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Her bölümün ba şında tetris
oyunu sürüyor. Yazarın oyunu han-
gi h ıza ayarladığı pek belli olmuyor.
Yazd ıklar ın ın ritmiyse ilk başlayan-
lar için olmah .

ZekA tanr ıs ıyla ağı r bir flörtte,
Cem Akaş . Onu hizmetine soktu-
ğundan emin . Zevzek şakalar ıyla
Murphy yasalarına benzer vecize-
leriyle sat ırlara döşeniyor . Nere-
deyse koşturarak yaz ıyor.

Babas ıyla ilişkileri şı k, sevgi
dolu . Kahraman ımız babas ına Ali
Bey diye hitap ediyor . Üç duvan
kütüphaneli odas ında ak ı l ve sağ-
duyu timsali olarak bulunuyor.

Kahraman ımız Hakan "Haya-
tın ciddi bir şey olduğunu gbsteren
tek bir ciddi kan ı t yok ortada" di
yor. Sevgilisi Yağmur'un tazyikle-
riyle Knork dininin içinde buluyor
kendini. Sonra muhabbet renkleni-
yor. Sol elle kaşık tutanlar, kalça-
s ın ın üzerindeki benden anlaşılan
peygamberler, yaşam ın anlams ız-
l ığın ı ve ters vulvay ı temsil eden di-
ni selamlar, manifestolar, ikincici-
ler, ince bilekli adamlar, cinayet-
ler . . . Ve daha niceleri . Cem Akaş ,
kurgu kuyusunun başına oturmu ş
bardak bardak su çekiyor. Knork
dininin vecizeleri "7" adi ı kitab ın
ses tonuna tamamiyle sinmiş du-
rumda. Zevzek, hafif kafası karışık,
arada s ırada Ingilizce cümleler pa-
ralayan "Hey biz farkl ıy ız" kulva-
rından . . .

Okurun zeki ve çevik olmas ın ı
çok ister bir hali var, Cem Akaş'-
ın. Ama bir o kadar da okurun ze-
kfis ından kuşkulu olmah ki, arada
s ırada neredeyse "şimdiye kadar
okuduklar ımıza bir bakahm, neler
öğrendik hep birlikte tekrarlaya-
l ım" triplerine giriyor .

Bu kitap çok h ızl ı okunuyor .
Baz ı bölümlerinde okurun yüzünü
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"zeki okur"

gözünü çarp1acak kadar s ık ı sürp-
rizler haz ı rl ıyor yazar.

Eee, peki niye huylan+yorum?
Ben, "kendim" muhabbetinden il-
let olmama rağmen maalesef çe-
nemi açacağım. Şimdi şöyle : Ne-
den çok zeki olduğunu düşünüyor
yazar ve başima başima kak ıyor?
Birçoğumuz çok kitap okuyoruz .
Kurgular ın alt ındakiierini çbzmenin
hazz ın; biliriz . Kitab ın s ı rt ından tu-
tup sallad ığım zaman edebiyat ın
avcuma dökülmediğini hissediyo-
rum . Peki, pes. Cem Akaş , çöze-
mediğim bir bakışıyla beni hayli te-
dirgin ediyor . Belki şbyle (;ok ama
çok bzlediğim, art ık olmas ın ı iste-
diğim yazarlar ın iç cümlelerinden
çok "muhabbet, sana sadece sa-
na tapar ım"la karşılaştığım için ca-
n ım çok s ıkk ın. Bir de, bir de, kitap-
taki eşe dosta göndermeler, şirin
gizli mesajlar . Imdat. . .

Ha, bir dakika üst paragraf ın
kendi huysuzluğum olduğunu tek-
rar hat ırlat ıyorum. . . Kitab ın çokeğ
lendirici ve daha Once Perihan
Mağden'in "Haberci Çocuk Cina-
yetleri" tarz ında bir yenilik getirdi-
ğini, CemAkaş ' ın ad ın ı ileriki y ı llar-
da çokça duyacağımızdan emin ol-
duğumu söylemeliyim .

ha Once "Nok-Cem Aka ' ın daha
tanın Kesişimleri Antolojisi" ve
"Suç ve Ceza" adl ı kitaplan piya-
saya ç ıkt ı . Ve bildiğimiz kadanyla
dbrt kitab ı daha bask ıy ı bekliyor .
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Kartpostallarda Istanbul/Ahmet
Ekenllstanbul Büyük$ehir Bele-
dliyesi Kültür Igled Daire Ba$-
kanl ığı Yayınlan1270 sayfallstan-
bul, 1992

Bir iletişim arac ından çok öte-
de, fotoğraflardan daha çabuk es-
kiyen toplumsal an ılar ımız ın gizli
hazineleri kartpostallar . Ahmet
Eken "Bir iletişim arac ı olarak do-
ğan kartpostal, zaman içerisinde
belgesel değeri oluşan, beige ha-
line gelen bir nesne. Arkas ına bir
şey yaz ılmasa da, bir yerden biri-
lerine gönderilmese de, puisuz da
olsa, bu böyle" diyor.

Kartpostal ın doğuşu ve yaygin
kullan ımı 1877'den itibaren baş l ı -
yor. 1891'e kadar kartpostallar ın
On yüzünde bir desen ya da reklam
bulunuyor. 1891'de ise ilk kez re-
simli kartpostallar piyasaya çık ıyor
ve beklenenin üzerinde ilgi gbrü-
yor. Araşt ırmalara gbre Türkiye'de
kartpostallar ın en eskiieri 1890 y ı-
l ına dayan ıyor.

Ahmet Eken'in haz ırlad ığı
"Kartpostallarda Istanbul" albümü
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