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1 Apartmanın girişi de ismi gibi sabah vakitlerinde
güneş alıyor, Sabah’ın gölgesi yalnızca sabahları
içeriye düşüyor.

2 “Birinci Yüce Gerçek, acı veya hüzün olarak çevrilen
ve daha iyi bir muadile ihtiyaç duyan, dukkha ile
ilgilidir. Bir duygu olarak dukkha, dayanması,
tahammül etmesi zor olandır. Soyut bir gerçek olan
dukkha, değersiz (du) boşluk (kha) olarak kullanılır.
Dünya acı çekmeye dairdir – bu yüzden değersizdir.
Herhangi bir gerçek barındırmaz – bu yüzden boş veya
boşluktur. Dukkha, değersiz boşluk anlamına gelir.”
(yazarın çevirisi.) https://www.budsas.org/ebud/
ebsut001.htm (son erişim tarihi: 13 Temmuz 2020).

5 “İlan-ı aşkımdan bir iki gün sonra, kırılganlığın
pençesine düşmüş vaziyette, Roland Barthes
kitabından Barthes’ın seni seviyorum diyen özneyi
‘gemisini, adını değiştirmeden yolculuk esnasında
yenileyen Argonaut’a’ benzettiği pasajı gönderdim
sana. Nasıl ki Argo’nun parçaları zaman içinde
değiştirildiği halde geminin adı Argo kalıyorsa,
–aşkın ve dilin işlevi, bu hep aynı olan ifadeye daima
yeni anlamlar kazandırmak olduğuna göre– aşık
‘seni seviyorum’ cümlesini ne zaman zikrederse
zikretsin bu sözün anlamı her defasında yenilenmeliydi.” Maggie Nelson, Argonautlar, 2015, s. 14,
Türkçesi: Selin Siral.

