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’’Melankoliye bir eğilim olmaksızın,ruhsallık 
yoktur;yalnızca eyleme ya da oyuna geçiş 

vardır.’’-Julia Kristeva



Ellerimi  tenine,  etine  koyduğumda  bedenin 
tarihini hissediyorum. Yalnızca o uzak gölde 
biçimlenişinin başlangıcını değil sonlanışının 
ötesindeki her evreyi de. Sıcaklığı ve dokuyu 
hissediyorum ve aynı anda yağ katmanlarından 
çözülen ve kaybolan eti. Kastan kaybolan eti 
görüyorum.  Organların  çevresinden  kaybolan 
kası  görüyorum  ve  kemiklerden 
ayrılışını.Görüyorum,fildişi misali parıldayan 
iskeletten  saydamlıkla  ayrılan  ve  gittikçe 
yiten  organları,toz  oluncaya  dek  ağır 
ağır.Tüketildim  ağırlığının  hissinde,  anlık 
boşluğu dolduran etinin dolgunluğu ayalarımın 
altında.Şaşıyorum  bedeninin  ellerimin 
kıvrımlarına  mükemmel  bir  şekilde  uymasına. 
Kan  damarlarımızı  birleştirebilseydim  biz 
birbirimiz  olabilirdik.  Seni  yeryüzüne,  bu 
şimdiki  zamana  demirleyebilmek  için  kan 
damarlarımızı  birleştirebilseydim  yapardım. 
Bedenini açıp derinden içeri kayabilseydim ve 
gözlerinden  dışarı  bakabilseydim  ve  sonsuza 
dek  dudaklarımı  seninkilerle 
kaynaştırabilseydim  yapardım.  Kayıplar 
zamanında  ellerimin  altındaki  bedeninin 
tarihini  hissetmek  beni  ağlatıyor.  Boynuma 
erişip beni daha yakına çekmek için bir dizi 
jest  yaratmaya  bükülüp  döndüğünde  bir  yana, 
ayalarımın  altındaki  bedeninin  devinimini 
hissetmek  beni  ağlatıyor  Tüm  bu  anılar 
yağmurda gözyaşları misali kaybolacak zamanda.

― David Wojnarowicz

Çev:A.Emre Cengiz & b.m.



Geleceğin Radyosu 

(Velimir Khlebnikov, 1921) 

Geleceğin Radyosu — bilincimizin merkez ağacı—
sonsuz  girişimlerimiz  için  yeni  yollar 
oluşturacak  ve  tüm  insanlığı  birlik  olmaya 
götürecektir.

Ana Radyo istasyonu, kablo bulutlarının, saç 
tutamları  gibi  küme  küme  durduğu  çelikten 
yapılmış kalede, kafatası, kemikler ve tanıdık 
bir  kelime  olan  ‘Tehlike’  tabelası  ile 
korunacaktır.  Çünkü,  Radyo  operasyonlarının 
tüm ülkeye en az verdiği hasar zihinsel bir 
karartma, kalıcı bilinç kaybı olacaktır. 

 Radyo, ülkenin ruhsal güneşi, büyük dahisi ve 
sihirbazı haline geliyor. 

Radyo’nun  ana  istasyonunu  hayal  edelim:  Bir 
örümcek ağı içinde, şimşek ışıklarının fırtına  
bulutunda,  kimisi  çöken,  kimini  yeniden 
parlayan,  binaları  birinden  diğerine  kadar 
çapraz  kesen.  Mavi  parlak  bir  küresel  ışık 
topu havada asılı durur ve takviye teli eğimli 
bir şekilde uzanır.

Dünya  gezegeninin  bu  noktasından,  her  gün, 
bahardaki  kuşlar  gibi,  haberler  sürüsü  yola 
çıkar. Yani, ruhun (tayfın) hayatından…

Bu yıldırım kuşları serisinin içinde; ruh güce 
baskın  gelir.  Iyi  topluluk,  kötülerin 
üstesinden gelir.

Kalem  ve  fırça  ile  çalışan  sanatçıların 
aktiviteleri  ile  fikirlerle  çalışan 
sanatçıların (Mechnikov,  Einstein) keşifleri 



kesinlikle  insanoğlunu  bilinmeyen  kıyılara 
taşıyacaktır.

Günlük  konulardaki  öneriler,  insan  ruhunun 
karlı  zirvelerinde  yaşayanlar  tarafından 
verilen  derslerle  değişir.  İnsanın  bilgi 
denizindeki  dalgaların  tepeleri,  tüm  ülke 
genelinde, tam da o gün, evlerden daha yüksek 
muazzam kitapların karanlık sayfaları üzerine 
mektuplar  olarak  yansıtılmak  ve  kendi 
sayfalarını  yavaş  yavaş  çevirerek  şehir 
merkezinde  durmak  üzere,  her  yerel  radyo 
istasyonuna girer. [...]

