamotunu, güçlü bir tat ve kokuya 

sahip, uyku getiren, güzel ve keyif verici bir bitki olarak tanımlar. İki 

yana açılan bacaklar gibi dallanan, kıvrılıp birbirinin etrafına dolanan 

tel gibi incecik lifleri ya da küçük tüylerle kaplı kökü öyle bir forma 

sahiptir ki; düzenbaz satıcılar ona -dişi ya da erkek- insan biçimi 

vererek cahilleri, bunun onun doğal formu olduğuna, topraktan bu  

hâlde büyüyüp çıktığına ve sihirli bir şekilde güçlendiğine ikna 

ederler. 

Küçük
Cellat 39

Pişkin yardakçı ve arsız dolandırıcılardan oluşan bu ahlaksız 

ayak takımının bir kısmı, bunun, bir suç veya cinayetten 

hüküm giymiş, ölmüş bir idam mahkûmunun dölünün 

bulunduğu toprağın altında doğarak hayat bulan bir yaratık 

olduğunu, küstahça ve cesurca ilan etmekte ve bunu sürekli 

olarak tekrarlamaktadır.
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On altıncı yüzyılda, adamotunun etkili olabilmesi için darağacının 

altından toplanması gerektiği ve bu yüzden çok pahalı olduğu 

söylenirdi.  Bazıları, adamotunun sadece darağacı iskelesinin 

yanında büyüdüğünü savunurdu.  Bazıları ise adamotunun en güçlü 

formunun bir darağacının altında bulunacağını düşünürdü.

Folklor: Tuhaf ve sihirli yollarla topraktan özenle çıkarılan, kırmızı 

şarapla yıkanan ve kırmızı-beyaz kıymetli ipeklere sarılmış küçük 

cellat, gelecekle veya gizli meselelerle ilgili kendisine sorulan her 

soruyu yanıtlayacaktır. "Zengin olacak mısın”? Gece yanına para 

koyun, sabah ikiye katlanmış olacaktır.

Gerçek: Alman şair Rist (1607-1667), yüz yaşını aşmış bir adamotu 

tarif eder. Bir tabutta yaşayan bu adamotunun tabutunun üstündeki 

dokumada darağacında bir hırsız ve bu darağacının altında 

yetişmekte olan bir adamotu tasvir ediliyordu. Tabut, babadan en 

küçük oğula geçiyordu.

Kurmaca: Genet'in ilk kez 1953'te yayımlanan romanı Querelle'nin 

başlarında, Gil karakteri, arkadaşı Querelle ile kuzey Fransa'daki 

Brest limanının sisli sokaklarında yürüyor. Seks hakkında 

konuşuyorlar ve Gil elini pantolonunun cebine atıp, cebin içinden 

penisini karnına yaslıyor. "Gerçekten de bir ağaç gibi endamlıydı" 

diye yazıyor Genet: "Köklerinin arasında figan eden adamotlarının 

doğduğu, yosunlu bir meşe. (Gil, sertleşmiş şekilde uyandığı bazı 

sabahlar, penisine 'asılmış adamım' diye hitap ederdi.)”

Gerçek: On sekizinci yüzyılın ikinci yarısı ve on dokuzuncu yüzyılın 

başlarında, Londra'daki idamlara 100.000'e yakın izleyicinin katıldığı 

iddia edilir. Üç ila yedi bin kişilik kalabalıklar (bu idamlarda) olağan 

sayılardı.  Halka açık bu müthiş gösterilerde (18. yüzyılın ikinci 

yarısında idamlar yıl boyunca her gün gerçekleşen bu gösterilerde 

günlük idam sayısı sekize kadar çıkardı), Londra mafyası, asılan 

kişinin cesedine sahip olmak için darağacındaki otoriteyle yani 

devletle savaşırdı. Bunun çeşitli sebepleri vardı: Hıristiyan geleneğine 

uygun bir cenaze töreni yapmak; cesedin cerrahlara ve tıp 

fakültelerine satılmasını önlemek için ve - serbest piyasa 

kapitalizminin usta savunucusu Bernard de Mandeville'in 1725’te 

tanımladığı gibi- “bir caninin ölüsü olsa bile, batıl inançlı 

ayaktakımının ölüye  olan hürmeti” nedeniyle.
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Gerçek: Ama devlet tarafından asılan birinin cesedi, sıradan bir ceset 

değildir. Sosyal tarihçiler, haklı olarak, entelektüel görgü de dâhil 

olmak üzere her türlü sosyal adaba meydan okuyan bu tuhaf nekrofili 

biçimlerinin açtığı ürkütücü dünyaları kabul etmekte tereddüt ederler. 

Genet veya William Burroughs'un eserlerinde gördüğümüz gibi bu 

eşiği ancak romancılar geçebilir. Ama, devletin idam cezasına yaptığı 

yatırımla -bugünkü ABD'deki kamu yatırımından bahsetmiyorum 

bile- ilgilenmeye başlayacaksak, bize gerekli olan bu hayal gücü 

düzeni değil midir? Bir kez bize, çok da uzak olmayan bir geçmişte 

erdemli ve nezih Batı toplumu için devlet tarafından asılmış bedenin 

hasta insanlarda yaşamı ve sağlığı geri getirebilen harika bir varlık 

olarak görüldüğü işaret edildiğinde ölü bedenin sihriyle başka türlü 

nasıl bağ kuracağız?

Thomas Laqueur, İngiliz idamlarında kalabalıklar, karnaval ve devleti 

ele aldığı yakın tarihli bir makalesinde, asılan bedeni “sihirli beden” 

olarak tanımlar. James Boswell’in, 1776'da Londra'da gerçekleşen 

bir idamda tanıklık ettiği "batıl inanç” hakkında söylediklerini 

alıntılar. Boswell, “en az dört hastanın, ölümün ıstırabı içerisinde, 

onları iyileştireceğine inancıyla canilerin terli elleriyle kendilerini 

nasıl ovuşturduğunu” anlatır. Pörsümüş, artık işlevini yerine 

getiremeyen ‘bozuk’ bir uzvun, yakın zamanda idam edilmiş bir 

adamın boynuna konarak yeniden sağlıklı  hâle getirilebileceği 

söyleniyordu. Kadınlar doğurganlık uğruna henüz yeni ölmüş bir 

bedene ait el tarafından okşanmak için darağacına gidiyorlardı. 

Bakıcılar himayeleri altındaki çocukları onların sıhhatini sağlamak 

niyetiyle dokunulup okşanmaları için darağacına götürüyordu. Ve 

yanında üç yaşında bir çocukla iyi giyimli bir kadın, kömür taşıyıcısı 

Murphy, 1768'de Tyburn'daki darağacında idam edilmeden hemen 

önce ortaya çıktı. Murphy’nin  sağ elini, çocuğun, “sıraca hastalığı 

(skrofula ya da Batı’da bilinen ismiyle Kralın Laneti) yüzünden dört 

yerinden delinmiş sol elinin üzerinden üç kez geçirmek” istiyordu.

İsim her şeyi anlatıyor. Kralın Laneti. Devlet tarafından idam edilen 

suçlunun cesedinin bu hastalığı iyileştirebilmesi gibi kral da elini 

hastanın üzerinden -dokunmaya bile gerek olmadan- geçirerek, bu 

korkunç, ağır ilerleyen ve çoğunlukla ölümcül hastalığı 

iyileştirebilirdi. Devlet infazı sayesinde, caninin cesedi ve kral sihirli 

bir şekilde eşitlendi.
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Kurmaca:

"Asılan adamın boynuna (hasta) uzvunla dokunmalısın."

Adamın görüntüsünden biraz irkildi.

"Soğumadan önce ipten alındıktan hemen sonra," diye kayıtsızca 

devam etti büyücü.

“Bunun ne yararı olabilir ki?”

“Kanını dönüştürecek ve onun karakterini değiştirecek bu. Ama 

dediğim gibi bunu yapmak çok zor. İdam gerçekleşeceği zaman 

hapishanenin içine girmeli ve darağacından indirilene kadar onu 

beklemelisin. Sizin kadar güzel olmayan pek çok kadın bunu başardı. 

Eskiden cilt şikayetleri için düzinelerce kişiyi gönderirdim.”

Bu konuşan, Thomas Hardy’nin on dokuzuncu yüzyıl ortalarında 

İngiltere'nin güneybatısında geçen "Yitik Kol"  adlı öyküsündeki 

büyücüdür. Konuştuğu genç kadının kendisine yapılan büyü 

sebebiyle günden güne kolunu çürüten, tedavisi olmayan bir hastalığı 

vardır.

İdamdan önceki gün, kayışçının yağlı urganı, dar ağacına bağladığını 

görür. "Sonrasında santim santim satılacak" der ona. “‘Sana 

bedavaya ayarlayabilirim istersen?'” (“YK,” s. 49).

Genç kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde asıl mesleği -burası bir 

taşra kasabasıdır- bahçıvanlık olan cellata gizlice bir ziyarette 

bulunur. Kadın, mahkûm asılır asılmaz boynuna dokunmak istediğini 

daha açıklayamadan, “Düğüm için buraya gelmenin bir anlamı yok," 

der cellat. Bir yandan da kadının çürümüş kolunu incelemektedir. 

“Vay canına! itiraf etmeliyim ki bu çok özel bir durum. Yara iyi 

gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla iyileşebilir. Seni gönderen -her 

kimse- işi bilen biri olmalı. 

Ek: Neden düğüm? Çünkü eğer ölüm, boyun kırılması yerine boğulma 

sebebiyle gerçekleşseydi, o zaman düğüm, kurbanın hayatta kalma 

şansı olacak şekilde ayarlanabilirdi. İşte bu yüzden Peter Linebaugh 

Londra'da idamlar konulu makalesinde, halkın düğüm ilmine olan 

büyük ilgisini alaycı bir tavırla ifade eder.
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Ertesi gün kadın, iki sehpaya yaslanmış hâlde duran cesede yaklaşır. 

