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“ Melankoliye bir eğilim olmaksızın,
ruhsallık yoktur; yalnızca eyleme ya da
oyuna geçiş vardır. ” - Julia Kristeva

Özgürlük - Eşitlik - Kardeşlik
Aynı vatanın çocukları
Duyamıyor musunuz seslerini,
Burjuvazinin gücüne karşı
Demokrasi için haykıranların?
Savaşalım bağımsızlık ve
Kutsal özgürlük için.
Gücümüz elverdiğince
Değiştirelim toplumu.
Neden bu dünyada
birbirimize ihanet ediyoruz?
Ne zaman birbirimizi kardeş gibi seveceğiz?
Efendilerimiz ayrılığa neden oluyor
Defedelim nefret ve kötülük dolu
Otoriter liderleri.
Halklar, sınırlarımızı ortadan kaldıralım
‘’Yaşasın Eşitlik!’’ nidalarıyla.
Eşitliği inşa etmek için
öfke dolu bir kalbe ihtiyacınız var
Burjuvazi toza dönüştüğünde
savaş yerine
kardeşliğe sahip olacağız.
-RavacholÇev: m.t. - b.m.

Kenneth Anger Röportajı
-by Harmony KorineKorine: Selam Kenneth! Nasıl gidiyor?
Kenneth Anger: Oldukça iyi.
Korine: Senin için sıradan bir gün nasıl geçer?
Anger: Sabahları güneşi selamlarım, çünkü bu benim dinimin bir parçası. Sonra da
güne devam ederim.
K: Güneşi selamlamak nasıl bir şey?
A: Zihinsel bir şey. Liber Resh deniyor. Güneşe ‘’Selam, Selam’’ dediğin bir Crowley
ritüeli.
K: Geceleri uyumadan önce söylediğin bir şey var mı?
A: Genellikle bütün gece uyanık olurum. Bu nedenle önemsiz.
K: Şu an nerede yaşıyorsun?
A: Hollywood’un tam merkezinde.
K: Los Angeles’ta hala büyülü bir şeyler olduğunu düşünüyor musun? Sence eski
Hollywood kadar ilginç mi?
A : Yo, hayır. (gülüyor) Bunu söylemekten nefret ediyorum fakat eskiden çok daha
etkileyiciydi. Şu anki aktörlerin ve yönetmenlerin hiçbirisinin işine özel olarak ilgi
duymuyorum. Fakat editör olan pek çok arkadaşım var ve çok fazla ilginç teknik
şey oluyor.
K: Gençliğinden bu yana California’nın değişmiş olması hakkında ne
düşünüyorsun?
A: Zaten her şey sürekli değişir ve gelişir. Hayat böyle bir şeydir.Fakat özünde
Hollywood bir film merkezi olarak odak noktası konumunu yitirdi. Şu an bütün
dünyada film yapılıyor.
K: Okült ve eski Hollywood senin işlerinde büyük bir rol oynadı. Bunlar arasında
herhangi bir bağlantı var mı? Sence bu ikisine bağlı olan enerji nedir?
A: Üzgünüm, buna gerçekten yanıt veremem.
K: Pekala. Herhangi bir dini pratik yapıyor musun?
A: Bir Thelema üyesiyim. Crowley’in Thelama adlı dinine inanıyorum. Gnostik ayin
diye bir şey yapan bazı uygulayıcılar var. Birkaç kez bunun içinde bulundum fakat
ben bir münzeviyim. Gerçekten başka insanlara ihtiyacım yok.
K: Peki ya rüyaların? Rüyalarını hatırlar mısın?
A : Hatırlamaya çalışırım ve eğer fazladan ilginç bir şey varsa arada sırada bir
deftere bir iki not alırım. Onlar benim için gerçekten çok şey ifade ediyorlar ve bu
kadar sık olmazlar. Bir başka deyişle, ben her gece sesli, renkli rüyalar görmem.
Fakat ayda birkaç kez oldukça ilginç rüyalar görürüm. Çoğunlukla görseldirler. Ki
bu yeterince tuhaf ama rüyalarımda çok fazla diyalog olmaz. Çok konuşmuyorlar.
(gülüyor)
K: Rüyalarında bir film olarak meydana gelmesini istediğin şeyler olur mu?
A : Keşke. Benim rüyalarım yüksek bütçeli fakat filmlerim düşük bütçelidir.

K: (gülüyor) Ya bütçe kısıtlaması olmasaydı neler yapardın?
A: Hmm, filmlerimi bütçeme uysun diye kırpmak zorunda kalırdım. Birkaç durum
haricinde Sir Paul Getty hayattayken ve Mickey Mouse filmine sponsor olduğunda
çok kısıtlı kaynağım vardı. Bu yüzden bu benim işimi etkiledi. Rabbit’s Moon ile
Cinémathèque Française bana yardım etti. Onu yapmam için 35mm film verdiler.
Bu Jean Cocteau’nun Beauty and the Beast için kullandığıyla aynı 35mm negatifti.
Lautreaumont’un Maldoror’un Şarkıları’ndan uyarlama bir film yapma planım
vardı. Fransa’da bir grup balet ile filmin bir kısmını yaptım. Su yüzeyinin hemen
aşağısına bir platform yaptım. Masalar gibi, akmasınlar diye set örülmüştü, böylece
dansçılar tam olarak suda dans ediyor gibi görünüyorlardı. Bu çok özel bir efekt
değildi. Çünkü eğer paran varsa, istersen bunu havada dans eden insanlarla
yapabilirsin.
K: Birkaç defa peyote kullandığını duydum. Şu ara herhangi bir uyuşturucu
deneyimin var mı, merak ediyorum?
A: Bu uzak bir geçmişte oldu ve şu an gerçekten bunun hakkında konuşmaya
meraklı değilim.
K: Şu günlerde ne üzerinde çalışıyorsun?
A: Her zaman belli aşamalarda devam eden projelerim olur. En sonuncusu eski
zeplinlerin arşiv görüntülerini kullandığım Airship.(2010-12)
K: Vay, yanan zeplinlerin mi?
A: Son kısım ateşleydi. Sonra da elle kırmızı ve turuncuya boyadım. Bunun tek
gerçek görüntüsü siyah-beyazdı ve zeplinlerin sonu ile ilgili olağanüstü şey, bu
inanılmaz ateşti, ki bu tümünü bitirdi.
K: Buna eşlik eden bir ses var mı?
A: Bir atom bombasının patlaması, sadece patlama efektleri. Pek çok patlama sesi
dinledim ama atom bombasının patlama sesi en iyisiydi.
K: Görmek isterdim. Hala film izliyor musun?
A: İzlememek için bir nedenim yok. Yani çok fazla şey de okuyorum ama çok güzel
eski film gösterimleri yapan Mısır Sineması’na çok yakın bir yerde oturuyorum. Bu
nedenle yeni filmlere oranla daha çok onları izliyorum.
K: Bir W.C. Field hayranı mıydın?
A: Onu her zaman sevdim.
K: Peki ya Marx Kardeşler?
A: Elbette.
K: Bir çocuk olarak Hollywood’da oynamak nasıldı, söyleyebilir misin?
A: Bununla ilgili sessiz filmlerde kostümcü olarak çalışan büyükannem sayesinde
başlayan çok kısa bir deneyimim oldu. Max Reinhardt’ın Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda
sessiz bir rolüm vardı. Büyükannem Reinhardt’ın arkadaşıydı.
K: Filmde senin sessizliğini inanılmaz buldum. Gerçekten bir oyuncu olmak istedin
mi?
A: Hayır. Bir Yaz Gecesi Rüyası tatmin edici bir deneyimdi fakat benim bununla
ilgili sevdiğim şey Warner Brothers’ın oldukça geniş platosundaki setti. Bütün her
şey gomalaka ile boyanmıştı. Işıkların altında oldukça keskindi.

