
EVLİLİK

Yalnız doğup yalnız ölecek iki kişi, bir gün bir araya gelir, 
bir “canlı bileşim” yaratabileceklerine inanırlar. “Canlı 
bileşim” derken, basit yöntemle dünyaya getirilen 
çocuklardan söz etmiyoruz tabii. Konumuz sadece evlilik, 
ya da ona yakın beraberlik...

Ne müthiş iddia! Artık kimya, biyoloji, fizik ya da toplum 
mühendisliği değil, neredeyse simya alanındayız (takılan 
yüzüklerin altın olması öncelikle bunu vurgulamak için 
midir?)

Sayısız araştırmaya, dipsiz teoriye, dövünmeye, 
yüceltmeye, aşağılamaya, dedikoduya konu olan evlilik, 
asırlardır birilerini ağlatır, birilerini kudurtur, birilerine 
hayaller kurdurur... Ramize Erer en şahanesini yapıyor: 
Evliliğe gülüyor ve sanal zeplinine bindirip, bizi de 
gülmeye sürüklüyor.

Acı acı değil, zekice, ve dolu dolu gülüyor. İnsan oğlunu 
(ve tabii kızını) masallardaki ideolojilerdeki gibi değil, 
büyüklüğü ve küçüklüğü aynı anda içinde barındıran varlık 
olarak kabul edenlerin hafifliğiyle.

Ramize’nin bir karikatüründeki  “Aşk insanı kör eder, 
evlilik gördürür” sözünü kimileri, evlilik ve aşk bir arada 
yürümez diye yorumlamayı tercih edecektir belki. Ben, 
albümün tümünü göz önünde tutarak, bu sözü farklı 
okuyorum.

Aşkınızın nesnesi her zaman bir “kahraman”dır. Aşktaki 



esas körlük hâli bu olsa gerek: Karşınızda sizden apayrı bir 
insanı değil, beyninizden fırlamış “kahraman”ı arayıp 
görmek.

Evlilikte ya da aynı evin paylaştığınız ilişkide ise, 
“kahraman” süreç içinde kaçınılmaz olarak fantazmanızın 
niteliklerinden adım adım arınır, bir “yaşayan ayrı kişi”nin 
vasıflarıyla, çelişkileriyle, bilinmezleriyle, aklınızı 
yoklamamış zirveleri ve düşüşleriyle donanır... Artık 
aşktaki gibi “siz ve eseriniz değil”, “siz ve o” durumu… Ve 
esas simyacılık belki o zaman devreye girer.

Farklılıkları giderek belirginleşen iki varlık, her ikisine 
benzeyen ve her birinden ayrı bir üçüncü canlı bileşimi 
nasıl yaratabilirler? Bu alanda herkes için geçerli bir sihirli 
formül icat edilmiş değil henüz, şükür. Dolayısıyla, özgür 
iradeyle sürdürülen hiçbir evlilik veya onu andıran hiçbir 
birliktelik, diğerinden ne daha doğru ne daha yanlış, ne 
daha kutsal ne daha sefil, ne daha gülünç ne daha saygındır.

Ramize’nin “evlilik gördürür”ündeki ince hakikat belki 
burada gizli. Sadece ötekinin özelliklerinin değil, kendi 
hislerinizin de çeşitlendiğini görebilmek... Bu keşifleri 
hayretle, tevazuuyla kabullenmek... Ve bu, “evlilikte aşk 
olmaz” anlamına değil, evlilikte aşk ile zıttı, iştah ile 
doygunluk, tazelik ile yorgunluk, heyecan ile bıkkınlık, 
eğlence ile sıkıntı, sadakat ile ihanet (illa cinsel alandaki 
olması da gerekmez), özgürlük ile bağımlılık, çatı ile zemin 
birlikte var olurlar, çatışma ile barış neredeyse iç içedir, 
anlamına gelir.

Çelişkilerle yaşamayı, diyalektiği öğrettiği ölçüde, evlilik 
ve benzeri ilişki, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, okuldur bir 



bakıma... Belki kimsenin ”takdir ve teşekkür”le mezun 
olamadığı, ancak insan hakkında epeyce şey öğreten bir 
okul. Yetenekli, zeki, cesur ve gözlemci bir yaratıcı için ise, 
maden!   

Ramize Erer, Evlilik albümünde o madene daldı, “koparıcı” 
manzaralar çıkarıp önümüze bıraktı.

Kocasını yerde bağdaş kurup evliliklerinin çakralarını 
açmaya ikna eden kadın... Karısının sürpriz  
geceliklerinden yılmış, “Evliliğin doğasına uygun davran. 
SAL kendini biraz. İlişkiyi taze tutma çaban seni de beni de 
YORUYOR” diye düşünen, ancak bu düşüncesini 
dillendirmeye cesaret edemeyen koca...  Öte yandan, 
“Evlilik aşkı öldürmüyor Sema. Aşkı şu kıçımızdan 
çıkartmadığımız EŞOFMANLAR öldürüyor... Orası burası 
sarkan şu pis EŞOFMANLAR!”diye haykıran diğer koca 
(yoksa aynısı mıydı?)...  İyice ilerlemiş gecede, pencere 
önünde ayın ve yıldızların seyrine dalıp, sigara tüttürerek, 
“İyi halt ettim, gittim KOMİK bir erkekle evlendim. Kim 
bilir kimleri güldürüyordur şimdi...” diye göz yaşı akıtan, 
sadece bu espriyle dahi mutsuzluğunu aşabilen güzel... 

Kocası hiç evde oturmadığı için oğluna günde birkaç 
saatliğine “baba rol modelliği” edebilecek birini tutmuş 
buluşçu kadın... Çıktıkları her tatilde, sıkılmamak için bir 
üçüncü kişiyi ayarlayan on beş yıllık bilge çift... “Ruh 
ikizi”ni bulduğunda hayatı iyiden iyiye kasvetlenen depresif 
hatun... “Mesut aşk yoktur Çağla Hanım yohtur. 
Kavuşamazsın aşk olur, kavuşursun boktur”diye, Aragon’la 
aynı sonuca varmış temizlik işçisi... Kocasını “bizi 
çekemiyorlar İlhami. MUTSUZLUĞUMUZU kıskanıyorlar, 



kıskanıyorlar!” diye kucaklayan gayretli, ya da kocasının 
yorumuyla “paranoyak” genç kadın... Kanepeye kurulup, 
karısına “İki senedir terapi görüyorsun, hâlâ kurtulamadın 
şu suçluluk duygusundan. Biliyor musun ki suçluluk 
duygunun nedeni benim paracıklarımla beni elin 
psikanalistiyle çekiştirmen. Git, çalış, kazan. Kendi paranla 
gittiğin ilk seansta kurtulacaksın bu duygudan” diyen 
pragmatik koca...

Kendi hesabıma en etkileyici bulduğum, Ramize Erer’in 
herhangi bir ahlâksal sonuç, kıssadan hisse, formül, hayat 
dersi çıkarma tuzağına düşmeyişi... Çözülemez esrarı esrar 
olarak koruması. Bu nedenle Ramize Erer’in 
karikatürlerine gülmek benim için biraz da, her şeye 
rağmen insanlıkla müzakereye oturmak, o müzakere 
masasını bir daha terk etmemek demektir.  

 


