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AY IŞIĞI KIRIĞI
Cumhur Boratav

“Acı Hep Vardı Aşk Sadece Hatırlattı”

Saat 01.42  

Ay Işığı Acısı (not tarihi 21 Kasım 2081) 

Aslında her zamanki koridorlar. Dünya zamanına 
ayarlanmış Ay Üssü’nün sıradan bir gecesi. Üssün on 
metreye beş yüz metre olan ara yollarını dünyadakini 
andıran ay ışığı ile aydınlatan bir gece parlaklığı sarmış. 
Bu ara yollar bir yol da değil aslında, duvarlardan ayırt 
edilemeyen kapıların ardındaki odaları saklayan geniş 
Ay Üssü koridorları.

Koridorların birinde, kural gereği hiç kimsenin 
olmaması gereken bir zamanda isminin Aytan 
olduğunu bilmediğimiz –asla da bilmeyeceğiz- bir 
insan erkeğinin hiç ses çıkarmayan sesi vücudunu 
saklamaya çalışarak süzülüyor. Kabahatli bir insan 
gece evine geldiğinde karanlıkta anne ve babasından 
gizlenerek kendi odasına nasıl ulaşmaya çalışıyorsa 
öyle bir çabanın sessiz gölgesine bürünerek hızla kendi 
odasına yönleniyor. Soluk alışverişini ve adımlarının 
ritmini bastırarak çok sakin bir biçimde son iki metreyi 
yutup odasına girdiğinde kalp atışlarını birdenbire 
serbest bırakıveriyor. 

26 yaşındaki bu insan erkeğinin kalbi, bir saat önce 
şimdiye kadar hiç yaşamadığı, anlatımı olmayan aşk 
hazzının yerine panik dolu bir korku ve beraberinde 
başa çıkılamaz bir acı hissiyle dolu. Hatalı olduğunu 
söyleyen, zihnindeki tüm acı doğuran hücreleri 
ateşleyen bir karmaşa. Kaygı dolu terini bir an önce 
yatağına silmek için yattığında bile kaygısı sabaha 
kadar onu uyutmadı. Bu “olmamalıydı, olmamalıydı” 
biçiminde sayıklayıp durdu zihni acıyla. 

Aytan sabah korku ve panik atağı ile uyandı.  
Görevine gidemeyince durumu açığa çıktı ve Ay Üssü 
toplumundan soyutlandı. Kendi çağımızın terimiyle, 
“aşık olduğu” kızın soyutlanmasına gerek kalmadı. 
Aytan’ın biriciği, Ayduru, küçüklük hayallerindeki Ay’ın 
duruluğuna ismiyle bile bürünmüş aşkı odasında asılı 
bulundu. 

Aytan, buraya gelmeden önce zihnine söylenmişti, 
Ay’dan daha önemli bir ideal, bir yönelim olmamalı. 
Üremek için bir başkasıyla çiftleştirilmiş birine, 
Ayduru’ya dokundun, O’nu idealize ettin ve 
yaşamındaki “her şey” olması gereken Ay ülkümüzün 
önüne geçirdin. Bir suç işledin.
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“Çok güzel, hemen başlayalım!”

(Kukla, adamlardan biraz uzaklaşarak kısık bir sesle, gözleri parlayarak konuşur): 

Kukla: “Evet, evet işte bunlar hepimizin geleceği olan, bundan sonraki insanlık tarzını kuracak 
büyük projenin yaşama geçmesini sağlayan cümleler! Cesur cümleler. Kimse uygarlığımızın ileriye 
gitmesini önleyemez! ” 

(Kukla’nın yüzü ağzındaki gülümsemeyle bizden giderek uzaklaşır)

Saat 08.09

 Yakındaki Ay (not tarihi 12 Temmuz 2010)

Ayça yavaş adımlarla odama yöneldi, ben de hemen arkasından her zamankinden farklı 
bu yürüyüşünü merakla izleyerek yürüyordum. Odama girdiğinde her zaman oturduğu bordo 
renkli koltuğun önüne geldi, durup gülümseyerek koltuğa baktı sonra adeta kozasının içine geri 
dönüyormuşçasına içine yerleşti. Ben hemen karşısındaki koltuğuma oturduğumda başını öne eğdi 
ve ses çıkarmadan bir süre öylece durdu. Benim koltuğum klasik terapist koltuğuna benzemez, küçük 
tekerlekleri vardır ve fazla sabırlı değildir. O’nun sessizliğine saygı duyarak koltuğumu tekerleklerinin 
üstünde çok az geriye kaydırdım. O’na “Bugün nereden geldin” diye sordum. Amacım hem 
yakınmasını öğrenmek hem de kışkırtmaktı. 

“Yakındaki bir ay” dedi. 

Yüzüne bakmadan, dudaklarım hafif bükük, her iki kaşımı kaldırıp başımı hafif öne sallayarak 
yanıtını yineledim:

“Yakındaki bir ay…” 

Dudakları kışkırtmamı anladığını hissettirerek acısını gülümsemeye yasladı.

“Evet.”

Bir buçuk yıllık yeterince ilerlemiş bir terapi ilişkimiz vardı. Anlatımlarımız ne türden olursa olsun 
karşıdaki zihinde uygun anlama yönelecek bir tanıdıklık içeren bir ilişkiydi bu. 

“Siz böyle olacağını söylemiştiniz ve aşkımı söndürmeyi teklif etmiştiniz” diye ekledi.