Ama şimdi ne olacak? Bu büyük ses akışı, bütün 
ülkedeki,  çırpılan  kanatların  sesi  gibi  bu 
olağanüstü  şarkı  söyleme  taşkını,  ıslık  ve 
çınlama dolu bu geniş gümüş akış, olmadığımız 
bir  yerden  aniden  kabaran,  çocukların  şarkı 
söyleyen  sesleriyle  ve  kanat  sesleriyle 
karışan  bu  muhteşem  deli  çanlar  nereden 
geliyor?

Bu sesler, bu gümüş ses sağanağı her kasaba 
merkezinde  yağıyor.  Islık  ile  karışık 
inanılmaz  gümüş  çanlar  yukarıdan  aşağı 
dalgalanıyor. Bunlar cennetin sesleri, çiftlik 
çatı  üzerinde  alçaktan  uçan  ruhlar  olabilir 
mi? Hayır ....

Geleceğin Mussorgsky’si, göklerin mavi kubbesi 
altında, Vladivostok’tan Baltık’a uzanan geniş 
bir  konser  salonu  oluşturmak  için,  Radyo 
cihazını  kullanarak,  eserlerinin  sahilden 
sahile  bir  konserini  veriyor.Bu  yegane 
akşamda, ruhunun birliğini onlarla paylaşarak 
insanları büyülüyor ve ertesi gün yine sadece 
sıradan bir ölümlü olacak. Sanatçı, toprağında 
bir bir büyü yaptı; ülkesine denizin şarkısını 
ve  rüzgarın  ıslığını  verdi.  Bu  küçücük 



kasabadaki  en  yoksul  ev,  ilahi  ıslıklar  ve 
tatlı ses lezzetleri ile doldu.

Not:  Rus  Fütürist  şair  Velimir  Khlebnikov 
(1885-1922)  tarafından  yapılan,  radyonun  ütopik 
potansiyelinin bu güzel çağrışımı, o teknolojinin 
ilk günlerinde oldukça yaygın olan radyo hakkında 
spekülatif  yazıların  bir  türüne  aittir.  Ortamın 
evrensel iletişim gücü, iddialı sosyal projeler ve 
Birinci  Dünya  Savaşı  sonrasında  dünya  genelinde 
filizlenmiş  sanatsal  vizyonlar  ile  yankılandı. 
Kayda  değer  olarak,  Khlebnikov’un  vizyonu  hem 
eğitimsel hem de estetik yönleri kapsar: Radyo, hem 
insanlığın  evrensel  yetiştirilmesi  hem  de  onun 
müzikal hazzı için bir araç olarak düşünülür. Daha 
sonra 20. yüzyılda internetin karşılaştırılabilir 
kutlamalarına  paralel  olarak,  Khlebnikov’un 
"Geleceğin radyosu" çağrışımının günümüzün yaygın 
tekno-ütopik  sabit  fikirlerinden  birinin  erken 
belirtisi  olduğunu  düşündüren  varsayımlarla 
karşılaşmak kolaydır.

Text: The King of Time: Selected Writings of the 
Russian  Futurian,  translated  by  Paul  Schmidt 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), 
155-159.

Kaynak:  http://imaginaryinstruments.org/the-
radio-of-the-future/

Çev. kali

http://imaginaryinstruments.org/the-radio-of-the-future/


Erman Akçay/Ölüm Paranoyası



Fesh

Ondan korunmasını istedim
Her türlü kötülük ve eziyetten
Ondan görmek isterim – her şeyi
Tıpkı ruhu gibi, soyutlanmış bir halde
Ondan ısrarla isteyerek
Onda yok olarak
Ona bağlanarak istedim
Kendinden çekip alınmış
Kendinden geçmiş ve alınmış
Yitmiş ve kendini aşmış

Sanmışım tüm inançların
Gazap ayağına dolanmış

Kurtuluşa çare bulunmayan
Bir yol
Onunla cehennem
Nasıl ki yandık diyebileyim
Kendi halimizden
Neyi hakettik
Sabırdan ödün vererek

Onunla gördüm
Minarelerini, kanatlı sufilerin
Kendini boşluğa bıraktığı
Sonsuzluğa taşıdığın
Hiç doğmamış çocukların
Meclisinde yargılanan

Onunla anladım
Nefs de ondan razıdır
Ve hakkında yoktur
Ne bilgisi vecdi ve hazzı
Nefsin dışında aklın da yoktur
Ne rızası ve ne de bir sonu

En masivadan geçip yükselen
Evliya’nın sünnetidir
Ve üns odalarında
Şarap devirten

Emine Özyılmaz



by Sinem Algan



Keşif

Vajinanın taç yaprakları açtı
Christofer Columbus’un 
ayakkabılarının havalanışı gibi

yeni bir dünyaya dokunan
bir geminin pruvasından
daha güzel ne olabilir.