Önünde süzülen gri bir sisin varlığını hissetmekte ve neredeyse hiçbir 

şey seçememektedir. Hardy, “Sanki ölmek üzereydi," diye yazar, "ama 

bir tür şokun etkisiyle tutuldu.” ("YK", s. 53).

Ek: Ölümle fizyolojik bir şok arasında bir yer. Bu, etnobotanik 

uzmanlarımız Schultes ve Hofmann tarafından adamotuna atfedilen 

“tuhaf psikoaktivite” ye karşılık geliyor olabilir mi?

Cellat onun zavallı kolundan tuttu, cesedin yüzünü açtı ve kolunu ölü 

adamın boynuna koydu, “boynu çevreleyen, ham böğürtlen 

rengindeki çizginin tam üzerine" ("WA", s. 53). Kadın bir çığlık attı. 

Büyücünün öngördüğü “kanın dönüşümü” gerçekleşmişti.

As(ıl)mak, sadece boyna dokunabilenlerin kanını dönüştürmekle 

kalmaz, asılan kişiyi de tahrik edebilir. En azından bu, Bataille'ın 

cinsel hazzı ölümle eşlemesinin kanıtı olan cinsel tahrik folklorunun 

bir parçası.  Knud Romer Jorgensen, Marquis de Sade'in Justine 

(1791) adlı eserindeki “erotik asılma” olayını bize hatırlatıyor ve bir 

fahişe olan Susannah Hill’in, besteci ve Avrupa'nın en büyük 

kontrbasçılarından Frantz Kotzwara’nın cinsel haz için kendini 

asmasına yardım etmesi sebebiyle Londra’da yargılandığı yüz 

kızartıcı dava hakkında bilgi veriyor.

Devletin Sihri: 
Cinsel Haz Olarak 
Asılmak
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Bir ipin ucunda orgazm hâlinde asılı bedenler, William Burroughs'un 

Çıplak Şölen’den Kırmızı Şehirler’e kadar uzanan yapıtları boyunca 

sıklıkla karşımıza çıkıyor. İkinci kitapta Kelley, Cebelitarık’ta demir 

atmışlarken, geminin levazım ustasını öldürür ve darağacında idama 

mahkûm edilir, ancak korsanlar gelir, ipi keserek onu indirip tekrar 

hayata döndürürler. Burroughs, "Asılan ve tekrar hayata döndürülen 

bir adamın yalnızca çevresine şans getireceğine değil, aynı zamanda 

kurtarıldığı yazgıdan ebediyen korunacağına inanılırdı” diye yazar.

Gecelerin kırmızı ışık altında yaşandığı kentlerde, as(ıl)mak, aynı 

zamanda bir gece kulübü geleneği hâline gelir ve bize çizgi film ve 

şiddet arasındaki tekinsiz ilişkiyi bir kez daha hatırlatır. Her gece bir 

as(ıl)ma gösterisinin olduğu Double Gallows (Çifte Askı) adlı kulübe 

bakalım. Şık müşterilerin abartılı giysilerle beklenmedik girişler 

yaptığı ve bu yüzden “Teşhir Gecesi” dedikleri gece özellikle 

şahanedir. Burroughs’un anlattığına göre “bazıları ‘adamotu gibi 

çığlık atarak" yeşil drag kostümüyle sahneye fırlar. Diğerleri 

boyunlarında iplerle aynaların içinden çıkarken, başkaları da 

“müşteriler arasında dolaşarak düğüm yapılmış darağacı urganı 

satan seyyar satıcılar”ın urganlarının kalitesine bakar. Aralarında 

“her renkte” ipek kement, “nadir merhemlerle işlenmiş ve 

yumuşatılmış kenevirden, yumuşak mavi bir alevle yanan ürpertici 

kementler, iz süren köpeklerin postundan yapılmış deri kementler” 

vardır. Kırmızı bir iblis tarafından yönetilen gösterinin yıldızı geliyor: 

Penisi neredeyse sertleşmiş ve gözbebekleri küçülmüş hâlde 

boynunda bir ilmekle duran, Whitey adında bir ahmak. "Platform 

düşüyor ve boşalırken orada asılı kalıyor. Gözleri bir an için parlayıp 

sönüyor.”

“Teşhirci! Teşhirci! Teşhirci!' Müşteriler, kendilerinden geçmiş hâlde 

kollarını havaya kaldırıp sallıyorlar.” (C, s. 179, 180, 181).

Bence, son anda ipten dönmek, adamotu ve devlet infazı sihri 

kompleksi olarak adlandırmak istediğim şeye eşdeğerdir; söylemesi 

zor bir terim ve takip etmesi zor bir yol, meşakkatli bir mesele. Benim 

düşünceme göre, Burrows'un hatırlattığı ve tüm yapıtlarına nüfuz 

eden bu sihir, sadece as-ıl-maktan değil, as(ıl)manın, devlet 

infazlarının bambaşka alanlara taşınan “gölgesini” hep üzerinde 

taşımasından geliyor. Bu sihir, küçük cellat tarafından bir araya 
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getirilen ve Burroughs tarafından yakın benzerlerini -renk, koku ve 

tarih ötesi bilinçdışı olarak mekânda ve zamanda ileri ve geriye hızla 

yayılan, ürpertici bir doğaüstü hatıralar silsilesi- serbest bırakmak 

için bir aşama daha ileri götürülen sihirle aynıdır. 

1702'de Panama adliyesinin önünde korsanlık suçundan asılan 

yakışıklı genç Kaptan Strobe'u ele alalım. Yüzünde meraklı bir 

gülümseme var ve sarı-yeşil bir hale vücudunu çevreliyor. Sıcak 

güneşin altında darağacında sallandırılırken bir suikast timi 

tarafından kurtarılıp afyon veriliyor ve zonklayan bir ereksiyonla 

kendine geliyor. Nerede olduğunu biliyor: Panama Şehri'nin kırk mil 

güneyinde. “Mangrov bataklıklarının alçak kıyı şeridini, köpekbalığı 

yüzgeçlerini, durgun deniz suyunu görebiliyor” (C, s. 29).

Kaptan Strobe asıldı ve Kaptan Strobe hayata geri döndü. Cennette 

değil bataklıkta; Tanrı öldüğü için başsız, her şeyin olabileceği, 

ekvatoral bir üçüncü dünya bataklığında bedeni hiç zarar görmemiş, 

hatta sapasağlam, afyon içinde yüzer hâlde ve zonklayan bir 

ereksiyonla uyandı. Acéphale.

Hatırlayın: Burroughs, "Asılan ve hayata döndürülen bir adamın 

yalnızca çevresine şans getireceğine değil, aynı zamanda kurtarıldığı 

yazgıdan korunacağına inanılırdı” diye yazar.

O hâlde soru şudur: Devletin dişleri arasından koparılan bu gizemli 

güç nedir? Nietzsche, polisi, yakaladıkları suçlularla aynı hileleri 

uyguladığı için mahkûm eder. Onun gözünde bu onları suçlulardan 

daha beter yapar. Yasal cinayetin diğer cinayet türlerinden çok daha 

mistik olmasının nedeni bu mu? Sadece bir kişiyi öldürmek ve 

ortadan kaldırmakla kalmayıp dünyaya bir enerji yayıyor gibi 

görünüyor.
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Hristiyan alegorisi konusunda her zaman duyarlı olan Rahner bize 

şöyle der: tıpkı İsa gibi "zehirlenip ölüm uykusuna dalmış ve ancak 

Adem'in toprağından gelen harikulade bir kök olarak hayata uyanmış 

biri gibi Adem'in zehirlenmesinden ve uyuşukluğundan kendini 

kurtarmak isteyen Hıristiyan da adamotu kasesini eline almalı” (GM, 

s. 259–60). Rahner, İsa Mesih'in mutilasyona uğramış bedenini 

kefarete hazır bir beden olarak görmemizi istiyor; karşıtların ahenkli 

birleşiminin aşkın bir hesaplaşmayla sonuçlanması gibi sanki bu 

kadar büyük bir acının -bir yasaya göre- ödüllendirilmesi gerekiyor. 

Ancak, İsa'nın gücünün sömürgeci Roma Devletinin ölüm cezasını 

kullanmasında yattığını söyleyemez miyiz? Tyburn'de kömür 

toplayıcısı Murphy ile beraber bulunan, 18. yüzyıl Londra’sındaki 

hasta çocukların bedenleri üzerinde gezinen tüm o taze ölülerin 

ellerinin, Genet ve Burroughs tarafından ortaya konulanların yanı sıra 

tüm bu uygulamaların -İsa’nın değil- darağacının altında filizlenen 

küçük cellatın büyüsünün ifadesinden başka bir şey olmadığını da 

aynı şekilde iddia edemez miyiz? Küçük cellat, halüsinojenik etkileri, 

şehvet düşkünlüğü ve okült gücüyle ünlenen bizim mistik 

adamotumuz, bu fantastik infaz sürecinde, bir dinin -her asılmayla 

tekrarlanan- kuruluş anını ifade eder. Küçük cellatın sihri, devletin 

sihrinden başka bir şey değildir.

      

Buna Aydınlanma'nın ürkütücü tezini ekleyebiliriz. Buna göre doğa 

üzerindeki hakimiyet öyle bir noktaya varmıştır ki hukukun üstünlüğü 

içinde doğa, tarih öncesi ve büyülü bir güç olarak geri döner. 

Aydınlanma’nın bu meşhur diyalektiği hiçbir yerde idam cezasında 

olduğu kadar büyük bir şevkle ortaya çıkmaz; çünkü modernitenin 

tarihöncesi yüzü hiçbir yerde bundan daha büyük bir telaşla çıkmaz. 

Bu nedenle, adamotu bitkisinin, darağacının altından başka herhangi 

bir yerden çıkmasını bekleyemeyiz. İdam sehpası, o zamanın 

anlatısında olduğu gibi darağacı olarak doğaya nasıl geri döndüyse, 

adamotu bitkisi de sosyal bir insana, ‘küçük cellat’a dönüşür.

