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Ş��r Dosyası



Kalem Kağıda Dah�l M�d�r?

   Şa�r ve ş��r� ne kadar b�rb�r�ne yakındır? Ş��r şa�r�n� ne kadar yansıtır? Bunlar sürekl�
edeb�yatın asl� konularından b�r� olmuştur. Şa�rler yaşadıklarından yola çıkarak mı
yazarlar? Ş��r, roman ve h�kaye g�b� kurgu b�r met�n değ�ld�r. Genelde şa�r�n
h�ssett�ğ�n� yazıya dökmes� olarak algılanır. Ama her ş��r �ç�n geçerl� değ�ld�r. B�r olayı
anlatan ş��rler gerçek olab�l�r, olmayab�l�r de. Okuyucu tab� bunu ne kadar önems�yor
b�lem�yorum.
   Att�lâ İlhan ş��r k�taplarının sonunda meraklısına notlar adı altında ş��r�n çıkış,
yazılış evres�n� anlatırdı. Bazen okur şaşkınlıkla o sayfalara göz gezd�r�r bazen de hayal
kırıklığına uğrar. Z�ra çok sevd�ğ�n b�r aşk ş��r�n�n aşk h�kayes�nden türemed�ğ�n�
görmek b�raz moral bozukluğu yaratab�l�r. Bu konu hakkında uzun uzadıya düşünsem
de tam karar vermek zor. Bu şa�r�n uslubuyla alakalı b�r durum. Nâzım H�kmet'�n
yaşamını az çok ş��rler�nden kronoj�k olarak tak�p edeb�l�rs�n�z. Yurtdışı gez�ler�,
Gagar�n'�n uzaya çıkışı, hap�shaneye atılışı, oğlunun doğumu, memleket özlem�...
Nâzım H�kmet g�b� şa�rler veya yazarlar yaşadıklarından yola çıkarak eserler�n� ortaya
çıkaran k�ş�lerd�r. Bu tarz yazar ve şa�rler halkla �ç �çe geçm�şt�r. Dönem�n b�r gözü
olmuşlardır. Yaşanan gel�şmelerden etk�len�p kend� düşünceler�n� gel�şt�r�rler. Sonra
edeb�yatın zeng�n topraklarında gezerek o çok sevd�ğ�m�z yapıtları oluştururlar. Tab�
aks� de mümkün. B�r Yusuf Atılgan, Oğuz Atay mevcut dünyanın dışında ayrı b�r
dünya yaratır kurguyla. Az çok gününün koşullarından etk�lenme olsa da bu
göstermek �sted�ğ� b�r şey değ�ld�r. Veyahut ş��r üzer�nden g�del�m, Turgut Uyar İk�nc�
Yen� şa�r�d�r. B�l�nd�ğ� g�b� gerçeküstü akımından etk�lenen bu şa�r çağının tanıklığını
çok önemsemez. Sadece yan okumalarla elde edeb�l�r�z ş��r yolunu. Demokrat
Part�'n�n s�yas� baskısı d�ğer bazı yazarları etk�led�ğ� g�b� Turgut Uyar'ıda etk�ley�p bu
tarz kapalı b�r ş��re geçmes�ne neden olmuştur. İlk ş��r k�tapları Arz-ı Hal ve
Türk�yem'de daha klas�k uslupta ve hece ş��r�ne yakın b�r ş��r� vardır. Ama s�yas�
koşulların da etk�s�yle uslübunu değ�şt�rm�şt�r. Ama aynı Turgut Uyar 1960'ların
verd�ğ� özgürlükçü ortamda ş��r�n� toplumcu ş��re daha yakınlaştırmıştır. Toplandılar
adlı k�tabı �sm�yle b�le bunu ele ver�r. Tab� her şa�r, yazar y�ne de aynı merhaleden
geçmez. K�m� Nâzım H�kmet g�b� çağına tanık olur, k�m� Turgut Uyar g�b� yan
okumalar ve kronoloj�k �ncelemelerle ele ver�r. Ama Ece Ayhan g�b� h�ç kend�n� ele
vermeyen de vardır. Bu şa�r�n kend� uslübu ve kararıdır.

Sayfa 5



  Şa�r ş��r�nde -her şa�rde olmasa da- kend�n� ele ver�r. Duygularını,
düşünceler�n�, en azından bakış açısını ele ver�r. Bunun dışında günlük olayları
rahatça �şleyeb�l�r. Edeb�yat türler� arasında kurgu yönü az olan b�r türdür. Yen�
b�r buluş, salgın hastalık, yapılan zamlar g�b� daha da çoğaltab�leceğ�m�z b�rçok
konu üstünde yazab�l�rler. Bu konuları �şlerken aslında kend� f�kr�n� de bel�rt�r.
Nâzım H�kmet'�n Kore'de Ölen B�r Yedek Subayımızın Menderes'e Söyled�kler�
ş���r� şa�r�n savaş hakkında düşünceler�n� çok güzel anlatır. Şa�r çağının
tanığıdır. Çağın tanığı olayları aksett�r�rken kend� düşünces�nden ve h�sler�nde
münezzeh değ�ld�r. Aslında sadece şa�rler değ�l edeb�yatçılar böyle olmalıdır.
Edeb�yatçı b�r nev� tar�hç�d�r. Tar�h�n b�l�m olarak kabul ed�lmed�ğ� dev�rlerde
de edeb�yat ve tar�h �ç �çe geçm�ş �k� alandı. Georg İggers'�n Y�rm�nc� Yüzyılda
Tar�h Yazımı adlı eser�nde de değ�nd�ğ� g�b� 1990'larda Almanya'da b�r tartışma
başlar. Tar�hç�ler aslında edeb�yatçı mıdır? İsted�ğ� kaynakları kullanıp bazılarını
göz ardı ederek kafasındak� düşüncey� met�ne tatb�k eden tar�hç� aslında b�r
kurgu met�n oluşturur. Tar�h ayrı şeyd�r, geçm�ş ayrı şeyd�r. Aslolan geçm�şt�r.
Tar�h, tar�hç�n�n yorumudur. Edeb�yatçılar aslında kend� �şler�yle meşgul
olduğu �ç�n bu konulardan uzak kaldı. İggers'�n değ�nd�ğ� konu aslında
öneml�yd�. Farklı yönden düşünürsek edeb�yatçı aslında tar�hç� m�d�r? Örnek
vermek gerek�rse Savaş ve Barış ne kadar edeb�yat ne kadar tar�h k�tabıdır?
Kemal Tah�r romanları, Şeyh Bedredd�n Destanı, Kuvay� M�ll�ye Destanı vs.
Bazen b�r roman tar�h k�taplarının g�rmed�ğ� ayrıntıya g�rer. Halkın ses�n�,
görüşünü ön plana çıkararak farklı b�r perspekt�f sunar. Turgut Özakman'ın
devasa eserler� Şu Çılgın Türkler, D�r�l�ş-1915 Çanakkale ve �k� c�ltl�k
Cumhur�yet ser�s� tar�h� roman mıdır yoksa tar�h�n romanlaştırılması mıdır?



   Velhasıl bu konu edeb�yatçılar ve tar�hç�ler arasında açıklığa kavuşturulması
gereken konulardandır. Edeb�yat ve tar�h b�rb�r�ne yakın �k� alandır. Ş��r
üzer�nden bakacak olursak da öyled�r. Ama tab� k� bu şa�r�n kend� seç�m�d�r.
Tolstoy'un, Sanat Ned�r? k�tabında s�mgec� şa�rler� eleşt�rmes�n� anımsıyorum.
Hang� dönemde yazıldığı anlaşılmayan ş��rler d�yor kısaca. Kapalı ş��r
dönem�n�n �p uçlarını vermeyen ş��r d�ye kınıyordu. Veyahut d�van ş��r� de aynı
şek�lde dönem�n� pek kest�remed�ğ�m�z b�r ş��r türüdür. 16. yy eser� �le 17. yy
eser�n� konunun uzmanı belk� ayırt edeb�l�r. Ancak roman ve h�kayeyle
karşılaştırdığımız zaman şa�r kend�n� en çok ele verend�r. Bunda kurgunun az
olması etk�l�d�r.





Kalabağın �ç�ne dalar g�b� balıklama atladıktan
sonra b�r kat daha katmanını oluşturab�lecek
yüzeysel yansımanın tutuk bıraktığıyız

 Reddetmed�ğ�m� reddedecek değ�l�m, farz edel�m k� değ�n�len noktanın der�ye
�z bıraktığı ara sayfalarında başlıyor solucan g�b� kıvranmaya anı. Kapsayan
bütünün yanı sıra ara formlarına aldırış etmeks�z�n oluşab�lecek her türlü
�fadeden kend�n� alıkoyarak alaşağı ed�len f�k�r, mütemad�yen devam d�ye
bağıran bütün başıboş kalemşörler�n, s�vr�leb�ld�ğ� kadar da der�ne batan �mge
doğumlarından bu yana alışılagelm�ş�n ve alışılagelmem�ş�n doyumunu aynı
kefeye koyan da aynıya düşmekted�r. Hedefe varmak �ç�n her yol mubahmış g�b�
değ�l seyre daldırılan b�r sey�s gününde, hang� koşudan çıkıp gelm�şse
kel�meler�m�z, “b�zler ayak �z�nden g�der�z kıvrımlarının” d�yecek ve kend�ler�n�
tekrar tekrar avutacaklardır ancak. 

Ş�md� büyük b�r d�rek taşıyalım en önden, büyük b�r tarla olsun sayfalarınız,
sürün! Had� ş�md� tekrar taşıyalım kıyılardan, bütün kapaklarından dumanlar
çıksın her türkünün.

 Kalabalığın �ç�ne dalar g�b� balıklama atladıktan sonra b�r kat daha katmanını
oluşturab�lecek yüzeysel yansımanın tutuk bıraktığıyız, buna razı gelen
düzlemde, h�ç�nde barın’an…

Sayfa 9



Ş��r



Yüksek makamlardan sonsuzluk üzer�ne b�r nutuk talep ed�l�yor, yüksek sev�yeden,
b�r can yeleğ� fırlatmaya yetecek kadar nezaket renkler�yle donanımlı b�r nutuk.

   “örümcek ölü numarası yapmakta
   Bebeler� duvara tırmanırken
   Ve çember�n kapısı yok”

Yüksek makamlarda sonsuzluk üzer�ne b�r tavs�ye talep ed�l�yor. den�zkızı yıkasın d�ye
ses�n�, den�z, saçlarında kayıp,kızın , ağlasın d�ye kend� sloganlarına.

Sonsuzluğun b�r eleşt�r�s� talep ed�l�yor: külden elb�se, kum reng�ne bürünecek,
muc�ze, çöl mesafes�nde düzlend�ğ�nde. Atını kargaların kanıyla �şaretlem�ş Dünya;
d�ğerler� de, �t�şerek gözler�yle, çatlayıp bazen gözler�nde, vuracaklar dosdoğru,
tereddütsüz.

Ben �se peş� sıra g�deceğ�m. Bu b�lgel�k �nayet kadar denges�z, b�r tuz peronu g�b� sert
ve şato z�ndana götürüyor her zaman �nsanı.

III. Zamansal Kaçış*
Sayfa 11

(*): Jean Pierre Duprey,  Son ve Tarz'dan.



n�yetlenmeyecekt�k unutmaya �k� gümüş aslanı
Altı gün, altı gecen�n bekç�ler�n�, ve yerleşt�r�lm�ş dah�ce
Geç�c�, aldatıcı b�ç�mde ama asla mevs�ml�k değ�l
Ş�md� gerçek şu: her yalan b�r ânın emr�ne amaded�r ve her ân b�r d�kkats�zl�k mumu
yakmakla yükümlüdür tems�lc�s�ne, yan� sonsuzluğa.

B�z �se mesafel�, örterek o yaşlı kem�kler� der�yle, c�dd�yet�m�z, zorlamak olacak
d�yoruz, şu b�rkaç kalıntıyı, kend�n� �fşayı reddeden.

                          İLK GECE
            B�r ölçüt kadar sağır dört duvar
            Ve çığlık b�r güçtür g�zlenenlere
            İpek g�b� çatılar var �pek
            Saklamak �ç�n b�r yüzü ve kem�kler� üzer�nde,
            kuşlarını y�yor bak gökyüzü
            yes�n sıfır olacak tutarı gene de  

            B�r hafıza b�r mezarda
            Bulacak b�r akşam, gerekl� ağırlığı
            çökertmek �ç�n köprüyü
            Ve get�rmek �ç�n ger� o alçak ses�,
            nefesler� ve g�zemler� �çen nehr�n akıntısında,
            acılar avlayan b�r balıkçının her gece düşled�ğ�...





Patlamaydım: söyled�n bunu bana. Öncek� günün sonu üstü-
ne, derd� dudakların bana
                                                                                                  patlama.

Patlama (*)
Sayfa 14

La�sses (1979)'den

(*): Levent Yılmaz, 1945 Sonrası Fransız Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, 1994, İstanbul.



                                                                          ... günün �ç�nde,
                                                                                                           günün
parlaklığı...   her parlayış, dağlar yığını �ç�nde       - gömen,
havaya
      doğru dönen ve bana gelen yüzün elmacık kem�ğ� olarak...

          Gözler altında.                                                            Gözler altında.



... kavuşuyorum    - orada paramparça olduğum g�b�   -   bana
patlama ded�ğ�n kalınlığa.

                    Aynı, öncek� gün, susuzluğu üzer�nde gün.

                                                                                      günün �ç�nde, günün
aydınlığı.
                   Karışıyorum, yüzey�ne yayılmış kesk�nl�ğ�n olduğu, ka-
lınlığına, dem�şt�n bana.





B�r del�l�ğ�n apansız urbası
Kış kıyamet sokaklar
Kend�ne çevr�l� yan� ersel�k
İç odalar sen salonlar 
B�r aman n’olur yapma
Taşınır da yağmurkuşlarla
Gözleneb�l�r evren�n sınırlarına
Ansızın sens�z saatler�n rüzgarından
B�r lezzet lokantasından
O es�nt� apışaramda sana
K� kalır da hüznü teyell� orana
Başı bulutlara gömülü
B�r hayır n’olur yapma 

Hazır söz açılmışken 
Hayırdan sengarenk
O renkten b�r eylül çırpınır 
Gülüşünün ülkes�nde
Yan� şeyler�n sev�nc� mav�
D�ps�z b�r ş�md�k� zaman k�p�nden
Olmanın yalın anlatımı
Bu tanıma b�r ş��r düşürür
Bütün oyuncaklarını kırmış
Vandal yüreğ�nden

Ben�m Ruhum Dışarlardır
Sayfa 18



Sen d�p odalar 
Sıkıntının nasıl tar�h�
Varoluşuna uygunsuz b�r tekl�f
Zamandan �y� k� mav�
Dokunulab�l�r yüzün olan ses�ne
Gel�r de kıvrımlarından
İmgelem�n konuşturur kanı
Duru tadında eşyanın 
B�r aman n’olur yapma

Del�k deş�k karanlıktan
Fışkıran düşler g�b� 
Çığlıklar oturur ormanında b�r ülke
Uyanab�ld�ğ�m�z kâbusundan
B�r aman n’olur g�tme





Sabah s�s� taşlı sokağın üzer�ne çökmüş;
Kuzey yazının havası kesk�n ve soğuk;
Ve �şte, Yaşam ve Ölümün esk� dostlar
G�b� buluştuğu gr�, sak�n, esk� Hastane.
Uğultulu gen�şl�ğ�n ve kasvetl� hava akımının
İç�nden geç�p bekleme salonuna g�r�yorum,
Yaşından büyük b�r c�dd�yetle
Ve atell� ve askıya alınmış koluyla
Önümden yürüyen tuhaf çocuğu tak�ben.
Topallıyorum arkasından, özgüven�m yerlerde.
Kır saçlı görevl� el�yle geç d�yor bana,
Moral�m sıfır, sürüklüyorum bacaklarımı:
Acıklı b�r bayağılık gez�n�yor sank�
Kor�dorlarda, merd�venler�n taşında dem�r�nde,
Soğuk, çıplak, tem�z—yarı �şyer�, yarı hap�shane.

Hasta G�r�ş�
Sayfa 21





Taşların, düşünceler�n ağırlıkları

Hülyalarla dağların
aynı değ�l denges�

Başka b�r dünyada oturuyoruz y�ne
Belk� de arada

Dünya (*)
Sayfa 23

A�rs (1967)'den

(*): Levent Yılmaz, 1945 Sonrası Fransız Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, 1994, İstanbul.



Mav� renkl� ç�çekler
mahmur ağızlar
der�nl�kler�n uykusu

S�z cezay�r menekşeler�
hep b�r ağızdan
geçene yokluğu anlatan



Sükûnet

Işığın �ç�ndek� gölge
b�r mav� duman benzer�



Pek �lg�lend�rm�yor ben� dünyanın başlangıcı

Yaprakları kımıldıyor ş�md�
kırgın gövdes�ne dokunduğum
b�r ulu ağaç ş�md�

Ve onun �ç�nden geçen ışık
parıldıyor gözyaşlarıyla



Olası değ�l kabul etmek
olası değ�l anlamak
olası değ�l kabul etmey� �stemek ve,
keşke anlasak demek

Ağır ağır yürüyoruz
b�r satıcı g�b�
b�r şafaktan d�ğer�ne





öyle sür k� h�ç b�tmem�ş sansınlar

heps� son’la başlangıç arasına düşen
nokta kadardı oldub�tt�’ye get�r�len h�kâye
uzun tümceler�n sıkışık anlamına -hayır
şek�ller�n teğet geçt�ğ� duygu karmaşası
“bak” d�yorum d�yorsun
neden� yoktu öyle sürsün �sted�n
kolların sarsılmaz ayrılığına
geç�t değ�ld�r taştan koyaklar

okunası rüyanın tab�rs�zl�ğ�
veda’nın hoyrat yüzüne bırakılan
�k�nc� derece der�n yanık
�zsel hatıraya güzel paydaş’lık
h�çb�r bölünmüşlük bu kadar acıtmadı
k� zaman kaydı sırtından
kül’ü dağıtan sese burcu yakışmadı
başka b�r�s�ne �mdat çağrısı

olmasın yaşasın ama
kayıp belk�’ye razı olana fazla b�le
defaten ölünen gecen�n mezarına yat kalk
sabahsızlığı selamla
küçülmüş gözler�n büyür aynada (kapat açma)
tanımsız karta yüklü geçm�ş�n
�sm�n küçük harfle başlar “özel” değ�ld�r
hem okurken hem de yazarken

Kül'ü Dağıtan Ses
Sayfa 29



h�çb�r�n�ze dokunmadan
hep�n�ze dokunacağım
rüzgârın �ç�nden geçen rüzgârım





Burada, tepeler�n sağrısında, zamanın r�tm�ne ve alacakaranlığa karşı
Kırık gölgel� bahçeler�n kenarında
Mahkûmlar ne yapıyorsan b�zler de onu yapıyoruz
İşs�zler ne yaparsa:
Umudu ek�p b�ç�yoruz.

Şafağa hazırlanan b�r ülke. Daha yavaş yürüyoruz
Çünkü kolluyoruz zafer saat�n�:
Karanlık yok bombardımanların aydınlattığı gecem�zde.
Düşmanlarımız pusuda ve düşmanlarımız b�z�m �ç�n yakıyorlar ışığı
Mağaraların karanlığında.

Burada, h�ç “ben” yok.
Burada Âdem hatırlıyor k�l tablet�ndek� tozu

Ölümün kıyısında, d�yor:
Kaybedecek h�çb�r �z�m yok artık:
Özgürüm ben özgürlüğün kıyısında. Geleceğ�m eller�mde.
Çok yakında atılacağım hayatıma,
Özgür doğacağım, anasız babasız,
Ve seçeceğ�m adım �ç�n den�z mav�s�nden harfler...

Burada, yükselen dumanlarda, ev�n merd�venler�nde
Zaman �ç�n b�le vak�t yok
Tanrı’ya yükselenler g�b� yapıyoruz:
Unutuyoruz acıyı.

Homeros’tan h�çb�r ak�s yok burada.
Gerekt�ğ�nde kahramanlar çarpıyor kapılarımıza.
Homeros’tan h�çb�r ak�s yok burada. B�r general
Uyuyan b�r devlet� arıyor
Gelecek b�r Troya’nın harabeler�nde.

Sıkıyönet�m
Sayfa 32



Kapı önler�nde duran s�zler, g�r�n �çer�,
İç�n b�z�mle Arap kahves�nden
B�z�m g�b� �nsan olduğunuzu h�ssedeceks�n�z
Evler�n kapılarında bekleyen s�zler
Çıkın sabahlarımızdan,
S�z�n g�b� �nsanlar olmak
Rahatlatacaktır b�z�!

Uçaklar göründüğünde, havalanır güverc�nler
Beyaz beyaz, yıkarlar gökyüzünün yanaklarını
Özgür kanatlarıyla, k� ordadır ışığı ve mülk�yet�
Oyunun ve afyonun. Daha yükseğe daha yükseğe havalanır
Güverc�nler, beyaz beyaz güverc�nler. Ah, ah k� gökyüzü
B�r gerçek olaydı eğer... (dem�şt� bana �k� bomba arasından geçen b�r adam)

Serv�ler askerler�n arkasında, m�nareler savunur
Göğün yıkılışını. Dem�r ç�t�n ger�s�nde
Askerler �şerler - b�r tankın korumasında -
Ve sonbahar günü b�t�r�r altın sarısı gez�s�n�
Gen�ş b�r yolda Pazar ay�n� sonrası b�r k�l�se g�b�

(B�r kat�le) Kurbanın yüzüne d�kkatle baktıysan eğer
Ve düşündüysen, hatırlayacaksın gaz odasındak�
Annen�, bağışık tutulacaksın tüfeğ�n aklından
Ve f�k�r değ�şt�rm�ş olacaksın: K�ml�ğ�n� bulmuş g�b� olmamak �ç�n

S�s karanlıklardır, karanlıklarsa beyaz d�şler
Portakal kabukları ve vaatlerle dolu kadın g�b� soyulmuş

Kuşatma bekley�şt�r
Bekley�ş fırtınanın ortasına çevr�lm�ş b�r ok

Yalnızız yalnızdık, sonuna kadar
Gökkuşaklarının z�yaretler� olmasaydı

Bu yaygının ardında kardeşler�m�z var
İy� kardeşler. Severler b�z�. B�ze bakar ve ağlarlar.
Sonra g�zl�ce derler:
“Ah! Ah! Haber�m�z olsaydı �şgalden.” Sözler�n� tamamlayamazlar b�le:
“B�z yalnız bırakmayın, b�z� yalnız bırakmayın.”



Kaybett�kler�m�z: 2 �la 8 şeh�t günde.
Ve on yaralı.
Ve y�rm� ev.
Ve ell� zeyt�n ağacı.
Bütün bunlara ş��r�, t�yatro oyununu ve sonsuz tabloyu
İç�ne alan yapısal kırılmayı da ekle

B�r kadın buluta söyled�: Sevg�l�m g�b�s�n
G�ys�ler�m kanla.

