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Saat 5:34. Elli yaşımdan üç ayaimışım. ilk kez, yitireceğimi san
madığım bir 'mutluluğu yaşıyorum. Sabah oluyor. Bir buçu'ksaattir
Cervantes'iokuyorum. Altıncı bölümdeki sempozyumda dinlediğim

o yerler satırı satırına aynı. Fakat, sempozyumıda Cervantes'in yaz-'
'dıklarını okuyan sözeünün metinden anladığı ile, benim anladığım bir-
birinden çok farklı. Dünya artık eskisi kadar anlamsız ,görünmüyor.
Sayısallaştırılaibilir söylemler içinde yetişmiş sözeünün Cervantes'e
uzak düştüğünü ,görmek bana sevinç veriyor;

Gece, yatmadan önce Ozerinde çalıştığım yazıyı bltlrrnlştlrn. ilerde
yazı konusu olarak işlerim diye alçığım notları yazarım diye yaptığım

kıüçük detterlmt.kaplamek ıçın ararup durduğum Venedlk işi cilt ka
ğıdımıgıÖmme delaptakl makale fotokopilerinin arasında bulmuştum.

Sevlnçllydlrn. Osman Turan beyin Selçuklu Tarıihi'ni alıp yatağımın

üzerine uzandım. Yorulunca, öylece uyuyabileyim diye, kollu kazak
glydım. Siyam kedim yanıma gelince altınagirsin diye battaniyenin
ucunu kaldırdım. Yangınlardan, gözyaşlndan ve kandan bir dünyaya
hükmederken camiierin, medreselerin, kervarısarayların taç kapıla

rında hayatı tebcll eden süslemeler yaptıran Selçuklu Sultanlarını,

vezlrlerlnl, Moğol valilerini anlatanOsman Turan beyi okumaya baş

ladım.

(*J Marmara Ün;-veJ1SiteSiI Basın - Yayın Yü'ksekOiku!u
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Uyuyaçağlma yakın Venedik işi cilt kağıdın. kıtaibın arasına .koy
dum. Mayıs ayına dört gün vardı. Içimdeki kırgınhklarıma'alışıyor
durn. Yazdığım bir çalışmarn vardı. Onu sürdürüyordum.Dlnlenfrken
okuduğum iki kitapgüzeldi. Gece, Siyam kedimle denize Inip çaYbah
çelerinde çay içiyordum.

Elimdeki Venedtk Işi cilt kağıdımbüyümeye başladığında mor, ye
şil. açık sarı. portakal, altın rengi, kırmızı ve lacivert renkli yabanıl

bitkilerin yamaçları kapladığı derin bir uçurumda durmadan düşü

yormuşgibi korkuyordum. Venedik işi cilt kağıdım büyüye büyüye,
bir ucu Taksim Anıtma. bir ucu Sütiş'e dayandı. O an, Hukuk Fakül
tesl ile Mülkiye'nin arasından, birden, yukarıara tırmanan panzerle
rin sesini duydum. Yukardan helikopterler geçiyordu. Çiçek satan kız

lar, Etap Marmara'nmBalo Salonundaki Hürriyetleri Koruma Vakfının

yemeğine gelen öğretim üyeleri, müşteri beklemek için kenara park
etmiş arabalardaki sürücüler Vakkorama'nın önünden, Sorrnaqlr So
kağa doğru kaçışıyorlardı.

Venedik işi cilt kağıdımın mor, altın sansı, gülkiJrusu renkleri,
mineleri silinmeye başladı. Bütün renklerini yitirdi. Bembeyaz bir be
ze dönüşerek, meydanı alt üst edercesine esen rüzgara kapılıp, Ata
türk Kültür Merkezi'ne doğru savrulup uçuşmaya başladı. Bir anda,
yapının alınlığına ta-kıldı. Yapının alınlığında boydanboya açıldı. Üze
rinde, Kitaba Karşı Önlem Tekno,lojis!inde Gelişmeler Uluslararası

Sempozyumu ya:z:ısıoluşmaya 'başladı. Şaşırmıştım. Az önce, benim
Venedik işi cllt kağıdımdı. Kağıdımın peşinden, aklım evdeki notdef
terimde, koşmaya başladım, Atatürk Kültür Merkezlntn ışıklar lçln
deki alt salonuna girdim. Yukarıara çıkmak, Yeneclik işi cilt kağıdıma

neler olduğunu anlamak istiyordum.

Dışardakl sirenlerden, motorseslerinden, kaçışan insanların Çığ

Iıklarından sonra, içerisi sessiz, saklndl. Yukarıara çıkan merdlverı

lerln başında Afrikalı, Çinli gibi bize benzemeyen insanlar, bize ben
zeyen insanlar vardı. Üçer beşer kişilik topluluklar olmuş, birşeyler

konuşuyorlardı. Üst katlardabir yerde, merdivenlerin kapalı olduğu-'

nu gösteren kordonlarla karşılaşıncaya kadar koştum yukarılara. Ar
tık çıkamıyordurn. Giriş'teki insanlara neler olup bittiğini sormak için
yeniden inmeye başladım alt katlara.

-,

Taksim Meydanındaki olayları duymadıklarını, görmediklerini söy-
lediler. Içerde bir sempozyum yapıldığını; kendilerinin de, iki dakika
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sonra, salona ge·çece'klerini söylediler. içerde giÖrevli birini bulmayı

düşünerek semp.ozyum salonuna geçtim. Arkalarda yer buldum. Gö
züme blrqörevll ilişinceye kadar, beklemeyi düşündüm.

Siyah derili bi'ri, küreünün en sol başındaki, sayfalarda her üç sa
tırdan birini sllerek, kütlendırerek ve yakarak kitap. yoketme teknik
lerindeki geHşmeleri .anlatryordu, Ülkesiyle öğünüyordu. Oxford 'in
gilizcesı Ile konuşuyordır. Ortaçağın Yaprak Dökümü'ndeki «ölüm"
temasının işlenişigeldi aklıma. Delirmekte olduğumu sandım. Bunun
birden bire de olabileceğini söylemişlerdi: Siyah derilinin konuşması

bitti. Alkışlandı. Bir buçuk yıl önce söylemlşlerdl.

Sernpozyurnu yöneten kahverengi kadife elblsell, Hollandalı'ya

benzeyen biri, sıranın Benelüks ülkeleri deleqasyonunda olduğunu

söyledi. Siyah derili adamın ingilizcesini belki iyi izleyemediğimi dü
şündüm, Önümdeki simültane çevrili kulaklığını taktım. Duyduğumu

anlamak lstlyordum, DUyduklarımdan korkmamak istiyordum.

Benelüks ülkeleri deleqasyonurıun sözcüsü, -humanıet bir kül
türden geldikleri için, kitapları yakarak yoketme yöntemindeki en ge
lişkin teknlklerl de bildikllerini, ama bunları kullanrnadıklarıru» belir
terek başlamıştı sözlerine. Yakmak yerine, yüzyıllardan beri kitapları

yıpratan parazitlerin etkinliğini arttıran yöntemlerle yokediyorlarmış

kitapları. Bu yumuşak tekniklerde öncülüğü Brüksel Hür Mason Üni
versitesinin liberal eğilimli mütevellı heyeti yapıyormuş. Benelüks
ülkelerinde bile insanların büyük çoğunluğu, yakılması gereken tür
den kitap okumadıklartndan, parazitlerin etkinliğini arttıran teknik
lerle çürümesl hızlandınlan kitapların .yokcluşunu kimse farketmiyor
muş. Hayatın ritmi, değişen insan itkileri, ödüllendlrme kriterleri,
on iki ay taksitli üç yönde hareket edebilen otomobil/er, Kapadokya
Tatilieri, Atlantik Okyanusundaki «Multi-national rBroadcastig System»
in yüzer-adalarından yönetilen televizyon yayınları ve entellektüel
kültür mirasını anma günlerindeki Sinema Festivalieri bu değişimin

mutluluk içinde yaşanmasını kolaylaştırıyormuş.

Bütün bu gelişmelerle, son on beş yııldır, Amerlka'run 1960'larda
yaptııdarını örnek alarak, Benelüks ülkeleri deüniversitelerdeki sos
yal bilimler, edebtyat, felsefe ve filoloji bölümlerini kaldırmaya baş

lamış. Yeni asistan, doçent almayıp, zaman lçlnde bu sorunu sessiz
ce çözümlerneyi kararlaştrrmış.

ilerdeki yüzyıllarda yaşayacak insanların gÜQün birinde kendile
rini barbarlıkla suçlamaması için. de Çin imparatorlarından Tsln Che
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Hoang LO. 213 yılında dünyanın bütün ülkelerinden getirilmiş yüz
binlerce kitabı yakarken kurtarılaıbilen kitaplardan; Kartaca kltaplı

ğından; Atinalıların bilinen en zengin kolleksiyonundan; Sezar'ın LO.
48 yılında Roma Kitaplığından çıkarıp meydanlarda yaıctırdrğl 700 bin
tomar paplrüsten kurtarılabilenlerinden;Kaldelilerin. Asurlulann, Sü
merlerin ylrrnt blnlaşkın, bütünüyle sağlam kil tabletlerinden ıştrrla

ma sistemiyle platın plaklara kayıtlar yapıp bir ıryduya yüklemişler.

Mısır Uygarlığının, Grek Uygarlığının 10 bin ile 22 bin sözcük aa
ğarcığı ile yazjlrmş kitaplarını uyduya tam metin yüklemeden önce
üç bin sözcük dağarcığı içinde yeniden yazıpkendi gündelik kulla
nımları lçln özet baskılar yapmışlar.