K: Hollywood Babylon gibi kitap projelerin filmlerini nasıl etkiledi. Invocation of My
Demon Brother gibi projelerinle herhangi bir bağlantısı var mıydı?
A: Hollywood tarihine her zaman ilgiliydim. Bu temel olarak ilgi alanım. Sonra da
her zaman müziğin eşlik ettiği sessiz filmler yapmak istedim.
K: Filmlerin çok güzel, rüya gibi, başka dünyaya ait gibi. Bunların senin bir parçan
olduğunu düşünüyorum. Hangisi önce geliyor; öykü mü, görüntüler mi, ses mi,
renkler mi?
A: Kesinlikle görüntüler ve şekillerin akışı. Bunlara ‘’sineşiir" (cinepoem) diyorum.
Bunlar şiirin bir biçimi ama sadece görsel olarak.
K: Bunların bir mantığı var mı yoksa daha çok sadece bir his mi?
A: (Gülüyor) Sanırım onların bir mantığı var. Düşsel bir tür olay örgüsü ile
doğrudan bir bağlantısı olmayan görsel bir materyali eklemem.
K: Bütün filmlere aynı şekilde mi yaklaşıyorsun?
A: Evet. Kenneth Anger yaklaşımı bu.
K: Bütün bu farklı dönemler içinde yaşadın. Büyük bir sevgiyle geriye dönüp
baktığın ya da çok uyum sağladığın bir an oldu mu?
A: Ne yazık ki benim en çok ilgi duyduğum dönem kendi zamanımdan önceydi.
1920’ler bana göre, zengin bir buluş dönemiydi -ki jazz çağı da denir- bu benim için
her zaman çekici oldu.
K: Dönemin hippi hareketi hakkında ne düşünüyorsun?
A: Bir bakıma eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bununla tanımlamadım
ama onlara karşı muhalif olmadım.
K: Hayatın boyunca herkesin üzerinde tuttuğun herhangi bir kişi veya büyük bir
aşkın oldu mu hiç?
A: Ne yazık ki hayır. Ünlü doktor Alfred C. Kinsey...
K: Seksolojist.
A: Evet, sıra dışı bir adamdı. Avrupa’da onun rehberiydim. Genç yaşta öldü,
62’sindeydi. Fakat ölmeden bir yıl önce Avrupa’ya geldi ve onu Sicilya’ya
götürmeye son verdim ki, Crowley tarafından 1920 senesinde yapılan Thelema
Manastırı’nın harabelerini görebilsin. Bu Crowley’nin, la chambre des cauchemars,
yani hem esprili hem de eğlenceli resimlerle dolu olan kabuslar odasıydı. Onun
ürkütücü bir espri anlayışı olduğu açıktı ve bu Crow-ley olarak telaffuz ediliyor.
Açıkçası kuzgun ve kargaların (crow) kalkanı anlamına gelir. (gülüyor) L-E-Y,
kalkan anlamına gelir.
K: Kinsey ile olan ilişkin nasıldı? Filmlerinin hayranı mıydı?
A: Öyle olmalı çünkü Fireworks’ün kopyalarını Indiana Üniversitesi Seks
Araştırmaları Enstitüsü için satın almıştı. Sonra beni oraya davet edip saatlerce
röportaj yaptı. Koleksiyon için fotoğraf ve malzeme katkısında bulundum ki şimdi
de Indiana Üniversitesi’nde olan Anger koleksiyonu hala çok önemlidir.
K: Geçmişteki tüm aktörler arasında özel bir düşkünlüğün olanı var mıydı?
A: Yo, hayır. Sadece sırf çok büyük bir çekiciliği olduğu için takdir ettiğim tek bir
aktör oldu, Rudolph Valentino. 31’inde, çok genç yaşta öldü. Onunla çalışmayı
düşünebilirdim fakat benim zamanımdan önce sessiz dönemin içindeydi, onu

kaçırdım. Douglas Fairbanks gibi sessiz dönemden takdir ettiğim pek çok aktör var.
İnanılmaz şekilde atletikti ve karakterini konuşmaktan ziyade dans ederek ifade
ederdi.
K: Filmlerinde de aktörlerin ya da performansçıların fizikselliği üzerine çok şey var.
Film yapmanın bir tür büyü olduğunu düşünüyor musun?
A: Olabilir. Bir tür trans etkisi yaratabilir. Bu nedenle onu bir büyü olasılığı varmış
gibi düşünmeyi yeğlerim. Bu aynı zamanda tamamen aptalca ve ticari olma
hareketinde ciddi miktarda para kaybı da olabilir.
K: Filmleri daha algısal ya da daha fiziksel, daha halüsinojen bir yola itme yolu var
mı?
A: Keşke olsaydı. (gülüyor) Bunu bekliyorum. Sihirli efektleri iten herhangi bir
büyük rüya mistiği görmedim. Bu çok kötü, çünkü para burada ama hayal gücü
nerede?
K: Malezya’daki uçağa sence ne oldu?
A: Uçaklar her zaman kaybolur. Bence suyun derinliklerine gömüldü ve
bulunacağını da sanmıyorum. Mesele nedir? Bana göre uçaktaki herkes öldü,
çünkü bir uçak bu şekilde düştüğünde böyle olur. Bence devam etmeliyiz. Ben
birkaç millik dalgaların arasında uçağın yerini saptama konusundaki o muazzam
çabayla ilgili mesele nedir anlayamıyorum.
K: Tam olarak ne olduğunu tasavvur etmek epey güç.
A: Bunu ilginç buluyorum. Yani kaçırıldı mı, muhtemelen.. Çünkü neden geri döndü.
Eğer Çin’e gitmesi gerekiyordu ise neden yönünü geri çevirdi ve neden ters yöne
doğru yönünü değiştirdi. Bence açıkçası uçakta kriminal bir olay oldu.
K: Sana hiç yapma şansın olmamış gibi hissettirircesine yapmak istediğin herhangi
bir proje var mı?
A: Eğer yeterli miktarda mevcut bütçem olsa, yapmak istediğim o kadar çok şey var
ki.. Bir müddet dünyanın en zengin adamlarından birisi Sir Paul Getty bana sponsor
oldu. Aynı zamanda Mickey Mouse’a epey düşkündü. Ben de onun için bir fare
cenneti yaptım. Fakat o artık aramızda değil, 70 yaşında öldü.
K: Disney hakkındaki düşüncelerin nedir -şahıs olan?
A: Walt Disney mi? O güce açtı fakat aynı zamanda bazı takdir edilesi nitelikleri
vardı. Yani bir tür karışımdı. Bence hepimiz bir tür karışımız. Fakat onun
durumunda bu biraz Jekyll ve Hyde meselesi gibi. Onun bazı ilk dönem filmlerini
severdim fakat sonradan Disneyland ile dikkati başka yöne gitti. Her zaman
Disneyland gibi bir yer yapmak istemişti. Catalina Adası’nı bunun için alacağıyla
ilgili bir söylenti vardı fakat Wrigley Sakız Ailesi adanın sahibiydi, onunla bir
anlaşma yapamadılar.
K: Vay…
A: Fakat her şeyin harika olduğu bir yere dümeni kırma fikri gerçekten ilginç bir
düşünce.
K: Orijinal Disney çizgi filmlerini seviyor muydun?