Artık yağmur değ�ls�n aşkım
Ağaç ol
Bollukla yıkan, ağaç ol
Ve ağaç olmazsan aşkım
Taş ol
Yıkan rutubetle taş ol
Eğer taş olmazsan aşkım
Ay ol
Sevg�l�n�n rüyasındak� ay ol
(Böyle konuştu cenazes�n�n def�n�
sırasında b�r ana oğluna)





Öyle b�rdenb�re b�r buz parçasının kırılması, b�r ses�n bozulması,
sonra sess�zl�k. Dağılan b�r gülümsemeden kopup gelen sıcaklığı
yeryüzünün. Ve genç kızların avuçlarında aralanan zaman.
Bakışlardak� o �lk ışık ç�zg�s�n� y�t�rmekle başlayan hayat körlüğü.
Yeryüzünden gökyüzüne yükselen yakarışlar. Neh�rler g�b� akıp g�den
düşler. Görüp, sevd�ğ�n dünya. Batıp, kaybolan ve sesle değ�şen her
şey. 

       Yaşamak, önünden geçt�ğ�n b�r fotoğraf.

  Yalnız yaşayanları dünyanın. Geçm�ş�n �ç duygusu, zamanın
ortasında, kapısı aralanmış b�r balkon. Çık, soluklan b�raz, saçlarında
kelebekler ve bükülmez b�r ruhla baktığın kış.
Sen�n dudaklarında parçalanan bütün sözcükler� evren�n, h�çleşen
kader, zaman ve çürüyen büyü. 

       Yok artık serüven düşkünü kahramanlar, gözüpek savaşçılar.

G�zeml� b�r yurttan get�r�p ışıkla doldurduğun kalb�n ve h�ç
durmadan aradığın o saflık, sürekl� değ�şen b�r tür bağlanma ve
çözülme hal�. 

     Kapalı artık pencereler, dünyayla �lg�l� her şey g�b�. B�r gölgeden
yürüyerek, sıkıca sarıldığın esrarı tab�atın. 

Ölümü Hatırla
Sayfa 36



   S�l�k, ses�z gecen�n ertes�nde b�r sürgün g�b� �t�ld�ğ�n yaşamın son
der�nl�ğ�. Kehanet�n d�l� ve ışık doygunluğu. Yıkılan gelecek ve
kend�n� yok eden şa�r. Sürekl� ger�l�m� düşüncen�n. Sonrak� h�çb�r
şeye bağlanamayan b�r trajed�. Kaçınılmaz b�r uçurum. Sonunda her
kutsal şey g�b� kend� yoluna, parçalanmaya çıkan söz.

Aynı müz�kte bulduğun ölüm ve hayattır. Sak�n suları olmayan
ruhlar. Ateş g�b� parlayan acı. Kalb�nden sızan kan ve dalında nar.
Işığın ve karanlığın duyusal refleks� ve s�yah. Tatlı, ancak ölümcül b�r
baş dönmes�.

   Geçm�ş zaman ve aşk. Ben�, uykusu olmayan ten. Yarı kör ve yarı
alev b�r dokunuş. Ses�nle sarsılan toprak, sarstığın �nsan. B�raz �ron�
ve çokça –d�l� geçm�ş zaman. B�r kabusu uyandıran bakışların.
Meydan okumaktır ses ve ş��r, en başta kend� varlığına. İç�nde hep o
esk� dürtü, �ç�nde yara. Huzur bulamamanın o kes�k, uyumsuz r�tm�.

    
Böyle kend�n�, kend� yağmuruna çeken beden ve onun tutsak per�s�.
Issız bozkırlar, varlığın g�rdabı, duygunun soğuk es hayatın ardındak�
nefes, aralamaya çalıştığın sonsuzluk, dağılan yürek. Başka zamanlar
g�b� çorak hayaller. K�me açsan kend�n�, kalabalık b�r çöl. Dehşet�n
kıyısında ateşten b�r gövde ve b�r hançer. B�r araya get�rmeye
çalıştığın �k� karşı kutbu yaşamın. Sonsuz uzaklığı ve sonsuz yakınlığı,
beden�n ve ruhun ş��rle yakınlaştığı ep�k seyr� yalnızlığın. Yaşamın
�ç�nden yükselen algı. Belk� çocukluğun neşes�, belk� sev�lmemen�n,
sevmemen�n �ç�nden geçen ser�nl�k. B�r damla zeh�r ve yen�den
kurgulanması ant�k olanın. Ş��rlenm�ş yaşam ve görüntüler. 



Gözler�ne yansıyan tutku ve hep daha der�nlere yapılan sonsuz b�r
koşu. Duygusallık ve hep daha fazla s�n�r daha fazla ger�l�m. D�l�n
sess�z geç�ş� b�r ş��r�n �ç�nden. 

Çares� yok yağmurun, sen b�le �steye ıslanacaksın. Dualarla
kaldıracaksın, her ölü aşkı yen�den. 

B�r türlü tamamlanamayan �çl� b�r ezg�. Umut ed�len, sadece hep umut
ed�len, her şeye rağmen söze �nanarak, hep b�r c�nnet�n eş�ğ�nde.

Karanlık, tehl�kel� b�r ışık. Mutluluğun der�nl�ğ� yok, hep s�yah. 

Yeryüzünün berraklığı ve kend� ses�ne uydurduğun zaman. 

Ah! Mutlak b�r yalnızlık �ç�nde ölmek, öleb�lmek. D�ls�z renkler�n
ortasında y�ne öyle b�rdenb�re, gel�ş� g�b� kuşların.

Kazanı kaynayan b�r s�hr�n b�lg�s� bu, �y� büyücülerden saklanan ve
saklanacak olan.

Hala ışık var mı ?





Kar yağışından hemen sonra söyle -
Hayatta mıyız yoksa gömüldük mü?
Hayır, kapa çenen�! 
Sadece kel�melere �ht�yacım yok
ne yerde, ne gökte, ne kab�rde.

Rabb bana pembe b�r den�z vermed�. 
Düşmanlarla başa çıkma gücü değ�l,
Başkasının keder�nden ağlama yeteneğ�.
Sevmek, b�r başkasının gülümsemes�n�n mutluluğu.

Neml� askerler kartopu fırlatır,
Yalnızlar, yalnızlar koskoca dünyada...
Ne kadar da saftır kar, melekler g�b� - kanatlı,
H�çb�r şey�n suçluları, çocuklar g�b�.

Kar Yağışından Hemen Sonra Söyle
Sayfa 40





''-Ruhsal b�r patlama, düşler�m�z�n b�l�nc�n� gün ışığına çıkaramaz mı?-'' (*)

I.

Dünya; tekrardan baş aşağıya çevr�l
ve ölümün kıskacında
ve yaşamın avucunda
ve zamanın başlangıcında
tekrar yık ve yarat b�z�. İs�ms�z olanları.

Kara b�r güneş�n altında, bekletmeden
uzun süreler boyunca kahrolmuş ongun
ağları ve engellemeden onlara ulaşılacak
alanları, kovala ve b�t�r �ş�m�z�; b�r �s�m vererek.
Zaman bunun �ç�n yeterl�, ve hayvanlar da
bekl�yorlardı bu kutsal anı, aceleye
get�rmen gerek – çünkü henüz ölmeden
b�zlerden b�r�, armağan etmel�s�n
masada gez�nen o gölge örümceklere
b�z�. 

Söylen�lmeyen'�n Şarkısı
Sayfa 42

(*): Gustav Meyrink - Golem



II.

Sak�nl�k b�r yere kadar. Adamotlarımız mırıldanmaya başlıyor
Hayat çok çabucak geç�yor,             dolayısıyla 

             tekrar geceye yüksel�yoruz.

Esk�l, koyul olana doğru. Yaşamı değ�şt�rmek �ç�n – dünyayı değ�l.

Yoksul ve kaybolmuş olana doğru. İz� olmayanları görmek �ç�n,
olasılığı kaybolmuş parçaları toparlıyor var olan,            dolayısıyla

             tekrar hak�kate ulaşıyoruz.

Anlaşılmayan, �sten�lmeyene doğru. Anlamı değ�şt�rmek �ç�n – görünümü değ�l.

Ve b�l�nçaltımıza düşkünüz. Yerçek�m�n� kaybetmes� �ç�n
sözcükler�n ve �mgeler�n, ölü ezg�ler�n,            dolayısıyla

             tekrar gerçeküstünde buluşuyoruz.

Gece gezg�nler�, çözülene dek her şey, meyan köküyle astımını durduruyor.



III.

Tazele düşler�. Caddelerden uzanan kalabalığa karış
              saklanab�len ne varsa bul onları;
daha düşüncel�, eller�m�zde b�r�ken – daha b�lg�l�, z�hn�m�zde çürüyen
daha eng�n, gözler�m�zde er�yen – daha d�ls�z, kulaklarımızda büyüyen.
Ayaklanan otobüsler�, �ç�ndek� koltuklarla dolu say,
              yolculuk nereyeyse b�l onu;
daha anlaşılır, algımız şaşmasın – daha b�l�n�r, varlığımız aymasın
daha görülür, �mgem�z sönmes�n – daha h�ssed�l�r, ten�m�z soğumasın.



Daha nereye kadar? Tırnaklarımız saf�r olana dek görüntümüz
gündel�k konutlardan �zlen�yor, alelade ve yapay gözler tarafından
ve p�s bedenler�n� onlarca kez sıkarak b�t�m�n parfümünden
kokuları ta sanal alemlere değ�n ulaşıver�yor.



Yaygınlaştırma öksürükler�, ya da buraya gelme daha
b�r v�rüstür dünyayı alıp götüren – sokak aydınlatmalarına kadar varan.

Aydınlatmalar k� gökten aldığını �nd�r�r yere
kuru zem�ndek� laboratuvarı göster�p
tabanlarımıza tesl�m eder yen� bulgu bakter�ler� –
                            az önce b�r ambulans daha geçt�.



Yoğunlaştır yerleşken�n �ç�ndek� doluluğu
ve b�r sona bağla akrepolü, b�r nekrolope,          öyleyse

             taş, sopa, mızrak.





Bu kadar k�bar olma o erdeml� gece yolunda,
İht�yarlık hezeyanla yanmalı günün sonunda;
Parla, del�ces�ne parla t�trek ışığın altında!

B�lseler dah� b�lgeler ölümün kaçınılmaz olduğunu yolun sonunda,
Onların sözler� b�r ş�mşeğ� çatallaştıramamıştır aynı zamanda
Bu kadar k�bar olma o erdeml� gece yolunda.

Erdeml� adamlar zayıf kahramanlıklarının son vedalarında
Görkeml� b�r dansın hayal�n� kurarlar yeş�l b�r koyda,
Parla, del�ces�ne parla t�trek ışığın altında!

Günü henüz ağarırken yakalamış ve şarkısını söylem�ş vahş� adamlar,
Değ�l m� k� yasını tutmuşturlar batarken ve öğren�rler çok geç olduğunda,
Bu kadar k�bar olma o erdeml� gece yolunda. 

Hayatı eks�kler�yle gören ağırbaşlı adamlar, ölümün kıyısında  
Kör gözler� meteorlar g�b� alevleneb�l�r ve aydınlanab�l�r hatta,
Parla, del�ces�ne parla t�trek ışığın altında!

İşte sen baba, �şte o yüksek hüznün ağır olduğu vak�tte,
Küfret, dua et, yalvarıyorum sen�n h�ddetl� gözyaşlarınla!
Bu kadar k�bar olma o erdeml� gece yolunda.
Parla, del�ces�ne parla t�trek ışığın altında!

Bu Kadar K�bar Olma O Erdeml�
Gece Yolunda

Sayfa 49





gecen�n yazısının kıyısında

durdurmaz h�çb�r şey, ve hedef� ıskalamak b�r �lk adımdır

gözün �ç�ne hayatın sapaklarına doğru

yıkılan kes�nl�kler�n kes�şme yer�

b�r avuç toprak y�yoruz karıncalarla b�rl�kte

sırt ç�zg�s� bu, fışkırma, düşüş

sen çıplak olasın d�ye boynu vurulmuş b�r cümle

Dalaş (*)
Sayfa 51

R�en encore, Tout déjà (1990)'dan

(*): Levent Yılmaz, 1945 Sonrası Fransız Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, 1994, İstanbul.



felaket �ç�nde yaylım ateş ve trampet sesler�nden daha yalın

çarmıha ger�lm�ş bakış h�çb�r zaman den�ze varamayacak

bezemeler�n, çevre ç�zg�ler�n�n soğukkanlılığı

sürünüyor, uçuyor, avlarını boğuyor, b�z - üç

semender ateşten kovulup dünyayı ç�zen

karanlığın b�llûru, g�rmey�n, sakın

ötede herhang� b�r taş gözlere değ�n yüksel�yor



havlamalar göz alab�ld�ğ�ne uzanan ova

bağı sıkıyor, ışığı ger�yor parmaklar

boğucu tekrarı d�ye yazıyor gece

b�r kaynaksulan akımının kartalsı ş�mşeğ�

üç kat gözkapağı altında gözden y�ten �zler�

kend�n�n tutulmasını, ya da d�ğer�n�n göktaşı

tufanını andıran bu aşk aşınsın d�ye



motor her zaman b�r patlamanın ger�s�nded�r

nasıl boğmalı gözler�n kıyısında yen�den bulunmuş zamanı

daha az şerh düşme sıçrayıp saçılan kan

yerde sürünen eteğ�n katları sütunların görkem� üzer�ne

oyuncu kadın çıplak ve sahne boş: aç bırakan

b�r şeffaflık t�yatrosunu yırtan

oysa h�çb�r zaman ne zamanıydı, ne de yer�



h�çb�r şey engelleyemeyecek haksız olmamı - ötek�

b�r eğrelt�otu dalgası, b�r salınım olsa da

bıldırcın konaklıyor, alakarga okşuyor, üzüm

olgunlaşıyor - boşluğun üzer�ne yazıyorum, gecede

b�r saban sürüyor ve yontuyor tanrıların sırtını

h�ç k�mse, ne de sen, okumayacak şeffaf olanı

düzdeğ�şmeces� �çer�ğ�n, gan�met�n paylaşımı



ç�çek açmış er�k ağaçlan kh�ma�ra yaptı yolculuğu

aramızda ıslık çalan tekbenc�l�k var

sayfanın üzer�nde b�r yıldızlanma ve yara �z�

tragedyaya, zevke, ıtırlı b�tk�lere yarayan

fırtınalı b�r havanın kurşun� reng� ve büyük yağmur

örtüsü üzer�nde karşılaşılan s�yah bıçağın açtığı...

kh�ma�ranın �p� kem�rmes�n�n zamanıdır



hayâl kırıklığına uğramış b�r gölge g�b� uzaklaştı dem�n

huysuzluğunu geç�rd�m çoban köpekler�n�n

yırtık pırtık solukları b�r ezg�n�n altına g�zlenm�ş

b�r k�tap görünüşü olmadan b�rkaç not, Kayıtlar

kaçırılab�len, ve yazılab�len, herhang� b�r yere

her b�r� yalnızca o kadınken heps� olan ç�zg�ler

der�n uykudak� ben�m dağarcığımda



sarımsak d�ş�, �mparatorluğu - temeller�

ışık olmadan yazıyorum, hızla karar ver�yorum

sayfalar kes�k - ve duruyor hayat

yalnızca kırmızı karıncalar var çözmek �ç�n

ş�mşek suret�, arzulayan sözcükler�n talaşı

havlayan köpek ısırmaz

- dağları dolaşmak umutsuz b�r ed�md�r



sallanıyor artık d�şler

çünkü bakış pusuda - ve dokunuyorum ona

yazıyorum onu - �nsanın �k�z�n� öldürmes� g�b�

h�çb�r şey�n h�çb�r zaman düşmed�ğ�n� b�ld�ğ�m�zde

h�çb�r şey olmuyor - bütün ötek�ler ateş sütunu

b�r sıçan �ş gömleğ�n�n kolundan �çer� g�r�ver�yor

göktaşının geç�ş� kırıyor gecey�



boyun şakayık bırakış

b�z� yok eden yazın �lk günü

hâlâ - ve gövden�n süres�n�n kulağı k�r�şte

bıçaklardan daha az korku, ve sert gömleğ�n

altında, gülhatm� olurdun, meşale

s�yah b�r koltukaltının ve yazılı b�r gövden�n lezzet�

kırmızı sınırda ateş�n nem�yle



sen�n b�lmed�ğ�n ben�m koşan köpek başım

ç�tler�n arasından havlayan boğazım

yazılı n�yet olan ged�k sıçrayış

ve doğaçlama den�zle �spatlama

�ç�me çek�yorum k�n� yutuyorum dumanı

Ermen� kağıdıyla b�rl�kte yok olurken

ateş�n çevres�ndek� kavgalar �t�şmeler hayat



kazıklar, boşluk üzer�nde sallanan evler

ve yazılı b�r gövden�n bıraktığı �z, uçucu

�çer�s� aydınlık, gece parçası, d�l gürültüsü

yıldırım çarpmış ağacın üzer�nde kızarıyor k�razlar

bağlar çözülüyor, toprak çıplak, g�tm�yorum

o der�n çukura, dışarıda, yazmak b�r çocuk oyunu

yazmak ben�m ölümümü yere sermek



�ş�n� b�t�r�yor açık b�r nota ölürken kaynaksuyunu yazanın

kadınların tapınışı ve yasem�n�n akşamı

geç oluyor toprak ez�yor kuru kem�kler�n�

bu ev�n, bu ağırlığın ne olduğunu sorarak

ve yamaçta, terked�lm�ş tanrıların taşı üzer�nde

ve klavsen�n tuşları üzer�nde dağılan parmaklar

kadîm     bıçak     tal�h     maden



Ş��r İncelemeler�
ve Yazıları



Yüksek dozda, der�nlerde yatan öfken�n püskürmes� ve var olan kötülükler�n,
cehalet�n, kadın-erkek �l�şk�ler�ndek� durumlardan, kadının toplumdak� yer�nden ve
evrensel boyutta �şlenen �nsanlık suçlarından bıkkınlığı müz�kal ve d�ng�n b�r
anlatımla “kusan” b�r k�tap.

“atları ovaya saldım atlar

çocuklar ve kel�meler�

ev�n hayatından çek�lm�ş her arzuda

kusura bulanmış

b�r kalp var” (*)

K�tabın başında bu d�zelerle başlıyoruz; şa�r�n b�ze vermek �sted�ğ� �zlen�mlerle. O
usanmışlık, yorulmuşluk, tane tane tüm hayatlarımıza �şlenm�ş mot�fler�
belleğ�m�zden (özell�kle kadınların belleğ�nden) çıkarıyor. Savruk öfke bel�rt�s�n�n, k�
bu öfken�n sebeb� dört duvar arasında yahut saramayacağımız-göremeyeceğ�m�z
derecede gen�şl�kte var olan masumluğu ve �y�l�ğ� d�zg�nley�p baskı-ş�ddet
uygulayanlardır, yoğun şek�lde h�ssett�ğ�m�z d�zeler�nde, her zaman, b�ze a�t ve temasta
bulunduğumuz toplumsal olguların �z� – evrensel yozlaşmışlığın soluğu elektr�k akımı
g�b� görünmez ancak ş�ddetl�-çarpan b�ç�mde, �lk d�zeden başlayıp ve tüm ş��re yayılan
bu s�rkülasyonu saklambaç oynar g�b� d�zd�ğ� müz�kle okurken, sess�zce, b�z� hem
hararetlend�rmey� hem de sak�nleşmey� başarıyor. 

Kar Merd�ven�:
Öfken�n Sükunet Çığı

Sayfa 65

(*): Betül Tarıman, Kar Merdiveni, Sayfa 7, Yapı Kredi Yayınları, 2007



Sık sık kel�me tekrarının oluşturduğu sesle, al�terasyonla, aynı zamanda anlam
oyunuyla (sesteşl�l�ğ� kullanarak) zamanında Onur Tuna Bozbey �le konuşurken
kend�s�n�n verd�ğ� b�r tab�rle “yaşlı ş��r”�n�n �zler�n� taşıyor. Kel�meler�n seç�m� �ç�n
özen göster�ld�ğ� söylenemez – k� bu �sten�lmem�ş de! Gündel�ğ�n, gündel�k d�l�m�ze ve
yaşantımıza vuran olayların, vakaların, yaşantıların, nesneler�n, duyguların süregelm�ş
olguların sade, aleladeym�ş g�b� yerleşmes�n� �stem�ş. Arada b�r söylem�n ardını,
arkasını boşlukta bırakarak (…) anlatım olarak, anlam olarak, ses-müz�kal olarak da
ş��r�n der�nl�ğ�n� b�r “sess�zl�k” �le gen�şletmeye çalışan şa�r, sesl� (gürültülü) ş��r
örnekler� verm�şt�r. Bu ş��rler, �ç-ses�m�zle okunmasına karşı! Herkes�n duyab�leceğ�
şek�lde, yer yer yüksel�p hızlanıp yer yer yavaşlayarak kalabalıklardan z�yade küçük
gruplara, arkadaşlara, hatta kadınlara (tamamına, eks�ks�z) ve okullarda, hayatı yen�
tecrübe edenlere okunmalı. 

B�ze b�r panaroma ç�z�yor; (büyük ölçüde ve ön planda) ülkem�z�n ve (ortaklıklarla,
örneklemelerle) dünyamızın. Orta Çağ’ı göster�yor. Bu “Orta Çağ”, toplum eksen�nde
büyük benzerl�kler taşıyan günümüze �l�şk�n b�l�nmeyenden gelen ancak hep�m�z�n
aş�kar olarak katıldığı ve d�ğer b�r yandan karşı çıktığı b�r yansıma sözcüktür. (Ön
planda) kadınların ve erkekler�n ortaklaşa, �st�snasız, acı çekt�ğ� kabullen�lm�şl�k
çağıdır; rev�ze Orta Çağ.

Bu panoroma �çer�s�nde, bu müz�kal es�nt�yle ve aynı zamanda sess�zl�ğ�n oluşturduğu
(b�z�m doldurmamızın �stend�ğ�) boşlukla b�rl�kte en güçlü ve baş özell�k olarak
okurken başımıza buran öfken�n �mge olarak da ara ara çarpıcı örnekler� göz önüne
koyuyor. Öfke, zaman zaman kend� kend�ne sorulan ve cevabının bulunması zor
olunan soruların yarattığı o çares�zl�k duygusuna çok benzer b�r sez�y�-h�ss� de d�ng�n
atmosferde yer yer ver�yor; “söyle / saçlarımı daha ne kadar taşır bu baş” (**). Türk�ye’de
son y�rm� yılda yükselen kadın şa�r sayısıyla b�rl�kte bu şek�l anlatımın, daha doğrusu
duygu olarak bet�mlemek gerek�rse ÖFKENİN, sıklıkla karşı karşıya kaldığımızı fark
ed�yoruz. Bu da kadınların yürekler�nden, z�h�nler�nden, bellekler�nden
püskürtülmes� hatta kusulması gerek�len şeyler�n olduğunu göster�yor.

