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Önsöz
Farklı türlerde eserler veren, zengin bir külliyata sahip küçük İskender, sadece sözcükleri değil, türleri de özgürleştirmek ister. Şiirlerinde olduğu gibi düzyazılarında da dilde ve biçimde olsun, içerikte
olsun kural tanımaz - türlerin sınırlarını zorlayarak uçlara uzanır. Yazınsal türlerin geleneksel yazma yöntemlerine, anlatısal yapıların kurgu, kural ve kalıplarına bağlı kalmadan özerk metinler oluşturur. ‘Metin-şiir’ ya da ‘şiir-metin’ de diyebileceğimiz bir tutumla yazarken şiiri
düzyazıya, düzyazıyı da şiire yakınlaştırır, onları birbirine bakışımlı bir
hale getirir. Kendisi de bir söyleşisinde, “özgür metinler”inden ve bunlar içine yayılan küçük oyunlarından söz eder. Burç Hikâyeleri adıyla
yayımlanan bu kitabında da düzyazıdan şiire, anıdan denemeye farklı
türlerin özelliklerini taşıyan oyunbaz metinler yer alıyor. 1993’te yayımladığı İkizler Burcu Hikâyeleri’ne “Balık Burcu Hikâyeleri”, “Id” ve
“Öksüz Burçlar”ı da ekleyerek genişlettiği bir kitap Burç Hikâyeleri.
Hiçbir burcu öksüz, hiçbir burcu yazılmamış bırakmak istemez gibidir İskender.
“tüm solaklara, / tüm ikizler burcu insanlarına, / tüm cinsel azınlıklara, / ve / verlaine’in rimbaud’ya / sıktığı kurşuna” adadığı, “rock
manifesto” ile başlattığı Burç Hikâyeleri’nde “i’m your man(hattan)”
şiirinden “isteseler, çocuklar, ölmezler,” metnine, “carmina burana”dan
“wednesday morning, 3 a.m.” ve “my body is my castle”a, “tilt
sineması”ndan “porno analizleri”ne, “kriminal varsayımlar”a ve “Ünlü
Aşk Şiirleri” başlığı altında Boris Vian’dan Mehmet Günsür’e Uma
Thurman’dan Brad Pitt’e, James Dean’e, Janis Joplin’den Uzay
Heparı’ya Türkân Şoray’a, İlhan Mansız’a Marilyn Monroe’ya akrostiş
biçiminde yazılmış yirmi iki şiire yer verir. Portofino ile Ankara’yı,
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Dublin’le Şile’yi, Katmandu’yla Olympos’u, İzmir’le Beyoğlu’nu yan
yana getirir. Hart Crane de vardır bu metin-şiirlerde, Hüseyin Avni
Dede de. Baudelaire de vardır Edip Cansever de; James Joyce, Sait
Faik, Oscar Wilde, Orhan Veli, Neyzen Tevfik ve Bukowski de…
Alice’le Pinokyo, Peter Pan’la Red Kit, The Doors’la Pilli Bebek,
Nirvana’yla Pentagram birbirlerini yadırgamaz.
Bir çoklu koro, bir zengin orkestra gibidir bu kitaptan taşanlar.
Taşan bir kitap bu. Katlanan, kanatlanan, aşkın, delişmen, yoğun, parçalı, tekrarlı, şiddetli, pervasız, iştahlı bir kitap. Kışkırtıcı, denetimsiz,
cesur, dobra, kalabalık, gürültücü, arzulu bir dil bu. Esinleyici, bulaşıcı,
aşırı, riskli, ironik, kara bir söylem. Samimiyetin, cüretin, şefkatin, itirazın, isyanın kitabı bu. Bizden alıp bize veriyor büyüttüğünü de öldürdüğünü de, düşündüğünü ve düşlediğini de, âşık olup yenildiğini
de, karşı çıktığını da, aldandığını ve aldattığını da. Bu dünyadan ben
geçtim, ben bu dünyadan böyle geçtim demenin kitabı bu. Bir lades
kemiği gibi kırılmanın, tüm iktidarlara kafa tutmanın kitabı bu. Sözcüklerin arzulu ve şiddetli ve kanlı bir dansa kalktığı bir kitap bu.