“Evet, hatırlıyorum ama şu an terk edilmenin acısı içindesin sanırım, istersen bunu sonra ele alırız, 
ne dersin?” İlişkimiz yeni olsa ona terk edilmenin acısı diye bir yorum yapmaya cesaret edemezdim.

“Bu aşk acısı değil mi?” diye şaşırarak sordu.

“Aşkı doğuran acıyla baş başa kalma diyelim mi?”

Saat 08.15 

Ay (not tarihi 15 Mart 2080)

Küçükken neredeyse her gece kalkıp uzun uzun Ay’ı seyrederdim. Keyif dolu hayaller sarardı 

Seni Ay ülküsünden daha fazla heyecanlandıran bir sapkınlığa “düştün”, Aytan.

Saat 02.21 

Uzaktaki Ay (not tarihi 12 Aralık 2078)

“Demek başlıyorlar. Nasıl bir saçmalık bu!“

(Kukla, cam masasının önünde yer yer dökülmüş beyaz saçlı başını ellerinin arasına almış kendi 
kendine söylenen adamın yüzüne neredeyse diz çökerek eğilip bakar sonra doğrulup alaycı bir 
gülümsemeyle bize döner)

Kukla: “Öfkeli. Bizi engelleyen, insanlığın geleceğini tehlikeye atan bu hoca dedikleri küçük 
adam, Bay Z,  göz hapsine alındığı bu odada öfkeli. ” (Kukla’nın bir elinde sürekli tuttuğu üstünde bir 
cümle yazdığı görülen bir dosya kağıdı vardır; Kukla adeta eline yapışmış, her el hareketiyle havada 
dalgalanan bu kağıdın hiç bir zaman farkında olmayacaktır. Kağıt Kukla’nın eline yapışmış olarak 
sürekli kalacaktır. Cümlesini bitirdikten sonra Kukla sözlerine odanın içinde yürüyerek devam eder, 
gülümsemeye devam etmektedir, bu gülümseme Kukla’nın yüzünden hiç silinmeyecektir) 

Kukla: “Bu öfkenin nedeni bir kaç gün önce buradan iki yüz kilometre uzaktaki bir odanın içinde 
yapılan konuşmalar. Gelin gidelim.” (Kukla bulunduğu odadan başka bir odaya geçer, aslında çok 
büyük bir salon diyebileceğimiz odanın Kukla’ya en uzak köşesinde üçü bir tarafta biri de bu üçlünün 
tam karşısında alışık olmadığımız bir tasarıma sahip koltuklarda oturmuş dört adam bulunmaktadır;  
Yan yana oturan üç adamdan ortadakinin giysisi parlak koyu gümüş gri diğer ikisinin mat açık gri 
renklidir. Kukla bir süre durur sonra bize döner) 

Kukla: “Konuşuyorlar sanırım, hadi yanlarına gidelim” 

(Kukla’nın yanında yürüyormuşuz izlenimi veren bir hareket içindeyiz, uzaktaki adamların 
görüntüsü de bize yaklaştırılıyor olabilir, belirsiz. Yaklaştık ya da görüntü yaklaştı. Kukla işaret 
parmağını dudaklarına götürerek bize sus işareti yapar ve başını konuşulanlara çevirir)

Giysisi Parlak Olan Adam: “Ben insanlığın geleceğini bu projede görüyorum –bir seçilmiş olarak 
ben en iyisini göreceğime göre benim gördüğümü göremeyenler bitki zararlısı böcekler gibidir-, bu 
nedenle bizimle çalışmayı reddeden Bay Z’nin insan zihnine böyle bir müdahalede bulunulmaması 
gerektiği biçimindeki sözlerini sizden de duymak istemiyorum. Çalışacağız ve ekip kurarak gerekeni 
yapacaksınız. Bay Z’ye de açıkladık. Size de –bildiğinizi bildiğim halde yine- açıklıyorum. Dünyamızın 
kaynaklarının yüz yıl sonrası insanına yetemeyeceği anlaşılıyor. Bu gezegenden farklı yaşam 
alanları “inşa” etmeliyiz, ancak bu inşaatın içindeki insanların bu “inşa”dan başka ideallere sapması 
engellenmediği sürece, kurulacak her yaşam alanı kendi kaynaklarını tüketmeye mahkum kalacaktır. 
Yani Ay’daki bu istasyonun inşaatı aslında hiç bir şey, içindeki yeni toplumun inşası asıl önemli 
olan. İstasyona yerleştireceğimiz ilk topluluk, sonraki toplumların çekirdeği olacak; bu nedenle bu 
topluluğun aynı ideale yönelmiş bir “Biz” duygusunda olmasını sağlamak zorunlu, yeni toplumun 
inşası dışındaki bir ideale saplanacak bir “Onlar” tarafının olmasını istemiyorum. Bilmiyorum konu 
sizin için yeterince açık oldu mu?”

