
Cem A,kas'ı
Suc ve Cezâ'sı
Cem Aka*, SW ve Ceza` kitabında
ulas ılmış olan yeni ilişkiler yumağı

içinde yen! bir kendini ifade ediş
kipi arıyor Melih Nâsir

Göksel Yalçm'm an ısma

'Suç ve Ceza' birbirine eklemli
iki metinden oluşuyor. Her ne
kadar yazann önerisi, ön ve arka
kapak aras ına (ki, aslmda kitabm
ön ve arka kapa ğı yok: Daha
doğrusu arka kapa ğı yok. İki ka-
pak da ön olarak algılanacak bi-
çimde tasarlanm ış) yerleştirilmiş
bulunan bu iki metinden, okun ın
canının istediğini seçmesi doğrul-
tusundaysa da, asl ında yayınevi
yazann cinayet ve edebiyat ilişki-
sini -Enis Batur'un 'Cinayet ve Es-
tetik' adlı denemesinden yola çı-
karak- kendi uslamlamas ıyla ele
aldığı metnin öncelikle okunma-
s ını istediğinden olarak, fiyat eti-
ketini kurmaca 'metnin bulundu-
ğu kapa ğın üzerine yerleştirmiş .
Bir tür güdüleyici hile olarak ~ ad-
land ırılabilecek bu tutum, daha
da ileri `gidilerek bir
söylem kurma biçimi
olarak da nitelenebilir:
İktidar yayınevinde
daha doğrusu yazann
yönsemindeki yayıne-
vindedir. Bu sunum, .
yaşadığıııuz çağla ner-
deyse özdeş tutulabi-
lecek biçimde yinele-
nen 'yeni olarak yapı-
labilecek birşey ka1-
madı' tezinin baskıs ın-
clan çıkış aramamn ve
biçimsel düzlemde gö-
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reli olarak yanıt bulman ın bir yo-
lu olarak değerlendirilebilir. Bu,
doğal karşılanmaya ba şland ığı
andan itibaren, şimdiye kadar -
Türkiye'de- yapılmış olan üretim
biçiminin tıkanmrş lığını / t ıkan-
maya başladığım da imlemekte-
dir. Türkiye'de artık böylesi bir
sunumun, edebiyatın işleyişi ve
dış edebiyatlarla ilişkisi, ilintisi,
kısası iletişimi bağlammda doğal,
yapay olmayan bir evreye ait ola-
rak algılanması gerektiğini düşü-
nüyo ıum. Türkiye'de bir zaman-
lar futboi yoktu, ama dünya ev-
rensel bir köy olmaya doğru git-
tikçe -futbol da öğrenildi / öğren-
mek durumunda kalındı , aynı
Habe şistan'da ya da ba şka bir
'üçüncii dünya' ülkesinde oldu-
ğu, olabileceği gibi . Dolayısıyla,
böyle bir biçim arayi§mm, model
olarak alıııan Batı'mn izlencesin-

de gidi şin bir örnekçesi olarak
değil, ulusallığın artık heterojen-
leştiği günümüzde, ulusallık için
değil, evrensel kültüre / yazına
yenilik getirme çabasınm bir ör-
nekçesi biçiminde algılarımasınm
.yerinde olacağım dü şünüyorum .