A: Disney adına çalışan Ub Iwerks adında bir dahi vardı, Iwerks erken dönem
Mickey Mouse’u bu dönemin serisi olarak tasarladı. Ama elbette Disney kazanç
sağladı.
K: Uzaylılarla ilgili herhangi bir deneyimin oldu mu? Mesela UFO’larla.
A: A, evet. Üç defa çok iyi gözlemim oldu. Sanırım buna bir deneyim demeliyiz. Bu
olayların birisinde üç kişi vardı. Bu durumda onu gören tek kişi ben değildim. San
Francisco’da Cliff House’un yakınlarında bir sahilde meydana geldi. Sabahın erken
saatleriydi ve yuvarlak biçimli bir şey ufukta belirip kayboldu gitti.
K: Vay canına…
A: Sadece ben değildim. Üç kişi daha gördü. Tamamen sessizdi. Bunun bir fincan
tabağıyla denendiği herhangi bir ticari filmde, saçma sapan şekilde bir takım
uğultular eklenir. Oysa bu gördüklerimizden biriyle ilgili can alıcı nokta tamamen
sessizliğin hüküm sürmesiydi. Hiç bir şekilde ses yoktu. Uçup gittiğinde büyük oval
bir pencereye doğru bir tür parlayan saf renkler olduğunu görebilirdiniz.
Kırmızıdan yeşile döndü. Yani, yakut kırmızısından zümrüt yeşiline gibi bir yanıp
bir söndü. Sanki bu rengin sanatla bir işi varmış gibiydi. İngiltere’deyken de iki ya
da üç başka gözlemim daha oldu. Yine onları gören tek kişi değildim. Aynı zamanda
hem İskoçya hem de İngiltere’deki insanlar tarafından görüldüler. Onların geri
gelmelerini bekliyorum. Belki de buradaki işlerini bitirmişlerdir ve dünyamıza olan
küçük ziyaretleri sona ermiştir.
K: Sence insanlar öldüğünde ne oluyor?
A: Göreceğiz. Sadece karanlık bir perde olsa da olmasa da… Yani demek istediğim,
hayat yeterince ilginç. Sonrasıyla ilgili bir şeye ihtiyacımız yok. Eğer neredeyse
bütün kültürlerin bir şekilde düşlediği gibi burada bir cennet var olsaydı hoş
olurdu. Ancak bu sadece arzu dolu bir düşünce olabilir. Bu yüzden cennetin
karşısında cehennemi kurguladılar. Çoğunlukla da bu cehennem daha ilginçtir.
(gülüyor)
K: Çok doğru.
A: Seninle konuşmak güzeldi.
K: Çok teşekkür ederim. Büyük bir kahramansın. Los Angeles’a geldiğimde seni
görmeye geleceğim.
A: Seni görmek için sabırsızlanıyorum.

Harmony Korine: Sanatçı, senarist, yazar ve yönetmen. Filmleri arasında Spring
Breaker, Mister Lonely ve Gummo vardır.
Kaynak: 06/30/14 http://www.interviewmagazine.com/film/kenneth-anger#_
Çev: m.t.
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Ütopya Tatile Gitti –Gelmeyecek!
-Rafet Arslan-

“Odaları sev abi.”
Ömer Akay
Etrafımızı saran kesif karanlık git gide büyüyor. Yarına ve onun getireceği kefarete
dair inancımız sarsılalı çok oldu. Üstümüze üstümüze gelen topluluk, kalabalık,
yığın hali ürkütücü. Kalabalıktan ırak kendine yakın olma zamanı belki de bu akan
bu çağıl.
Sıklıkla üşüyoruz, sıkıntının kendisinden bahsetmek bile artık çok sıkıcı-ama sancı
var- ve üşüyoruz günler sıcak soğuk fark etmeden. Ruhu görenimiz henüz yok ama
büyük bir sancı toplanıyor- birikiyor göğüs kafeslerimizde.
Ütopya tatile çıktı dünyamızdan ayrılıp ve onunla helalleşme şansımız da olmadı
ve olmayacak. Git gide içine kapanan ve tek bir karanlık gölgeye bedenlerini saran
yığının arasında, kapalı devre yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Kalabalıklara
seslenmek, bir şeyleri değiştirmek hevesimiz yok. Sadece usul da kalmak istiyoruz.
Hatırlama eyleminin kendisinin bizi hala insan kılabildiğinin farkındayız ama
hatırlamanın kendisi fazlaca tedirgin edici. Beynimiz sürekli karanlık uyarımların
mağduru konumunda, güncelden yerelden gündemden uzaklaşmak istiyoruz ama
kaçış yolu bilmiyoruz.
Düşünmemeye çalışıyoruz ama sonsuz kod sistemleri akan bir ekran gibi beynimiz
şişip, kaynama noktasına varıncaya dek düşünceler-düşünceler-düşünceler..
kurtulamıyoruz..
Kötümseriz.

“Herhangi bir insan etkinliğini düşünmek beni güldürüyor.”
Louis Aragon
Şimdi; kesin bir şüpheyle bakmayı öğreniyoruz uzlaşmaya, ahlaka, insana,
topluluklara, kalabalıklara, sınıflara, toplumlara/toplumsallığa. Tam anlamıyla
kötümserlikle dolduruyoruz aldığımız her nefeste ciğerlerimizi. Kolumuzu başımıza
dolayarak ağır ağır geri çekiliyoruz evlerimize ve kendi odamız kadar huzurlu
değiliz hiçbir yerde. Başımızı kollamamız bir refleksten öte dış gerçekliğin tek
sirayet etmediği, zorla giremediği yer olduğu umuduna sarıldığımız için.
Yalan dünya da hakikati arama. İçe bakış değil içe dönüş zamanı- artık.