Hadramut Dağlarının eteklerinden ve Arap Yarımadasının aşa

ğısındak! denizlerden Doğu'ya ve Batı'ya esen rüzqarları gözlemle
yerek Afrika'nın uçlarına ve Hlrıdlstan'a, Cava'ya kadar giden; ölü
lerini mumyalıyan eski Mrsırlılara iki bin yıl, Hadramut Dağlarından

mürrü safi ~etiren Saoalılann rüzqarlara, denize, yıldızların hallerlne,
ölümeve hayata lllşkln duygularını, düşüncelerini anlatırken 30 bin
sözcük dağarcığı ile yazdıklan manzum kitapları da böyle yeniden
yazılmışlar. Erasmus'unzekanın krvılcımlan ile dolu kitaplarını; Öillon'
un cellatlarını bile bağışladığını söylediği şllrlerlnl: lbnl Haldun'un
göçerlikten kurtulan insan'ın kentlere duyduğu şükranıanlatan kitap
larını; sayılar bilim'ini 've şiiri blrllkte yaşayanÖmer Hayyam'ın rubai
lerlrıl de böyle yazmışım. Ls. 700 yıllarında, sıradan insanları küçük
gören ve «kalabalrklann içinde erimernek için yalnızlığı seçtiklerini»
söyleyen keşişlerin -yalan söylediklerini, manastırlarda biraraya ge'lip
hazırdan Yiyip içen tufeyHler olduklarını anlatan adı unutulmuş Bi
zanslı şairin şiirlerini ve yaşadığımız vadilerimizin bıkkınlığından kur
tulmak için düşlerini gördüğümüz bilinmedik vadilerden sözeden es
ki ve yeni tüm masallarımızı da aynı sözcük dağarcığı içinde yeniden
dizdirmişler. Yeniden yazım işini büyük tirajlı qazetelerln en iyi man
şet çıkaran yazı işleri gıörev llleri , TV dlzllerlnlrı' senarlstlerl, spor ve
dedikodu yazarları, reklam metni yazarları ve şarkısözü yazarları ile
«süper atarlarm- arasından az sözle çok şeyanlatabilenler yüklen
miş.

Çağdaş post-Industrial topluma geıçiş günlerinden zamanımıza

.kadarkl bütün gelişmeleriyle pozitif bilimlerdeki, işletmeclllktekl, be
şeri mühendislikteki, bilgisayar bilimlerindeki, ekonomi ve ekonomet
rideki kitaplar lse-bu kitaplardaki sözcükler ve kavramlar girdi, Çıktı,

marjinal, ultra, supra, cost, post, host, capital, approxi~ly,insan
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doğası, saving, achieving, total, yiekl, polietUen, mülkiyet, invested
intrest, manipulation, domination, freedom, margarin, caneer, demir,
çimento, executiYe, middle, class, multiplier, Coca Cola, pseudo, sex;
'deviation, standart, median ve rubdolyen, Soho, Pigal, Hong Kong
ve deficit sözcüklerinden türemiş oldukları için- 1950'Ierin sonların

dan beri zaten ikı bin ile iki bin üç yüz sözcük dağarcığı ile yazıla

bildiğinden bunlarda bir sorunla karşılaşılmıyormuş.

Post·lndustrial toplumlarda sistemin etkinliği herşeyden önemli
sayıldığından bilimlerdeki çalışmaların bu denli az sayıda sözcükle
kaleme almebllmesl, denizbilimlerinden beşeri mühendisliğe, sürün
genbiliminden, somatik psikoloji ve dijital mantığa dek birçok alan
da Sistem Teorisinin ya da türevlertnln kullanılmasındanmış. Hiçbir
paradigma, sistemin etkinliği ile ilgili belirli bir sorunun işlevsel çö
zümünden öte bir amaca yönelik olmadığından, blllmadamları-arasm

da görüş ayrılıkları, beklenmedik paradigma çöküşleri. bilimlerde pa
radigmatik yeniliklerçoktandır olmuyormuş. Bilimler kendi gelecek
lerini proqramlayabtllycrlarrntş.

Doktorarnı yapalı yıllar olduğu için. Benelüks delegasyonunun
sözcüsürıün bütün söylediklerini anladığımı söyleyemem. Bilimlerin
gelişmesi ile bilimsel kavram ve terimleri sayısalolarak artması ge
rektiğin'i sanıyordum. Eski doktora programlarının yetersizliğindendi

belki bunları. anlayamamam. Zamanın ge'çişi bilgilerimizi eskltlyor.
Tarih boyunca geliştirdiğimiz bütün değerler - en uzak atalarımızın

zamanındaki yaban'i buğday tanelerinden, tuzlanmış balıklardan. pa
tatese, tütüne, deriye, demire, traktöre, korkuya, sevgiye, dostluğa,

aşka, cinselliğe, sağlığa, onura, barışa ve şiire kadar bütün değer

lerimiz - bizim bugünkü dünyamızda nasıl -blrlrn paranın içinde» be
lirli oranlarla ifade 'edilebiliyorsa, bilimlerde de önümüzdeki günler
de herşeyin tek bir sözcükle ifade edilebileceğini sezlnler gibiydim.
Marx'ın ekonomipolitikte kullandığı değişim değeri'ne koşut . olarak,
geleceğin bilimlerindeki bu sözcüğün eXisting ya da lnvested olabi
leceğini düşünüyordum.

Benelüks ülkelerinden sonra, Çin'e söz verildi. Çin deleqasyorıu

nun sözcüsü, sakin sakin, kendi ülkesinde kitaba karşı alınan önlem
leri anlattı. Nükleer fizik alanında çalışan Çinli bilginlerin "kurucu
ataları» Los Angeles Üniversitesinde ve Güney Kalifomiya'daki araş
tırma enstitülerinde yetişmişler. Kıt'a Çin'ine 1957'de gelmişler. Bu
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yüzden Çinli sözeü de 1960'ların UCLA IngHizcesiyle- konuşuyordu,

Çin, devrime kadar dörtbin yıl hiç değişmeden kalmış. Belki de bu
nun için şimdilerde değişimi en büyük' değer sayıyormuşvPraqmacı

bir Marxism peşindeymişler. Beş bin yıllık bir tarih, binlerce klasik
metin, onbinlerce yorum metin varmış Çin'de. Bugün, Çin'de de kısa

kitaplar okunuyormuş. Çi~ sözcüsünun sözlerint anlamıyordum.
Dinlediğim şeyleri, ertesi gün, okuduğumgazetede sempozyumu an
latacağını bildiğim eski Çin'i arkadaşımın yazısını okuyarak tamam
lamayı düşündüm.

Çin deleqasyonu SÖZCÜStÜnün konuşmasının sonlarına doğru

duyduğum sesler karışmaya başladı. Starrford Üniversitesinin Siya
sal Bilim Bölümünde 206 nolu dersanedeki kürsüde Jamaikalı öğren

ciyi dinliyormuşum. Jamaikalı öğrenci, Yugoslav modeli açısından

Çin'i eleştiren Amerikalı bir dış yardım uzmaruna yanıt veriyordu.
Jarnatkalmm görüşünü olumladıqmı hissettiğim Prof. ,Ro'bert C:North'
un 1957'de Çin'in Sovyetlerıden uzaklaşmasına yolaçarı olayları kro-

. nolollk olarak anlatıp, " ... such was the sltuatlon during that time
in Ohlna» dediğini duydum. Edgar' Snow'un karısı piyano çalıyordu

Felix Green'ln Çlri'de çektiği filmlerdeki çocuk şerkılanna. Jan
Myrda\'in kanşı -desenlertnl çiziyordu. 1968 yılının son Look dergile
rindeki Çin röportallannda bu deseıiler yayinlanacaktı.

Yavaşça kendime geldiğimde, başırn, yanımdaki, Dış Moğolistan

deleqasyonunun yaşlıca bir kadın <üyesinin' omuzunda, uyuduğumu

farkettim. Moaamblkltler, Ugandalılar, Tanzanyalılar, Paklstarılılar ve
Norveçlllerdensonra kürsüde konuşanın Türk Delegasryonu sözcüsü,
Kültür Bakanlığınd'an, Yakll6bUir ve Baskınlanabilir Eserler, Türk Mut
fağını, Kaşıkçı Eimasın i ve Kaşıkçı Burslarmı' Koruma ve Yaşatma

Genel Müdürü olduğunu .öğrendim.

Bu yetkili, songünlerde, bütün bu işlerden başka, Leblebiei
Horhor Opereti'ni,Ajda Pe'kkan Süper Show'u, ieraatmiçinden Gös
teri ve Temaşa Aktivitelerini Koruma ve Yaşatma işlerinin de kendi
genel müdürlüğüne bağlama hazırlıkları nedeniyle sernpozyuma tam
olarak hazırlanamadan gelmiş. «Mamaflh, konunun ehemmiyeti se
bebiyle, Bakanının .da onayladığı bir çerçeve içinde», birşeyler söy
lemesine fırsat tanıdıkları için "Sayın Başkana, değerli konuklara ve
sevgili yavrulanrmza- teşekkür ederek başladı konuşmasına.