Cem Akaş , birbirine eklemle-
yerek yayımladığı iki meninden
birinde, cinayet-edebiyat ilişkisini
kurcalarken, ardından gelecek
kurgusal metnin al ımlanma düz-
lemlerini de yapıtın aktığı mecra-
ya yerleştirir birer birer. Kurgusal
yapıtta öldürme ediminin kimin
tarafmdan gerçekle ştirildiği ; yaza-
nn yapıtı içinde öhim ve öldür-
me konulan için aldığı tavır (Cem
Akaş bunlan kayıtsız ölüm, este-
tize edilmiş öhim, hileli ö1üm alt-
başlıklannda topluyor) ; ölümün
anlatı tekniği içinde tuttuğu yer
ya da yazarın ölümü anlatırken
izlediği yöntem; cinayet romanla-
r ının böyiesi bir bağlam içinde
tuttukları yer; okuyucunun katil
olarak tasarlandığı / tasarlanabi-
leceği yeni yapmtılar ; ve öldürıne
töresi üzerine dü şüncelerin yeral-
dığı bir toplamdan oluşur bu ön-
metin. Araya sıkış tınlmış olan,
ben-anlatıcının öznelliğine ait
fragmanlara kârşın, bir deneme
olarak nitelenebilecek bu metin,
kendi içinde romanesk bir yapıyı
taşımayışından dolayı ancak içe-
rik olarak ele almabilir diye dü-
şünüyorum . Ancak bu olgu, bu
yazının derin yapısmı oluşturan
bile şenlerin yayılma noktalarımn
dışmda kalacağı için, bir başka
tartışmada ele almabilir.

'Suç ve Ceza'yı oluşturan ikin-
ci metin olan kurgusal metin,
Gogol'ün 'Bir Delinin Hatıru Def

teri'nin çağınuzda Tür-
kiye topludurumun-
dan bir çeşitleme ola-
rak karşımıza çıkmak-
tadır . Gerek çizgisel
işleyişinde, gerekse de
biçeminde yer yer
Oğuz Atay' ın sözdizi-
mi ve dilyetisinden de
etkilenildiğı izlenimini
veriyor bu kurmaca
metin. Yazarm anlatı-
cı-benle ilgili olarak
önmıetinde verdiği şif-
relerin karşılıklarmın



kendinde de bulunmas ı dolay ı-
sıyla, yazann kendi içinde geçir-
diği içsel serüvenlerden birinin
işlenerek yazıya geçirilmiş hali
olarak değerlendirilebilir. Yazan
sıradan bir insana, her on karşı-
laşılmas ı olası sıradan bir eşyaya
dönüştüren bu oyunlar, yazmda
Borgescil bir dönüşümün ba şlat-
tığı ancak düşünsel mu ştulannın
Benjamin'e değin uzandığı bili-
nen ve Batı yazmlannda çok sık
olarak kullanılmaya ba şlanılan
üretimsel mayanın artık Türki-
ye'de de tutmaya başladığmm bir
göstergesidir . Evrensel iletişim
çevrimi içine girmenin bir zorun-
luluk, girememenin bir olas ızlık
olduğu günümüzde, sanatçı / ya-
zar kendi halesini yine kendi is-
teyerek varolan disiplinleri kıra-
bilmek adına yoketmektedir.

Kuımaca metnin daha ilk tüm-
celerinden itibaren, metnin kişisi-
nin kendiyle ilgili olarak sundu-
ğu ipuçlarmdan, ona biçilen yaz-
gının trajik bir evrilmeye uğraya-
cağı duyumsan ır . Nitekim Cem
Akaş , anlatısmın sonunda Muka-
ber'i yakar. Mukaber, sınıflayıcı
bir söylemle ifade etmeye kalkar-
sak, tuhaftır, anormaldir . Tuhaflı-
ğı , olaylan algılama biçiminden ;
algiladıklannı , anlam evrenindeki
yerlerine oturtabilmek için kendi
içinde tutarsız bir dizge kurmuş
oluşundan; paranoya ve obses-
yonlarından ; yinelediği imla yan-
lışlanndan ve benzeri diğer
edinılerinden kaynaklanmaktadır .
Böylesi yaşama yordaınlanna sa-
hip bir anlatı kişisinin de teorik
düzlemdeki yerinin ve yazgısm ın

trajik, hatta traji-komik olacağı
kolaylıkla kestirilebilir.
Cem Akaş, Mukaber'i metnin