3 Hücresinde asılmayı bekleyen Lewis Payne’in
ölmeden önce (aynı zamanda da zaten öldükten
sonra) çekilmiş portresi. Barthes düşüncelerinin
bu bölümünde, her fotoğrafın, idam cezası
olmaksızın, “çoktan geçmiş bir felaket’’ olduğunu
söyler. Fotoğraf, yazar tarafından çekilmiştir.
Fotoğrafı çekilen Roland Barthes’ın Camera
Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceleri’nin İngilizce
edisyonunun 95. sayfasıdır.
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ün gece dolunay vardı, belki görmüşsündür. Oturduğum
binanın girişi doğuya baktığı için1 ayın hava karanlıkken
doğduğu günler ürkütücü şekilde etkileyici oluyor, eve girip
çıkarken önümü ilikliyorum, her baktığımda gelgitler aklıma geliyor.
Gelgit kadar basit görünen bir kavramı anlamaya çalışmak bazen devrelerimi fazla zorlarken bazen de bir o kadar mantıklı geliyor. Bu tür fiziksel
olayları yalnızca göğe bakarak anlamaya çalıştığımda kendimi yaşama ya
da zamana daha bağlı hissediyorum, hayatta kalma güdümü güçlendiriyormuşum gibi. Aynı kayanın üzerinde olduğumuzu veya bir zamanlar
olmuş olduğumuzu düşünmek hem garip bir yakınlık hissi veriyor hem
de bu yakınlığı fiziksel olarak hissedemediğim için uzaklık. Herhangi bir
inancı olan biri değilim, fakat bir şeyin varlığı ile kendi yokluğuna işaret
etmesi, uzaklık hissi uyandırması, Zen Budizmi’ni getiriyor aklıma.2 Bu
çok imgesel de bir durum, var olan her şeyin o şeyin sonluluğuna veya
var olmayana işaret etmesi3 (sana bu yüzden fotoğraf çekmek istemediğimi anlattığımda beni tembel bulmuştun, haklıydın da). Bir şeyleri
yasını tutarken yaşamayı öğrenmek, fotoğraf çekmek için de gerekli.
Şeylerin sonluluğunu kabul edip yaşamaya devam etmek garip (ve belki
de yüzeysel) bir olgunluk hissi veriyor bana (zamanın yine de ve her şeye
rağmen akması biraz canımı acıtsa ve mutlu günler artık bir şey ifade
etmese de, zor günler de dahil olmak üzere birçok şey aciliyet ve önemini
yitiriyor, her şeyin kırışıklığı düzeliyor).
Hava dışarıdaki tenhalık hissiyle eşit derecede güzel; serin ve
güneşli bir ferahlık var. Normalde üşümeme rağmen güneş kış aylarında
tam çalışma masama vuruyor4 (bitkilerin yerlerini de tabii mevsimlere
göre değiştirmem gerekiyor) ve pencerelerimin kapalıyken bile rüzgâr
geçiriyor olmasına karşın terleyebilmenin şımarıklığından haz alıyorum
böyle günlerde. Özellikle siyah hırkamı giyiyorum kemiklerimin ısınma
hissini yakalayabilmek için — koltuk altlarım hafif nemli. Sana günlük
rutinimden daha önce ne kadar bahsetmiştim hatırlamıyorum veya sen
ne kadarını hatırlıyorsun, bir yandan hakkımda her şeyi biliyormuşsun
bir yandan da her şeyi unutmuşuz ve yeniden tanışıyormuşuz gibi hissediyorum.5 Bunu yazmaya başladığımda saat 09:07.
Tekrar ziyaret etmeyeceğim bu düşünceleri. Şeyleri biraz çıktıkları
gibi bırakmak gerekiyor galiba, her geri dönüş farklı bir hatırlama, farklı
bir yazım olduğu için. Eskiden proje fikirlerimi yazdığım bir defter vardı.
Numaralandırarak her şeyin notunu tuttum, o sırada üretmesem de
ileride geri dönüp bakabilmek istiyordum (onları kelime formatına soktuğum eski bedenlerinde ziyaret etmenin ve zihnimde artık aynı yerde
olmadıklarını görmenin, bu ziyaretlerin doğası gereği her seferinde
farklı hayal kırıklıklarına uğratacağını henüz deneyimlememiştim. Şimdi
düşününce, fikirleri o andaki hâlleriyle hatırlamak için kaydetmek biraz
da fotoğraf çekmeyi anımsatıyor). 100 küsur numaraya ulaştığımda fark
ettim ki onları bir kenara yazmak aldatıcı bir üretkenlik hissi veriyor.
Benden çıkıp bir kâğıda geçtiklerinde sanki görevlerini tamamlamışlarcasına yazdığım gibi unutuyorum (bu yüzden günlük tutmuyorum;
üç
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hissettiğim ve düşündüğüm her şey çözümlenene kadar kurutma makinesinde gibi yüksek devirde dönsün beynimde ve beni çıldırtsın istiyor
olmalıyım). Bir şeyleri birine aktardığımızda onları unutabilir miyiz
artık? Kendilerini hep hatırlatarak beynimde dönmeleri mi gerekiyor,
yoksa anıları unutmaya hakkımız var mı?
Anıların hatırlandıkça tekrar yazıldıklarını ve değiştiklerini biliyoruz, beynin o yere ulaşmak için farklı yolları birbirine bağlayabildiğini