Temiz ve sadegiyimli, sayıgılı birine benzeyen Bakanlık yetkilisi
sözcü, ülkemizde kitap yazma etkinliğigibi, kitap yakma etkinliğinin
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de bazı talihsiz lktldarlara, temkinsiz bakanlara denk geldiğini bellr
tlyordu, Yetkilinin dediklerinden şimdi hatırlayabildiklerime gıöre, ki
tap yakmaktansa, toplanan kitapları kağıt fabrikasına gıönderip gaze
te ekine, Kadınca, Kızca ya da Oğlanca dergilerinin koyu esmer for
malarına dönüştürmeyi yeğli~ormuşuz. Gene de fazla olmuyormuş

bu işler. Sözsel kültürden henüz tam olarak çıkamayışımızın büyük
katkısı varmış fazla kitap yazılrnayışmda ve yakılrnayrşında. "çağ

Atlama .. aşamasında olduğumuz için, alınmış kitap yakma kararları

nın çoğunu Kültür Bakanlığı sümenaltında tutuyormuş. TV kültürü
nün yaygınlaşmasıyla Prens Charles ile Siirtli yurttaşlarımızın bile
aynı dizileri izleyeceği tek bir ortak «dünya köyünün- üyesi olacağı-

. mız yakın günlerde dünyanın da yeniden sözsel kültüre geçeceği dü
şürıülüyormuş. Saibırsız davranıp kitap yakarak muhalefetin iktidar
öncesinde saıhipleneceği eleştiri konusu yaratmak da istemiyormuş

yönetim.

Türk ve lslarn Eserleri Müzesindeki eski yazma kitapları onaran
Süryani ustalar Amerika'ya ,gitti~i için, henüz tam olarak değerlen

dirilemeyen bu tür kitaplar zaman içinde yok olacakmış. Raylı sis
teme geçtikten sonra, bazı saklı depolardaki Süleyman Ege'nin ya
saklanması kaydıyla yayınlamasına izin verilenprimordial eski kitap
ları da rantabl bir sistemle Halk Ekmek Fabrikalarına sevkedlleblle
cekmiş. Bu kitapların hayali lhracaatçılara verilerek, Avusturya'ya
kadarki navlun fiyatları üzerinden, mobilya, musluk tıpası, buzdolabı,

çamaşır makinası, buzkıran gemisi aksamı, atom reaktörü, dondu
rulmuş salyarıqoz ya da sudak olarak yurt dışında uyıgun yerlere Çı

karılması da düşünülüyormuş.

Türk deleqasyonu sözcüsü, 1940'lardaki Halkevlerinin, köy Ens
titülerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı Klasiklerinin kazandırdığı ivme
ile ortaya çıkan yazarların, daha çok, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
idari İlimler ve Mimarlık BöWmleri ile Boğaziçi'nin bazı bölümlerin
den ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden çıktığını da belirtti. ODTÜ- ve
Bogaziçi'nden çıkanlar, önceleri, Latin Amerika'nın 1960'lardaki "dev
rimci klaslklerlnden- tercüme ve telif yapmışlar. Daha sonra, «ak
tüel okuyucu isteklerine uyarak periphery, metropol, sex symbol,
machint~ch, al1lernative, süperlative, development, stratej'i sexist bias
ve after shave konularında kitap ve yazılara yönelmişler. Marx'ın Bil
gisayar Animasyonuyla Elfalı, Anadolu Liseleriyle Gelen Batı Kültürü
Döneminde Başbakanlar Nereden Koşar? gibi nereye «vurduğu» belli
olmayan dizi yazılar ve best-seller'de yazıyorlarmış. Fakat bu yeni
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yazıların konularının dergHerdekitekrarlanma medyanı gÖ2lönünde
tutulduğunda, yüz sayı gergi 8 ya da 8, 31 sayı olablllyormuş. Kltap
lar is-e, dergilerdeki semantik yapısınt aşamadığından, son yıllarda

ayın en çok okunan kitapları listesine girenlerin bile yüzde 92'si ile
yüzde 91,69'u da aynı kitapların değişik g,örünümlüsü oluyormuş. Üç,
aylık aralıklarla (her üç ayda bir ilk sayının yeniden okunmasıyla)

o ayki yeni sayılar okunabiliyormuş. Dergilerin her ay yeni sayı· sat
ması kapakların i1ginçliğindenmiş. ilk birkaç yıl kuşku ile karşılanan

bu dergileri yakmaktan, ekonomiye gereksiz bir daralma getirmemek
için, vazıgeçmişler. Bu yeni uyıgulamamn doğruluğu, şimdilerde or
gazmı garantileyen beşqerı kesimli moıbilyaların, kar ayakkabılarının,

after Eight tabletlerinin, kuşkonmaz korıservelerlnln, Coea Cola'nın,
margarinlerin, supradinlerin, kalsidinlerin ve formik asıt bileşiği fark
hlaştıncı- deodorantların satışlarındaki sürekli artışlarla kanıtlanmış

bulunuyormuş.

Cumhuriyet tarihinin ve Cumhuriyet gazetesinin en önemli ay·
dın kesimi olan öğretmenler ise, taşrada. iyi havalarda, balıkçılarla

kılıç ve poker; kötü havalarda hokey oynuyorlarmış. En tehlikeli yaş

dönernlndekller, bulundukları köy ya da kasabalardaki zeytinlik ya
da bağları olan ailelerden evlenebilmek için On Derste Oto Boyacı

I_ğı, Turist Rehberliği, Restoran~'larda Piyanist Şantörtük, Yat Çıma

edığı, TV Bulmaca Yarışması Yarışmacı Adaylığı, Loto ve Spor Toto
Doldurum Danlş!manlığı kurslarına gidiyorlarmış. Meslekdaşları ile
ya da banka memureleri ile evlenenleri ise, çelik tencare ve kesme
camdan vazo, çay bardağı satıyormuş. Öğretmenlerin ve küçük me·
murların şimdi emekli olmaya başlayan ,,1968 Maılülleri» denen ke
simi ise, Pamukkale-Ayıdın Turizm ve Ulusoy firmalarının yazları dü
zenlediği Ortaklar, Söke, Tokat ve Adana Öğretmen Okullen Önünde
Hatıra Resmi Çektirme Turları için para biriktirebilme amacıyla, tele
fon kulübelerinin yanlarına attıkları çayhane iskemlelerine oturup,
jeton satıyormuş. Yoğunlaştırılmış «imanları» ve volontarisme yöne
lik sabırsız kimlikleriyle sokağa çıkan bu malüller küskürı dünyala
rında "Saati i Maarif Takvlml» bile okumak istemiyorlarmış.

Son yıllarda «clddlyetle lzlenrnesl gereken bir gelişme» kadınla

rın okumaya başladığı dergiler ve bunlar için hazırlattırılan bazı yeni
yazı. türlerlymlş. Sözeüye göre, gelişmiş ülkelerde okumuş güveni~

lir toplumbilimciler, sosyal çahşmacrlar.: OM uzmanları, sosyal psl
kologlar ve kültürologlar bu yazıların -domiclle- bir karşı-kültür ol
duğunu söylüyoriarrruş. Kültür Bakanılığındaki yetkililerse, adı ge'çen
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bu «karşı-kültür-ün kültüre karşı olumlu bir gelişme mi, yoksa yeni
bir kültür mü olduğunu tartışıyormuş. Bu derqllerln şimdilik poşet

içinde sanlması yolunda bir karar almakla yetinilmesi de uzmanlar
arasındaki ge'çerli .Jarqon'un bakanlık bürokrasisi için deşifre edil
mesi çalışmalaruun ilgili komisyonlarda sonuçlanmayışındanmış.

Buna rağmen: belirtilen bu dergilerdeki «Belsoğukluğu için Özel
Kokteyller-. «Kadın Yönetmen Aşkın Tekkan'la Erkek iktidarına Karşı

Narsuyunun Kullanımını Tartrştır». -Ayşen Pür, Ajda Pekkan ile Gün
demde Kalma Estetiğinin Diyalektik Yanlarını Tartıştı», «Bunlar Mo
da-Bunlar Dernoda», «Yoksul Kızı Sevgilinizin Mlletos'iu Fldyas'm
Heykelleri Gibi Çıplak Resmini Gönderin 50 bin Alın, Karınızın Res
mini glönderin 100 Bin Alın», "Yeraltı Dünyamızın Aristokrasisi Ku
rurnlaşıyor», ..Veli Borman'ın Bu ayki Konuğu: Ritm SaaIlerl». «Tam
Kurumaallaşamamış Yeni Siyasal Elitimizin Beşiktaş Yandaşlığı ve
Kültürüroüzde Arabeskleşme-, -Dalan'ın Haliç, Üsküdar ve Bostan
Ci Şeridinde Yarattığı Yeşil Alanların Yüzölçümü Boğaziçi'nde Yok
ettiği Yeşil Alanların Yüzölçümüne Yakınsa Seçimi Dr. Sözeri Nasıl

'i<azandı», «Markl de Sade, Türk müydü?» ya da «Tektanncı Mone
terist Muhafazakarlığın Ateist Şıklığı» gibi dizi yazılar yakından iz
lenlyorrnuş.Bunlann sernantlk, logaritmatik ve fizyolojik içerik ana
lizleri yerli ve yabancı bilimadamlarının oluşturduğu bir kurulca sür
dürülüyormuş. Amerika'da Popüler Kültür ve Karşı- Kültür konuların

da doktora yapan bazı bilimadamıları bu tür yazıların emancipation
from the self amaçlı değil, Liberation for' the seIf amaçlı olduğunu

savunuyorlarrnış. Safo, Aristofanes, Dante, Boccaccio, Marki de Sa
de, Henry Miller. Emile Zola, James Joyce, Marcel Proust, Thomas
Manngihi yazarlara ya da Eleştirel Düşüneeye karşı' bu tür prog·
ressive yazıların radikal konservatif bir "manevi clhazlanrna» sağla

dığını ileri sürüyorlartnış.

