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“Virüs Virüsleşebilirdi”:  
Buzul Çağının Virüsü’nde Sona Açılmak*1
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Öz
Vüs’at O. Bener’in 1984 yılında yayımlanan Buzul Çağının Virüsü romanı, an-
latıcısı Osman üzerinden dünyaya açılır ve onun algılama biçimleri üzerinden 
fragmanlı bir yapı oluşturur. Bu fragmanlı yapıda metin bir okuma güçlüğü ya-
ratırken aynı zamanda bu güçlük içerisinde neyin nasıl bilinebileceğini sorgu-
latır. Bu bilgi alanı Osman’ın neyi nasıl deneyimlediği üzerinden açılır; onun 
bedeni ve algılama biçimleri üzerinden kurulur. Ancak bu yapı, hiçbir zaman 
bildiğiyle yetinemez; bilinen her zaman yeni bilinmeyenleri getirir ve böylelikle 
entropik bir dünya yaratılır. Bu ise roman boyunca ölüm ve onun bilgisinin ne 
olduğuna anlamaya dönüşür ve bilinebilecek olanın sınırını tahayyül etmeye ça-
lışır. Bunun üzerinden yapısını inşa ederken neyi bilebilmenin ihtimalini kendi 
estetik dilinin sınırları/imkânları üzerinden sorgulatır. Bu yazıda Bener’in bu 
ilk romanında fragman, beden ve entropi üzerinden nasıl bir bilme biçiminin 
ve dünyayı tanıma hâlinin açılmış olduğu tartışılacak.
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“A Virus Could Become A Virus”:  
An Opening Toward The End in  

Buzul Çağının Virüsü

Abstract
Vüs’at O. Bener’s novel Buzul Çağının Virüsü, published in 1984, opens itself to-
ward the world through its narrator Osman and constructs a fragmentary struc-
ture by means of the narrator’s different mechanisms of perception. While this 
fragmentary structure makes the reading process more difficult, it also leads us to 
question what can be known via such a reading process. This area of knowledge 
opens through Osman’s experiences, which are related to his body and his dif-
ferent kinds of perceptory mechanisms. However, this structure is never limited 
with what is known but, on the contrary, what is known produces more unk-
nowns, eventually creating an entropic world. In this world, there is always the 
questioning of death and the knowledge of it, as well as the envisaging of the li-
mits of what can be known. While constructing its structure, it brings to question 
that which can be known through the limits/possibility of its aesthetic language. 
This article will thus argue the way of knowing and the recognition of the world 
that are offered in Bener’s first novel through fragments, body and entropy.

Key Words: Vüs’at O. Bener, body, penetration, fragment, entropy

Madde nüfuz edilemezliğin adıdır. Ruh nüfuz etmenin adıdır. Nüfuz 
etmenin sınırında, her zaman artık hiçbir şeyin nüfuz edemeyeceği 
son noktayı tanımlayan bir nüfuz edilme vardır. Olağanüstü olarak 
sert, kalın ve dirençli bir kararlılıktan ziyade tüm kararlılığın ve do-
layısıyla tüm direnişin yok oluşudur. Daha doğru bir ifadeyle karar-
lılığın ve kararsızlığın, direnişin ve son ermenin bir aradalığının son 
noktasıdır. Bir parçacık ve dalganın, bir noktanın ve kaçışının, sert bir 
çekirdeğin ve çatlağının kesişmesi gibi bir şey. Herhangi bir şey ile hiç-
bir şeyin denklik noktası. (Nancy, 2016, s.51-52)

Giriş
Vüs’at O. Bener’in 1984 yılında yayınlanmış olan Buzul Çağının 

Virüsü romanı, kitabın anlatıcısı Osman’ın odağından onun yaşantı-
sının fragmanlarını açığa çıkarır. Osman’ın optiğinden genişleyerek 
onun hatırladıklarına, hatırlamaya çalıştıklarına; algılama biçim-
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lerine, bedensel tepkilerine; iletişim kurma şekillerine odaklanır. 
Osman romanın merkezindedir, romanın içerisinde Osman’ın ha-
tırladığı arkadaşlarından (Kemal ve Faik Deniz) Viola (Şukufe Alp) 
ile yaşadığı yasak ilişkisine; dönemin siyasi olaylarından iş yerinde 
olan her şey onun “ben” sesinden gelmektedir. Ancak romanda böy-
le bir merkeze taşınmış, kendi kendisini anlatmasına “izin” verilmiş 
karakter, yazarı tarafından merkeze alınmamıştır. Vüs’at O. Bener 
Nezih Agan ile yaptığı bir söyleşide Buzul Çağının Virüsü’nün çekir-
değini oluşturan yapıyı şöyle açıklar:

Kuşku duyarlığı, kuşku sentezi diyebileceğimiz Osman’ın karşısın-
da, bunların tam ortasında bir Faik Deniz var. Osman’ın çıkmazı, 
Kemal’in yüzeysel denilemeyecek ama, daha basite indirgenebilecek 
çıkmazı; onun bakışıyla çekirdeğine kadar parçalanan – parçalanabili-
yor – bir tür proton çılgınlığına dönüşüyor. Her biri o protonun çevre-
sinde, uzak-yakın aralıklarla elektron işlevi görmekte. O zaman; bana 
kalırsa, Topal Osman ekseni asıl Faik Deniz’e büyük bir yük yüklemek-
tedir. Daha doğrusu, romanın asıl varmaya çabaladığı nokta, istenç 
Faik Deniz durumundadır. (Bener, 2004, s. 116)

Osman’ın içinde yaşadığı kuşku evreninden kurtulabilmek için 
bakışını çekirdeğine dek parçaladığını söyleyen Vüs’at O. Bener, çe-
kirdeğin merkezine Faik Deniz’i yerleştirir. O, roman atomlarına 
dek parçalandığında, maddenin en küçük birimine erişildiğinde 
görülebilecek, yakalanabilecek şeydir. Ancak bundan daha fazlası 
da vardır. Faik Deniz, atomun merkezindedir. Bir proton işleviyle 
beraber hareketsizleştirilmiş, dondurulmuş ve tam da bununla bera-
ber bir yörünge oluşturmuş; çekim alanı yaratarak diğer herkesin bu 
merkez etrafında konumlanmasını sağlamıştır. Romanda neredeyse 
hiç konuşmayan, kendi kendisini anlatma “vergisi”ni yüklenmemiş 
karakterin merkeze çekilmiş olmasını anlamaya yönelmek, Bener’in 
hem estetik kaygılarını (biçimselliğini) hem de bunun kaynaklarını 
(Bener’in yörüngesini) anlamak açısından önemli olacaktır.

Bener’in sessiz ve katı olanı, durağan ve konuşmayan, hareket-
siz ve kıpırtısız; taşlaşmış ve böylelikle cisimleşmiş, maddeleşmiş 
ve nüfuz etme olanağını neredeyse sıfıra indirmiş bir karakteri, bir 
yazınsal cümbüşe dönüşmüş bir metinde öne çıkarmış olmasını sor-
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gulamak gerekiyor. Metnin parçalı yapısı içerisinde birçok biçimsel 
özelliğin sıralandığı, denendiği, yeni görme biçimlerinin imkanının 
sorgulandığı bu metinde neden Faik Deniz merkeze çekilmiştir?

Bu sorunun cevabı metnin kendi anlam ilişkilerini nasıl bir 
merkezden açtığını anlamaya çalışarak bulunabilir. Bener’in en ka-
palı, kendisini en dışarı açmayan metni olarak yorumlanan Buzul 
Çağının Virüsü, onun hakkında yazan eleştirmenler tarafından da 
benzer bir biçimde algılanmıştır. Buzul Çağının Virüsü, kapalı bir 
dile sahiptir. Okuyucusunu hızlı bir okuma deneyimine açmaz.1 
Okuyanı yavaşlatır. Metne nüfuz etme alanlarının sorgulanmasını, 
buna dair bir duraklamanın yaşanmasını talep eder. Onu okuyan 
kişi metinde “şimdi ne olacak?” sorusunu sormak yerine “şimdi ne 
oldu?” sorusunu sormaya zorlanır. Okuduğu şeyin ördüğü dünya-
nın tüm maddeliğine nüfuz etmeye çalışır. Burada bir şey vardır; var 
olan şey, parçalaması güç bir çekirdekten açılmıştır. 

Bu çekirdek ise kendisini öldürmüş ve ardında intihar mektu-
bu bırakan Faik Deniz ve onun ardından nasıl bir dünya kaldığıyla 
ilişkilidir. 217 sayfalık bir romanın 73 bölüme ayrıldığı, her bölü-
me yaklaşık 3 sayfa düştüğü romanda yaratılan dünyada gerçekle-
şen olaylar, takip edilecek bir olaylar zinciri hâlinde yazılmamıştır. 
Onun yerine metin fragmanlara ayrılmış, olay örgüsünün takibinin 
mümkün mertebe zorlaştırmıştır. Böyle bir yapının ürettiği anla-
ma biçimini sorgulamak, Bener’in romanında neyi nasıl bilmenin 
imkânlarını sorgulatacaktır. 

Ayrıntılarda Billurlaşmak: Fragman
Buradaki asıl meseleyi oluşturan bir kategori olarak fragman, [bütüne 
bağlı] bir tikellik olarak görülmemeli: Fragman, bütünün tam da bü-
tüne karşı duran parçasıdır.2 (Adorno, 2002, s. 45)

1 Reyhan Tutumlu “Vüs’at O. Bener’in Yazımına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım” adlı tezin-
de roman hakkında yazılan yazılarda zorluğunun nasıl vurgulandığını ele almıştır. Füsun 
Akatlı, Semih Gümüş, Orhan Koçak ve Cevat Çapan’dan alıntıladığı bölümlerin her birin-
de metnin kapalı bir metin olduğu vurgusu yer alır. Farklı açılardan bu zorluğu ele alan ya-
zarların birleştikleri nokta Buzul Çağının Virüsü’nün zorluğudur (Tutumlu, 2007, 47-49).
2 Aksi belirtilmediği müddetçe tüm çeviriler bana aittir.
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Vüs’at O. Bener, bir röportajında Buzul Çağının Virüsü’nü kesit-
ler hâlinde yazdığından ve romanın her bir bölümünün kendi içinde 
bir tutarlılık gösterdiğinden; bu yüzden de her bir parçanın ayrı ayrı 
okunarak da zevk alınabileceğinden bahseder. Ancak bunu söyler-
ken ekler; her ne kadar romanın bölümleri teker teker okunabilecek 
parçalar olsalar da aralarında organize bir bağ vardır. Bu durumda 
Bener, bölümlerinin birbirlerinden ayrı da durabilme imkânının ol-
duğu bir yazıda; bu yazıyı ayakta tutan başka bir kaynağın, bir bağın 
olduğu varsayımını da ortaya koyuyordur. 

Bu organik bağın ne olduğunu ele alan Orhan Koçak, Bener ya-
zımında kurulan konstrüksiyonun yapısını sorgular. Bener’in eserle-
rinde neredeyse hiç “ve” bağlacını kullanmadığına değinen Koçak, 
bunun nasıl bir anlama biçimi yarattığını da ortaya koyar: “Söz bi-
rimleri arasında gevşek ve olumsal (zorunlu olmayan) bir bağ ku-
rar bu edat: ‘Ve’ ile birbirine eklenen sözel veya düşünsel öğeler, ayrı 
ayrı da ayakta kalabilirler.” (Koçak, 2004, s. 15) Ona göre Bener’in 
“ve” bağlacını bu kadar az kullanması ya da Koçak’ın dediği üzere 
dışlamasının bir işlevi de budur. Çünkü böylelikle her öğe, bütüne 
bağımlı bir hâle gelen bir konstrüksiyonu kurar (Koçak, 2004, s. 18-
19). Bu durumda Bener’in bahsetmiş olduğu organize bağ, Koçak’ta 
kurulan her cümlenin, yazılan her paragrafın, söylenen her şeyin 
birbirine bağlanmasını da içerir. Bir fiber ağ yapısının ördüğü sım-
sıkı çeperler içerisinde hareket alanını, dolayısıyla anlamı yaratacak 
bir yapıdır bu. Ancak bu anlam, Buzul Çağının Virüsü’nde yapının 
bütünlüğünden mutlak bir anlama ulaşmayı sonsuz kere ve her de-
fasında erteleyecektir.

Bu yapı ise dilin imkânları üzerinden kurulacaktır. Bir harmo-
niye karşı çıkarak anlamını tam da ampirik bilginin objelerinin farklı 
bir anlam üretimiyle sağlayan sanat eserinde dilin etkisini açıklayan 
Blanchot, “Fragment Word” adlı yazısında fragman ile dil ilişkisini 
şu şekilde açıklar:

Bir uyum, ahenk ya da uzlaşma yaratmayan fakat konuşma yoluy-
la sonsuz tane merkezden açılarak ayrılma ya da çeşitliliği sağlayan 
yeni bir düzenleme ile bağıntı yaratılır: birleştirmeyen ama yan yana 
getiren, başka bir deyişle birbiriyle ilişkilenen terimleri birbirinin dı-
şında bırakan, bu dışsallığa ve uzaklığa bütün (her zaman çoktan altı 
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oyulmuş olan) göstergelerin ilkesi olarak onlara riayet eden ve onları 
koruyan bir düzenleme. Burada yan yana getirme ve sekteye uğratma 
adaleti sağlayan olağanüstü güçlere bürünür. (Blanchot, 1993, s. 308)

O halde Blanchot yazının temeline bir bütünlüğün sağlanama-
yacağı bir anı koyar. Birbiri ardına dizilen cümlelerin bir bütünlük 
yaratacağı ahenkten ziyade tam da bu ahengin bozulduğu bir anı 
anlatırlar. Cümleler yan yana dururlar. Birbirlerine bu şekilde bağla-
nırlar. Ama birbirlerini tamamlama işlevlerini çoktan yitirmişlerdir. 
Peki fragman bunu nasıl sağlar?