(Tam karşılarında siyah kısa saçlı düşünür görüntülü bakaliti andıran koyu kalın çerçeveli bir 
gözlüğü olan orta yaşlı görüntülü Ogan gülümser): Evet, çok açık, -bunu bildiğim ve- bir yanıtım 
olduğu için buradayım. Ben, beni yetiştirmiş olsa da Bay Z gibi düşünmüyorum. Haklı nedenleriniz, 
nedenlerimiz var ve insan zihni için istedikleriniz yapılabilir. İnsan zihninin böyle verimli ve 
geleceğimiz açısından önemli olan bir amaç için yönlendirilebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili 
kuramsal bir ön çalışma yapıp size sunarım.”
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gözlerimi, bir gün elimle ona dokunabilme hayali, umudu. Üstümü açık unutup farkına varmadan 
uykuya düşene kadar orada, yatağımın üstünde Ay ile otururduk. Sabah kalktığımda ise annemin 
uykulu ve yorgun sesiyle karşılaşırdım: “Hadi bakalım, kahvaltı hazır”. O mırıltılı bir homurdanmayla 
odamdan çıkarken içimden “Anne bir gün ona dokunabilecek miyim” diye seslenirdim. O da adeta 
beni duymuş gibi “Oyalanma” diye uzaklaşan sesiyle yanıtlardı.  

Annem benim “Ay” ile ilişkimi hiçbir zaman bilmedi. AyÜssü projesine katılmak için içimde 
inanılmaz bir istek duymama neden bu olabilir mi? Heyecanımın nedeni? İlk görüşmeye bu heyecanla 
girdiğim için sorulan soruların saçmalığını çok umursamadım ama bu havuz hikayesi biraz ürkütüyor. 
İki gün havuzun ortasında tüm uyaranlardan yalıtılmış biçimde yaşayacağım, üstelik uyumama izin 
verilmeden, bana söylenen böyle.  Havuzdan çıktığımda ne olacak? Bir şey olmayacağını söylüyorlar. 
Emin değilim.

Saat 08.27

Bölgelere Göre Hava Durumu (not tarihi 02 Ağustos 2069)

“Biraz daha yana Ogan.”

Benim adım ukalaya benzer bir şey, Bay Z de diyebilirsiniz bana. Ogan’ın adı ise “Benim Zavallı 
Asistanım”. Benim zavallı asistanımın şu an başarmaya çalıştığı şey, yere çizdiğim, zihnin işlevsel 
yapılarını yansıtan rengarenk, devasa zihin haritasında Aşk Acısı’nın yerini bulmak. 

“Burası iyi mi Hocam?”

“Sen karar ver (içinden geçirdiği bir ses tamamlar: Benim Zavallı Asistanım)”

“Kararım kesin, burası Hocam!”

Durduğu yere baktım, “doğal güçsüzlük” alanı. “Orada durursan bir daha dönemezsin (benim 
zavallı asistanım), bir kara delik orası, insanın içinde sakladığı ölüm var orada, hiçbir imgenin 
barınamadığı tek yer.”  Benim zavallı asistanım korkuyla bulunduğu yerden yana sıçradı. Gülümsedim: 
“Ohhoo sıçrama yapıyorsan ya varoluşçular gibi tanrıya sıçrama yap ya da pireler gibi nereye gittiğini 
bil. İlkelliğine dönüştürülmüş insan canlısı gibi sıçradığında işte böyle olur, bütün sürecini sana çarpık 
yansıtan içindeki anne baba eleştirilerinin yanına sıçrarsın. Tam da oradasın, zihne yapışmış acımasız 
anne baba yargılarının üstünde. ” 

“Tamam Hocam.” Benim zavallı asistanım çevresine baktı,  bu kez gözüne kestirdiği bir alana 
sıçradı, dengesini sağladıktan sonra “Bir pire sıçramasına benzedi mi Hocam?” diyerek gülümsedi. 
Kahkaha attım ama bunu size söylemek istemiyorum. “Evet (benim zavallı asistanım), benzedi.”

“Burası insan zihninin büyüklenmeci tarafı değil mi Hocam, bence aşk acısı burada!”

Evet, pire sıçraması olmuş bu, benim zavallı asistanım. Aşk acısı orada değil, aşkın kendisi bile 
orada değil.

“İleride keşfetmen için aşk acısı hakkında sana ipuçları vereyim (benim zavallı asistanım). Aşktaki 
acı, yok olma anksiyetesi ve bu anksiyeteden bir kurtuluş olmadığı duygusunun kışkırttığı derin bir 
çaresizlik ve alttan alta akan gizli bir panik duygusudur. Şiddetli kaygının hızlı kalp çarpıntısını bile 
duyumsamayı engellediği, ölecek gibi olma, ölmeyi isteme ve “ölebilme” duygusudur.

Aşktaki acı bir harita değildir (benim zavallı asistanım), bir kaostur. Sana sunduğum harita 

duyguları açıklamaz, bu harita sadece duyguların çarpık bir etkileşmeyle nasıl yapılandığını anlatır.

Saat 08.33

Acı Hep Vardı Ayça (not tarihi 12 Temmuz 2010)

“Hı hı haklısınız dedi, aşkı doğuran acıyla baş başa kalma”. Gülümsedi, başını öne eğip iki yana 
sallayarak “Bundan hiç kurtuluş yok mu” diye sordu.

“Kurtulmak mı” dedim ben de gülümseyerek, “Elbette yok, peki ister miydin” diye kışkırttım onu.

“Belki de” dedi, “Hep bu acıyı yaşayacaksam”. 