Türk deleqasyonu -sözcüsü, konuşmasını sürdürürken, bütün bun
larındişmda. Türk Resim Sanatı, Osmanlı Çeşrnele~i, Eski Haliç, Or
taçağ Çarşılerı, Fermanlar, MedClah Geıleneğirniz Mithat Paşa Abdüı·

hamit'le Barışmalıydı gibi büyük kitapların bankaların desteği ile ya
yınlandığını belirtti. Bu kitapların Türkiye'de, evliliklerinin gümüş ya
da altın yıldönüm'lerinde, terfllerlrnlzde roloynayabilecek sicil amir
lerimize ve yüksek gıöl'ievlilere hediye edilmek için satın almablldl
ğini söyledi. Son olarak, kimseden yardım gıörmedikl1eri, yıllarca Veh
medilerin aksine -Rusyadan para almadıklan- halde Henry Pirenne,
Bloch, Darıte, Borg1es, Marquez, Erasrnus, Splnoza, Platongibi yazar
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ve düşünürleri yayınlayanların bulunduğunu işaret ederek, bu tür
kitapların Homo economicus öncesi bazı cltoen'lerce satın alındığı

nın saptandığını açıkladı. Ancak, bunları alanlar TV saatlerinin uza
masının etkisiyle, düzenli, masa başına oturup, sözcüklerle, kalem
lerle, not alınacak kağıtlarla okuyamıyorlarmış. Bunları, bulunduk
ları yerlere gelmeden önceki eski kimliklerini "hattrlamak için ya da
daha küçük bir kesimde, katakomp kültürlerinde ritüel donanımı ola
rak satın alınıyormuş. Yapılan bazı «çok giıli .. araştırmalara jjöre,
öykü yazarlarını rakipleri diğer öykü yazarları; rnlzeh yazarlarını, TV'
ye dizi öneren bazı eski sinemacıların parça başı ücretle istihdam
ettiği senaristler okuyermuş. Eleştirmenler, dost saydıkları ve çok
fazla kızdıklarını okuyermuş. Okudukları kıtaolan biri, pembemsi, di
ğeri safran sarısı kağıtlara önceden «çrkartma- ileyazılmış satırla

rın boş bırakılmış yerlerini doldurmak için okuyorlarmış. Bu yüzden,
eleştiri yazıları yazanlar, çevrelerigenişledikçe, hiç beklemedikleri
alanlardaki kitapların eleştirHmesinde de uzmanlaşıyormuş.

Öykü yazan ve öykü okuyanların roman yazan ve roman okuyan
larla; ekonomi tarihi ile ilgilenenlerin siyasal tarih konularındaça

lışanların düşünceleri ile; tlyatroculann ise sinemacıların düşünce

leriyle tanışması Teşvikiye ya da Şişli Camisinin hoşgörülü avlusun
da cenazelerinin başındaki gıörüşmele'rinde Camii'erden alınan ses
kayıtlarınınyetkiHlerce yapılan analizleri, «eskl tüfek- aydınların

«mezhep kavqalannm- hatırlanebllen ana hatlarıyla hala devam etti
ğini gösteriyormuş.

Arada sırada, hiç beklenmedik bir anda, akla gelmedik bir kita
bın yakılması ya da SEKA'ya gönderilmesi, ondan bin beterılerinin yıl

larca piyasada kazasiz belasiz dolaşaibilmesi ise, kitaba karşı önlem
lerde de tam bir standartlaşmaya gidilemeyişindenmiş. Türk Stan
dartları Enstitüsünün kltaplara yakılma ve toplatılma sürelerini bil
dirir dijital kodlar koyulmasını amir hazırladıklarının bltrneslyle bu
sorun da çağdaş bir çözüme kavuşaca'kmış.

Şimdilik, kent'lerimiz, mahallelerirnlz, en seçkln semtlerde bile
aldığımız aparıman dairelerimiz, yaptırdığımız evlerimiz -hendese
siz» ya da «arşın üzerinden» olduğu için, saibırlı olmak gerekiyormuş.

Türk deleqasyorıu sözcüsünün bundan sonra neler söyledlğlnl bir tür
Lü hatırlayarruyorurn. Uyumuşum, Uyandığımda salonda yalnızdım.

Ara verilmiş. Herkes dışarı çıkmış. Ben de çıktım. Salonda konuk
delegelere sunulan kanapelerden. ançüvezlllerderı almaya dikkat ede
rek, blrkaç tane aldım. Blody Mary'mi aldım. Camlardan dışarısı
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hala görünmüyordu. Belki de, içerdekl ilginç konuşmaları yapanları

yakından qörebllmek için aralarda fazla dolaştrğırndarr, meydanda
olup bitenlerigöremiyordum. .

Oturum yeniden başladığında Amerikan deleqasyonunun sözcü
sü vçıkn kürsüye. Sözcü M.I.T. doktoralıydı. Parmağında Phi Beta
Cappa yüzüğü vardı. Yakasında, New York City 22 Nolu itfaiye Bir
liği Gönüllü Kursu mezuniyet rozeti.

Sözlerine, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sovyetler Birli
ği, ingiltere, Fransa giibi ülkelerde okur-yazar olmayanların oranının

yüzde 1,5'a indiğini belirterek başlayan sözcü bunun, trafiğin hızlı

akışı açısından olduğu kadar Sears kataloglarında ya da yerelgaze
telerin eklerinde yayınlanan lndirlrnll muz satışı reklamlarının etkin
liği açısından da çok yararlı olduğunu söyledi. Amerikalı sözcü sa
londaki kadın deleqelerlrı i1igisini çekecek kadar hoş, yakışıklı biriy
di. Qkur yazarlıktaki artışın 19. Yüzyıldan il'k ·çıkıştaki o yıllarda be
lirgin ilk sonucunun Melville'in, Poe'nun, Mark Twaln'!n, Faulkner'ln
özet baskılarının her yıl birkaç kez yapılabilmesi olduğunu söyledi.
M.I.T. doktoralı sözeüye 'göre, bugün aynı ıkitapların resimli özetleri
nin hızlı satışları da okur-yazarlıktaki artıştanrruş. Amerikalıların bu
başarılarından sonra, Sovyetler Birliği de Marx-Engels Enstitüsünün
eski yayınları ve Kapital için bile aynı şeyi düşünüyormuş. Sovyet
ler, daha şimdiden, Amerika'daki klastklerln yenideh-yazımında is
tihdam edilen spor yazarlarından, astroloji yazarlarından, sosyete ve
cenaze törenleri yazar'larından oluşan bir de Konuk Danışmanlar Ku
rulu kurmuş.

Amerikalı sözcü, konuşmasına devamla, Vietnam Savaşı günle~

rinde ortaya çıkan protesto hareketlerlnderıhemen sonra, üniversi
telerdeki humanltles departmanlarına verilen öderıeklerln azaltılma

ya başladığını belirtti. Biyoloji, Kimya, Metalürji, Oyun Teorisi, Sis
tem Teorisi, Uygu~ıamaılı Davranışbilimleri, Oceanografi, Hızlı Oku
ma, Mass Communiications, Public Relations, Buslness, Astrolo]l,
Metapsychology, Latin Amerika, Afrika: Ortadoğu ve Asya Bilimleri,
Beşeri Mühendlsllk, Artificial Negativity gibi alanlarda büyük geliş

meler kaydedildiğini özenle vurguladı. Kendi ülkelerinde de, Japon
ya ya da Sovyetler Birliği'nde olduğu ıgibi, yüksek yönetici ve politi
kacı olacak kişilerin, parti örgütlerinde'ki ilk yükselmelerinden itiba
ren formel mantık Formasyonu almaya yönlendirildiğini vurguladı.

Bu yeniliğin, halklar düzeyinde olmasa da, yönetici seçkinler düze
yinde uluslararası anlayışı hızla geliştireceğini söyledi.
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Post-lndustnel toplumların ıbilimdeki ve teknolojldekl rasyonel
leşme süreci, Aydınlanmacıların 18. Yüzyılda düşiedlklerlnln tersine,
bireyin özgürlüğünü değil, sistemin etkinliğini amaçlayan bir rasyo
nelleşme süreci olduqundan orta sınıflar bütün bu ülkelerde aynı TV
dizilerini izliyormuş. Amerikan delegasyonu sözcüsüne göre, bu du
rum 19. Yüzyrı başlarında ingiltere sarıaylleşlrken bu ülkedeki yöne
tici elitin yapmayı isteyip de yapamadığı büyük bir işin başarılması

anlamına g'eliyormuş. Sözeüye göre, Engels'in ingiltere'de işçi Sını

fının Durumu'nda belirttiği qibl, sanayileşme sürecinin başında iş

likler dere kenarlarından kentlerin yakıraanna gelmeye başladığında

salgın hastalıkların artık kendilerine de yaklaştığını gören elit önce
halkın hijyen koşullarını iyileştirmeyi düşünmüş. Sonra işçilerin

okur-yazarlıktan yoksun oluşunu da düşünmeye başlamış. Eski çık

tıklarm yerini alan buhar makinalarının kayışları, çarklan. dişlileri iş

çilerin kollarını bacaklarmı kapmas ın , işliklerde durup dururken üre
tim kesintiye uğ'ramasm diye, işliklerdeki tehlikeli yerlere, «Dikkat:
Kayışa yaklaşmavqlb! uyarılar yazabiirnek için işçilere okuma yaz
ma öğretımenin gerektiğini düşünmüş. ingiliz Kilisesi işçilere oku
mayr öğretecek, fakat yazı yazma yetisi kazandırmayacak yeni bir
yöntem aramaklagörevlendirmiş en akıllı ratılplerinl. Bunu; o zaman
ki uy:ga'rlık düzeyinde ingiltere'de başaramamışlar.