Bunun için fragmanlığın yarattığı anlama biçimi ya da algının 
kurulumuna bakmak gerekir. Dan Mellamphy, “Fragmentality (thin-
king the fragment)” adlı makalesinde fragmanlar hâlinde yazılmış 
yazımın nasıl bir anlama biçimi sunduğunu arar (Mellamphy, 1998). 
Bir bilme hâlinin biçimsel alanına girerek fragmanlar halinde yazı-
lanın aslında bilgi üretimi ve anlama biçimi arasındaki ilişkisini ku-
rar. Kurmuş olduğu fragmanlık saptamalarında Hegel’in karşısına 
Nietzsche’yi koyar. Fragmanlık, bilginin diyalektik bir biçimde vuku 
bulmasından ziyade Şimdi’nin bengi dönüşüdür. Yani mutlak bir 
oluştan (being) ziyade bitmeyecek bir oluşum (becoming) hâlidir. Bir 
ilerleme ânından ziyade kendisini sürekli tekrar eden ve buna mecbur 
kalan bir andır. Bu durumda fragman, bütünü gösterecek bir parça 
olmaktan, bütünün geometrik bir noktasına tekabül eden bir kesite 
referans vermekten çoktan kopmuştur. Fragman, bütünü parçalar, ko-
parır, kurtulur. Fragmanlar, hiyerarşik bir düzene, katmanlaştırmaya, 
evrimsel bir bakış açısına karşı yazılırlar. Hegel’in diyalektik ilerleme-
sinin evrimsel aşamalarını izlemezler; onun yerine saparlar, çözülür-
ler, yok olurlar. Mellamphy’nin Blanchot’dan alıntılayarak söylediği 
üzere fragmanlar, bitmemiş bir ayrılma işlevi görür. Bu bitmemiş 
ayrılma da aslında sonun gelmesini engelleyecek olan şeydir. Sonun 
gelmesinin engellenmesi ise son beklentisinin askıya alınması olarak 
düşünülebilir. Önemli olanın fragmanın kendi yapısının ortaya koy-
duğu anlamlandırma sürecinin olmasıdır. Bu yüzden de fragmanlar-
da önemli olan, onda neyin bittiği değil, neyin uzadığıdır. 

Mellamphy’nin Blanchot’dan yola çıkarak ortaya koyduğu uza-
ma işlevi, fragmanlar hâlinde yazılan parçaların bir arada durmasını 
sağlayan şey olarak düşünülebilir. Anlam katmanlarını giriş, gelişme 
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ve sonucun belirli olduğu bir kompozisyon içerisinden sunmayan 
bu yapıda, fragmanların kendilerini anlamaya yönelmek, onların bir 
aradalığını da düşünmeyi de getirecektir. Bir aradalık üzerinden açı-
lan konstrüksiyon ise onların neden bir arada olduğu sorusu üzerin-
den aralarındaki bağı düşünmeyi zorunlu kılacaktır. 

Bener’in kesitler hâlinde yazdığını iddia ettiği ve aralarında or-
ganik bir bağ olduğu varsayımını ortaya koyduğu Buzul Çağının Vi-
rüsü romanı da böyle bir anlamlandırma işlevinden doğar. Romanın 
yapısı, her seferinde birbirleriyle bağlantısız görülen parçaların nasıl 
birlikte olduklarını sorgulatırken onları bir arada tutan şeyi, organik 
bağı da düşünmeyi zorunlu kılar. Bu ise yalnızca bölümler arası ge-
çişte değil, bir bölümün kendi içerisinde gerçekleşen fragmanlı ya-
pısından açığa çıkar:

Düşsüz uykulardan bile uyanmak. Yol tükendiğinde dönüşsüzlüğün 
mutlu kesinliğini ayırt edebileceğine inansa, dayanmak daha mı da-
yanılır olurdu? Yürekleri duranlar yaşama döndürülebildiklerinde 
‘bitti’yi algılayabildiklerini söyleyemiyorlarmış.  Karanlık da bir yargı-
dır, açıklamadır. Demek beynin kısacık dirimi bilinçle bağlantılı değil. 
Ne akıl, ne bellek susturulduğunu, sustuğunu bilmeden susacak. Teti-
ği çeken o bile olsa sonucu göremeyecek, ‘son’ hep bir umut narkozu 
ya da ‘yeniden doğuş’ Hristiyanlığına kulluk edecek. Varsın korkaklık 
saysınlar, hınç kesilsin başkaları, kıskanılsın! Önemli olan bu değil. Bi-
lincin bilinçsizliğe dönüştüğünü saptayamamak. Olumlu tek işlevden 
yoksunluk. Bir işleve bağlanmak, Tanrım! Yeterince, yeterince ne de-
mek? Saçmalayamıyor. Morg soğuğu bedeni. (Bener, 2012, s. 13)

Buzul Çağının Virüsü’nün –numaralandıracak olursak- 3. bölü-
münü, birinci kişi anlatıcı Osman’ın kendi zihninden geçenleri anlat-
tığı böyle bir bilinç akışı oluşturuyor. Paragrafı başlatan ilk cümle ise 
bir kelimenin işgaliyle başlıyor; düşsüz uykulardan uyanmak değil, 
düşsüz uykulardan bile uyanmak. Bu kelime, bu bile edatı, tüm pa-
ragrafın ruh hâlinin taşıyıcısına dönüşüyor. Herhangi bir olayı açım-
lamayan bu anlatıda, anlatıcı Osman’ın eylem olarak başlattığı şey, 
bir eylemlilik kazanamadan durduruluyor: “Düşsüz uykulardan bile 
uyanmak.” Eylem, mastar ekiyle beraber zamansallık kazanmadan 
durduruluyor. Tamamen durağan, katı, taşlaşmış bir cümle bu. Bile 
edatının “-mak” eki ile anlamın taşıyıcısına dönüştüğü bir biçim. Ar-
dından gelen ve bir zamansallık taşıyan cümleler ise eylem alanın-
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dan tamamen uzak bir anda açılıyorlar. İkinci cümle: “Yol tükendi-
ğinde dönüşsüzlüğün mutlu kesinliğini ayırt edebileceğine inansa, 
dayanmak daha mı dayanılır olurdu?” Bir olasılığın sadece sorusu 
sorulabiliyor burada. Bir eylemin taşıyıcısı olmaktan tamamen 
uzak bir zaman dilimi. Bir tayin etme çabasının, bir anlamlandır-
ma sürecinin parçasının eksiltili anlatımına dönüşüyor: Bu sorunun 
ardından gelen kısım ise paragrafı daha da donduran, anı taşlaştı-
ran bir ana denk düşüyor: “Karanlık da bir yargıdır, açıklamadır.” 
Bu cümlede kullanılan ve zamanın taşıyıcısı olan “-dır” eki, sadece 
zamansallıkla ilişkili değil; aynı zamanda genelleştirici, bütünleyici, 
hatta mutlaklaştıran bir duruma, aforizmaya yönelen bir anlatıma 
yol açıyor. Ancak hâlâ böyle bir mutlaklığın içinde anlatıda bir şey 
eksik kalıyor; anlatıcının neden bu durumu anlatmaya yöneldiği. 
Hâlâ herhangi bir açıklama, somutlaştırma yok ilerleyen cümleler-
de. Cümleler birbirlerine bağlanırken ve bağlanma işlevi sezgisel bir 
anlama işlevi, ölüme dair bir anlamlandırma sürecine dönüşürken, 
bunu anlatarak karakterin kendisine yakınlaşırken karakterin neden 
buna yöneldiğinin cevabı hâlâ yok. Ona musallat olan şey hala bilin-
miyor. O hâlde okuma edimi, bu hâlâ bilmemeyi anlama sürecinin 
içine katmak zorunda kalıyor. Kendi kendisini görünür kılan, ken-
disi üzerine kapanan bu paragraf, tam da Mellamphy’nin bahsetti-
ği ayrılma işlevini görüyor. Bölüm kendi kendisini görünür kılıyor, 
fragmanlaşıyor. Bu cümleleri bir arada tutan konstrüksiyon, onları 
ölüme dair bir mantık yürütmeyle birbirine bağlıyor. Bu yürütmenin 
bir eylem alanı var olabilirmişçesine açılan durumu ise sonda gelen 
cümleyle beraber tamamen iptal ediliyor, hatta yok sayılıyor: “Morg 
soğuğu bedeni.” “mak” ekiyle biten cümleyle başlayan paragraf, o 
katı fazın eylemsizlik hâlini son cümleyle de sağlayarak, cümleye bir 
eylem alanı açmayarak sürekliliği sağlıyor. Böylelikle paragraf biti-
yor. Fakat bu bitiş tam da Blanchot’un bahsettiği bir ayrılma işleviy-
le sağlanıyor. Paragraf, bir olay örgüsünün parçası olmaktan ziyade 
sadece ve sadece kendisini okutabilen ve buradan bir işlevsellik ka-
zanan bir yapıya dönüşüyor. Tıpkı Mellamphy’nin Nietzsche üzerin-
den söylediği gibi, bir bengi dönüş hâlinde kendi içine kapanıyor. 
Öyle ki kendisinden sonra gelen paragrafa bir olay dizisi oluşturacak 
bir biçimde bağlanma ihtiyacını duymuyor.
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İkinci paragraf ise bir sarılma sahnesiyle açılıyor. Osman’ın zih-
ninden gelen bu görüntüde, bahsedilen kişilerin kimler olduğuna 
dair herhangi bir bilgi sunulmuyor. Kendisinin bu görüntüdeki kişi-
lerden biri olup olmadığı, eğer öyleyse yanındakinin kim olduğu bir 
türlü netleşmiyor. Bunun da ötesinde bu paragrafta anlatılanlar, bir 
önceki paragrafla olay ya da konunun anlatımı açısından herhangi 
bir bağ kurmuyor. Bir morg soğuğuyla kapanan paragrafın ardından 
neden bir sarılma sahnesi geldiği; soğuğa sebep olanla sarılmanın 
gerçekleşmesini sağlayan şeyin neler olduğu anlatı içerisinde kendi-
sine yer bulamıyor. Anlatılanlar, neden-sonuç ilişkisiyle kurulacak 
bağlardan uzak duruyorlar. O hâlde varılacak bir nokta, yapılacak 
bir çıkarım, her zaman ve sürekli olarak askıda kalıyor; metin, oku-
yucusundan kurulan yapının anlatılma biçiminin neden bu şekilde 
kurulduğunu anlamaya çalışmayı talep ediyor. Bu yapı ise kendisin-
den sonra gelen diğer paragrafta da sürdürülüyor. 

Son bölümde birbirine bağlanmama işlevi daha da artıyor. 
Osman’ın zihninden geçen akıl yürütmeler ve anıların görüntüsü, 
daha da karmaşıklaşıyor ve sonunda seslerin araya girmesiyle bera-
ber ritmik bir kaos halini alıyor. Ses imgesi, sesten değil sesin göste-
ricisi aletlerden geliyor: davul, zurna, kemençe, tulum, kalkan kılıç 
şakırtıları. Bilinç artık kendisini kontrol edemiyor. Bir inançsızlık 
meselesinin, bölümü başlatan bir umutsuzluk anının, “son”un bir 
bitişi gösterdiği anda başlayan bölüm, yine bir inançsızlık sarmalına, 
bu sefer duyusal bir boyuttan giriyor. Ses geliyor. Bu ses, duyulan bir 
ses de değil. Sadece bir anlatıma evrilmeye çalışan, anlatılabileceğine 
inanılan bir ses. Bir çözümleme süreci, mantık yürütme ve sonuca 
bağlanmayla başlayan bölümün bu sesli paragrafı, baştaki bölüm-
den bir karmaşayla ayrılıyor. Öyle ki onu izleyen paragrafta da bu 
karmaşayı sürdürüyor ve sonda bu karmaşayı durduracak bir yere 
evriliyor: “Bir onluk diazem daha almalı.” (Bener, s.14) Böylelikle 
bilinç yavaşlıyor ve bölüm sona eriyor. 

Bir bölümün içerisinde bile birbirine bağlanmayan olay akışı, 
ne bu bölümden önce yazılan ilk iki bölümde ne de sonrasında gelen 
bölümde ne anlatıldığı üzerinden bir yoruma açılmıyor. İlk bölüm-
de anlatılan bir ofis sahnesi, ardından gelen bir ev sahnesi, burada 
neden ölüm ve onun hesaplaşmasını getirdiğini açıklamıyor. Aynı 
zamanda yazının kendisi bir sonraki sayfayı çevirdiğinde bunun 
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sebebinin ne olduğunu açıklayacağını da ima etmiyor. Tam da bu 
parçalı yapıda, fragmanda okuyucusunu durduruyor. Sonrasında 
ne olacağının merakını doğurmak yerine “şimdi ne oldu?”yu merak 
etmeye çağırıyor. Okuma edimini bu anda hapsediyor. Yazılanın ne-
den yazıldığını merak etmeye çağırıyor. Romanın okuma zorluğunu 
oluşturan en büyük etmen de bu olsa gerek. Gümüş’ü tekrar tekrar 
okumaya iten sebep, bir biçimde bu bağlantıları sağlayacak olmanın 
ümidi olsa gerek belki de. Bu tekrar tekrar bakma edimi, belki de 
metnin bir biçimde billurlaşmasının yolunu açması ümidini besli-
yor. Peki giriş, gelişme ve sonucun tayin edilemediği bir akış içeri-
sindeki metin nasıl bir anlamın ihtimalini açıyor bu şekliyle? Neyi 
bilmenin ihtimali var?

Bunun izleri, Adorno’nun Walter Benjamin’in fragmanlar hâlin-
de yazmasının ne anlama geldiğini sorguladığı bölüm üzerinden sü-
rülebilir. Adorno, Benjamin’in yazım biçimi üzerinden Benjamin’in 
dünyayı anlama biçimini ve bunu nasıl bir biçimde ifade etmeye ça-
lıştığını şöyle ifade eder:

Benjamin, doktora tezinin erken dönem Alman Romantizmi’nin te-
mel teorik yönüne adanmış olması gibi, bölük pörçük ve eksik ola-
rak evrensel olanın – kapsamlı bir tasarımda kaybolan – gücünden 
bir şeyleri barındıran fragmanların felsefi bir biçimde tasarımında 
da, Friedrich Schlegel ve Novalis’e tüm yaşamı boyunca bağlı kaldı. 
O halde Benjamin’in yapıtlarının fragman halinde kalmasının nedeni 
kör talih değil, düşünce sisteminin yapısı, başından bu yana taşıyıcı 
düşüncesidir. Benjamin’den geriye kalan en kapsamlı kitap olan Alman 
Tragedyasının Kökenleri’nin büyük bir bölümü, titiz mimarisine rağ-
men, düşüncelerin kesintisiz olarak birbirlerine ulaşması yerine, iç içe 
geçmiş, kendi içlerinde kesintisiz bölümlerin aynı anda nefes aldığı, 
yeniden canlandığı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu edebi kompozis-
yon prensibi, Benjamin’in “gerçek”ten anladığını ifade etmesinden 
daha az iddialı bir şey değildir. Benjamin için sadece gerçeği ifade 
etmek, Hegel’deki düşüncenin konuya salt uygunluğu kadar önemsiz-
dir – Benjamin’in hiçbir yazısı bu kritere uymaz – , aksine fikirlerden 
oluşan kompozisyonun tamamı tanrının adını oluşturur – Benjamin 
öyle tasavvur etmiş olmalı – ve bu fikirlerin her biri kendi güç alanları 
olarak ayrıntılarda billurlaşırlar. (Adorno, 2004, s. 34-35)