(**): Betül Tarıman, Kar Merdiveni, Sayfa 40, Yapı Kredi Yayınları, 2007



Bu “sess�zl�k” �le oluşturulmaya çalışılan der�nl�kle, her ne kadar çoğunlukla
benzeşmeseler de, Reverdy �le benzerl�k taşıyan, toplumsal yazının müz�kal �le eşs�z
şek�lde harmanlayan Soyfer’e de benzerl�k taşıyan Tarıman’ın
şa�rl�k/kadınlık/�nsanlık namına �ht�yacı olunduğu görülen bu d�zeler�n gücünü
h�ssed�yor, k�tabın �sm� g�b� b�rb�r�n� anlamca tamamlayan kar topunun çığa
dönüştüğü merd�ven�n güzel şek�lde seç�lm�ş olduğunu bel�rtsek de bu bunalgın ve
kısb� kend�s�n� tamamlayan ş��rler�n / k�tabın eks�k olduğunu düşünüyorum. Bu
eks�kl�k, ş��r�n taraz taraz değ�l ancak o kadar az olmasa dah� metafor�k olmamasıyla,
tamamıyla b�r �çdüşüm olmasıyla ve anlamsal olarak tek b�r şeye �snat etmes�yle,
anlatımda sapakların olmadığı, v�tray benzetmes� yaparaktan ben, anlattıkları ve
sez�nlett�ğ� duyguları dışında b�t�ml� ışık olduğunu düşünüyorum, yan�, çok �y�
olmayıp yeterl� düzeyde b�r ş��r k�tabı olduğu kanaat�ndey�m.

Kar Merd�ven�, yüksek dozda, der�nlerde yatan öfken�n püskürmes� ve var olan
kötülükler�n, cehalet�n, kadın-erkek �l�şk�ler�ndek� durumlardan, kadının toplumdak�
yer�nden ve evrensel boyutta �şlenen �nsanlık suçlarından bıkkınlığı müz�kal ve d�ng�n
b�r anlatımla “kusan” b�r k�tap. 2007’den s�zlere bakıyor!





"Şa�r�n görev�, �nsanı değ�l dünyayı kurtarmaktır: Onu adlandırmak."

Juan Ramon J�menez

29 Ağustos 1870'te �lk defa ev�nden kaçtığında (nereye g�d�ld�ğ� değ�l, g�tmekt� öneml�
olan) R�mbaud 16 yaşındaydı. Kaçak yolculuk yaptığı tren�n penceres�nden akıp g�den,

b�rb�r� ardısıra kayan görüntüler�ne bakarken yaşamın, seyrederken onları,
muhtemelen uzun olan saçları uçuşuyor, yüzüne gözüne bulaşıyordu. Özgürlük h�ss�,
göğüs kafes�n� çatlatacak denl� büyüyordu �ç�nde: Dünya fethed�lecek! Dünya

dönüştürülecek! Ama onu fethetmey� b�lenler, dünyanın sırrına ereb�lenler yapacak ancak
bunu. Yolculuk, b�tmemek üzere başlamamıştır. (**)

Yola Çıkış (***) / Özlem

İflah olmaz yolcu Arthur R�mbaud, ceb�nde "ateş� çalan" ş��rler�yle Par�s yoluna
düştüğünde dünyayı fethedeceğ�nden em�nd�r. Özlem (Sensat�on) adlı ş��r�nde
eylemc� k�ş�l�ğ�n� ve kararlılığını uyarıcı b�r d�lle haykırır:

   Mav� yaz akşamlarında, özgür, gezeceğ�m,

   Ayaklarımın altında neml�, ser�n kırlar;

   Başakları devş�r�p otları ezeceğ�m,

   Yıkayıp arıtacak çıplak başımı rüzgar.

   Ne b�r söz, ne düşünce, yalnız b�tmeyen b�r düş

   Ve yüreğ�mde sevg�; büyük, sonsuz, umutlu

   Çek�p g�deceğ�m, ç�ngene g�b�, başı boş

   Doğada, -b�r kadınla b�rl�kte g�b� mutlu. (****)

Dünyadan çıkış yolları
ya da olmayana erg� (*)

Sayfa 69

(*): Düşler Dergisi'nin 1991 yılında yayınlanan ikinci sayısından alındı.
(**): Ancak Arthur Rimbaud'nun bu ilk yolculuğu tam bir hüsranla noktalanır. Kaçak yolculuk yapmak suçundan tutuklanıp hapse atılır. İlk
yolculuk, dört duvar arasında biter. Bulup bulacağı dört duvardır. 
(***): Bu yaz, cehennemi bir yolculuğun tutanağı olarak da okunabilir
(****): Özlem, Arthur Rimbaud, Illuminations, Cehennemde Bir Mevsim, Çev: Erdoğan Alkan, Alaz Yayıncılık, İstanbul, Eylül 1984, s.9



R�mbaud'nun dönüşü olmayan, �nceden �nceye planlı yolculuğu başlamıştır.
Dünyanın ve dünyanın en eks�ks�z şek�lde, bütünüyle algılanab�leceğ� ş��r
fethed�lecek, dönüştürülecek ve ele geç�r�lecekt�r. Çünkü o, �nsanı en çok zorlayan şu
soruya, "Her şey başka türlü olab�l�r m�?" sorusuna Evet! yanıtını ver�yordu. Bunu bütün
ş��rler�nde rahatlıkla göreb�l�r�z. Ş��r� ve en az ş��r� kadar tartışılan, öneml� b�r �mge
olan ve efsaneleşen yaşamı, dünyanın, daha da ötes� her şey�n, farklı
algılanab�leceğ�ne, farklı değerlend�r�leb�leceğ�ne �l�şk�n ödünsüz �nancıyla doludur.
Sürekl� b�r dev�n�m �ç�nde sürekl� eylem hal�nded�r R�mbaud. Bu, onun en öneml�
özell�kler�nden b�r�d�r. O, kend�n� saf mutluluğa, katışıksız duyarlığa ve Mutlak
Gerçek'e adamıştır. Her şey ş�md� olduğundan farklı olab�leceğ�ne göre yola,
çıkılmalıdır öyleyse: Mızmızlığın alem� yok! Özlem, yolun başındak� R�mbaud'nun ruh
hal�n� serg�ler: Kuşku yok!

Bu sırada ş��rde Parnas akımının egemenl�ğ� vardır. Theoph�le Gaut�er, Theodore de
Banv�lle ve Jose-Mar�a de Hered�a'nın en öneml� tems�lc�ler� oldukları ve Parnasse

Comtenpora�n derg�s�nde kurumlaşan bu akım ölçüye, ses y�nelemeler�ne ve uyağa
verd�ğ� aşırı önemle ş��r�n el�n� kolunu bağlıyor, onun özgürlüğünü, hareket alanını
kısıtlıyordu. Katı, kes�n ve göz açtırmayan b�r yapısal bütünlük �ç�nde ş��r�n sadece
"güzel"�n peş�nde olması hedeflenm�şt�. Hedef, güzell�ğ� yaratmaktı. Ş��re bu tarz b�r
yaklaşım, �nsan ruhunun r�tm�n�n ş��re yansımasını engell�yor, ş��r�n yaşamdan
uzaklaşmasına, "mekan�leşmes�ne" yol açıyordu. Parnas ş��r�, �nsanın ve çağın
ruhunun sözcülüğünü yapamıyordu. Ş��r, çağın ger�s�nde kalmıştı.

R�mbaud'nun "şa�rler sultanı" d�ye selamladığı Baudela�re �le Verla�ne Parnas ş��r�ne
karşı durmaya başlamışlardı b�le. Baudela�re, ş��r�ne g�zem�, egzot�zm�, kötülük'ü,
düşkünlüğü, orospuları, batakhaneler�, "alıp götüren kokuları", s�yahı ve umarsız
arayışı sokmuştu. Kend� ruhunun r�tm�n� ve yıkıcılığını sokmuştu. "Les Fleurs du
Mal" toplum tarafından t�ks�nt�yle karşılanmış ve adl� koğuşturmaya uğramıştı. Ş��r,
algıların/algılayışın sınırlarını yıkmaya başlamıştı.

Verla�ne de Parnas�zm�n katı kurallarına karşı çıkıyor, Ş��r Sanatı'nın b�r dörtlüğünde
şunları söylüyordu:

   Ned�r bu kaf�yeden çekt�ğ�m�z

   Hang� sağır çocuk ya del� zenc�

   Sarmış kulağımıza bu meymenets�z

   Bu kof sesler çıkaran kalp �nc�y�? (*****)

(*****): Şiir Çevirileri-Verlaine, "Şiir Sanatı", Çev: Sabahattin Eyüboğlu, Cem Yayınları, İstanbul, 1976, ss.31-32



Çağın değ�şen koşulları ş��r�n de değ�şmes�n� gerekt�r�yordu. İnsanın dünyayı
algılayışı değ�şm�şt� ve bu algılama b�ç�m� katı ş��rsel kurallarla d�zg�nlenemezd�.
R�mbaud, dünyanın başka türlü olab�leceğ�ne �nanan R�mbaud, ş��r�n de farklı olması
gerekt�ğ�n�, �nsanın gerçek'�n�, özlemler�n�, arayışlarını, g�z�ll�ğ�n� en uygun ses, b�ç�m
ve r�t�mle dışa vurması gerekt�ğ�n� savunuyordu. Paul Demeny'ye yazdığı ve "Kah�n�n
Mektubu" adıyla anılan mektubunda sanat görüşünü şöyle açıklamıştı: "Esk� ş��r�n
ölçü, uyak ve yarım d�zelere dayalı ş��r oyunu �k� b�n yıl sürmüştür. Ama şa�r kah�n
olmak ve "gerçekten ateş hırsızı olmak" zorundadır. (******) R�mbaud �ç�n ş��r,
yaşamın/yaşamanın g�zler� deş�fre ed�leb�lecek b�r büyüydü. O, bu büyü, yan� ş��r
aracılığıyla "ergeç bütün duyularla ulaşılab�lecek b�r ş��rsel d�l" (*******) arayışındaydı.
O, yaşamın bütün görünen ve görünmeyen yönler�n�, yüzler�n�, g�zler�n� açığa
çıkarmak, gözler önüne sermek ve (belk� de) onlara hükmetmek �st�yordu. Ancak
böylece, yan� yaşamın/yaşamanın g�zler� ele geç�r�ld�ğ�nde, yaşamın mekan�ğ�, varoluş
d�nam�kler�, yöntemler� tüm koord�natlarıyla saptanab�l�r, açıklanab�l�r, �sten�rse
değ�şt�r�leb�l�rd�.

"Ateş� çaldığına" �nanan R�mbaud, Par�s'e esk� ş��r� yıkıp yen�s�n� kurmaya g�d�yordu.
Öyle de yaptı! Sarhoş Gem� (Le Bateau Ivre) ve d�ğer ş��rler� Par�sl� şa�rler tarafından
hayranlıkla karşılandı. Sarhoş Gem�'de s�mgec� ş��r�n bütün temel �zlekler� ve �mgeler�
çarpıcı/sarsıcı b�r şek�lde yer alıyordu: Dünyanın henüz keşfed�lmem�ş ve �cat
ed�lmem�ş yen� hazlarına, lezzetler�ne, kokularına, renkler�ne, görüntüler�ne ve
duyarlıklarına duyulan çılgınca arzu, "sarhoş b�r gem�"n�n uzak d�yarlara yaptığı
büyülü ve doğaüstü b�r yolculuk �mges�yle ver�lm�şt�r ş��rde. Ş��r, "özled�ğ� yerlere
doğru açılan" gem�n�n hüsranıyla b�ter: Aradığını bulamamıştır, bulduğu sadece
yorgunluk, b�tk�nl�k ve düş kırığıdır (Tıpkı R�mbaud'nun evden �lk kaçışında olduğu
g�b�):

   Ben s�z�nle sarmaş dolaş olmuşum, dalgalar;

   Pamuk yüklü gem�ler�n ardında gezemem

   Doyurmaz artık ben� bayraklar, bandıralar

   Mahkum gem�ler�n sularında yüzemem. (********)

R�mbaud'nun kısa süren Par�s macerası da "sarhoş gem�" g�b� olmuştur. Ş��rler�n�n
kazandığı büyük başarıya rağmen R�mbaud, y�ne de kend�n� �sted�ğ� g�b� gerçekleşt�rd�ğ�ne

�nanmaz. Çünkü bu, �sted�ğ� ve ulaştığı, yen� durumda "kend� varlığında ve dünyayı
algılayış b�ç�m�nde" h�çb�r değ�ş�kl�k olmadığını görmüştür: Her şey aynıdır. Dünyayı
değ�şt�remem�şt�r. Aradığını bulamamıştır. Bulduğu yıkımdır. Her şey bunun �ç�n m�yd�!

(******): Rimbaud'nun Mektupları, Çev: Tahsin Saraç, Düşün Yayınları, İstanbul, 1985, s.20-25
(*******): Özdemir İnce'nin dosyasından
(********): Sarhoş Gemi, Arthur Rimbaud, Çev: Sabahattin Eyüboğlu, Tercüme Dergisi Şiir Özel Sayısı, sayı 34-36



Bundan sonra Arthur R�mbaud Paul Verla�ne'le beraber Quart�er Lat�n'�n esr�kler�
arasına g�rer, alkollü ve afyonlu b�r yaşama başlar.

Ey Mevs�mler, Şatolar

Noval�s, "Ş��r�n anlamı �le g�zemc�l�ğ�n anlamı arasında ortak noktalar var. Ş��r
görünmeyen� görür, göster�lmeyen� göster�r, duyulmayanı kavrar." der. Gerçekten de
şa�rler, ş��rler�n yaratıcıları, henüz var olmayana, gözle görülemeyene �nanab�l�rler.
Çünkü onlara göre şu anda var olmayan, gözle görülemeyen h�çb�r zaman var
olmayacak olan, h�çb�r zaman gözle görülemeyecek olan değ�ld�r. Şa�rler, var

olmayan'ın var olma potans�yel�ne sah�p olduklarını b�l�rler. R�mbaud da böyled�r. O, azılı
b�r düşçüydü ve bulamadığı, var olmadığını gördüğü şey� yaratmaya, yapmaya

koyuldu. Sayıklamalar I'de "sev�n�n yen�den �cadı gerek, bell�" d�yor. Sev� ortada
yoksa, onu bulamamışsa, �cat etmel�yd�, �cat ed�leb�l�rd�.

Ey Mevs�mler, Şatolar (O Sa�sons, O Chateaux) (*********) adlı ş��r�nde:

   "Yaptım büyülü mutluluk araştırmasını"

d�yor. R�mbaud bulmayı umduğu, büyük b�r şa�r olunca ulaşacağını sandığı
mutluluğa, kend�n� eks�ks�z gerçekleşt�rm�ş h�ss�ne ulaşamamıştı. Bulduğu, bulmak
�sted�ğ�yle örtüşmüyordu: Tam b�r f�yasko! Ş�md� yapılması gereken şey, mutluluğu �cat

etmekt�, yaratmak, "yapmak"tı. Ama, en katışıksız mutluluğu!

Mutluluğun büyüsünü onun �ç�n araştırıyordu. Onu �nceley�p varoluş kurallarını
saptayacak, onu nasıl yen�den �sted�ğ� anda yaratab�l�r, bunun yollarını bulacaktı. O,
mutluluğun ele avuca gelmez �şley�ş mekan�zmasını çözümley�p her zaman mutlu
kalmanın sırrına ermek �st�yordu. Doğaüstü güçler� ed�nmeye kararlıydı.

Ama ne yazık k� bu g�r�ş�m de başarılı olmadı. Ve R�mbaud, ger�s�n ger�ye "dünya"ya,
"yer"e çakıldı. Mutluluğun sırrını elde etmek �mkansızdı.

(*********): Özdemir İnce'nin dosyasından



Gece Toplantıları ve Yola Çıkış

Bu cehennem� tecrübeden sonra �y�ce "alkollü ve afyonlu  yaşam"a dalan R�mbaud
(henüz 18 yaşındadır) o zamana kadar yazdığı bütün ş��rler� yadsır. Yen� b�r ş��rsel
b�ç�m�n/söyley�ş�n peş�ne düşmüştür. Çünkü doğaüstü güçler� ed�nemed�ğ�n� anlayan
yen�k R�mbaud h�çb�r şey olmamış g�b� yoluna devam edemez, esk� ş��r anlayışını
sürdüremez, yaşamının karşılığı olan ş��r�n� de değ�şt�r�r ve düzkoşuk yazmaya g�r�ş�r:
"Bütün duyularla ulaşılab�lecek b�r ş��rsel d�l"� böyle bulab�leceğ�ne �nanmaktadır.

Düzkoşukları, Illum�nat�ons ve Cehennemde B�r Mevs�m (Une Sa�son en Enfer) adlı
k�taplarını oluşturur. Esk� ş��r� yıkan devr�mc� söz'ü bu ş��rlerde bulmuştur.

R�mbaud'nun düzkoşukları onun esk� �nancını ve kararlılığını yansıtmaz/barındırmaz.
R�mbaud, bu ş��rlerde kend�n� bütün kuşkuların, çağrışımların, büyüler�n,
esr�kl�kler�n ve sanrıların kucağına atar. Uğradığı başarısızlığın nedenler�n� sayar,
onların dökümünü yapar. Yer'�n yüzüne düşen R�mbaud bu ş��rlerde y�ne "dünya"yı
ve "varoluş"u sorgular ama başka b�r dünya olmadığının acıtıcı b�l�nc�yle!

Gece Toplantıları (Ve�llees) ve Yola Çıkış (Depart) R�mbaud'nun yen�lg�y�
kabullend�ğ�n�n açık �t�raflarıdır. Bu �k� ş��rde çok az sıfat kullanılmıştır. Bu �k� ş��rde
çok az sıfat kullanılmıştır. Çünkü artık her şey�n olduğu kadar olduğuna �nanmaktadır.
Nesneler�, kavramları kend� b�ld�ğ�nce, kend� gördüğünce tanımlamaktan kaçınır.
Onları, kend� var oldukları kadar (g�b�) görmeye çalışır. Bu �k� ş��r, R�mbaud'nun belk�
de en hüzünlü �k� ş��r�d�r.

Elveda

"Bütün duyularla ulaşılab�lecek b�r ş��rsel d�l� bulmak" �ç�n yola çıkan, algılarını
gen�şlet�p yetk�nleşt�rerek, var olan'ı bütün yüzler�yle görmeye kend�n� adayan
R�mbaud sonunda "Eh ne yapalım, özür d�leyeceğ�m besled�ğ�m �ç�n kend�m� yalanla.
Hayd� g�del�m artık." ve Elveda'sını (A�deu) şöyle noktalar: "El�mde olacak, b�r ruh ve

b�r bedende sah�p olmak gerçekl�k'e, özgürce." (**********) Mutlak Gerçek'�n, Mutlak
Sev�'n�n kend�s�ne, özüne ve sırrına sah�p olmak �steyen, bunun �ç�n algılarını
güçlend�r�p kend�n� aşmak �steyen R�mbaud sonunda kend�n� �nd�rgemek durumunda
kalmıştır. Çünkü gördükler�n�n Gerçek'�n "var olan ama çıplak gözle görülemeyen"
yüzü mü yoksa yanıltıcı sanrılar mı olduğundan em�n değ�ld�r. Mutlak Gerçek'�
aramaktan vazgeçer, kend� ruhunun gerçeğ�ne dönmeye karar ver�r: Melek düşmüştür.

(**********): Özdemir İnce'nin dosyasından



Yeryüzü Düşler� derg�s�n�n Aralık 1989 tar�hl� �lk sayısında yayımlanan Düş ve Düş/üş

adlı yazımda R�mbaud'nun haz�n sonunu şöyle değerlend�rm�şt�m: "Yaşamın
kend�s�n� var etme, �spatlama gücü, mutluluğun sırrını elde etmeye çalışanı, düşler�n�
yaşamda aynen var kılmaya çalışanı d�ze get�rm�şt�r. R�mbaud, ruhunu h�çb�r zaman
rahat bulmayacağını anlamıştır. Var olma d�zges�n�n dışına çıkmıştır ama sadece
algılama/h�ssetme/var olma �steğ�yle. Ne yazık k� vücut, akıl, mantık orda'dır, o
d�zgede. Bu durumda düş, vücudun var kalab�lmes� �ç�n kend� �nt�harını seçer.
Sapma'nın cezası, var olanla yet�nmey�p sınırları/nı zorlamanın bedel� yaşamın
önünde boyun eğmek ve kend�n� ona tamamen tesl�m etmekt�r. R�mbaud sonunda
aklın kurallarına �nanmaktan ve her zaman �spatlanab�l�r olan'a dönmekten başka b�r
çare bulamamıştır. Bu, onun kend� düş'ünün (ş��r�n�n) sonu olmuştur: Düş/üş!"
(***********)

21 yaşında ş��r� bıraktı. 37 yaşında Mars�lya'da öldü.

"Dünyanın dışında çıkamadı", olmayana eremed�.

Algılayışın sınırlarını çok zorladı, Gerçek'�n boşluklarını doldurmayı, eks�ks�z b�r gerçekl�k

yaratmayı dened�, bunu b�r ölçüde de başardı.

(**********): Yeryüzü Düşleri, Aylık Dergi, Aralık 1989, sayı 1, s. 1





K�m� �nsanları yalnız şa�r olarak görmek zordur. Onlarla ortak payımız vardır adeta.
Kent�n suret�n� buluruz k�m�nde, k�m�nde taşranın suret�n�, kent�n… K�m�nde
b�l�nmez ezoter�k b�r evren oluşur, esk�l b�r suretle taşırız onun ş��rler�n�. Kend�
kend�m�ze yollar oluşur adeta, aradığımız neyse bunlara ulaşırız. Evet Türkçen�n
erk�n� böyle anlayab�l�r�z. Türkçem�z öyles�ne varsıl b�r d�ld�r k�, aradığımız her alanda
ş��r, öykü, roman okuyab�l�r�z. Beğen�den bahsetmek burada bu cümlede noksan kalır,
aradığımız b�r çatı oluşmuştur. Temel�n� k�m b�l�r k�mler atmıştır seneler, yüzlerce yıl
evvel belk� de.