Yıldız Deliği

Bir yıldızın
mükemmel ucunda
oturup,

bana doğru akan 
ışığı izliyorum

gökyüzündeki
küçük bir delik boyunca
akar ışık

çok mutlu değilim,
fakat görebiliyorum
şeyler nasıl uzakta.

Richard Brautigan
Çev:b.m.



Elif Yıldız/Foucault



Allen’a,

Gördüm çağımın çaydanlığında demlenen leş 
olmuş teninden yumru yumru yaralar ve 
GDO’larla yıkılan zamanını gördüm.
Kaltaklarla çevrelenen zihinsel prangaların 
frengi yollarında, zevk çığlıklarına “adımı 
söyle” diye inleyen ve götünden inmeyen, 
salyalarıyla ıslattığı toprakla sikişen ve 
zevk aldığı acıların iadesi mümkün olmayan 
anıları siktir eden, 
annesinin rahmiyle bir küfürlük erkekliği ve 
kadınlığı, kürkler, arabalar, sigaralar, 
müzik, sex, dans ve alfabeden sıralanmış 
harflerle boşalan, 
gecede yaşayan, yaşadığından bir bok 
anlamayan, sığ ve çapsız oğlanlar ve saçma 
sapan kelimesi kelimesine HES’ler, 
insiyatifler, kolektifler ve otuzbirci 
komünistler 
bir yıkımdan geçen tüm çoğunlukların arasında 
tekliğine aşık ve kahreden, geleceği beklenen 
tarihin meleğine sunacak bir şey de yok! 
Her türlü anlamı şapkadan çıkaran ve tavşan 
misali milliyetçiliğiyle pantolon üstü gündüz 
sevicileri, ter bezleriyle melodiyi arayanlar, 
sallanan götler, inik penisler ve cerahat dolu 
taşaklarıyla gerçekliğe oral yapan beyaz ve 
Türk ve Kürt ve Pagan ve İsrafil’in kulak 
arkasında bir oynaş için secdeye varanlar,koca 
bir kırmızı kelamın sevdasına düşenlerin 
egocentirik gırtlaklarıyla sesleniyorum…
Moloc, Neo, Jesus, Tayyip, Allah, Breton, 
Uncle Sam, Mustafa, Ç nokta, Serdar Ortaç, ve 
dahası…
Jiletli kanatlarınla al beni koynuna bu gece, 
bu gündüz, bu akşam, bu kuşluk, bu ezan, bu,                
Bu, Gidiyorum Bu, gibi yorum bu. Bu, bu, bu!

İrem Gürşimşir



para para paradays 

internetten sipariş edeyim diye kitap
açtım kırom’u. - benim kırom, canım kırom
rastladım tam adresinde, geçtim sonra uzak ara
dil çağıldıyor, yok ben değilim klavye 
yazıyorum.
kimleri alsam öneriler var, bunlara şöyle 
dedeniyor
böyle dada-nıyor: recommendation protocol. 
ama hala diye yazdığımda âmâ hâlâ dediğimi 
anlamıyorlar, şiirde konuşamıyoruz.
tdk’nın ulusal bir kurum olmasından
kırk dört numara ayaklardan

ayarlara girip proxy’mi akademikleştiriyorum* 
sonra
içim rahatlıyor, ses inanmazsın kuramsal 
donuyor havada
henüz nakit yok ama şiir alayım kaç paraysa 
reklam
takribi 5 saniyede geçer neticede. döndüğümden 
beri 
bilemiyorum pek nasıldı isyan, ezim ezim ezine 
desem 
çok yanlış anlaşılacak şimdi, oy verecek miyim 
onu da

tanıdığım birçok birey -loji ile bitiyor
başlıyor benimse tezim atım
katılaşan yerlerime kitap sıkılacak
öğrenilecek uzak doğu o kadar da uzak değil
yaşayan akrabalarımız var gezinen haşeratlar
o kadar para dökecez biliş çekecez karta
stick görünce yapıştıracaz: leb! 
abartmıyorum günde 10 kere düşünüyorum
içinden gelemiyorum üstesinin
sekmelerin arasına dom dom kurşunu