(ne zaman hafızanın bu özelliğini düşünsem, bunun genel bir bilgi mi,
yoksa karşıma nasıl çıktığını bilmediğim ve inanılırlığını sorguladığım, nöroloji üzerine bir makaleden ödünç aldığım bir cümle mi olduğunu merak ederdim, sen bana laf arasında benzer bir makale yollayana
kadar6). “Her okuma yanlış okumadır,” kimin lafıydı diye sormuştun bir
gün bana (cevabı benden beklemeyen, yalnızca beyninde ne sorguladığını
ifade eden bir gevelemeyle), üzerine Duras’tan girip Derrida’dan çıkan
alaycı ama gerçekte neyle dalga geçtiğimizi dahi anlamadığımız espriler
yaptık (sen bunu sorduğunda insan okumaktan mı, metin okumaktan
mı, yoksa hafızadan mı bahsediyordun bilmiyorum). Her acı, değişime
direnmek midir? Düşüncelerimi başa dönüp tekrar okumak istemediğimi
söylemiştim, bir şeyler eklemekten ve değiştirmekten kendimi alamayacağım için. Ancak bir yandan da bir şeylerin değişerek ilerlemesine izin
verme konusunu düşünüyordum, Theseus’un gemisi paradoksu gibi.7, 8
Değişmelerine izin veremediğin, sana hatalarını ve yetersizliklerini
hatırlatan şeyler tutar mısın etrafında? Aklıma gelen örneklerden biri,
örücüye götürmek üzere kapıya yakın bir yere astığım kırmızı hırkam.
Her evden çıkışımda göz göze geliyoruz ve yine orada asılı kalacağını
biliyor. Aylar oldu. Böyle şeyler acaba halen işe yarayabileceğimi düşündürdüğü için mi hoşuma gidiyor: Yarın için halen yapacak bir şeylerim
var – sanki örücüye gitmek dışında yokmuş veya olmasa kendimi işe
yaramaz hissedermişim gibi! Ya da kendimi ne kadar da iyi tanıdığımı
düşündüren bir haz mı hırkayı orada bırakmaya devam edeceğimi bilmek
ve her sabah bunun kanıtıyla karşılaşmak? Bunları, masamda duran kol
saatine bakarak yazıyorum. Geçen gün, uzun süredir giyinirken gözüme
çarpan ve yanıma almayı unutmayayım diye başucumda duran kol saatini
çantama attım; pilini yeni değiştirdiğim hâlde geri kalıyordu. Tekrar
değiştirdikten birkaç saat sonra yine geri kaldığını fark ettim. Yine
masada duruyor, değişim ve sonluluğun sabit nesnesi gibi.
Üniversitede bizim bölümün binasını müzeye bağlayan geçiş kanadının camları, içerinin gözlemlenmesini zorlaştıran fakat ışığın nüfuz
etmesine el veren çift taraflı aynalardan oluşuyordu — sabahları derse
giderken dalgalanarak süzülen yansımamı izlerdim, acaba hâlâ öyle
midir? Bina şehrin göle yakın ve ağaçlık bir yerinde olduğu için etraftaki çok sayıda kuş, devamlı gözleri aldanıp binaya çarpıyordu. İlk önce
camlara kuş şeklinde çıkartmalar yapıştırdılar9 kuşların derinlik algılarındaki bu illüzyonu bozmak için, fakat çok bir işe yaramadığını hatırlıyorum. En kötüsü de, bu süzüldükleri huzurlu yolculuklarının ortasında,
beklenmedik bir anda cama çarpıp binanın önündeki süs havuzuna
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6 “Bir anıya her geri döndüğümüzde onu değiştirme
7 “Theseus’un gemisi isimli eski, felsefi bir düşünce
riskini alırız. Bilgisayarda eski bir döküman açmak
deneyi, parçaları seyahati süresince tamamen
gibidir – eski bilgi, düzenlenebildiği, üzerine
değişen bir geminin, tekrar limana geldiğinde halen
yazılabildiği, hatta silinebildiği, şaşırtıcı derecede
aynı gemi olup olmadığını sorar (Theseus, Jason ve
kırılgan bir duruma girer. Anının tekrar
Argonautlar ile denize açıldığı için, arasında
kuvvetlenebilmesi sağlamlaştırma denilen bir süreç ile
Barthes’ın da bulunduğu kimseler, bahsedilen
olur ve zaman alır. Anılar yalnızca bir kere değil, her
geminin Argo olduğunu düşünür). Onarma ve
hatırladığımızda tekrar oluşur.” (yazarın çevirisi.)
saklama, değişim ve sürekliliğe dair bu paradoks,
Ed Yong, “When Memories Are Remembered, They
dönüşüm fikrinin, sabit bir hedefe doğru ilerleyen
Can Be Rewritten”, National Geographic, 20 Mayıs
bir değişim olduğu fikri ile ters düşer ve bunun
2013. https://www.nationalgeographic.com/science/
yerine, özün her daim dönüştüğünü öne sürer.”
phenomena/2013/05/20/when-memories-are(yazarın çevirisi.) Abby Paige, “Quering the
remembered-they-can-be-rewritten/ (son erişim
Momoir”, Los Angeles Review of Books, 26 Nisan 2015.
tarihi: 13 Temmuz 2020).
https://lareviewofbooks.org/article/queering-themomoir/ (son erişim tarihi: 13 Temmuz 2020).