Amerikan delegasyonu sözcüsü, g:ünümüzıünpost-industrial top
lumlarında, politik rejimieri ne olursa olsun, çalışan kesimlerin, or
ta ve alt-orta sınıfların bugün tek bir kültürel gelen~ğini; antl-lrıtel

lectuallsrn'l benimseyebilmeıerinin 19. Yüzyıldan berıi çözümleneme
yen bu güç sorununun ne denli dernokratça ve üst düzeyde çözüme
ulaştırıldığını glÖstermediğini vuııguladı.

Humanist kültür ge'leneğinden gelen Fransız deleqasyonundan
bir üye, Mitterand'ın yakın arkadaşı ~ültür Bakanı 'öfkeli öfkeli not
almaktaydıDnündekl kağıtlaea şunları yazıyordu: «Bu bağlamda, ken
dileri dışındakilerden talimat almadan, kendiaralarında iletişim kur
mak, ve kendileri adına duygu ve düşünce üretmekten alakonulan
yalnızca işçiler değiL. Amerikalınm dedikleri doğru. Geçen yüzyılın

işçileri, şimdi heplmlzlz, Anti~intellie·ctualism, kendisi adına duygu
ve düşünce üretmekten alakonulmuş küçük burjuvazinin kültür gele
neği oluyor.Bu iş televizyondan önce başiarnış. Epizodik anlatırndan.

TV dizilerinden önce başlamış. Okur yazarlığa nasıl dönebiliriz. Bunu
Başkan Mitterand'a sormalıyım. Başkarı olmazsa, yazı'ya yeni geçen
Türkiye'den, Yaşar Kemal'den öğrenebiliriz. Yaşar Kemal Kalyon
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Otel'de haıla yazıyordur. Kalyon Otel'de değllse, Thedorakis'e özerup
müziğe başlamamışsa Hürriyet'te tefrika yazıyordur.» Amerikan de
leqasyonu sözcüsününçarpıcı açıklamaları bunlarla da bitmedi. Çok
uzun sürdü. Salonda büyük tartışmalara yolaçan sonuncusunun ise
hiç unutamayacağım. "

Amerikalı sözeüye g6re, çağdaş toplumlarda yaşanan zaman'ın or
ganik bütünlüğü kalmadığı için, insanın yaşam deneyimleri bilgiye, bel
leğe ve tarih bilincine dönüşemlyorrnuş. Olgusal alqrlarna düzeyinde
yaşanan fragmanlaşmış zamanlarm. daha sonra, insan ilişkilerinin ta
rihine ilişkin geniş sahih bllqller aracı'lığı ile yeniden kurqulanrnasıru

gerektiren bir işmiş bu. Artık, çok zormuş. Ancak, çok iyi okumuş ve
kendisi için dünyaya bakmak zorunda kaldığında toplumsal hayatın iş

leyişini verili sistemin kuruluş mantığıaçısından yorumlayabilecek
bngi düzeyindeki belirli bir kesim yaoeblllyorrnuş. Her on yılda bir
mutluluklarınınve özqürlüklerlnln bir kat daha arttığını sanan orta sı

mf gibi, bu kesimdekller bile, hayatlarında ciddi bir sorun olmadığı

sürece, orta sınıfla birlikte aynı TV dizi'lerini izlemekte, aynı dedektif
öykülerlnl aynı James Bond romanlarını ckurnaktayrruş. Ancak, 1950'
lerde başlayan ve 1960'Iardan beri giderek hızlanan bir gelişme, sis
temin acımasızlığı bu kesimler lçln de hissedilir olduğunda, ancak bu
iyi okumuşlar kesimi orta sırutlardan farklı davranışlarda bulunabili
yormuş.

Bunun ilk farkedilişi Vletnarn Savaşı sırasında yaygınlaşan savaş

karşıtı hareketlerde yeralan gençlerin sosyo-kültürel background'larl
araştırılırken olmuş. Çok uzun bir süre, bu radikalleşmiş genç'lerin
sendikacıların, Musevilerin prolblemli ailelerin, Porto Rikoluların ya
da başka anniıklarm çocuklan olduğu sanılmış. Yapılan araştırmalar

böyle bir varsayımI1960"ların ortalarında bile doğrulamadığı halde,
sosyal bilim teknisyeni olup çıkmış Amerikan sosyal" blllmcilerl ara
sında başka bir açıklama .olmadığı lçlrı, 'bu görüş 197Q'le'rin sonuna
kadar sürmüş. Fakat içine kurt düşen top elite çevrelerin etklslyle,

"1940'larda da kimseninaçıklayamadığı bir olayı açıklayan: Los Ange
les ve civarındaki liberal, progressiye ve ",Ibeyaz» mühendislerin, mi
marların, iktisatçılann, yüksek 'düzeyden «!beyaz yakaiılann» tam da
Pasifik Cephesinin açıldığıqürrlerde zenci karşıtı olup Klu Klux Klan'a
üye olmaya başlamalarının nedenlerini ortaya çıkaran Seyrnour Martin
Lipset'e başvurmuş federal hükümet. 1940'la,~da da kimsenin düşüne

mediğini düşünebllmlş biri olduğu için Seymour Martin Lipset'in ka
pısını çelrruş yönetim.
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1940'larda Amerikalı sosyal bilimciler kişinin ırkçı ya da ırkçılığa

karşıt oluşunu, liberal ya da tutucu oluşunu proqresslve ya da geriye
yönsemeci (reqresstve) oluşunu eğitim düzeyine bağlıyorlarmış.

Seymour Martin Lipset ise, Los Angeles ve çevresindeki bu liberal
ve proqresslve «beyaz .yakaılııların», Japonlara karşı Pasifik Cephesi
açılınca buralara gelen yetenekll zenci mühendislerin, hekimlerin, is
tatlstlkçllerin, lktlsatcriarm, gemi inşa mühendislerinin karşısında on
larla aynı statüleri paylaşmayı hazmedemediklerini farketmiş. Zenci
meslekdaslan uzaklardayken, proqresslve Beyazlar için aktüel bir teh
dit değilmiş Zencilerin okumuş bir kesiminin «Beyaz yakalı» olması.

Pasifik Cephesinin açılmasıyla durum değişmeye başlamış. Beyaz ya
kalı liberal, proqressive beyazlar, bu nedenle, Klu' Klux Kları'a girme
ye başlamış. Eğ'itim düzeyi değil, toplumsal hayattaki değişmeler be
lirliyormuş sınıf'ların davranışlarını. Bunu Seymour Martin Lipset gıö

rebilmiş daha o yıllarıda.

Seymour Martin Lipset 1960'ların sonlarında yaygınlaşan protes
to hareketlerinde yeralan gençlerin toplumsal ve kültürel kökenlerini
araştırırken de meslekdaşlanrun «beyaz orta sınıf entellektüel oluşla

rının etkisiyle harcıalem çizgiden ayrılamamış olabileceklerini gözö
nünde tutarak i,şe başlamış. Önlerindeki sorunu kavramsallaştmrkerı

bu özelliklerinin yolaçacağı blas'[erlnden kurtulamamış olabilecekle
rini unutmamış. Seymour Martin Lipset 1960'llann ortalarından itiba
ren Amerikan toplumsal sisteminin bilgi-yoğ,un üretim alanlarını ön
de tutan yen'j bir yönelim içinde olduğunudüşünmüş. Üst yönetim
yerlerine gelen uzmanlaşmış işgücünün üniversite ve doktora eğitim

Ierinin, bu insanların tam daçözdoyurucu post'lara gelmeyi bekledik
leri kırk yaşlannmortalannadoğru hızla eskimiş ve geçersizleşmiş

s.ayılmaya başladığını farketmiş. Ünlversltede'kl yıllarından kırk yaşla

rıına kadar temel değerlerinibenimsedikleri,bütün çabalanyla erıteq
re olmaya çahştıklan Amerikan toplumsal sisteminin onları, hiç acı

madan, «out of order- saymaya başiadığıru görelbildiği için bu insan
ların 1960'lann ortasından itibaren tutumlarının değişerek radikalleş

miş olabileceklerini düşünmüş. Bu varsayımla kurqufamış araştırma

larını. Sorunu qerçeklere uyqun kavrarnsaltaşnrdrktan- sonra, yaptığı

araşnrmalarla, kırk yaş sonlarına kadar tutucu « mutlu budalalar» ola
rak yaşayan bu «beyaz yakalı» okuma-yazmalıların oluşumunda önemli
ml oynadıkları yen'j Amerika toplumsal sisteminin karşısında, kendi
etkinliğinden başka birşey düşünmeyen sistem tarafından dışlanma

larının getirdiği farkındalıkla radlkalleştiklerinl apaçık ortaya koymuş.
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Amerikan delegasyonu sözcüsünün önemle belirttiğine göre, bazı

«çok özel» araştıırmalarda da saptanmış bulunan Amerikan seçklnle
rin yııllar sonra Thoreau, Emerson. Jefferson, Whitman, Veblen, Faulk
ner, Melville okumayla başlamaları tani bu yıllara denk geliyormuş.