küçük İskender, siyasal iktidar ve otoritenin verili yaşam biçimine, ahlaktan aileye toplumsal kurum, kural ve değerleriyle ekonomik
ve kültürel düzenine meydan okumuş bir şair. Söylen(e)meyenleri
söylemiş, yazıl(a)mayanları yazmış bir şair. Kapitalist sistemin, yabancılaşmadan iletişimsizliğe değişen, yozlaşan görünür karmaşasıyla yetinmeyerek yeraltı dünyasının gizli, karanlık odalarının kapılarını da
açmış bir şair. İnsanın cinsellik, saldırganlık ve şiddet gibi bastırılmış
arzu ve tutkularını, egemen ahlakça sapkınlık sayılan eşcinselliği, bilinçaltının derinlerinde uyuklayan aykırı duygu ve düşünceleri özgürlüğüne kavuşturmuş bir şair.
O, hem yaşamında hem de yazdıklarında geleneğe, baskıya, yerleşik ve alışılmış olana aldırmadan seçme özgürlüğü yadırganan, yasaklanan, toplumca dışlanan, ötekileştirilen ve suçlananlardan yana koymuştur tavrını. Var olanın, somut gerçekliğin farklı yönlerine, bizden
gizlenenlere, görmezden gelinenlere dikkati çekmiş; dayatılan, verili
anlamlandırmaları sorgulamış ve parçalamıştır.
Değişik toplumsal sınıf-tabaka ve alt kültürel gruplardan, farklı
yaşam biçimleri, farklı dünya görüşü ve değerleriyle, dilleriyle, büyük
kentlerde bir arada bulunan parçalanmış kişilikli bireylerin oluşturduğu kaotik ortam ve durum, onun çok boyutlu metinlerine tüm şiddetiyle yansır. Yakın temastır onun yazdıkları. Yakıcı biçimde değer okuruna.
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Faşizmden anarşizme ve Marksizme ideolojilerle, edebiyattan sinema ve müziğe kültürel alanla, sanatla ilgili özgün ve eleştirel düşüncelerini içeren bu metin-şiirlerde küçük İskender, kendinden söz ederken, belirli bir kişi ya da olayı anlatırken bile dünyayı, yaşamı, insanı,
ilişkileri, haksızlıkları, ekonomik, bürokratik, hiyerarşik yapıdaki ahlaksal çürümeyi, kültürel yozlaşma ve sığlaşmayı dile getirir. Yaşadıklarının, gördüklerinin onda yarattığı izlenim ve çağrışımları, kendi ve
başkaları ekseninde, çağdaş bir duyarlıkla, muhalif bir tutum ve dille,
kurmacadan / öykülemeden çok, somut gerçekliği zengin göndermeler, anıştırma ve alıntılarla, kimi zaman sokak dilinin, argonun, kara
mizah ve ironinin canlılık ve renkliliğini, kıvraklığını da katarak saptamaya yönelir.
küçük İskender, metni bir söylemin üretim etkinliği ve sorgulama
olarak gören, “Metin ölçülüp biçilir bir nesne olarak düşünülemez”,
“Yazı bedenden geçer,” diyen Barthes gibi ya da kişisel olanın siyasal
olduğunu vurgulayan Deleuze’ü doğrularcasına yazdığı metinlerinde,
otoriter düzeni, verili yaşamı, bireyin ve bedenin özgürlüğü bağlamında sorgular. Gerçekliğin “her zaman sıkıcı” olduğunu savunan şair, onu
dönüştürmek için üstgerçekçi/fantastik öğelere de yer vererek saldırganlığı, baskıyı, yabancılaşmayı, sadizmi, işkenceyi ve katliamları anlatırken içindeki kötülüğü değil, toplumdaki kötülüğün şiddetini yansıtır. İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini kesin olarak birbirinden ayıran dinsel, ahlaksal, metafizik, düalist yaklaşımları yadsır. İnsanı, bedensel
arzu ve tutkuları, duygu ve değerleri, çatışma ve çelişkileriyle, diyalektik karşıtlıklarıyla, iyilik ve erdemleri yanında, suç ve kötülüklerinden
de soyutlamadan varoluşsal gerçekliğiyle ele alır. Bu bağlamda siyasal
ve yazınsal iktidarlarla, otoritelerin egemen etik ve estetik anlayışlarına boyun eğmez. Doğru, yanlış, suç, erdem gibi kavramları kişisel, özgür iradesi ve seçimiyle yeniden anlamlandırır. Bataille’ın kötülüğü
ahlak yoksunluğu değil, egemen ahlaka karşı bir “yüksek ahlak” olarak
niteleyen görüşü paralelinde, bizden gizlenen, görmezden gelinen ve
çarpıtılan kimi gerçekliklerin aslında koşullandırıldığımız gibi olmadıklarını gösterir. Nietzsche’nin “yaşamsal yanılsama” diye adlandırdığı
bu körlüğe, şeytani bir alaycılıkla ışık tutar.