“Gerçek bende nefes darlığı yapıyor.”
E.M. Cioran
Tanrı bana tedirgin olmadığım tek bir gün bahşetmedi. Bunun için ona kızmalı
mıyım, yoksa şükran mı duymalıyım çok düşündüm-bilemedim.
Varlık kendini bildiğinden beri etrafını çelik bir kafes gibi saran gerçekliğin
ürpertisini içinde taşıdı. Umut etmek, anlam aramak, değişmek, değiştirmek
fikrinden “yaşamak” fiiline geri çekilmiş zamandır şimdi.
Ve gerçek artık çok daha ağır..

Sonrası Cioran, Michaux, Swift, Lautreamont, Bernard, Baudelaire, Topor,
Benjamin, Kavan, Ballard... Ütopya tatile çıktı- hiç dönmeyecek!
29.11.2015/İstanbul

Pagan İlahisi
Çobanpüskülü ve sarmaşık
İkisi de tamamen büyüdüğünde
Korudaki bütün ağaçların
Tacını taşır çobanpüskülü
Koro:
Ah, güneşin doğuşu
Ve geyiğin kaçışı
Kutsal orgun çalışı
Koronun tatlı şarkısı
Çobanpüskülü çiçek taşır
Zambak çiçeği kadar beyaz
Ve güneş yeni doğduğunda
en karanlık saattir.
Çobanpüskülü meyve taşır
Kan kırmızısı onun rengi
Ve güneş yeni doğduğunda
Bütün herşeyi yeniler
Çobanpüskülü yaprak taşır
Alabildiğine yeşil
Ve güneş yeni doğduğunda.
Sevgi ve mutluluğu gösterir.
Çobanpüskülü ve sarmaşık
Tırmanarak yükselen ökseotu
ve güneş yeni doğduğunda
sana mutluluk olur ve mutluluğun senin.
Koro:
Ah,güneşin doğuşu
Ve geyiğin kaçışı
Kutsal orgun çalışı
Koronun tatlı şarkısı
-Doreen ValienteÇev: m.t.- b.m.

Serdar Aydın

CAN Röportajı
(c) Ptolemaic Terrascope /1998
(Damon Krukowski’nin, gruptan Holger Czukay ve Irmin Schmidt ile
gerçekleştirdiği röportaj)

PT: Can, hem doğaçlama hem de düzenleme konusunda bir dehaya sahip. Bu iki
faaliyetin birbiriyle olan ilişkisi nedir?
Holger Czukay: Yaptığımız şey klasik jazz düşüncesindeki doğaçlama değil, anlık
kompozisyondu. Bir futbol takımı gibi. Golü bilirsiniz ama aynı anda topun nereye
gittiğini göremezsiniz. Kalıcı şaşkınlık.. Öte yandan, düzenlemek bir tür yıkma
eylemidir. Eğer bir şeyi sonradan inşa etme vizyonunuz yoksa bir şeyleri
yıkmamalısınız. Fakat bu vizyona sahipseniz devam edebilir ve bunu yapabilirsiniz.
Can bir gruptu. Düzenlemenin dikkatlice üstesinden gelindi çünkü bu grubun
karakterini yıkabilirdi.
PT: Can materyalinde yüzlerce ekleme olduğu doğru mu?
HC: Evet. Solo çalışmalarımda bazen binlercesi var.
PT: Can'i belirleyen kayıt teknolojisi mi oldu?
HC: Evet oldukça. Sadece makineler değil, stüdyo da. Kendi stüdyomuzu
açtığımızda bir stüdyo manzarası arıyorduk. Kontrol odası ve kayıt odası ayrımı
sadece geleneksel kayıt için gereklidir. Belirli bir büyüsü olan odalar ya da çevreler
aramalısınız, buna sahip değillerse siz inşa etmelisiniz. Bu, yaratıcı müzik yapımı
için doğru olan yaklaşımdır.
PT: Bana göre grubun kayıtlarındaki en büyük değişim, şarkıcılardaki değişimle
değil, Landed'daki (1975) multi-track makinesi ve ondan sonrakilerle geliyor.
HC: Evet bunun bir nedeni vardı. Bir mühendisimiz bile yoktu. Herkes mixten
sorumluydu ve bu nedenle bu tür bir grup sorumluluğu multi-track ile yıkıldı. Tabii
ki gruptaki herkes eleştirilmedi, aniden birisi çıkıp bir diğerini "bu gitardı" diye
eleştirilebilirdi. Sonra da gitar paranoyaklaşabilir, bunu tekrar yapar, geri kalan
herkes stüdyoyu boşaltabilirdi ve aniden bu türden bir single grup sorumluluğu
dışında meydana gelebilirdi. Bu büyük bir değişimdi.
PT: Sadece iki trackle...

HC: Herkes mixi kulaklıklardan dinlerdi ve eğer birisi onun çaldığı şeyde bir
değişiklik yapmak isterse bütün kaydı imha edebilirdi.
PT: Trackleri hiç bounce* ettiniz mi?
HC: Evet. Fakat sadece bir ya da iki defa grup olarak overdubları** yaptık, aksi
takdirde çok fazla beğenilmemekten korkuyorduk. İki kopya ile kısıtlıydık.
PT: Can neden bir rock grubuna dönüştü?
HC: Tesadüfen. Hiçbirimiz rock kökenli değiliz. Fakat, yeni bir sounda sahip bütün
bir grup olmanın tek yolu kendimizi küçültmekti. Özellikle de Jaki Liebezeit gibi bir
davulcudan daha insan-dışı bir davulcunuz varsa... Jaki, bizim kendimizi minimum
seviyede tutmamızı ve eğer mümkünse her şeyi kendisinin idare etmesini söyledi.
Haklıydı da. Birden bire özgün bir soundumuz oldu.
PT: Hiç yazılmış bir müzik kullandınız mı?
HC: Hayır. Yazılmış müzik geçmişe aittir. Yani bir yaratıcı vardır, bir de uygulayıcı.
Bunlar farklı insanlardır ve uygulayanlar birlikte organize olurlar. Stockhausen
geleneksel bir besteciydi. Yenilikçi, fakat en nihayetinde bir besteciydi.
PT: Peki ya Cage?
HC: Cage tam tersiydi. Her iki dünya da mümkündür ve biz ikisinin arasında bir
yerdeyiz.
PT: Bir keresinde ne çalacaklarını görmek için bütün enstrümanlarını çalıştırıp
onları yalnız bıraktığın doğru mu?
HC: Evet. Aslında Damo Suzuki ile ilk Can konseri böyle başladı. Damo'yu Münih'te
sokakta buldum. Şarkı söyleyip güneşe dua ederken belirdi. Çok garipti. Jaki'ye
dedim ki, "işte bu bizim yeni şarkıcımız". Sonra Damo'ya, "sen kimsin, bu gece ne
yapıyorsun?" diye sordum. Hiçbir işi yoktu. Sadece dolanıp duruyordu. "Şarkı
söylemek ister misin, deneysel bir grubumuz var, konser vereceğiz. Eğer şarkı
söylemek istersen lütfen gel" dedim, ve geldi de. Hiçbir prova yapmadık. Yalnız
enstrümanlarla başladı (feeding back) ve Damo meditasyon yapıyordu, bir anda
savaşan bir samuraya dönüştü. Sonra da inanılmaz bir ritim başladı. Öyle ki;
insanlar sinirlendi ve tümü çıkıp gitti.
Başka bir zaman David Sylvain ile çalışıyordum. Stüdyoya geldi, birlikte
konuşurken, belki bir radyodan ya da bir orgtan gelen, köşede bir yerde kaybolmuş
bir ses.. ve sessiz kaldık. Aniden, bu odada, stüdyoda parfüm gibi, bir büyü oluştu.