satın alayım, satmıyorsunuz 

anlaşma sağlanamadı, eksik mi söyledim te’yi

masaüstü dantelleri bu yüzyılda da değişmedi

ailelenmekten gelirken uğradığım şehirlerarası

camında ölen sinek gibi ben otobüs

kek gibi dağılıyorum mekanım çok net olsun

linki paylaşılsın, e-kitabı çıksın

uzun hava çekilsin ciğerlere, cigara bitsin

in artık. at huzur bulsun

söylemem kimleri attım sepete

kimse ye et mem… off, tamam ya

mürekkebi avuç avuç yalıyorum

 * http://cdproxy.anadolu.edu.tr/proxy.pac

A. Emre Cengiz



Jacques Derrida - Ornetta Coleman Röportajı 
(2.Bölüm)

JD:   Çok  genç  bir  adam  olarak  New  York’a 
geldiğinde,  müziksel  anlamda,  harmolodic, 
birşeyler keşfedeceğine dair bir önsezin var 
mıydı , yoksa bu daha sonra mı oldu? 

OC: Hayır çünkü New York’a ilk geldiğim de, az 
ya da çok Güney’den gelen yani okuma yazması 
olmayan,  müzik  hakkında  pek  fikri  olmayan 
birisiymiş gibi davranıldım, fakat bunu asla 
protesto  etmedim.  Daha  sonra  kendi 
fikirlerimi,  kimsenin  yardımı  olmadan 
geliştirmeye karar verdim. 21 Aralık 1962’de 
Town  Hall’ü  bir  ritim  ve  blues  grubuyla 
birlikte  bir  klasik  ve  üç  kişilik  grup  ile 
kiraladım,  bu  bana  600  dolara  mal  oldu.  
Konserin  olduğu  akşam  kar  fırtınası,  gazete 
grevi,  doktor  grevi,  metro  grevi  vardı  ve 
konsere gelenler ise oteli terketmek zorunda 
kalan  insanlardı.  Konseri  kaydetmesini 
istediğim kişi intihar etmişti ve başka biri 
kaydetmişti, bununla bir plak şirketi bulundu 
ve onu bir daha hiç görmedim. Tüm bu olanlar, 
bunu yapma sebebimin anneme artık orayı daha 
fazla önemsemek istemediğimi söyleme nedenimle 
aynı olduğunu anlamamı sağladı. Açıkcası, bazı 
şeylerin  finansal,  teknolojik,  sosyal  ve 
kriminal  açıdan  duruşu  ,  Güney’de  olduğum 
zamanki bakış açısından daha kötüydü.  Kapalı 
olan kapıları çalıyordum.  

JD:   Oğlunuzun  işinize  etkisi  ne  olmuştur? 
Yeni  teknolojilerin  müziğinizde 
kullanılmasıyla bir ilgisi var mı?

OC:   Denardo  menajerim  olduğundan  beri 
teknolojinin ne kadar basit olduğunu anladım. 
Teknolojinin anlamını anladım. 

JD: Hiç teknolojinin tanımının sizin projeniz 
için şiddetli bir dönüşüm olacağını düşündünüz 
mü,  yoksa  sandığınızdan  kolay  mı  oldu?  Öte 
yandan,  medeniyetler üzerine yaptığınız New 



York  projenizin  küreselleşme  ile  bir  ilgisi 
var mı? 

OC: Her ikisinde de birşeylerin doğru olduğunu 
düşünüyorum , o da şu sebepten ; eğer orada 
“ilkel  beyaz  adam”  olsaydı  kendinize  bunu 
sorabilirsiniz,teknoloji  sadece  “beyaz”ı 
temsil ediyor, eşitliği değil.

JD:   Globalleşmenin  bu  kavramından  şüphe 
duymaktasınız, ve bence haklısınız. 

OC:  Müziği  ortadan  çektiğinizde, 
bestecilerde  ,yani  Batı’daki  mucitlerde, 
Avrupa  kültürü  belki  yarım  düzine 
bulunmaktadır. Teknolojiye gelince, bu konuda 
çok  konuşma  duydum  ve  mucitler  genellikle 
Kalküta ve Bombay Hintlileri. Birçok Hintli ve 
Çinli bilim adamları var. Onların buluşları, 
Avrupa ve Amerika mucitlerinin düşüncelerinin 
tersine  çevirilmiş  hali  gibi  fakat  “mucit” 
kelimesi ırksal egemenlik duygusu almıştır ve 
bu  buluştan  daha  önemlidir  ki  bu  durum  da 
üzücü  çünkü  bu  bir  çeşit  propaganda  ile 
aynıdır. 