Benjamin’in yazım biçimiyle düşünce sistematiği arasındaki 
bağlantıyı kuran Adorno, Bener’in yazımında görülen bir şeyi Ben-
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jamin için dillendirir. Ayrı ayrı ayakta kalabilen bölümler şeklinde 
yazılmış Benjamin’in yazısı, ayrıntılarda billurlaşır. Anlamın açığa 
çıktığı, dokunduğu anlar, bu billurlaşma anlarının yakalanmasından 
ibarettir. Bu durumda yazı, bütünün konusunu ve olay akşını bilme-
yi değil; ayrıntılarını bilmeyi talep ediyordur- okuyucusunda yakın 
okumayı talep ederek bu yapının kendisine yaklaşmayı temenni edi-
yordur. Bu ise Adorno için yazının zorluğunu da açmaktadır:

İnsan, kendinden kaynaklanan ve kendi için varolan bir varlıktan çok 
Benjamin’in felsefesinin sahnesi, yeridir. Bu konunun yarattığı deh-
şet belki de Benjamin’in metinlerinin en derin zorluklarını tanımlar. 
Düşünsel anlamdaki zorluklar nadiren sadece anlaşılır olmamaktan 
kaynaklanır; bu zorluklar daha çok bir şokun sonuçlarıdır. Kendi bi-
linci için ölümcül bir tehlike sezinlediği düşüncelere kendini teslim 
etmekten çekinen kişi Benjamin karşısında sarsılır. Ancak bu tehlikeyi 
göze alanlar, verimli ve keyifli bir şekilde Benjamin’in yazılarını oku-
yabilir; ama onlar da varoluşun böylesine nitelik değiştirmesinin on-
ları ilgilendirmediği konusunda ısrar etmemelidirler. (Adorno, 2004, 
s. 40-41)

Benjamin’in yazımı, biçimiyle beraber vardır ve bu biçim bir 
anlama noktasında şok etkisi yaratmaktadır Adorno’ya göre. Tam da 
bu şok yüzünden metin bir zorluğu doğurmuştur. Sentezden ziya-
de açımlanmayan anların varlığı, bunu yaratandır. Bener’deki zorluk 
işte tam böyle bir andan doğar. Bir morg soğuğunu andıran, tama-
men katı cümleler, kazanamadıkları akışla beraber eylem alanını yok 
ederler. Ancak bunu yaparken aynı zamanda bir eylem alanının de-
vinimsel hareketliliğini sağlayacak bir izlenim de doğururlar. Fakat 
bu ikilik (morg soğuğu – sıcak bir kucaklaşma) birbirlerinin antitezi 
olarak işlemekten ziyade bir arada duran öğeler olarak belirebilirler 
ancak. İşte bu anlar, bir sentez oluşturmayan, yeni bir alana açılma-
yı engelleyen, başka ihtimali düşünmeyi tamamen iptal eden, sadece 
kendisinin varlığının konuşulmasını zorunlu kılan anlardır. Başka ih-
timal yoktur. Başka bir dünyanın ihtimali yoktur. Tüm bunların varlı-
ğı ancak o anı konuşmayı talep ederek o ana bütün anlatıyı hapseder. 
O hâlde denilebilir ki Bener’in yazımının yaratacağı bir şok anı varsa 
eğer, bu sadece eylem alanının iptal edildiğinin farkına varılmasıyla 
sağlanacaktır. Sürekli kıymık gibi batan, giriş-gelişme-sonuç şeklinde 
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ilerleyen bir konstrüksiyona açımlanmayan yazının rahatsız edicili-
ğiyle Buzul Çağının Virüsü’nü okuyan kişi, sürekli sekteye uğratıla-
cak, devamlı bir duraksamayla okumaya zorlanacaktır. Buzul Çağının 
Virüsü, metinsel gücünü tam da böyle bir noktadan alacaktır. 

Böyle bir yazım biçimi, bir dil oyunundan ziyade bir zorunlu-
luk alanından doğmuştur. Anlatılacak olanın başka bir biçimde ifade 
edilememesinin yarattığı bir zorunluluktur. Orhan Koçak, Bener’in 
kitabında “biçim içeriği” belirlediğinden (Koçak, 2004, s. 23) bahse-
der. Burada Koçak’ın söylediğinin bir adım ötesine giderek denilebi-
lir ki biçim zorunlu bir hâlden vuku bulmuştur. Bu zorunluluk başka 
türlü anlatamayacak olmaya dairdir. Bu ise Bener için yazının neyi 
amaçladığı sorusuyla beraber gelir: 

Her yanlış, bana doğrunun yanlışlığını anımsattı. Dürtülerle boğu-
şurken, dürtülere yenik düştüm. Tüm anlatılar neyi amaçlar? Yazmak 
hangi sapmayı, yan etkilerinden soyutlayabilir? Sorumluluk kavramı-
na bel bağladım çoğu kez. Sonuç ters tepkilerle karşı karşıya kalmak 
oldu. Benim sorumluluğumu üstlenmek avuntusu, kışkırttı onlara 
karşı beni de. (Bener, 2012, s. 40-41)

Bener’in Kapan adlı kitabındaki “Sayıklama” öyküsünde geçen 
bu bölüm, yazı ve onun ürettiği anlamı sorgulamaya yönelir. Anla-
tıların amaçladığı şey üzerinden yola çıkarak yazmanın bir yan etki 
alanı oluşturduğu, sürekli bir sapma eksenine girdiği, bu sapmayla 
beraber anlamını kurduğu noktasından düşünülebilir. Yaratılan sap-
mayla beraber “bütüncül” bir anlamın, giriş-gelişme-sonuç şeklinde 
ilerleyen bir kompozisyonun kurulmasının önüne geçmiştir. Neyin 
nasıl anlatılabilecek olduğunun yarattığı kaygı, anlatımı kuran ögeye 
dönüşmüştür. Bu durumda Orhan Koçak’ın Bener yazımı için söy-
lediği şey, iki türlü işlemektedir; Bener yazımında biçimin içeriği 
belirlediği kadar içerik de biçimi belirlemiştir. Nasıl anlatılması ge-
rektiği sorusunun açmış olduğu sorumlulukla beraber, yazıya neyi 
anlatması gerektiğinin sorumluluğu da yüklenmiştir. 

Buradaki sorumluluk meselesi ise modernist edebiyat metin-
lerindeki anlatma biçiminin nasıl bir dünya yarattığı ile ilişkilidir. 
Fredric Jameson Modernizm İdeolojisi aslı kitabında modernist este-
tiğin kurduğu dünyayı şu şekilde açıklar: 
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Zira modernist estetiğin, [...] örtük, üstü kapalı, hatta ideolojik mesaj-
ların kullanılması kadar gayrimeşru ve kabul edilemez bulduğu baş-
ka bir şey olmamıştır: Modern edebiyatın olay örgüsünden kopuşu, 
aslında -haklı olarak- hayatın ve deneyimin doğası hakkındaki, iler 
tutar yanı olmayan uzlaşımsal önkabuller olarak görülen eski anlatı 
şemalarından kopuş olarak ele alınırsa çok daha iyi anlaşılır. Demek 
ki, olay örgüsüz roman açmazı, ancak olay örgüsünün kendisinin bu 
tür uzlaşımsal şemalardan yapısal olarak ayrılamayacağı (zira okurun 
uzun bir dizi olay ve sayfayı daha geniş bir formun birliği içinde kavra-
masını sağlayan tek şey bu şemalardır) açıkça görüldüğü zaman ortaya 
çıkar. (Jameson, 2008, s. 121)

Modernist edebiyatın bağını, yaşanılan dönem üzerinden kuran 
Jameson (2008), olay örgüsüz bir yapı üretme eylemini, “eski anlatı 
şemalarından kopuş” olarak okur. Bu şemalar ise ona hayatın ve de-
neyimin doğası hakkında yeterli bilgiyi veremiyordur. Şemalar, “in-
san deneyiminin kendisinin uzlaşımsal olarak saptadığı bir alan”dır 
(s. 120). Bu uzlaşma zemini ise deneyimin tekilliğini yok sayar. Olay 
örgüsünde deneyimin aktarımı sırasında uzlaşımsal yöntemlerin kul-
lanılması sonucu aktarılan deneyim de sadece bu uzlaşma zeminine 
aracılık etmektedir. Bu şemayı yıkan modernist metinlerde ise dene-
yimin tekilliği mevzusu açılmış olur. Bu tekillik ise öznenin algılama 
biçimlerinin kendi çevresinde nasıl kurulduğuyla ilişkilenecektir.

Bener’in Buzul Çağının Virüsü romanı da böyle bir tekil dene-
yimin imkânlarını sorgulamaktadır. Metnin olay örgüsüz fragmanlı 
yapısı, bir deneyimin gösterenine dönüşmüştür. Bu ise romanın ana 
karakteri Osman’ın dünyayı algılama biçimleri üzerinden doğmuş-
tur. O hâlde romanda Osman’ın kendi yörüngesine neleri aldığını; 
neyin etkisine maruz kaldığını, neye yönelmeye seçtiğini düşünmek, 
onun bu paramparça edilmiş dünyayı nasıl gördüğünü anlamaya bizi 
yaklaştıracaktır. Bu ise kendisini bir bedensellik üzerinden kuran 
Osman’ın bedenine dair algı mekanizmaları içerisinde nasıl bir dün-
yayı tahayyül ettiğini anlamakla sağlanacaktır.

Algılanan Dünya: Beden
Tersyüz edilmişimdir aynada … Arka, yan duvarlara birer içbükey 
ayna daha koyduracağım. Böylelikle sayısal yönden değil sadece, bi-
çimsel, dolayısıyla tinsel başkalaşım açısından da artı sonsuz çoğalaca-
ğım. Nasıl değerlendiriyorsunuz buluşumu? (Bener, 2012, s.45) 
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Anlatıcı Osman, bu bölümde bir içbükey aynada oluşan tersyüz 
edilmiş görüntüsüne bakar. Baktığında oluşan görüntü ise onun için 
yeterli değildir. Bu görüntüyü mümkün olduğunca çoğaltmak için 
odanın diğer duvarlarına da içbükey ayna koyacağını söyler. Bu iş-
lem sonunda ise görüntüsü sonsuz kere çoğalacaktır; sadece tek bir 
görüntüden ibaret kalmayacaktır. Osman’ın bu arzusu ise bir noktayı 
düşünmeyi önemli kılar. Oluşacak görüntüler, karşılıklı düz aynala-
rın duvarı kaplaması sonucu kişinin bedensel orantısını bozmadan 
kendi replikalarını üretmesini sağlamayacaktır. Karşılıklı konulan 
içbükey aynada görüntüler, sonsuz kere çoğalma sırasında Osman’ın 
bedeninin orantısallığını bozacaklardır. Kendi bedeni çevreleyen, 
ona kendi görüntüsünü veren herhangi bir yansıma bu aynalarda 
oluşmayacaktır. Bedenin görüntüsü bu aynalarda biçimsel olarak 
deforme olacaktır. 

Kendi görüntüsüne düz bir aynadan bakmak yerine içbükey ay-
nadan bakmak isteyen Osman’ın bu istenci içerisinde Osman, kendi-
ne dair en temel şeyi, bedenin görüntüsü ve onun sınırlarını bile gös-
termek istemiyor, onu mümkün olduğunca silikleştirmek, sınırlarını 
göstermemek istiyordur. Burada beden parçalanmış bile değildir; 
eğri büğrüleşmiştir. Bedene dair bir sınır tayinini imkânsız kılmıştır. 

Sınır tayinin imkansız hale geldiği bir durumu arzulayan 
Osman’ın bu tutumu, bedenin kendisini düşünmeyi zorunlu kılar. 
Bu beden ise sadece öznenin biyolojik fonksiyonlarını imleyen bir 
beden değildir. Bütün bir bakış alanını şekillendiren; duyumlar ara-
cılığıyla öznenin kendi sınırını/imkanlarını anlamayı sağlayan bir 
bedendir. Başka bir deyişle buradaki mesele, bedenselliğe (corpore-
ality) ilişkindir. 

Bedenin bedenselliği meselesini Space Time and Perversion 
adlı kitabında ele alan Elizabeth Grosz (1995), bunun öznenin ku-
rucu ögesi olduğunu söyler (s. 103-106). Ona göre özne, beden ve 
zihinden oluşan iki ayrı parça değildir. Öznenin algılama biçimleri, 
kapladığı alan, bu alan üzerinden kazandığı perspektif, onun anla-
ma biçimlerini de oluşturur. Bir sınır olarak deriyle yaşadığı fizik-
sel dünyadan ayrılan ama aynı zamanda bu deriyle beraber yaşadığı 
dünyaya bağlanan beden, bu sınır üzerinden dışarıya açılarak anla-
ma biçimleri sunar. Bu anlama biçimi sırasında beden, onun dışarı-
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ya doğru açılmasını sağlayan organlarıyla (göz, kulak, deri) belirli 
bir perspektiften bir algılama biçimi sunarken bu algıladıklarının 
tayinini ise bu sefer bedenin içsel devinimleriyle sağlar. Bu içsel de-
vinimler, algılanan şeyin nasıl düzenlenmesi gerektiğiyle ilişkilidir. 
Gelen uyarımlar, bedenin kendi mekanizması içerisinde şekillenir. 
O hâlde kişinin bedeni, onun anlamı yakalayabileceği, üretebileceği 
tek noktadır. Beden, bir sınırdır. Kişiye dair her şey, onun üzerinden 
ve onunla beraber şekillenmek zorundadır. 

Anlama ve algılama biçiminin bir sınır olarak görüldüğü, an-
lamın kurucusu olan bedenin Buzul Çağının Virüsü’nün baş karak-
teri Osman tarafından tamamen yok etmek istemesi ne demektir o 
hâlde? Sınırsız bir beden olmak isteyen; çoğalmak isteyen; çoğalma 
eyleminde kendi görüntüsüne bile benzemek istemeyen Osman, 
böyle bir istenci neden düşünmüştür? Bedenin varlığının ortaya ko-
yacağı en basit bir perspektifi bile elinden kaçırmayı neden düşün-
müştür? Böyle bir sınırsızlıkta neyi bilmeyi amaçlamıştır? Sınırları 
deforme olmuş bir beden, nasıl bir bilgiyi yörüngesine alabilir?