		

Rachmaninoff’un bu plağını gördüğüm günden
beri aklımda arka bir köşede durur bu Böcklin
(Ölüler Adası).

9 Daniel Bauer’in The Godbox serisinde bu kuş siluetli
yapışkanların bir fotoğrafı var. Burada gördüğünüz
ise annemin bir gün cama çarparak burnunu kırması
sonucu yapıştırılan gaffer bantları.

beş
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düşmeleri ve havuzun giderlerini tıkamalarıydı. Kuş ölümlerini engelleyemiyorsak (ve camın üzerinden filmi çıkarmak istemiyorsak) en azından gideri tıkamasınlar diye düşünmüş olmalılar ki en sonunda havuz
giderinin etrafına kümes teli döşediler. Yarısı su içerisinde 20× 30 cm
kümes teli ve tele takılmış bir kuş görüntüsü var aklımda — yatay. O kadar berrak ki
bu görüntü defalarca arşivime girip baktım
neredeydi diye ama bulamadım. Fotoğraf mı
önceydi anı mı, karışıyor.10, 11
Ya travmayı unutabilseydik? Gelgitler
ve dolunaylardan bahsedince düşünmeden
edemiyorum; bu tür dönümlerle, tekrarlarla
ve aslında hafızayla ilgili önemli olan, aynı
hatayı yapmamak için şeylerin bir öncekiyle
kıyaslanabiliyor olması gerektiği mi? Aynı
hüzünleri tekrar yaşamamak için mi hatırla11
maya gayret gösteriyorum? Belki de travmayı
12
unutabilseydik yalnızca yenileri yaşanırdı.
Anılarımı da karıştırıyorum artık, hangileri sana ait hangileri bana
emin olamıyorum hiçbir zaman. Saatin gösterdiği zaman acaba ikimizin
buluşabileceği ortak bir zaman mı diyerek Yıldızlararası filmini hatırlamadan edemiyorum. Yanlış zamanı gösterdiği hâlde o yüksek tik-tik-tik
sesini duymak da iyi geliyor (bir yandan da yok yere anlam çıkarmaya
çalışıyorum belki de, sonunda zaman denilen bu dördüncü boyut, bir
ülke liderinin kararıyla ileri geri oynayabiliyor). Kendimi bildim bileli
var sanki bu saat. Onu o kadar farklı gün ışıklarında, mevsimlerde, farklı
direksiyon başlarında, vazolara çiçek koyarken, 10 yıl önce denizden
yeni çıkmış ve penguen desenli havlu ile kurulanırken, yemekler yaparken, 1000 yıl önce sahilde ateş yakarken gördüğümü hatırlıyorum ki...
Hepsi senin kolunda mıydı, senin bileğinde miydi? Kayışını değiştirmeye
gittiğimi hatırlıyorum, değiştiği anda mı benim olmuştu? Uyuyanlar ve
ölülerin fotoğraflarını nasıl ayırırsın?13
Hafızamda kalan özel günlerde hep dolunay varmış, az önce baktım.
Yarın da. Astrolojik bir okuma önermiyorum, yanlış anlama. Ay benim
için, bütün etkileyiciliğine rağmen, güneş ışınlarını yansıtan bir kaya
parçası (bu onu şiirsel bulmadığım veya ondan etkilenmediğim anlamına
gelmiyor, aksine, fotoğraf teoremlerini düşününce başlı başına bir metafor). Demeye çalıştığım, dolunaya farklı bağlamda bir anlam yüklemeye
çalışmıyorum, fakat iki olay arasında yaşananları ne çabuk unutuyoruz...
Rutinin, tekrarın ve anıların görevi, A ve B noktalarını karşılaştırabilmekse eğer, bu noktaların arasında kalanların tadını nasıl çıkarabiliriz ki
zaten?
Aydan bahsetmişken aklıma geldi, geçen gün internette amaçsızca
gezinirken 3D yazıcı ile basılmış bir ay maketine rastladım. Satıldığı
sanal mağazanın soru-cevap bölümünde birisi ayın karanlık yüzünü
nasıl/neye dayanarak bastıklarını sormuş, dükkân sahibi ise hayal
altı
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13 Ege Kanar, Ölümlüler için Eskiz, 2012.
Cam üzerine gümüş jelatin baskı, 13 × 9 cm.