(Sylvain) aniden kalktı ve ilk parçamız tek seferde yapılmış oldu. Ben bir teknokrat
değilim.
PT: Büyülü şeylere inanıyor musun?
HC: Evet, Tago Mago büyülü bir işti. Jaki, Can'e gelmeden önce intihar etmeyi
deniyordu. Bir jazz davulcusu olarak Chet Baker ile birlikte Barselona'da çalıyordu.
Sonra Ibiza'ya, bu adanın güneyindeki Tago Mago denilen kayaya gitti. Mago büyü
demektir ve Tago da, burada yaşamış olan bir büyü ustasının ismidir. Jaki bu
kayanın üzerinden aşağıya atlamaya çalıştı, çünkü ona göre hayatın hiçbir anlamı
yoktu. Sanırım ona Tago Mago dememizi ilk söyleyen oydu.
PT: Müzik yazıyor musunuz?
Irmin Schmidt: Müzik yapmaya başladığımda yazardım ama Can gibi bir konsept
için yazamazsınız. Bu açıktır çünkü Can, kendisi bir yazardır. Olduğu yerde yaratır.
PT: Stockhausen ile çalıştın mı?
IS: Evet, diğerlerinin arasında. Ligeti benim gelişimim için Stockhausen'dan daha
önemliydi. Ligeti inanılmaz bir öğretmendi. Hiç dogmatik değildi.
PT: Can bu çalışmalara ara vermek gibi miydi?
IS: Evet öyleydi. Webern, Schoenberg, Stockhausen'ın zamanında bir orkestra
şefiydim. O zamanlar, doğaçlama yasağı vardı. Bütün dogmatik düşüncelerin olduğu
bu yeni müzikte, Boulez herhangi bir doğallığa bir büyü katmıştı. Bir şeyin
başlangıcından çok gelişimin sonu oldukları için ileriye götüremeyen bütün bu
kuralları; tekrar olmadan, tekrar gerektiren ritimler olmadan ve her tonu yalnız
bir kere kullanmak kaydıyla, bütün bu devasa karışıklığı halletmek zorundaydım.
Bundan uzaklaşmayı istedim. Orkestra şefliğini bıraktım ve kendimi tamamen
Can'e adadım. Mesele müzikte tuhaf insanlarla bir arada olmam değildi, daha çok
çevre öyleydi. Her zaman, bazen Stockhausen ve Boulez'in, ama özellikle de
Ligeti'nin müziği gibi yaptım.
PT: Peki ya Cage?
IS: Cage'in çok büyük bir etkisi oldu. Cage ile Almanya, Essen'deki ilk konserini
verdiğinde tanışmıştım. Tamamen hayran kalmıştım. Ne düşünmem gerektiğini
bilmiyordum. Güldüm. Bilirsiniz bazen gülmek sizi özgür bırakan bir tepkidir. Tam
arkamda oturan aksi bir eleştirmen vardı; "Bunu komik bulduysan terketmelisin"
dedi. Ben de konserden sonra soyunma odasına gittim. Aynı eleştirmen orada
durmuş, Cage ile ciddi bir şeyler konuşuyordu. Sözünü bitirdiğinde dedim ki, "Bay

Cage, beni aşağıda gülerken görmüş olmalısınız. Lütfen beni bağışlayın, kötü
anlamda değildi. Sadece benim isteğim dışında, vücudumdan gelen bir şeydi." Ve
bunu onun yanında duran bu kadına açıkladım, -ki bu konuda kendini cidden kötü
hissediyordu. O da, kadına döndü, kollarından tutup "Yoksa sen bu gece
eğlenemedin mi? Çok üzüldüm" dedi.
Böylece, O'nu birkaç kez ziyaret ettim, o da Essen'e gelip bir başka konser verdi.
Öncesinde içtik. Dedi ki, "Irmin, bana bu geceki performansta yardım edebilir
misin? Sana başlamadan hemen önce ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Henüz
ne istediğimi ben de bilmiyorum, fakat kendini hazırla." Ona beni nereden
bulacağını söyledim; bütün profesörlerin yerleştiği bir balkonda. Işıklar
söndüğünde Cage yanıma gelip "Al bu sandalyeyi ve bütün gücünle yere sürt." dedi.
Ben de sandalyeyle sıraya doğru gittim ve profesörlerim benim delirdiğimi
düşündüler. Ben orada avangart müzik yapan tek kişiydim. Bu yüzden zaten benim
deli olduğumdan şüpheleniyorlardı. Fakat o an ikisi, "Irmin ne yapıyorsun, müzik
başlamak üzere" diyerek ayağa fırladı. Fakat elbette, zaten müzik başlamıştı; Cage
de elinde bir sandalyeyle diğer uçtan belirdi ve aynı gürültüyü çıkarmaya başladı.
En sonunda birisi "Ah, sanırım bu bu Cage!" dedi. Yerlerine oturup bize gözlerini
dikip bakmaya başladılar. Merce Cunningham’ın topluluğundaki dansçılar da
oradaydı ve hepsi yerde yuvarlanıyorlardı; tam da insanların dansın neyle ilgili
olduğunu hayal edemedikleri bir anda.
PT: Peki Cage ile tanışmak senin için özgürleştirici oldu mu?
IS: Evet öyle oldu. O, müziğin senin etrafında ve zaten var olan bir şey olduğu
düşüncesinin ardındaki en göze çarpan figürdü. Tüm yapman gereken buna
odaklanmak. Can'in çalışma şekli de tam olarak budur. Stüdyoda, sahnede ya da her
nerede müzik yaparsak yapalım, müziği yaratan bizim çevremizdir. Biz ise buna
odaklanıp, bunu varoluşa katacak bir aracız.
Stüdyoya geldiğimizde enstrümanları açıp gitarın yerde kendi kendine garip sesler
çıkardığı "Future Days" gibi parçalar hatırlıyorum. Mickey bir şey yapmazdı fakat
bu sesi çıkartırdı. Belki de bunu başka sesler çıkarabileceği başka yerlere
götürürdü. Yavaşça herkes bu sesle çalar, ona katılırdı ve etrafımızda olan
şeylerden yaratırdık.
PT: Enstrümanların ne söylediklerini görmek?
IS: Evet. "Unfinished" adlı parça böyle yapıldı. Org ve gitarı başlattığımızda
aralarında ilginç bir etkileşim oldu. Org gerçekten bozuktu. Bu nedenle bir tuşa
dokununca tüm sesi (soundu) değiştiriyordu. Henüz başlangıçta dahi değişiyordu
çünkü dalgalar değişiyordu. Düşündük ki, belki de onları bir süre yalnız bırakmalı
ve sonra da geri dönmeliydik.