Bu soruların cevabını yine Grosz’un bedenin işleme mekaniz-
malarını açıkladığı bölüm üzerinden düşünebiliriz. Bir materyal ola-
rak bedenin yapısını ele alan Grosz, bu materyalin nasıl bir sistemle 
çalıştığını şu şekilde açıklar: 

Beden denildiğinde yüzeyindeki fiziksel ve toplumsal ibareler yoluyla 
bir bütünlük, uyum ve formdan oluşan el, organlar, sinirler ve iskelet 
sisteminden meydana gelmiş, sağlam, somut ve hareketli bir düzenle-
meyi anlıyorum. Deyim yerindeyse beden, organik ve biyolojik ola-
rak “tamamlanmamıştır;” toplumsal tetiklemelere, düzenlemelere ve 
uzun vadeli bir “yönetim”e ihtiyaç duyan belirsiz, amorf, plansız bir 
dizi potansiyelden meydana gelmektedir. Bir insan bedenine dönüşen 
bir beden, bir “şekle” ve ruhun alanı haline gelen bir beden, deneyimin 
sınırlarını ve öznelliği sadece başkalarının müdahalesi ve nihayetinde 
Başkasıyla (dil ve yasayla çevrili toplumsal düzen) tanımlayan bir be-
den. (Grosz, 1995, s. 104)

Bir yapı olarak bedeni ele alan Grosz’un bedenin tamamlan-
mamışlığına vurgu yapması önemlidir. Grosz, bedenin üzerindeki 
deriyi kaldırarak onun devinimsel hareketliliğini, karmaşık yapısını, 
tamamlanmamışlığını görmeye çalışır. Artık bir sınır olarak deriyle 
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çevrilmiş ve deriyle çevrilmesiyle beraber bütüncül bir yapı olarak 
ortaya konmuş bir beden söz konusu değildir. Onun yerine sürekli 
hareket hâlinde olan, organlar ve libidinal güçlerle hareket kazanan 
bir beden vardır. Bir sınır olarak deri kaldırılmış, derinin altındaki 
mikro faaliyetlerin hızına, ördükleri ağlara odaklanılmış ve bunla-
rın sonsuz gibi görünen potansiyeli içinde beden, çoğalmaya doğru 
açılmıştır sanki. Böylelikle beden, bütünsel ve tamamlanmış bir yapı 
olmaktan çıkarak amorf bir hal almıştır. 

Grosz’un bedenin üzerinden deriyi kaldırarak onun içsel de-
vinimlerini anlattığı bu nokta, Buzul Çağının Virüsü’nde Osman’ın 
yaklaşmaya çalıştığı hâli andırır. Osman’ın kendi görüntüsünü bo-
zarak sonsuz kere çoğalma isteği, bedenin içerisinde gerçekleşme 
ihtimali olan sonsuz tane olaya benzer. O da bir derinin sınırladığı 
bir bakış alanına girmek istemez; onun yerine bedenin içerisinde 
gerçekleşen sonsuz tane potansiyeli anlamaya uğraşır. Bunun için-
se kendi bedeninin sınırını bozmak ister; kendini amorflaştırır; be-
denini artı sonsuz kere çoğaltır. Böylelikle Osman’ın tüm algılama 
biçimlerinin taşıyıcısı olan beden bir sorgu alanına dönüşür. Algı-
lanacak olan şeyin bir potansiyelin gerçekleşmesiyle sağlandığının 
farkına varır.

Bir potansiyelin gerçekleşme anlarını bedenin sınırı olarak dü-
şünmek, bu çoğalma istencinin nasıl bir anlam ürettiğini anlamayı 
da sağlayacaktır. Bu durumda birçok potansiyel içerisinden bedenin 
nasıl bir sınıra kadar açıldığını, başka bir biçimde söyleyecek olursak 
neyi nasıl deneyimlediğini düşünmek önemli hâle gelir. 

Bu sorunun cevabını, Merleau Maurice-Ponty’nin beden ve 
özne arasında kurduğu ilişkiden yola çıkarak arayabiliriz. Ponty, 
Fenomenology of Perception (Algının Fenomenolojisi) adlı kitabında 
şöyle der: “Ben kendi bedenimden oluşuyorum” (Ponty, 2012, s. XV). 
Ancak bu önerme, sadece bedenin fizyolojik yapısına dair kurulmuş 
bir cümle değildir. Fizyolojik olanın akıl yürütme sürecinde etkili 
olduğu, açıklama ve yorumlamanın bir alan olarak bedenin algı me-
kanizmaları ile beraber şekillendiğinden bahseder. Böylelikle ruhsal 
yaşamın bedensel, belirli bir konuma sahip, fiziksel dünyadan yani 
bedenden ayrı düşünülemeyeceğini savunur. Böylece Ponty’de be-
den sadece fiziksel bir alan olarak yer almaz; beden-özneye dönüşür. 
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Beden-özneye dönüşme durumu ise varlığın ve onun bilgisinin sor-
gulanmasını beraberinde getirir. Burada ampirizm ile rasyonalizm, 
yani deney ve duyuların ortaya sunduğu bir bilgi üretimi ile daha 
önceden var olan ve akıl yürütmeye dayalı bir bilgi üretiminin karşı-
laştırmasına girer. Ponty, algılamanın duyular aracılığıyla açıldığını 
söylerken bir yandan da bu duyuların onu taşıyan ortama, bedene 
bağımlılığından söz eder. Bu durumda bilgi ve varlık, bir yandan 
duyular aracılığıyla dışarı açılırken diğer bir yandan da algılamanın 
bedenin kendi yapısı içinde kullandığı teknolojilere; algı ve motor 
nöronlarına, refleks arkına ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda hem ki-
şinin yöneliminin ortaya çıkardığı bir bakış hem de bu yönelimin 
zorunlu olarak var olduğu algılama araçları var olacaktır. Varlık ve 
onun bilgisi, hem dışa açılarak kendini konumlandırma, hem de içe 
kapanarak dış dünyayı anlamaya muhtaç olacaktır. Bedenin kendi 
bakışı ve perspektifinden geçen algılama biçimleri – o halde – bir 
yönelimle beraber var olacak; Grosz’un bahsettiği sonsuz olasılığın 
potansiyelini teke indirdiği anlar yaratacaktır. Nitekim bu durum, 
Buzul Çağının Virüsü’nde kendi sınırını yok etmek isteyen Osman’ın 
görme biçimini de sağlayacaktır.

 Osman, romanda âşık olduğu kadınla ilk karşılaşma anını şu 
şekilde kaydeder: “Kapkara saçlar. Dolgunca, yürek biçimli ağız. 
Şakak tüyleri ürpertili. Ufak tefek. Gözlerime sokulan magnesium 
pırıltısı. Hemen çekildim yüzünden. Sağlamca tuttu ellerimi. Boy-
numa dek kızardım.” (Bener, 2012, s. 25) Bir ilk bakış bu. Bakışın tit-
reşimi. Bu titreşim içinde odağını seçme çabası. Odağını kullandığı 
lensle beraber focuslayan, böylelikle odağının parçasını, fragmanını, 
bütün olmayanını durduran bir an: “Kapkara saçlar. Dolgunca, yü-
rek biçimli bir ağız. […] Ufak tefek.” Kaydedilen kişinin bütününün 
görünmediği; bir parçaya dönüştüğü bir an bu. Bakan tarafın du-
yumsadığı, böylelikle parçaya ayırdığı bir an. Sonrasında gelen ise 
bakılanın titreşimini algılamayı gerektiren, bir fotoğraf makinesi 
gibi anın fotoğrafının çekilmesinin yetmediği, hareketin titreşimin 
algılanmasını zorunlu kılan bir an: “Şakak tüyleri ürpertili.” Artık 
bakan, sadece parçaya odakladığı bakışla yetinemiyor, parçaların 
donmuş anlarını hareketlendirme, onların titreşimlerini duyma 
ihtiyacını da hissediyor. Şakak tüylerine lensi kaydırmak yetmiyor; 
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onun ürpertisini de duymak istiyor. Böylelikle karşısındakinin de-
vinimi de kaydediliyor. Ancak bu kımıltıları kaydetmek de yeterli 
değil. Parçayı daha da parçalayarak, daha da maddeselleştirerek ona 
bakmaya çalışıyor: “Gözlerime sokulan magnesium pırıltısı.” Bakışın 
lensi artık kendi gözünün görebileceği şeyde bile yetinemiyor, bakıl-
dığında görülemeyecek olanı, magnezyumu da yörüngesine alıyor. 
Burada magnezyum sadece karşısındakinin yüzünün parlaklığını, 
beyazlığını imlemek için kullanılmış bir imge değil; magnezyum, 
karşısındakinin bakışını atomlarına dek ayırmayı imliyor; atomik 
bir fragmanlaşmaya sebep oluyor. Maruz kalınan ise kişinin bir par-
çası yerine onun yerini alan bir element; magnezyum değil magne-
sium pırıltısı. Kelimenin kendisi de yabancılaşarak geliyor. Tıpkı bir 
maddeye dönüştürülerek bakılan kişi gibi. Artık bakılan şeyin inor-
ganik olana dönüştüğü, bir yüz olmaktan çıkıp bir molekül etkisiyle 
var olduğu bir an bu. Anlatan ise bedeninin pırıltıya maruz kalan, 
gelen uyaran karşısında elinden hiçbir şeyin gelemeyen, kısacası pa-
sifleşendir. Ancak pırıltının bakan bedende yarattığı etki, bedenin 
reflekslerini harekete geçiriyor: “Hemen çekildim yüzünden.” İnor-
ganik olana yapılan mikroskobik odaklanma, durduruluyor. Böyle-
likle odaklayan makine geriye çekiliyor. Tehlikeyi sezen bir bedenin 
verdiği survival güdüsüne dair ilk tepki bu. Ancak çekilme, bedenin 
uyarımlara verdiği ani bir hareket, bir refleks olarak kalıyor. Başka 
bir deyişle bakan beden, duruma sadece maruz kalmasının getirdiği 
bir pasifliği yaşıyor. İşte bu anda, sadece bakılan ve bakıldığı anda bir 
uyarıya dönüşenin ilk hareketi geliyor: “Sağlamca tuttu ellerimi.” İlk 
dokunma anı bu. Fragmanlaşmış nesnenin elinin bakanla bütünleş-
tiği an. Aradaki uzamın yitirildiği; duyunun kendisini gerçekleştire-
bilmek için (hava gibi) bir mesafeye/maddeye ihtiyaç duymadığı bir 
an. Bu anın kendisi ise bedenin kendi devinimi içinde karşı koya-
mayacağı bir tepkiye sebep oluyor: “Boynuma dek kızardım.” Kendi 
bedeninin kendi iradesi dışında, karşılaştığı tensel etki sonucu karşı 
konulamaz bir biçimde oluşana karşı yapılan bir hamle. Bedeninin 
kendisi dışında, kendi iradesinin hareket alanını iptal ederek ge-
rekli algılar sonucu yarattığı güdümlü bir davranış. Karşısındakine 
bakışını uzatan, onunla etkileşime giren; karşısındakinin bütününe 
değil fragmanlarına bakan ve bundan etkilenen; ama etkilenilen 
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ya da maruz kalınan şeyin mutlak bir parçaya dönüştüğünü; sade-
ce sıradan bir saç ya da bir ağız değil aynı zamanda bakılanın ağzı 
ya da saçı olduğunu bilen ve bütün bedeni bu parçalar üzerinden 
düşünen bir anlatıcı var. Titreşimleri de hisseden ve buna karşılık 
bir tepkisellik üreten bir makinenin duyumsayabildiklerinin sınırı 
üzerinden varoluşu söz konusu. Deneyim alanı, varoluşu açıyor ve 
bunu da baktığının büyük şemasına bakarak değil onu odaklayarak 
ve bu odağın gerektiği yerde kalibresini değiştirerek yapıyor. Böyle-
likle yalnızca bakıldığında görülebilecek olanı değil, görülemeyecek 
olanı, magnesiumu, molekülü bakışının yörüngesine alabiliyor. Sa-
dece bedenin kaydına, onun anatomik tepkilerine ve titreşimlerine 
yer açan, sismografik bir kaydetme biçimini sunmuş oluyor. 

Sismograf kavramı, biçimsel bir yöntem olarak Cohn tarafın-
dan Şeffaf Zihinler adlı kitabında modernist edebiyattaki anlatım 
biçimlerini anlamlandırmak amacıyla kullanılmıştır. Bir anlatım bi-
çimi olarak beliren bu yöntem, modernist edebiyat üretimi sırasında 
ortaya çıkabilecek farklı biçimsel pratikleri açıklamayı sağlayacak bir 
zemin de oluşturmuştur. Kitabında bu kavram üzerinden yaratılan 
farklı algılama biçimlerini tartışan Cohn, bu tartışmayı Knut Ham-
sun ve Marcel Proust’un nasıl farklı algılama düzeyleri yarattıklarını 
tartışarak sürdürür ve bu tartışmada sismografik görme biçiminin 
yaratmış olduğu etkiyi şu şekilde açıklar:

[...] Fakat geriye dönüşlü anlatı duruşu sürdürülmesine karşın, anla-
tıcı hiçbir zaman sonradan fark ettiklerine dikkat çekmez: Ne analiz 
eder ne de geneller, yalnızca iç olayları kaydeder ve bunları nedensel 
bağıntılarını araştırmadan uyumsuz bir sıra halinde yan yana dizer. 
[…] Marcel’in bir yasa ya da en azından bir örüntü arayacağı noktada, 
Hamsun’un anlatıcısı “değişik, yabancı ruhsal durumu” olduğu gibi bı-
rakır ve yalnızca “ayağının titreşip durma hareketlerini kaydettiği gibi 
bunu sismografik bir nitelikle kaydeder.3 (Cohn, 2008, s. 170)