Anlamın �ç �çe geçt�ğ� şa�rler azdır ancak bunca kaynağa karşın. Mecazın d�l�n� çoktan
yer�nden etm�ş, yan anlamların, der�n anlamların yeğ�nl�ğ�yle kend� kend�m�ze
kaldığımız şa�rler azdır evet. Anday, ben bunları yazmak �stemed�m ş��rde der, b�ten
b�r ş��r�n ardınan, bunları yazmak �ç�n başlamadım, her keres�nde ben� şaşırtır ş��r der.
Anlam katmanının keşf�yle �l�nt�l� b�r süreçte ne yaptığını b�lmemekle m� �l�nt�l�d�r
Anday’ın bu sözü, tümces�. Yoksa onun düşle, gerçek arasındak� b�l�nemez b�r
uğraşıyla mı �l�nt�l�d�r. Anday’ı da unutulmazlar l�stes�ne alacak olan bu düşle, gerçek
arasında yaptığı gez�lerden b�ze bıraktıklarıdır şüphes�z. Cevat Çapan’dan da böyle
devasa b�r beklent�ye sah�p olmam, onun mütevaz�l�ğ�ne gölge m� düşürür, ben
bekl�yorum gene de belk� hadd�m� aşarak, ama b�r �nancım var.

Yen� Medyadan B�r K�taba: 
O Gen�ş Boşlukta

Sayfa 76



Cevat Çapan’la tanışmam onun Cumhur�yet gazetes�n�n K�tap Ek�’ne hazırladığı ş��r
çev�r� dosyalarına denk gel�r. Sonrak� yıllarda ne kadar ş��r k�tabı varsa ed�nd�m, hâlâ
döner dolaşır okurum. Ş�md� kend�m� b�r sınava çekeceğ�m, onun �lk k�tabı Dön
Güverc�n Dön’dür evet b�ld�m, yanımda duran yen� k�tabı o gen�ş boşlukta k�tabının
ardına baktım kend� kend�me sorduktan sonra bu soruyu. İlk sınavımdan geçt�m.
İk�nc� sorumsa Cevat Çapan’ın onca yaşına karşın neden ben onunla aynı
dünyadayım: bu sorunun yanıtını yıllar vardır düşünürüm, Anday’la aramda yıllar var
neden onun ş��r�ne, yazısına yakınım, neden b�r zamansızlık söz konusu. Oysa Orhan
Vel�’yle çok da b�r yakınlığım yok. Oktay R�fat’la da. Şavkar Altınel’le c�dd� b�r ş��rsel
yakınlık var aramızda. Oysa geçt�ğ�m�z gün kaybett�ğ�m�z Sal�h ab�yle –Bolat- yıllar
vardır sohbet�m�z olmasına karşın ş��rsel b�r yakınlık h�çb�r zaman tanımadığım, apayrı
topraklarda yaşantısına devam eden Şavkar Altınel’le daha yakındır. Bu sorunun
yet�şme b�çem�yle b�r �l�nt�s� olab�l�r m�, yanıtı b�len var mıdır..?

Bu sorunun yanıtı olsa olsa t�nsel b�r yakınlık d�ye aklıma gel�yor, kurduğumuz b�r sac
ayağı var şüphes�z, beslend�ğ�m�z b�r gelenek. Ama bu doğru olab�l�r m�, bu ş��rsel
yakınlık Osman Hakan A. �le de vardır ben de ya da H�lm� Yavuz’la… Bu şa�rlere b�raz
orta yerden bakan En�s Batur’la da b�r ş��rsel yakınlık vardır, bu olsa olsa baktığım
yerle �l�nt�l�.

Bunca şey�n ortasında Çevat Çapan’la aynı yerden nasıl bakab�l�r�m, tamamen farklı
b�r eğ�t�m almış b�r şa�r, akadem�syen Cevat Çapan. Neredeyse eğ�t�m�n�n tamamını
yurt dışında tamamlamış, İng�l�z kültürünü adeta avucunun �ç� g�b� b�len b�r�. Tek
ortak noktamız, öyle b�r baktığımızda okuduğum ün�vers�te ve b�r kasabadan gelm�ş
olmamız. Bu nasıl oluyor da, ortak b�r noktadan bakıyorum, onun ş��r�n� burada
görüyorum, okuyorum, bakıyorum, bu b�raz yıllarını eğ�t�me harcamış b�r�ne yaptığım
çok büyük b�r haksızlık değ�l m�..? Ben k�m�m k�; onun yarı yolunu b�le geçemem�ş,
yarı yolu eğ�t�m�n� almamış b�r�y�m, ama her yazdıkları ben�m dünyamı oluşturuyor,
üstel�k büyülü sözcükler arayarak değ�l, kend� yaşantısından kes�nt�lerle bana
ulaşıyor, kend� yaşantısını anlamın en yetk�n hal�yle karşımıza çıkarıyor. Bunları
yalnız gerçek/hak�kat d�ye açıklamak pek becer�ks�zce, olsa olsa b�r felsefe, sanat tar�h�
eğ�t�m� almış b�t�rme tez� hazırlayan b�r öğrenc�n�n bakış açısı kadar olur, o kadar,
bunların çok daha ötes�nde b�r g�zem m� var bu ş��rlerde, bundan bahsetmekte pek
akıllıca olmaz, okuduğun gördüğün şey�n ötes�n� b�le tanımlayamıyorsun, aptalca b�r
bakış olur şüphes�z. Büyülenm�ş şapşalca ş��r yazmış kadar olunur bu g�zeml� demek ve
yers�zl�k gel�r bu da Anday’ın bakış açısını sulandırmanın aptallık dolu pop
romant�zm�ne, k�tsch’e götürür ben�.



New Med�a ded�kler�, Türkçe karşılığı doğrudan yazılab�len Yen� Medya karşısında
yazının muğlak alanlarında gez�nmek pek çok k�ş� �ç�n yeterl� kalmıyor, am�yane
tab�r�yle �nsanlar artık eğlenmek �st�yor. Bu belk� de büyülü fener�n keşf�nden ber�
böyle. B�r adamcağız vardı, kapıdan ne zaman çıksam, bu böyle derd�, her şey�n ekran
olduğunu var sayarak, halbuk� her şey Beyaz Cam olsaydı, tümcelerden sürekl� şüphe
etmek gerek�rd�. Beyaz Cam elbette onların �ş�ne gel�yordu, pop çağında tükenm�ş
romant�zmle, sahnen�n etk�n olduğu b�r yerde olmamak gerek�rd� elbet. B�l�yoruz k�
sahne ve boyalı olan ne varsa b�r gün muhakkak esk�yecekt�r. D�l� tükett�ğ�m�z, d�l�
büküp bıraktığımız yerde de anlam b�z� terk edecek, sonunda ruhumuza seslenen ne
varsa b�rkaç emoj�, b�rkaç �mden �baret olacaktır. Han� derler ya, kafamıza ç�p
takacaklar, �şte anlamla olan yaralı �l�şk� artık b�r �l�şk� b�le olmayacaktır.

İşte Cevat Çapan ve beğend�ğ�m�z b�nlerce şa�r b�ze o yolu açıyorlar şüphes�z. Anlamla
olan yapı sökümün d�l�yle der�n yapının kaybolmamasını sağlıyorlar b�zlere. Burada
başlıyor b�z�m örüntümüz, buradan devam ed�yor. İsmet Özel elmanın kalb�ne eşelek
d�yen b�z Türkler der, pek çok şey� göz ardı etmem�z� sağlayan, b�r şey� tüketmem�ze
engel olan pek çok yapı vardır. B�r şey� var ederken, başka b�r şey� tüketmemek
gerek�r. Sokağın d�l�n� alırken, b�raz er�nc� orada, eğlencede bulduk derken,
düşünmen�n d�l� olan kel�melerden vazgeçmemek gerek�r. Elbette düşünmek zordur,
elbette eğlenmek daha kolaydır, bu düşünmen�n d�l�n� anlayarak başlar yazı, yazın �lk
k�tabından son k�tabına dek bunu yapmıştır Cevat Çapan.

O Gen�ş Boşlukta; kel�me, cümle “deşmek”

Bunca yazıya değ�nm�şken yazının, ş��r�n tekn�k oluşuna da b�raz bakayım, yalnız
tekn�k oluşuna değ�ney�m. B�r ed�tör olduğumu varsayayım, pek beceremem de
b�rb�rler�ne z�nc�rle bağlanmış b�r dosya görürdüm �lk�n A4’le el�me gelse dosya olarak
ş��rler. Ep� topu saymayı b�lsem kaç sayfalık ş��rler derd�m büyük olasılıkla, yuvarlak
b�r hesapla ell� ş��rm�ş derd�m, saymadan kabaca. Hemen aklıma gel�rd�, �şte b�r dosya
bütünlüğüyle oluşturulmuş ş��rler. Gene d�s�pl�nl� b�r� var karşımda derd�m, yılların
b�r�k�m�ne bu b�le yeterd�. 



Bunca yazıya değ�nm�şken yazının, ş��r�n tekn�k oluşuna da b�raz bakayım, yalnız
tekn�k oluşuna değ�ney�m. B�r ed�tör olduğumu varsayayım, pek beceremem de
b�rb�rler�ne z�nc�rle bağlanmış b�r dosya görürdüm �lk�n A4’le el�me gelse dosya olarak
ş��rler. Ep� topu saymayı b�lsem kaç sayfalık ş��rler derd�m büyük olasılıkla, yuvarlak
b�r hesapla ell� ş��rm�ş derd�m, saymadan kabaca. Hemen aklıma gel�rd�, �şte b�r dosya
bütünlüğüyle oluşturulmuş ş��rler. Gene d�s�pl�nl� b�r� var karşımda derd�m, yılların
b�r�k�m�ne bu b�le yeterd�. 

K�tabın, dosyanın başında ne var d�ye göz atardım, b�r başka b�r�ne gönderme örneğ�n,
ş��r�n nüves�n� oluşturan b�r cümle, d�ze ama böyle b�r varış yok dosyada, zaten Cevat
Çapan genelde kend� dünyasını kuran b�r şa�r, öncek� k�taplarına varıp bunu
araştırmam gerekecek. B�r şey� b�l�yoruz k� bunu yapab�l�r ama kend� dünyasında
yoksa bu yaklaşım pek de mantıklı olmayacaktır. 

İlk ş��r� merakla okumadan önce, ş��rler�n başlıklarına da bakıyorum, neden başlıklara
bakıyorum, acaba şa�r daha önceden başlıklar oluşturarak b�r dosya oluşturmuş
olab�l�r m�, h�kayeley�c�/narrat�ve b�r ş��r� var Çapan’ın, başlıkları aklıma muz�pçe
yapılmış b�r �ş olab�l�r m� bu, ne denl� tutarlı, kend� �çler�nde b�le başlıklar ş��r olab�l�r
d�ye aklıma gel�yor, neyse �spatlayamam ama aklımın köşes�nde; başlıkları önce yazmış
mıdır Çapan, yok canım!

Üç bölümden oluşan ş��rler�n heps�n� saymak �sterd�m ama bu denl� d�d�klemek
hoşuma g�tm�yor ve sıkılıyorum, ben artık bunları yapmıyorum neden bu
uygulayımsal yöntemler� anlatayım, bırakayım da kend� kend�me öğrend�ğ�m bu
eleşt�rel yaklaşımı; ne d�yorlar ş��r atölyes�ne g�d�p öğrens�nler… Şaka şaka d�kkat�
dağınık olmayan b�r�ler� zaten bunları yapab�l�r. Öneml� olan ş��r�n b�zde varoluşu.
Okuyun bu k�tabı, en azından cümle kuruluşu �ç�n, tekn�k zaten olan b�r şey. Bu
ustalık k�tabı �ç�n bunların tekn�ğ�n� �ncelemem, yazmam b�le tuhaf. Ben yalnız bu
yazıyı okuyan gepgenç, ş��re hevesl� b�r�ler� varsa d�ye yazdım, onun ş��rler�, pek çok
ş��r� yalnız okumalı önce…



Son Söz

Ece Ayhan’a s�z�n ş��rler�n�z� anlamıyorlar dem�ş b�r�ler�; ne kadar doğru b�lm�yorum,
o da anlamazsa anlamasın … çocukları dem�ş. Bu t�ps�z aktarım ne denl� doğru
b�lem�yorum. Ancak yalnız kend�n�ze pay çıkarın der k�m� kes�m ş��rler �ç�n. K�m�
kes�m tekn�k yönden del�k deş�k eder ş��r�, yazıyı. Ş��r� öğrenmek �steyenler �ç�n bu
şarttır. En azından ün�vers�tede makam sah�b� olurlar, b�t�rd�kler� alanda. Başka b�r
kes�m var b�ze der�n nefes aldıran k�m� �nsanlar vardır. Cevat Çapan dünyanın
yalnızca yeme �çme dünyası olmadığını bana hatırlatan nad�r �nsanlardan. İy� k� var… 

Ondan daha çok k�tap beklesem...!





1816’da Goethe’n�n Faustu’nu husus� olarak çev�rt�p okuyan Lord Byron’ın
dramat�k ş��r� Manfred, muhtemelen Faust efsanes�nden ve onun,
Goethe’n�nk� dâh�l olmak üzere, farklı yorumlarından �lham almıştır.
Yayımlanışından b�r yıl sonra Manfred’� okuyan Goethe de karakterler
arasındak� yakınlığı görmüş ve şa�rle münasebet kurmuştur; ancak Manfred,
Faust’la benzerl�kler taşımakla b�rl�kte, ondan bazı çok temel noktalarda
ayrılır.

Efsaneye göre Faust hayattan sıkılmış melankol�k b�r entelektüeld�r. Bu
sıkıntıdan kurtulmak �ç�n Şeytan’ı çağırarak onunla b�r anlaşma yapar.
Şeytan’dan alacağı �l�m karşılığında, b�rkaç yıl sonra ona ruhunu verecek ve
sonsuza kadar Cehennem’e mahkûm olacaktır.

Manfred de Faust’a çok benzer b�r traj�k kahramandır. Zekâsı ve
yetenekler�yle d�ğer �nsanlardan üstündür ve toplumla uyumsuzdur. Faust
g�b� o da acı çekmekted�r. Ancak Faust’tan farklı olarak, ona �şkence eden can
sıkıntısı değ�l, Astarte adında b�r kadınla yaşadığı açıklanmayan �l�şk�den
duyduğu suçluluk duygusudur.

Manfred de acısına son vermek �ç�n Faust g�b� doğaüstü varlıklardan yardım
�ster. Fakat, Faust’un yaptığı g�b� herhang� b�r doğaüstü varlığa veya otor�teye
boyun eğmeye kalkmaz. Aks�ne b�rçok metaf�z�k varlığın kend� emr�nde
olduğunu söyler. D�nî yardımı reddeder ve ölümü karşılarken k�mseye
müdana etmez.

Faust’un farklı vers�yonları, b�lg�n�n değerl� ve zek� b�r adamı nasıl yoldan
çıkararak ruhunu lanetled�ğ�ne da�r b�r h�kâye anlatır. Manfred de üstün b�r
b�rey olarak resmed�l�r, ancak ona �şkence eden üstün zekâsı değ�l, geçm�ştek�
eylemler�d�r. Lord Byron, 1817’de yayımlanan bu muhteşem ş��r�nde,
entelektüel�n acı çekse de başkalarının otor�tes� altında yaşayamayan b�r�
olduğunu vurgular.

Ötüken Neşriyat, Ocak 2022
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İşlemed�ğ� suçları Os�r�s'�n önünde b�r b�r sayan Mısırlı ruh g�b�, sonsuz mutluluğa layık

olduğunu kanıtlamak �ç�n, şa�r, �deal b�r hakem önünde kend�n� tem�ze çıkarıyor:

I.

Sanatıma bağlı ünümü, alçakgönüllüler�n, tez-kanarların gözler�n� boyamak �ç�n
kullanmadım.

II.

Söylem�m�n değer�yle �lg�l� yargıyı yanıltmak �ç�n, uyumu, uyağı, alışılmadık
sözcükler� ve heceler�n müz�ğ�n� kullanmadım.

III.

D�zeler�m�n karanlığını nedens�z artırmadım. Ama, karanlıkta çalışırken aydınlığı
aradım. Boşuna kuralları altüst etmed�m. Ayaklanmalardan, ucube ve muc�zelerden,
aylakları ve benc�ller� okşayan her parıltılı ve aptalca şeyden söz etmekten tat
almadım.

IV.

İnsanların düşler�, onların sayıklamaları, ş��rler�mde ancak, b�r adı, b�r b�ç�m�, b�r
anlamı kabul etmek üzere yer buldular. Onların karışıklığını düzenled�m. Kaçışlarını
durdurdum. Sözcükler�m�n �ç�ne yerleşt� onlar.

Ş��r Sanatı (*)
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V.

Körü körüne duyulan ve ne olduğu çıkarılamayan duyguları tanımladım. D�zeler�m
sayes�nde, ş�md� onları herkes tanıyor ve esenl�yor. Kend�n� onlarla yen� b�r yakınlık
�ç�nde h�ssed�yor. Key�fler� daha yer�nde ve kend�s�nden sürekl� kaçmış olanı �y�
yakalıyorlar.

VI.

K�mseye öykünmed�m. Korkarak kalabalığın ya da güçlüler�n �steğ�ne uymadım.
Kuralımı, �lke ve beğen�m�, ayrımlarını abartmamak ve başka ozanlardan ya da başka
�nsanlardan gel�ş�güzel ayrılmamak koşuluyla, kend�mden çıkardım. En �y� ve en
kest�rme tavrın açık yürekl�l�ğ�m� ya da bağımsızlığımı göstermek olduğunu
düşündüm.

VII.

Öykünülmez olmayı �stemed�m. Ustalığımı g�zled�m, atılganlıklarımı sakladım. Ortak
olarak kabul ed�len yöntemlere kend� �steğ�mle uydum. K�m� zaman onlardan kend�
kullanımıma göre yen�ler�n� �cat ett�m. K�mse bana öykünem�yorsa, bu ben�m
ödülümdür ancak.

VIII.

Şa�r olduğumu sürekl� kanıtlama kaygım olmadı. Sanatımı sabırla ve alçakgönüllüce
�nceled�m. Kend�m� y�ğ�tl�k ve kurnazlıklardan yoksun bıraktım. İmgeler� zorlamadım.
K�msey� asla büyücü ya da yalvaç olduğuma �nandırmaya çalışmadım.

IX.

Coşkunluk, çılgınlık ve üst ya da alt zekaya sah�pl�k taslamadım. Sınadığımda,
taşkınlıklarımın bütünüyle �nsan� olduğunu ve �nsan� kuralların onları yöneteceğ�n�,
üzüntü duymadan kabul ett�m.



X.

Çok zaman bütün b�r gece çalıştım, seherde bana tek sözcük kalmadı. Başka zamanlar,
aylaklık, tembell�k ve d�nlenme saatler�mde, çok güzel d�zeler�m, kend�l�ğ�nden
doğdular. Y�ne de, çalışmayı ve zahmet� lanetlemed�m. Yağmur ve kaynak arasındak�
yorucu ve bel�rs�z �lerlemen�n su �ç�n olduğunu anımsadım. Kend�m� muc�zev� b�r
b�ç�mde arı b�r su üreten b�r kaynak g�b� değ�l, ama toprak ve k�l g�b� ortaya koydum.
B�r� g�b� süzüyor, öbürü g�b� topluyordum. D�zeler fışkırıyordu sonunda.

XI.

D�zeler�m her sözcüğe d�ze olduklarını anımsatmıyor. Tanrı sözler�n� d�nlerken
zorunlu olan saygıyla d�nlenmeler�n� �stem�yorlar ısrarla. H�çb�r açıklamayı
gereks�nm�yorlar. Ne b�lmece �çer�yorlar ne tuzak. G�zler� çözüldüğünde, güzell�kler�
uçup g�tm�yor.

XII.

D�zeler�m�, düşünce �ç�nde çok değerl� olan, düzyazının yalınlık, saydamlık ve
açıklığından �steyerek yoksun bırakmadım. Bozulmaz b�r b�ç�m �ç�ne tükenmez b�r
�çer�ğ� kapatmak �sted�m. Demek oluyor k�, d�zeler�m ancak yavaş yavaş şaşırtab�l�r.
H�çb�r şey önce onları olağan d�lden ayıramaz g�b� görünür, daha sonra ruh, t�t�z
sözcüğün, kısa ve arı hecen�n duyurduğu sonsuz söyleme hayran kalır.

XIII.

Ruha, karşı yamaçlardan ya da uçurumlardan gelme lüks ve yabancı yemekler
önermek �stemed�m. Onu, ender olmayan ama vazgeç�lmez temel gereks�n�m
maddeler�yle besled�m.

XIV.

Kralda görkem� gördüm, rah�pte d�n adamlığını. D�kkat� kral asasının oyması ya da
sandalet�n süsü üzer�ne çekmed�m. Şeyler� küçük yönler�yle ele almadım.



XV.

Aynı saygıyı zanaatçının atölyes�nde gördüm. Onun emek ve uğraşını kutladım.
Eğr�l�ğ�, reng� ve �ncel�ğ� övmek �ç�n yonga toplamadım. Böyles� öncel�k haklarını
ters�ne çev�rmek �ç�n, ozan b�le olsa, k�mseye �z�n ver�lmem�şt�r.

XVI.

Doğru b�r �mgeleme sah�p olmaya çalıştım. Boşuna �cat etmed�m. Rastlantıya ya da
sev� �ks�rler�ne başvurmadım. Ne usu hor gördüm ne deney�. Geç�c� hevesle
sözcükler�n anlamını değ�şt�rmed�m. Bununla b�rl�kte sandıklarından daha zeng�n
olan sözcükler� koruyorum. Anıda kalan karşılaşmalarla onların güçler�n� artırdım.

XVII.

Korkusuzdum; ataklığımla övünmeks�z�n, onu b�r �lke olarak salık vermeks�z�n.
İht�yatsızlıklarım mutluluklara dönüştüğünde, bundan onur payı çıkarmadım.
İmgelem�m�n zayıflığını ya da kalb�m�n katılığını �y�leşt�rmes� �ç�n, ölçüsüz kışkırtarak
tal�h�n armağanlarına pek fazla bel bağlamadım. Ama, her şey� b�zzat kend�me borçlu
olmaktan g�zl�ce sev�ney�m d�ye, onları gururla reddetmed�m de.

XVIII.

D�le get�r�lemez� d�le get�rmek savında değ�ld�m. B�r başka d�le kend�l�ğ�nden öyles�ne
�y� ve etk�l� ulaşamayanı, d�zeler�mle �letmeye çalıştım yalnızca.

XIX.

B�l�nmeyen� açığa vurmak savında değ�ld�m. En yaygın b�lg�y�, b�l�nmemes� olanaksız
olanı, herkes�n doğduğundan ber� tanıdığı ve ancak ölürken unutacağı bütün bas�t
şeyler� açıkladım. Ama d�zeler�mde bununla karşılaşanlar, b�lmemekten oldum olası
mutsuzluk duydukları öneml� b�r sırrı elde ett�kler�ne �nanırlar.



XX.

Arı b�r yüreğe sah�p olmak �sted�m. Yalnız bozgunun uyarab�ld�ğ� k�mseler, ya da
önler�nde kötülük, utanç ya da çıplaklık söz konusu olduğunda çalımla bozguna
uğrayanlar dışında, k�msey� bozguna uğratmadım.