“Düşünsene Ayça, bizim ilişkimizde bile zihnin belirli bir zaman sonra benim de alt tarafı bir 
insan olduğumu hissederek bir kırılma yaşadı. Hiç bir kırılma hissedilmeyecek bir mutlak güven 
duygusu mümkün olabilir mi? Biraz karışık sordum. Zor zamanında seni tutabileceğini hissettiğin, 
mutlak güven yaşadığın bir ilişki, doğal güçsüzlüğümüz dediğimiz içimizdeki ölüm saatinin yol 
almasından bizi kurtarabilecek kadar güvenilir mi? Bana güveniyorsun ama çok güvendiğin ben bile 
kendi içimdeki ölüm saatimi kontrol edemiyorsam gerçekten seni her şeyden koruyabilecek kadar 
güçlü müyüm? Sence herkesin bebeklikten beri hissettiği bu her şeyden tam korunamayacak olma 
duygusunun doğurduğu gizli acı yok edilebilir mi?”

“Ayça, acı hep vardı aşk sadece bunu sana yeniden hatırlattı.”

Saat 09.12

Bay Z’nin Asistanlara Konferansından ( konferans kayıt tarihi16 Ocak 2065)

İnsan canlısında daha 18-20 aylık gibi çok erken dönemde anne-babası gibi büyük olma 
duygusu belirir. Miyelinizayonun başladığı 18. aya kadar hareket becerilerini geliştirme ve “yabancı” 
ama annesi-babası yanında olduğu için güvenilir olan çevredeki nesne ve uyaranları merak etme, 
keşfetme güdüleri ön plandayken bu aydan sonra önce büyük olmayı taklit etme sonra taklit 
sürerken “büyük ve yeterli” olduğunu “zannetme” ön plana geçer. 

Miyelinizasyon, sinir hücrelerinin birbirleriyle bağlantı kurdukları uzantıların miyelin adı verilen 
bir kılıfla kaplanması sürecidir. Bu süreç sinir ileti hızını yani hücreler arası haberleşme hızını artırır. 
Bu bebek-çocuğun 3-4 ay gibi kısa sürede davranışlarını kontrol etme, konuşma gibi yetilerinin 
gelişmesini sağlar. Bu gelişim şu görüntüye yol açar: Bebek-çocuk için kendi gerçekliği bu aya kadar 
anne-babasının bulunduğu yerken bu aydan sonra “ben de onlar gibi yeterliyim” duygusuna ve 
deneyimsizliğinin farkında olmadan kendi gerçekliğini kurmaya “yeltenmesine” yol açar. Ne olursa 
genelde bu “sularda” olur. Anne-baba hayır “yetersizsin”i hatırlatırlar ona. Anne-babasına mutlak 
güven duygusu ile bağlı ve her koşulda yanında olmalarına alışmış insan canlısının çocuğu için farklı 
bir yaşantı başlamaktadır: Anne-babasının onaylamadığı hatta kendisini cezalandırdığı, yani “kötü” 
bir anne-babanın ortaya çıktığı bir dönem. Yaklaşık bir yaşında yavaş yavaş gelişmeye başlayan ilkel 
ülküleştirme bu dönemde ilk yapılaşmış nüvelerini oluşturur. İyi anne-babası, kötü anne-babasından 
onu koruyacaktır. Kötü anne-babasının bir kabahat olarak değerlendirdiği bir davranış sonrası 
bebek-çocuk iyi anne-babasını ortaya çıkması –ya da kötü anne-babasının ortaya çıkmaması- için 
çeşitli davranış tepkileri kullanmaya başlar. Ne yazık ki iyi anne-babası onu kötü anne-babasından 
koruyamamaktadır, çoğu kez de koruyamayacaktır. Bebek çocuk çaresizdir. İyi anne babası tarafından 
adeta –tamamen olmasa bile- terk edilmiş gibidir, yalnızdır ve kendi koruyamayacak bir çaresizliğin 
içindedir. Kötü anne-baba bebek-çocuğun bu yalnızlığını pekiştirirler üstelik. Pekişmiş olan bu 
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yalnızlığın, anlaşılmamışlığın çaresizliği bebek-çocuğun zihninde ülküleştirilmiş bir anne-baba fanusu 
yaratır. İyi anne-babası bir gün ülküleştirdiği anne-baba imgesi gibi davranmaya başlayacak ve kötü 
anne-babayı engelleyecektir, hep yanında olacaktır. Buna koruyucu bir fanus diyebiliriz. Bu koruyucu 
fanus bebek-çocuğun yetersiz olduğu ne kadar keskin hatırlatılırsa o kadar “şişkin” olacaktır. Başka 
bir deyişle bebek-çocuk ne kadar ezilirse o denli şişmiş, ülküleştirilmiş bir anne-baba imgesi zihinde 
gelişecektir.

Saat 09.16

Sayın Dr. Ogan Bey’in Proje Ön Raporu –ÇOK GİZLİ- (rapor tarihi 2 Mart 2079)

Ay’da oluşturulacak topluluk için “Ülküleştirme Aşılama” programı şu temel kavramsallığa 
dayanmaktadır:

İnsan zihninde çocukluğunda oluşmuş “idealler” yani ülküler bulunmaktadır: İlkel ülküleştirme 
(primitive idealizasyon), Ben ülküsü (ego ideali), ülküsel ben (ideal ego) ve yüklendirilmiş ülkü 
(yüklendirilmiş ideal). İlkel ülküleştirme insanın yetersizlik duygusundan korunmak için bir insanı, 
kurumu ya da kavramı kendi yaşam amacı haline getirmesidir. “Ülküsel ben”in oluşması da 
aynı kökenden kaynaklanır. Bu kez yetersizlik duygusundan koruyan kişinin kendisi hakkındaki 
fantezileridir. Kişinin içinde kimsenin farkında olmadığı bir cevher, bir aristokratlık, kahramanlık vardır. 
Güncel yaşamda çaresizce içindeki bu “ülküye” ulaşma çabaları gözlenir. Bu iki ülküleştirme tipi birer 
yanılsama, görüntüdür. Gerçek değildir, bu nedenle güncel yaşamda bir gerçeklik oluşturamazlar. 
Ben ülküsü ise tamamen gerçek bir yapı olarak kendini gösterir. Ebeveynler tarafından uygulanan 
kurallarla oluşmaktadır. Şöyle bir insan olmanı istiyorum önermesinden gelecekte başbakan olmalısın 
biçimindeki önermelere kadar uzanan bir spektrumdur bu. Yüklendirilmiş ülkü ise ebeveynlerin kendi 
olmak istedikleri ama olamadıkları ülkülerini aşılamalarıdır. 

