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OLGARAVN,1986’daKopenhag’dadoğdu.2012’de ilkşiirkitabı Jeg 
æder mig selv som lyng,2015’tedeeleştirmenlerceövgüylekarşılanan
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eleştirmeniolarakyazıları,baştaPolitikenolmaküzereçeşitlidergilerde
yayımlanıyor.Hekseskolen’deJohanneLykkeHolm’labirliktebirfemi-
nistperformansgrubuveyazarlıkokulunuyönetenOlgaRavn’uneser-
leri2019’daBeatriceÖdülü’nedeğergörülmüştür.

FERİDEGÜLÇAKIROĞLU,1970’teAnkara’dadoğdu.HacettepeGıda
Mühendisliği’ndenmezunoldu.DokuzyılDanimarka’dayaşadı.Busüre
içindedileğitimialdıveFysioterapeutskolenIOdenseadlıyükseköğ-
retimkurumunda ikibuçukyıl süreyle fizyoterapieğitimi aldı.Türki-
ye’yedöndüktensonrabeşyılsüreyleyogamerkeziyöneticisiveeğit-
meni,aynızamandarefleksolojiuzmanıolarakçalıştı,halenbuçalışma-
larına serbest olarak devam ediyor. Adli bilirkişi tercüman olarak
çalışmasının yanı sıra, bazılarıDanimarkaSanatFonu (StatensKuns-
tfond)destekliolmaküzerekitapçevirileriyapıyor.DancadanIlseSand
veHenrikPontoppidan’ınçeşitlieserleriniTürkçeyeçevirmiştir.





Resimleri ve heykelleri için
Lea Guldditte Hestelund’a teşekkür ederim,

o olmasaydı, bu kitap ortaya çıkmazdı.
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Bu tanık beyanları, personel ile odalardaki nesneler 
arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinmek için alındı. Ko-
mite, 18 aylık bir süre boyunca çalışanların odalarla ve 
nesnelerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamak üzere 
görüşmeler yaptı. Çalışanların önyargısız bir şekilde ver-
dikleri beyanları aracılığıyla, işyerindeki iş akışına dair fi-
kir edinmek ve nesnelerin yol açtığı olası etkileri araştır-
mak istedik ve aynı zamanda bu tür etkilerin ya da varsa 
ilişkilerin, çalışanlar üzerinde nasıl kalıcı değişikliklere yol 
açtığını ve bunun çalışanların iş yaparken gösterdikleri ça-
bada ve işe dair anlayışlarında, yeni bilgi ve beceri elde 
etme konusunda herhangi bir azalma ya da artışa neden 
olup olmadığını, ayrıca üretim açısından ne gibi sonuçlara 
neden olduğunu araştırmak istedik.
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Onları temizlemek zor değil. Büyük olandan bir mı-
rıltı duyuluyor sanki ya da bana mı öyle geliyor? Belki de 
anlatmak istediğiniz bu değil? Niyetiniz bu mu, bilmi-
yorum, ama o dişi değil mi? Halatlar uzun, mavi ve gü-
müş renkli iplerle bağlanmış. Onu, üzerinde beyaz, be-
lirgin dikişleri olan buzağı rengindeki deriden yapılma 
dizginlerle ayakta tutuyorlar. Gerçekten de buzağı ne 
renktir? Hiç görmedim. Onun karnından pembe renkli 
kordon benzeri uzun bir şey sarkıyor. Buna ne denir ki, 
bir bitkinin lifli sürgünü mü? Onu temizlemek diğerle-
rinden uzun zaman alıyor. Genelde küçük bir fırça kul-
lanıyorum. Bir gün yumurtlamıştı. Eğer bir şey söyle-
mem gerekiyorsa, onu her zaman yukarıdan aşağı asma-
malısınız derim. Yumurta, düşmenin etkisiyle kırılmıştı. 
Yumurtanın içi onun altına yayılmıştı ve sürgünün lifli 
ucu, yumurta kütlesinin içinde kalmıştı. Sonunda onu 
temizledim. Bunu ilk kez söyledim. Belki bu bir hataydı. 
Ertesi gün bir mırıltı duyuluyordu. Mırıltıdan da yüksek 
bir sesti, elektrikli bir uğultuyu andırıyordu. Ve sonraki 
gün sessizdi. O zamandan beri bir şey söylemedi. Bu bir 
üzüntü belirtisi miydi? İki elimi de kullanıyorum. Başka-
ları bir şey duydu mu, bunu söyleyemem. Çoğunlukla 
hepsi uyurken geliyorum. Burada temizlik yapmak so-