PT: Can neden bir rock grubu idi?
IS: Çünkü öyle olmak zorundaydı, kaderiydi. Başladığımızda bir arada rastgele
şeyler yapmak istediğimizi biliyorduk. Bir ritme sahip olmanın anlamı olması böyle
bir müzik için gerekliydi. Bu ritmi yaratan Jaki idi. Ve bir kere ritme sahip
olduğunuzda rock meydana gelir. Sonra bir gün, bu arkadaşın arkadaşı (besteci
Tcherepnin'nin ressam ve heykeltıraş olan bir arkadaşı) ile Paris'te buluştuk ve
dedik ki "Cologne'ye gelip bizi ziyaret et". Bu kişi, Malcolm Mooney idi. Ortaya
çıktığı zaman ona sadece benimle stüdyoya gel, orada müzik yapıyoruz" dedim.
Birden mikrofonu alıp şarkı söylemeye başladı. Bu bir tür ateşleme, rock'a karşı son
tekmeydi. O ve bu hipnotik ritmi çoktan oluşturmaya başlayan Jaki arasında,
Malcolm gruptaki bütün bu kararsız enerjiyi aniden bu ritme yönlendirdi. Hepimizi
Jaki'nin ritmine yoğunlaştırdı. O an nereye gitmek zorunda olduğumuz açıktı.
PT: Buna karşı koymadın mı?
IS: Hayır, hiç de. Onu kucakladık. Bu ilk parça olan ‘Father Cannot Yell’ idi.
PT: Grubun doğaçlama konsepti her ne kadar çok benziyor olsa da, Can'de jazz
duyamıyorum.
IS: Pek değil, çünkü bir yerden başlamak için hiçbir şeyimiz yoktu; tema yoktu,
hiçbir şey yoktu. Sadece, bu konuştuğumuz, Cage algısındaki çevre vardı. Ve bu jazz
değil, bu tamamen başka bir şey... Hepimizin ortak noktası olan tek şey etnik müzik
dinlemekti. Bir araya geldiğimizde herkesin bunu dinlediğini çözmüştük. Japon
ortaçağ koro müziği, Noh tiyatro müziği ve Bugaku ile ilgiliydim. Jaki Arap müziği
ile ilgiliydi. Mickey ve ben her ikimiz de Bali müziğinin büyük hayranlarıydık. Her
kayıttan sonra söylüyorduk.
PT: Minimalistlerden etkilendin mi?
IS: Evet. 1966'da ilk defa New York'a geldim. Profesörlerim tarafından bir orkestra
şefliği yarışması için gönderilmiştim. Ama tam başlangıçta Terry Riley ile tanıştım.
Bavery'de ilginç, küçük bir sığınağı vardı. Geceleri otururduk ve bana piyanoda 'de
dah de dah de dah de' çaldırır, kendisi de saksafonla eşlik ederdi. En başta bunun
tamamen aptalca olduğunu düşündüm. Sonuç olarak yarışmadan reddedildim
çünkü ciddi provaları kaçırmıştım. Steve Reich ile tanıştım ve aynı zamanda o da
şu 'de dah de dah de'yi yapıyordu fakat o farklıydı. Bir tape-loop*** parçasını yeni
bitirmişti, çok etkilenmiştim.
PT: Can'in müziğini bu insanlarla paylaştın mı?

IS: Evet. Terry bizi stüdyoda ziyaret etti. Aynı zamanda LaMonte Young ile
tanıştım.Ve sonra birlikte hint şarkıcı Pandit Pran Nath ile Cologne'de konser
verdiler ve bizi ziyaret ettiler.
PT: Can'in yaptıklarına hangi şekillerde değindiğini takdir edebildiler mi?
IS: Ne kadar takdir ettiler bilmiyorum. Çünkü müziğe olan yaklaşımları tamamen
farklıydı fakat oldukça açık görüşlü insanlardı.
PT: Minimalizm yeni müziğe ritmi ve tekrarı yeniden sunmak için başka bir yoldu.
Fakat bence bu durumda ritimler hiçbir zaman pek de ilginç olmuyor.
IS: Aslında haklısın. Fakat Steve Reich ile ilgili söyleyeceklerim ilginç olurdu. Bu
yüzyılın müziğinin kilit noktalarından birisi olan ve ritmik açıdan olukça ilginç
bulduğum ‘Music for 18 Instruments’ gibi parçaları tamamen harika buluyorum.
İşte bu yazılmış müziktir, yani senin en başta sorduğun sorulara geliyoruz. Sonuç
iyi müzik olduğu sürece müziğin herhangi bir prodüksiyonu ile ilgili hiçbir sorunum
yok.

* bounce: yeni bir iz (track) oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen aktarım.
** overdub: üstüne kayıt.
*** tape-loop: tekrar eden sinyal ya da manyetik şerit.
Çev: m.t.

Erman Akçay-Duvara Karşı İşeyen Adam

Lucifer Hayal Et!

Lucifer hayal et!
Melekliği olmayan bir melek
Bir elma
Tat ve renk arzusuyla koparılan
Güç, güzellik, açıklık ve tohumu
Çizilen bütün tanrılardan ve var olan her şeyden eksik
Elma işte budur!
Lucifer hayal et!
Melekliği olmayan bir melek
Bir şiir
Kendini sesin dışında tekrarlayan
Ahengi, kafiyeyi, hayal et!
Konuşulan bütün tanrılardan ve var olan her şeyden eksik
Şiir işte budur!
Kanun diyorum, Kanun
Mu?
Nedir Lucifer?
Kıyafetleri olmayan bir imparator
Derisi olmayan, eti olmayan ve kalbi olmayan
Bir imparator

-Jack SpicerÇev: Ferhat Öz

Bahar Şener

Them Bones
bir sürü çöp topladım dışarıdan
basit hatalardan şehir nevrozları
kararsızlık rifleri ve
çeşitli kumpanyalardan sonra
paraşütüm açılmadı
sonra beni sakinleştirdiler
Onlar.
uzak bir kıtaydı
sesten ve olanlardan ırak
reddedilen koridorları
ve karanlık silüetleri vardı
onların;
ellerinde bahçe makasları
ve betondan suratları vardı
onların
yanında olmaktansa
onların
delirdim
evde!
böylece
akciğer gürültüyle paylaşıldı
her şarkı yükseltti promili
her şiir incitti nezaketi
başladığı yerden sökülürken
yalnızlara hayat olmuş bir ağaç;
kendi sesine terk edilmişlerin sesi
buzdolabındaki kolonya şişesi
şantiyeden yükselen öğle güneşi
ve bir sürü ıvır zıvırdan sonra
kanatlarım açılmadı
sonra beni sakinleştirdiler.
tetiği çektiğim anda
Nepal'den bir çocuk atladı
İstanbul'a düştü kalbi!
bu süre içinde akli dengesini
yitirenler ve kasten delirenler oldu
sonra beni sakinleştirdiler.

masada tentürdiyot şişesi
buzdolabında
ispirtonun cilvesi..
güverteden eksilenler için
gözyaşı
güverteden atlayanlar için
bir sone
tabiatına aykırı
yeşeren ne varsa
yanlışlıkla
elbet bir gün geri dönecek
salınarak ormana!
bir sürü çöp topladım dışarıdan
basit hatalardan şehir nevrozları
kararsızlık rifleri ve
çeşitli
kumpanyalardan sonra
paraşütüm açılmadı
sonra beni sakinleştirdiler
atmosferi delip allaha ulaşamadım.

