Adsızlar Kulübü
Bu başlık hedef kitlemi, olan ve olası
okurlarımın ve okuduklarımın, yazdıklarımın kimliğini
tanımlar. Felsefe ile yapmaya çalıştığım şey, gök
kubbe altında insana özgür olacağı yeni bir çadır
çatmaktır. Ancak kalpten gelen bir açıklıktan sonra
dilsel bir zeminde hakikati sorgulayabilir, mantıksal
sorgulamaları hazmettikçe kalbimizi özgürlüğe
açabiliriz. Sokrates, Sühreverdi, Bruno ve daha pek
çoğu hakikate sadık oldukları için yalnız kalmayı,
hastalanmayı, yavaş veya doğrudan intihar etmeyi,
işkenceyi ve öldürülmeyi kabul ettiler. Tektiler ve
dünyaya karşı yapayalnız durdular. Günümüzde hala
pek çok insan dünyanın kötücül, denetlenemez
egemenliği ve sahtekar iktidarları karşısında aynı
şekilde yok olmaktadırlar. İnsanlığın kıymetlileri olan
bu kişiler en naif, en saf duygularla, karşılıksız kalmış
sevgilerinin titrek mum ışığını kendi içlerinde
koruyabilmek için direnmekte ve hala yalnızlığı,
yokoluşu seçmektedirler. En yakınımızdakilerden en
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uzaktakilere kadar, birbirini hiç tanımayan ve belki
bizlerin de teşhis etmediğimiz bu insanlar “aklın ilke koyuculuğuyla ve insanlık onuruyla çeliştiği
durumlarda günlük gerçeklikten, hazdan, gururdan, sağlıktan, en sonunda da yaşamdan uzaklaşmak”
diye tanımlanabilecek ortak bir özelliğe sahiptirler. Şankarlar, Kemolar, Ekinler gibi, hep böyle
gidenlerimizin arkasından öldük, kalanların varlığıyla da hep yeniden doğduk. Onlar kendilerini saflıkla
niteleyemezler. Ne kendilerinin ne de başkalarının safında olamayacak kadar saflaşmış, arınmışlardır;
hak yemez, kalp kırmazlar; her anlarında her duygu ve insanlık durumunu bir bütün olarak taşırlar; iyilik
ile kötülük, ölüm ile doğum, yenilgi ile zafer, buz ile alev, eril ile dişil kaynaşmıştır ve duyguları her tür
dengesizliği kutlamaya veya reddetmeye hazır bir denge halindedir. Masummuş gibi başkalarının
benliklerine safça alet olmamak için uzak, sorumluymuş gibi başkalarının evrenselleşebilme çabalarını
hoşgörüyle cesaretlendirmek için yakındırlar, yaşam felsefeleri tembellik ve safsata değil kesintisiz
emektir. Hem her olasılığa açıktırlar hem de hiçlikte kaybolmanın şairane sarhoşluğu üzerlerindedir.
Adsız, görünmez insanların neye karşı oldukları ve neyi savundukları için görünmez hale
geldikleri de kolay görünmez. Özel ve kesin bir isteğiniz yoksa siz de buradaki düşüncelerin ve
düşünenlerin konumuzu göremeyeceksiniz! Çünkü konu yüzeyde değil, bir kat aşağıda duruyor. Yüzeye
bakarsanız, insanların kendilerince çok haklı karşıtlıklar halinde görüş ileri sürdüklerini görürsünüz.
Komünist (=şeytan) Rusya ile kapitalist (=ilahi) Amerika veya Sahtekar emperyalist (=şeytan) Amerika
ve dürüst emperyalist (= güvenilir) Rusya; vatansever sağcılar ile vatan haini solcular veya cahil-dinciler
sağcılar ile anti-emperyalist vatansever solcular vs.. Felsefi antropolojik bakış açısı eksik olunca bir ölçü
aletiniz de olmuyor elinizde, doğruyu yanlıştan ayırmak için. Bu görüşleri savunanların hepsi de aynı
insanlar, insani duygularına sahip çıkan ve savunma mekanizmaları yönetilebilen masum, iyi insanlar.
Bir de insani duyguları sömüren ve yönetenler var arkada. Medyada gördüğünüz karakterler ve
yetkililer, politikacılar, memurlar, polisler, bilim insanları, yönetim kademeleri onların sahneye
sürdükleri piyonlar ve hepimiz de bir gün yeteneğimiz görülsün ve sahneye çıkmakla ödüllendirelim
diye sırada bekliyoruz birbirimizi yiyerek. Bizi de piyon yapın! Bu seviyeden konuya bakmak, Marxismi
de aşan, daha genel, ortak bir yer. Antonio Negri ve Michael Hardt bu bakımdan çok doğru yakalamışlar