3 Burada Cohn, Hamsun’un romanındaki şu paragrafı ele almaktadır: “Birdenbire parktan 
doğru tiz perdeli iki klarnet sesi yankılandı. Ve düşüncelerime yeni bir hız verdi. Maka-
lemi hazırlayamadığımdan dolayı keyfim kaçmış bir halde kağıtlarımı yeniden cebime 
soktum ve kanepenin arkalığına yaslandım. [Bu] anda zihnim [o kadar açık ki] en çapra-
şık sorunları hiç yorulmadan düşünebilirim. [...] Böyle yarı uzanmış bir durumda bakış-
larımı göğsümden bacaklarıma doğru kaydırınca, nabzımın her atışında ayağımın titreşip 
durduğunu fark [ediyorum]. Az doğrulup ayaklarıma [bakıyorum]. [O sırada] daha önce 
duymadığım ve şaşılacak derecede değişik, yabancı bir ruhsal durum [yaşıyorum]. Sinir-
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Cohn’un üzerinde durduğu bölümde, Hamsun’un Açlık roma-
nının anlatıcısının kendisine dönen, refleksif bir anlamlandırma 
sürecinin varlığı söz konusudur. Bedenin fizyolojik tepkileri, fiz-
yonomik olana, fizyolojik olanın belirli bir anlama gelme sürecine 
kendisini terk etmiştir. Beden, anlama sürecinin merkezine dönüş-
müştür. Varlığın maddeyle, ayakkabının benle kurduğu ilişki; kişinin 
gördüğü şeyleri kendisine dönerek, bakarak anlamlandırdığı bir sü-
recin içine çekilmiştir. Bunlar ise Cohn’ın söylediği üzere belirli bir 
çıkarıma varmaktan uzak durmakta, bedene açılan ve beden üzerine 
kapanan yorumların her biri, kaybedilme ihtimali olanın yakalan-
masına dönüşmüştür. Burada belirli bir çıkarım çabasından ziyade 
kaydetmenin, yorumlamadan önce anlatmanın, ya da başka bir şekil-
de söylersek sonuçtan ziyade deneyimin önem kazandığı bir durum 
söz konusudur. Bu deneyim, Proust’un kahramanı Marcel’deki gibi 
geçmiş zamanın izini gerekli negatifleri toplayarak aydınlatma, pozi-
tiflerini çıkarma üzerinden,4 yani yasanın kendisine ulaşma şeklinde 
biçimlenirken Hamsun’da bir kayıt cihazına dönüşür. Buzul Çağının 
Virüsü’nde Osman’ın Viola ile karşılaşma anına geri dönecek olursak 
bu an da bir sismografın gücüyle kaydedilir. Öne çıkan şey, Osman’ın 

lerimde sanki bir ışık sağanağına tutulmuşçasına ince ve olağanüstü bir ürperme oldu. Ba-
kışlarımı ayakkabılarımın üzerinde dolaştırınca [sanki] yakın bir tanıdığa rastlamış ya da 
benliğimi kopup gitmiş bir parçasını yeniden elde etmiş gibi oldum: Bir yeniden tanıma 
duygusu ruhumu [ürpertiyor]. Gözlerim yaşla [doluyor]. Ayakkabılarımı içime işleyen 
hafiften uğultulu bir ezgi gibi [algılıyorum]. Kendi kendimi “zayıflık bu!” diye azarladım. 
Yumruklarımı sıkıp tekrar “zayıflık!” dedim. Bu gülünç duygulardan ötürü kendi kendi-
me “sen bir delisin!” diye söylendim. Oysa bilincim tam olarak yerli yerindeydi, kendi 
kendimle çok acı ve mantıklı konuşuyor, gözyaşlarımı tutmak için gözlerimi sımsıkı yu-
muyordum. Ayakkabılarımı sanki daha önce hiç görmemiş gibi şimdi hep onlarla uğra-
şıyor, dış görünüşünü inceliyor, ayağımı oynattıkça yaptığım mimikleri aldığı biçim ve 
yıpranmış üst kısmını gözden [geçiriyorum]. Onlara bir fizyonomi, bir ifade veren şeyle-
rin kıvrımları ve beyaz dikizleri olduğunu [keşfediyorum]. Kendi varlığımdan bu ayakka-
bılara bir şey geçmişti. Bu ayakkabılar beni öz benliğime üflenen bir soluk gibi etkiliyordu. 
Sanki varlığımın soluk alan bir parçası olmuşlardı...” (Cohn, 2008, s. 169)
4 Cohn, Proust’un Kayıp Zamanın İzinde kitabının kahramanı Marcel’in şu dediğini ele 
almaktadır: “İnsan bir şey deneyimler ama ne deneyimlediği hani şu ışığa tutmadan önce 
bir siyahlıktan başka hiçbir şey göstermeyen negatifer gibidir ve bunlara ters taraftan bak-
mak gerekir. Aklın süzgecinden geçirilmediği müddetçe ne olduğunu bilemeyiz. Ancak o 
zaman, bunu ışığa tutup aklileştirdikten sonra kişi hissettiği şeyin şeklini şemalini ayırt 
edebilir – ama edene kadar akla karayı seçer” Burada Cohn, bu alıntıdan yola çılarak Mar-
cel karakterinde öne çıkan şeyin deneyimlemek ya da hissetmek yerine akıl ve aklileş-
tirmek olduğunu öne sürer. Böylelikle söz konusu olan şey, “deneyim anında kendisini 
bilmeyen bir iç yaşamın geriye bakışlı olarak kavranmamasıdır.” (Cohn, 2008, s. 160)
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deneyimidir. Herhangi bir çıkarım ya da deneyimin yorumlanması 
yoktur. Deneyim, yorumlamanın ötesine geçmiştir. Bu deneyim ise 
bedene dairdir. Osman’ın bedeninin tepkileri, şiddetini göstermiş, 
bedenin reaksiyon ve güdüleri önemli hale gelmiştir. Burada var olan 
yasa, yalnızca deneyimdir, bedenin reaksiyonlarıdır. Onun haritası-
dır. Onun anatomisinin duyarganlığıdır. Bu duyarganlık ise, ancak ve 
ancak sonsuz deneyim olanağını teke indirgeyen özneye bağlıdır.

Bu durumda Orhan Koçak’ın Vüs’at O Bener’in anlatıcıları hak-
kındaki yorumu tesadüf değildir. Koçak, “Kendi Kendinin İago”su 
adlı yazısında Vüs’at O. Bener’in “Kömür” öyküsünün anlatıcısını bir 
sismografa benzetir. Ona göre anlatıcı özne, kendi ahlaki yaşamın-
daki en küçük ayrıntıları bile kaydetmektedir (Koçak, 2004, s. 76). 
Bu kaydetme eğilimi, sadece pasif bir biçimde onu kaydetmez; aynı 
zamanda da dönüştürür. Koçak (2004) bunu şu şekilde açıklar: “Bu 
sismograf, sadece iç kımıltıları değil, aynı zamanda dıştan gelen – 
gerçek ya da hayali – mesajların da etkisini şiddetle hisseden gergin 
bir zar gibidir, ya da aşırı gerilmiş bir yaylı çalgı teli – hafifçe para-
noid bir kayıt cihazı” (s. 77). Tıpkı Ponty’nin belirttiği gibi beden, 
gerekli bilgiye ulaşmak için kullanılan bir ortamdan ibaret değildir; 
aynı zamanda bilgi üretimini sağlayandır. Pasifliğin olmaması bu 
nokta üzerinden düşünülmelidir. Böylelikle Bener’in karakterleri, 
bedensel fonksiyonlarının farkında olarak algılama biçimlerini şe-
killendirmektedir. Karakterlerin bedeni, hem dışa açılan, algılayan, 
temas eden, kaydeden hem de bu kaydettiklerini kendisine yansı-
tan; bakışının kalibresini yapan ancak bunun sonucunda doğan et-
kinin kontrolünü elinde bulunduramayandır. Beden, karakterlerin 
kendilerini kurdukları yerdir. Bunun için dışa açılmaya, algılamaya, 
duyargalarını açmaya ihtiyaç duymaktadır. Nitekim Buzul Çağının 
Virüs’ünün anlatıcısı Osman Yaylagülü de böyle bir pozisyonda yer 
almakta, algılama biçimlerini stratejik noktalar olarak kurmaktadır. 

Bir Bedeni Parçalamak: Entropi
Buzul Çağının Virüsü’nde doğanın yasası ile kendi varlığını 

anlamaya çalışan Osman’ın akıl yürütmeleri, bu yasaların içinde sı-
kışmış bedenin kendisini nasıl ele alacağını önemli bir hale getirir. 
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“Algılanan Dünya: Beden” bölümünde bahsedildiği üzere kendi be-
deninin sınırını dahi tayin etmek istemeyen, bu sınır her seferinde 
bulanıklaştırmaya çalışan Osman, bedenin harmonik bir yapı ola-
rak sunulmasından ziyade varlığın kurucu yapısı olan bedeni bir 
sorgu alanına dönüştürmek istiyor, bunu da bedenini parçalayarak 
yapmak istiyor gibidir. Bedenin algı mekanizmalarının işleme bi-
çimlerini anlamak için farklı algı mekanizmalarını devreye sokan; 
odağının kalibresini her seferinde değiştiren Osman, bir yandan da 
onu oluşturan ve onunla beraber oluşan bedenini anlamak ve onu 
tahlil etmek istiyordur. Bu tahlil etme süreci ise tıpkı Natüralist ro-
manlarda görüldüğü gibi bedeni tamamlanmış bir yapı olarak ele 
alıp onun artık kurulmuş algı mekanizmalarını göstermek yerine 
onu parçalayarak anlamaya yönelir. Beden tamamlanmış bir bütün 
değildir; onun yerine tıpkı Nietzsche’nin evreni açıklarken söylediği 
gibi belirli güçlerin çevresinde sürekli tekrarlanan olayların gelişti 
kaotik bir ortamdır. Böyle bir ortamda varlığı düşünmek ise bedenin 
parçalarını uygun koşullar altında tahlil etmeyi de getirecektir. 

Bedenin tahlili ve onun yapısının tetkik edilmesi konusunu 
Emile Zola, Thérèse Raquin (1962) adlı kitabına yazdığı önsözün-
de ele alır. Zola, romanında bir karakteri anlatmak yerine bir mi-
zacı anlatmaya yöneldiğinden bahseder. Sinir sistemi ve kalıtımsal 
özellikleri tarafından yönlendirilen karakterlerden oluşturduğunu 
söylediği kitapta karakterler özgür iradeden yoksundurlar. Roman, 
insanların tahlil edildiği bir alana dönüşmüştür. Buradaki insanlar, 
sadece kendilerini oluşturan etin güdümleriyle hareket eden beden-
lerdir. Romanın baş karakterleri Laurent ve Thérèse, “hayvansal” 
insanlardır ve bundan daha fazlası değillerdir. Burada yapılmak is-
tenen ise bu kişilerde yatan arzuları, açığa çıkan içgüdüleri, sinirsel 
krizlere dayalı beyinsel bozuklukları göstermektir. İki karakteri bir 
arada tutan aşk, cinsel bir tatminden ibarettir. İşledikleri cinayet, 
yaptıkları zinanın bir sonucudur sadece. Kırılma noktasına ulaşmış 
sinir sisteminin isyanından oluşan organik bir bozukluktur. Burada 
ruh yoktur. Yapılmaya çalışılan şey, bilimsel bir tahlildir. Fizyolojik 
bir tetkiktir (Zola, 1962, s.21-25). 

Zola’nın natüralist romanın manifestosu olarak bakılabilecek 
bu önsözünde bir tetkik alanı açılmıştır. Karakterlerinin “hayvansal” 
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özelliklerini gösterdiği iddiasıyla beraber, karakterlerin eylemlilik 
alanı, içgüdüleriyle özdeşleştirilmiştir. Beden, Zola’ya göre hayvan-
sal bir şeydir; insanı oluşturan ruha dair bir şeyler taşımıyordur. Ka-
rakterlerin içgüdüleriyle hareket etmeleri sonucu olayların gerçek-
leşmesi ve yaptıklarının ahlaki boyutunu düşünmek yerine sadece 
mevcut koşullar altında survivalı sağlayacak seçenekler üzerinden 
varlıklarının ortaya konması, onları Zola’nın karakterlerini bir de-
ney aracına dönüştürmesine sebep olmuştur. Algıladıkları dünyayı 
sorgulayarak hareketlerini denetleyen; kendilerine etik bir pozisyon 
sağlayan karakterlerden ziyade sadece bir bedenin güdümlerine göre 
hareket eden karakterler, içinde bulundukları zor durumdan kurtul-
maya çalışırken sadece güdülerine teslim olurlar. Zola’nın burada 
güdüden kastettiği şey, kalıtımsal miraslarının salt bir biçimde orta-
ya konmasından ibarettir.

David Baguley de Naturalist Fiction: Entropic Vision (1990) adlı 
kitabında Zola’nın bu eğiliminin diğer kitaplarında olduğundan da 
bahseder. Sürekli hastalıkların incelenmesinden bedenin bir otopsi 
odasında tetkik edilmesine dek Zola’nın kitaplarında bedenin parça-
larına ayrılarak incelenmesi vuku bulmuştur. Bu ise çürümeye başla-
yan bedenin anlatımına dönüşmüştür. Bu, natüralist romanlarda çok 
sık rastlanan bir durumdur. Natüralist roman karakterleri rasyonel 
sınırların dışına çıkma eğilimi gösterirler. Bu durum ise başka natü-
ralist romancıların eserlerinde sadece bedensel bir çürüme veya yok 
oluşa değil, aynı zamanda ruhsal bir bozulmaya da dönüşmüştür. 
Baguley, bunu şöyle açıklar:

Natüralist görme biçimlerinin kalbinde, heba olmuş yaşamlara, yıkıcı 
güçlere, harcanmış enerjilere; “canavarca,” “korkutucu,” “felaket geti-
rici” imajlarla beraber hafifmeşreplik, aşağılama, bozulma, çürüyen 
bedenler, saldırgan bir materyalizm, cinnet sahneleri, aşırılık, yıkım, 
harabeler ve genelevler, ölüm çukurları ve mezbahalar, hastaneler ve 
mezarlıklar, çamur ve kan, yağmur ve acının olduğu dağılan ahlaki 
ve toplumsal yapılara dair sonu gelmez bir repertuvar ile gerçekleşen 
çözülme, aşırılık, ölüm vardır. […] Doğrusu istenirse bu, zamanın te-
mel olarak problemli olduğu bir edebiyattır çünkü zaman sürekli bir 
biçimde gerçekleşen bir erozyon halini almıştır. (Baguley, 1990, s. 222)
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Natüralist romanlarda bedenin sürekli olarak bütünlüğünün 
yitirildiği bir noktaya evrildiği savını ortaya atan Baguley, sürekli 
olarak yıkımı gösteren imgelerin kullanıldığını söyler. Harcanmış 
yaşamların ve yıkıcı güçlerin etrafında örülmüş metinlerde hasta-
nelerin, mezarların, cinnet anlarının anlatımı da tam bu bütünlüğün 
bozulmasını gösterir. Zaman, ileride daha iyisini vadetmiyor; onun 
yerine bir yıkımı gerçekleştirebilmek adına işliyordur. Artık ileride 
bir bütünlüğün, harmoninin sağlanacağı beklentisi yoktur. Karakter-
ler her adımda olgunlaşarak topluma dâhil olmak yerine her adımda 
daha fazla bütünlüklerini yitiriyorlar; girdikleri reaksiyonlar denge-
siz yapılarını bir adım daha arttırıyordur. Baguley, böyle bir anlatımı 
entropik bir algıyla özdeşleştirir. Tıpkı termodinamiğin ikinci yasası 
gibi anlatıda gerçekleşen de her bir reaksiyonun entropiyi arttırması 
yönündedir.