Kaptan Strobe
“Küçük Cellat” mı?
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Yargı tarafından katledilen suçlunun menisinden ortaya çıkan 

adamotu, son derece çelişkili -zehirli, uyutucu, haz verici- tek 

kelimeyle miazmatik’tir: Antik Yunan’da kirli, kirlenmiş, -cesedin ya 

da katilin etrafını kuşatan- oldukça tehlikeli ve bulaşıcı ruhsal durum 

anlamına gelir bu kelime.  Adamotu, güçlü kokusunun tanıklık ettiği 

bu etkiye sahiptir. Adamotu, yaşamın sürekliliğinin -tam da devlet 

tarafından sonlandırıldığı o andaki- kanıtıdır. İlmik daraldıkça 

ölümden kaçan –bir fazlalık da denebilicek- yaşamdır: Yalnızca 

devlet şiddetinin yaratabileceği sapkın, sihirli, tersine çevrilmiş 

yaşam. Geleneği takip edip devleti, şiddetin meşru kullanımını 

tekeline alan makam olarak tanımlayacak olursak, darağacının 

altından çıkan adamotunun, bu şiddetin ve yasanın dayandığı 

otoritenin mistik kökenlerini ifade ettiğini söylemek de aynı derecede 

doğru olmaz mı?

1969'dan beri Kolombiya'ya yaptığım birçok ziyarete ragmen 

Echavarr ıa'nın yapıtıyla karşılaşana kadar Vazo Kesim'i hiç 

duymamıştım ve kendimi bunun ne kadar sık uygulandığını merak 

ederken buldum. Echavarr ıa, 1948-1964 yılları arasında la Violencia 

sırasında Tolima eyaletinde ağır şekilde yaşanan katliamları ele alan 

1978 tarihli bir kitabı kaynak gösterir.  Bu kitap, okuyucunun farklı 

mutilasyonları anlaması için, insan formunun -talimde kullanılanlar 

gibi, ilk bakışta çocukların çizdiği yumurta ve sosise benzeyen 

şekillerle, klinik bir tarafsızlık yansıtan diyagramların kesişimi gibi 

gözüken- on bir tam sayfalık diyagramlarını sunar. Polisin veya 

otopsi raporlarından sorumlu kişilerin, ürkütücü ve sarsıcı bulduğum 

benzer diyagramlara sahip olabileceğini düşünüyorum. Polis ve 

otopsilerdeki bu diyagramlar, çizgi filmlerin şiddetle olan can sıkıcı ve 

korkutucu bağlantısı gibi yetişkinlerin de çocukların insan formuna 

ilişkin çizimlerini temellük etmelerine benzer şekilde rahatsız edici 

bir örtüşmeye sahip olabilir mi? Yoksa bu biçimlerin hayaletlerin 

musallat olma gücüne sahip olmalarının nedeni, gerçeklikten bu 

kadar kopuk, bu kadar açık bir biçimde gerçek dışı olmalarına 

rağmen yine de -klinik ortamlardaki kullanımlarında olduğu gibi- 

korkunç derecede gerçek olmaları mı? İnsan formunun dış hatlarını 

gösteren bu diyagramlar tamamen yaşamdan yoksun oldukları için 

hiçbir mutilasyon eylemi veya karikatürün asla başaramadığı bir 

boşluk yaratırlar. Burada, doğadaki sanat ile doğanın sanatı birleşir 

ve ‘pat’ diye iç içe geçer (şek. 5).

Derkenar
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Thomas Hobbes bize aynı açmazı sunar. Şiddetin doğanın yasası 

olduğunu ve şu ünlü sözleşme sayesinde şiddetin devletin doğası 

hâline geldiğini iddia eder. Mutis'e baktığımda ve çiçeklerin doğadaki 

sanattan bir doğa sanatına dönüştüğünü gördüğümde, Hobbes'un 

metamorfozunu da kendi yolumla tekrarlıyorum. Hobbes'un 

sözleşmesi bir kurmacadır. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Yine de her 

şey, sanki yaşanmış gibi kurgulanıyor ve bu kudretli kazıkta hukukun 

üstünlüğü askıya alınıyor (Rawls’ı yorumladığım kadarıyla). Bu 

yüzden ona kurmaca değil, gerekli kurmaca, nihayetinde büyük 

sanatın alanı diyoruz. Doğadaki sanat ve doğa sanatı insana karşı 

sürekli bir şiddet tehdidi olarak tek vücut olduğu gibi insanlığın en 

büyük icatlarından ve kurumlarından biri olarak 

adlandırılabileceğimiz devlet de yaptığının büyük sanat olduğunu 

açık yüreklilikle iddia edebilir.
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O hâlde idam cezası nedir? Mutilasyon hukukunun örneği değil mi? 

Walter Benjamin şiddet eleştirisinde, bunun devletin “kurucu 

şiddetinin” yeniden canlandırılması olduğunu söyler. Aslında bu 

makalenin başlığı olan “Kritik der Gewalt”, hem şiddet eleştirisi hem 

de otorite eleştirisi anlamına gelebilir; Gewalt kelimesi, 

Mutis/Echavarŕıa’da olduğu gibi iki anlamı da sabit olmayan tek bir 

karışımda toplar. Başka bir deyişle, Hobbes'un zamanında çokça 

yaşanan krala karşı kanlı şiddet de dâhil olmak üzere bu kurucu 

şiddeti, gerçek bir fiziksel insan çatışması olarak düşünebiliriz ama 

aynı zamanda kurucu şiddeti, tam olarak, doğadaki sanatla, şiddetin 

otorite hâline geldiği bir doğa sanatının kararsız karışımı olarak da 

düşünebiliriz. Böylece gizem çözülmüş oldu: güçlü olan kazanır. Tam 

olarak sağlam olmasa da müstesna bir başarı.

Echavarr ıa'nın çiçeklerinin benim için anlamı ve Chuck Jones'un 

hayvanları insanlaştırmayı insanları insanlaştırmaktan daha kolay 

bulmasının nedeni budur.
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NOTLAR
   Ç.N. Orijinal metinde “Columbian Violencia” (La Violencia) olarak bahsedilen iç savaş, 

1948-1958 yılları arasında, bir tarafta Kolombiya Askeri Kuvvetleri ile Kolombiya 

Muhafazakar Partisi paramiliter grupları tarafından desteklenen Kolombiya Ulusal 

Polisi, diğer tarafta Kolombiya Liberal Partisi ve Kolombiya Komünist Partisi ile uyumlu 

paramiliter ve gerilla grupları arasında gerçekleşmiştir.

 Herhangi bir canlı vücudunun görünümünü veya işlevini bozan fiziksel yaralama 

eylemi anlamındaki “mutilation” kelimesi, makale boyunca mutilasyon ya da sakatlama 

şeklinde çevrilmiştir.

  Calvin Reid, “Juan Manuel Echavarrı a, ”Bomb, no.70 (Winter 2000): 25.

  Ç.N. Corte del Florero (ispanyolca), Echavarría’nın “Vazo Kesim” isimli çalışmasının 

orijinal ismi.

  Ç.N. Orijinal metinde “metacarpals” olarak ifade edilen ve türkçede tarak kemiği olarak 

bilinen bu el kemiklerinin bilimsel adı metakarpal kemiklerdir.

 E.N. Taussig bu ayrımı ifade etmek için Art in nature/art of nature terimlerini 

kullanmıştır. Makale boyunca “art in nature”; doğanın içindeki sanat ya da doğada sanat 

olarak çevirilmiştir. Taussig burada doğanın kendi akışı içindeki formlara atfettiğimiz 

sanat değerini ifade eder. Doğaya dair sanat olarak çevrilen “art of nature” ise sanatın 

kadim konusu olarak doğanın sanattaki temsillerini ifade eder.

  Ç.N Yayının ismi Doğada Sanat Biçimleri olarak çevrilebilir.

  Ç.N Makalenin ismi Çiçeklerin Dili olarak çevrilebilir.

 Ç.N. Taussig’in metinde kullandığı “now-you-see-it now-you-don’t” terimi bir 

sihirbazlık terimi olarak Türkçe’ye “hokus pokus” olarak çevrilmiştir.

   (Bertolt Brecht, “Korsanların Baladı (Ballad of the Pirates)” Poems, 1913–1956, çev. 

Edith Anderson vd., ed. John Willett ve Ralph Manheim [New York, 1976], s. 18)

 Sadece Hıristiyan dünyasında değil. Jack Goody&#39;nin son kitabı Çiçeklerin 

Kültürü’nde (The Culture of Flowers, Cambridge, 1993 s. 459) cenazeler bizi “antik 

Mısır, antik Yunanistan, antik Roma, Asante, Konfüçyüsçü, çağdaş Avrupa, çağdaş 

Hong Kong, çağdaş Hindistan ile başlayıp. . . Sosyalist Avrupa ile biten” bir coğrafyaya 

götüren birçok alt kategoriye sahip ana maddeden biridir. Goody, Çin, Tayvan ve Hong 

Kong ile ilgili olarak “çiçekler özellikle ölülerin ayinleriyle ilişkilendirilir” diye yazar. 

Avrasya&#39;ya kıyasla çiçeklerin çok daha az ilgi gördüğü Afrika&#39;da bile Asante

mezarlıklarına kırmızı ve yeşil yapraklı çalıların dikildiğini not düşer. Yine de Hıristiyanlık 

çiçeklerin kutsal kullanımını tüm kalbiyle onaylamamıştır. Aslında burada kararlı bir 

belirsizlik var gibi görünüyor. Protestan Kilisesi genellikle bunların ritüellerde 

kullanılmasına karşıdır ve kilisenin onların kutsal kullanımını tamamen yasakladığı - 

Orta Çağ gibi - uzun zaman dilimleri olmuştur. Çiçekleri ölüme yakıştıran her neyse 

onun işareti olabilir mi bu ikirciklilik?