Amerikan toplumundaki seçklnllkletln bu keslmlntn radikalleşmesi

öylesine yoğunluk kazanmış ki bu okuma-yazmalıların yaptıkları 19.
Yüzyılın yoksul Çin'indeki isyancı köylüler ve onların başına geçen
işsiz enderunlularla düşe kalka kendileri de isyancılara katılan eyalet
velilerinin savaşbeylerinin işlerine benzerneye başlamış.

Dört bin yıllık klasik metinleri ve bu klasik metinlerin klasikleş

miş şerhlertrıl okuyup ezberleylo eyaletleııdeki ya da Pekin'deki devlet
sınavlarına her yılgiren ve devlette, hepsine yetecek iş olmadığı için
sınavları bir türlü kazanamayan bu Çin'li -sırhteler- her köylü isyanı

nın başına geçermiş. isyancı köylülerin elebaşıarını ve suhtelerin
en nevri dönmüş kıdemHlerini saraylarmm zindenma attıran eyelet
valileri mandarenlersevcanlannm sıkıntısından, geceleri kalkıp bun
ları zindanda ziyaret ederlermiş. Konftçyüsçü bürokrasinin klasik me
tinlerinin son şerhlerini tartışırken ya da Çin'in başına gelenleri ko
nuşurken nice eyalet vaı/isi mandaren saraylanru, konaklenru terkedip
isyancı köylülerin arasına karişrnış. iyi niyetli, temiz kalpll: ama, köy
lülerin kendileri adına düşünebilecekleri bir dönüşüme öncelik tanı

mayacakkadar saotearz bu mandarenlerln kurduğu «Göksel Krallıkla

rm- hlçblrl yaşamamış. Köylüler aç eyaletlerine dönmüş hep, Enderun
yetiştirmesi bu iyi niyetli asi Çinli aydınlar ise, yeni devlet sınavla

rını bekleyecekleri yumuşak kalpli başka eyalet vanlerinin çocukları

na, devlet memuru olsunlar diye okuttukları öğrenci·lere klasik metin
leri ezberletecekleri eyaler medreselerindeki boğaz tokluğuna çalıştık

ları işlerine dönmüşler. [syanlarınr, yaşlılıklarının sonlarında, Tao'cu
luğa geçtikleri köylerindeki kendi küçük dünyalarında ve sessizce ya
şayabllrnlşler.

Amerika'da'ki tssü'lerın ortalarında ortaya çıkan bu radikalleşmiş

okuma-yazmalıaydın1arda genç üniversite öğrencilerinin, genç asls
tanıarın yayınladığı Minority of One deııgisine yazmaya başlamış. 1960'
ların sonlanndan Itibaren, okuma-ya:zma bllen fakat okuyamayan ve
yazmayan mutlu insanlarm Amerikasından yeniden okuyan-yazan mut
suz bir azınlığın boy g'östermesi sistemin insana karşı tutumundaki
bu son değlşlmderımlş. Vietnam sevaşı qünlerlndekl protesto 'hare
ketlerinde yeralan genç,ler, işte, bu 'm'U'tsuz aydınların çocuklanyrruş.
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Post-industrial toplumlarda değişim değerl'nin dışında bir değer

taşımaya yönelebilecek -orqantk- herhangi bir varlığın ya da kişi de
ğil, bireyolmak isteyecek insanın sistem için Jeffersorı'dan ya da
Marx'tan bile dahabüyük bir tehdit oluşturduğunu açıklayan Arneri
kan deleqasyonunun sözcüsü bunun hiçblr zaman gıözardı edilemeye
ceğini vurçuladı. Ortada dolaşan sözler! iyice anlayarnayan Sovyet
Deleqasyonundan bir blllmadarrurun, Fe'lsefe Enstitüsü üyelerinden
altmış yaşlarında bir sosyal bilimcinin yüzünde derin bir hüzün belir
di Amerikalı sözcü bunları söylerken. Sonra, Sovyet toplumsal siste
m'indeki rasyonalleşrne sürecinin hala ağır aksak işleyişinin Gorba
çov'dansonra da süreblldlğlnl. düşünen bu «eski tüfek» sessizce se
vindi. Gelecekteki çifte başkentli monist dünya ülküsünü beriimse
mek zorunda olduğunu hatırladığınıda ise, bu yanlış mutluluğunun öl
günleştirilmesi gereken tarihsel bir lçqüdünün kalıntısı olduğunu dü
şündü. Kendini buna inandırmak için birşeyler yapılması gerektiğini

düşündü, Ülkesine döner dönmez, Amerikan-Sovyet ilişkileri konusun
da bilgilerini hızla tezelemeve. Sovyetlere kendi kuşağından pekçok
bilimadamı kadar bile kumayarı Starıford'dakl Profesör Oxenberger'in
kurlarını izlemeye karar verdi. ..Dornlnatlon of the needs» konusunda
1966-67'de yaptığı BHgI Rektifikasyonu Çalışması'ndan sonra, üçüncü
«entellektüel rektlflkasyon» iznini artık bu iş için kullanmayı karar
laştırdı.

Sözlerini bltlreceğl sırada Amerikan delegasyonunun sözcüsü, ün
lü siyaset blllmclsi Upset'in araştırmailanınıdan sonra Amerikan yöne
timinin yeni politikasının ne olduğunu, Latin Amerikalıları, İtalyan

lan ve -iırlandalıları fazla üzmemeye özen göstererek anlatmaya baş-'

ladı, Sözeüye göre Amerikan Yönetiminin yeni politikası, önümüzdeki
on yıldan itibaren eri üst seçkinler arasında yeralacakların sisteme
entegrasyonlarını otuz yaşlanndaki YUPi'liklerinde de bir sonraki
kırkh yıllarında da hep maksimum düzeyde tutacak ve seçklnlerln
hiçbir zaman kıtaptara yönelrnerneslnl sağlayacak mutlak bir yöntem
geliştirmekmiş.

Bir yanı ile sistemle entegrasyonunu sürdüren, bir yanıyla da
radikalleşen .aydın tipinin entellektüel ve nöropslşlk analizleri için
uzun yıllar Woddy Allen'l gözlem altında tutan Yönetim, sorunu te
melden çözümleyebllme amacıyla yalnız Üstün, Üst Yönetici seçkin
ler için uyqulanabllecek yüksek maliyetli yeni bir yöntem geliştir

miş. Bu yeni yöntem ..Kitap Çocırklan-run ülkesinde 1950'I'erdeki
..Üstün Tavuk ırkı Yetiştirme Çalışmalan-ndan esinlenerek gelişti-
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rilmiş. İsrail'de tssü'lerde henüz sulama işleri bugünkü gihi çözüme
kavuşturulmadığı i-çin ogDnlerde İsrail'de yeşllllklerlrı, arpanın, mı

sırın, tavuk yeminin son de-rece rasyonel kullanılması gerekiyormuş.

Bilimsel bir ifadeyle, ..tavuk 'ırkının besine dönüştürülmesi sürecin
de etkinliğin mutlaklaştmlması cqereklyormuş.,

Bu amaçla yapılançaitşrnalarda önceleri, yumurtadan çıkan ho
roz- adaylarırım, hemen bir sonraki tezqahta tavuk' yemine dönüştü

rülmeslne başlanmış. Bunu izleyen yıllarda, sayısız denecek kadar
çok kısmi çözümlerden sonra, döllenmiş yumurtaların Güney Afrl-:
ka'dan gizlice ithal edilen radyum rşmlamaamden geçirilmesi yön
temi bulunmuş. Bu yöntemle, «Kitap Çocuklan-nın ülkeslnde civciv
makinalarından çıkan tavuklar. clvclvliklerlnde .de, piliçliklerinde de,
tavukluklarında da hlçhir tavuk ha.stalığına yakalanamayacak kadar
yeni bir tür olarak düınyaya gelmeye başlamış. Hayatları boyunca
tavuk biçiminde et olarak kelan tavuk olmuşlar. Tavuk değil, et ol
muşlar.

Amerikan Yönetimi de «Kitap Çocırkları» ülke-sinde yapılanları

izleyereksolos, vali Temsilciler Mec·lisi ya da Senato üyesi, yargıç,

danışman, hukuk işleri bürosu sahibi, borsa uzmanı, ekonometrls,
pop müziği organizatörleri, TV senaryo yazarı, mimar ve benzeri ki
şileri yakından gözetim altında tutacak uzaydan güdümlü teknlkler
geliştirmekteymiş.Bu. kişilerin aşık olmayı, evlenmeyi, bir kadın ya
da erkekle yaşamayı düşünmeye başladıkları saptanır saptanmaz,
açık ya da örtülü yollarla' bu karıarlarını hayata a'ktrabilmeleri için
sistemden izin almak amacıyla ilgili makamlara dilek-çe ile başvur

duklarında ellerinden Sisteme Üstün bağlılık belgesi almacakmiş.

Amerikaın Yönetımı önümüzdeki on yıllarıda Üstün Ost 'Yönetlcllerl
oluşturacak bu top leve:1 elit'in çocukların daha ana rahmindeyken
Geliştirilmiş Radyum lşınlamasından geçirilmesi için bütün hazırlık

larmı tamamlamış bulunuyormuş.