10 “Masumlar (2002), işlemedikleri şiddet suçları
sebebiyle hapishanede yatan bireylerin hikâyelerini
belgelemektedir. Mesele, fotoğrafın güvenilir bir
görgü tanığı ve adalet hakemi olarak işlevidir. Haksız
mahkûmiyetin birincil nedeni yanlış kimlik tespitidir.
Bir mağdur veya görgü tanığı, şüpheli bir faili, kolluk
kuvvetlerinin fotoğraf ve şüphelilerin sıraya
dizilmesini kullanmasıyla tanımlar. Bu prosedür,

görsel hafızanın kusursuz olduğu varsayımına
dayanır. Ancak robot resimlere, sabıka fotoğraflarına,
Polaroidlere ve sıraya dizilişlere maruz kalınarak,
görgü tanığının hafızası değişebilir.” (yazarın
çevirisi.) Taryn Simon, “Foreword from the
Innocents”, http://tarynsimon.com/essays-videos/
docs/The%20Innocents%20foreword_Taryn%20
Simon.pdf (son erişim tarihi: 13 Temmuz 2020).

yedi
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güçlerini kullandıklarını söylemişti. Bu biraz hayal etmek, biraz fal
bakmak, biraz da kurmaca ile iyileşmeye benziyor. Etrafımda çok fazla
insan son zamanlarda fal ve astroloji ile ilgileniyor. Bir yandan zevkli bir
yandan da saçma geliyor aslında bana bu ileriye dönük tahmin meselesi (bir tarafta kurmaca hikâye okumak gibi,
farklı gerçeklere inanmayı seçmek, alternatifin olasılığını hayal etmek var; diğer tarafta
ise zaten en ileride ne olduğunu az çok biliyoruz ve bu neyi değiştiriyor, özellikle de şu A-B
noktası ile aralarında kalanın ilişkisini düşününce). Ben ilkini deneyimlemek üzere geçen
gün kendi fal destesini yapan bir sanatçıya fal
baktırdım. Falların zevkli ve heyecanlı olmasını beklerdim ama daha çok hiç istemeyerek
gittiğim bir terapi seansı gibiydi. Benden
bir soru sormamı istedi, o da cevabını aradı
12
(gitmeden önce şimdi iletişimde olsak nasıl
olurdu diye düşünüyordum — sırf bu yüzden ulaşılamaz ne kadar çok
insana değer verdim bilsen. En son seni ne zaman hissettiğimi hatırlamıyorum, ki her an hissediyorsam da bunu anlamamam mümkün14). Sorum
şuydu (ne garip, bu sorgulamayı kelimeler ile somutlaştırmayı düşünürken çekindiğimi fark ettim, sanki entelektüel sorgulamalar ile basit
insani ihtiyaçların aynı bedende barınmaması gerekirmiş gibi): Hayatın
kayıplardan oluştuğunu anladıktan sonra, bir daha nasıl yabancılaşma
hissetmeden biriyle samimi bir ilişki kurabileceğim?
Bir insana doğru tereddütsüzce nasıl düşersin?15

sekiz

ayse-TR.indd 10

8.01.2021 08:43

14 “Düşerken, çelişkili bir şekilde, muhtemelen
süzülüyormuşsunuz gibi hissedersiniz — ya da
hiç hareket etmiyormuş gibi. Düşmek ilişkiseldir — kendisine doğru düşecek bir şey yoksa,
düştüğünüzün farkında olmayabilirsiniz bile.
Zemin yoksa, yerçekimi düşük olabilir ve
ağırlıksız hissedersiniz. Nesneler eğer onları
bırakırsanız havada asılı kalırlar. Sizin gibi
etrafınızdaki bütün toplumlar düşüyor olabilir.
Ve bu tam anlamıyla durgunluk gibi gelebilir
aslında – sanki tarih ve zaman bitmiş ve siz
zamanın bir noktada ilerlediğini bile hatırlayamıyorsunuz.” (yazarın çevirisi.) Hito Steyerl,
“In Free Fall: A Thought Experiment on
Vertical Perspective”, e-flux journal, Nisan 2011.
https://www.e-flux.com/journal/24/
67860/in-free-fall-a-thought-experiment-onvertical-perspective/ (son erişim tarihi: 13
Temmuz 2020).

15 Gizem Karakaş’ın Zamane Kartları destesi için eskiz.

dokuz
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15 “Paradoxically, while you are falling, you will
probably feel as if you are floating—or not even
moving at all. Falling is relational—if there is
nothing to fall toward, you may not even be aware
that you’re falling. If there is no ground, gravity
might be low and you’ll feel weightless. Objects
will stay suspended if you let go of them. Whole
societies around you may be falling just as you are.
And it may actually feel like perfect stasis—as if
history and time have ended and you can’t even
remember that time ever moved forward.” Hito
Steyerl, “In Free Fall: A Thought Experiment
on Vertical Perspective”, e-flux journal, April
2011. https://www.e-flux.com/journal/24/67860/
in-free-fall-a-thought-experiment-on-verticalperspective/ (last accessed: July 13, 2020).