   JeanGenet, Querelle, çev. Anselm Hollo (1952; NewYork,1974), s.37.

   Herr, Dispatches, s.43.

  Ç.N. Mandrake, ünlü bir sihirbazın ismi olmakla birlikte, Türkçe’de adamotu olarak 

bilinen bitkinin adı.

   Bknz. Richard Evans Schultes ve Albert Hofmann, Plants of the Gods: Their Sacred, 

Healing, and hâllucinogenic Powers (Rochester, Vt., 1992)

   Hugo Rahner, Greek Myths and Christian Mystery (NewYork,1963), s. 258

   Frederick J. Simoons, Plants of Life, Plants of Death (Madison,1998), içinde s.101

Kolombiya Üniversitesi İngilizce bölümünden on sekizinci yüzyıl İngiliz edebiyatı 

uzmanı ve romancı Jenny Davidson’a bu referansın yanı sıra, benim adamotu ve 

çiçeklerin dili konusundaki yaklaşımım hakkında yaptığı yorumlar için teşekkür ederim.

   Bknz. Schultesand Hofmann, Plants of the Gods, s.86–91, ve Simoon, Plants of Life, 

Plants of Death, s.103.
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  Ç.N. “Art of nature” ve “art in nature” ayrımını, doğayı model alan temsili bir sanat 

yaklaşımı ve doğanın içinde sanatın diline yaklaşan emareler bulan bir yaklaşım olarak 

tanımlıyor Taussig.

   Bknz. C. J. S. Thompson, The Mystic Mandrake (1934; Londra,1968).

   Simoons, Plants of Life, Plants of Death, s.104; vurgu bana ait.

   Frederick Starr, “Notes upon the Mandrake,” The American Antiquarianand Oriental 

Journal 23 (Temmuz–Ağustos 1901): 259–60.

  Böylesine güçlü bir yaratığın sunduğu metafizik ikilemi vurgulamak istercesine — 

doğada sahtecilik ya da sanatta sahtecilik olsun — Modern çağın ilk dönemlerinde 

Avrupa’da sahte adamotlarının büyük meblağlara satılmasıyla ilgili derin bir endişe 

vardı.

    Handy Bible Encyclopedia, The Holy Bible and International Bible Encyclopaedia and 

Concordance (New York, 1940) içerisinde,“mandrake” başlığı altında, s. 221. bknz GM, 

s. 224–77.

    Schultes ve Hoffman, Plants of the Gods, s.86

     Bknz: Georges Bataille, “The Language of Flowers”(1929), Visions of Excess: Selected 

Writings, 1927–1939, çev. Allan Stoekl, Carl R. Lovitt, ve Donald M. Leslie, Jr., ed. Stoekl 

(Minneapolis, 1985), s. 10–14.

  Goody, The Culture of Flowers, s.244 Goody’ye göre bu dilin kökleri, haremde 

konuşulan ezoterik bir dilin var olduğuna inanılan on sekizinci yüzyıl oryantalist 

düşüncesindedir. Bu düşünce, bu dilin lezbiyen sevginin gizli dili olduğunu söyleyen 

Avusturyalı bir alim sayesinde oluşmuşturr; bkz. a.g.e, s. 234. Her ne olursa olsun, 

çiçeklerin Fransızca dili, çizelgelere dökme ile çok daha ilişkili görünmekte, Bu da 

Claude Levi-Strauss’un ünlü eseri The Savage Mind, La Pens ee sauvage’da (Yaban 

Zihin, Yaban Düşünce) olduğu gibi, The Wild Pansy olarak adlandırılan geç dönem 

yapısalcı düşüncesini akla getirmektedir. Çiçeklerin dili geleneği, on dokuzuncu yüzyıl 

sonlarında, benzer bir sistem inşasının bir parçası olarak koku ve renklerin 

sınıflandırıldığı tablolara yaptığı vurguyla, hem Karl Marx hem de Walter Benjamin 

tarafından oldukça sevilen Fransız düşünür, vizyoner ve komünist Charles Fourier’in on 

dokuzuncu yüzyılın başlarındaki çalışmalarını da hatırlatır. Bataille bu gerçeği hiçbir 

yerde dile getirmese de Çiçeklerin Dili, kökleri gizliliğe, okülte, oryantalist fantezilere ve 

doğanın ilahi bilgeliği erişilebilir kılan mantığına uzanan iki yüzyıllık bir gelenekten doğar. 

Ancak Bataille’in makalesi aynı zamanda bu gelenekten radikal bir kopuşun işaretidir.

   Ç.N. “Küfür” burada dini anlamıyla, “Tanrı’nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden 

sayılan inanışları yadsıma, hakaret etme, kutsal olana karşı suç işleme” anlamında 

kullanılmıştır.

    Bataille, “The Language of Flowers,” s. 14. Bu anlamda gökkuşağını da düşünüyorum. 

Çiçek gibi, gökkuşağı da, gizemli rengi ve geçiciliği ile dikkat çekicidir. Bir kez 

“didiklendiğinde” o da kurur ve artık kalıntı ve pislik değil, cinsiyet değişikliği ya da bir kap 

altın verir- hiçbir şekilde ulaşılamaz. Öyleyse, bu konuda başka bir makale yazmanın ne 

kadar eğlenceli olacağını tahmin edebiliriz: “Gökkuşağının Dili”.

   Hakkında çok az şey yazılan Masson konusunda Laurie J. Monahan’ın, “Violence in 

Paradise: Andre’Masson’s Massacres,” (Art History 24 (Kasım 2001): 707–24) 

makalesine ve ayrıca Andre´ Masson: Inside Outside Surrealism (exhibition catalog, 

McMullen Museum of Art, Boston, and Art Gallery of Ontario, Toronto, 28 Jan.–28 Apr., 

14 June–8 Sept. 2001), s. 53–78 içindeki “Printing Paradoxes”: Andre´ Masson’s Early 

GraphicWorks,” adlı makalesine çok şey borçluyum.

   Ç.N Taussig burada Acép haled sözcüğünü kullanmıştır.

  Ç.N. Bahsi geçen ‘mucizevi ip’, Yunan mitolojisinde Ariadne’nin ipi olarak geçen, 

Ariadne’nin Theseus’a labirentten çıkabilmesi için verdiği iptir. Aynı zamanda bir 

problem çözme stratejisidir.

    Ç.N. Metnin orijinal adı: “The Language of Flowers”
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   Ç.N. Metnin orijinal adı: “The Big Toe”

  Ç.N. Bahsedilen kişi, Fransız Rönesans sanatçısı, yazarı ve tıp doktoru François 

Rabelais’dir. Ayrıca bknz: Mikhail Bakhtin, “Rabelais ve Dünyası”, çev. Çiçek Öztek, 

Ayrıntı Yayınları (2005, İstanbul) “Ortaçağ gülmesi, (…) bedenin üst kısmını dışarıda 

tutmamakla kalmayıp, aslında genellikle ona yönelir. Üstelik, yalnızca bedenin bir 

kısmına değil, bütününe yönelir. Resmi dünyaya karşı kendi dünyasını, resmi kiliseye 

karşı kendi kilisesini, resmi devlete karşı kendi devletini kurduğu söylenebilir. Gülme, 

kendi takdis ayinlerini kutlar, kendi ibadetini yerine getirir evlilik ve cenazeleri kendine 

göre kutsar. kendi mezar yazıtlarını yazar, kendi krallarını piskoposlarını seçer. En küçük 

ortaçağ parodisi bile daima bütün bir komik dünyanın parçası olarak inşa edilir.” Mikhail 

Bakhtin, “Rabelais ve Dünyası”, 2005, s.115

   Ç.N Yazar, burada motile sözcüğünü kullanmış. Motile, genel kullanımda “hareketli” 

sözcüğüne karşılık geliyor. Bununla beraber motile ve motility terimleri daha çok tıp 

terminolojisinde kullanılmakta ve “kendiliğinden hareket etme kabiliyeti” anlamına 

gelmekte; psikoloji terminolojisinde ise “zihinsel imgelemi görsel veya işitsel değil, 

hareket odaklı olan kimse” anlamına gelmektedir.

   Ç.N “The Golden Bough”: James George Frazer’ın “Karşılaştırmalı bir Din Araştırması” 

alt başlığıyla ilk olarak 1890 yılında ve iki cilt hâlinde yayınlanan kitabı.

   Bataille, “The Language of Flowers”, s.13.

  Ç.N. ‘Küçük cellat’ olarak çevrilen ifade, makalede (hem bölüm başlığında hem de 

makalenin devamında) ‘the little gallows man’ olarak geçmektedir. Adamotuna 

atfedilen insansı özellikler sebebiyle cellat kelimesi tercih edilmiştir. Bununla beraber, 

‘the little gallows man’ ifadesi, küçük ölüm anlamına gelen Fransızca “la petite mort”

tabirine/deyimine açık bir göndermedir. Kısa süreli bilinç kaybı ve bilinç zayıflamasını 

ifade etmektedir. Modern kullanımda ise orgazm sonrası yaşanan bilinç kaybına benzer 

hissi ve ölüme yakınsayan bi orgazm deneyimini tarif etmek için kullanılmaktadır. 

Deyimin tarihçesi tartışmalıdır. Oxford Sözlüğü’ne göre Fransızca’dan İngilizce’ye 

geçmiştir (bknz: the little death) ve her iki dilde de 16. yüzyıldan beri kullanılmaktadır.

  “Küçük Cellat” almanca Galgenmannlein ’den gelmektedir. Bknz. Thompson, The 

Mystic Mandrake, s. 166. Bir kaynağa göre küçük cellat, asılan bir kadının boğulan 

ağzından yere düşen köpükten de çıkabilir. Christopher Lamping‘e bu referans için 

olduğu kadar Peter Linnebaugh&#39;un asılma konulu makalesine yapılan referans için 

de teşekkür ederim (aşağıda). Adamotu ve asılan kadınlara ilişkin bir tek bu referansa 

rastladım. Sorun bana erkek dölü etrafında dönüyor gibi görünüyor. Öte yandan, bu 

darağacı/adamotu şemasında kadının rolü, doğurganlıkla çok yakından ilgili.