Entropik bir durumun yaratılarak metinlere sızması ise bir te-
sadüf eseri olmamıştır. Natüralist romanlardaki entropinin bir ku-
rucu araç olarak işlemesini 19. yüzyıldaki bilimsel çalışmalar üze-
rinden okuyan Eduardo A. Fables, Sadi Carnot tarafından 1824’te 
ortaya konan entropi ile natüralist romanlar arasında bir analoji ku-
rar. Bir endüstri devriminin yaşandığı dönemde seri halde bir üreti-
min gerçekleşmesi, kendi reaksiyonunu da beraberinde getirmekte; 
her bir endüstriyel faaliyette açığa çıkan atık madde olarak sıcaklık, 
dünyadaki entropiyi arttırmaktadır (Fables, 2010, s. 25-27). Bu du-
rum ise sonunda ister istemez bir yıkımı getirecek ve dünyanın sonu 
gelecektir. Fables ve Baguley’in yorumlarından yola çıkarak deni-
lebilir ki Zola ve diğer natüralist romancılar, 19. yüzyılın yarattığı 
başka bir paradigmanın içinden konuşuyorlardır. Aydınlanmanın 
ve büyüyerek olgunlaşmanın ve böylelikle toplumla uzlaşmanın 
sıkça görüldüğü 19. yüzyılın roman yapısından çıkarak gerçekleşen 
her şeyin bir sonu getireceği düşüncesiyle beslenen bu düşünceleri 
çerçevesinde edebiyat eserini düşünmüşlerdir. Artık edebiyatta an-
latılacak olan sağlıklı bedenler değil tıpkı bir sona doğru yuvarlanan 
dünya gibi bir yıkımdır. Bu yüzden de anlatılacak olan bir bütünlü-
ğün göstereni olmak yerine bu bütünlüğü paramparça edecek bir 
yapı olmalıdır.



127

“Virüs Virüsleşebilirdi”: Buzul Çağının Virüsü’nde Sona Açılmak

monograf 2017/8

Buzul Çağının Virüsü’nde de özne için böyle bir yıkım söz ko-
nusudur. Algı mekanizmalarında teleskopik bir bakışın uzaklığın-
dan ziyade baktığı ve gördüğü şeyi moleküllerine dek parçalayan 
anlatıcı Osman’ın mikroskopik bakışı, aynı zamanda bedeni de sağ-
lıklı bir yerin göstereni konumuna sokmaz. Beden de tıpkı natüralist 
romanlarda görüldüğü üzere parçalanacak, bütünlüklerini kaybe-
decek ve hastalıkların ördüğü bir anlatıya dönüştürecektir; beden 
arıza5 çıkarandır. Birçok ilaç adının geçtiği ve birçok hastalığın ele 
alındığı bu anlatı, tam da o düştüğü dünyanın arızasını, bedeninde 
görüyordur. Natüralist romancıların göstermek istedikleri bozulma, 
burası için de geçerlidir. Beden homeostatisi sağlayamıyor, sürekli bir 
düzensizliğe doğru evriliyordur.

Güdülenme (Bener, 2012, s. 10), bağışıklık (s. 15), ruhsal has-
talık ve onların tedavileri (s. 16); hastalıklara teşhis koyma (s. 48), 
koşullu öğrenme (s. 19) gibi bedene dair bilimsel bir tetkik alanı-
nın açıldığı romanda Osman’ın aldığı ilaçlar ve bedeninin fizyolojik 
deneyimleri de önem kazanmıştır. Bu alan, yine kişinin kendisine 
dönmüş ve sonunda kendisini bir deneyin nesnesine dönüştürmeye 
başlamıştır. Bunlar ise bedenin fiziksel bir süreç sırasında dengesini 
nasıl sağladığıyla ilişkilidir.

Romanda Osman’ın kendi bedenini farklı şekillerde parçalama 
eğilimini görürüz. Bunlar hem kendinin kendisi hakkındaki görüş-
leri hem de karşısındakilerin onun hakkında düşünüyor olabilecek-
leriyle ilişkilidir. Osman, kendini hem bir deneyin nesnesi hem de 
bir arızanın sebebi, hem vücuttan atılacak bir madde hem de atıl-
maya çalışılsa bile bunun başarılamayacağı şey olarak kurgulayan ve 
romanda buna dair birçok farklı konumdan algılarını ortaya koyar. 
Burada öne çıkan şey, kendini bir hastalık ve onun sebebi üzerin-
den kurgulamaya çalışırken kendini bir organa bile benzetemeyen; 

5 Nurdan Gürbilek, Bener yazımı üzerine yazdığı “Anlatabilmeliydim” başlıklı yazısında 
Bener’in anlatımında hastalıkların önemli bir yer tuttuğunu söyler. İçine düştüğü dün-
yada Bener’in anlatıcıları sadece ruhsal bir sıkıntıdan değil aynı zamanda “arıza çıkaran 
bir beden”den oluşuyordur (Gürbilek, 2004, s. 42). Nurdan Gürbilek bunu şu şekilde ele 
alır: “Yalnızca ruhsal çöküntü de değil, arıza çıkaran bir beden, yüksek tansiyon, damar 
sertliği, sırt ağrısı, gırtlak hırıltısı, bağırsak gurultusu. Vermidon, onadron, lidanil, isordil, 
nobraskin, parol, cipram. Ne çok ilaç adı geçer anlatılarında. Ne çok hastalık adı” (Gür-
bilek, 2004, s. 42)
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bir atığa dönüşen6; başkasının kafasında bir carcinoma7 gibi ortaya 
çıkaran şey olarak kurgulamasıdır. Osman, vücuttaki homeostasisi 
bozan şeydir; bir beden bile değildir; bedene zarar veren, dengesini 
bozan bir sıvıdan, bir hücre yığınından ibarettir. Kanserli bir hücre 
topluluğudur; herhangi bir hücre bölünmesi denetlenmesi içerme-
yen; sürekli kendi genetik kodunu her bir bölünmede değiştiren; 
vücuttan gelecek ölüm sinyalini alarak apoptosisi yani programlı bir 
hücre ölümünü gerçekleştirmeyen kanser hücreleri gibi davranma-
yı öneriyordur. Bunun da ötesinde metastaz yaparak, yani vücudun 
diğer organlarına da sıçrayarak var olduğu vücudun tüm işlevselli-
ğini kemiren ve onu öldürene dek durmayan bir şeye dönüşeceğini 
düşünüyordur karşısındakinin kafasında. Bir sona ulaşana dek sü-
recek bir yıkımdır bu ve faili de kendisidir. Kendi varlığının öldü-
rücü gücünü sezinliyor ve bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını da 
fark ediyordur. Artık Zola’nın – ya da diğer natüralist romancıların 
– karakterlerinde ortaya çıkan ve onları yıkıma götüren şey, burada 
Osman’ın kendisidir. Onunla etkileşime girme hali böyle bir yıkıntı-
yı da beraberinde getirmektedir. 

Osman’ın kendi yıkıcı gücü, sadece karşısındakine verdiği bir 
zararla ilişkili değildir. Osman, kendisini sürekli genetik bir de-
formasyona uğrayan parçalar olarak hayal ederken aynı zamanda 
kendisinin de sürekli yeni kodlar ürettiğini; yeni genetik şifreler 
oluşturduğunu da imlemektedir. Artık ortada deforme edilecek, 
parçalanacak bir beden dahi kalmamıştır; Osman, kendi infaz ka-
rarını da imzalamıştır. Bu karar, beynine yerleştiği kişinin ölümüyle 
beraber kendisinin de ölümü demektir. Onun varlığını kemirdikten 
sonra kendisinin de artık yaşay(a)mamasıdır. Kaçınılamaz bir fela-
ketin gelme anıdır.

Ancak Osman, her ne kadar kendisini bir hastalığın göstere-
ni, bir felaketin taşıyıcısı, kaçınılması ve uzak durulması gereken 
bir madde olarak tanımlasa da hala başka ihtimallerin olabileceğini, 

6 4. bölümde Osman, karısıyla sevişmeden önce onunla kavga eder. Bu kavga sırasında bi-
linç akışından birçok şeyi geçiren Osman, kendisi hakkında şöyle söyler: “Tiksinti tortusu 
şimdi. Ah, ben ne yanlış adamım, atılacak safrayım.”
7 “Kaçtım sanıyor şaşkın! Ne bilsin, belleğinde carcinoma gibi büyüyeceğimi” (Bener, 
2012 s. 46).
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başka bir şekilde yaşanabileceğini, başka türlü yaşamanın mümkün-
lüğünü sorgulamaya yöneliyordur. Bu ihtimal ise yine kendisini bi-
yolojiden açmaktadır. Osman yaşamla ölüm arasında; yaşayabilenle 
yaşamamayı başarabilen arasında bir yerdir burası ve bu yer, ken-
disini yine biyolojik olandan açacaktır. Burası Osman için varlığın 
başlangıç ve bitiş noktası olan virüstür:

Denizdi bakan sabaha, yorgun, ağır, derin, kırışık, eskimesiz, çoğal-
mayan ve çoğaltmayan. O bile ölürdü ha? Sokuldum ısıyı oluşturan, 
dokunan, dokulabilmeyi bilmez ellerine. ‘Acımasız olma bunca.’ İşte, 
buzul çağının virüsü olmaya çoktan razıyım. Ya da ölüm mantıksa, o 
bile ölürse, biz neden yaşayalım? O bile ölüm öncesi ölüm bilincin-
deyse..
Ölüm öncesi ölüm bilinci kanıtlanmamış daha. Değişimsiz birkaç mil-
yar yılı aşıp geldiği söylenen, kendi kendinin yaratığı kutsandı! Virüs, 
virüsleşebilirdi. Hiç değilse virüsleşebilme bilinciyle ölür ölür dirilirdi. 
Korku evrenini nasıl küçültüyorum, görünmez kılıyorum içimde! Ge-
nişlemesi durdurulamayan çevren: Umut. Yaratmamış, yaratılmamış-
lık gibi. İşte böylesi bir yoruma sarıldım birdenbire. O nasıl dalkavuk 
sevinciydi, ölümlü olduğuna inanarak katlanmak yalanı.
Razı olmak gölübol görünümünde salt yokluğa kafa tutmak, başka 
türlü daha kötü dürüstlük seçeneği değil mi? Doğaya, yenilenmeye ta-
pınma. Ah, canım söylesene, ben nasıl dayanırım? Hay patla!
Ödündür bu sanrı, küsküçül, apaşağılan. Virüs kuramına tutunmak 
da, beter bir ödünle bütünleşmektir. Ödünün kendisi ne ki, beteri ol-
sun. Oyunbozan. ‘Sensin sebep berbatıma.’ Yaşama uğruna virüleşmeyi 
göze almak! Sevmiyorsun karanlık yanlarımı. Allah belamı versin ben 
de sevmiyorum! Ama ne yapayım, ne yapalım? Kim dedi sana, okla 
yay gereçlerini aracılıktan çıkarabileceğine inanmaya çabalayan bu ah-
mağı dağla, öldürt kendini. İyi ki varım mı? Ne igrek çocuksun. Bula 
bula... Koy antika şamdanlarının arasına, bakalım bulabiliyor musun 
tek müşteri kendinden başka. (Bener, 2012, s. 80-81)

Bir yok oluş anının her seferinde tekrardan var olma ihtimaline 
açıldığı yerde gelir virüs Osman için. Değişimsiz gelebilen, kendi ka-
buğunun altında hiçbir yaşam faaliyeti göstermeden kendisini don-
duran, taşlaştıran ama yine bu taşıl halden sıyrılabilen; yenilenebilen, 
yeniden yaşamaya geçebilen bir yerden açığa çıkar virüs. Bir ölüm 
bilincini bünyesinde barındırabilen; kendi kendisinin kopyalarını 
da aynı bu bilinçle üretebilen bir varlık. O halde virüs her zaman ve 
her parçasında virüsleşebilme ihtimalini; yeniden doğma ve yeniden 
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var olma olasılığını kendinde barındırır. Ölümle yaşam arasındaki 
sınırda her zaman hayata dönebilmenin ihtimalini taşıyan aralık bir 
kapı gibidir. Bu durumda Osman’ın virüse bir umut alanı olarak bak-
masına şaşırmamalı. Tıpkı kendi kendinin yaratığı olarak tanrısal bir 
güce ulaşan virüs gibi umut da yaşamayan ve yaşatılmayanın alanın-
dan doğmaktadır. O halde virüsle Osman’ın kurduğu ilişki, tam da 
böyle bir alandan virüsü ya da onun deyimiyle virüs kuramını dü-
şünmeyi zorunlu kılmaktadır. Doğanın tanrısal gücü olarak işleyen, 
yenilenmeyi imleyen ve her seferinde ayakta kalabilmenin ihtimali-
ni açan bir canlının varlığı, yaşanılanın başka bir biçimde olmasının 
ya da başka türlü yaşamanın; yani umudun kapısını aralamaktadır. 
Ancak Osman, kendi önerdiği çözüme, bir virüse dönüşerek hayatta 
kalabilme ihtimaline bir güvensizlik beslemektedir.

Varlığını virüsle özdeşleştirerek; “yaşamak uğruna virüsleşmeyi 
göze alarak” kendisini var etmeye çalışan Osman, bu açtığı ihtima-
lin kapısını da kendisi kapatır. Kendisini bir kabullenmişlik haline 
mecbur eder: “İşte buzul çağının virüsü olmaya çoktan razıyım.” 
(s. 81) Tam da bir virüsün yaşam fonksiyonlarını gösteremeyeceği, 
kendi kalın kabuğuna çekilerek kendini donduracağı, kısacası yaşa-
mayacağı bir yerdir burası. Bir çaresizlik alanı, bu ihtimali gerçekleş-
tirmeyi düşünmeyi bile muhtemel kılmamıştır. Bunun da ötesinde 
başkalarının vücutlarını kemirerek kendi yaşamını sürdürürken ve 
bunu yaparken bir carcinoma gibi sonunda ölmezken yaşamayı göze 
almıştır. 

Ancak Osman’ın kendisi bile böyle bir ihtimalde tutunabileceği-
ne inanamıyordur. Kendisini kandırdığının farkında ve bu farkında-
lıkla sanki böyle bir ihtimal varmış ya da böyle bir ihtimalin gerçek 
olması durumunda bunu seçermiş gibi konuşuyordur: “Ölümlülüğe 
sevinmek yalanı, ölümsüzlüğe vurgunluk aldanışı yanında daha mı 
yiğitçe, sağlam, düz, gerçeğe en yakın gerçek?” (Bener, 2012, s. 81) 
Bir katlanma noktasının sonu olarak ölümün yaratacağı sevinç, bir 
aldatmacadır Osman’ın gözünde. Ancak aksi seçenek de tutunulacak 
bir dal yaratmıyordur: Ölümsüzlük, bir tanrısal güç getirmiyor; ne 
her şeyi bilebilmenin ne de daha iyisinin ihtimalini açıyordur. Sanki 
tüm seçenekler, sadece imkânsızlıklarını göstermek için anlatılıyor 
ancak anlatılmadan da edilemiyordur. İhtimallerin kümesinin başka 
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bir dünyayı vadetmediği aşikârdır ama buna rağmen bir kurama, bir 
ihtimale tutunma ihtiyacı bir biçimde açılıyordur. Bunu düşünmek-
ten, sorgulamaktan vaz geçemiyor, her seferinde her ne kadar yeni 
bir alana açılma ihtimali olmasa da bu yapıyı gösterme zorunluluğu-
nu hissediyordur.