Gerçekçi bir dışa yansıması olan ben ülküsüdür ancak diğer ülküler az ya da çok ben ülküsünü 
etkileyebilir ya da tamamen ben ülküsünü oluşturabilir. Örneğin bir insanın ben ülküsü yaşamında 
kendi “ruh ikizini” arama çabasından oluşabilir. Bu durumda o kişinin ilkel ülküleştirmesinin ben 
ülküsünü de oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ya da babasının çok istediği ancak olamadığı, örneğin 
müzik alanında –çoğu kez yeteneği olmadığı halde-  bir virtüöz olma çabası ben ülküsünü 
oluşturabilir. 

Şimdi projede isteğimiz, Ay Kenti’ne gönderilecek kişilere “farklı bir dünya, farklı bir toplum” 
oluşturma ülküsünü aşılamak olduğuna göre amacımız bu kişilerin ben ülküsünü yeniden 
yapılandırmak olmalıdır. Ben ülküsünü yapılandırırken özellikle ilkel ülküleştirmenin bu yapının içine 
tamamen katılmasını sağlamamız gerekmektedir. Başka bir deyişle bu kişilerin zihinlerinde şöyle bir 
yeniden ülküleştirme yapısı kurulması uygun olacaktır: Ay ve Ay’daki toplum, kişinin zihnindeki ilkel 
ülküleştirme sistemine, yetersizlik duygusunu tam olarak giderecek tek “şey” olarak işlenmeli ve 
bunun aynı zamanda ben ülküsü haline getirmesi sağlanmalıdır. 

Bu aslında çeşitli dinsel ve diğer inanç sistemlerinin bir amaç olarak kabul ettirilmesi gibi tarihte 
örnekleri olan bir yöntemdir; ancak projenin zamana yayılması katışıksız bir Ay topluluğun oluşması 
için oldukça güçlü risk etkenleri içerecektir. Zamanında bir komutla kendisine verilmiş görevi yok 
olma bahasına uygulamaya geçen hücre insanlar oluşturulmuştu. Projenin kısa sürede amacına 
ulaşması için hücresel ve toplumsal insan sistemi oluşturmak için kullanılan kimi yöntemlerden 
toplum sistemi için etkili olanlarını kullanabiliriz. Ben “havuzda ses dansı” adını verdiğim yöntemi 
öneriyorum.

Saat 09.25

Havuzda Ses Dansı (kayıt tarihi 2 Nisan 2080)

Sana bir şey olmayacak, öyle dediler değil mi Aytan?  Peki, yolculuğa hazır mısın? 

İçinde gizli bir ürkme gizli bir panik duygusu yaşıyorsun. Gözlerini kapattılar. Vücudunu gri renkli 
tuhaf bir giysi sarıyor, hiç bir uyaran sende bir dokunma hissi yaratamıyor. 

Yavaşça aşağıya indirildiğini hissediyorsun. Ben söyleyeyim indirildiğin yer büyük bir su dolu 
havuzun tam orta derinliği. Önce çok çabuk alışacağın çok güçlü olmayan bir basınç hissediyorsun, 
sonra kulakların ve gözlerin baştan beri kapalı olduğu halde farklı tür bir sessizlik ve farklı tür bir 
karanlık. Yer çekimsiz bir boşlukta asılı gibisin. İlk alışma döneminden hemen sonra zihninin otomatik 
saati çalışmaya başlıyor.  Yarım saat geçmiş olmalı, şimdi de üç saat. Sekiz saat mi oldu Aytan? 
Farkında değilsin değil mi zihnin zamanı kaçırmaya başladı değil mi? Zamanın sadece karışmaya 
başladı, daha bu bir şey değil. Yirmi dört saatten sonra zaman yanında olmayacak. 

Bir gerçekliğin olmadığı yere hızla sürükleniyorsun.

Uykun geldi ama bilmediğin bir şey var, uyuma iznin yok. Burada bulunacağın süre içinde 
hissedebileceğin yegane uyaran, elektrik. Uyku başladığında seni uyandıracak şiddette elektrik 
geliyor. Merak etme havuzdan çıktığında elektrik uyaranına bağlı rahatsızlık hissin de giderilecek, 
yine rahat uyuyabileceksin.

Aytan insan beyninin uyaransız yapamayacağını biliyor muydun? Uyaransız bir beynin kendi 
minimum etkinliğinde çalışmaya “çekileceğini” ve dışarıdan gelecek ilk uyarana çok duyarlı hale 
geleceğini biliyor muydun?