JD:  Bu monarşiyi nasıl bozabilirsiniz? Bu New 
York projesinde örneğin, kendi müziğinizi Hint 
ve Çin müziği ile birleştirerek mi?

OC: Demek istediğim, kadın ve erkek arasındaki 
ya da ırklar arasındaki farklılıkların hayatta 
kalanların eğitim ve zekası ile bir ilişikisi 
olduğu.  Siyah  ve  kölelerin  soyundan  olmak, 
dilimin  kökekinin  ne  olduğuna  dair  hiçbir 
fikrim yok. 

JD: Eğer burada benim hakkımda konuşmak için 
toplanmış  olsaydık,  ben  biraz  farklı  ama 
benzer şekilde, bu durumun benim için de aynı 
olduğunu  söylerdim.  Cezayirli  Yahudi  ve 
Fransızca  konuşan  bir  ailenin  çocuğu  olarak 
doğdum   fakat  bu  onların  original  dilleri 
değildi. Bu konu hakkında bir kitap yazdım ve 



belirli  bir  şekilde  her  zaman  “diğerlerinin 
tek dilciliği” dediğim konuşma sürecindeydim. 
Original dilim ile ya da sözde atalarımla dahi 
bir bağlantım yok. 

OC:  Hiç  kendinize  konuştuğunuz  dilin  gerçek 
düşüncelerinizi  engelleyip  engellemediğini 
sordunuz mu? Orijinal diliniz düşüncelerinizi 
etkiliyor olabilir mi? 

JD:   bu  benim  için  bir  muammadır.  Bunu 
bilemem.  İçimde  benim  anlamadığım  bir  dilin 
konuştuğunu biliyorum ve bazen az ya da çok 
“kendi  dilime”  bunu  tercüme  edebiliyorum. 
Tabiki de ben bir Fransız düşünce adamıyım, 
Fransızca  konuşulan  okullarda  öğretiyorum 
fakat  bazı  şeyler  Fransız  dili  için  beni 
birşeyler yapmaya zorluyor.  

OC: Fakat benim durumumda biliyorsunuz ki , 
Amerika  Birleşik  Devletlerinde,  İngilizce 
konuşan  Siyahilere  “eboniler”  olarak 
seslenilir.  Şimdiki  İngilizcede  ise  mimikler 
de kullanabiliyorlar.Siyahi topluluk her zaman 
anlamdırma  dili  kullandı.  Kaliforniya’ya  ilk 
geldiğim zaman, beyaz bir adamın bana nereye 
oturup oturamayacağıma dair birşey söylemediği 
ilk  zamandı.  Birisi  bana  çok  soru  sormaya 
başladı  ve  takip  edemedim,  daha  sonra  onu 
ankayıp  anlamadığımı  görmek  için   bir 
psikiyatriste  gitmeye  karar  verdim.  Bana 
Valium için bir reçete verdi. O Valium’u aldım 
ve tuvalete attım. Nerede olduğumu her zaman 
bilmiyordum  bu  yüzden  kütüphaneye  gittim  ve 
insan  beyni  üzerindeki  olası  ve  akla 
gelebilecek  tüm  kitapları  aldım,  hepsini 
okudum.  Onlar  beyinin  sadece  bir  konuşma 
olduğunu  söylüyordu.  NE  hakkında  olduğunu 
söylemiyorlardı  fakat  bunun  kökenlere 
dayandığını  ve  düşünmeye  dayalı  olduğunu 
anlamamı sağladı. İnsan beyni dediğimiz şeyin 
ne  olduğunu,  var  olmanın  ve  bilmenin 
hissindeki  insan  beyni  algısının,  bizi  biz 
yapan  insan  beyni  algısıyla  aynı  olmadığını 
daha iyi anladım. 