   Ç.N. Newton’ın kitabının orijinal ismi “An Herbal to The Bibel”

  Ç.N. Manna, İncil’e göre, Tanrı’nın İsrailoğullarına Mısır’dan Çıkış’tan sonra, Sina 

Çölü’nü geçerken — bir mucize gibi —bahşettiği besindir. Kuran’da kudret helvası olarak 

geçmektedir. Eski Ahit’e göre, cennette yetişen bir bitkidir. Aynı zamanda çeşitli 

kaynaklara göre, Antik dünyada her türlü hastalığı tedavi ettiğine inanılan ve Yunan ve 

Latin simyacıların elde etmek için çok uğraştıkları söylenen büyülü bir iksirdir.

   Ç.N. Adamotunun ingilizcesi mandrake’dir.

   Bkz. Thomas Newton, An Herbal for the Bible (Londra,1587), s.10–12

   A.g.k., s.11.

   Bknz. Starr, “Notes upon the Mandrake,” s. 262.

   Bknz. Marie Trevelyan, Folk-Lore and Folk-Stories of Wales (Londra,1909), s.92–93.

   Bknz Starr, “Notes upon the Mandrake,” s. 262.

   Thompson, Mystic Mandrake, s.169.

   Bknz Simoons, Plants of Life, Plants of Death, s.127.

   Genet, Querelle, s.20.
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(Oxford, 1994)

   Peter Linebaugh, “The Tyburn Riot Against The Surgeons,” Douglas Hay vd., Albion’s 

Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century England içerisinde (New York, 

1975), s. 72.

 Thomas W. Laqueur, “Crowds, Carnival and theState in English Executions, 

1604–1868,” The First Modern Society: Essays in English History in Honour of 

Lawrence Stone içerisinde

   Linebaugh, “The Tyburn Riot against the Surgeons,” s.110.

   Hardy’nin öyküsünün orijinal ismi: The Withered Arm. Bu paha biçilmez referans için 

Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Christoper Lamping’e tekrar 

teşekkürler.

  Bazı çevrelerde otoerotik asfiksi veya asfiksofili olarak bilinen askı, 1600’lerin başından 

beri Avrupa’da iktidarsızlık tedavisi için kullanılmaktadır. 1856’da bir Fransız psikiyatrist, 

asılarak ölen erkeklerin yüzde 30’unda ereksiyon ya da boşalma olduğunu bildirmiştir. 

1941-1950 yılları arasında Boston bölgesindeki genç insanlar arasındaki doksan yedi 

intihar vakasıyla ilgili bir raporda, bir araştırmacı yirmi yedi kişinin muhtemelen yanlış 

giden otoerotik asılma nedeniyle öldüğünü keşfetmiştir. Bknz. “Ergen ve Genç Yetişkin 

Erkeklerde Otoerotik Boğulma Sendromu”http://members.aol.com/bj022038/

   Bknz. Knud Romer Jorgensen, “Please Be Tender When You Cut Me Down,” http://

www.sexuality.org/l/fetish/aspydang.html .1792’den anonim bir kitapçık, “Art of

Strangeling, etc. . . . ,” asılan suçluların ceplerini incelerken“ tüm insanların yeniden 

yaşamak için ölmeleri gerektiğini kanıtlayan… belirli duygular ve kargaşalar 

sergilediklerini”keşfedenin Jonathan Wild olduğunu belirtir.

    William Burroughs, Cities of the Red Night (New York,1981), s.70; buradan itibaren C. 

olarak kısaltılacak. Korsanlar, sihri görünür kılmak için Kelley’nin boynundaki kenevir 

izlerine kırmızı mürekkep sürdüler. Kelley, darağacında ölümün sırlarını öğrendiğini, 

böylece kılıç ustası olarak yenilmez bir beceriye ve hiçbir erkek ya da kadının ona karşı 

koyamayacağı kadar seksüel cesarete sahip olduğunu iddia ediyordu. Asılmanın nasıl 

bir şey olduğu sorulduğunda Kelley şu yanıtı verdi: İlk başta vücudumun ağırlığından 

dolayı çok büyük bir acı hissettim ve ruhum garip bir karmaşa içinde vahşice yukarı

doğru sıkıştırılıyordu. Başıma ulaştıktan sonra, gözlerimin önünde bir şimşek gibi çakan 

parlak bir ışık gördüm. Sonra tüm acı kayboldu. Ama öldükten sonra, kanım ve ruhum 

bedenime geri dönerken o kadar tarif edilmez bir acı duydum ki, keşke beni öldürenleri 

asmış olsaydım. Aslında bu sözler, 1705’te hırsızlıktan asılan eski bir asker olan “Yarı 

Ölü Smith”e atfedilir. Burroughs bu sözleri The History of Torture (İşkencenin Tarihi)’da 

buldu; bkz. Daniel P. Mannix, The History of Torture (New York, 1964), s. 110. Görünen 

o ki Smith, askeri sicili nedeniyle, idam edilmeden önce on beş dakika boyunca asılıyor. 

O dönemde asmak, nadiren boyun kırılması ve anında ölüm anlamına geliyor. Bunun 

yerine kurban, adeta (daha sonra küçük parçalar hâlinde ve yüksek meblağlara 

satılabilecek olan) ipin ucunda dans eder gibi, yavaşça boğularak ölüyordu. Bu nedenle 

Smith ip kesildiğinde hâla yaşıyordu ve bu olaydan sonra, Yarı Ölü Smith olarak, 

defalarca hırsızlıktan tutuklanıp her seferinde serbest bırakıldığı mucizevi bir kariyere 

sahip oldu. Bir aşamada savcı duruşma sırasında öldü. Yasanın artık bu yarı asılmış kişi 

üzerinde hiçbir etkisi yoktu.

    Bknz. Max Horkheimer ve T.W.Adorno, Dialectic of Enlightenment, çev.John Cumming (New 

York, 1972).

   Bknz Robert Parker, Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion 

(Oxford, 1983), s. 3.

   Bknz. Marı a Victoria Uribe, Matar, rematar y contramatar: Las masacres de la 

violencia en el Tolima, 1948–1964 (Bogota, 1990), s.175
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    YA (HEP) BERABER?

Esra Oskay

Bu sene çakışan büyük ölçekli sergilerin kavramsal çerçevelerinde bir 

ortaklık görünüyor. Kolektiviteye, beraber üretmeye ve bir arada 

yaşamaya yapılan vurgu, Documenta’da olduğu kadar İstanbul ve 

Çanakkale Bienallerinde de tekrar ediyor. Uzun süredir birlikte çalışan 

Ruangrupa kolektifinin küratörlüğünü üstlendiği ve farklı sanatçı 

kolektiflerinin katılımıyla festival havasında gerçekleşen Documenta, 

birlikteliği farklı formlarıyla ele almayı vadeden İstanbul Bienali ve 

sanatçı inisiyatiflerine ağırlık verdiği programıyla birlikteliği bir 

üretim biçimi olduğu kadar bir yaşam pratiği olarak da düşünen 

Çanakkale Bienali benzer bir meseleyi farklı yerlerden ele alıyor. Uzun 

süren pandeminin kısa vadedeki temel çıkarımlarından biri olarak 

“beraber olmanın formülleri” üzerine düşünmek kaçınılmaz gibi 

gözüküyor.

Bireyselliği fetişize eden üretim biçimleri içinde birlikte üretme, yan 

yana durma, kolektif üretim başka sorularla genişliyor. Uzağındakini 

yanına çağıran bir “katılım”dansa yakınındakine temas ederek onu 

harekete geçiren bir şeyden bahsediyoruz daha çok. Bir strateji 

olarak katılımın şifa bulmaya çalıştığı mesafe, birlikte üretme 

arzusunun kaynağını bulduğu mesafeye benziyor belki, ama çaresini 

aradığı yöntemler farklı gözüküyor. Markus Miessen’in (2010) tabirini 

ödünç alacak olursak, katılım kelimesinde bizi kaşıyan bir uzlaşma 

kâbusunun aksine, beraber düşünürken şartları ve katılım biçimi 

belirlenmiş bir notasyonu aşmaya çalışıyoruz. Kendimizin ve 

diğerinin bütün sakarlarını da kabul ederek, çatışmaları ve 

anlaşmazlıkları da birlikte olmanın bir parçası olarak düşünüyoruz. 

“Uzlaşma makinesinin” (Miessen, 2010) kırıldığı ve bu birliktelik 

zamanının akışına, dinamiklerine, çatışmalarına baktığımız bir 

durumun örneği, beraber üretimde kendini gösteriyor.

Ankara’da yaşıyor ve üretiyor.
www.aksdjslkv.com
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Böyle bir birliktelikte bireysel çıkıntılarımız yekpare bir bütüne 

katılabilme uğruna erimiyor. Adımlarımız tektipleşmiyor ve 

çoğunluğun sessizleştirici sesine feda edilmiyoruz. Çanakkale 

Bienali’nin mekânlarından biri olan Çanakkale Evi’ndeki seçkiyi 

anlatırken Deniz Erbaş da benzer bir noktaya dikkat çekiyor. Erbaş, 

birlikte olmanın bir ön koşulu olarak yalnız da olabilmenin, kişisel 

bakış açılarının birlikte üretmenin gücünü arttıran kıymetinin, 

bienalin arayışının merkezinde olduğunun altını çiziyor. Çünkü 

burası, birbirimizin üzerine yığılmadığımız bir yer. Bunu mümkün 

kılan bir alan, teşhirin, sergilemenin kendi ritmine çeken görünürlük 

takıntısına derman bir kör nokta olarak duruyor biraz da. 