Boşlukta yeterince uyaransız kaldığını düşünen bir ses kulağındaki kulaklıklardan beynine bir 
şeyler fısıldamaya başlıyor: “Ay sensin. Diğerleri de sensin…”

Zihnindeki örtük belleğe ekilen

 yeni ülkülerine ve yeni gerçekliğine hoş geldin Aytan. 

 

Saat 10.45

Benim Zavallı Asistanım (not tarihi 02 Eylül 2072)

Notlarını okudum Ogan. İlkel ülküleştirmeyi bebek-çocukken yaşadığımız hayal kırıklıklarına 
bağlaman konusunda seninle aynı düşüncedeyim. Seninle çalışmalarımızı gözden geçirme fırsatı 
bulursan içimize aldığımız gerçek anne ve babamızın imgeleri nedeniyle bu hayal kırıklıklarının her 
zaman aynı canlılıkta kaldığını / kalacağını konuşmuş olduğumuzu göreceksin. Zihnimizdeki gerçek 
anne babanın eleştirileri ve yargılamaları bu hayal kırıklıklarımızı sürekli canlı tutmaktadır. Bu nedenle, 
ülküleştirilmiş bir anne-baba imgesi her insan zihninde bu hayal kırıklıklarının acısını azaltabilmek için 
çocukluktan itibaren bir biçimde kurulmaktadır. Çocuğun anne-babası günün birinde değişecek, bu 
ülküleştirilmiş anne baba gibi olacak ve çocuk tüm hayal kırıklıklarından, bunların doğurduğu acıdan 
“arınacak”. Ne güçlü bir umuttur bu ve ne güzel bir hayal.  

Aşk biliyorsun şöyle kuruluyor Ogan. Zihnimizde karşı cinsiyetle, eşcinselsek kendi hemcinsimizle 
ilgili fizik yapı ve davranış tarzını içeren bir imgenin içine ülküleştirilmiş anne-baba imgesi yerleşir. 
Karşılaştığımız kişi, zihnimizdeki bu imgeye iz düşen bir kişiyse, imgemizin içine yerleştirmiş 
olduğumuz ülküleştirilmiş anne-baba imgesi de bu kişiye yansıtılır. 
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Diğer yandan nesnel olarak Aşk “hissetmenin” iki tipi üç görüntüsü var Ogan. Birinci tipte iki 
görüntü yer alır: Hormonların görüntüyü aşık olunacak imgeye çevirmesi ve görüntünün hormonları 
kışkırtacak bir aşk imgesi olarak algılanması. İkinci tipte ise tek görüntü bulunmaktadır. Hormonlarla 
hiç ilgisi olmayan bir tip. Zihindeki imgenin karşıdaki nesneye yansıtılıp nesneyi kendi istediği 
görüntüye çevirmesi. İkinci tip ne kadar fazla birinci tip görüntülerine bulaşırsa aşk acısının “derin” 
olma riski o kadar yüksektir. Sadece ikinci tipin neden olduğu “aşk”ta ise hiç şans yoktur. Görüntüye 
ulaşıldığında gerçekle karşılaşılacağı için çok yoğun bir hayal kırıklığı, ulaşılamadığında ise çok 
yoğun aşk acısı yaşanacaktır. Oysaki birinci tipte –eğer ikinci tip işin içine karışmıyorsa- hormonların 
isteği gerçekleştiğinde aşk duygusu ya bitecektir ya da sevgiye dönüşecektir. Hormonların isteği 
gerçekleşmediğinde geçici ve genelde bir, iki ay ile sınırlı agresyon, kızgınlık ya da hayal kırıklığı 
yaşanacaktır; ancak ikinci tip çoğu kez birinci tip görüntülerine bulaşır. En yalın haliyle düşünecek 
olursak işte sonunda içimizdeki hayal kırıklarının acısını dindirecek “şey” ile karşılaşmışızdır. 

Sen bunun bir zayıflık, tedavi edilmesi gereken bir şey olduğunu hissettiriyorsun notlarında. “Aşk 
acısı sadece bastırılır, bu nedenle kişinin aşkı tedavi edilmediği sürece aynı aşk acısını başkalarıyla 
tekrar tekrar yaşayacaktır” diyorsun, bir bakıma haklısın ama neyin tedavi edilmesi gerektiği 
konusundaki çıkarımında yanılıyorsun Ogan. 

Şunu daha bilmiyorsun tabi Ogan, insanların patolojik narsisizm olarak etiketledikleri şey aslında 
genetik kodların istediği bir şey. İlginç bir biçimde insan canlısının genetik kodları iki ile üç yaşları 
arasında, anne-baba ne kadar tahammüllü olursa olsun, her türlü tahammülü zorlayarak kendisinde 
bir kırılma yarattıracak biçimde evirilmiş. İlk on ay içinde güvenli bir bağlanma geliştirmiş olsa bile 
2-3 yaşlarında insan canlısının çocuğu kendini gerçekleştirme dürtüsünün etkisiyle az ya da çok 
uyumsuzdur. Kırılmayı oluşturan unsur bebek-çocuğun “Kendisi Olma” çabasını gerçekleştirme 
tarzında bulunuyor.