JD:  Bu  her  zaman  bir  mahkumiyet.  Kendimizi 
inandığımız şeylere dayanarak biliyoruz. Sizin 
açınızdan  bu  tabiki  trajik,  fakat  evrensel 
değil.  Biz,  bize  anlatılan  hikayelere  göre 
inanıyor ve biliyoruz. Aslında biz tam olarak 
aynı yaşta aynı zamanda doğmuşuz. Ben gençken, 
savaş döneminde,  Fransaya 19 yaşımdan önce 
hiç gitmedim. O zamanlar Cezayir’de yaşadım. 
1940’ta  ırksal  yasaların  getirisi  olarak, 
Yahudi  olmamdan  ötürü  okuldan  atıldım  ve 
ortada ne olduğundan haberim dahi yoktu. Çok 
daha sonra, tabiri caizse bana anlatılan kim 
olduğuma  dair  hikayeler  ile   anladım. 
Annenizle ilgili olarak, onun kim olduğunu ve 
anlatım  yoluyla  belirli  huylarını  biliyoruz. 
Sivil  hakların  siyahilere  verilmeden  önce 
sizin  New  York  ve  Los  Angeles’ta  hangi 
bölgelerde olduğunuzu tahmin etmeye çalıştım. 
1965’da ilk Amerika’ya geldiğimde, orada her 
yerde “Beyazlar için Rezerve” yazan işaretler 
vardı  ve  bunun  ne  kadar  acımasız  olduğunu 
hatırlıyorum.  Bunları  tecrübe  ettiniz  değil 
mi?  

OC:  Evet. Paris hakkında her durumda sevdiğim 
şey ise burada aynı anda  bir züppe ve ırkçı 
olamayacağınızdır.  Paris  ırkçılığın  sizin 
önünüzde asla gerçekleşmeyeceğini gördüğüm tek 
ülkedir, bu sadece sizin duymuş olduğunuz bir 
söylem. 

JD:  Bu  tabiki  burada  ırkçılığın  olmadığı 
anlamına gelmez fakat olası bir ölçüde bunu 
gizlemeleri  gerekmektedir.  Paris  için 
seçtiğiniz müzikal strateji nedir?

OC:  Benim için, yenilikçi olmak çok akıllı ya 
da  çok  zengin  olmak  demek  değildir,  bu  bir 
kelime değil, bir eylemdir. Yapılmadığı sürece 
bu konuda konuşmanın bir faydası yoktur. 



JD: Konuşmaktan çok icraat göstermekten yana 
olduğunuzu  anllıyorum.  Ama  kelimeler  ile  ne 
yaparsınız?  Yaptığınız  müzik  ile  kendi 
kelimelerinizin ya da insanların yaptığınızın 
üstüne  empoze  ettiği  şeyler  ile  bağlantısı 
nedir?  Örneğin  başlık  seçme  problemi,  bunu 
nasıl zihninizde canlandırırsınız?

OC:  Bir yeğenim vardı. Bu yıl Şubat ayında 
vefat etti. Cenazesine gittiğimde onu  tabutta 
yatarken gördüm, birisi ona gözlük takmıştı. 
Parçalarımdan  bir  tanesini  “  O  uyuyordu, 
ölüydü,  ve  tabutunda  gözlük  takıyordu”  diye 
çağırmak  istedim.  Ve  daha  sonra  bunu 
değiştirerek “Kör Randevu” yaptım.

JD: Bu gel-git sizi etkiledi mi? 

OC:  Sadece  birisinin  ölü  bir  kadına  gözlük 
takmasını  anlamaya  çalışıyordum.  Bunun  ne 
anlama geldiği hakkında çok az fikrim vardı 
fakat  hayatın  feminen  kısmını  anlamak 
gerçekten  çok  zordu,  özellikle  maskülen 
tarafta yapacak hiçbirşey yokken. 

JD:  Müzikal  yazmalarınızın  kadınlarla  olan 
ilişkilerinizde  temel  birşey  olduğunu 
düşünüyor musunuz?

OC:  Müzisyen olmadan önce, büyük bir mağazada 
çalışıyordum.  Bir  gün  öğle  yemeği  vaktimde, 
bir galeriye ve orada çok zengin, kesinlikle 
hayatta  istenilebilecek  herşeye  sahip  olan 
beyaz  bir  kadının  resmine  denk  geldim  ve 
suratında  dünyanın  en  yalnız  ifadesi  vardı. 
Böyle  bir  yalnızlık  ile  karşı  karşıya  hiç 
gelmemiştim, eve geldiğim zaman “Yalnız Kadın” 
diye bir parça yazdım.

JD: Yani başlık seçimleriniz kelimelerinizden 
değil  de  deneyimlerinizden  geliyor  diyebilir 
miyiz?  Bu  dil  ve  kelimeler  üzerine  olan 
soruları  ortaya  atıyorum  çünkü  sizinle  olan 
karşılaşmaya  kendimi  hazırlamak  için 



müziğinizi  dinledim  ve  sanatkarların 
hakkınızda yazdığı tüm yazıları okudum. Ve dün 
gece aslında arkadaşım olan birinin, Kat Onoma 
isimli bir müzik grubu olan müzisyen Rodolphe 
Burger’ın  verdiği  bir  konferans  sunumuyla 
alakalı bir makale okudum. Sizin ifadeleriniz 
çerçevesinde  inşaa  edilmişti.  Müziğinizin 
hangi  yol  tarafından  formüle  edildiğini 
anlamak için, sizin ifadelerinizle başlamıştı 
ve  ilk  söylediği  şuydu  “Emin  olmadığım 
nedenlerden  dolayı,  müzik  olmadan  önce, 
müziğin  sadece  bir  kelime  olduğuna 
inandırılmıştım.”   Bunu  söylediğinizi 
hatırlıyor musunuz?