problemi. Artık filler üzerine bastıkları çimenleri umursamıyor. Dünyanın mini mutlu insan azınlığı biz
insanımsıların evimizde diz dize oturup bir ekmeği bölüşmemize, birbirimizi sevip mutlu olmamıza karşı
savaş açtığını açıkça ilan etmiştir ve tüm gücüyle saldırmaktadır.
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GDO’lu gıdadan silaha her şeyi bize ürettirip gene bize satmakta, biz ölürken de yüzsüzce
ailelerine ve tanrılarına şükranlarını sunmaktadırlar. Herkes sistemin parçası olduğu için artık bu çok
katlı sınıflar arasında bir fark da kalmamıştır. Sadece sistemde yukarıya çıktıkça suçluluk oranı
artmaktadır. Sorun artık işçi-patron ayrımı değildir. İnsanların bu sistemin dışına kaçacak ve sistemi
kendilerine karşı beslemeyecek bir yol bulmaları ve kendi dünyalarında kendi kimlik ve onurlarını
korumanın, geçimlerini ve yaşam tarzlarını yaratmanın, kısaca uyanmanın, başkaldırının ve yeniden
doğumun bir yolunu bulmalarıdır sorun. Yerel yönetim, kooperatifçilik ve kolektivist yaklaşımlar, yerel
başkaldırının kültürünü temsil eden neo Avant Garde sanat, spiritüalist, Marxist, vb. her kültürün
ortaklaştığı bir zemin harekete geçmiştir.
Tarih karşısında kendime ve benim gibi insanların durumuna benzettiğim eski bir filozoflar
grubu var. 10’uncu yüzyılda, Basra’da, iyiliği kimseye bırakmayan siyasal kötülüğün paslı kılıcı karşısında
gizlenirken matematik ve felsefe çalışan bir gurup gizemli hakikat yolcusuna verilen addır “Saf
Kardeşler” (İhvan-ı Safâ). Halkın karşısında kendilerini ayıran, tanrılaştıran iktidardakiler popüler
tarihsel gerçekliğe duyarlı, toplumsal zekaları yüksek olmalarına karşın, kendilerinin de tarihe karşı
tarihsel bir gerçek varlık olmalarının sorumluluğunu alamayacak kadar sahtekar ve fırsatçılardı. Onlar
tarih-üstü olanın mantığını göremeyecek kadar akıl ve bilgi yoksunu ve masumiyetle alay edecek kadar
vicdansızdı. Günümüzde ise durum yapay zeka desteğinde küresel ve mutlak bir kontrole dönüşmüştür.
Dünya’da olduğu gibi, Türkiye’de de akademi,
medya ve siyaset arenası dışında kalmış,
bozulmadan varlığını sürdüren, piyasayı işgal
edenlerden çok daha nitelikli ve çok daha kalabalık
bir nüfus vardır. Dünyanın neresinde, hangi renk
veya kökten olursa olsun, insanlık sevgisiyle bütün
insanlığı kuşatan ve adaletin evrenselliğine
koşulsuz sadık kalan bu birbirinden habersiz, yalnız
hakikat
yolcularının
yalnızlıklarında
yalnız
olmadıklarını, aksine tarihin en onurlu, hakikatte
var olabilmiş, kendilerinden bile gizli, gerçek bir
topluluk olduğunu anlatmak için seçtim “Adsızlar”
unvanını. Neden sustuğumu insanlara anlatamadığım
Ihvan-ı Safa (saflık kardeşliği)

ve anlatamayacağım şey, işte bu, yaşamımı oluşturan toplumsal çevrem, çalışma arkadaşlarım ve
sohbet ettiğim dostlarımın neredeyse hepsinin bu şahsen tanışmadığım insanlardan oluştuğu ve
insanların ancak bu dünyaya girdikçe aslında kendileri ve benimle hakiki bir iletişim kurabilecekleridir.
Varoluşumuzun saflıktan geriye kalan görünüşü, sadece körlemesine benliğini tatmin eden psikolojik
bir tarih çöplüğü ve biyolojik bir gübreden ibarettir.

