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CEM AKAŞ'IN °OLGUNLUK ~AĞ l UÇLEMESİ°

Yüzyıllarca ideolojilerle ayn ı tarihi paylaşmış , ayn ı ama-
ca hizmet etmiş estetik, etikal praksisin çalışma alan ına so-
kulduktan beri kültürün dönüştürücü gücünden söz edil-
mez oldu . Sanatla arası ndaki yak ı n bag henüz kopmam ış
olsa da sanatin, özellikle akademik sanatin vazgeçilmez bir
parças ı olması ve sanat yapıtlanna sı n ıf atlatan değerlerin
başında gelmesi, estetiğ i geleneksel sanat ı k ınayanların
günah keçisi yapt ı . Oysa, sanattan soyutlan ı p tek başina
ele al ınd ığında bir düşünce biçimidir estetik . İdeolojiyle ay-
n ı temele oturur . Güncele indirgendiğ inde politiktir ve yaşa-
d ıkları kültürleri dönü ştürmeyi amaçlayanlar ı n ak ı llar ından
ç ıkarmad ıkları bir silaht ır. Bir sanat nesnesine yüklenerek
kültüre girdiğ i gibi tek başina, bir diskur olarak da kültürü
etkiler ; rejimin politikas ına alternatif/kar şı t bir politika aran ı r-
ken ya da ideal ahlaksal temizliğe ulaşmaya çalışan etikal
arayış larla gelişir . Kişiye özel olduğu sürece ak ı lc ı değ ilse
de düşünce al ışverişleri s ıras ında kişisel tatlardan ar ınd ı nl ıp
ak ı lc ı bir sisteme oturtularak az ı nl ıklar aras ında yeni var ol-
ma durumlan geliştirmekte kullan ı l ır. Cem Akaş ' ın yap ıt ı OI-
gunluk Çağ i Üçlemesi'nin (YKY) ilk kitab ı Balığın Esir Düştü-
ğü Yer, dogmalaşmış estetik değerler ta şı maktan öte kayg ı -
s ı kalmam ış , elitist sanatin toplumdaki işlevini yitirmesiyle
biten çağı izleyen dönemde hegemonyan ın sanat ı nası l dö-
nüştürdüğünü, kendi yaranna nas ı l kullandığın ı anlat ırken
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estetik düşüncenin geçirdiğ i evreleri de gösterir. Estetik,
sistem tarafindan insanlan hizada tutmayı amaçlayan bir
kültür politikas ın ın yan ı s ıra sisteme karşı girişilen bir devri-
min de karakterini belirlemekte önemli rol oynar. Olgunluk
Çaği Üçlemesi'nde sanat, aşın uçlarda dolaşan bir ideolo-
jiyle yoğrulmuş estetizmi kitlelere taşımakla görevlidir .