F. Lyotard’ın vurguladığı gibi, postmodern yazarların metinleri
nasıl ki kabul görmüş kurallara göre oluşturulmayan, önceden söylenmeyenleri söyleyen, görülmeyenleri gösteren metinlerse, küçük İskender’inkiler de öyledir. Okurun, kendince alımlayıp anlamlandırmasına, yani birden fazla anlam ve yorumlamaya açık, çok sesli metinlerdir.
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Çizgi dışı yaşamı, eşcinselliği, kışkırtıcı dili ve sanatıyla ilgili olarak kendisine saldıranların aşağılayıcı nefret diline o da alaylı, hırçın
bir dilsel şiddetle karşılık verir. küçük İskender, yazdıklarının biçimsel
ve içeriksel yeniliğiyle, dili kullanmadaki yalınlık, içtenlik ve doğallığıyla, yerleşik değer yargılarını yerle bir eden duygu ve düşünceleriyle
hem yazınsal iktidarın ve medyanın, popüler kültür ve pop art etkisindeki okur kitlesinin hem de başta gençler olmak üzere eşcinsellerden
fahişelere, alkoliklere ve madde bağımlılarına, uyumsuzlardan, tutunamayanlardan oluşan şiir öznelerine, düzene muhalif grupların dikkatini ve ilgisini çeker, beğenisini kazanır.
Resmî, egemen dili yinelemek yerine onun yerleşik kural ve kalıplarının karşıtı olan, alışılmadık bağdaştırmalarla oluşturduğu benzetme, eğretileme ve imgeleriyle ayrıksı bir dil kullanır küçük İskender. Bir cümlenin oldukça farklı biçimlerde çoğaltılabileceğini söyleyen Chomsky’yi doğrularcasına, sözcük oyunlarıyla en sıradanından,
karşıt anlamlı ya da türettiği, kimilerini asıl bağlamlarından kopararak
kullandığı sözcüklerle ilginç, şaşırtıcı imgeler, çoklu yan anlamlar oluşturur. Sözcükler arasında eskiyle yeni, soylu ile bayağı, yerli ile yabancı ayrımı yapmaz ve bu konudaki tutumuyla ilgili olarak, “… dilimizdeki bütün kelimelere dahi eşit davranırım: En zarif olanıyla en ahlaksız olanı yan yanadır bende,” der. Kimi metinlerinin başlıkları İngilizcedir ve metin içlerinde de çoğu İngilizce olmak üzere çok sayıda yabancı sözcüğe sıklıkla yer verir. Özel adları küçük harfle yazıp kimi
cümlelere küçük harfle başlayarak, noktalama işaretlerini istediğince
kullanarak yazım kurallarına da uymaz; dilin, dilbilgisinin egemenliğine de karşı çıkar.
Özgün dili ve sesi, ayrıksı içerikleri, alışılmadık metafor ve imgeleriyle, ironisi ve yakıcı başkaldırısıyla, istediği biçimde yepyeni bir
dünya kuran küçük İskender’in çoğu kitabında olduğu gibi, Burç
Hikâyeleri’nde de okur, etkin ve üretici bir okuma ile kültürel birikim
gerektiren uyarıcı, sarsıcı ve zamansız metinlerle karşılaşacak.
Gonca Özmen
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ikizler burcu hikâyeleri

bu bölüm, ayrı ayrı
tüm solaklara,
tüm ikizler burcu insanlarına,
tüm cinsel azınlıklara
ve
verlaine’in rimbaud’ya
sıktığı kurşuna
adanılmak zorunda kalınmıştır!

rock manifesto
Yayınımıza Türkçe sözlü hafif hüzünle devam ediyoruz.