Aztek duvarları

İnsan olmanın ne demek olduğuna dair yeni bir tarihi başlangıçta bizi yeniden insan yapacak
bir teknik bulmaktır sorun. Bu nedenle arkaik kökler ancak bize esin kaynağı olabilir, çünkü elimizdeki
ilaçların hepsi zehirli! Duvar örmeyi, ne ile neyi neden ilişkilendireceğimizi, tekerleği yeniden
keşfetmeliyiz! Büyük güçlerin ideolojik bir oyuncağına dönen bilim, sanat ve felsefe işlevsizleşmiş ve
teknoloji, zanaat ve ideolojiye dönüşmüştür. Bugün meşru bir bilim, sanat ve felsefe yoktur, bu
disiplinler sona gelmiştir. Bu adlar altında üretilen her şey sahtedir. Kaybedilen şey bunlar değil, bunlar
üzerinden kendini gerçekleştiren insanlıktır. İnsan geri dönüşü olmayan bir türsel bozuluma uğramaya
başlamıştır. İnsanlar bir şeye karşı gelmenin şiddetli dürtüsü içinde patlayacak haldedir ancak neye
karşı geleceklerini bilmeden kendi karşıtlarına atış yapıyorlar ve neye dayanarak bir karşı üretime
geçeceklerini, geleceklerini yapılandıracaklarını bilmiyorlar. Karşı gelinecek şey sizi de üreten, içine sizi
de alan, binlerce yıldır düşmanlık üreten karşıtlıklar kültürüdür, imparatorluk ideolojileridir, kısaca
doğru diye bildiğiniz her şeydir. Kendinizi dahi yıkıp yeniden yapılandırmanız gerekli. İnsan kökensel
olarak ne olduğunu tarih öncesine kadar geri dönüp yeniden hatırlamalı. İnadınızdan vazgeçmezseniz
insanlık sonlanacak.
Adsızlar Kulübü’nün tarih boyunca gerçekten var olan, gerçek dışı ve gerçek, kayıp bir topluluk
olduğunu somutlaştırmak için onların amblemi olmak üzere renklendirdiğim ve altına Japonca
mührümü bastığım resimde içimizdeki saflık ile arzular arasındaki erdem savaşını, Gök ile Yer arasındaki
diyalektik gibi anlıyor ve Anka Kuşu ile Ejderhanın
savaşı ile simgeleştiriyorum. Karanlık insanlar
tarafından her türlü karalamaya maruz kalan,
çarpıtılan hatta naif ve saf olmakla suçlanan bu
insanların temel erdemidir aslında naif olmaları.
Herakleitos’un da belirttiği gibi naiflik bilgeliğin
işaretidir. Uygarlığın olgunluğu çocuklara yakışır
olmasındadır. Benliklerinden arınma ve safi kendi
olma yolunda çabalayanlar ve onları destekleyenler,
tek elemi kalp kırmak ve kalbi kırılmak olan bu
adsızlar topluluğunun sahte iyilere karşı
güçlendirilmesi için bu simgenin kullanılması yolu ile
somutlaşmalarını, bir aracı olarak, kadın-erkek, her
renk ve kılıktan kendilerinin aslında, sanılanın
aksine, ne kadar çok ve ne kadar var olduklarını
görmelerini ümit ediyorum.

“BAŞKALDIRIYORUM, O HALDE İNSANIM”
----------------------------------------------------------------------------------------Aya öfkelenmişim ben, işte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum.
Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum.
Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni.
Ben bir yolunu bulmuşum, yola baş kaldırmışım.
Sevgilim baş çeker, naz ederse, gamlara atar, kararsız korsa beni,
bir kez olsun ah demem, inad için. “Ah”a da kızmışım ben.
Bir bakarsın altınla aldatırlar beni o. Bir bakarsın şanla şerefle aldatırlar beni.
Oysa altın falan istemiş değilim ondan, şanla şerefe hele çoktan boş vermişim.
Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum.
Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim.
Ben öyle bir zerreyim ki, bütün âleme isyan etmişim.
Havaya, toprağa isyan etmişim, Ateşe, suya isyan etmişim.
Altı yöne isyan etmişim. Beş duyuya isyan etmişim.
Altı yön de neymiş, beş duygu da ne?
Ben öyle bir zerreyim ki, bir olan Allah'a isyan etmişim.
Sen bu söze dayanamazsın, çünkü suyun dışındasın.
Şems'e benzediği için ben, Güneş’e bile isyan etmişim.
(...)
Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında
bir aşk ovasını görmüştün hani;
sarfan dallarıyla, ağustos gülleriyle sarmaş dolaş.
Bunu unutma, hatırla ama. (…)
Ey Tebrizli Şems,
dinim aşktır benim, senin yüzünü gördüm göreli,
benim dinim senin yüzünde övünür, ey sevgili.
Bunu unutma, hatırla ama.
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