Balığin Esir Düştüğü Yer, tüm toplumlan tek bir topluma
dönüştürmeyi amaçlayan, toplumlarüstü bir kurulu şun,
Dünya Birliği'nin sağlamak istediğ i "ortak siyasal irade"nin
tohumlann ın geçtiğimiz yüzy ılda, Modernizmin yikilmasiyla
doğan boşluğ un kapat ılmas ı s ıras ında at ıld ığın ı açıklar . Ta-
rihsel paradigman ın değ işmesinden yararlan ı l ı r, gerçekte
paradigma değ işmeye zorlan ı r ve Olgunluk Çağ i yaratı l ır.
Bu ça ğın belirleyici özelliği, "yüzy ıllard ı r sürmekte olan iki
çeli şik sürecin, evrenselleşme ve özgürleşmenin yarattığı
diyalektik ilişkinin çözünmesi"dir . Modern Çağ 'dan miras
kalan teknolojinin "sürükleyici bir güç olmaktan çı k ıp marji-
nalleşmesi ; şehirleşme yap ıs ın ın tersine dönüp şehir mer-
kezlerinin üretim-yoğun bir gettolaşma yaşamas ı , geç dö-
nem modernizminin 'tarihsel doku' saplant ıs ı n ın aşılmas ıyla
yeniden yap ılanman ın hız kazanmasi ve şehir elitlerinin yö-
rüngede konumlanmas ı ; eko-sistemle bütünleşme devrimi-
nin h ız kazanmasi ve döngüyü tamamlayarak teknolojiyi
doğaya uyumlu, gizemleşiklikten arınd ı r ılm ış bir büyüselleş-
tirimle ikame etmesi," Olgunluk Ça ğı 'n ı tan ımlayan gelişme
ve sonuçlard ır. Görülüyor ki sorun modernizmdedir, mo-
dernizmin yikilmasiyla sorun bir ölçüde çözümlenir, muha-
lefetin kayg ı lan boşluğu dolduran kuruluş tarafindan be-
nimsenerek siyasal yap ı toptan değ iştirilir, yazan bilinme-
yen ama daha modernist dönemde kaleme al ınd ığı belirti-
len Olgunluk Kitab ı 'n ın öngördüğ ü toplumsal düzene ulaşı-
l ı r . Birlik yönetiminin teknolojinin yard ı mıyla gerçekleştirdiğ i
bu devrimin sonunda monolitik bir siyasi yap ıda birleştirilen
dünya toplumlar ın ın bir arada tutulabilmesi için temelini bu-
günün postmodernist yaklaşımından alan bir modernizm
öncesine dönü ş başlat ı l ı r, geçmiş estetize edilerek gelece-
ğe taşı n ı r . S ın ı f ayr ı mı yerini kategorilere b ırakı r, kültür tek-
leştirilir. Cem Akaş , geleceğin toplumunda kültürü tek mer-
kezli bir güç olarak betimlerken bugünün postmodernizmi-
nin ki şisel estetiğ i öne çı kararak popüler/bask ın kültürü çe-
şitlendirmeyi amaçlayan yaklaşımın ı da bir geçi ş dönemi
çabas ı olarak görür. İ ki yüz y ı l sonras ın ın rektifiye edilmiş
postmodernist yaşam ı nda kültürü vars ı llaşt ırma görevini
yönetim devralmış t ı r .

Olgunluk Çağ i, tarihin bitişiyle başlar ve tarihin bittiğ i
noktaya kadar olan geçmiş i yeniden dolaşıma sokarak ge-
leceğ i hazı rlar . Temizlenmiş tarih, Dünya Birliği'ne dönü ştü-
rülürken geçmişleri silinmiş toplumlara da evrensel/ortak
bir geçmiş sunar. Birliğin bütünlüğünün sürebilmesi (oligar-
şik düzenin başarıs ı) için bireylerin bilincini "ding" tutmaya
yönelik etkinliklerden yararlan ı l ı r : "özel meditasyon teknikle-
ri, küresel mutluluk hakk ında dersler, günlük yaşam, tarih,
edebiyat, müzik gibi konularda çeşitli etkinlikler düzenlen-
mekte. . ." Bireyler günlük yaşamlar ında teknolojiden özellik-
le uzak tutulur (teknoloji de kuruluşun tekefindedir), kurulu ş
tarafindan özenle hazı rlanmış ve estetize edilmiş kültür pa-
ketleri bireyler tarafindan iştahla ve zevkle tüketilir . Kültürün
yönlendirilmesi kuruluşun elinde olmas ına karşın istenilen
biçimde tüketilebilmesi için Birlik tarafindan denetlenen şir-
ketler tarafindan üretilir ve pazarlan ı r . Musak bu şirketlerin
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en büyüklerindendir ve depolitize etmesi kolay bir sanat
dal ın ın estetik değeri yüksek ömeklerini, müziğ i pazarlar .
Pazarlanan müzik de tarihten devşirilmiştir ; Monteverdi'nin
yap ıtlan neredeyse yok satar, s:ra Bach'tad ı r. Dünya Birliği,
Olgunluk Çağı 'ndan önceki çağda muhalefetin ana silahla-
rından biri olan sanat ın da paradigmas ın ı değ i ştirmiş , tüm
dallann ı saflanna katm ış , kendi ideolojisiyle y ıkayarak steri-
lize ettiğ i estetik değerlerle süslemiş ve düştüğü yeri yak-
mayacak bir tüketim nesnesi olarak bünyesindeki toplumla-
rın bireylerine sunmuştur .