XXI.

D�zeler�m� b�lenler acı çekt�kler�nde onları ezbere okur ve bununla yatışırlar. Çünkü o
sırada, acılarının geçeceğ�n� ve b�r gün onu sevecekler�n� sez�nlerler. D�zeler�m�
b�lenler onları neşe �ç�ndeyken de ezbere okurlar ve mutlulukları �k� kat olur, çünkü
mutluluk, b�r an �ç�n onu korkudan kurtaran b�r kes�nl�k, parlayan b�r sonsuzluk reng�
kazanır.

XXII.

Her sev�nce görkem�n�, her gerçeğe açıklığını, her hüzne doğurganlığını verd�m.

XXIII.

Bu yolu özgürce seçt�m. Başarısızlığa uğramış olmaktan yakınmayacağım: b�r başka
başarı ben� doyurmazdı.





"Axe-Sud" derg�s�n�n kurucusu ve yönet�c�s� olan, ayrıca "P�ctura" derg�s�n�n de yazı

kurulunda bulunan Jean P�nqu�e (d. 1959), genç kuşak Fransız şa�rler�nden. Verseau

Yayınev�'n�n "L'heure Ardente" adlı ş��r d�z�s�n� yönet�yor. Aşağıda bu genç Fransız şa�r�yle

Levent Yılmaz'ın yaptığı b�r konuşmayı sunuyoruz.

LEVENT YILMAZ: Türk okuyucuları Fransız ş��r�n� yapılan çev�r�lerden tanıyor ve
sev�yorlar. Ama onlar �ç�n Fransız ş��r� Rene Char'da b�t�yor. Yalnızca yapılan
çev�r�ler�n değ�l, Fransızca b�l�p Fransız ş��r�n� okuyanların da Rene Char'da tıkanıp
kaldıklarını ve Rene Char sonrası ş��r� tanımadıklarını söylemek �st�yorum. Üstel�k de
yalnızca Türk�ye'de değ�l, aşağı yukarı tüm dünyada böyle bu. B�ze Rene Char'dan
sonrak� Fransız ş��r�n�n gel�ş�m�n� anlatab�l�r m�s�n�z?

JEAN PINQUIE: Eğer Rene Char'ı Çağdaş Fransız ş��r�n�n gel�p dayandığı b�r nokta
olarak kabul ed�yorsanız bazı bakımlardan haksız sayılmazsınız. Çünkü Rene Char b�r
dönem�n sonunu ve yalnızca ş��r� değ�l, tüm b�lg� alanlarını da �ç�ne alan b�r kr�z
dönem�n�n başlangıcını vurgular. Bu kr�z 1960 yıllarına rastlar. 60'lı yıllarda yen�
kavramları beraber�nde get�ren ve metn�, üzer�nde özell�kle konuşulacak b�r nesne
olarak tanımlayan Yapısalcılık ortaya çıktı. Met�n önces� nedenler aranmıyor, met�n,
yazma �şlem�n�n kend�s� olarak kabul ed�l�yordu. İşte Rene Char bunu b�lm�yordu. Ve
b�lmek de �stemed�. Neden? Çünkü Rene Char çok uzun süreden ber� devam eden b�r
geleneğ�n, yan� Gerçeküstücü geleneğ�n b�r m�rasçısıydı. Çok uzun b�r süre d�yorum
çünkü Gerçeküstücülük, Romant�zm'den sonra ortaya çıkan gerçek anlamdak�
sonuncu ş��r akımıdır. Sanırım bana Parnas Okulu'nu ve Sembol�st'ler� soracaksınız
ama onlar azınlıktak� gruplardır. Ve kaynakları da Romant�zm'e dayanır. Fransız
ş��r�n�n en öneml� �k� akımı 19.yy. da Romant�zm, 20.yy. da Gerçeküstücülüktür.

60 Sonrası Fransız Ş��r� (*)
Sayfa 90

(*): Adam Sanat Dergisi'nin 1986 yılında yayınlanan dokuzuncu sayısından alındı.



Foucault "ekol"ün tanımını şöyle yapar: "Homojen düşünce, kuramsallaşmış b�lg�"
yan� "Çağdaş arayışın sunduğu araştırma ortamlarıyla d�yaloga g�ren b�lg� alanları".
Ama aynı zamanda b�lg�ler�n katılaşması. Yan� düşüncey� yalnızca sanat üzer�ne değ�l,
dünya üzer�ne de toplamak �steğ�. Onun �ç�nd�r Fransız Romant�zm'� Sosyal�zm'�n
doğuşuyla çok yakından bağıntılıdır, ayrıca Gerçeküstücülük b�r �nsan b�l�m� olan
Marks�zm'le her zaman bağıntılı olmuştur. İşte 60'lı yıllar bu �deoloj�k çerçevey�
kırarak, �deoloj�k ş��r� düzelt�lemez b�r b�ç�mde değ�şt�rd�. Ve Fransa'da, g�derek
dünya'ya yayılan ve sadece ş��rsel görünümü değ�l, düşünsel görünümü de kökünden
değ�şt�ren b�r kalıplar patlamasına tanık olundu. Unutmamak gerek�r k�
Gerçeküstücülük sadece Fransa'ya özgü b�r akım değ�ld�r. İş�n �ç�nde örneğ�n Ernst,
Tzara, ressamlardan Dal�, P�casso ve daha b�rçok yabancı vardır. 40 yıl boyunca bu
akımın merkez� Par�s oldu. Bu akım b�r öncek� kuşak düşünürler�nce boş bırakılan
tüm alanları doldurdu ve üstüne h�çb�r şey gelmed�. H�çb�r akım Gerçeküstücülüğe
karşı gelemed�.

L.Y. : Bu dönemdek� akımlardan h�çb�r� karşı çıkarmadı mı?

J.P. : H�çb�r�. Yan� 1960'lı yıllara kadar h�çb�r şey olmadı. Örneğ�n Romant�k hareket�n
c�dd� düşmanları vardı. Natüral�st'ler vardı, Flaubert vardı. Ayrıca "İdeal Romant�k"
denen şey� reddeden b�rçok k�ş� vardı dönem�n aydınları arasında. Ama d�yeb�l�r�z k�
Gerçeküstücülüğün ne kend� dönem�nde, ne de sonrasında gerçek düşmanları yoktu.

L.Y. : Bu "sonrası" sözcüğünü b�raz açar mısınız?

J.P. : Evet, açıklayacağım. Bu akım, yan� Gerçeküstücülük Fransa'dak� aydın
�l�şk�ler�n� b�r bakıma sıkıştırdı, önled� ve dondurdu. Savaş sonrasının en büyük
yazınsal ve düşünsel akımı olan Varoluşçuluk b�le Gerçeküstücülüğe h�çb�r zaman
ters g�tmed�. Oysa düşünceler� oldukça ayrıydı. Üstel�k yönlend�r�c�ler� de b�rb�r�nden
nefret ed�yorlardı (Sartre �le Breton). İk�s�n�n arasında h�çb�r ortak nokta yoktu. Gene
de h�çb�r zaman çarpışma olmadı bu �k� akım arasında. Bu belk� de
Gerçeküstücülüğün son yıllarını yaşamasındandır. Ve bunun üstüne �nsan
b�l�mler�nce tems�l ed�len çalışmalar, yen� b�lg� alanlarının ortaya çıkması k� bunlar
etnoloj�, felsefe, ps�kanal�z, tar�h, yen� tar�h ve aklınıza geleb�lecek her şeyd�r. Sonuç
olarak Gerçeküstücülüğün b�le b�r 19. yy konusu olduğunu gösterd� bu çalışmalar.
Son olarak da Breton, gezegenler�n hareket� ve astroloj�den etk�lenm�şt�. Böylece
Gerçeküstücülük 1 8.yy'ın sonundak� �deal�st Fransız felsefes�nden ayrılsa da, gene

(*): Broy Dergisi'nin 1986 yılında yayınlanan altıncı sayısından alındı.



çok homojen ve sınırlandırılab�len b�r harekett�. Ayrıca Gerçeküstücülüğün kuralları
da son derece katıydı. Breton ş��r yazımı �le �lg�l� b�ld�r�ler yazdı. Bu b�ld�r�lerde
otomat�k yazı, sarsıntılı �mgeler, pol�t�ka �le �lg�l� sözler vardı. Gerçeküstücülük son
ş��r kuramıdır. Bundan sonra her şey yıkıldı ve bu yıkıntılara b�r ad takmak gerekt�. Bu
yen� ad �se "yazı" oldu. Gerçeküstücüler�n "Ş��r yoktur, ş��r hayatın kend�s�d�r," d�ye
ş��rde yaptıkları büyük tem�zl�kten sonra (Breton'un "Un�on L�bre" adlı ş��r�nde ş��r
kozm�k �tmeler�n eğret�lemel� b�r uzantısından başka b�r şey değ�ld�r) anlaşıldı k� eğer
yıkıntılara b�r kez daha ad vermek gerek�yorsa bütün yazınsal türler�n dışında buna
hala "Ş��r" den�leb�l�r. Ayrıca ş��r kend� başına evrensel kuralları �ç�nde, yazı yazma
eylem�n� anlatmak �ç�n yeterl� b�r başlıktı. Gerçeküstücülük öldüğü zaman ger�ye ne
kaldı? Ger�ye ş��r kaldı. Karşıt anlatımlardan oluşan b�r tür. Ancak bu karşıtlıklar
kuramsal ve �deoloj�k nedenlerden dolayı h�çb�r zaman b�rb�rler�yle çatışmayacaktır.
Bu çok çarpıcıdır. Ben özell�kle savaş sonrası üç büyük ozanı düşünüyorum: Yves
Bonnefoy, Henr� P�chette ve b�r kuşak önceden Sa�nt-John Perse. Gerçeküstücülüğü
�zleyen ama onu aşan Sa�nt-John Perse. Bu üç ozan kuramcı olmakla b�rl�kte -
hatırlatmak �ster�m: Henr� P�chette, Breton'a b�r mektup yazdı; Sa�nt-John Perse ş��r
düşünceler�n� Stockholm Söylev�'nde sundu; Yves Bonnefoy da sanat üzer�ne pek çok
derg�de yazı yazdı - h�çb�r� tam anlamıyla b�r ş��r s�stem� kuramadı. B�r başka dey�şle
kurmadılar çünkü onlar ş��r akımlarının artık öldüğünü ve bu ölümün de
saptanmasının gerekt�ğ�n� söylem�şlerd�r. Bu saptama kes�n b�r b�ç�mde yapılmıştır.
Bundan dolayıdır k� 50'l� yıllardan başlayarak Rene Char g�b� ozanlar Gerçeküstücü
hareket�n dışında gel�şme gösterm�şlerd�r.

Fransız ş��r� düşünüldüğünde, dışarıdan bakıldığı zaman şaşırtıcı b�r durum var.
Fransa, düşünce yapılarında ve yazın tar�h�nde, bütün yüzyıllarda s�stemler
önerm�şt�r. Ple�ade'dan, Aydınlanma çağından, Romant�zm'den ve
Gerçeküstücülük'ten sonra Fransa �lk defa s�stem önerm�yor. Acaba Fransız yazını,
Güney Amer�ka romanı ya da Arnavut ş��r�nce aşıldığı �ç�n m�? Sanmıyorum.
İnanıyorum k� gerçekleşen şey şudur: gerçek b�r "Yen� Dağıtım" vardır. Çağdaş
yaratıcılıkta oyun kartlarını yen�den dağıttılar.

1960'lı yıllarda Fransız yazınında öneml� görevler üstlenecek "Tel Quel" adında b�r
derg� doğdu.

L.Y. : Kurucusu Sollers değ�l m�yd�?



J.P. : Evet, Sollers, Hall�er ve Jean-Rene Huguen�n tarafından kurulan derg�. Bu üç
k�ş�n�n büyük Fransız kentsoylusu olmak, büyük b�r kültür m�rasına sah�p olmak g�b�
ortak yanları vardı. Sollers'�n Maur�ac'tan etk�lenmes� g�b�, Klas�s�zm'den büyük
ölçüde etk�lenen Hall�er ve Huguen�n de Chateaubr�and'ın �zley�c�s�yd�ler. Bunların
üzer�ne yen� kuramsal düşünceler aşılandı. Ve sonuçta Barthes'ın, Klozowsk�'n�n,
Blanchot'nun ve 60'lı yıllarda son derece öneml� olan bütün yen� Fransız Eleşt�r�s�'n�n
doğuşu gerçekleşt�. Daha sonra Bata�lle'ı, Foucault'yu, Lacan'ı ve Yapısalcılığın
tems�lc�ler�n� görmektey�z. Pek�, bu �nsanların yaptığı �ş neyd�? "Tel Quel"�n �lk üç
yıldan sonrak� ve 1970 yılına kadar olan sayılarına bakıldığında bu derg�n�n Freudcu-
Marxcı b�r derg� olduğu �zlen�m� uyanmaktadır. Ana ç�zg�ler�yle b�r yandan
Ps�kanal�z'�n b�r yandan da Marx�zm'�n �zler�n� taşır. Daha sonrak� sayılara bakılınca
bu yıllardak�lere oranla, olası bütün bel�rl� ep�stemoloj�k alanların terked�lmes�ne
doğru adım adım �lerleyen b�r gel�şme görülmekted�r. Bu durum özell�kle derg�n�n
s�yasal b�r tavır takınmasında açıkça bel�rg�nleşmekted�r. Başlangıçta yalnızca yazın ve
beyaz yazı �le uğraşan derg�, 68 yıllarında esnek b�r Marx�zm t�p� olan Mao�zm'e doğru
çok çabuk b�r şek�lde gel�şm�şt�r. 1970'l� yıllarda Mao�zm'�n yavaş yavaş etk�s�n�
y�t�rmeye başlamasıyla derg� çok daha fazla Lacancı b�r yaklaşıma doğru yöneld�; b�r
kez daha esnek b�r Ps�kanal�z'e gel�nd�. 74 yılında Sollers'�n 180 derecel�k b�r dönüşle
Ç�n'den Amer�ka'ya yöneld�ğ� ve Mao�zm'� terkett�ğ� ünlü Amer�ka sayısı yayımlandı.
76'lı yıllarda b�rdenb�re ve kes�n b�r b�ç�mde Clavel ve arkadaşları tarafından tems�l
ed�len ve Yen� Felsefe den�len akımın etk�s�ne g�r�ld�.

İlg� çekmek �ç�n İnc�l üzer�ne düşünceler yayımlayan ve 80'den bu yana "L'�nf�n�"
adını alan "Tel Quel" artık kend�n� tamamen Katol�k olarak tanıtan b�r derg�d�r.
Görüyoruz k� bu gel�şme b�lg�ler�n patlaması önünde �nsana bel�rg�n, tek, b�rleşt�r�lm�ş
b�r konum yaratma olanaksızlığı önünde Fransız düşünürler�n�n genel düzens�zl�ğ�
�mges�ne tamamen uymaktadır. Kuşkusuz bu, ş��re de yansıdı. Çok uzun b�r süreden
ber� ş��r böyles�ne bağımsız olmamıştı. Ş��r b�lg� alanında arı b�r kend�l�k (ant�te)
değ�ld�r, Ar�sto'nun ded�ğ� g�b� kend�n� tanımayan düşünürün b�r anlatımı da değ�ld�r
artık; ancak �ç�nde bulunduğu çağın bütün kavgalarına, bütün sorularına �ster �stemez
bağlıdır. "Sorduğu ve yanıtladığı sorularla büyüktür �nsan," d�yordu Malraux. Ve eğer
ş��re b�r tanım get�rmek �sten�yorsa, kanımca tanım budur. Çağdaş b�r b�l�nçle,
soruları nasıl sormalı? Üstel�k yen�, aydın olarak ve estet�k açıdan kabul ed�leb�lecek
soruları. Bu bakımdan bence Fransız ş��r� görev�n� yapmıştır. Bu ş��r dağınık b�r
savaşın �mges�n� sunmaktadır. Ama stratej� bakımından pek çok savaş kanıtlamıştır k�,
dağınık düzende yapılan savaşlar da ötek�ler kadar etk�l�d�r. Ve hatta düzenl� savaşlar-



dan çok daha etk�l�d�rler. Böylece dönem�ne damgasını vuran Fransız ozanlarından
b�r� olan "Tel Quel" derg�s�n�n büyük ozanı Marcel�n Pleynet aydın g�r�ş�mler�nde
çağın büyük akımlarını kaynaştırmıştır. Ayrıca, Andre du Bouchet ve Jacques Dup�n
g�b� ozanlar da vardır. Bu ozanlar da kend� b�ç�mler�nde, Sartre'ın D�yalekt�k Aklın
Eleşt�r�s�'nde söyled�ğ� g�b�, Marx�zm'�n aşılmaz ufkunda görünen düşünce b�ç�mler�n�
b�rb�r� ardınca b�rleşt�rerek ben�msem�şlerd�r. Sonuç olarak �ç�nde bütün etk�ler�n
b�rb�r�ne karıştığı b�r çeş�t ek�nsel karışım ortaya çıktı. Ve b�z�m en büyük
mutluluğumuz ve yararımız �ç�n karşıt b�ç�mler oluştu. Uyaklı ve r�tm�k d�zel� ş��r�n
arkasından, Gerçeküstücülük'ten kaynaklanan ve Aragon'la devam eden ş��r geleneğ�
gelm�şt�r. Bunu son derece saygın olan, yollarında h�ç sapmadan yürüyen ve
yönler�nden h�çb�r zaman ayrılmayan �k� büyük ozanın, Patr�ce de la Tour du P�n ve
P�erre Emmanuel'�n Katol�k l�r�k ş��r� �zlem�şt�r. Başka ozanlar �se Mallarme'n�n �z�nde
ve Blanchot'dan etk�lenerek çok daha kapalı ş��r araştırmalarını sürdürmüşlerd�r.
Bunlara örnek olarak, özell�kle met�ndek� sess�zl�k üzer�ne, sayfadak� düzenleme
üzer�ne, Ma�lanne'n�n sonrak� kuşaklardak� etk�s� üzer�ne son derece t�t�z, son derece
güçlü ve son derece öneml� düşünceler get�ren Andre du Bouchet'n�n yanı sıra daha
pek çok ad ver�leb�l�r. Aklıma Jacques Roubeaud ve M�chel Deguy gel�yor. Heps�
sess�zl�ğ�n ozanlarıdırlar. Arkadan, en son yazılarına kadar hep s�yasal b�r b�ld�r�n�n
savunucusu olmak �steyen Marcel�n Pleynet geld�. Gene bu dönemde özell�kle
gençler�n ş��r� olan b�r ş��r oluştu. Örneğ�n Den�s Roche'un ş��r�. Bu ş��r
gerçeküstücülüğün dışında, ama ondan çok da uzak olmayan b�r ş��rd�r. Aklıma bu
ş��r�n örnekler�n� yayımlayan "Le Sole�l No�r" d�z�s� gel�yor. Özell�kle de bütün
bunların ötes�nde �ş�t�lmem�ş düzeyde b�r ş��r derg�s� yayımı başladı. Sanırım bugün
Fransa'da 700 ş��r derg�s� yayımlanmaktadır. Bu sayı küçük yayınevler�nce yayımlanan
500 t�rajlı derg�lerden 20.000 t�rajlı derg�lere kadar heps�n� �ç�ne alıyor. D�yeb�l�r�z k�
büyük yayınevler� t�car� nedenlerle kapılarını ş��re kapasalar da, derg�ler büyük
yayınevler�n�n görev�n� üstler�ne almışlardır. Bugün büyük yayınevler� çok az ş��r
k�tabı basıyor. Ş��r, Fransız yazın pazarının b�nde b�r�n� oluşturuyor. Ve doğal olarak
okuyucusunun büyük b�r bölümünü y�t�rd�.

L.Y. : Fransa'da 1960'dan sonra gerek s�yasal alanda, gerek toplumsal alanda büyük
değ�ş�kl�kler oldu. Bu değ�ş�kl�kler 60 sonrası Fransız ş��r�n� etk�led� m�?

J.P. : Hayır. Burada s�ze gerçekten yalnızca "hayır" d�yeb�l�r�m. D�yeb�l�r�m k�
toplumsal değ�ş�kl�kler�n ş��r� etk�lemes�nden çok, ş��r toplumsal değ�ş�kl�klere neden
olmuştur.



L.Y. : Pek� bu dönemde ozanlar pol�t�ka üzer�ne yazmayı bıraktılar mı?

J.P. : Evet, bıraktılar den�leb�l�r. Bu açıdan bakarsak ş��rde ölmüş, hatta �y�ce ölmüş b�r
şey var: Bağımlı ş��r. Gene de Pleynet g�b� ozanlar bu tür ş��r yazmayı hala
sürdürüyorlar. Ama ben bağımlı ş��r derken Aragon'un, Eluard'ın ş��r�n�
kasted�yorum. Ölen budur ve kes�nl�kle gömülmüştür. Yen�den doğması doğrusu
ben� çok şaşırtır. Gene de bazı f�l�zlenmeler ve azınlıkta olan k�ş�ler vardır. Ama pek o
kadar öneml� değ�l. Büyük çalışma her şeyden önce yazıyla, onun b�ç�m�yle, �şley�ş�yle,
gel�ş�m�yle uğraşan k�ş�lerce yapılmıştır. Hatta bu b�r bakıma b�ç�mc�l�ğ�n
başarısızlığını onaylayan Lettr�sme akımı g�b� bazı aşırılıklara kadar varmıştır. Ama bu
da bağımlı ş��r g�b� b�r çıkmazdı.

L.Y. : Ozanlar Lettr�sme'�n yazı b�ç�mler�n� kullanıyorlar mı?

J.P. : Hayır, daha çok Lettr�sme'�n d�lb�l�m buluşlarını kullandığını söyleyeceğ�m. Bu
gün �ç�n h�çb�r ozan bundan es�nlenmemekted�r. Ama bunun ters�ne, oldukça halkçı,
oldukça göze çarpan b�r ş��r�n varlığından söz ed�leb�l�r. Özell�kle Jacques Reda'yı
düşünüyorum. Çok anlaşılır, çok etk�ley�c�, çok sev�len b�r d�l� var. Reda 20.yy'ın
�k�nc� yarısının öneml� b�r Fransız ozanı. Bunun dışında Gerçeküstücü olmayan, ama
çağdaş ozanlar �ç�n büyük örnek olarak kalan ozanlar var. Özell�kle Franc�s Ponge
bunlardan b�r�. Oldukça özgün b�ç�m�, konuları ve yazışıyla yer� doldurulamaz olmayı
b�lm�şt�r. Ancak şu anda doğrudan doğruya Ponge'dan es�nlenen b�r�n�n olduğu
söylenemez.

L.Y. : İzled�ğ�m kadarıyla Fransız yazınında yen� b�r d�l yaratmayı deneyen ozanlar var.
Bu çabaları b�raz açıklayab�l�r m�s�n�z?