Düşüncelerimizi kendi akışında döndürdüğümüz kendimize ait bir 

oda. Bizi görünürün iki boyutlu yüzeyinden çekmeye muktedir bir 

“karanlık”   (Arendt, 1997: 68), yoksunluğunda “ne özgürlük alanının 

ne de politikanın kamusal alanının var olabileceği bir temel   ” (Kumar, 

1997: 212). 

Bu anlamda Mircea Cantor’un Çanakkale Evi’nde sergilenen 

çalışması, şeffaf pankartlar taşıyan bir grubu eylem halinde 

gösterirken hem bir başına hem de beraber olmayı sahneliyor. Zaman 

zaman pankartlardan seken göz alıcı bir ışık yansımasıyla mekâna 

sıçrayarak bize uzanan bu eylemde, sloganları değil şeffaflığı 

kendisine kalkan yapan bir kalabalığı görüyoruz. Gruptaki eylemciler, 

kolektif bir talebi taşımadan bu şeffaf ekranların arkasında kalıyor. 

Pankartların bir sönüp bir parlayan ışıltısı bir ekranın önünde 

hareketsiz saatler geçiren bir topluluğu da akla getirirken bu talepsiz 

neslin nasıl bir birliktelik doğurabileceğine, gerçekliğin bu 

pankartların arkasında katman katman saklanışına da işaret ediyor.  

Mircea Cantor, “Adjective to your 
presence/ Varlığına sıfatlar” 
videosundan kareler, 2018
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Birlikte hareket etmenin kırılganlığı Pravdoliub Ivanov’un tek kişilik 

derme çatma merdiveninde de hissediliyor. Bir seri soru üzerine 

kurulan bienalin kavramsal çerçevesinin birlikteliği koşulsuz şartsız 

yüceltmeden anlama niyetini, Ivanov’un yapısının henüz bitmemiş 

inşasında görebiliyoruz: “Peki birlikte iş yapmak her zaman en iyi 

sonucu verir mi?”  Merdivenin insan boyunu aşan yükseltisinde bu 

şüphe boyumuzu aşıyor. Bu tek kişilik merdiveni başkalarıyla beraber 

çıkmanın imkânsızlığı, birlikte hareket etmeyi fazlasıyla 

romantikleştirirken gözden kaçan arızaları akla getiriyor. 

Ivanov’un merdivenlerine yandan bakan Serge Najjar’ın portrelerinde 

de inşaat halinde bir yapının fotoğrafın yüzeyinde aşındırıldığı 

görünüyor. Merdiven’in bir yapı iskelesini andıran dayanıksız ayakları 

Najjar’ın Lübnan’daki inşaat işçilerini fotoğrafladığı şantiyelerin kaba 

yapısına ekleniyor.  Bu fotoğraflarda işçileri çerçeveleyen ham beton 

silinirken, hep görme alanımızın dışında tuttuğumuz şehrin yersiz 

insanlarının (çoğu göçmen şantiye işçisinin) çıplak yaşamları, beton 

sıvalar görüntüden soyulduktan sonra daha da net gözüküyor. 

Birliktelik duygusu kendine kurgusal dışarılar kurarak da inşa ediliyor 

çünkü. 
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Pravdoliub Ivanov, “Up and Down / 
Aşağı ve Yukarı”, 2022
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Serge Najjar, “Slices of life/ Yaşam 
dilimleri”, 2015

Serge Najjar, “The Wave/Dalga”, 
2016

6



Bienaldeki çalışmaları bu hat üzerinde takip edince birlikte yaşama 

ve üretmenin homojenleştiren, sessizleştiren tehditkâr yanı üzerinde 

fazlaca duruyor gibi görünüyoruz. Ancak bu temkinlilik zorunlu bir 

uzlaşıyı dayatan bir iklimde elzem gözüküyor. Çoksesli ve uzlaşmaz 

bir aradalıklar birbirimizi silkelememize vesile oluyor. Diyaloglar, 

kendini diretmemeyi her seferinde yeniden becermeyi gerektiriyor. 

Verimi, rekabeti ve iş bitirmeyi vadeden uzun toplantıları değil, 

uzlaşımsız kalan, sonuca varmayan konuşmaların uzun vadede 

kendini gösteren, ancak kendi zamanı geldiğinde açığa çıkan 

dönüşümünü ön plana çıkarıyor. Dinlemeye, lüzumsuz detayları 

önemli meseleler gibi paylaşmaya yatkın yan yanalıklar, başkasına 

kendine yaklaşır gibi yaklaşmayı gerektiriyor. 
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Özlem Günyol ve Mustafa 
Kunt,“Free Solo/Serbest Tırmanış”, 

2022

Bienal’in ana mekânı Mahal’de, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un 

“Free Solo/Serbest Tırmanış” isimli çalışmasında da kimilerini aynı 

saflarda yan yana getirirken diğerlerine kapısını kapatan benzer bir 

birliktelik fikrinin izini sürmek mümkün. Farklı anıtlardan 

kopyaladıkları parçalarla düz duvara tırmanmaya çağıran bu çalışma, 

anıtın bize tepeden bakan bakışını, bireysel sesleri kısan otoritesini 

ele alıyor, kavrıyor ve ayaklar altına alıyor. Gölgesinde yüzlerce insanı 

tek tipte toplayan anıtlar parçalanırken, artık kahramanlıkları şüpheli 

figürlerin sayesinde değil onları aşarak yeni bir rota çiziliyor. Duvara 

tırmanırken önce anıtın parçaları kavranıyor, sonra üzerinde 

yükselmek için bu parçalar ayakların altında çiğneniyor. Birlikte 

hareket etmenin tehlikeli tiranlığı kat ediliyor. 



Bienal üzerine düşünürken, bienale dâhil oluş biçimimi de 

düşünüyorum. Kendi kişisel deneyimimin içinden, Ankara’dan, 

Ka..’dan başlayıp Çanakkale’ye taşınan bir birliktelikle beraber 

okuyorum çünkü bienalin sorularını: “Birlikte nasıl çalışırız, üretiriz, 

yaşarız?” . “Aklıma sen geldin” başlığı altında Ka, Çanakkale'ye ikişer 

ikişer büyüyen altı kişilik bir sanatçı ekibini taşıyor. “Bireysel ve 

bağımsız çalışmanın”, “hâlihazırda mevcut” sonuçların, diğerinin 

söyledikleriyle diyaloğunu yeniden düşünmeye odaklanan bu 

kurguda, farklı beraberlik biçimleri çıkıyor karşımıza. Kimi zaman bir 

inisiyatifin parçası olarak  , kimi zaman bir atölyeyi paylaşarak, kimi 

zaman da beraber düşünüp yazarak yan yana gelen sanatçılar, bir 

dirsek temasında üretilen çalışmaları ile seçkide yer alıyorlar. Bu 

temas, bazen bir masanın içinde birbiriyle konuşan defterlerde, 

bazen fotoğraf albümlerinde görünen ikili diyaloglarda, bazen de üst 

üste binen hareketli görüntülerin birbirine taşmadan ilerleyen ince 

dengesinde görünüyor.  İkili olarak kimi uzun zamandır beraber 

düşünen, konuşan, üreten kimi ise bienalin birliktelik çağrısını 

beraber düşünmek için bir vesileye dönüştüren bu ekibin içinde 

düşünüyorum birliktelik fikrini.
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Ka Atölye’nin Çanakkale 
Bienalindeki sergi kurulumundan, 

2022  .    7
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Zira yan yana olmak, omuz omuza vermek sadece piyasanın 

güvencesiz ortamında var olabilmek için değil, belki de çok daha 

aciliyetle, umutlarımızın yıprandığı zamanlarda devam edebilmek 

için gerekli. 
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“Bir dizi paradoksal ilişkiden oluşan ikircikli bir süreç” olarak 

beraberliğin bu biçimi en çok da Maider Lopez’in “Moving 

Garden/Hareket eden Bahçe” çalışmasında vücut buluyor benim için. 

Lopez’in çalışmasında, saksıdaki bitkisini kapıp gelmiş bir grup 

insan, şehrin orta yerinde egzotik bir bahçe oluşturuyor. Videoda, 

yerinden edilmekten pek de hoşnut olmayan bu saksı bitkileri, 

ayaklanarak sokaklara çıkıyor. Bu hareketli topluluk şehrin peyzajına 

eklenip ağaçlara karışıyor; bir anıtın etrafında slogansız şeyler 

söyleyen bir gruba dönüşüyor. 

Ev içi bitkileri, insanın iç mekânda konforlu bir biçimde yaşamasının 

şartlarını sağlayan sıcaklık ve nemde anavatanını yeniden bulan 

bitkiler. Bizimle yaşayabilecek bitkiler bizim alışık olduğumuz 

sıcaklığa, ışığa, havaya adapte olabilen çoğu tropik kuşak bitkileri. 

Adeta sömürge icadı botanik bahçelerinin kurgularını tekrar ediyoruz 

ev içinde. Bu saksı çiçekleri dışarıdan çektiği havayı iklimlendirme 

aygıtlarıyla evcilleştiren insanın  evcilleştirdiği bu atmosfer içerisinde 

boy veriyor.  Lopez’in kamusallığı bireysel konfor alanlarımızın 

tropikal varlıklarıyla renklendiren topluluğu, Mircea Cantor’un şeffaf 

pankartlar ardında toplanan kalabalığını da tekrar akla getiriyor. 

Kendi içine fazlasıyla kapanmış bu sefil canlıya dışarısını ve 

birlikteliği hatırlatıyor. 

11  

12 

Maider Lopez, “Moving 
Garden/Hareket Eden Bahçe” 
çalışmasından kareler  , 202213 



Birlikte ama nasıl?

Derin kol hizaya girerek, birbirini yineleyerek, hep bir ağızdan aynı 

ritimleri tüketerek değil. Bireysel ve birlikte üretimin birbirinden 

kopmadan birbirini büyüten bir silsile olduğunu hatırlayarak belki de. 