16 From the sketch of Gizem Karakaş’
Timeserving Cards.

nine

ayse-EN.indd 11

8.01.2021 14:05

Speaking of the moon, I just remembered — the other day wandering aimlessly on the Internet, I encountered a 3D-printed moon model.
The Q&A section of the virtual shop included a question on what they
based the dark side of the moon on and the owner of the shop said that
they had used their imagination. This is a bit
like imagining, reading fortunes, and healing
through fiction. There are so many people
around me who are interested in fortunetelling and astrology recently. This matter of
guessing the future seems both entertaining
and nonsensical to me (on the one hand,
like reading fiction, choosing to believe in different realities and imagining the possibility
of the alternative, while on the other hand, we
know what is up ahead and it doesn’t change
anything, especially when one considers the
13
relationship between points A-B. To experience the former, I had an artist read my fortune the other day with
her own cards. I would have expected the fortune telling to be fun and
exciting, but it was more like a therapy session that I did not want to go
to. She asked me to ask her a question, and then looked for the answer
I was wondering what it would be like if we were in touch, before
I went — you have no idea how many unattainable people I cared about
just because of this. My question was this (how strange, I realised
that I’m reluctant to make tangible this questioning with words, as if
intellectual questions and the simplest human needs shouldn’t be hosted
by the same body15): Once I comprehend that life is made up of losses,
how do I relate to someone sincerely and without feeling alienated?
How do you fall towards someone without reservations?16

Translated by Merve Ünsal
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14 Ege Kanar, Sketch for Mortals, 2012.
Silver gelatin print on glass, 13 × 9 cm.

11 “The Innocents (2002) documents the stories of
individuals who served time in prison for violent
crimes they did not commit. At issue is the
question of photography’s function as a credible
eyewitness and arbiter of justice. The primary cause
of wrongful conviction is mistaken identification.
A victim or eyewitness identifies a suspected
perpetrator through law enforcement’s use of

photographs and lineups. This procedure relies
on the assumption of precise visual memory. But,
through exposure to composite sketches, mugshots,
Polaroids, and lineups, eyewitness memory can
change.” Taryn Simon, “Foreword from the
Innocents”, http://tarynsimon.com/essays-videos/
docs/The%20Innocents%20foreword_Taryn%20
Simon.pdf (last accessed: July 13, 2020).
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much. The worst thing was that as they were peacefully gliding, they hit
the glass at an unexpected moment in the middle of their journey, fell
into the fountain in front of the building and blocked the pool’s drain. If
we cannot prevent bird deaths (and we don’t want to take the film off of
the glass), they must have thought, we must
at least not let the birds block the drain, so
they finally installed chicken wire around it.
In my mind I have the image of a 20 × 30cm
chicken wire, half submerged in water, with
a bird stuck on it — horizontal. This image is
so clear yet I could not find where it is within
my archive. Whether the photograph came
first, or the memory, is unclear.11, 12
What if we could forget trauma? When
I talk about tides and full moons, I cannot
help but think: Is it that these kinds of shifts,
12
repetitions, and memories are comparable to
what came before, only so as not to make the same mistakes? Do I try
to remember not to experience the same sadnesses again? Maybe if we
could forget traumas, only new ones would be experienced.13
I confuse my memories now. Which belong to you, which belong to
me, I can never be sure. I wonder whether the time that the watch shows
is a common time where we can meet, remembering the film Interstellar.
Although it shows the wrong time, it is also good to hear that high ticktock sound (while on the other hand, maybe I’m trying to make sense
out of nowhere, at the end this fourth dimension, called time, can move
back and forth through the decisions of a country’s leader). This watch
has been there for as long as I have known myself. I remember seeing it
in so many different daylights, seasons, various steering wheels, vases,
10 years ago when getting dried up with a penguin-patterned towel
fresh out of the sea, while cooking, 1000 years ago lighting a fire on
the beach... Was it all on your arm, on your wrist? I remember I went to
change the strap, did it become mine when the strap was changed? How
do you tell between photographs of people who are sleeping and people
who are dead?14
The special days that I remember all coincide with a full moon, I
just looked that up. Tomorrow too. I am not suggesting an astrological
reading, don’t get me wrong. The moon, for me, despite its magnitude,
is a piece of rock that reflects the rays of the Sun (that does not mean
that I don’t find the moon poetic nor that I’m not influenced by it. On
the contrary, it is a metaphor in and of itself when one recalls theories
of photography). What I am trying to say is that I’m not trying to charge
the full moon with a different meaning, but we forget about what is
experienced between two events so quickly. If the duty of the routine,
the repetition and the memories is to be able to compare points A and B,
then, how can we enjoy what remains in between these two points?
six
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This Böcklin (Isle of the Dead) is always in
the back burner of my mind ever since the
day I saw it on this Rachmaninoff cover.