J.P. : Evet. Bunun �ç�n 70 yıllarında Den�s Roche'dan es�nlenerek doğan b�r akımdan
söz etmem gerekecek. Den�s Roche 1960 yıllarında "Tel Quel" derg�s�n�n b�r yol
arkadaşıydı, ancak daha sonra "Tel Quel" den çok yerde ayrılan, d�lb�l�m�n ve
yapısalcı yaklaşımın bütün ver�ler�nden yararlanan "TXT" adlı b�r derg�n�n
çıkarılmasına katıldı. Onlar �ç�n ş��r, başka araçlarla sürdürülen b�r düzyazıydı. O
zaman bütün bu �nsanlar, sonunda Barthes'ın söyled�ğ� çağdaş dönem�n büyük dramı-



nı fark ett�ler. Bu, d�l�n bölümlere ayrılmasıdır; �nsanlar artık anlaşamıyorlar, arada
�let�ş�m olmuyor. D�ller, yalnızca toplumsal sınıfların değ�ş�kl�kler�ne uyarak var
olmuyorlar, onları aşıyorlar, yan� aynı sınıf �ç�nde m�kro-d�ller bulunuyor; bunun
ters�ne argo g�b� halk katmanlarınca konuşulduğu kadar öğrenc� çevreler�nde de
konuşulan d�ller var. Yavaş yavaş, büyük �let�ş�m araçlarınca gerçekleşt�r�lmeye
çalışılan, konuşmayı tek b�r düzene sokmanın üstüne bu m�kro-d�ller moza�k'� oluştu.
Bu da zaten "TXT"n�n çalışmasıydı._ Yan� ş��rde, bütün sesler� aynı anda konuşturmak
�steğ�. Bu 30'lu yılların büyük faş�st ozanı Ezra Pound'un düşüydü. Aynı zamanda da
"TXT"n�n arayışıydı. En azından faş�zm. Ama pol�t�k tutumların ş��rsel yaratıcılıkla
h�çb�r �lg�s� yok. Bu arada şunu söylemek �ster�m. Türk�ye'de, Fransa'dak�nden çok
daha fazla ş��r okunuyor. Fransa'da ş��r derg�ler�n�n okuyucuları çok sınırlı.

L.Y. : Ş��r derg�ler� satılmıyor mu?

J.P. : Satılıyor, ama hep aynı k�ş�lere. Ş��r okuyucuları, öğrenc�ler, öğret�m üyeler�,
aydınlar ve ozanlar. Fransa'da belk� de 3 m�lyon ozan var. Ya da en azından kend�n�
ozan sanan 3 m�lyon �nsan var. Ş��r kend�ne yeterek yaşıyor d�yeb�l�r�z ama düşünce
tröstler�n�n kulakları k�r�şte. Yapılacak �lk ş��rsel hareket gözler� açmaktır.



Öykü Dosyası



Kr�stal Köprüler

Sıra dışı, marj�nal, uç, ezber bozan, devr�mc�, as�, aşırı, aykırı b�r yazar James
Joyce. Eleşt�rmenler� şaşırtmak �st�yordu ve edeb�yatta pek çok kalıbı yıkarak
bunu başardı. Özell�kle kend� çağdaşları arasında yer alan pek çok eleşt�rmen�n
gözüne �lk çarpan yönü Joyce’un bu aykırı üslubu oldu. Doğumundan yüz kırk
yıl sonra �se edeb�yat çevreler�, onu daha z�yade yapıtlarındak� der�nl�kl�
tesp�tler�yle anıyor. B�l�nç akışı ya da rüya d�l� üslubuyla yazdığı “Ulysses”,
günümüzde hala defalarca yen�den ele alındıkça yen� keş�fler sunan b�r yapıt.
B�r Joyce okuru ve çev�rmen� olarak bense şunu söyleyeb�l�r�m k� sadece şöyle
b�r cümleye yen�den rastlayacağımı b�lsem, bu k�tabı b�rkaç kez daha okumaya
hazırım: “İskeleler, hayal kırıklığına uğramış köprülerd�r.” Üç karakter�n sadece
b�r günlük zaman d�l�m�n� altı yüzü aşkın sayfada anlatan James Joyce, bütün b�r
ömrü de kısa öykülere sığdırab�len b�r yazardı.

James Joyce, romanın yanı sıra öykü, ş��r, oyun, eleşt�r� ve deneme türünde
eserler veren çok yönlü b�r edeb�yat k�ml�ğ�ne sah�p. Şa�r Joyce, l�r�k, müz�kal
aşk ş��rler� yazdı ve bu ş��rler, P�nk Floyd’dan Syd Barrett ve Son�c Youth g�b�
b�rçok müz�syen tarafından bestelend�. Yazar Joyce’un yapıtları da, gerek
romanları k� özell�kle otob�yograf�k romanı “Sanatçının B�r Genç Adam Olarak
Portres�”, gerek “Sürgünler” adlı oyunu ve öyküler� olsun, yazarın yaşamından
�zler taşır. Dubl�nl� yazarın “Ulysses” adlı eser�, şehr�n har�tasını öyle ayrıntılı
ç�zer k� met�nden yola çıkarak kent� yen�den �nşa edeb�l�rs�n�z. Joyce’un öykü
k�tabı “Dubl�nl�ler” de kent�n dönemsel sosyokültürel yapısını anlamamızı
sağlar. “Dubl�nl�ler”, yaklaşık on yıllık aks�l�kler ve sansürden sonra 1914'te
yayımlandı. The Guard�an gazetes�n�n Edeb�yat Ed�törü Just�ne Jordan,
geçt�ğ�m�z şubat ayında kaleme aldığı yazıda Joyce’un “Dubl�nl�ler” adlı yapıtını,
“Dubl�n’�n günlük hayatının ortasında ep�fan� anlarını bulan sam�m� kısa
öykülerden oluşan b�r koleks�yon” d�ye tanımlıyor. B�r edeb� ter�m olarak
‘ep�fan�’; yan� “an�den b�r şey�n özünü anlama, anlamını kavrama duygusu”, bu 
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öyküler�n �ç�ne yazar tarafından ustaca gömülmüş halde; okurun keşf� �ç�n
orada bekl�yor. Et�k, pol�t�ka, d�n, sosyal �l�şk�ler g�b� gen�ş b�r yelpazede, çeş�tl�
farkındalık anları yaratan bu öyküler, şüphes�z k� d�kkatl� okurun ufkunu
gen�şlet�p z�hn�nde yen� düşünme alanları açma potans�yel�ne sah�p. “Üzücü B�r
Olay” adlı öyküsünde, en “doğru” b�ld�ğ�m�z ahlâkın yıkıcı sonuçlarını ele
alırken, öte yandan da “Er�şemeyecekler� b�r refahın ürünü olan kes�nl�k ve
yanlışsızlıktan hoşlanmayan katı gerçekç�ler” d�ye eleşt�rd�ğ� dogmat�k pol�t�k
tutumlara vurgu yapıyor. K�taptan b�r örnek olarak seçt�ğ�m bu öyküde, yalnız
b�r adamın, en başında h�ssetmed�ğ� ağır “yalnızlık” duygusunu, yaşamı b�r�yle
kes�şt�kten sonra, onu kaybett�ğ�nde h�ssett�ğ�n� görüyoruz. Aynı şek�lde,
öyküdek� kadının da daha önce hayatında var olmayan b�r�n�n yokluğuna
katlanamadığına tanık oluyoruz. Yokluğun, varlıkla ve varlığın yoklukla anlam
bulduğu, k�tapta b�z� der�nlemes�ne düşünmeye �ten öykülerden yalnızca b�r�...
“Dubl�nl�ler”, b�rb�r�nden bağımsız farklı öykülerden oluşan b�r yapıt g�b�
görünmes�ne karşın; b�r öyküdek� yan karakter�n başka b�r öyküde farklı b�r
�s�mle baş karakter olduğunu rahatlıkla h�ssedeb�l�r�z. Ayıca k�taptak�
öykülerde, protagon�st açısından, çocukluk çağından olgunluğa doğru
kronoloj�k b�r sıralama da görüyoruz. Tüm bu öykülerde, Joyce’un k�ş�sel
tar�h�nden es�nt�ler h�ssederken, İrlanda’nın yerel kültüründen �zler
bulab�ld�ğ�m�z g�b�; en n�hayet�nde evrensel değerler temel�nde sorgulamalara
yol açan öyküler, James Joyce’u dünya edeb�yatının b�r parçası yapmaya olanak
tanımıştır.

Yazarların ürett�kler� yapıtlar, onların dünya edeb�yatına g�rmeler�ne neden
olur, olmalıdır. Pek�, başka hang� etmenler, söz konusu dünya edeb�yat
küll�yatını bel�rl�yor? Pascale Casanova, “Dünya Edeb�yat Cumhur�yet�” adı
k�tabında, “Daha ‘marj�nal’ d�l ve edeb�yatların, ‘merkez’dek� d�l ve
edeb�yatların görünmez ama acımasız baskısına maruz kaldığı b�r eş�ts�zl�k
düzen�n� gözler önüne ser�yor.” G�lles Deleuze ve Fel�x Guattar�, “m�nör
edeb�yat”; yan� b�r azınlığın majör b�r d�lde yaptığı edeb�yatı sorgularken, b�z de
şunu sormalıyız: Şayet Kafka, Almanca değ�l de Çek d�l�nde yazsaydı, bu kadar
popüler olab�lecek m�yd�? Günümüzde s�yas� l�derler�n tutumunu, dünya
klas�kler�ne mal eden faş�st anlayışlar var oldukça, b�z de eserden z�yade; eser�n
yazarının ırka dayalı ulus devlete a�t k�ml�ğ�ne odaklanır; kend� yen� nes�ller�m�-



z� o eserler�n evrensel b�lgel�ğ�nden mahrum bırakarak kend�m�z�
cezalandırmaya kadar �ler� g�deb�l�r�z. Dostoyevsk�’y� yasaklamaya kalkışmak,
�şte böyle b�r anlayışa h�zmet ed�yor. Üstel�k, James Joyce da dah�l pek çok
yazarın ürett�kler�ne katkı sağlayan şey, yalnızca kend� yaşam deney�mler� değ�l;
aynı zamanda okuduklarıdır. Joyce’un etk�lend�ğ� yazarlar arasında yalnızca
Shakespeare değ�l; Tolstoy, Dostoyevsk� ve Çehov da yer alıyordu.
Ün�vers�teden rahmetl� profesörümün de yakın arkadaşı olan Terry Eagleton,
edeb�yatı el�tler�n hegemonyasından kurtarıp, karar merc�ler�n� tabana yaymayı
hedeflem�şt�. Yakınlarda okuduğum b�r makalede, The Baffler derg�s�n�n Mart
sayısında, Jessa Cr�sp�n’�n James Joyce’a da�r yazdıkları da bahsett�ğ�m kültürel
emperyal�zm etrafında şek�llen�yor:

“Ulysses b�r sembol. Son zamanlarda, sanatın nasıl yapıldığı, karşılandığı ve takd�r

ed�ld�ğ� hakkında konuştuğumuz ve düşündüğümüz tüm yanlış ve s�n�r bozucu yolların

b�r örneğ�. Ulysses hakkında, sev�len ya da kötülenen ve hala tartışmalı olan bu

romanın, sanatın ne yaptığına da�r anlayışımız üzer�nde böyles�ne b�r güce sah�p

olduğunu açıklayan daha �y� ve daha doğru düşünme yolları var.

...

S�yas� sağ, ahlak� kodlarına uymayan ve duygularını yatıştırmayan tüm k�tapların

kökünü kazımaya çalışırken, sağ görüşlü l�beraller, kanonu arzu ett�ğ�m�z zevk ve

değerler�m�zle daha uyumlu olacak şek�lde değ�şt�r�rsek, toplumun da değ�şeceğ�ne

�nanır.

...

Terry Eagleton b�ze edeb�yatın ‘b�r �deoloj� olduğunu’ söyler. Edeb�yat, toplumsal

�kt�dar �le en yakın �l�şk�lere sah�pt�r. Daha �lg�nç olan soru, bu kutsallaştırılmış alana

k�m�n g�rmes�ne �z�n ver�ld�ğ� değ�l, hang� yen� f�k�rler�n ve b�ç�mler�n çoğalmasına ve

duvarlarının ötes�nde büyümes�ne �z�n ver�ld�ğ�d�r. Her dehanın arkasında, sanatçının

beslenmes�n�, okumasını, �lham almasını ve dolaşıma g�rmes�n� sağlayan b�r grup çılgın

destekç� ve hayran vardır. Şu anda deha yeteneğ�ne sah�p yazar ve sanatçılarımız olup

olmadığı bel�rs�zd�r; onları görmem�ze �z�n veren toplulukları yen�den kurana kadar

öğrenemeyeceğ�z.”



İşte bu toplulukları yen�den �nşa etmek �ç�n de �skeleler yer�ne, köprüler
kurmak gerek�yor. Bu köprülere en büyük katkıyı yapanlar �se yazarlar,
çev�rmenler, yayımcılar ve elbette okurlardır. Y�t�k Ülke Yayınları �ç�n Joyce’un
“Sürgünler” adlı yapıtını çev�r�rken, bu köprü �nşasında eks�k b�r taş
bırakmamaya özen gösterd�m. Yazarın d�l�n�, “kend� kültürümüze
uyarlamaktan” mümkün olduğunca kaçındım. Modern�st b�r perspekt�ften
bakınca, düz b�r �lerleme ç�zg�s�ndek� toplumların, daha �ler�ye sıçrayab�lmeler�
�ç�n eşs�z olanaklar sunan edeb�yat çev�r�ler�n�, okurun �ç�ne doğduğu mevcut
kültür �ç�nde sınırlandırmaya devam edersek, bu olanağı kend� eller�m�zle yok
edeb�leceğ�m�z r�sk� olduğunu düşünüyorum. Şöyle k� “Sürgünler” adlı eserde,
b�r�n� sevmen�n, ona sah�p olmak yer�ne; onun özgür kalb�n� kazanmaya
çabalamak olduğu mesajını veren yazarın bu k�tabında, d�le en ufak b�r
müdahale b�le, kadına yönel�k ş�ddet olaylarıyla boğuşan b�r ülkede “var olan
anlayışları” muhafaza etmeye varacak kadar tehl�kel� olab�l�r. “Dubl�nl�ler” adlı
yapıt da okura olduğu g�b� tüm d�lsel ayrıntılarıyla aktarıldığı takd�rde; okura,
kend� toplumuna has gördüğü ve hatta b�r k�ml�k hal�ne get�rd�ğ� bazı
unsurların, günümüz İrlanda toplumundan çok farklı olarak; bundan yıllar önce
Dubl�n’de yaşayan �nsanlarda aynı ortak noktalara sah�p olduğunu kavramasına
yol açab�lecekt�r. Böylece, toplumlar edeb�yat sayes�nde b�rb�rler�yle kültürel
alışver�şe g�r�p kend� toplumlarındak� güzel öğeler� koruyup vazgeç�lmes�
gerekenlerden de tıpkı gel�şm�ş tüm toplumların yıllar önce vazgeçt�ğ� g�b�
vazgeçeb�l�r ve daha �ler� b�r noktaya taşınab�l�r. Toplumlar, böyle gel�ş�r. Doğu,
Platon’u çev�rd�ğ�nde z�rve dönem�n� yaşıyordu ve benzer şek�lde Batı da aynı
Eflatun’u çev�r�p meden�yet�ne yen�den kazandırdığında yüksel�şe geçmeye
başladı. Tüm �nsanlığı �lerletecek olan, �şte bu köprüler...



Ünlü Blogger Jorn Barger’�n derled�ğ� l�stede, James Joyce’un sevd�ğ�,
etk�lend�ğ� ve hoşlanmadığı yazarlara �l�şk�n üç başlık bel�rlen�p etk�leme
dereces�ne göre şöyle sıralanıyor:

NOT:





Joyce İç�n

 Yıllar önce, 1980’l� yılların başlarında, Londra’da kıyıda-köşede kalmış
k�tapçıları keşfetmeye çalışırken b�r�nde masalardan b�r�n�n üstüne atılmış g�b�
duran b�r k�tap gördüm. Göster�şs�z, kapağında görsel� olmayan, sadece James
Joyce-G�acomo Joyce yazan, �ncec�k b�r k�tap. 1968’de New York’ta V�k�ng Press
yayımlamıştı. İlk baskı olduğu bel�rt�l�yordu. Böyle b�r Joyce eser� duymadığıma
şaşmıştım. Alıp sayfalarını karıştırdım. K�tabın sonuna doğru Joyce’un el
yazısını �çeren sayfalar bulunduğunu görünce h�ç tereddütsüz satın aldım. 
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 Londra’da kaldığım b�rkaç gün �ç�nde
bulduğum her boş zamanda k�tabı okudum,
anlamaya çalıştım. Bereket eşs�z b�r Joyce
uzmanı olan R�chard Ellmann’ın kapsamlı
önsözünde G�acomo Joyce metn�n�n önem�
ayrıntılı olarak bel�rt�l�yordu. Ellmann şöyle
d�yordu: “G�acomo Joyce büyük olasılıkla James
Joyce’un yayımlanan yapıtlarının sonuncusu
olacak. Joyce bu kısa yapıtı yarım yüzyıl önce,
Sanatçının B�r Genç Adam Olarak Portres�’n�
b�t�r�p Ulysses’a başladığı dönemlerde
Tr�yeste’de yazdı. G�acomo Joyce bu �k� k�tap
arasında eksen oluşturur. H�ç söylenmem�ş b�r

aşk ş��r�d�r, Joyce’un esmer b�r genç hanımın duygusal eğ�t�m�ne kalkışması,
yaşamının b�r aşamasına veda ed�ş�, aynı zamanda da düş dünyasını anlatımda
yen� b�r b�ç�m� keşfed�ş�d�r.” 



 1914’te b�t�rd�ğ� sanılan bu metn� Joyce yaşadığı sürece yayımlamak �stemem�ş,
yanına b�le almayıp Tr�yeste’de bırakmış. Bell� k� kend�n� orta yaş kr�z�nde b�r
erkek olarak görüyor, gencec�k öğrenc�s�ne duyduğu şehvetle gölgelenm�ş
tutkusunu �fşa etmekten çek�n�yordu. Kardeş� Stan�slaus el yazısı �le yazılmış on
altı sayfayı bulup kurtarmasaymış bu met�n asla el�m�ze geçmeyecekm�ş.
Sonunda Londra’da bulduğum k�tap basılmış ve böylece James Joyce’un
yayımlanan son yapıtı G�acomo Joyce olmuş.

 G�acomo Joyce’tan hem Ulysses’a hem de Sürgünler’e ne g�b� aktarmalar
yapıldığını öğren�nce heyecanlanıp metn� çev�rmeye g�r�şt�m. Cah�l cesaret�
olduğunu kısa sürede anladım. On altı el yazısı sayfanın çev�r�s� yaklaşık b�r yıl
sürdü. Sevg�l� Tomr�s Uyar’ın acımasız uyarılarıyla yönlend�r�ld� ve n�hayet
basıldı. Yıllar sonra yen� baskıları yapıldı.

 Ve ben bu sayede Ulysses’� (hem de or�j�nal d�l�nde) okuma cesaret�n�
topladım. Bu teşebbüsüm G�acomo Joyce çev�r�s�nden çok daha uzun zaman
alacaktı elbette. Ben bu g�r�ş�mde bulunduğumda henüz Ulysses’�
Türkçeleşt�rmeye kalkışan olmamıştı. Ded�kodular duyuyordum, Fransızca
çev�r�s�n� yapmak �ç�n kalabalık b�r çev�rmen gurubu yıllarca çalışmış, d�ye. 

 Derken yıllar geçt�. Günün b�r�nde Dubl�n’e g�tme şansı yakalamıştım. O sıcak
kanlı �nsanlar, göz alıcı yeş�l�n egemen olduğu o zeng�n topraklar, o edeb�yat
şımarığı memleket ben� büyülem�şt�. Dubl�n yazarlar müzes�n� gezerken odaların
duvarlarına sığamayıp tuvalet kapılarına kadar taşan yazar bolluğu kıskançlık,
hayranlık, şaşkınlık g�b� karmakarışık duygular �ç�nde kalmama neden olmuştu. 
 Sonra b�r gün her yabancısı olduğum kentte yapmayı sevd�ğ�m g�b�, rastgele b�r
beled�ye otobüsüne atlayıp kent�n b�r ucuna kadar g�tmeye, aynı otobüsle
başladığım noktaya dönmeye karar verd�m. 



 Otobüs epeyce tenhaydı. Kend�me şoförün b�rkaç metre arkasında manzaralı
b�r yer bulup oturdum. Dubl�n’�n neşel� sokaklarında �lerlerken şoförün
konuşkan b�r� olduğu ortaya çıktı. Sank� beled�ye otobüsünde değ�l de tur�st�k
gez� otobüsünde g�d�yorduk. Şoförümüz de deney�ml� b�r rehberd� besbell�.
Geçt�ğ�m�z sokaklardak� öneml� yerler� o kend�ne has aksanıyla anlatıyor, k�m�
zaman anlattığı yer�n önem�n� vurgulamak �ster g�b� ses�n� yükselt�yordu. Her
ne kadar anlattıkları arasında anlamadığım şeyler oluyorsa da şanslı b�r gezg�n
olduğuma şükrederek d�nl�yordum. Derken sonradan South Le�nster caddes�
olduğunu öğrend�ğ�m b�r caddeden geçerken rehber şoförümüz var gücüyle
haykırdı: “İşte b�z�m James’�n Nora �le tanıştığı yer burası. Esk�den F�nn’s Oteld�
ama artık b�r d�ş kl�ğ�n�. Bakın, b�nanın üstünde otel�n tabelası duruyor.
Boyamadılar b�le. B�r zamanlar nasılsa ş�md� de öyle. Otel g�tt�, adı kaldı.”

 Ben de baktım elbette. Tuğlaların üstündek�
F�nn’s Hotel yazısını hayal-meyal gördüm.
“B�z�m James” ded�ğ� k�ş�n�n James Joyce
olduğunu vurguladı şoförümüz. Sonradan
anladım k� doğru söylüyor. Nora Barnacle bu
otelde kat h�zmetl�s� olduğu sırada, 1904’te
James Joyce �le tanışmış. Joyce yıllar sonra
yazdığı, edeb�yatta devr�m n�tel�ğ� taşıyan
Ulysses yapıtında kahramanı Bloom’un
ağzından bu otelden ve b�t�ş�ğ�ndek� Sweny's
eczanes�nden kısaca söz edecek, �lham per�s�,
sonradan da eş� olan Nora �le b�rl�ktel�ğ�
ömrünün sonuna kadar sürecekt�.

 Anlaşılan rehber ruhlu beled�ye şoförü James Joyce konusunda uzmanlığına
güven�yordu.