Paylaşarak ve böylece büyüyerek: Birbirinin üstüne basa basa 

yükselerek değil de dalga dalga yayılarak büyüyen bir beraberlik 

kurmak. 

Bu beraberliğin neye sebep olacağı, ne üreteceğini kestirmek 

mümkün değil. Aylarca yan yana gidip gelip aynı istikamette ayrı 

yönlere de bakabiliyorsunuz, uzak mesafelerden kısa kısa 

yazışmalarla yoğun bir düşünsel mesainin içine de girebiliyorsunuz. 

Ötekinin mesafesine ihtimam gösteren boşluklarda, birbirinin üstüne 

yığılmadan nefes alan yerleşimlerde bile bu yan yanalığın izleri 

hissediliyor. Bu, birlikte olmayı çatışmaları ve sürtüşmeleri içeren bir 

karşılaşma olarak yeniden düşünmemize de olanak sağlıyor.

NOTLAR

   Bu metnin çıkış noktası olan 8. Çanakkale Bienali 01.10- 05.11 2022 tarihleri 

arasında “Birlikte Nasıl Çalışırız” temasıyla gerçekleşmektedir.

   Miessen, M. (2010). The nightmare of participation. Sternberg Press. 

   Arendt, Hannah. “The Public and Private Realm.” Twentieth Century Political Theory. 

Ed. Stephen Eric Bronner. New York: Routledge, 1997. 66-72

   Kumar, Krishan. “Home: The Promise and Predicament of Private Life at the End of 

the Twentieth Century.” Public and Private in Thought and Practice :Perspectives on a 

Grand Dichotomy. Ed. Jeff Weintraub & Krishan Kumar, Chicago: Chicago University 

Press, 1997. 208-219.

   https://8.canakkalebienali.com/#kavramsalcerceve

   https://www.bessieres-art-contemporain.com/serge-najjar-en

  Emirhan Demirel’in izniyle.

   https://www.kaatolye.com/

...https://8.canakkalebienali.com/#kavramsalcerceve

    Havva Altun, Funda Susamoğlu ve Aslı Işıksal’ın içinde bulunduğu “Benden Güçlü” 

inisiyatifinde olduğu gibi.

    Miessen, M. (2010). The nightmare of participation. Sternberg Press.

    Lokko, M. (2022). Hot Air Rising. 

https://www.e-flux.com/architecture/digestion/487068/hot-air-rising/

    .https://www.maiderlopez.com/portfolio/moving-garden/?lang=en
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Ya (Hep) Beraber?

Kaynak gösterilenler haricindeki fotoğraflar, yazarın arşivinden 

izniyle kullanılmıştır. 
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     TAŞTAKİ İZ, 
YERALTINDAKİ SES:
BAHARIN SESİNİ

DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?
Esra Ertuğrul Tomsuk

Esra Ertuğrul Tomsuk’un “Baharın Sesini Ne Susturdu” sergisi 

15 Ekim 2022’de Ankara YerMekân’da açıldı. Adıyla 

müsemma sergi, sanatçının iki yıl boyunca çalıştığı Çankırı 

Alpsarı Gölet’i üzerinden insanın doğa ile olan ilişkisine dair 

soruları yakın planda yeniden gündeme getiriyor. İnsanın 

doğa üzerindeki tahakkümünü, doğanın kendi sesinde, mikro 

yaşam alanlarında gösteriyor. Sergide çizimler, fotoğraflar, 

sesler, kitaplar, hatta YerMekân’da mukim saksıdaki çiçekler 

birbiriyle konuşuyor, birbirini işaret ediyor, birbiri içinden 

doğuyor. Sanatçının gözünün gördüğü, kulağının duyduğu, bu 

sergide kolektif bir hafızayı tetikliyor, büyütüyor. Mekânı 

dolduran kuş sesleri kayıtları arasında ritmi bozan bir sesle bir 

şeylerin yolunda gitmediğini duyuyoruz. Yakın plan çekilmiş 

doğa fragmanlarını çevreleyen bir garip tünelin içine çekilirken 

plastik bir dünyanın içinde olduğumuzu fark ediyoruz tekrar.  

Doğa bu insan yapımı plastik dünyanın içinde plastik şişelerin 

içinden direnmeye devam ediyor. Doğanın direnme niyetiyle 

insanın kötücül saldırganlığının ikileminde kurgulanıyor sergi. 
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Söyleşi: 

Esra Oskay & Seniha Ünay

Esra OSKAY- Ankara’da yaşıyor ve 
üretiyor. / www.esraoskay.com 

Seniha ÜNAY-Düzce’de yaşıyor ve 
üretiyor. / www.senihaunay.com

   Ankara’da yaşıyor ve  üretiyor. 
instagram.com/esraertugrultomsuk/
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Esra Ertuğrul Tomsuk,” Gidilmeyen 
Yerler”, Plastik şişe içi, fotoğraf, 

Baharın Sesinin Ne Susturdu? 
sergisi, 2022

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?

Sergi, kavramsal çerçevesinde Rachel Carson’ın “Sessiz 

Bahar” kitabıyla ortaklaşıyor. Bir tarafıyla bu sergi, Sessiz 

Baharın yarattığı sesin gücü gibi bir umudu da körüklüyor. 

İsminin tınısındaki olumsuzluk, insanın üzerine yıkılırken, 

doğanın üstünden kalkıyor. Doğa yeniden, kendiliğinden 

dönüşürken, baharın sesini susturmanın bir yanılsama olduğu 

görülüyor. Esra Ertuğrul Tomsuk’un bu sergisi şüphesiz onun 

uzun süredir çalıştığı doğa, ekoloji, çevre alanlarının bir 

uzantısı. 

Tomsuk ile 13 Kasım 2022’ye kadar görülebilecek olan 

sergisini “yaban olanın ne, kim olduğu”nu bir kez daha 

düşünerek konuştuk. Neresi yaban, kim yabancı? Bu hangi 

yaşam alanında olduğumuzla çok ilişkili görünüyor. 

Tomsuk’un gösterdiği doğayı çevreleyen plastik şişeler mi? 

Doğada kendi izini bırakan insan mı? Yoksa ezber bir bilgiyle 

tersten soracak olursak: İnsan bulunmayan salt doğa mı?
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“Baharın Sesini Ne susturdu?” serginiz, Rachel Carson’ın 1962 

yılında yayımlanan “Sessiz Bahar” kitabından ilham alıyor. Carson 

bu kitabında ddt bazlı pestisitlerin doğal yaşam üzerindeki yıkıcı 

etkisine odaklanıyor. Benzer bir şekilde sizin serginiz de, insanın 

doğa üzerindeki yıkıcı etkisine bugünden bakıyor.  Bu anlamda 

Carson’la ilişkilendiğiniz noktadan ve serginin çıkışından 

bahsedebilir misiniz?

Carson’ın kitabının “Yarının Masalı” başlıklı birinci bölümünde, kuş 

cıvıltılarının yerini sessizliğin aldığı hayali bir kasaba, pastoral bir 

dille tasvir edilir. Başlangıçta mükemmel şekilde işleyen doğa 

birdenbire bir felakete uğrar ve hikâye artık kuşların ötmediği, 

toprakta yeşilin bitmediği, hayvanların hastalanıp öldüğü, insanların 

anlamsız görünen biçimde birkaç günde eriyip hayatını kaybettiği bir 

trajediye dönüşür. Yazar, gezegenimizin geleceği ile ilgili endişelerini 

aktardığı ve derin bilimsel dokümantasyona yer verdiği kitabın 

devamında “Baharın sesini ne susturmuştur?” sorusuna yanıt arar. 

Esra Ertuğrul Tomsuk’un “Baharın 
Sesini Ne Susturdu?” sergisinden 
görüntü, YerMekân, Ankara, 2022

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?
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İnsan doğa ilişkisi uzun zamandır kafa yorduğum en önemli 

konulardan birisi. İnsanoğlunun doğanın bir parçası olduğunu ve 

bütünde her şeyin sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğunu, insanın da bu 

bütünün sadece bir üyesi olduğunun farkında olmasının gerekliliğine 

inanıyorum. Doğaya insan merkezli yaklaşımın doğaya olduğu kadar 

insanoğluna da zarar verdiği, insan sağlığının doğanın sağlıklı 

işleyişine bağlı olduğu ve dolayısıyla doğanın sağlığına gelecek 

zararın insanın da geleceğini tehdit eden en önemli unsurlardan biri 

olduğunu düşünüyorum. Bu, bir gerçeklik artık günümüzde. 

Serginin çıkış noktası, insan doğa ilişkisinin çetrefilli ikileminden 

hareket ediyor. İnsanın, insan merkezli bir anlayışla kendini her şeyin 

üzerinde görerek gerçekleştirdiği eylemleriyle ve doğa üzerindeki 

yıkıcı etkisiyle aslında gezegenin değil; kendi sonunu yazdığı 

düşüncesine odaklanıyor. Sergideki tüm işler, Çankırı Alpsarı 

Göleti’nde geçirdiğim zaman dilimindeki kişisel deneyimlerime 

dayanıyor. Gölet, bugün eski ihtişamından çok uzakta ve işlevini 

zaman içerisinde yitirmiş olsa da benim için sürekli farklı seçenekler 

sunan bir çalışma alanı oldu. Bazen yaşamın çekildiği silik bir 

bataklık silüetiyle karamsarlığa sürüklerken, bazen de küçücük 

detaylarla doğanın kendini yenileme ve sürdürebilme azmini bağıran 

şaşırtıcı bir umut etme sebebi oldu benim için. Tüm bu zıtlıklarıyla 

birlikte birbirini tamamlayacak biçimde ilerliyor ve hepsi bir araya 

geldiğinde suyun göleti terk edişinin ve doğanın her şeye rağmen 

direnişinin bir dokümantasyonu niteliğinde tek bir başlık altında 

buluşuyor işler.

Bu gölette geçirdiğiniz araştırma, inceleme, uygulama vb. süreçten 

biraz daha söz eder misiniz? Sergide gördüğümüz kadar 

göremediklerimiz nelerdir? 