Tanık Beyanı 004
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run değil. Burayı kendi küçük dünyam haline getirdim. 
O dinlenirken ben onunla konuşuyorum. Burası belki de 
o kadar büyük değil. Sadece iki oda var. Belki buranın 
küçük bir dünya olduğunu söyleyeceksiniz, ama iş bura-
yı temizlemeye gelince, durum öyle değil.
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Oraya girmekten hoşlanmıyorum. Özellikle de o 
yerdeki üçünün doğasında bir kötülük var gibi ya da bel-
ki aldırmazlık. Sanki o aldırmazlığın derinliğinde bana 
zarar vermek ister gibiler. Neden onlara mutlaka dokun-
mam gerektiğini hissettiğimi anlamıyorum. İkisi her za-
man soğuk oluyor ve biri de her zaman sıcak. Hangisinin 
sıcak olacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Sanki bir-
birlerini şarj ediyorlar ya da sırayla enerjilerini diğerle-
rinden birine aktarıyorlar. Onlar tek tek varlık mı yoksa 
üçü bir bütün mü, bazen şüpheye düşüyorum. Birbirini 
bilen üç bireysel varlık. Aralarında bir samimiyet oldu-
ğunu gördüm. Bu beni korkutuyor, bundan tiksiniyo-
rum. Onlar gibi daha nicelerini gördüm. Sanki içlerin-
den her biri her zaman diğerleri olabilirmiş gibi. Sanki 
kendi içlerinde değil de, birbirlerinin fikri olarak varlar-
mış gibi. Her zaman daha çoğu olabilir, hem de kümeler 
ve demetler halinde. Dağ yamaçlarında bir çeşit mayasıl 
gibi görünebilirler. Ama diyorum ya, orada, içeride ol-
maktan hoşlanmıyorum. Ne kadar istemesem de, hep 
onlara dokunmamı sağlıyorlar. Öyle bir dilleri var ki, 
oraya girdiğimde beni mahvediyorlar. Bu dil, onların çok 
olması, tek olmaması, birinin hepsinin tekrarı olması.

Tanık Beyanı 012
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Rüyalar ne zaman mı başladı? İlk birkaç haftadan 
sonra olmalı. Rüyada tenimin her bir gözeneği açık olu-
yor ve her birinin içinde birer küçük taş olduğunu görü-
yorum. Kendimi tanıyamadığımı hissediyorum. Derimi 
kaşıyorum, kaşıyorum, kanayana kadar kaşıyorum.

Tanık Beyanı 006
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Yedinci gündü. Yeşil üniformalarımızı giydik. Ben süt 
içtim. Önden gitmemek için kaptana yalan söyledim. 
Ken dimi yabancı hissettim ve de üçüncü pilotu yanağın-
dan öptüm. İlk karşılaştığımız tahliye koridorunu düşün-
düğümde ve de kırsalda, vadiye ilk kez girdiğimiz ve kap-
tanın bir kasa yeşil üzümü düşürdüğü yeri ve iş sonrasında 
ellerimizle ayaklarımızı kıpkırmızı yapacak kadar soğuk 
ırmakta nasıl yüzdüğümüzü, kaderimize önceden ka rar 
verilmiş gibi görünmüyor muydu? O sabahları hatırlıyo-
rum, elimde kovalarla çıkıyordum ve güneş, bize verdiği-
niz kataloglardan birindeki gibi ıslak ve ışıltılı ağaç ların 
üzerinde yükseliyordu. Ben yeşil renkliydim ve güneşin 
altındaki bir meyve gibi, oldukça saydamdım. Üçüncü pi-
lot beni teselli etti. Kitabı hâlâ ranzasının yanı başında 
açık duruyor ve ben onu tarihimizde bir yer imi olarak 
orada bırakıyorum. Gemide ışıklar söndüğünde de onla-
rın arasından gelen sesi duyuyorum, bir cızırtı sesi bu, 
onun yokluğunda başlıyor. Bu, küçük olanı. Onu bir çalı-
nın altında bulduk. Yedinci gündü ve üçüncü pilotu tah-
liye koridorundan dışarı çıkarmıştım; günü bitirmiş olsak 
da, onu geceleyin tepenin üzerine doğru sürükledim. Ce-
binde bir paket sakız vardı ve onlardan çiğnedik. Orası 
ikisini karanlıkta toprağın altını kazıp çıkardığım yerdi. 
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