İnsan canlısının bu özelliği nedeniyle “Acı” hep vardır Ogan. Ülküleştirilmiş anne-baba imgesi bu 
acıya katlanabilmek için az ya da çok her insan canlısının çocuğunda gelişecektir. Bir gün gerçek anne 
babamız bu ülküleştirilmiş anne babamız gibi olacak ve bu “acı” kaybolacak umududur bu “acıya” 
katlanabilirliği artıran. Günün birinde aşık olduğumuzda yaşadığımız, bu umudun gerçekleştiği 
yanılsamasıdır. Aşık olduğumuz kişi “bizden gittiğinde” içimizde hep var olan bu acıyla bir anda 
çırılçıplak baş başa kalırız. Bu acıyı asla gideremeyecek olmanın umut kırıklığı ve yoğun çaresizliği de 
bu acıya katılır. Aşk acısı denilen böyle bir şeydir Ogan. Her aşk bittiğinde ya da söndüğünde acı ya 
da boşluk hissi olarak duyumsanan bir hayal kırıklığı ya da bir burukluk oluşturur, hatta bazı insanlar 
için zamanla sevgi duygusuna dönüştüğünde bile. Bu nedenle kimi insanlar eşimi seviyorum ama 
aşka gereksinim duyuyorum da diyebilirler. 

Aşk “halini” tedavi etmek gerekir dedikten sonra, yani yola çıktığın yer yanlış olunca ister istemez 
yanlış çıkarımlara gidiyorsun. Zihindeki ülküleştirilmiş imgeyi toplumsallığın ülküleştirilmesine 
yöneltilmesi gibi ilkel ülküleştirmeyi evcilleştirme anlamına varacak vurgular içeriyor düşüncelerin. Bu, 
insanın kendi bireysel sürecini yok etmeyi getirir Ogan.

Şunu unutma her terapi bir felsefeye dayanır, aşk ve aşk acısıyla uğraşmak bir terapiste hangi 
felsefenin içine düştüğünü gösteren, sanatındaki en açık durumdur. Kendi aşk duygunun nasıl bir 
şey olduğunu bilmeden aşk acısının insanı nasıl bir derinliğe çektiğinin farkında olamazsın.  Başka 
bir deyişle kendi yetersiz, çaresiz, özel olduğunu hissetmek isteyen tarafının adını koymadığın, 
koyamadığın sürece insanı ve insan davranışını anlamaya değil kontrol etmeye yönelirsin. Farkında 
olmadan totaliter bir felsefenin kucağına yatarsın Ogan. 

Saat 11.05

Gözaltındaki Bay Z’den Ogan’a (gözaltı müdürlüğü sakıncalı bulduğu için Sayın Dr. Ogan’a 
iletilmemiştir - 5 Temmuz 2079) 

Ogan sana imgesel, ülküleştirilmiş umudun insan yaşamında nerelere yansırsa neler olabileceğini 
hatırlatmak için yazıyorum. 

İlkel ülküleştirme ve beraberindeki ülküleştirilmiş umut, ben ülküsüne yani kendimizle ilgili 
gerçekleştirmek istediğimiz amaçlara doğru yansıyabilir, böylece yaratıcı bir üretkenliğe hizmet 
edebilir. Bu arada ben ülküsünü tanımlarken insanı nesne olarak ele alan tanım sınırları içinde 
kalıyorsun Ogan. İnsan canlısının kendini gerçekleştirme dürtüsüne yeterince izin verildiği ebeveyn 
davranışında, ben ülküsünün, kişinin kendi sentezlediği kuralları da içeren özerk bir yapıya da işaret 
edebileceğini atlıyorsun. Zaten ben ülküsü ne kadar kişinin kendi özgünlüğüyle kurulmuşsa bu aynı 
zamanda ilkel ülküleştirme yapısının, yani anne-babaya bağlı hayal kırıklıklarının o kişide o kadar az 
olduğu anlamına gelmektedir. 

İlkel ülküleştirme kadın-erkek ilişkilerine yansıtılıp sürekli bir aşk duygusu arayışına itebilir. 
Hiç itirazım olmaz buna, kişinin kendine kalmış bir durum olarak değerlendiririm. En kötüsü 
ilkel ülküleştirme ve bunun yansıması olan ülküleştirilmiş umut bir insana, bir kuruma, bir 
inanca yansıtıldığında kişinin bireyselliğini yok edecek bir fanatizme, ırkçılığa ya da totaliter bir 
toplumsallığın “vecih” halindeki parçası olmaya neden olabilir. İşte bu son durum çok tehlikelidir 
Ogan.

Ogan farkında olmadan gizli tanrısallığa gidiyorsun. İnsanların ilkel ülküleştirmelerini beyin 
yıkama yöntemi ile tek bir nesneye yönlendiriyorsun. Onların bireyselliklerini ellerinden alıp 
tek bir şeye ait kılıyorsun. Tek bir lidere, tek bir kuruma, tek bir varoluşa mahkumiyet. Ne için, 
sözüm ona hizmet ettiğin totaliter beyinlerin ilkel ülküleştirmeleriyle kaynaşmış ben ülkülerini 
gerçekleştirebilmeleri için. Bu insanlar insanları değil kendi tanrısal güçlerini hissetmek istiyorlar, 
başka bir deyişle ülküleştirilmiş ben fantezilerini gerçek kılmaya çalışıyorlar. Aşiret sistemlerinden 
tarikat oluşumlarına hatta Almanya’daki Nazi yöntemine kadar giden insanı yapılaştırma örneklerine 
benziyor bu yöntem ve hep bir yanılsama olarak kalacak Ogan.