Tüm bu çıkışsızlık anının yarattığı, umuda evrilemediği, tanrı-
sal gücün elde edilemediği bir yerdir burası. Artık sonsuz ihtimalle-
rin kapısının aralandığı sonsuz bir zaman dilimi bile yardımcı ola-
mıyordur bedene. Arızalar her seferinde yeniden ortaya çıkacakları 
ihtimalini taşıyor; algılanan, anlatılan, söylenen, yapılan, dokunulan 
her şey bu arızaların girdabında bir bulanıklaşma yaşatıyordur. Bu 
arıza ise bedenin kendi fonksiyonlarının ufacık bir hiçlenişi haline 
gelerek bir yıkıcı güce evriliyor ve sonunda katlanılamaz bir hale ge-
liyordur. Kendi varlığının sorumluluğunu her seferinde hisseden; bir 
yargıç gibi her hareketini sorgulayan; bilincinin akışını denetlemek 
için ölesiye çaba sarf eden Osman, tüm ihtimalleri ortadan kaldırır-
ken sanki Bener’in en son kitabında daha açık bir biçimde söyleye-
ceği bir şeyi fark ediyordur:

Zamanın boyutsuzluğunu, geriye ya da ileriye işlemezliğini ileri sü-
rüyor, tüm akılcı ya da duygusal seçimlerin yinelenmekten ibaret ka-
lacağını savlıyordu filozof. Nereye varılacak? Varılamayacak bir yere, 
demiştim ben de. Yeniden, ta baştan başlansa da, kendi istencimizle 
yaşayamayacağımızı ben de iyice biliyorum. (Bener, 2012, s. 9)

Bener’in Kapan adlı son kitabının “Dönüşsüzlüğe Övgü” öykü-
sünde geçen bu bölümde anlatıcı, tam da üzerinde durduğu istenç 
meselesi ile bir sonu da hayal ediyordur. Bir virüs kuramının yarat-
mış olduğu alan, yeniden başlamanın umudu, yeniden başlanacak 
olan şeyin parametrelerini; yaratacağı dünyayı aynı kılmaktadır. Bu 
alanda değişecek bir şey yoktur. Kişi kendi genetik kodunu kendisi 
yazamayacak; o koda mahkûm olacaktır. Kodunu her bölünmesinde 
değiştirebilme ihtimaline sahip virüs bile bunu kendi isteğiyle değil, 
bir arıza; denetlenmeyen bir DNA/RNA eşlenmesinin sonucunda 
ortaya çıkan bir bozukluk olarak yaşayacaktır. Anlatıcı Osman’ın sü-
rekli kendisini bir bozukluğa benzetmesi ise işte tam da kendisini 
hunharca denetlemeye çalışmasına rağmen bunu bir türlü sağlaya-
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maması, denetimin elinden kaçması sonucu ortaya çıkan arızaları 
üzerinden düşünülmelidir. 

Peki tüm bu istencin kaybolduğu noktada yaşamak nedir? Os-
man yaşamayı neden ve nasıl seçebilmiştir? Bir oyun düzeni olarak 
kurguladığı ve bir çıkışın sorgusunun olmasına rağmen ihtimalinin 
olmadığı yerde kendi varlığını bütünüyle hiçleme; kendini öldürme 
neden Osman için mümkün olmamıştır?

Bunların cevabını yine “Dönüşsüzlüğe Övgü” öyküsünde ele 
alınan intihar kavramı üzerinden düşünebiliriz. Osman’ın kendi var-
lığını algılama biçimiyle paralellik kurulabilecek bu öyküde anlatıcı 
yaşam için şunları söyler: 

Yaşam bir deha işi değil. Bir sürgün, köle düzeni. İntihar seçimi bu 
yüzden gerekli. Ne ki yürek isteyen bir eylem. Hep tasarladım salt. 
Kendiliğinden oluşmasına bel bağlıyorum. ... Nasıl inanabilir, bekle-
yebilirim. Hemen tüm yazarların ölüm beklentisine bel bağladıkları 
gerçek. Virginia Woolf, Ernest Hemingway, daha niceleri. Bitti’yi algı-
ladıklarında bu yolu seçtiler. Gerçekten yürekliydiler. Bencileyin zayıf, 
korkak değil. (Bener, 2012, s. 9)

Yaşam, Osman’ın kendisine ördüğü yaşayamama kapanını an-
dırır burada da. Kendisini kendi bedeninden sürgün eden Osman 
gibi buradaki anlatıcı da yaşamı bir sürgün olarak kurgular. Buradan 
çıkışı sağlayacak yer ise varlığının kendi bilincini; fiziksel fonksiyon-
larını kaybetmesidir. Ancak bu eylem, onu gerçekleştireceği failine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu fail ise tek çözüm olarak gördüğü eylemi 
gerçekleştirmekten bile yoksundur; yine bunun da kendi iradesi dı-
şında gerçekleşmesini bekliyordur. Öykünün içerisinde bu eylemi 
gerçekleştiren kişilerin yüceltilmesi boşuna değildir bu yüzden. Tam 
da bu eylemin gerekliliğini gören bilincin bunu gerçekleştirebilecek 
cesaretini övüyor ve bunu anlatmayı önemli görüyordur anlatıcı.

Nitekim Buzul Çağının Virüsü’nde Osman da tam da gerçek-
leşmediği eylemi gerçekleştirebilene; onun sergileyemediği cesareti 
gösterene; ölümün bilgisine kendi seçimiyle ulaşmayı seçmiş olana; 
yani Faik Deniz’e yönelerek en bilmediği ve en bilemeyeceğine; yani 
ölümün bilgisine yönelecektir.
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İmkânsız Birliktelik: Deniz Bile Ölür
Bizim “içimizde” dediğimizde, iç ve dış hakkında hem bu kadar basit 
hem de bu kadar acı verici bir biçimde konuştuğumuzda, bir uzama 
isim veririz; bedenin görünürlüğü, bakışın geometrisi, perspektifin 
konumlandırılması hakkında konuşmaya başlarız. İmajlar hakkında 
konuşuruz. Bizim içimizde olan şey – bunlar hatıralar ya da anılar 
olabilir – sadece imajlara indirgenebilir gibi gelir fakat her durumda 
sadece imajlardan ibaret olan görüntülerden meydana gelmiş bir hafı-
zaya indirgenebilir çünkü imajlardan meydana gelmiş diğerleri sade-
ce çoktan yok olmuş ya da ölmüş olarak görünürler ve çoktan ölmüş 
olanlar bizde yalnızca imajlar bırakırlar. (Derrida, 2001, s. 161-162)

Derrida’nın arkadaşın ölümünün ardından ne kaldığını sorgu-
ladığı bu bölümde hafıza gelir. Hafıza ise her zaman bu ölüm bilgi-
sini taşır. Bellekte bir imaja dönüşecek olan ölmüş kişi, her zaman 
onun öldüğü gerçeğinin yaratacağı bir imaja mahkumdur. Ölenin 
sessizliği, bunu yaratandır. Böylelikle artık olmayanın yaratmış ol-
duğu hiçlik noktasına yönelimin yarattığı boşluk, bir imajla doldu-
rulacaktır. 

Derrida’nın bir arkadaşın ölümü üzerinden düşünmeye çalıştı-
ğı nokta, ölümün ardından nasıl yaşanacağı sorusunu da barındırır. 
Mutlak bir sessizlik anının yarattığı bir yerde yaşam nasıl sürecektir? 
Bu durum Osman için kendisini bir bellek anlatısına dönüştürmekte 
vuku bulmuştur. Tam da kapatamadığı, ilerisine geçemediği, sonra-
sında ne yapacağını bilemediği nokta üzerinden anlatısını oluştur-
muştur. Bu anlatıda yaşamındaki anlara odaklanmış, onların görün-
tülerini billurlaştırmaya çalışmıştır. 

Romanın hem birinci kişi anlatıcısı hem de üçüncü kişi anlatı-
cının odaklayan karakteri olan Osman, romanın tamamını bir bel-
lek anlatısına dönüştürmüştür. Roman, Osman’ın deyimiyle beyni-
nin dirimlerine dizimlediği duyargan negatiflerin açığa çıkmasına 
dönüşmüştür. O halde romanda Faik Deniz’in anlatılmasından da 
Osman sorumludur. Faik Deniz’in mutlak sessizliğinin ertesinde 
başlayan romanın bu ölümünden sonra gelen hiçliği – ölümü – nasıl 
ele alacağı, Osman’ın onu nasıl anlatacağıyla ilişkilidir. Ancak sürekli 
sezgisel bir düzlemde metnin içine sızmış olan Faik Deniz’in ölü-
mü, Osman için sadece mutlak bir sessizlik anını korumaya doğru 
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açılmıştır. Osman, Faik Deniz’i neredeyse hiç anlatmamıştır.. Faik 
Deniz’e dair izlenimler romanda genişçe bir yer bile bulamamıştır. 
Artık sessiz olanı anlamaya çalışmak için daha önceden var olduğu 
anlar içerisinde bir bakışı bile dondurulmamış, ya da bu eylem ba-
şarılamamıştır. Osman, Faik Deniz’in görünüşüne dair “basit” ayrın-
tılar vererek onun nasıl bir bedene sahip olduğunu dahi anlatama-
mıştır. Bu eylemin başarısızlığı, Faik Deniz’in görüntüsünün Osman 
için nasıl oluştuğuyla ilişkilidir.

Osman’ın Faik Deniz’in bedenini anlatmaya yönelememesi ise 
artık var olmayan bir bedenin görüntüsünün netleşememesiyle iliş-
kilidir. Faik Deniz, Osman için bir perdenin ardından sürekli olarak 
görünemeyendir: “Faik’in yüzeysel, gelgeç değil karamsarlığı. Açıl-
sa da hep buğu yüklü bir yüz. Durallığı düzmece. Kesinlik, özün-
den yana ağar. Sulandırılmamış doğası benimkine zıt. Gene de ona 
eğilimliyim.” (Bener, 2012, s. 61) Faik Deniz, Osman için suratına 
oturmuş kalıcı bir karamsarlıktan açılmıştır. Bu yüzde Faik Deniz’in 
organları yoktur. Ondan önce gelen ve yüzünü işgal eden başka bir 
şey vardır. Faik Deniz’in yüzü buğulanmıştır. Onu oluşturan organ-
larından; gözünden, ağzından saçlarından ziyade ilk olarak bu buğu 
fark edilmiştir. Diğer her şey önemsizdir burada. Kesinlik ve netlik 
kazanmayan bir görüntüdür bu. Bakılanda ilk ve tek odaklanılacak 
şeye dönüşmektir. Bu buğu aynı zamanda onu çevreleyen bir çeper 
gibidir. Duran ve konuşmayan Faik, bu durallığının arkasına gizle-
diklerini buğuyla sağlamıştır. Ancak ve sadece bu buğu üzerinden 
yakalanılabilecek bir bakışa izin vermektedir. 

Osman’ın Faik Deniz’e yaklaşma anı da ancak ve ancak bu bu-
ğunun sınırındadır. Faik Deniz, ona ancak bu buğunun sınırından 
açılıyor, netleşmeyen şeylerin hiçbir zaman netleşmeyeceği ger-
çeği üzerinden var oluyordur. Bu ise Osman’a göre zıtlık gösteren 
bir doğayla ilişkilidir. Keskin bir biçimde kendi doğasından farklı 
olduğunu düşündüğü, farklı çekim yüklerine sahipmişçesine ko-
nuşturduğu, durallığıyla bir proton işlevi yüklediği Faik Deniz, tüm 
bu zıtlıklarıyla ona bir hareket kabiliyeti de sağlamıştır; Osman, 
Faik Deniz’e eğilimlidir. Sanki Faik Deniz, çekim alanıyla beraber 
Osman’ı yörüngesine hapsediyor, onunla iletişim kurma, beraber 
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olma, biz olma arzusunu uyandırıyordur. Bir iletişim anının yaka-
lanması ve böylelikle kendi küçük topluluğunu kurmaya dairdir bu 
arzu. Aradaki sessizlik içinde tüm bu zıtlıkları görerek, bunlar üze-
rinden bir karşılaştırma zemini kurarak bir temas alanı yakalamak 
ve böylece kendi cemaatini kurma; yalnızlıktan kurtulma, başkası ile 
birlikte ihtimalinin de olduğunu içinde duyan bir arzu. Çekim ala-
nının kurucu kuvveti de böyle bir noktadan beslenmekte ve Osman’ı 
kendisine doğru yönlendirmektedir.

Ancak tüm bu eğilimlerine rağmen Osman’ın Faik Deniz’le ne 
konuştuğu, Faik Deniz’in Osman’la nasıl konuştuğuna dair roman-
da neredeyse hiçbir şey yoktur. Zıtlıkların hangi noktalarda nasıl 
fark edildiği belirli iletişim anlarının; diyalogların nasıl kurulduğu 
üzerinden şekillenmez. Akçay’daki gizli edebiyat toplaşmalarında 
beraber olduğu, aynı kadına âşık olduğu, beraber aynı kadına nasıl 
yaklaşacaklarını ele aldığı, aynı evde yaşadığı ve benzer bunalımları 
paylaştığı arkadaşı Faik’le bir türlü diyaloga geçemez Osman. “Yü-
zeysel” konuşma anlarının dışında Faik Deniz’le beraberken ne ko-
nuştuklarına dair herhangi bir şey yoktur.

25. Bölümde Faik’le beraber içki içen Osman’la Faik’in arasında 
geçen diyaloglar, nerede içki içileceği, nasıl oldukları, Faik’in yeni 
aldığı radyosu hakkındadır; bunun dışında hiçbir şey konuşulmaz. 
Bunun dışında aralarında birbirlerini anlamaya yönelik herhangi bir 
diyalog sahnesi de yaşanmaz. Osman, Faik Deniz’le yaşadığı herhan-
gi bir anı sahneleyemiyor, onu anlatamıyordur sanki. Onu sessizlik-
ten çıkarmak, dediklerini yeniden söylemek, Faik’te gizli olan anlamı 
zedeleyecek izlenimini yaratıyor, roman boyunca neredeyse herkesle 
konuşmasına yer veren Osman, Faik Deniz’le konuşmalarına yer ve-
remiyordur. Onun yerine ölümün bilgisini anlamaya çalışarak Faik 
Deniz’in ölümüne yönelmeye çalışır. Osman, Faik Deniz’in cevap 
veremeyeceğinin farkındadır; Osman bir gerçeğin – Faik Deniz’in 
öldüğü gerçeğinin – ertesi günündedir. Tam da ertesi günden başla-
yarak anlattığının bilincinde olarak her şeyi, her olayı sahneliyor ve 
sahnelediklerinin arasında bir türlü Faik Deniz’e yer veremiyordur. 
270 Sayfalık Buzul Çağının Virüsü’nde 2 sayfa bile sürdürülemiyor-
dur. Olmuş olanları sahnelemenin bir şeyleri, sessiz kalan bir şeyi ze-
deleyeceği korkusunu hissettiriyordur. Sanki Osman, hesaplaşama-
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dığı şeyin bir buğu şeklinde kaldığını ve hiçbir zaman bu buğunun 
üstünün açılamayacağını; anlatarak rahatlayamayacağını biliyordur. 
Bu ise Faik Deniz’in bedeninin romandan silinmesiyle, sesinin hiç 
duyulmamasıyla sağlanmıştır. Romanda arkadaşın ölümünün yarat-
tığı bir sessizlik anı vardır. Ancak bu durum, sadece arkadaşın öl-
mesiyle değil; kendini öldürmesiyle ilişkilidir. Faik Deniz, Osman’ın 
başaramadığını başarmıştır. Kendi kendisini en sonunda hiçlemiş; 
kendini yok etmiştir. Bu an, Faik Deniz’in konuşulmasının tek ve 
ana kaynağına dönüşmüştür. Artık Faik Deniz, sadece intiharı üze-
rinden anlaşılabilecektir. İntihar, Faik Deniz’in yaşam dizisini baş-
latmıştır; bütün romana sirayet etmesiyle romanın anlama biçimini 
etkilemiştir.