7 “Every time we bring back an old memory, we run
the risk of changing it. It’s more like opening a
document on a computer – the old information
enters a surprisingly vulnerable state when it can
be edited, overwritten, or even deleted. It takes
a while for the memory to become strengthened
anew, through a process called reconsolidation.
Memories aren’t just written once, but every time
we remember them.” Ed Yong, “When Memories
Are Remembered, They Can Be Rewritten”, National
Geographic, May 20, 2013. https://www.national
geographic.com/science/phenomena/2013/05/20/
when-memories-are-remembered-they-canbe-rewritten/ (last accessed: July 13, 2020).
8 “An ancient philosophical thought experiment
called the Ship of Theseus asks whether a ship
whose parts are completely replaced over the
course of its voyage is the same ship when it
comes back to port. (Because Theseus sailed
with Jason and the Argonauts, some, including
Barthes, suppose the ship in question to have
been the Argo.) This paradox of renovation and
preservation, change and continuity, belies the
idea of transition as change that is headed toward
some fixed destination, and posits instead that the
self is always shifting.” Abby Paige, “Queering the
Momoir”, Los Angeles Review of Books, April 26,
2015. https://lareviewofbooks.org/article/queeringthe-momoir/ (last accessed: July 13, 2020).

10 There is a photograph of these bird-stickers
in Daniel Bauer’s The Godbox series. What you see
here are the gaffer tapes that were put up after my
mother ran into the glass and broke her nose.

five

ayse-EN.indd 7

8.01.2021 14:05

to be driven crazy by the high-frequency cycles of everything that I feel
and think going round and round in my head, like in a dryer.) When we
pass on something to someone, could we then forget about it? Do they
have to go round and round in my mind reminding themselves or do we
have the right to forget our memories?
We know that memories are rewritten and changed when they are
remembered and that the brain can connect different pathways together
to reach that place (whenever I think about this feature of memory,
I would wonder whether this is just general information or if it’s a sentence from an article on neurology with a credibility that I was questioning, until you sent me a similar article in between things7). One
day you asked me who once said “Every reading is misreading” (with a
mumble that wasn’t expecting an answer, just expressing what you were
questioning in your mind). We made jokes about Duras, Derrida, facetious, but not really comprehending what we were making fun of (when
you asked me this question, I still don’t know if you were talking about
reading people or texts or memory). Is every pain a way of resisting
change? I had told you that I did not want to return to my thoughts and
to reread, as I would not be able to refrain from adding and changing
things. But I was also thinking about letting some things move forward
while making changes, just like Theseus’s ship paradox.8, 9
Do you keep things around you that you can’t allow to be changed,
reminding you of your failures and inadequacies? One example I can
think of is the red sweater I hang near the door to take to the knitter. We come eye to eye every time I leave home and it knows it will be
hanging there still. It’s been months. I like it because it makes me think
that I can still be of use: I still have something to do for tomorrow (as
if I didn’t have anything to do besides going to the knitter, or I would
feel useless if I didn’t)! Or is it a pleasure that suggests how well I know
myself, to know that I will continue to leave it there and to find evidence
of this every morning? I write these while looking at the wristwatch
standing on my desk. The other day, I put the wristwatch standing on
my bedside table that I would always see while getting dressed into my
purse so that I wouldn’t forget to take it with me — although I had just
replaced the battery, it was falling behind. A few hours after replacing
the battery again, I noticed that it was behind once again. It still sits at
the table, like a constant object of change and finitude.
The windows of the museum wing that connected the building of
our department to the museum in the university consisted of doublesided mirrors that made it difficult to observe the interior, but that permitted the penetration of light (I would watch my reflection fluttering
when I was going to class, I wonder if it’s still the same?). Since the
building was located in a wooded part of the city near the lake, a large
number of birds were constantly deceived and flew into the building.
First, they put stickers in the form of birds10 on the windows to disrupt
the illusion of their perception of depth, but I remember it did not help