Bana mayasıl bulaştır anne! Anne bana uyuşturucu sat! Bana
define haritası ısmarla anne! Bana canavar düdüğü kirala! Anne,
göbekkordonumu geri ver bana! Bana süt ve regl ısıt! Bana rakı pişir anne! Anne beni ahlaksız yetiştir! Anne bana birkaç hormon ve
enzim öner! Bana köpek yarala anne! Anne sen Iron Maiden’a bas
gitarist ol! Anne sen gerilla eğitimi gör, dağlara çık! Anne sen bir
‘Çocukları Kurşuna Dizme Mangası’ kur! Anne sen artık büyü ve
rahat bırak penisimi! Onunla sperm bankalarından kredi temin
edeceğim! Benim yerime askere sen git anne! Sen orospu ol benim
yerime! Anne, sen inan benim yerime sosyalizme! Benim yerime
sen eşcinsel ol anne! Bana Kuran, İncil, Tevrat, Zebur indir anne!
Evlilik cüzdanınızı tuvalet kâğıdı olarak kullanmama izin ver! Erkek sevgilimle evlenirken nikâh memurumuz sen ol anne! Ben bu
dünyanın insanlarından sıkıldım, gideceğim, kafesimin kapısını sen
aç anne! Bana en güzel oyunları sen sergile, en güzel filmleri sen
oynat! Müziğin sesini sen yükselt! Benim yerime onların önünde
sen soyun anne! Yataklarına gir, ruhlarından çık, nefeslerinden art
anne! Bana yine oyuncaklar getir, mamalar yedir, altımı yine sen
değiştir anne!
Yayınımıza Türkçe sözlü hafif hüzünle devam ediyoruz.
Bana Allah’ın olmadığını sen söyle anne! Anne, bir polis devleti vatandaşı olduğunu yalnızca bana itiraf et! Beni artık eve çağırma pencereden akşamları anne! Ben sokağa nüfuz ettim. Ben sokakça emildim. Beni iktidarın kucağına bırakma; düzüleceksem
eğer, beni sen düz anne! Kırıldığım yerde yapıştırmaya kalkma
beni! Bir köre bir rengi nasıl anlatamazsan, bana da hakikati anlatamazsın. Uçan kuşun hayatı değişmiştir; senin gibi malumatsız,
şevksiz, palyaçosuz yaşayamam. Mantarım içime kaçmışsa ve ben
devrilip dökülmeye hazırsam, reklamımı yapma anne! Beni hangi
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umacıdan döllediğini söylemeye hazırlan! İdrarımı iç anne! Aç karnına canlı hamamböcekleri yut, beni unut, artık yüzümü hatırlama anne! Ölümümü hızlandır, büyümeme engel ol, şiirlerimi
okurken osur anne! Hep bir noktayı belirtmeden geçerek konuşmayı terbiyesizlik say! Çok güzel diri taklidi yaptığımı bir sır olarak sakla anne! Bütün hoş delikanlıları bana getir, onların tabanlarını jiletle yavaşça kesip tuz bastıktan sonra ağır ağır yalayacağım
anne!
Yayınımıza Türkçe sözlü hafif hüzünle devam ediyoruz.
Ben odamda ağlarken sen banyoda kan ile duş al anne! Bana
süt ve regl ısıt! Dolunaylarda ulumamdan ürkme lütfen, dostum
şeytan’ın arada bir bizde yatıya kalmasına kızma, içerleme onun tuvalette işerken ‘666 666’ diye bağırarak orgazm olmasına. Kıçıma
bayrak dövmesi yaptırmış olmama sakın sinirlenme anne! Sen oyun
havaları dinleyip göbek at insanlar öldürülürken anne! Silahlarımı
temizle, yağla! Sabahlara kadar mastürbasyon yapmamın nedenlerini araştırmaya kalkma anne! Biz yalnızız. Biz yapayalnızız. Bunun
çok komik olduğunu biliyorum, ama bunu artık sen de öğren anne!
Okumayı sök; sevmek, sevişmek konusunda kendini eğit! Kurumlaşmaya karşı çık, yürüyüşlere katıl, slogan at! Seni de bir binanın
bilmemkaçıncı katından aşağı yuvarlayacaklardır nasılsa.
Yayınımıza Türkçe sözlü hafif hüzünle devam ediyoruz.
Benimle birlikte intihar et anne!
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