sonunda yoketmek üzere kur-
mu ştur metnini . Yapı t, Muka-
ber'in yokolma sürecini izlettire-
bilmek adma değil, sonunda Mu-
kaber'i öldürmek üzere kurul-
muştur. Doğal olarak böylesi bir .
seçim de sakıncalannı , estetiğini
zorlayacak tehlikeled beraberinde
getirmektedir . Kunnaca metin, is-
ter klasik, ister yenilikçi anlatı tü-
rü olsun kendi içinde kapanımı
olan bir evren sunmak zorunda-
dır. Yazmsal yapıt yarat ımının/
üretiminin olmazsa olmaz, biricik
kural ıdır bu . Yazını, kâinattaki
yeıinden al ıp, ku şatılmış oldu-.
ğumuz anlatılar cehennemin-
den kopartıp, kendisini özgül
duruma getiren, bir teknik
yapp-etme işi haline geti- -
ren tek nedendir, varoluş
noktasıdır sözünü ettiğim
hal. Tahsin Yücel' in, ". . .
ister 'geleneksel' olsun,
ister 'çağcıl', romanın
göndergesi kendi
kendisidir, öncelikle
kendi kendiyle
açıklanır. Bu da
çağcıl romanda
en az ından bir iç
tutarlığın, bir iç
birliğin� öğeleri
arasmda birta-
kım derin ba-
ğı nt ı ların
vari ığin ı
içerir ve
ister isternez
birtak ım biçimsel zıı -

runluklar getirir, belirli bir 'tutum-
luluk' ister" biçimindeki düşünce-
lerini aynı biçimde tüm anlatı tür-
lerine yaymak mürnkündür. Çe-
hov'un tüfeği, dün olduğu gibi
bugün de patlatılmayı beklemek-
tedir yani . Cem Akaş ise 'Suç ve
Ceza'yı Mukaber'in ölümü üzeri-
ne çattığı için, daha doğrusu çat-
ma düşüncesiyle yola çıktığı için,
ister istemez kuşat ılmış olduğu-
muz evrenden Mukaber'i ölüme
götürebilecek olası herşeyi bir ya-
pıntı gereci olarak anlatısmın içi-
ne katar, yapıtın bütünselliğini
gözardı ederek . Ancak hemen

belirtmeliyim ki bu, zorunlu
bir seçimdir. Yolculu=

ğunun başlang ı-
bbL~ c ı nda
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anlatıyı kurma edimi yaşamdan
bir kesit sunmak adına değil,
sentetik bir ölümü gerçekleştir-
mek, ona varmak için seçiliniş-
tir . Böyle olunca da ortaya çı-
kan yapıtm, kapanımı olan bir
evren sunması olanaksızlaşır.
Cem Akaş , Mukaber'in ölümüy-
le sonuçlanan anlatı evrenini
kurmak / yazmak için değil,
sonunda Mukaber'i öldürmek
üzere her ne olursa olsun rast-
gele seçilmiş parçalardan olu-
şan, homojen olmayan bir
örüntü kurarak ve bundan ya-
rarlanarak bir anlat ı oluşturma
durumunda kalmıştır . Böylesi
bir amaç da ku şkusuz hiçbir
dönemde, yaratılmış / üretilmi ş
olan yazmsal yapıtm bir estetik
nesne olarak tanımlanmasına
yetmemiştir ve yetmez de .
Cem Akaş , anlatmm biçemi-

ni / sözdizimini, anlatı ki şisinin
tuhafl ığmı sergileyecek doğrul-
tuda, belleğinin işleyi şine uy-
gun olacak ve yine onun ağzm-
dan olacak biçimde birinci tekil
kiş i optiğinden bakarak / yazarak
gerçekleştinniştir. Noktalama işa-
retlerini çoğu kez bilinçli bir bi-
çimde unutarak, yazım yanlışlan-
nı sürekli bir biçimde tekrarla-
yarak, bir tümce içine o dim-
cenin yargıs ım desteklemeye-
cek hatta kimi zaman örsele-
meye kadar dahi varabilecek
kimi başka tümcecikler yerleşti-
rerek ve bundan başka, olası
olarak dilbilgisel birikimin sı-
nırlan dışma ta şan kimi dilbo-
zumlannı bilinçli olarak kuha-

