
nereye gittikleri belli değil, kaza
eseri a şklar, bu çarpışmalar ba-
zen bir bir bazen iki iki bazen
daha çok sayıda büyük bir telaşla
ko şu şturuyorlar. . . Yeryüzündeki
aşk olas ıl ığı ve Aired de kannca-
lann karşılaşmalan ve yaklaşık 10
saniye birbirlerine dokunmaları
oran ında . Ne zavalld ık!"

Buraya geri dönmek ister miy-
di şimdi Nilgün? Michel Foucault
şöyle fışk ınr : " İntihar genlio ya da
Intihar sefahatl tipi sözler yalnızca
kaba birer skıgandır." 'Yıllarca sag-
lam bir su üzerinde ölüme yürü-
yen' NM'nın intihar ına cibinlik
germenin bir manası olabilir mi?
İntihar, miras değildir . Varisi yok-
tur! Ece Ayhan'm kitabın ba şın-
daki yazısmda belirttiğine katı lı-
yorum : "Nllgün Mamwa 'dünyayla
yaralf Idl ." Farklı bir kan kaybın-
dan dolayı ö1dü o. Cam çektiği
için öldü . Doğası gereği öldü .
Günlüğünü okuyarak daha bir
tanıdığım NM'nın şiirlerini bun-
dan sonra daha bakka bir göz kü-
mesi lle ele alabiliyorum. Şairlerin
kimlikleri açıklansm! Şiirin likörü
bulunsun!

"Ah! Yüzüne düşkün bazı kişi-
ler vardır ve durumun böyle ol-
ması hiç de tuhaf değildir; Düş-
kündürler yüzlerine ve hayat
kendi gözlerine bakar, yüzlerin-
den fışk ırun kalemlerle! Ve yine
de düşkündürler ö1üme, yüz gö-
rümüyle, ö1üme! Acı mı ? Değil!!!
Bir tapmma biçimi, yalnızca kür-
ke! . . ."

Her köyün bize benzer fareleri
ve ö1üme benzer kavalc ılan var-

, dır. Bir gün çağnhnz . O gün git-
mek boynumuzun borcudur . Pe-
kala Nilgün! Luke'la ben gider-
ken yere serptiğin pudrada kendi
ayakizlerimizi göreceğ iz!

DON DE SAŞINA GELEN BU OLAN
BIR ADAM OLMAK

Genç bir komik . Ya şh bir epik .
Cem Aka$ . Sessiz sedası z, parşö-
men d ışı . Şaşmaz tarife . 1968'de
Mannheim'da imal edilmiş . Öteki
sulann dedektifi . Yüzüne giydir-
diği boks eldiveni ya da hayatı -
nın girişine taktığı ve içeri girenin
fark ında olmadan temas ettiği o
küçük çanlar. Bu banliyönün
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terk edilmiş tren istasyonunda si-
ze gelecek treni ve makinistini
hayal ederek ve özleyerek yaşar-
ken bazı şeylerin dışarl ıklı bir an-
lamsızlığı bannd ırdığı bilmek! İş -
te bu! Cem Aka$'m şu an üç kitabı
var . 'Suç ve Cm', 'T, 'Noktanın Ke-
s1ginı leri Antololisf . (2) Delirmenin
bir üslubu olabilir mi? Cem Akaş,
Oğuz Atay'ın beynindeki urdur.
Oğuz Atay, Cem Akaş'm nadide
kalemtraşıdır. Tebrik ederim .

"Her taraf kedi ölüsü ve duva-
raişeyenadam dolu bu şehirde
bir gariplik var lanetlenme belirti-
si bunlar uğursuzluk kol geziyor
yerde yatan adamlar simsiyah su-
ratl ı üstlerindeki paçavraların

CamAka$, 'öteki suların dedektlfi'

sertleşmiş yağh kıvnmlan arasm-
dan kırmız ı bir et parçası çıkartıp
yattıklan yerden işiyorlar herkes
yoluna devam ediyor ve adamla-
rın gözleri 610 kedilerin sinek ko-
nan gözlerine benziyor lanetli bu
şehir bu insanlar hiçbir şey bilrni-
yor tannm bu işin sonu nereye
varacak her taraf her şey bütün
binalar ve gözler çürüyor bulutla-
nn birikişi gibi gözle görühir bir
şekilde cerahat fışk ınyor her yan-
dan san gig bir sesle yağmur ha-
linde yağıyor kimse saçaklarm al-
t ına saklanmaya bile yeltenmi-
yor . . ."

CA, çağın modernizme ema-
neti. Gidiyor . Kalemini almış gi-
diyor. Giderken sürüklediği ağda
biz de gerekeni yapabiliyoruz .
Dilinin sokak olmasina ragmen
bilinçaltın ın megapol indeksli
göndenneleri, okuru güzelleştiri-
yor.

"Şehrin sokaklanndan birinde
insanlardan bir insan ağliyordu .
Bunda garipsenecek bir şey yok
çünkü insanlar gözyaşı dökebil-
meleri için bu özel bezelerle do-
natılm ışlardı r . Kimi dinler bunu
inkar etse de ve bu fizyolojik ol-
guyu denetim altma almayı mari-
fet saysa da insan ağlar. Bu insan
da ağliyordu ve buna neden ola-
rak bir uçağı seçmişti . Mucizeler
hiç tükenmiyor."

Türkçe edebiyatın üvey ço-
cuklanndan birinin sizinle eğlen-
diğ ini, bunu uygularken düzeyli
bir ti kulland ığım hissetmek isti-
yorsanız ve imgelemin sayfiye-
sinden tutuklu gözlemlere geçiş
için vize alam ıyorsaıuz, reçeteni-
zin bir kenanna Cem Akaş yaza-
bilirsiniz.

"Tarihi yandtmamn tadma do-
yum olmuyor . Ben biraz garip bir
insanım sanmm! Gemiyle deniz-
lere açı lıp, uzak ülkelere kendi
yazdığım tabletleii bırakmak isti-
yorum ; hepsi birbirleriyle çelişe-
cek; bir sürü yalan yanlış bilginin
arasma bir - iki doğruluk kınntıs ı
koyacağım, ak ıllan iyice kanşsm .
Belki de kral olduktan sonra ya-
parım bunu."
Ve ben küçük İskender,

Cem'in başma denizkızı şeklinde
bir tag takıyorum. Oktay Tafta-
lı'nın dediği gibi : O9 ıer gürı burada