-Uluer Oksal Tiryaki-

d. a. levy'nin Dharma Gözü
d.a. levy- Darryl Levy- onun isimlerini düzenliyorum. Onu, şiirlerini, fikirlerini
anlamaya yaklaşıyorum. Sadece şair olarak değil aynı zamanda buddha alanlarında
çalışma arkadaşı olarak da levy'yi kardeşim gibi hissediyorum. Levy'nin olağanüstü
bir karması vardı. kim olduğunu, nerede olduğunu, eylem sahasını ve araçlarının
ne olduğunu görmüştü.
"eğer geçmişte
siyahtan olsaydım
ve otursaydım geceleri
mezarlıkta ve sessizlikte
bu geçici olsa bile"
Hint düşüncesinde gerçek/yasa/mutlak, dharma olarak adlandırılır.
Buddhadharma ("budizm") aydınlanmış kadın ve erkeğin bir kısmının ilettiği
Dharma'dır. Varolan tanrılar, hatta karma yasalarıyla ilişkili tanrılar bile, yorucu
derecede uzun omnipotent yaşayışlarından dolayı bir şekilde kurtuluş başarısında
engellenmişlerdir. Tanrılar; zavallı, sefil, dilenci anlayışlı insanoğlu tarafından
yapılan küçük konuşmaları dinleyip anlayamaya çalışmalarıyla bilinmektedirler.
Tanrısal olmak için, düalizmden yoksun Dharma olmadan, arınmaya ve münzevi
aydınlanmaya çabalayan dindar zihniyetli insanlar vardır. Eskiden büyük budist
yoginleri sık sık gece boyunca mezarlıklara oturur ve cesetlerin üzerine kurulup
meditasyon yaparlardı. Bu yoginlerin bazıları, bu yorucu araştırmalarında zihnin
bütün bileşenleri ve "siyahtan" meydana gelen düşünce enerjisinin dönüşümleri
aracılığıyla, kirliliğe düalistik nefret duymuyor ve simyasal altın dönüşümü için bir
ham madde olan, en adi kurşunun olduğu yerin derinliklerine ulaşmayı
umuyorlardı.
"6x9'luk teksir makinesi satın almak için yeterli parayı biriktirdiğimde 63 yılının
şubatıydı. Dayımın ve teyzemin matbaasında neredeyse bir yıl harcadım; günler
boyunca, bazen günde 8 ila 16 saat..."
"Sağ elini kullanan" yogin ve mistikler, kadınları küçük düşürmek ve doğayı kötüye
kullanmak için uygarlık komplosunun bütünleyici parçası olmuşlardır. Devlet
tarafından sağlanan parayla ya da işçi ve köylülerin göstermelik hediyeleriyle
geçimini sağlayan kurulmuş bir din haline gelmişlerdi. Bu sağ elini kullanan hem
kadın hem de erkek yoginler, işçilerin ve esnafın işlerini gördüğü ve onları
desteklediği bir dünyada yaşadılar. Tantrik siddha ("powerman") Saraha ok yapan
biriydi. Neropa'nın öğretmeni Tulopa da susam tohumlarını döverdi. Pek çoğu
şairdi. Uzun çırak gemileri bir mesleğin ustalığı için harcandı.
"çizgilerle kapatacak bir kentim var"

Memleketi Cleveland ayrılamadığı bir yerdi; asla kaçmamak için kendilerini
mızrağa bağlayıp yere saplayan Sioux savaşçıları gibi. Peki neden? Cleveland'deki
insanlara şiir aracılığı ile öz-farkındalık ölçüsü vermek için neredeyse akıl dışı bir
sevgi hareketi.
"kendinle yüzleşmeyeceksin
ve böylece diğerlerinin yardımına sığınacaksın"
-aynı zamanda levy'nin kendine yaptığı eleştiri. Fakat Bodhisattva görüşü ilk olarak
kendi idrakını kusursuzlaştırmanı, ikinci olarak "hastalıkları iyileştirme ve
zincirleri çözme" dünyasına girmeyi kastetmez. Su tekerleği suyun derinliklerinde
döner, aynı dönüşte zirvesinden döker.
"geçmişte duyumsadığım
zayıflatılan kabileye ait
masonik mafya ayinleri"
Genç bir yayıncı ya da şairin belli bir öfke ya da suçlamaya maruz kalacağını
düşünmeyebilirsiniz. Ya da düşünebilirsiniz.. Sorun, ünlü Amerikan antientelektüelizmi ya da suç yüklü-şehvetli-baskıcı-aşırı serbest cinsel tutum ya da
kompülsif x yığınından daha derine iniyor.
"gerçekten de
polis korumaya çalışır
bankaları - ve diğer her şey
ikinci sıradadır."
(Luther'in ulusal enstitü ek binası) Sorun, asırlık kadın geleneklerinin gücü,
güzelliği ve derin bilgisinin askeri sınıf mistikleri ve ağır metal yığınları tarafından
ele geçirildiği zamana gidiyor. Şair/yogin hala bu diğer aklıbaşında, bilinçli batılı
şairle, ilham perisi ile konuşur.
"gerçekçi olmak zorundasınız bayan
bütün şairlerinizi tımarhaneye göndermek
çok da fayda sağlamaz mesleğe
rüzgardaki mavi saçlarınıza ve
elmaslarla dolu gözlerinize"
Başa çıkması kolay bir durum değil. Doğa, tabi dönüşümlerin bir ağı ve sürekli
kandırmaya devam edecek veya (kendisini) tamamen bir meydan okuma aracı
olarak görecek olan sanrı ekosisteminin metresi, ilham perisi Maya olabilir, -bu
meydan okuma, levy'nin Cleveland'i değildi, tam olarak onun düşmanıydı: Fakat