9

four

ayse-EN.indd 6

8.01.2021 14:05

T

he moon was full last night, maybe you saw it. Since the
entrance to the apartment building that I live in faces East1,
the days when the moon emerges from the dark are strikingly
eerie. Whenever I go in and out of the building, I check myself and when
I look up I think about tides. While thinking about something as simple
as tides sometimes burns my mental circuits, sometimes this thinking
feels very rational. When I try to comprehend these kinds of physical
events by only looking up at the sky, I feel more connected to life and
to time, as if strengthening my survival instincts. Knowing that we are
or we have been on the same rock evokes both a feeling of intimacy,
and through this intimacy’s absence, of distance. I’m not someone
with a specific faith but the presence of something pointing to its
own absence, evoking a sense of distance, reminds me of Zen Buddhism2.
This is also a very image-driven situation, everything that exists
pointing to the mortality or the absence of that thing3 (when I had told
you that I didn’t want to take photographs for this reason, you had
found me lazy and you were right). Learning to live while grieving after
something necessitates taking photographs. Learning to live while mourning things makes me feel a strange (and maybe superficial) maturity
(although that time flows still4 hurts a bit and good days do not really
mean anything, many things including difficult days lose their urgency
and importance, the creases on things are flattened out).
The weather is as nice as the feeling of calmness outside — it is
cool and sunny and fresh. I would normally get cold, yet the winter sun
shines on my desk5 (of course I need to readjust the locations of the
plants to the season) and although it’s windy even when my windows
are closed, I derive pleasure from the indulgence of sweating on such
days. I wear my black sweater on purpose, so that I can capture that
feeling of my bones being warmed up — my armpits are a bit moist.
I don’t remember how much I told you about my daily routine, or how
much you remember from what I told you, but I feel like you know
everything about me and yet we have forgotten everything and we are
meeting once again6. It’s 09:07 when I started writing this.
I’m not going to revisit these thoughts. It is necessary to leave
some things as they emerge, I think. Every return is a different remembering, a different narrative. I used to have a notebook in which I wrote
my project ideas. I would number everything and keep notes so that
I could go back and see even if I did not realise them at that moment
(I hadn’t yet experienced the various disappointments triggered by
revisiting these projects in their former bodies that I had shaped into
words and seeing that they no longer held a place in my mind. Now that
I think about it, this recording of ideas to remember them as they are is
a bit like taking photographs). When I reached number 100, I realised
that writing them down gave a false sense of productivity. I would forget
them as soon as they transition from me to the sheet of paper, as if they
had completed their tasks (this is why I don’t keep a diary: I must want
three
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1 Like the name of the building, its foyer is
sunlit during the mornings (the word sabah in
Turkish means morning), Morning’s shadow
falls only during the morning hours.
2 “The First Noble Truth deals with dukkha
which, for need of a better English equivalent, is
inappropriately rendered by suffering or sorrow.
As a feeling dukkha means that which is difficult
to endure. As an abstract truth dukkha is used
in the sense of contemptible (du) emptiness
(kha). The world rests on suffering — hence it is
contemptible. It is devoid of any reality — hence
it is empty or void. Dukkha therefore means
contemptible void.” https://www.budsas.org/ebud/
ebsut001.htm (last accessed: July 13, 2020).

3 The portrait of Lewis Payne before he died (and
also after he died), waiting to be hung in his cell.
In this section of his thoughts, Barthes expresses
that every photograph, regardless of a death
sentence, is “a catastrophe which has already
occurred.” The photograph was taken by the
author. The photographed book is Roland Barthes’s
Camera Lucida: Reflections on Photography, p. 95.

4 Still is used here with regards to Athens, Still
Remains by Derrida, as in both up to and
including the present, and nevertheless.
6 “A day or two after my love pronouncement, now
feral with vulnerability, I sent you the passage
from Roland Barthes by Roland Barthes in which
Barthes describes how the subject who utters the
phrase ‘I love you’ is like ‘the Argonaut renewing
his ship during its voyage without changing its
name.’ Just as the Argo’s parts may be replaced
over time but the boat is still called the Argo,
whenever the lover utters the phrase ‘I love you’ its
meaning must be renewed by each use, as ‘the very
task of love and of language is to give to one and
the same phrase inflections which will be forever
new.’” Maggie Nelson, Argonauts, 2015, p. 5.
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