Amerikan deleqasyonu sözcüsü bunları hiçbir şeyi saklamadan
anlatırken Sovyet deleqasyonunurr duyduklarından hoşnutsuzluk gös
termeye, başlamıştı. Durumu farketen Amerlkalı sözcü Sovyet dele
gasyonu üyelerini hoşnut edecek birşeyler söylemek amacıyla, Ame
rikan Yönetiminin Üstün Üst Yöneticiler yetiştirmek lçlrı geliştirdi

ği' bu yönetim teorik çalışmalarında Stalin dönemi, Sovyetlerdeki
Lysenko'nun çalışmalarının da payı olduğunu belirtti. Lysenko'nun
şanssızlığının, doğal zamanın geliştirimci etkisini hızlandırma işini

yalnızca ..kültür yaratan» tek canlı türü olan insan'ın başarabildiğini
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anlamamıasındaın kaynaklandığını vurgulayan sözcü, «Blzlm yöntemi
mizin başarısı, Doğa'ya ait bir türü, ancak insan'ın kazanablleceğl

bir yeti kazanmaya zorlamak yerine, lnsan'ı lnsanallaşmarmş Doğa'

daki türler düzeyine indirgemeye hedef almış ve ütopik olmayan bir
amaçla sınırlı oluşundendır- dedi.

O bunları söylerken Sovyet delegasyonu üyeleri Stalin'in mira
sını bir kez daha gözden geçirmeleri gerektiğini, Stalinden bir türlü
kurtulamayışlarının belki de, Stalinciliğin eleştirel düşünceden yok
sun bırakılmış bir devrimci kadronun hızlandırılmış bir süreçle Ay
dınrna Düşüncesini hayata aMaraibileceğine olan «imandan» kaynak
landığını gıöremeyışleri yüzünden olduğunu düşünmeye başlamıştı.

Sovyet delegasyonu üyeleri Amerika Birleşik Devletlerindeki geliş

meleri ilk ve son kez Kruşcev dönemınde yakalar gibi olduklannı

hatırlayıp düş kırıklığı içinde salonu terkedip dışardaıki büfeye yö
neldiler.

Amerikan delegasyonu sözcüsünün kitapları, kltaplara karşı ön
lemleri bırakıp tavuk ırkının geliştırilmesi gibi daha anlaşılır konu
lara yöneldlğtnl farkeden Türk delegasyonu üyelerinden müsteşar

eski'sine benzeyen kahverengi elbtsellst, yarundakine. «Bizde' bu iş

lerden, Süleyman beyin Tarım Bakanlarından Bahri Dağıdaş anlardı.

Mıısır ırkıının ıslahını da ona borçluyuz. Bugünkü selülozu bol mısır

ırkını da o getirmiştI... Süleyman bey lktldara geliyor... BahriDağ

daş yaşıyor mu acaba?» diyordu. Eski müsteşara benzeyen üyenin
bu uyanıklığı, bürokrasimizin temelleri üzerinde yükselen «iktidar
lar gelir gider, devlet ve devletin geleneği sürer» devlet anlayışı

mızın gıöster,gesiydi sanki. Latin Amer'ikalılardakikırpırıdanmaları da
gö~önünde tutarak, bu son yönetimin belki ilk biakışta insani olmak
tan uzakgörünebileceğini, fakat bu yöntemin Hür Batı-Doğu Dünyası'

nın farklı gelişme aşamalarındaki bütün ülkelerı için kaçınılmaz bir
gereksinme olduğunu belirtmekistedi. Sesinde ve edasında duyduk
lanndan da. hoşnutsuzluk glÖsteren öteki delegasyonlardaki üyelere
üstten bakıştan çok, onların durumu biraz daha çabuk kavramalarını

isteyen hoşqörü seziliyot1du.

Ne var ki, istediği tepkiyi alamıyordu dlnleylcllerlnden. Örne
ğin, Türk deleqasyonu üyeleri Bahri Dağdaş'ın ev telefonunu birbir
lerine verirken, Lıatin Amerika delegasyoınlarındakiler parmaklarmda
'ki Michi,gan State, Princeton, Berkley, Startford Ünlversltest yüzük
lerini çıkarmaya başlamıştı. lçlerlnde. uzak ataları conquistadores
denen eski lspanyollardan. yabanıl ilk Porteklzlllerden kalmış birşey-
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ler arar gibiydiler. Bu soylu yanlarını son kez yaşayabileceklerini

düşünüyorlardı. Çocukluklarında, babaları evden uzaklara gittiği gün
ler'de evin serıyörü sayılarak yetlşrnlşlerdl, Onların çocukları böyle
yetlşmeyeceştl. Bir «İspanyol« gibi büyürneyeceklerdi.

Amerikan delegasyonu sözcüsü, «Arka Bahçeleri»nden gel'en La
tin Amerikalıların hüzünlü öfkelerint. uzun süre, sessizce seyretti.
Önceleri hiçbir ifade yoktü yüzünde. Arkadaşları, Amerikan delegas
yonunun diğer üyeleri ise, «Güneş Kral »ın ve Napolyon'un, Çariçe
Katerina'nın ve, Büyük Petro'nun. Barbaros Hayrettln'kı ve Kanuni
Sultan Süleyman'ın çocuklarından daha sert tepki' gösteren Latin
Amerikalıların ne kadar arkaik kaldıklarını düşünüyordu. Sözcüleri
ise onlardan farklıydı. Saklndl. ÜZigün gibiydi. Bir süre sonra, yalnız

ca Latin Amerikalilara sesleniyormuş giibi, lspanyolca Jconuşmaya

başladı.

Slmültane çeviri bürosundaki sorumlular ingilizceden lspanyol
caya geçen Amerikan deleqasyonu sözcüsünun dediklerini çevirmek
lçln ispanyolca bilen çevlrmerıler sözaldı. Başımdaki simültane çe
viri kulaklığında şimdi bir kadın sesl vardı.

Amerikan delegasyonu sözcüsü, kitaba karşı önlem konusunda
geliştil1dikleri radikal yöntemin karşısmdadehşete kapılan Latin Ame
rikalıları anlayışla karşıladığını belirterek başladı ispanyolca konuş

masına. lspenyol Insan'nun «ölüm tutkusuna varan grurunu» Miguel
de Unamuno'yu ilk okuduğu üniversite yıllarından beri bildiğini söy
lüyordu. Öte yandan, «aynı Aydınlanma Geleneğinden gelen bütün
modern toplumlarda bugüne kadar ki insan tarihinin dayanağı olan
temel değerlerin değiştirilmesi hiç söz konusu olmadığına göre»
ispanyollarında düş görmeyi bırakıp ge~Qek'çi olmaları gerektiğini

belirtmek zorunda olduğunu söylüyordu. Kitaba Karşı Önlem Tekrıo

lojilerinde son yıllarda Amerika'da sağlarıarı llerlernenln insan türü
ne karşı kültürel nitelikte «total [enöslte» vardığını düşünen Latin
Amerikalıların kapıldığı dehşeti hafifletmek isteyen sözcü, yakın bir
gel'eıcekte Latin Amerika ülkeleri de aralarında yeralmak üzere bü
tün toplumsal sistemlerde üst yönetici kesiminin kitaptan kesinlik
le uzaklaştırılması gerekeceğini bir' kez daha vurguladı. Amerika'da
gıelecek on yılda uyqulanrnaya başlayacak Işınlanmış, Dijital Algıla

macı Üstün Üst Yönetici Yetiştirme Yöntemi'ndeki olumlu yanları

anlayabilmeleri için kendisinin de büyük bir yazar saydığı Cervan
tes'in Don Krhote'slndekl Altıncı Bölümü okumak istediğini söyledi.
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Bu bölümün neden önemli olduğunu anlattıktan sonra Don Kihote ,
nin altıncı bölümünü ispanyolcasından okumaya başladı.

Amerıkan 'deleqasyonu sözeünün okuduğu bu bölümde önceki
bölümlerde olmadık serüveniere çıkan Şövalyenin saldırdığı tüccar
kafilesinin muhafızlarından ölesiye dayak yemesinden sonra aklını

bütün bütüne kaçımuş gibi birşeyler sayıklayarak evine dönüşü an
latılıyordu. Evine dönüşte üç gün uyanmamacasına kendini döşeğe

bırakan çılgın .şövalyenlrı kızının isteği üzerine rahibin ve berberin
şövalyenin kitaplarını nasıl yaktı'klarıanlatılıyordu. Şövalye serüven
ler için yola çıktıktan sonra günlerce onu arayan kızı babasının trajik
görünümü karşısında herşeyin şövalyenlnokuduğu kitaplardan 01-'
duğuna birkez daha inanmış. Babasını yıllarıdır saklı saklı okuduğu

kitaplardan kurtarmak için rahibi çağırmış. Kitapların yakılması için
ondan izin istemiş. Rahip de katılmış bu gıörüşe. Onun için, rahlp de
berberl çağırmış kitapları toplamaya, toplanan kitapları bahçede tu
tuşturulan ateşe atmaya yardım etmesi için.

Ateşi yakmışlar. Kitapları toplamaya, topladıklarını üçer beşer

ateşe atmaya başlamışlar. Fakat bir süre sonra, hiç okumadığı kitap
lardan .ürkse bile onları ille de yakmayacak kadar kitaba acıyan sı

radan insan berber elindeki kitaplardan kapaklan. rengi, isimleri ho
şuna gidenleri rahibe son bir kez giösterip, ateşe atsın mı, atmasin
mı diye sormaya başlamış.