Bu durum, sadece Faik’in Deniz’in ölümüyle değil, kendini öl-
dürmeden önce ardında bıraktığı bir intihar mektubuyla da ilişki-
lidir. Roman boyunca neredeyse hiç konuşturulmayan, sesi kısılan 
Faik ise ölümle yaşam; yaşamla ölüm; ölüm ile oyun arasındaki sınır-
da ilk ve son kez seslenir. İlk kez Faik Deniz anlatır. Bu anlatma, yok 
olduğu zaman ardında kalacak, onun imzasını taşıyacak, onun ya-
şam dizisini başlatacak olan şeydir. Bir başlangıç noktası çizer çünkü 
artık buğu olan yüze yaklaşılacak ilk nokta burasıdır. Ölüm, beden 
hakkında konuşulabilecek tek şeydir. Artık geriye bedenin kendisini 
nasıl dışarıya açtığından ziyade bedenin üzerine çöreklenmiş bir iz 
vardır. Bu iz, düşünülebilecek, konuşulabilecek ilk şey olarak kendi-
sini ortaya koymuştur. Onun öncesinde yapılan her eylem, durulan 
her dakika, yaşanılan her an, onun bilgisi üzerinden açılmaktadır. 
O halde düşüncenin başlangıcı ve tek çıkış noktası, artık bu ölümün 
kendisidir. Faik Deniz’e yaklaşmak, ilk olarak onun ölümünü düşün-
meyi zorunlu kılmaktadır. 

Faik Deniz’in ölümü ise tüm sessizliği yıkan bir haykırış nok-
tasıdır. Kendi sesiyle konuşturulmayan Faik, sadece kendi kendisini 
hiçlemesiyle konuşmayacaktır; aynı zamanda kendi sesiyle konuştu-
ğu, ilk kez kendini anlatabilme ihtimalini yakaladığı bir yer de yaka-
lamıştır. Roman boyunca hiç konuşmayan, anlatılmayan Faik Deniz, 
kendi ölümünün beyannamesini bırakmıştır. Faik ilk kez kendini 
açıklamış, ilk kez bir sebep verebilmiştir:
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Osman agam
Saat sıfır sonrası üç. Sen adını sevmezsin. Oysa ne şuh, kıpırdaktır 
türküsü: ‘Sabahlara dayanamam Osman agam.’ Kaçamadın sanırım, 
dönemediğine göre. Başlamaktır önemli olan, ölüme yahut hayata. Şe-
refinize, saadetinize sıkacağım şu gücünden habersiz zavallı kurşunu 
tufeyli kalbime. Kadere kırk beş. Sanmam ya, sağ kalırsam, bu kere 
müthiş dayanacağım. Büyük servetim Telefunken marka radyomla 
kitaplarımı sana bırakıyorum. ‘Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar’ 
halk deyimi o kadar da geçerli değil. Canın çok yanacak biliyorum, 
ama değmez mi? Uzattım, hoşgör. Elim titremeyecek. Hedef tam on 
ikiden vurulmalı, atış talimleri bir işe yaramalı.

F.D.

 Hamiş: 1) Bilerek türkü dedim. Onuru, mutluluğu, dalkavuk yüreği-
mi sevmedim.

  2) Daha ilk piyon sürüldüğünde, sonucu kestirebildiği için 
pes eden, pata kalmaktan hoşlanmayan usta satranççılara

  saygılar. 
F” (Bener, 2012, s. 134)

Osman’a yazılmış bu mektupta Faik, ilk kez kendi sesiyle konu-
şabilme imkânını yakalamıştır. İlk kez kendini kendi sesinden an-
latan Faik, bu ölümün gerekçelerine dair bir izlenim de yaratmıştır. 
Ancak bu gerekçeleri anlatmak bile ona zor görünmektedir. Kendi 
ölümünün sebeplerini anlatmayı geciktirmek için elinden geleni 
yapmaktadır. İlk olarak o anın ertesine düştüğünde önemli olma-
yacak zamanı anlatarak başlamıştır. Saat sıfır sonrası üçtür. Ancak 
bu zaman, aslında önemsizdir onun için; kendisini mutlak bir za-
mana hapsedecektir. Ardındansa Osman’ın adıyla ilgili “yersiz” bir 
bilgi vermeye girişir. Ancak bunun da önemi yoktur. Ortada olan 
sadece bir isimden ibarettir. Onun adının bir türküde geçen bir isim 
olması, biraz sonra anlamını yitirecektir. Tüm bunlardan sonra ge-
len ise Osman’a dair bir çıkarıma dönüşür. Osman’ın yaşamında-
ki hamleler masaya yatırılır: “Kaçamadın sanırım, denemediğine 
göre.” Ancak bir türlü mesele kendisine gelmez; Faik Deniz, kendi 
ölümünü gerekçelendirmeyi mümkün olduğunca bekletir. Osman’ın 
kaçamamasının ardından gelen ölümle ilgili bölüm bile bunu açık-
lamaya yetmez. Ölüm bir başlangıç olarak ele alınırken hâlâ bu du-
rum açıklanmaz. Faik’in mektubu, Osman’ın romanın 3. bölümünde 
bahsettiği ölümle ilgili iç hesaplaşmasına dönüşür. Osman’ın neden 
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ölümden ve ölüm bilincinden bahsettiğinin açıklanmaması, sürekli 
askıya alınması gibi Faik Deniz de neden kendisini öldürmek istedi-
ğini bir türlü açıklamıyordur. Onun yerine cümleleri farklı bilgilere 
kayıyor, bilincinde onun için önemli olan noktalar arasında salınım 
yapıyordur. Bu salınım hareketi ise ilk kez kendi ölümüne dair bir 
noktada takılı kalır; Faik Deniz, ölümünün Viola ile Osman’ın iliş-
kisine bu şekilde çörekleneceğini; ona musallat olarak onu kesintiye 
uğratacağını hissediyordur – sıkılacak kurşun, Osman ile Viola’nın 
“saadeti”ne sıkılıyordur. Bu durumda mektup – dolayısıyla intihar 
– bir öç alma biçimine doğru evrilir. Konuşmayan Faik, içinde bu-
lunduğu durumun sebebini, kendisinin dâhil olamayacağı bir ilişki 
ağı üzerinden kurmuştur. Ardında bırakacağı kişinin canının yana-
cağını biliyor ve eylemini bunun için gerçekleştiriyordur ne de olsa.

Ancak Faik Deniz’in ölümü, böyle bir gerekçelendirmeye inan-
mayı güçleştirir. Osman’ın Faik Deniz’in yüzünde gördüğü ve ondan 
başka bir şey görmediği buğusu, burada da belirginleşir. Bu gerek-
çelendirme, yetersizdir. Nitekim sonda gelen ve bir dipnota düşen 
anlatı bunu daha da kesinleştirir: “Daha ilk piyon sürüldüğünde, 
sonucu kestirebildiği için pes eden, pata kalmaktan hoşlanmayan 
usta satranççılara gelsin.” Ölümün ithaf edildiği, beraber kutlandığı 
kişiler vardır. Ölüm, sadece bir aşk hikayesinin üç noktasından biri-
sinin artık olmamasıyla ilişkinin zedeleneceği bir yerde değildir. Bir 
satranç oyununun ilk hamlesini yaptığı anda yenişemeyeceğini an-
layan kişinin kendisini hiçleme arzusunun açığa çıkmasıdır. O halde 
Osman’ın içine düştüğü ve farkına vardığı; her seferinde hamlelerini 
ona göre düzenlediği bir oyunun zeminini Faik Deniz de fark etmiş 
ama Osman gibi yaşamayı değil, ölmeyi seçmiştir. Faik Deniz de her 
hamlesinde atılan bir zarın sesini duymuş ancak duyulan ses, onda 
her türlü stratejik hamleye rağmen kazanılamayacak ya da kaybedi-
lemeyecek bir oyunun içerisinde olduğu hissini uyandırmıştır. Ya-
şam bir pata kalmaya dönüşmüştür.

Bir an sonra hiçbir önemi kalmayacak olan bir zaman dilimi-
nin anlatımıyla mektubuna başlayan Faik Deniz, varmak istediği 
istence – belki de – mektubunun sonunda ulaşmıştır. Muhatap ola-
rak kendisine bir hedef belirlemiştir. Bu muhatap, yaşam ile oyun 
arasındaki bağı gören ve bunun bilinciyle yaşamaya çalışanlardır. 
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Kendisinin ölümü ise onlar için yazılmış bir beyannamedir. O, ölüm 
anıyla beraber başka bir zaman dilimi; kaderin kırk beş sonrasını, 
saat sıfır sonrası üçten sonrasında gelecek olanı açtığını biliyordur. 
Bütün bir intihar eylemi, bu istencin taşıyıcısına dönüşmüştür. Faik 
Deniz, muhatabına seslenmiştir. Bu öyle bir seslenmedir ki bir var 
oluşun içinde stratejiye dönüşen bir aşk hikâyesinin bile önüne ge-
çiyor, yaşamın kendisini bir sorgu odasına dönüştürüyordur. Sorgu 
odasına hapsedilense hala yaşayan ve hala bu mektupla cebelleşmek, 
bellek anlatısının içerisinde bu mektuba yer vermek zorunda olan 
Osman’dır. İkisi de yaşam ile oyun arasındaki bağı sezinlemiştir. An-
cak bu sezginin yarattığı temas alanının oluşturduğu dengeyi Faik 
Deniz bir felaket anıyla paramparça etmiş; dengenin sağladığı ölü 
noktadan başka bir faza geçmiştir. Bu faz, artık göz ardı edilemeye-
cek kadar kesin bir zıtlığın deklare edilmesidir: Faik Deniz ölmeyi 
seçmişken Osman yaşamayı seçmiştir.

Tüm bu zıtlıkların arasında yaşamı seçmek/seçebilmek ile ölü-
mü seçmek/seçebilmek nasıl bir alanı işgal etmektedir? Osman ve 
Faik Deniz’i sonsuza dek zıt kutuplar olarak ayıracak bu birbirinin 
zıttı iki eylem, nasıl bir küme oluşturmaktadır? Bir arıza olarak atı-
lan zarın sesini ikisi de duyabilen karakterlerin yönelimleri neyi im-
lemektedir? Osman, yaşamı sorgu odasına dönüştürürken ve hiçbir 
sonuçta tutunamazken Faik Deniz’in bu sorgulamadan bir sonuç 
çıkarması nereden düşünülebilir?

Bu noktada yazının başında söylenene geri dönmek gerekir. 
Kendi ölümünün beyannamesini imzalayarak kendisini maddenin 
en hiçlenmiş formuna büründüren Faik Deniz, bir nüfuz etme ala-
nını en aza indirmiştir. Artık diyalog imkânı yoktur. Ölümün ha-
kikatine ulaşmak mümkün değildir. Yapılacak tek şey, imkânsız bir 
birlikteliğe, bir diyaloğa yönelmeye dönüşmüştür. Faik Deniz son 
noktadadır; ölü noktanın üzerindedir. Bir umutsuzluk alanının ya-
rattığı; ölüp ölüp dirinilebilen bir virüs kuramına bile bel bağlana-
madığı noktada yeni olanın (bilinmeyen nokta olarak ölümün) bil-
gisinin sınırında ama her zaman için sınırında Osman’ı bırakmıştır. 
Osman’ın kendisini çekirdeğine dek parçaladığında bile açığa çık-
mayan istence yönelmiştir. 

O halde açığa çıkan istenç ve açığa çık(a)mayan istenci, bir 
denklik noktası, bir mesafe, bir “ara” bir “aradalık” üzeriden düşüne-
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biliriz. Jean-Luc Nancy’nin “Her şey bulunur” makalesinde bahset-
tiği gibi nüfuz etmeye yönelim, her zaman nüfuz edilemeze doğru 
yönelen bir şeyden kaynaklanır. “Bir”liktelik ihtimali, ikisinin ara-
sındaki ile gerçekleşir. Nüfuz edilmezlik, bu ile sayesinde nüfuz edil-
meye doğru açılır. Kendi kendisini en maddi haline çeviren, duyum-
larını ardında bırakan Faik Deniz de kendi nüfuz edilemezliğinin 
içinde bir nokta bırakmıştır. Tüm metni parçalayan, giriş gelişme 
sonuç biçimde ilerlemeye açılmayan, çözümlemenin yarım kaldığı 
ve çetrefilli dilin her zaman okuyanı bekletmeyi talep ettiği; anlamın 
ya da anlamanın böyle bir zorlukla diyalog haline girmeyi seçmekle 
ancak başarılabilecek ya da başarmaya yaklaşacak bir şey olduğunu 
da söylemiştir o halde. “Herhangi bir şey bulunur”ken bu bulunanın 
kendi maddeselliği dışında yarattığı uzamı, Levinas’ın (2003) deyi-
miyle “varoluşlarının karanlık zeminini oluşturan [...] maddeselliğe 
nüfuz [etme]” (s.51) imkânını, bilincin kendisiyle dahi hesaplaşa-
madığı bir dünyada bir başka ihtimalin son fikriyle sınır noktası-
nı çizmiş olur. Anlatılan, söylenen, iletişim kurulan, deneyimlenen 
her şey, başka olanı bilmeye doğru açılırken bunların beyhude bir 
çaba olduğunun da farkına varmıştır. Tüm fragmanlı yapının için-
deki zorluk, bilinemeyecek olanın zorluğudur. Metinsel cümbüşün 
getirdiği yer, bir duraklama noktasıdır, bir son fikridir. Faik Deniz’in 
artık ölmüş olduğu hakikatinin bilinciyle ulaşılamayacak olana ula-
şabilmek için her yolun denenmesidir. Başka imkânların başka olanı 
getirmese bile gösterilmesidir. Buzul Çağının Virüsü’nün ideolojisi, 
bu imkânların metnin kendisine içkin dünyasında başarıyla sunul-
muş olmasının ardından bıraktığı sorulardan ibarettir.
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