 İç�m� kaplayan kıskançlık duyguları b�r kez daha kabarmıştı. El�n şoförüne
bakar mısınız? Yaşadığı kent�n sokaklarının edeb�yatla �l�şk�s�ne eğ�lmekle
kalmıyor, edeb�yatçının özel hayatını da b�l�yor. Gel de haset �ç�nde kıvranma!



 Dubl�n gez�s� damağımda benzers�z b�r lezzet bırakarak maz�ye karıştı. 

 Aylar önce b�r derleme yapmaya kalkıştım. Edeb�yatçıların aşk mektuplarını
toplamaya g�r�şt�m. Araştırma sırasında Joyce’un eş� Nora’ya yazdığı
mektuplarla karşılaştım. B�raz daha araştırınca bu mektupların Joyce’un
başkalarına yazdıkları mektuplarla b�rl�kte y�ne Ellmann tarafından derlenerek
“Seçme Mektuplar” adı altında 1976 yılında yayımlandığını öğrend�m. 

 Nora’ya yazdığı b�rkaç mektubu okuduktan
sonra epeyce şaşkındım. Edeb� dünyada böyle
b�r devr�m yapan adam karısına yazdığı
mektuplarda pornograf�ye varan b�r erot�zm
serg�l�yordu. Edeb� yaşamında d�l konusunda
onca hassas�yet göster�rken, İng�l�zce �le güreş�p
onu alt etmey� başarmışken, mektup yazarken
ne sözcükler umurundaydı ne d�l�n egemenl�ğ�…
İç�nden geld�ğ� g�b�, neredeyse savruk b�r
heyecanla yazıyordu. Ç�ft�n arasındak� �l�şk�n�n
c�nsel yaşamlarının gücüyle pek�şt�ğ� ortadaydı. 

 Kend�mle b�r sorunum ortaya çıkmıştı. Soruyordum: Bana neyd�, a canım? O
Nora’ya yazdığı mektuplarla James Joyce olmamıştı k�. Y�ne de bazen o durumla
karşılaşır ya �nsan; yapıtlarına hayran olduğu k�ş�n�n özel yaşamındak� sözler�,
davranışları, duruşu, tutumu, �l�şk�ler� bazen azıcık, bazen de �y�ce sarsalar ya…
Buruk b�r duygudur bu, çel�şk� yaratır �nsanın �ç�nde. Toplumsal belleğ�m�zle,
beyn�m�ze çakılan ahlak� yargılarla sanatsal, edeb� keyf�m�z b�rb�rler�ne
saldırırlar sank�. Bu �nsanı kend�yle hesaplaşmaya da götürür. “Ahlakçı
mıyım?”, “Muhafazakâr mıyım?” “Ahlak� kavramlarım neye göre b�ç�mlenm�ş?”
g�b� sorular sordurab�l�r. Bende de öyle oldu. Karşımda b�r dağ dururken ben
üstündek� taşların şek�ller�yle m� uğraşıyordum? Öyle g�b�yd�.



 Henüz o aşk mektupları derlemes�n� b�t�remed�m. Joyce’un Nora’ya yazdığı
mektuplardan b�rkaçını okuduktan sonra b�r kenara bıraktım. Dubl�nl�ler’� ve
Sanatçının Genç B�r Adam Olarak Portres�’n� k�taplık raflarından �nd�r�p
mektupların üstüne koydum. Öncel�kle Dubl�nl�ler’� başucuma yerleşt�rd�m,
ötek� henüz rafta bekl�yor yen�den okunmayı.

 
 

 2022, Et�ler, İstanbul





Joyce’un Kurgu/Gerçek
Karakterler�

Joyce’un yapıtının merkez�n� dört k�tap oluşturuyor: Dubl�nl�ler, Sanatçının Genç

B�r Adam Olarak Portres�, Ulysses ve F�nnegans Wake. Joyce, bu dört k�tabın �lk
üçünde aynı kurgusal k�ş�ler� kullanarak k�taplar arasında b�r sürekl�l�k
yaratmış, üç k�tabın aynı kurgu evren�ne a�t olmasını sağlamış. Karakterler�n b�r
rüya/halüs�nasyon ortamı �ç�nde b�rb�r�ne karışmasını, dönüşüm geç�rmes�n� �lk
kez Ulysses’�n K�rke bölümünde kullanmış aslında; ama son romanı F�nnegans

Wake, bütün k�tap boyunca k�ş�ler�n, h�kâyeler�n k�tap boyunca b�rb�r�ne
karıştığı, b�r karakter�n aynı anda b�rden çok k�ş� olab�ld�ğ�, k�ş�ler�n yer yer
b�rb�r�ne dönüştüğü b�r eser olmasıyla d�ğer üçünden ayrılıyor. Ama y�ne de,
F�nnegans Wake’�n olağanüstü karakter kalabalığının �ç�nde de �lk üç k�tabın
karakterler�n�, davranışlarını tanıyab�l�yoruz. Bu yüzden F�nnegans Wake’�n de
aynı kurgu/gerçek karışımı âlem� b�r rüyanın zeng�nl�ğ� �ç�nde dönüştürerek
sürdürdüğünü söyleyeb�l�r�z.

İlk üç k�taptak� tutarlılık, baştan planlanmamış, zaman �ç�nde, k�taplar
yazıldıkça oluşturulmuş g�b� görünüyor. Dubl�nl�ler’de (bazıları Dubl�n’�n gerçek
k�ş�ler� �le bağdaştırılab�len) kurgu karakterler var. Örneğ�n, Dubl�nl�ler’de
alkol�k arkadaşlarını �nz�vaya götürerek kurtarmaya çalışan �y�l�ksever devlet
memuru Mart�n Cunn�ngham’ın gerçek b�r k�ş� olan Matthew F. Kane’den
�lham alınarak yaratıldığını b�l�yoruz.
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Dubl�nl�ler’�n karakterler�n�n arasında henüz Joyce’un kend� a�les�n� tems�l eden
Dedalus a�les� yok; ama Dubl�nl�ler’�n �lk öyküsü Ir�sh Homestead derg�s�nde
(veter�nerl�k �lanlarının arasında, çünkü bu derg� hem m�ll� kültür, hem de m�ll�
tarım ve hayvancılık yaratma amacında b�r derg�) “Stephen Daedalus” müstear
adıyla yayımlanmış. Portre’de �se bu müstear yazar Stephen Dedalus, b�r roman
kahramanı olarak, Joyce’un alter-ego’su olarak karşımıza çıkıyor; kend� a�les� ve
arkadaşları da y�ne kurgusal adlarla romanda yer alıyorlar. Portre’de Stephen’ın
estet�k teor�s�n� açıkladığı ün�vers�te arkadaşı V�ncent Lynch bunlardan b�r�, bu
k�ş� de gerçek hayattak� V�ncent Cosgrave’�n k�taplardak� yansıması.

Ulysses, Portre’n�n bıraktığı yer�n b�raz sonrasından başladığı �ç�n, b�r roman
olarak Portre’n�n b�reb�r devamı. Portre’n�n sonunda sanatçı olarak uçup
g�tmeye karar verm�ş olan Stephen, arada başarısız b�r Par�s macerası geç�rm�ş ve
Dubl�n’e ger� dönmüş Ulysses’�n başında. Portre’n�n karakterler� (Dedalus a�les�,
Lynch, Stephen’ın okuldak� öğretmenler�...) Ulysses’de devam ed�yor, Portre’n�n
olayları Ulysses’de de anılıyor. Joyce bununla yet�nmem�ş, k�tabı Dubl�nl�ler’e de
bağlamış; Dubl�nl�ler’�n pek çok karakter� de Ulysses’de yan karakterler olarak
ortaya çıkıyor. Bu karakterler�n Dubl�nl�ler’de nasıl tasv�r ed�ld�kler�n� b�l�nce,
Ulysses’dek� mot�vasyonlarını, davranışlarını da daha �y� anlıyoruz. 

Örneğ�n, Dubl�nl�ler’�n hergelel�k peş�ndek� “İk� Çapkın”ından b�r� olan
Lenehan, Ulysses’de kend�nden gençlerle takılan zevzek spor yazarı olarak
karşımıza çıkıyor; bu karakter�n de gerçek b�r gazetec� olan Matthew L�nehan �le
Joyce’un babasının arkadaşı, spor yazarı M�chael Hart’tan �lham aldığı artık
b�l�n�yor. Mart�n Cunn�ngham �se Ulysses’de hem �nsan�yetl�, Bloom’u anlayan
b�r k�ş� olarak, hem de kend�s� evde alkol�k eş� yüzünden S�syphos g�b� sürekl�
s�lbaştan yapmak zorunda olan Homeros sembol�zm� olarak karşımıza çıkıyor.
Portre’dek� V�ncent Lynch, Ulysses’de Stephen’ı yarı yolda terk eden arkadaşı
olarak var.



Ulysses’de Dedalus a�les�ne ve Dubl�nl�ler’den süregelen karakterlere b�r de
Bloom a�les� eklen�yor. Dedalus a�les�n� Joyce’un a�les� olarak tek tek
saptayab�lmem�ze rağmen, Bloom’ların gerçek hayattak� es�n kaynağının k�m ya
da k�mler olduğu bu kadar net değ�l; Bloom’ları Joyce’un hem kend�s�n�, eş�n� ve
kızını tasv�r ederek, hem de Dubl�n’den ve Tr�este’den tanıdığı k�ş�ler�n
özell�kler�n� kullanarak, böylece kend� hayat tecrübes�n� temel alarak yarattığı
kurgu karakterler� olarak görmek gerek�yor. 

Molly Bloom’un annes�n�n �lham kaynakları arasında Joyce’un Tr�este’de
İng�l�zce öğrenc�s� olan b�r Osmanlı Yahud�s�n�n olab�leceğ� düşünülüyor
örneğ�n. John McCourt, Joyce’un Tr�este yıllarını anlattığı Years of Bloom

k�tabında, Joyce’un o yıllarda yanında olan kardeş� Stan�slaus’un günlüğünde
bu öğrenc�y� “odal�sque” d�ye andığı, “şarkî” güzell�ğ�n�, gülümsey�nce gözler�n�
kapamasını, Türkçe, Arapça ve Yunanca konuşmasını tasv�r ett�ğ� pasajı aktarır
ve Bloom’u Molly’ye çeken Doğulu güzell�ğ�n kaynağını Tr�este’de sık sık
rastlanan bu kadın t�poloj�s� olab�leceğ�n� söyler.

Leopold Bloom karakter�n�n olası �lham kaynaklarının arasında Alfred Hunter
ve Albert Altman adlı Dubl�n Yahud�ler� �le Tr�este’dek� arkadaşı Italo Svevo
anılıyor (bu konuda güzel b�r özet şurada: (l�nk).

Bunların yanısıra, pek çok gerçek Dubl�n karakter� k�m oldukları tanınab�lecek
b�r b�ç�mde (ama kurgusal adlarla), pek çok gerçek Dubl�n karakter� �se gerçek
�s�mler�yle Ulysses’de var (Cunn�ngham’ın �lham kaynağı Matthew F. Kane
ayrıca da anılıyor örneğ�n; s. 676). K�tapların kurgusunun gerçekle böyles�ne
�ç�çe geçmes� onyıllar boyunca sorunlar yaratmış. Yayıncılar hakaret davası
korkusuyla Dubl�nl�ler’� basmak �stemem�şler; k�taplarda kend�n� tanıyan herkes
de gördükler�nden memnun kalmamış hal�yle. Ulysses’�n �lk yayımlandığı
yıllarda Dubl�n’de pek çok sohbet�n konusunun “sen� de yazmış mı?” olduğu
söylen�r. 

https://www.bloomsandbarnacles.com/blog/2020/02/19/who-was-the-real-leopold-bloom).


B�z�m g�b� tüm karakterler� Joyce’un k�tapları sayes�nde tanıyanlar �ç�n, kurgu
aracılığıyla öğrend�ğ�m�z, oturuşlarını, kalkışlarını, espr� anlayışlarını, b�r
durumda ne tepk� verecekler�n� h�ssetmeye başladığımız bu karakterler�n
aslında kanlı canlı �nsanlar olduğunu öğrenmek heyecan ver�c�, onlara sempat�
duymamıza yolaçan b�r durum; Dubl�n’de (Ulysses’�n b�r bölümünün mekânı
olan) Glasnev�n mezarlığında “S�mon Dedalus”un ya da “Mart�n
Cunn�ngham”ın mezarlarını z�yaret etmek, W�k�ped�a’da “Yurttaş”ın (gerçek
hayatta: M�chael Kusack) fotoğrafını görmek ben�m �ç�n heyecan ver�c�. Ama bu
yalnızca ben�m g�b� tur�stler �ç�n böyle; b�r de bu hayatı gerçekten yaşamış, bu
�nsanlarla hayatı paylaşmış olanlar var. 

Günümüzün en öneml� İrlandalı yazarlarından Anne Enr�ght, London Rev�ew
of Books’ta yayımlanan günce fragmanında (“Pr�ests �n the Fam�ly”, 18 Kasım
2021), böyles�ne tanınan, �y� okunan k�tapların “konusu” olmanın, Joyce’un
a�les�n� tanıyan a�lelerden gelmen�n, Joyce’un tasv�r ett�ğ� fak�rl�k, depresyon,
�nt�har, alkol�zm h�kâyeler�n� kend� a�les�nden, çevres�nden b�len, bunların pek
konuşulmak �stenmed�ğ� a�lelerde büyüyen Dubl�nl�lerde yarattığı karışık
h�sler� şöyle anlatıyor:

Sanıyorum, b�r geleneğ�n parçası olmanın ne anlama geld�ğ�nden bahsed�yorum burada; bu sadece bazı

k�tapları okuyup ş�vey� tanıdık bulmak meseles� değ�l. Metn�n hem �ç�nde, hem dışında olma h�ss� var; sah�pl�ğ�n

ya da tanımanın pek çok değ�ş�k b�ç�m� var. Bu duygular sadece estet�k değ�ller, şahs� duygular bunlar. Okur �le

çoktan ölüp g�tm�ş yazar arasındak� �l�şk�ler rastlantısal, ya da anekdota dayalı olsalar b�le, bunların b�r

yandan da soyaçek�mden geld�kler�n� h�ssed�yor �nsan. Ortak sükutlar, bu sükutların sakladığı her-türlü-sır b�r

tür ortak mülksüzleşt�r�lmeye dönüşüyor. Bu yüzden, bana İrlandalı yazarların Joyce hakkında ne h�ssett�ğ�

sorulunca, bu soru, ben�m �ç�n, anneannem hakkında ne h�ssett�ğ�m sorusundan pek farklı değ�l. Anneannem�

b�r �nsan olarak h�ç gerçekten tanımadım, ama bazı yönlerden ona benz�yor olmalıyım mutlaka. Ben de

okumayı ve bahçeyle uğraşmayı sev�yorum. Anneannem, bana kend�m� merak ett�r�yor. Onun bana a�t

olduğunu da b�l�yorum. 



Öykü



Dünya: Mahmur Ağızlar

''Olası değ�l kabul etmek

olası değ�l anlamak

olası değ�l kabul etmey� �stemek ve,

keşke anlasak demek''

                                                                                           
İlerl�yorum gündüzün sınırına doğru. Soğuk güneş tepemde – hava yağmurlu – toprak
kuru – yollar çamurlu – taşıtlar çakıllara takılıyor; ş�ddetl� rüzgarın uçurduğu kumlar
bastığımız yer – parçacıklarının kıyafetler�m�z� ıslattığı b�r�k�nt�ler – karşımdak�n�
görmüyorum, o ben� görüyor.

Karların arasındak� kaldırım neh�rler� arasında yürüyorum. Kaygan zem�nde yanan
ateş b�r tek ben�m tabanlarımda. Yarın’ı görüyorum, ben�mle selamlaşacakken Dün’e
doğru kayıver�yor; onun yutan aynasına doğru. Beyazlar er�y�nce herkes sem�z
hayvanlarıyla b�r yerlere g�tt�; hem de yerl� hayvanlarıyla – yaşasın yerl�-m�ll�l�k, Türk
hayvanlar! Bende h�çb�r hayvan yok, daha z�yade yayvan beden, ürkek el, t�trek d�z,
korkak gözler; adamotu ve çobanaldatan. Neye sah�p olmalıyım k�? Gömülü olduğum
gökyüzü z�f�r� karanlık, t�treşen, dalgalar hal�nde �lerleyen, akışkan, sıvı, opak-mat ve
bol ışıklı; yen� öte-dünya sorunsalı. İnanmıyorum. Şurada Bayan İşaret, çocuklarıyla
bu karakışta, karaduygudan ev yapmaya çalışıyor; �k� dal, üç ağaç – beş taş, b�r çakıl –
sek�z oks�jen, on sek�z karbond�oks�t – b�n ölüm, b�r yaşamdan. Sah�, �lerlerken
kalabalık hal�nde asfalt yoldan d�z üstü kayanların traf�k ışıklarında durmadıkları �ç�n
arabaların onlara çarptığını �zled�m.

Ve bununla b�rl�kte uzun, düzyazı ep�gramlara başladım:

‘’Ne r�yakar dünya, berraklıktan uzak / Ölümden korkulması �ç�n önce yaşamdan

korkmamak gerek / Ayaklarımızda bas�ret, eller�m�zde kehanet / B�r �lkkanun günü topluca

öldük. – b�r buluşma dünya, arkadaşlık acıyla / Daha koyul, daha esk�l karakışlar �ç�n

başlayışımız yakarıya / Aylak yorulmaz, avare gelmez �ş�nden gücünden / B�r karaduygudur

arduvaz beden�m�zle yaşamayı sağlayan bu �k�rc�ğ�n �ç�nde; yaşamanın ve ölümün.’’
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Süründün – karabağ nerede? Açılıyorum, var olmuş b�r adaya �lerl�yorum.
Mezkûr ada yalnızca ben�mle b�rl�kte topraklarını den�ze açıyormuş. Çamurlar
bundan dolayı kuma dönüşür ve yengeçler solucansı davranıp esk� formunda
yağmurda topraktan çıkıp bolca görünürmüş. Pupalar bolca oluşurken
açıldığında kelebek yer�ne kuşa da dönüşürlerm�ş. Ada pupa yelken görünmek
�sterm�ş, gökte (arduvaz reng�yle) pupa yelken �lerlerm�ş sonradan pupaya
dönüp ardından bıraktığı mammatuslara dalar bayılır �m�ş. Kalktığında
bayılmanın �k�l�s�n� anladığında ben varmış olurmuşum. Süründün – karabağ
nerede? Mezkûr ada, d�te, b�r z�h�n karanlığı – tar�h�; düşün, f�ks�yon, evren
askısı.

H�yerogl�fler böylece yazıya döker kend�n�. Yaratıcıdan tesk�n ed�l�r, z�f�r�
görüşte m�sk�n süpürgeotlarından yatakta uyur. Göğe bak der, göğe bak. V�tray
orada. S�tay�ş, asay�ş b�tt�. Aşağı bakıyoruz – sapağa. 





B�r Buluşma B�r Sohbet

   Herkes onu bahtsız b�r� sayardı. Hatta soyadı b�le b�r şek�lde gayrı c�dd� g�b�
duruyordu: Golovker. Böyles� b�r soyadı, refleks�f (*) olmaya yatkın m�yop
b�r�ne yakışıyordu. Golovker de tam tamına böyle b�r�yd� �şte.
  Okuldayken k�msen�n fark etmed�ğ� b�r t�pt�. Vel� toplantılarında öğretmenler
sadece mükemmel ve zayıf öğrenc�lerden bahsederlerd�. Golovker g�b� vasat
hall� b�r �lkokul öğrenc�s� �ç�n b�r dak�kadan fazla zaman ayrılıp üzer�nde
konuşulmazdı.
  Okuldak� etk�nl�klere katılmazdı Golovker. Res�m yapmayı ve ş��r okumayı �se
beceremezd�. Ş��r okurken ses�nde ve yüzünde herhang� b�r �fadeye
rastlayamazdınız.
   Beden eğ�t�m� dersler�ne g�rm�yordu. Ploskostop� bahanes�yle muaftı.
Ploskostop� (**) den�len şey�n ne olduğu �se meçhuldü. Sanırım beden eğ�t�m�ne
g�rmemek �ç�n uydurulmuş b�r bahaneyd�.
   Müz�k öğretmen� şöyle derd�:
   – Ses�n yok sen�n. Ama gal�ba ruh da yok. 
   Ardından da kederl� b�r şek�lde kaşlarını kaldırır ve eklerd�:
   – Şarkı söylemek k�m, sen k�m Golovker? …

   Golovker sosyal etk�nl�klere de katılmazdı. T�yatroya g�tmey� sevmezd�. İzc�
toplantılarında Golovker’e sorarlardı:
  – Sen b�r şeyle uğraşır mısın? Boş zamanlarında ne yaparsın mesela? Yoksa
koleks�yon f�lan mı yapıyorsun?
   – Evet… –d�ye cılız b�r yanıt ver�rd� Golovker.
   – Ne b�r�kt�r�yorsun?
   – İşte… B�r şeyler…
   – Ne mesela?
   – Para.
   – Para mı b�r�kt�r�yorsun?
   – Hı – hı..
   – Ne �ç�n?
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(*) Refleksivite: Kendi hakkında, kendi üzerine düşünen, kendisini bir obje gibi ele alıp bakabilen bir kişinin durumu.
(**) Ploskostopi: Düztabanlık.