 Saat 23.37

Ayça’nın Terapisiyle İlgili Ek Notlar (not tarihi 13 Temmuz 2010)

Aşk kırılması evet, sadece bir hayal kırıklığı ama içteki hangi düzeydeki bir acı duygusunun üstüne 
geliyor, önemli olan bu. Ay hayali kırıklığından diğer yarımızı kaybetmenin kırıklığına kadar giden 
bir spektrum bu. Hatta bir “hiç” olarak hissettiğimiz benliğimizi bu hiçlikten kurtaracak yegane şeyi 
yitirme duygusuyla benliğimizi yok etmeye kadar gidebilecek bir durum. Oysa her aşk sonlanır, 
sonlanamıyorsa bu da hastalıklıdır, ülküsel ben duygusuna yansıtılmıştır. Aşk biter sevgi duygusuna 
dönüşür, dönüşmezse ilişki de biter.

Ayça bir sonraki seansta sana şunları anlatacağım: Bu acıdan ürkmene gerek yok. Belki sadece 
bir ürperti, haklı bir ürperti, yaşayan ve sonunda ölecek olan bir organizma olduğunun artık farkında 
olduğun için. Bu acı nedeniyle zihninde oluşmuş olan imgenin ne anlama geldiğini bilmek, belki 
terapinin amacı bu. Düzelme aşk duygusunun ya da aşk duygusunu sağlayan acının engellenmesiyle 
ilgili değil Ayça. Düzelme, zihindeki ideal imgeden beklentinin tedavisiyle ilgili Ayça. 

Adı insan olan bir canlı organizma olduğun gerçeğini tedavi edemem Ayça. 

Saat 24.00

Aytan (not tarihi 18 Mayıs 2084)  

Yeni toplumundan ayrıştırıldın Aytan. Kendini donmuş kalmış gibi hissediyorsun. Ay’ın ve hayatta 
olduğunu sandığın Ayduru’nun hem çok yakınında olmak hem dokunamamak. Ulaşamamanın 

http://www.bilisimdergisi.org/s173

bir öykü

http://www.bilisimdergisi.org/s173


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1492015 ŞUBAT148

acısı ve ulaşmaya ihtiyaç duymanın yol açtığı suçluluk duygusu birbiriyle çatışıp seni 
donuklaştırıyor.

Çocukluğunda “annendeki aynanın kırığından” çarpılarak Ay’a yansıyan ışığın sana 
gösterdiği Ay değildi Aytan, o senin aşkındı. İçindeki bir refleks Ay’daki o parlaklığın 
ulaştığında seni bütünleştirecek şey olduğunu söyledi. İçindeki bir bebeğin boş algısıyla 
ve büyülenmiş gibi gözlerini kırpmadan içine aldın gökyüzündeki Ay Işığını. Beraberinde 
ayın her türlü halini; tutulmasını, batmasını ve kırılmasını. Onunla birlikte farkında olmadan 
tutuldun, battın ve kırıldın. 

Bundan yararlanıp seni “hiç bir şeye” dönüştürdüler Aytan.

 Saat –saptanamıyor-

“Tüm Zamanların Oyunu” Adlı Eserden Bir Parça (yayın yılı 11 Kasım 2161)

(Bay Z cam masasının önünde oturmaktadır. Bir kamera gibi odadan yavaş yavaş 
uzaklaşmaya başladığımızda odanın bir tiyatro sahnesinde yer aldığını görürüz. Sahnenin 
odanın dışındaki bölümünde tamamen hareketsiz, yüzünde maske gibi bir gülümsemeyle 
Kukla durmaktadır, ancak bu kez elinde her zaman görmeye alıştığımız dosya kağıdı 
bulunmamaktadır. Bay Z koltuğundan kalkıp odanın kapısına gelinceye kadar Kukla 
hareketsiz kalacaktır)

Bay Z: (gülümseyerek) Büyük projeler. İnsanların zihinlerini hem bugünde hem gelecekte 
esir almak için kullanılan devasalıklar. (Ayağa kalkar odanın kapısına yürür, Kukla’ya doğru 
seslenir) Kukla gel buraya. (Kukla yüzünde gülümsemeyle odaya yönelir) Ay projesi ne oldu?

Kukla: Henüz bir toplum yaratamadık ama vazgeçmiş değiliz. 

Bay Z: Ya hiç başaramazsanız?

Kukla: En azından insanlığın en “ulvi” girişiminin bir kanıtı olarak Ay Üssü gelecek tarihe 
bir anıt olarak kalacak.

Bay Z: (Güler) Bir anıt! Bir anıt ha, yani bir toplu mezar anıtı! Anıtlaştırılmış toplu mezar 
piramitleri ve toplama kamplarına bir yenisi daha yani.  Neyse gel bak sana ne vereceğim.

(Bay Z sahnedeki cam masasına doğru gider. Küçük tekerlekli, sabırsız koltuğuna 
oturarak masaya doğru tekerleklerin üstünde kayarak yaklaşır ve masadaki bir kağıda şu 
notu yazar)

“Ay battı, ötede gündüzde doğuyor şimdi. Endişelenme küçük çocuk gündüzdeki Ay 
da senin”

(Bay Z ayağa kalkar, elindeki kağıdı Kukla’ya verir, gözaltı odasından çıkar, sahneden 
iner, bize yaklaşırken gülümseyip başını hafif öne eğer ve elini sallayarak yanımızdan geçip 
kaybolur)

(Kukla ağzında maske gülümsemeyle ve eline yapışmış kağıtla sahnede durmaktadır, bir 
sonraki oyun başlayıncaya kadar orada hareketsiz kalacaktır)

Bir sonraki oyun hemen başlar.
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