Yürütmekte olduğum bir Doğa Sanatı workshop serisinin çalışma 

alanlarından biri olarak belirlemiştim Alpsarı göletini, hem bitki 

çeşitliliği hem de bölgenin en büyük göleti olması nedeniyle 

seçmiştim. Çankırı’ya yaklaşık 20 km mesafede olan Alpsarı 

Göleti’nin, hem tarımsal sulama hem de olta balıkçılığı yapılması 

nedeniyle uzun yıllardır bölge halkı için önemli bir yere sahip 

olduğunu öğrendim. Fakat benim ilk izlenimim, okuduklarım ve 

duyduklarımın aksine bir hayal kırıklığı oldu. Sular çekilmiş, hayvan 

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?
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çeşitliliği azalmış, artık balıkçılık için de elverişsiz bir hâl almış 

olmasıyla ve özellikle de çekilen suların ortaya çıkardığı dibe çökmüş 

plastik atıkların çokluğuyla yürek burkan bir “sessiz bahar” sahnesi 

gibiydi. Sazlık kökleri kurumuş ve eskiden balıkçılık yapılan gölet, 

üzerinde kilometrelerce yürünebilen amaçsız bir düzlüğe 

dönüşmüştü. Gölete, geçtiğimiz iki yıl boyunca farklı dönemlerde 

yaptığım ziyaretler, kuru ve terkedilmiş doğasıyla haşır neşir olmayı, 

bazen sadece oturup daha çok bir bataklığa dönüşen hâlini dinlemeyi 

bazen de pet şişelerin içinde yeni evrenler keşfetmeyi içerdi. 

Her ne kadar sergi, bir gölet hikâyesi olsa da sergide doğrudan 

görünen bir su yok. Fotoğraf, çizim, doğal malzeme ve sesten oluşan 

yerleştirmede gölete dair başka yerden bir okuma yapmak mümkün. 

Taşlardaki izler, yerleştirmeye eşlik eden ses bize ne söylüyor? 

Suyun seviyesinin azalmasıyla, polenlerden aldığı renk katmanlarıyla 

suyun terk edişinin doğal yollarla oluşmuş bir resmi var taşlarda. 

Öyle bir resim ki bu, su her azalışında ardında bir hatıra bırakır gibi 

halkalar çizmiş bu taşların üzerine. Sergideki ses enstelasyonu ise bu 

terk edişin duyusal-işitsel bir sağlaması gibi aslında.

Esra Ertuğrul Tomsuk, “Gidilmeyen 
Yerler”, fotoğraf, Baharın Sesinin 

Ne Susturdu? sergisi, 2022

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?
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Göletin üzerinde yaptığım yürüyüşlerden birinde çamurlu yüzeyde 

kurumuş kökler arasından ilerleyebildiğim kadar derinlere girdim ve 

etrafımda insana dair hiçbir şey kalmayana kadar devam ettim. Biraz 

uzaktan gelen kuş seslerinin arasında ritmi bozan bir ses dikkatimi 

çekti. Etrafta yürüyen ne bir canlı ne de sese neden olabilecek bir 

yağmur tanesi vardı. Uzun zaman kaynağını bulmakta zorlandığım 

bu ses, kurumuş yüzeydeki yaprakların hatta toprağın altından 

geliyordu. Sesi kaydettim ve gölette daha önce bilimsel bir araştırma 

için bulunmuş olan Orman Fakültesi öğretim elemanlarından birine 

dinlettim. Göletin giderek daha da azalan suyunun toprağın içinden 

çekilmesiyle oluşan hava kabarcıklarının sesi olduğunu öğrendim. 

Yani su, bu göleti yavaş yavaş terk ediyordu ve giderken de bıraktığı 

boşluklardan bana sesleniyordu. Bu ses, sergide çok katmanlı 

yüzeyin fotoğraf ve karakalem çizimlerine ek olarak doğal 

malzemelerden oluşan düzenlemeye eşlik ediyor ve benim 

deneyimimi izleyicilere bir simülasyon gibi sunuyor. 

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?

Esra Ertuğrul Tomsuk, “Nevmit”, 
yerleştirme görüntüleri, Baharın 

Sesinin Ne Susturdu? sergisi, 2022
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Tüm bu üretim ve düşünme sürecinizden bahsederken konu hep 

doğa üzerindeki tahakkümümüze geliyor. Yine de sergideki işler ilk 

önce ihtilafsız bir doğa kesiti olarak görünüyor. Bunu özellikle 

sergide ana duvara yayılan fotoğraflar için söylüyoruz. Makro bir 

yaşam alanına baktığımızı düşünürken bizi ters köşeye yatıran bir 

şey de var. Belki de tam bu serginin ana hattı bu; fotoğraflar bir çeşit 

mikroklima etkisiyle doğanın pet şişeler içindeki mikro yaşamını, var 

olduğunu, sürekliliğini gösteriyor. Pet şişelerle doğanın kurduğu bu 

ilişki üzerine neler söylersiniz?

Gezegenimizin herhangi bir yerindeki tek bir eylem, diğer yerleri de 

derinden etkiliyor. Okyanusun akıntılarıyla buluşan ve gittikçe 

büyüyen, yüzen çöp adaları artık kıta olarak tanımlanıyor. Halen 

dünyada her yıl milyarlarca ton plastik üretiliyor ve bunun büyük 

çoğunluğu okyanusa karışıyor. Bunun, yediğimiz balıktan anne 

sütüne kadar her şeyin içeriğine sızarak günümüzün en büyük 

tehlikelerinden biri olduğu söyleniyor. Fakat artık yedinci kıta öyle bir 

kütleye sahip ki, bazı yaşam formlarına yeni yaşam alanları yaratarak 

ortadan kaldırılmasını da neredeyse imkânsız hale getiriyor. Benim 

deneyimimde benzer bir biçimde göletle biraz daha haşır neşir 

olunca hikâyenin görüldüğü kadar umutsuz ve üzücü olmaması doğa 

ananın bize yaptığı bir şaka gibi aslında. Suyun çekilmesiyle ortaya 

çıkan plastik yığını, yeni bir kozmozun başlangıç noktası durumunda 

bizi şaşırtıyor. Her bir pet şişenin içinde oluşmuş olan yeni yaşam 

biçimleri doğanın hayatta kalma azmini kanıtlıyor ve insanın kendi 

varlık amacını sorgulamasını sağlıyor. Yeşillikler içinde uçsuz 

bucaksız el değmemiş bir manzaranın içindeymişiz hissini ufacık bir 

pet şişenin içine sığdırıyor. 

Esra Ertuğrul Tomsuk, “Gidilmeyen 
Yerler”, plastik şişe içi, fotoğraf 

(detay), Baharın Sesini Ne 
Susturdu? sergisi, 2022

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?



111

Serginin başlığındaki soruya dönecek olursak: “Baharı susturmak 

mümkün mü?”  

Defalarca yok oluş ve yeniden varoluş döngüsüne şahitlik eden 

dünyamız sandığımız kadar masum, savunmasız ve edilgen değil 

esasında. Gezegenimizin milyonlarca yıllık tarihi boyunca, henüz 

insanoğlunun da varlığından çok önce, beş kitlesel yok oluş yaşamış 

ve yeni yaşam formlarıyla yenilenerek yoluna devam etmiş olduğunu 

biliyoruz. Altıncı yok oluşun insan eliyle, insan faaliyetleriyle 

gerçekleşeceği ve insanlığın kendi yarattığı yok oluşun kurbanı 

olacağına dair düşünce çok da haksız sayılmaz bu anlamda. İnsanın 

kendini yeryüzündeki her şeyin sahibi sanması yanılgısının yanında, 

her şeyin sorumlusu olduğu düşüncesiyle de aslında kendi kendini 

gözünde büyütüyor bence. Doğa ana geçmişte birçok şeyle nasıl 

başa çıktıysa insanoğlunun ona bu sınırsız tahakküm girişimiyle de 

kolayca başa çıkabilir, kendini yenileyebilir ve kıta büyüklüğündeki 

insan atığını da kendi döngüsüne dâhil ederek yaşamını yeni formlar 

yaratarak sürdürebilir. Bu anlamda son yıllarda plastik yiyen mantar, 

bakteri ve plastiği bağırsağındaki bir enzim sayesinde sindirebildiği 

düşünülen solucan türlerinin keşfedilmesi de şaşırtıcı değil. Buradan 

anlaşılıyor ki, dünya plastiğe karşı da basit bir şekilde yeni bir 

paradigma geliştirecek ve direnmeye devam edecek. Son yılların  

“Gezegenin sonunu getiriyoruz” ve “Gelecek nesillere temiz bir dünya 

bırakmalıyız” söylemleri de Homo Deus’un bencilliğinin en büyük 

ispatı bence bu anlamda. Yalnızca sürekli gezegenin geleceği için, 

soyu tükenen canlılar için, salgın hastalıklar için endişe duyan yeni 

çevreci birey, geri dönüştürülmüş bardak kullanarak değişim 

yaratabileceğini düşünürken işe arabasıyla gitmekten kendini 

alamıyor. İnsanın doğayı onun hizmetinde bir şey olarak görme 

yanılgısı, yeryüzünde var olan, doğanın sürdürülebilir döngüsünde en 

işlevsiz canlısının, yani insanlığın sonunu hazırlıyor aslında. Yani 

insanın doğa üzerindeki yıkıcı tüm eylemleri dünyanın değil, kendi 

sonunu yazıyor ve gezegen insanlığı bir kalemde silme konusunda 

yeterli güce sahip. Bu nedenle de baharı susturmak doğa ananın 

karşısında mümkün değil, hatta gezegenin tarihine baktığımızda yeni 

baharlar mümkün, fakat insan bu baharları görebilecek mi? Asıl 

mesele bu. 

   Taştaki iz, Yeraltındaki Ses:
Baharın Sesini Durdurmak

Mümkün mü?
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