OC: Hayır. 

 
JD: Kendi sözlü ifadelerinizi nasıl anlıyor ya 
da  yorumluyorsunuz?  Onlar  sizin  için  önemli 
mi?

OC:  Bu  beni  müziksel  ilişkiden  çok  sizinle 
sahip  olacağım  insani  ilişkiler  konusunda 
ilgilendiriyor. Ben kendimi kelimelerle ifade 
edip  edemeyeceğimi  görmek  istiyorum  çünkü 
sesler  bunu  insan  ilişkileri  ile  yapmak 
zorundadır. Aynı zamanda, iki şey ya da iki 
yetenek  arasındaki  ilişkiyi  konuşabilecek 
durumda  olmayı  isterdim.  Benim  için,  insan 
ilişkisi çok güzeldir, çünkü size istediğiniz 
özgürlüğü  elde  etmenizi  sağlar,  hem  sizin 
için, hem diğerleri için. 

(Thierry  Jousse  ve  Genevieve  Pereygne 
tarafından kaydedilmiştir.)

Çev:kali
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Büyüyü Sevmeye Yapıldım

Hiçkimseyi sevmeye doğmadım
Hiçkimsenin beni sevmesine

Yalnızca uzun yeşil çimenler 
arasında rüzgar

Kırılmış bir ağaçta kırağı.
Büyüyü sevmeye yapıldım

Onun tüm kerametini bilmeye
Fakat siz hepiniz kaybettiniz o 

büyüyü
Yıllar yıllar önce.

Gözlerimi kullanmaya doğdum
Güneşle düşlemek ve göklerle
Yüzmek için melodinin uçtuğu 

sisin içindeki
bir ömürlük ezgide. 

Büyüyü sevmeye yapıldım…
Doğdum uzaklara yelken açmaya

ebedi bir toprak içine
bağlanmadım eski bir mezar taşına

sizin toprağınızdakine,asla.
Büyüyü sevmeye yapıldım…

Nick Drake

Çev:A.Emre Cengiz & b.m.

Dinleme Linki:https://www.youtube.com/watch?v=5D1YSZPriPM

http://www.youtube.com/watch?v=5D1YSZPriPM
http://www.youtube.com/watch?v=5D1YSZPriPM


24 Rebiyülevvel
.
Televizyön karşısındayım ve yirmi üç 
yaşındayım
Sabah ereksiyonu sonucunda habitatım burası
Beni kaldıran şeyler görüyorum -mesela 
protezler
Mesela baraj partileri mesela seçilmişler
Yaşama kılavuzumu bu sabah meclise 
postalıyorum
Soru önergesi: Bir insan lisan edinebilir mi 
kendine
Varoluşumu cetvelle ölçtüm bunu karşılıyor
O zaman bu devlet derinse herkes için yüzme 
kursları
O zaman bu devlet deriyse herkes için yapışkan 
sulh
Geç beni ve boşal. Cetvelin boyunu geçti oyyy 
pusulalar
Bu gemide işlemez oyyy pusulalar. O Oy 
pusudalar.

EVET-Hayııııııııııır-YETMEZ E VETO E ERMEN 
İiİi
EEEE SOY -- EE coğraf ya da KIRIM diye bir 
yer.
Kabul edenler, bitişik eğik: Kabul etmeyenler 
ayrık ve dik.
Kabul edil memiş.T(i)R

Ali İhsan Bayır



Serdar Aydın/Arabi’nin Şeytanı*
*İbn-i Arabi’nin “Şeytanın Hileleri “

Risalesi’nde yer alan Şeytan tasviri 
temel alınarak yapılmıştır.



Beyaz

Dökülen bütün börgır kink taslarımı masada 
bıraktım
kokako lala enternasyoneli dinliyorum.
Tekrarım. Özneyim. Yok. Fiil.
Karşıyım ve meydandayım.
Kimlik sahibiyim ve beyaz yakalıyım. BEYAZIM
BEN BEYAZIM.
Uranyum kredi kartı sahibiyim. Gold kart 
sahiplerinden
DAHA BEYAZIM.
Masa başındayım. Sadece masa başında seks 
yapıyorum.
Masa başında içki içiyorum ve arkadaşlarımla 
yalnız masa başında
konuşuyorum. Ben hep masa başındayım ve en 
BEYAZIM.