Kitapları eline alıp yakından bakan rahip manastırlardakl yoksul
luğuna ve yalnızlığına güç dayanabildiğieski günlerinde okuduğu

bu kitapları bir bir hatırlamaya başlamış. -Seylslne aşık olan lmpa
ratorlçeyl» anlatan Tirante el Blanco'nun kitabını; Jorge de· Monte
rnayor'urı pastoral şllrlerlrıln toplandığı Diana'sını; Sardunya'lı şair

Antonte Lofrasc'nun Aşkın Kaderi Üzerine On Öykü'sünü: tıpkı Ei
Toboso'dakl hayatıtan sıkıldığı için serüven düşleri ile yaşayan Cer
vantes gibi kendisinin de bır zamanlar ispanya'nın en değerli lirizm
anıtları saydığı Don, Alarıso de Ercilla'nın Araucana'sı; Juan Rufo'iıun

La Austriada'sı ve Kastllla diliyle yazılmış en iyi şiir kitabı Crlstobal
de Virues'in EI Monser rate'si ile Ovldlus'tan beri bütün insanlar
adına ve bütün Insanlar tarafından yazılmışa benzeyen, yazarı olma
yan Meleğin Gözyaşları'nı ateşe atmaya eli varmamış. Altıncı bölü
mü okuyup tamamlayan .Amerikalı sözcü sözlerinin burasında ne ka
dar iyi okullarda okumuş olursa olsun, yıllarca ne kadar dini bütün
bır rahip olarak yaşamış olursa olsun, hayatında bir kez kitaba ben
zer birkaç hitap okuyan birinin hiçbir zaman tam bir rahip olamaya-
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cağını söyledi. İçinde, göz,lerden en uzak yanlarında, kalbinin kuytu
larındaki çlzlklerde, kimsenin aklına gelmeyecek biryerlerinıde in
san yanının öylece kalabileceğini Cervantes'ten öğrendiklerini açık

-ladı.

Amerikan deleqasyonunun sözcüsü Latin Amerikalılara seslene
rek sürdürdüğüispanyolca konuşmasını bitirirken kısa bir süre du
raladıktan sonra, u'günümüzün toplumsal sistemlerinin geleceğini el
lerine teslim edeceğimiz Üstün Üst Yöneticilerinin hlç ummadığınız

bir gün Cervantes'in rahrb! gibi olmalarına olanak bırakmamamız ge
rekiyordu» 'dedi.

Amerikan delegasyonu sôzoüsünü bir karabasan öyküsü gibi
dinleyenler Uy'gıarlığın nereye varacağını düşünmeye başlamıştı. İtal

yanlar, vakit geçmeden, son Napeliten şarkılarını söylemekteydi. Sov
yet delegasyonundakiler Rus Ruleti oynuyordu. Çlnlller önemli hiç
bir değişim olmadan tam dört bln yıl Çin'l ..Çin» yapan eski düşü

rıürlerlnl hatırladılar. Ceplerinde taşıdıkları Konfiçyus'a son kez göz
atmak için bir, köşeye çekilmeye başladılar. Araplar eski yoksul za
manlarını süsleyerı Tanrılarının vadettiği yeşillerle, tensel zevklerle
ve şarabın vereceğidüş gücüyle dolu cennet beklentisinin yitirilmek
te olduğunu sezinleyip tltredller. Belki de son kez yaşayabilecek

lerini düşündüklerinden. ellerinde Taksim Civarındaki Sorrnaqlr So
kağının krokisi, Atatürk Kültür Merkezinden çıkıp, aşağılara doğru

koşturmaya başladılar. Türk deleqasyorıundan üç dişi, alt kattaki te
lefondan eski Tarım Bakanı Dağdaş'a -Sayqılannı sunmak için» te
lefona gitmek üzere yerlerinden kalktı. Nice badtrelerden g'e'çmiş

Ferit Melen kuşağından bürokratlar oldukları için, işlerini hiç aksat
mıyorlardı. Rulet oynamadan. fazla ıçmeden yaşayan ve geldikleri
yerlere hak ederek gelmiş insanlardı.

O sırada, bırşeyler sormak için yanıma gelen İtalyan delegas
yonundan bir tarihçiye Tarlabaşi'ndakl kazıların arkeolojlk bir yanı

nın bulunmadığını ülkemi küçük düşürmemeye dikkat ederek anlatı

yordum. Galata Kulesinin, eski Ceneviz surlarını görmek istiyordu..
Beyoğlu'ndaki son «stratellk -qüzelleştlrmes çalışmalanndan sonra
Galata Kulesini de Ceneviz surlarını da, benim yardırrum olmadan
bulamayacağını söylemeye çaltşıyordurn. Tam bu sırada g'Öğsümde

ıslak bir sıcaklık duymaya başladım. Uyandım. Kedim göğsiÜmde uyu
muş. Bütün bunların düş olduğunu anlarnam okuduğum kitapta kal
dığım sayfayı belirtmek için sayfaların arasına koyduğum Venedik
işi cilt kağıdının öylece durduğunu görünceye kadar sürdü; Geceyi,
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yatmadan önce mutluluk içinde bitirdiğim yazımı hatırladım. Göğ·

sümdeki ıslak sıcaklığa' baktım: hamllellğlnln son günlerindeki Si
yamlı kedim henüz renkleri' bellrrnerrrlş, ama- benim şimdiden kah
verenginin bütün tonlarıyla bir renk cürnbüşü gibi görebildiğim yav
rularım doğuruyordu. Herbiri Boccacio kadar çapkın olacaktı. Güne
şe, balkorılara, aşka düşkün; isteklerinde inatçı Siyam kedisl olacak
lardı, Hayat yalnızlığa boyun eğmiyordu. «Maradona-srru hiç unut
mayan yabanıl Siyamlı kedimin aşkında: mineli Venedik işi cilt ka
ğıdının rerıklerlnde: eski bir bisikletin peşinde üçü beşi birden ko
şan çocukların sarılı yeştlll, zllll komalı blsiklet düşlerlnde: binler
ce yıl öncenin Lübnan kıyılanrıdakl Biblos'ta gecenin geç vaktinde
bir kadının flldlşlnden ayak bilekleri lçln kandil ışığında yazılmış

şiirlerde; büyük rahlelerde okunan ve her sözcüğünde yeniden ve
yeniden, insan'ın bütün. bir serüverrlnl anlatan büyük sözlüklerde;
içimizi ısıtan güneşin sıcaklığında; yastıklarımız geceden kalan iz
de; «mutsuzluğurnuzu farkedebilme mutluluğumuzun korunması ge
reken tohum olduğunu» söyleyen düşünürlerda. on yaşında beş dil
öğrenip de hayatı Kuzey ltalya'nm zengin kentlerindeki varlıklılarin

çocuklarına ders vermekle g'eçen ve bitmeyen tüberkülozuyla bile
en güzel yazılar yazan Giacomo Leopardi'deki inanılması güç umu
dun yazma eyleminden geldiğini gıörebilen John Berger'induyarlığın

da hayat devam ediyordu.

Kalktım. Salondaki duvarlar boyunca kitaptarımı seyrettim. Raf
lara düzensiz yerleştirilmiş olanlarını özenle yerterine koydum. Bir
ırmağın kıyısında durmuş gibiydim. Cervarıtes'Laldırn. Altıncı bölü
mü okumaya başladım.

Bu kez, okuduğu kitapları yeniden hatırlayan rahipdeki lnsarı'a

değil, Azteklerin ve İnkalarm ülkesindekiacımasızsoy:gunlarla kısa

süren bir zenqlnltkten.sonra yoksullaşan Kralın ispanya'sında yaşa
nansıradanlığa karşı onurunu, umudunu ve akhru koruyabilmek için
ölümsüz yabanıllığı ,yeğ.leyen Cervantes'i düşünmeye başladım. Ki
tap elimde, yavaşça, gülağacından masama ge'çtim. ilk Yazı param
la eski' bir harlclyeclderı aldığım «Hermes- daktilomu sözcüklerin
üstüne koydum. Özenle, bir yerlere ayırdığım plaklardan birini pi
kaba koydum. Altıncı bölümü saat 5:34'te bitirdim. Gün ışıyordu.

Kitabı hep otuııduğum koltuğun yanındaki setipaya koydum. Per
deleri açtım. ışıkları yaktım. Gidip duş yaptım. Geldim, masamın

üstündekileri topladım. Yoksulları yaratırken yoksulların çocukların

dan yoksulların rahiplerini de yaratim Kralın ispanyasında rahlplere
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şiiri, sakalarta süslenmiş öyküleri ve seyisi ile evlenen [moaratorl
çenin serüvenini» sevdiren Tirante el Blanco'yu unutturmayan Ei
Toboso'lu ıgüzel öykücünun ve onun da uzak atası olan ve insanın

yaşadığı eski zor günlerin öyküsünü bize anlatalbilmek için Yunus'un
karnında saklanmış peYigam1berin yıolu hep sürsün diye daktilomu aç
tım. Çlçekçl kızlarla konuşurken birden içiniz ürperdlğlrıde, ya da
lçlnlzde biryerlerde sürgün veren bahar dallarıyıla rüzqarlar yasemin
koktuğunda belki okursunuz diye, yaşadımız . günlerimizi ve hiçbir
şeye boyun eğmeyen Venedik işi cilt kağıtlarını anlatan öykümü yaz
maya başladım.
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