Cem Akaş , üçlemenin ilk kitab ında, estetikten tek ba şı -
na söz etmese de rejim taraf ı ndan kodlanmış bir estetik filt-
reden geçirilmiş sanat ın status quo'nun güçlendirilmesinde
nas ı l kullan ılabileceğini gösterirken 20 . yüzyı l ın ilk yans ına
damgas ın ı vurmuş estetik etosun s ın ırlann ın ütopik ideoloji-
ler ve yerine ulaşamam ış bilgiler toplam ından öteye gide-
mediğini de vurgular ve bu yar ımişlevli estetiğ in yeniden
düzenlenmesinin çok da yanl ış olmayaca ğın ı düşündürtür .
Mart 2001 tarihli Kitap-lık dergisinde yay ımlanan söyieşide
"Moderniteyle birlikte sanat ın kendi kurallann ı yaratmaya,
kendi üstüne kapanmaya, kendi hakk ı nda düşünmeye baş-
lad ığın ı , 'lebenswelt'ten ç ı k ıp kendi özerk alan ın ı kurduğu-
nu, dolayıs ıyla işlevsel olmaktan çı kt ığın ı " söyleyen Akaş iş-
levsel sanat ın nas ı l olmas ı gerektiğini Olgunluk Çağı Üçle-
mesi'nin ikinci kitab ında uygulamaya koyarak gösterir .

Üçlemenin ikinci kitab ı Sönmemiş Kireç, iki yüzy ı l sonra-
s ın ın kentsoylusu ve i şçisinin ortaklaşa gerçekleştirdiğ i bir
devriminin anatomisidir . Bu kitap kişileri birbirine yaklaştı -
ran/uzakla şbran tüm duygulardan ann ıktı r . Yazınsal k ıstas-
lar kullan ı larak bak ıld ığında bir roman olarak nitelenemez .

İkinci kitap siyasal bir tarih belgeseli olarak kurgulanmış t ı r .
Teknik aç ıdan (yakı n geçmişte olanlara vâk ı f bir anlatıc ın ın
yard ı mıyla olaylar ı n geçtiğ i yerlerde dolaşmalar ve devrimi
gerçekleştirenlerle yap ılan söyleşiler) 1960'lann si-
yah-beyaz cinema verite'leriyle yak ından benzeşen bu bel-
gesel, toplumu ayd ınlatmaktan başka amaç gütmeyen bir
sanat yap ı t ıd ı r; akademizmden olabildiğince uzaktad ı r, ge-
leneksel sanatlar ın ağdal ı estetiğiyle bağdaşmayan bir es-
tetik barınd ı r ı r, serttir ve sözü uzatmadan gerçeklere getirir .
Müziğin yerini konuşmalar almış t ı r . Klasik belgesellerden
tek fark ıysa belgeselin bir şairin sözleriyle süslenmiş olma-
sıd ı r . Poetikacı Utracek olmad ık yerlerde görünür ve belge-
selin aç ı kl ığıyla ters düşen kapal ı l ıkta sözler eder . Çok eski
bir uygarl ıktan kalm ış , çok eski bir kültürün insan ıym ış gibi
konu şur ; sanki 20 . yüzy ılda, ayağı postmodernizm tarafin-
dan kayd ı r ı lm ış modernizmin sanatçılar ından biridir . Üçle-
mede bask ın sistem de, sistem'e karşı çı kan devrimci güç-
ler de popüler sanatın, işlevsel olmaya en yak ın sanat oldu-
ğunu savunurlar . Sanat dallan aras ında hâlâ bir hiyerarş i
vard ır ama dallar popülerlikierine göre s ıralanm ışt ı r . Edebi-
yat üçüncü sıradad ı r . Sinema birinci s ırada, müzikse ikinci
sıradad ı r . S ıralamada şiirin ad ı geçmez. Ad ı geçmeyen ş i-
irin şairi Utracek'i, neredeyse bir orta oyunu havas ında ya-
zılm ış üçüncü kitapta kötü bir son bekler. Bugünün sanat-
sal hiyerarşisinde birinci s ıraya oturmuş şiirin belki de son
temsilcisi Utracek, ettiğ i anla şılmaz sözlerinden dolay ı de-
ğil, doğruyu söylediğ i için cezaland ı r ı l ı r .
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