Ali İhsan Bayır

@
o bahçeyi ihmal edenler;
Scott Walker,
Zenon,
yetiştirdikleri egzotik meyvelerden 
tatmamışların kozmos deneyimlerine 
katılmadılar.
Saçmayla tanışanlar ise daha güzel bir şey 
yediler.

Suça, yıkılmış bir cümleyi layık görebilir 
miyiz?
Ben yapamadım ama henüz bitmiş değil.

Serdar Aydın



SAAT 3  
Bugün elim saat oldu 
Saat hep 3 
İşaret parmağı ve baş  parmak  
Saati 3’e vuruyor  
Saat yüzleşmek istemese de  
Saat hep 3… 
Tramvay durağında 3’te buluşacaktık 
Parmaklarım çok heyecanlıydı 
İşaret parmağım “ var“ dan  “geçe “ye koşmak istercesine 
3’e 2 var 
3’e 1 var 
3’e hiç var  
Saat 3! 
                 Hava çok soğuk Sibirya “soğuğu “ bize satmış 
                 Bizde soğuğu götümüze sokmuşuz. 
                 Üşürsem çenem titrer ki konuşamam 
                 Ellerim uyuşmuş  
                 Ona merhaba derken  
                 Elimi uzatamazsam! 
                  Olsun… Parmaklarımı gösteririm  
                               Bak!   “SAAT 3 “ derim.  
Seni beklerken harekete geçtiler  
Saat 3’ü beş geçiyor 
Ayak parmaklarım uyuştu sanırım 
Saat 3.20 vücudumun yarısı uyuşuk  
Saat 3.30 parmaklarım kenetlendi. 
SAAT HİÇLİK… 
Gelmedİ.  O.ÇOCUĞU… 
Saatimi de alıp saat kulesine gitmeliyim  
Virginia gibi cebime taşlar doldurup  
      Atmalıyım kendimi , mekanı  bu sefer deniz olmayan  
                                                               Saat kulesinden  
TÜM KADINLIĞA SELAM OLSUN….  

Sena Çelik 



LASTİK İNDİRMEK 
ben güneşe âşığım, sana değil efendi  
 
ayağa kaldırdım bütün dansları  
tırmanarak azametli anıtına senin  
temelinden yardım maket evini püfffff diye 
 
olduğun yerde göç!..  
 
yaşamı emzirdim, gözsüz kediyi, bacaksız 
kediyi  
ex kediyi ağzıma aldım, sekizi aşağıdan  
tümörlü kız çocuğunun resmini denize 
salarak  
dalgalardan saç boyadım keline  
 
kurusun neslin!..  
 
sen sallanan koltuk katılığıyla şeb  
ben üstünde tül bahçesi çamaşır  
kollarında kayarken, kolların gıcırdarken  
sırtlanlarını saldın betona  
 
vurdum yörüngeni!..  
 
birkaç duygu konçertosu, plasebo, kavgada 
aleni özne  
boğazından çatırtı taşıklı gargoyle  
 
soğudum varlığından!..  
 
sert, daha sert damarlı, mevtanın 
bırakılan bilek kasları  
toy gençler, yaşlı sapıklar, siyah ceketli 
serseriler  
benzediler uçkuruna  
 
havaya uçtun!..  
 
havalara uçtum!..  
 
sancım deri değiştirdi  

             

 Neslihan Yalman 



Mahremiyet Pozları

XXXIII

Baobab Ağaçları gibi sertleştiğinde ışık
gecenin kızkardeşlerine 
New Orleans piçi olurum ben
pamuk tarlalarında çırılçıplak gezinen
siyah deri bir çizme gibi 
sevilme arzusundaki

Yatağına al ağlayan bebeği
ve yatıştır kendi kutsal tarzında
kara kuyruğundan çek ve öldüresiye döv 
yıkılmış her bedende biraz blues vardır 
ilahlar gibi tapınılan

Doyumsuzca şişen dudakları göreceksin 
boyunlarda kırılmış yıldızlarla,
kemikleri dışkılarla bir ve kahkahaları 
uyluklarla,
yırtılan karınları göreceksin yüreklilerin 
bıçaklarıyla bir
ve oyulmuş gözleri,elmaslarıyla.

Şimdi güzelsin
bir Peg Leg Howell şarkısı gibi
dua ediyorum bana iyi davranman için
ay ışığı yüklü vagonların terli arkasında. 

Batur Münevver
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