onun ihtiyaç duyduğu cadı-ilham perisi yolunu değiştirmeliydi (önceki hayatındaki
ürkütücü deneyimler için daha fazla acısını çıkarmak...)
"orijinal düşünceler yaratmak için
nasıl bir enerji biçimi kullanılır?
BUNA dönüşmeye çalış!"
Bu bizi levy'nin gücünün kalbine götürür. İç veya dış dünyadan bütün politika ya da
büyü manipülasyonları, şeyler, görüntüler, onlara bakmaya çalıştığınız zaman
patlayan bu hardal tohumlarını küçültür.
"Cherokee, Deleware, Huron,
topraklarınızı size geri vereceğim"
Yaşam ağında sevgi ile yaşayan insanın itibarı ve toprak için, zihin özünün bir
belirtisinin bile nasıl da böylesine ilkel bir saygı yarattığı merak konusudur.
"bu ne doğan güneşin bir kerhanesi
ne de beat kuşağının ölüm vagonu
bu yeni bir kültüre giden
bulutlardan bir köprü"
Geleneksel ortodoks budistleri, yeni kültürler oluşturmakla; doğaya, dine ya da
kızlara duydukları ilgiden daha çok ilişkilendirilmezler. Bugün, tuhaf bir rol
oynamakla birlikte, kültür-değişim ayaklanmaları ile bilginin Tek Gözü istikrarı
arasında bir kilit adam olarak, şairler bunları birlikte ele almaya çalışmalıdırlar.
'Endüstriyel toplumda bir şair olarak yeniden doğan' d.a. levy, karmasını erken
tamamladı, fakat işini iyi yaptı.
"takip ettiğimiz gelenekler
tanrıları genç gösterir"
Bu nedenle Padma Sambhava'nın Tibet Budizmi yönteminin adı, Ning-ma, 'eski
olanlar' anlamına gelir; Mayahana metafiziğinin arkaik ve ilkel sistemleriyle
uyumlu hale getirilmiş entelektüelliği... Tanrıçalar; cinsel yoga. Şimdi burada,
Zen'in acı çayı olmadan da oldukça bereketli olmayı başaran Kuzey Amerika'daki
Kaplumbağa Adası'nda, yolun bir sonraki dönemecini aramaya başlıyoruz: Asya'nın
bilgelik gelenekleri üzerine çizilen; semitik, keltik, afrikalı, germen köklerimizin
derin bilgisinin birleştiği bir şey, yerlilerin yaptığı gibi kutsal bir davranış içinde
Kaplumbağa adasının hayvanları ve toprağıyla birlikte yürüyen bir şey...
Levy bu zillerin sesiyle, ileriye kadar gitmişti..

"kış midillisini sürerken
birisi
bırakır
yavaşça çalan zillerin izini
zihnin derinliklerinde
ve eğer birisi dinlerse
belki bu ses
eşlik edecek
yağan kar boyunca
genç sürücüye "

-Gary Snyderp.s.: Tırnak içindeki bölümler d.a. levy’den alıntıdır.

Çev: m.t.
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Lomboz Bakışı
çoğu
toprağa tutunamayan her şey gibi
onlarda denize giderdi
bir kadına tutunamayan
bir dine tutunamayan
bir ölüme tutunamayan
hatta ibne olup da
başka bir ibneye tutunamayan
her şey gibi
onlar da bir gün
denize giderdi
siz baktığınızda
ışıkları romantizm salgılayan
bir gemi görürsünüz orda
uzaklarda her şey yolundadır
çünkü uzaklardan geçen her şey yolundadır
buna en çok da ölüm dahil
ama onlar
birbirini bıçaklamaktan artakalan zamanlarda
bir gemiden karaya baktıklarında
çürümekten yorulmayan
bir gezegeni görürdü sadece
ve belki de
yoldan çıkmakla
yolda olmak arasındaki ilahi adalet
sonuna kadar buydu
hiçbir şeyle
hiçbir şeye tutunamayan
her şey gibi

-Jan Ender CAN-

Bedpesend
Bıçak kadar keskin bir kokudan kaçıp
lağım çukurunda fareleri solumayı seçtim
kendime
bugün tanrının beni yaşadığını söylüyorum
karşıtından bağımsız olarak
mutluluğa dönüşen bir yaranın
henüz öldürmediği acıda medet umuyorum
Dayanacak kadar acıya batmış
banliyö kentlerinde iplere asılı boyunların
banyolarda yere düşen kesik bileklerin
bir gözlemevi intihar şubesinde
boşluk sonrası dağılan organların dahi
üstünde yüzsüz bir bahane buluyorum
kendimi
bıçak kadar keskin bir korkudan kaçıp
yaşamın körelttiği arzulara adıyorum
Zarif dudaklarını üzerimde gezdiren
susamış bir varlığın etini didikliyorum
boynuma sarılan ıslak cenaze evine
farsça şiirler okuyor
ve tabut kokan ağıtlar kusuyorum
Kaldırıyorum bileklerimi yerden
zayıflıyor ve tükenen
damarlarımla tarif edebiliyorum
kendime
kenetlenmiş bedenimde tepinişini
bugün tanrının beni terkettiğini görüyorum.
-Emine Özyılmaz-

Kolaj: Semih Yıldız

Sevgilim, Neyimi İstiyorsun?
Sevgilim, neyimi istiyorsun?
Geçmiş,şimdi ve gelecekteki
her şeyi içimde taşıyorum
Hepsiyle doluyum.
Seni memnun edecek her şeyimi al
Eğer beni bütünüyle istersen hayır demeyeceğim
Söyle bana, sevgilim, neyimi istediğini
Ben sevgiyim, tümüyle dolu olanım:
Sen ne istersen
biz de onu isteriz, sevgilim.
Arzunu açıkça söyle bize.

Marguerite Porete
İngilizce Versiyonu: Peter Drunke
Çev: m.t.- b.m.

-

Engin Ümer
MONSTRUM MONSTRUM MİZİTARİUM (TEKİNSİZ BULUŞMA)
KAĞIT ÜZR. MÜREKKEPLİ KALEM

Niçin Yaralandım
bir mücevher tarafından sokuldu!
eli delip geçmiş,
ete tutunmuş.
bir mücevher tarafından sokuldu!
elin içinde derin bir nokta,
saplanmasına izin verilmiş.
bir mücevher tarafından sokuldu!
çocuk bağırıyor,
mücevher parçalanıyor.
kehribar şişe kapakları yağıyor,
keder parçaları
kayboluyor yerde.
Philip K. Dick
çev: m.t.- b.m.

Düş İçinde Düş
1.
Tüm gece bağırdım.
Ne biri duydu,
Ne biri geldi.
Ve öldüm.
2.
Öldüm.
Ne biri duydu,
Ne biri geldi.
Tüm gece bağırdım.
3.
-Öldüm!Tüm gece bağırdım.
Ne biri duydu,
Ne biri geldi…
-Semen KirsanovÇev: Emine Özyılmaz

Mahremiyet Pozları III
Güneşli bir yaz günü
ağzımda bir ot parçası
can sıkıntısıyla yürürken ve sallarken elimde
kurt düşmüş bir değneği,
sahil yolu üzerinde şoförsüz seyreden
bir Rolls-Royce’un arka koltuğuna kurulmuş
İsa’yı gördüm.
Mutlak gözün huzurunda
yaratılmaya,bozulmaya ve
yeniden düzenlenmeye gereksinimi olan
çarmıhtaki bedenim gibi
çivilenmiş,kara yıldızıyla.
-Batur Münevver-