. narak anlatmin biçemini oluş-
turur Cem Akaş. Son zamanlar-
da benzeri ömeklere rastlama-
ya başladığımız böylesi bir söz-
dizirninin sırtını büyük ölçüde
bilinçakişi tekniğine yasladığı
söylenilebilir. Bilinçakışı , mo-
dem zamanlarm yazma hediye
ettiği en önemli teknik; olanak-
lardan biriydi . Parçalanmaya
başlayan bireyliğin kendi içsel-
liğinde ulaştığı parametreler, en
kolay betimlenme gereçlerin-
den birini bdinçakiş i tekniği sa-
yesinde buluyordu ku şkusuz.
Ancak üretim ilişkilerindeki
farklilaşma sonucu, doğal ola-
rak, parçalanma evresinde bu-
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lunan bireyin içselliği, kendisini
yeni koşullara uydurmak üzere -
henüz tanımmı kurabilecek yet-
kinlikte net olacak herhangi bir
fotoğrafa sahip olamadığımızdan

dolayı= eskisinden daha kapa-
nunlı, yaşama karşı belki daha
sofistike denilebilecek yeni,
farkl ı bir duruma dönüştü. Bu
da yaşam ın teörik ve pratik her
aşamasında 'yeni bir kendini-
ifade ediş kipini zorunlu kıldı .
Yeni söylev kipinin, oluşması
yazının üretim ilişkilerinden
görece özerk olmas ına karşm,
yazıya ve yazıya yansımaması
düşünülemezdi . Böylece yazı -
nm dokusunun aynı kalmasına
karşin (çünkü yazın da diğer
tüm sanat dallan gibi bir kendi-
ni ifade ediş bir tav ır alış edi-
midir), oluştuğu ipliklerin dü-
ğümlerinde yeni oynamalar,
farkl ı desen arayışlan oluşmaya
/ belirginle şmeye ba şladı . İşte
Cem Akaş ' ın 'Suç ve Ceza'mn
biçemini oluşturmada kulland ı-
ğı teknik de böylesi bir arayışm
yansımasıdır. Ulaşilmış olan ye-
ni ilişkiler yumağı içinde, yeni
bir kendini-ifade ediş kipi ara-
yan yazarm estetiksel seçimidir

ortaya çıkan biçem. Ancak bura-
da şu da belirtilmelidir ki ; ya şad ı-
ğımız dönemin nereye varacağı
belli olmayan bir geçiş dönemi
olması dolayıs ıyla, bu tür seçimle-

rin / arayışlann bir kurumlaşma
ortaya çıkarıp çıkaramayaca ğı
ve çıkaracaksa da hangi türde
bir kurumlaşmayı oluşturaca ğı
konusunda sav-sözler üretmek
için henüz erken gibi görün-
mektedir . Buna karşm, tüm ya-
nılma olas ı lıklarımı da göze
alarak, böylesi bir kurumlaşma-
nın Cem Akaş'm seçimi doğrul-
tusunda olarak, belki biraz da-
ha seyreltilip inceltilmiş biçi-
miyle evrilmeye uğrayacağını
düşünüyorum .

Sonuç blarak, Cem Akaş bir
yazm insam titizliğiyle elindeki
büyüteci bir yandan yasadığı
çağın sorunsallarına tutarken,
bir diğer yandan da bu sorun-
salların oluşturduğu açmazlan
yapıtında ileri-çağcı llık dura-
ğında konaklayarak has yazıyı
kurmaya çalışıyor denilebilir .
Ama bir de 'Suç ve Ceza'n ın
okuruna sunduğu evren yeterli
bütünhiğü ta şıyabilseydi . . .
Kimbilir, belki de benim ku-
runtumdur tümbunlar.