   – Ne demek n�ç�n? Satın alab�lmek �ç�n tab� k�…
   – Ne alacaksın?
   – B�r şey �şte..
  – B�r şey ne demek? Ne alacaksın? Yanıt ver! Bak, topluluk senden yanıt
bekl�yor!
   – Kışlık b�r palto…

   Okulu b�t�rd�kten sonra Golovker enst�tüye g�rd�. Bu o zamanlar �nsanın
hayatını kurtarması �ç�n yegâne yol sayılıyordu. Ün�vers�telere g�rmek �ç�n her
yerde muazzam b�r rekabet vardı. Golovker daha �mt�nalı davrandı. Yan� taleb�n
ve rekabet�n neredeyse h�ç yaşanmadığı b�r yere başvurdu: Hıfzıssıhha
Enst�tüsü…
   Orada altı sene okudu. Y�ne aynı b�ç�mde, yan� �lkokuldak� g�b� s�l�k ve sess�z
b�r öğrenc�l�k sürdürdü. Etk�nl�klere katılmadı. Hocalara provokat�f sorular
sormadı. Kızlardan kaçtı. Şarap �çmed�. Spora kayıtsız kaldı.
   Golovker evlend�ğ�nde herkes şaşkınlıktan b�r hal oldu. Öyle ya, b�r kadının
gözdes� ve b�r�c�ğ� olab�lmek �ç�n Golovker’�n pek b�r çaba harcadığı
görülmem�şt�r. Bu yüzden de Golovker b�r seç�m objes� olamazmış g�b�
gel�yordu. Ama b�r�ne yeğleneb�l�rd� belk� de… Golovker, k�ş�sel özell�klere
sah�p b�r� kes�nl�kle değ�ld�…
   Her neyse, öyle veya böyle L�za �le evlend�. L�za Makovskaya Golovker’�n tam
zıttı b�r�yd�. Kızıldı, küstahtı ve alımlıydı. S�gara �ç�yordu, ağzı bozuktu ve
fakülten�n caz korosunda şarkı söylüyordu. Etrafında her zaman �y� g�y�ml�,
düzgün vücutlu gençler vardı.
   Herkes L�za’ya kur yapardı. Ama o evlenm�yordu. Beş�nc� sınıfta b�r çocuk
doğurdu. Küçük kız annes�n�n kopyasıydı. B�r de fakülten�n �deoloj�den
sorumlu Komsorg (*) yardımcısının…
   Uzatmayalım, L�za, omuzlarında ağır b�r yük taşıyan b�r kadına dönüştü.
Edeps�z ve h�ddetl� b�r konuşma tarzı vardı. Y�rm� beş�ne gelmeden feleğ�n
s�lles�n� yemey� ve hayatında hayal kırıklığına uğramayı başarmıştı…
   İşte böyle b�r anda ortaya Golovker çıkar. Sess�zd�r, çek�ngend�r. Kıza ç�çek
değ�l, çocuğa meyve ve sebze get�rmekted�r. Gönlünden geçen� �fade
etmemekted�r. Ufak tefek ev �şler�n� h�ç �t�raz etmeden yer�ne get�rmekted�r.
   B�r�nde oturmuş çay �ç�yor, yanında marmelat y�yorlardı. Çocuk paravanın
arkasında uyuyordu. Golovker kalktı. L�za şöyle ded�:
   – Uvertür fazla uzadı. Ya yatalım ya da ayrılalım…

(*) Komsorg (Rus. “Komsomolskiy Organizator” kısaltması): Komsomol (Komünist Gençlik Örgütü) Sorumlusu



   – Memnun�yetle. –d�ye yanıt verd� Golovker. –Yalnız b�r başka sefere yatalım.
Sadece Cuma günü kalab�l�r�m sende. Ya da cumartes�…
 L�za’nın ses� hırçındı:
   – Hayır, bu gece yatacağız. Ben öyle �st�yorum.
   – Ben de öyle �st�yorum aslında. –ded� Golovker. Ardından ekled�:
   – Kalırım. Yalnız daha sonra taks�yle g�tmem gerekecek. Eğer b�r ruble ver�rsen
yatarız. Borç olarak tab�…
  Böylece karı koca oldular. Ev�n erkeğ� b�r yemekhanede h�jyen sorumlusu
olarak çalışıyordu. Kadını �se çocuğu kreşe ver�p b�r fabr�kada �şe g�rd�. Rev�rde
görev yapıyordu.
  Sonra skandallar başladı. Hem de asılsız, temels�z olanlarından… Çünkü
Golovker hayatından memnundu, L�za �se değ�ld�…
   Golovker taks�tle b�r renkl� telev�zyon ve b�r dolap buldu. B�r zoomarketten
akvaryum satın aldı. Sonra b�r kooperat�fe g�rmey� düşündü. L�za bu duruma
şöyle tepk� verd�:
   – Neden? Ne değ�şecek k�?
   Sonra da şöyle b�r hükümde bulundu:
   – Heps� bu muymuş? Vay canına… Oysa yıllar uçup g�d�yor…
  L�za, nasıl den�r, yaşamı düşünüyordu. Çamaşıra ara ver�p ya da d�k�ş� b�r
kenara �t�p şöyle d�yordu: 
   – Bütün bunlar ne uğruna k�? D�yel�m k� �k� b�n börek daha yed�m. On �k� ç�ft
daha ç�zme esk�teceğ�m. On kere Baltık Ülkeler�ne g�d�p geleceğ�m… E–e–e–e…
  Golovker bu tür c�dd� şeyler üzer�ne düşünmüyordu. “Baltık Ülkeler� n�ye
hoşuna g�tm�yor?” d�ye soruyordu. Zaten genel olarak düşünmezd�. Öylece
yaşayıp g�d�yordu.
   Ama b�r gün Golovker çok c�dd� düşünmeye başladı. Bu kırk dak�kadan fazla
sürdü. Ardından şöyle ded�:
   – L�za, baksana… Ben b�r�nc� sınıftayken D�ma Fogel şöyle b�r h�c�v yazmıştı:
“Bob Golovker’�n kıçı üç kez daha gen�şt�r alnından.”. Duydun mu? O zamanlar
gücenm�şt�m buna ama ş�md� düşündüm de, çok normalm�ş. İnsanın kıçı
alnından daha gen�ş olmalı zaten. Hem de tam üç katı… Üşenmed�m, ölçtüm…
   – Beş yıldır bunu mu düşünüp duruyordun yan�?
   – Yok, bu bugün geld� aklıma…



   B�r yılın sonunda L�za Golovker’e hor bakıyordu. Üç yıl sonra �se tümüyle
nefret ett�.
   Golovker bunu h�ssed�yordu. Bu yüzden karısını kızdırmamaya özen gösterd�.
Akşamları oturup telev�zyon �zled�. Ya da komşusunun J�gul�’s�n� (*) tam�r
etmes�ne yardım ett�.
   B�rl�kte yattıkları çok nad�rd�. O da L�za’nın beklenmed�k b�r tuhaflığıyla
gerçekleş�yordu ancak. Sonunda da gözyaşlarıyla b�t�yordu.
 Derken göç dalgası başladı. İlk zamanlar bu �ş sadece başkalarını
�lg�lend�r�yormuş g�b�yd�. Ama kısa süre sonra tanıdıklar da �lt�ca etmeye
başladılar. Derken �ş arkadaşları ve dostlar da g�tt�...
  Yahud�ler, nasıl derler, uyanmışlardı. Aralarında sess�zce konuşuyorlardı.
S�gara kâğıtlarının hışırtıları yüksel�yordu…
   O çevrelerde b�rtakım özel evrak s�rkülasyonu yaşanıyordu. Dâh�l� b�rtakım
b�lg�ler yayılıyordu. Kend�ler�ne özgü b�rtakım �şler peş�nde koşuyorlardı.
   O günlerde Golovker yen� b�r şekle büründü. İlk günler �ht�yatla:
   – Hayd�, b�z de g�del�m… –d�yordu.
   Derken bu temayı daha c�dd� �şlemeye başladı. Ortaya argümanlar koydu.
Gab� denen b�r�n�n mektuplarından alıntılar yaptı,
  – Ben g�tm�yorum. –d�ye yanıtladı L�za. –Annem burada. Yan� mezarı… en
değerl� şeyler burada. Erm�taj…
   – On yılda b�r kez b�le g�tmed�ğ�n Erm�taj.
  – Evet, ama önümüzdek� cumartes� g�deb�l�r�m… Hem… Hem ben b�r Rus’um.
Tamam mı, ben Rus’um…
 – Keşke buradan başlasaydın �t�razlarına! –d�ye tepk� verd� Golovker;
gücenm�şt�, sustu… Sank� karısına suçunu �t�raf ett�rmek �sterm�ş g�b�
susuyordu.
   Evet, Golovker g�tt�. G�d�ş�, heps�nde olduğu g�b�, bunların �l�şk�s�nde de b�r
tür boşanma havası taşıyordu.
   İlt�ca den�len şey tuhaf b�r özell�k göster�yordu. Ya da belk� b�r tür yasallık...
İnsanlar nedense boşanamıyorlardı. Çünkü �k� eve çıkmak kolay �ş değ�ld�. Ama
�k� ayrı ülkede olmak zor değ�ld�. Bu yüzden göçmenler arasında çok fazla yalnız
�nsan vardı. Sadece erkekler değ�l, kadınlar da aynı durumdaydı. Her şey evde
k�m�n �n�s�yat�f aldığı ve ülkey� k�m�n terk ett�ğ�ne bağlıydı.
   Golovker üç ay İtalya’da kaldı. Ardından B�rleş�k Devletlere geçt�. 

(*) Jiguli: Küçük bir otomobil markası.



   Amer�ka den�len gömlek tam da Golovker’e göreyd�. Memleket�nde yarım
akıllı kahramanlar ve ahlaksız yetenekler kıymet görürdü. Amer�ka’da �se şerefl�
verg� ödey�c�ler ve düzgün çalışanlar… Golovker İng�l�zce kursuna g�tt�. Araba
kullanmayı öğrend�. Masörlük yaptı, kuryec�l�k yaptı, bekç�l�k yaptı. B�r sene
car–serv�ce’te çalıştı. B�r ç�ftl�kte tavşanlara baktı. Özel araçlarla havaalanında
yerler� süpürdü.
   Golovker b�r süre sonra taks� sert�f�kası sah�b� oldu. Ardından Delaware Nehr�
kıyısında b�r araz� aldı. B�r yıl sonra Lefferts Boulevard’a doğrudan
müteahh�tten satın aldığı b�r da�res� vardı.
  Taks�y� k�raya verd�. Araz�y� sattı. Paranın b�r kısmını devlet tahv�ller�ne
yatırdı. Kalan on dört b�n dolarla da “Al�–Baba” restorana ortak oldu.
 İy� b�r semtte oturuyordu. Kıyafetler�n� Bloom�ngdale’den alıyordu.
Oldsmobayl–R�ycıns’a b�n�yordu.
  Kadınlara karşı ölçülü ve sev�ml� davranıyordu. Onları pahalı olmayan �y�
restoranlara davet ed�yordu. Takılar ve kozmet�k ürünler� armağan ed�yordu.
Üstel�k sürec� aceleye ve oldub�tt�ye get�rm�yordu.
  Amer�kalı Golovker saygılı ve çek�ngen b�r k�ş�yd�. Hemşer�s� kadınların
çocuksuz olanlarını terc�h ederd�. Evl�l�ğ� �se düşünmezd�.
   Üç kez Avrupa’da bulundu. B�r kez İsra�l’e g�tt� geld�. İk� kez de Kanada’ya.
   Ev, da�re ve araz� alıp satıyordu. İşler� gayet �y� g�d�yordu. Doğuştan satışçıydı.
Başkalarının �lg�lend�kler� şeyler�n tems�lc�s�yd�. Yan� k�ş�sel özell�kler� yoktu.
Bu durumlar �ç�n anlatılan anekdot boşuna değ�ld�r. B�r müşter� satış
tems�lc�s�ne telefon eder ve sorar: “Brahms’ı sever m�s�n�z?”…
  Bütün bunların yanında Golovker aynı zamanda hem lütufkâr ve hem de
k�ş�sel başarı hırsıyla dolu b�r�yd�. Ender bulunan b�r b�rl�ktel�k…
   L�za �le yazışmıyordu. Dünyanın b�r ucundan d�ğer�ne yazmak öyle kolay �ş
değ�ld� elbette. B�r gezegenden b�r başkasına…
   Ama karısına da kızına da yardım ed�yordu. İlk zamanlar paketler yolladı.
Daha sonra bu �ş� para havaleler�yle sınırladı. 
   Bu da normal b�r durum… Ne de olsa ayrılmışlardı. Kızı �se zaten evlatlıktı.
Ama Golovker her nedense hep kızını hatırlıyordu. M�n� m�nnacık botlarının
�p�n� bağlayışını… Göğüslüğünün açılıp duran düğmes�n� �l�kley�ş�n�… Ya da
pantoloncuğunu g�yd�r�rken nasıl da kolayca kaldırıp s�lkeled�ğ�n�…
  L�za’yı �se hatırlamıyordu. Karısı görünmeyen, müphem b�r uzaklıktan
�barett�… Evet, öyle b�r şeyler var g�b�yd� ama ne ses� vardı ne de c�sm�… B�r tür
verg� da�res� yan�…



  Sonra b�r anda her şey değ�ş�verd�. Golovker’�n kafasında tam anlamıyla
sırnaşık b�r düşünce peyda oldu. Hem de öyle peyderpey f�lan değ�l, b�r anda…
ş�mşek g�b�! Golovker bu düşüncen�n kafasına saplandığı anı b�le anımsıyordu.
Saat b�rle �k� arası, ağustosun on yed�s�, seksen altı yılı… 
   Golovker arabasıyla of�se g�d�yordu. Kârlı b�r �ş� yen� kapatmıştı. On �k� b�nl�k
b�r kom�syon kalmıştı ceb�ne. Kal�tel� asfalt şosede arabası yağ g�b� akıyordu.
Golovker’�n üzer�nde açık yeş�l keten b�r takım elb�se vardı. Sol el�nde b�r
“Kent” s�gara tütüyordu.
   Derken b�r anda kend�ne yabancı b�r gözle bakmaya başladı. Ara sıra herkes�n
başına gel�r. Golovker esk� karısının gözler�yle bakıyordu kend�s�ne. İşte, kend�
arabasının d�reks�yonunda başarılı olmaya aday b�r �şadamı… V�cdanı tem�z,
cüzdanı ş�şk�n. Konforlu b�r of�ste sev�ml� b�r sekreter onu bekl�yor. Sağlığı
mükemmel. Homoglob�n m�? O da ne demek? Her şey� gayet �y�. Losyonlu c�ld�
pırıl pırıl. Pahalı ayakkabıları ayağını sıkmıyor. İşte, L�za böyle b�r adama
bakıyor. Bakıyor ve “nasıl b�r cevher� kaçırmışım?” d�ye düşünüyor…  
 Evet, Golovker’�n kafasındak� düşünce o gün gel�p musallat olmuştu: “Karısıyla
buluşmalıydı! ... O zaman karısı her şey� anlayacak ve �kna olacaktı. Golovker
�se sadece “e–e–e, nasılım?” d�ye soracak… Başka da tek kel�me etmeyecek… ““e–
e–e, nasılım?”, o kadar…
   Golovker kafasında memlekete dönüş anını kurmaya başladı. İşte, uçaktan
�n�yor. Otele g�d�yor. B�r araba k�ralıyor. B�n dolar bozduruyor. Olmazsa �k� b�n.
Ya da üç…
   Sonra karısına telefon ed�yor: “L�za mı? Ben�m… Ne demek k�m? Tanımadın
mı? evet, geç�yordum, uğradım. Doğrusunu �stersen ben too busy… Ama bugün
free… Pardon, İng�l�zceye geç�p duruyorum…”
  Güzel b�r restorandalar. Golovker s�par�şler� ver�yor. L�za’ya av kuşları.
Kend�s�ne haf�f b�r şeyler. B�raz kuşkonmaz, b�raz mus… Konyak mı? Cordon
bleu (*) y�yeb�l�r�m. Ermen� konyağı mı? Pekâlâ, get�r�n…
   Golovker L�za’yı eve bırakma sahnes�. Arabadan çıkıyor. Karısının kapısını
açıyor. “Elveda!”. Hemen ardından ekl�yor: “Ah, az daha unutuyorum, bunlar
da hed�yeler…”. Golovker L�za’ya saf�r b�r kolye uzatıyor. “Bu sen�n en sevd�ğ�n
taş…”. Ardından plast�k b�r torba, �ç�nde mav� t�lk� b�r Kanada kürkü. Olya �ç�n
b�r m�n� b�lg�sayar. B�r paket daha. İç�nde �k� ç�ft yünlü ç�zme.
   Ardından yumuşak b�r sesle soruyor:
 – Sana b�raz para bırakab�l�r�m �stersen? B�n beş yüz, �k� b�n dolar kadar.
Sembol�k b�r rakam…

(*) Cordon Bleu: içinde peynir ve salam bulunan, galeta ununa bulanarak kızartılan dana biftek sarma.



   Yumuşak ve ısrarlı b�r edayla zarfı uzatıyor.
   Karısı:
   – Gel �stersen…
  – Özür d�ler�m. Sabah erken b�r �ş görüşmem var. B�r anlaşma yapacağım.
Pamuk g�b� şeyler olab�l�r. Belk� de elektron�k, b�lm�yorum… Pazar �lg�m�
çek�yor.
   L�za:
   – Pazar mı? Dem�rc�ler m� yoksa Nekrasov Pazarı mı?
   Golovker tebessüm ed�yor:
   – Ben tüket�m p�yasasından bahsed�yorum…
   Akşam L�za otele gelm�şt�r. Golovker telefona sarılır:
   – Şampanya lütfen!
   Ardından:
   – Sen derg�ler� karıştır. Ben�m b�r �k� telefon görüşmem olacak. “Hello M�ster
Belyayeff! Golovker sp�k�ng. Dorıl Eycens� tems�lc�s�…”
   Şampanya �ç�lm�şt�r. L�za sorar:
   – Kalmam gerek�yor mu?
   Golovker yumuşak b�r sesle:
   – Değmez. Bu pür�ten memlekette kalmaya değmez…
   L�za sözünü keser:
   – Sen artık ben� sevm�yordun, değ�l m�?
   Golovker:
   – Bana bu soruyu sorma! Artık çok geç…
 
  İşte, kıyıda yürüyorlar. Erm�taj’a g�r�yorlar. İtalyan tuvallere göz atıyorlar.
Golovker şöyle d�yor:
 – Şu yeş�l�ms� T�ntorett�’y� alırdım aslında… Sormak lazım, belk� bu
Bolşev�kler�n satmak �ç�n b�r şeyler� vardır…
 …
   Karısıyla buluşma düşünces� Golovker’�n kafasından g�tm�yordu. Çok tuhaftı.
Aslında her şey başka türlü gel�şmel�yd�. İnsan �lk yıllar akrabalarını özler.
Sonra yavaş yavaş onları unutmaya başlar. En sonunda da onlara a�t dış
hatlarıyla b�rtakım anılar kalır aklında… Uzakta, ufukta kalmış müphem hatıra
konturları, o kadar…



 Oysa Golovker’�n durumu bambaşkaydı. İlk zamanlar L�za aklına b�le
gelmem�şt�. Sonra ara ara anımsadı. En sonunda da sürekl� esk� karısını
düşünmeye başladı. Hem de kend�s�n� b�le şaşırtan b�r heyecanla… Şaşırtan ve
aynı zamanda ürküten… 
 Kaldı k� düşündüğü şey sevg� de değ�ld� Golovker’�n. Esk� karısının
p�şmanlıkları da değ�ld�. Golovker sadece adalet�n, mantığın ve düzen�n
görkem�n� düşünüyordu.
   İşte, Nevsk� Caddes�nde yürüyor örneğ�n. B�r kooperat�f restorana (*) g�r�yor.
Etrafına bakıyor. Gözler�yle menüyü tarıyor. Ardından alçak sesle şöyle d�yor:
   – G�del�m buradan! …
   O kadar! “”G�del�m buradan!”. Başka da tek b�r sözcük yok…
 “Rusya” kareler� peş�n� bırakmıyordu. Tahayyül ett�ğ� res�mler b�rb�r� ardınca
geç�yordu kafasında. Adeta b�r duygular resm�geç�d� yaşanıyordu: şaşkınlıklar,
nefret, hoşgörü… Karşılaşılab�lecek her kare �le �lg�l� çok net şablon cümlec�kler
�ş�t�yor g�b�yd�. Örneğ�n herhang� b�r b�nanın cephes�ndek� tabelayı görünce:
   – Pardon, “G�provtorçermet” ne demek? (**)
   Ya da günlük yaşamla �lg�l� tesadüfî b�r rahatsızlık karşısında:
   – Bolşev�kler ben� gerçekten duygulandırıyorlar.
   Ya da b�r menü okurken:
   – F�yatlar, umarım Ruble c�ns�ndend�r?
   Ya da bugünkü �kt�dardan söz ed�l�yorsa:
   – Gorbaçov umarım b�r edeps�zd�r. Yoksa �kt�darda bulunan b�r �deal�s felaket
demekt�r.
   Ya da lâf Amer�ka’dan açıldıysa:
   – Amer�ka elbette b�r cennet değ�l. Yok, eğer cehennemse, yeryüzündek� en �y�
cehennem…
  Ya da abstrakt b�r ortamda d�llend�r�lm�ş b�r repl�k. Eğer çok şaşırtıcı b�r şey
olacaksa:
   – Fantast�ka! Bunu derhal dostum F�lly Kerry’ye anlatmam lazım…
 …
 Karşılaşab�leceğ� her vaka üzer�ne kafasında hazır repl�kler� vardı. B�r
restorandan çıkarken Golovker şöyle d�yecekt�r:
   – Henüz zıvanadan çıkılmamış. Ama bu da serv�s değ�l canım…
   Kötü b�r durum karşısında �se:
   – Böyles�n� Şanghay’da b�le gördüğümü hatırlamıyorum.

(*) Kooperatif Restoran: 1990’lı yıllarda açılmaya başlayan ve ailelerin işlettiği özel restoranlar.
(**) Rusçada kısaltmalar yaparak konuşmak/yazmak çok kabul gören bir durumdur. Her devlet dairesi, kurum, kuruluş vs. adlarını oluşturan
sözcüklerin ilk harfleri ve/veya heceleri birleştirilerek söylenir. Burada da benzer bir durum vardır ve Türkçede pek bir karşılığı olmayan “Devlet
Ticaret ve Tarım şirketleri organizasyon ve projelendirme enstitüsü” gibi bir kurumun kısaltması kullanılmıştır.



  Golovker sürekl� olarak b�r şeyler mırıldanıyor, b�rtakım jestler yapıyor ve
gülüyordu. İng�l�zce sözcüklerle Rusça olanları b�rb�r�ne karıştırıyordu. B�r anda
duruyor, dalıp g�d�yor ve suskun b�r hal alıyordu. Çok s�gara �ç�yordu.
 Sonunda g�tmes� gerekt�ğ�n� anladı. Sadece b�r b�let alması ve v�ze �ç�n
başvurması gerek�yordu. Bu teşebbüsü dört b�n dolara mal oldu. Bu m�ktara
b�let, otel, hed�yeler ve öngörülemeyen d�ğer masraflar dâh�ld�. 
  Ş�md� görece daha l�beral b�r dönem. Herhang� b�r provokasyon söz konusu
değ�ld�. para vardı…
  Belgeler�n hazırlanması üç hafta sürdü. B�let� on dört eylüle aldı. Mağazaları
gezd�, hed�yel�k şeylere baktı.
   Böylece ne kadar az tanıdığı ve arkadaşım olduğu da ortaya çıktı. Anne babası
ölmüştü. Kuzen� b�r kız vardı, o da Kazan’da yaşıyordu. Sınıf arkadaşlarıyla
yazışmıyordu. Onların �s�mler�n� b�le unutmuştu.
  Ger�ye b�r L�za �le kızı kalıyordu. Olyacık on üçünü doldurmuş olmalıydı.
Golovker’�n bu nar�n ve hüzünlü varlığı karşı besled�ğ� duygu sevg� değ�l, daha
çok alışkanlık bağıydı. Çok daha öneml�s�, yeryüzünde Golovker’e saygıyla
yaklaşan tek �nsan oydu.
   Annes� kend�n� cezalandırdığında Golovker’e sığınırdı:
   – Borya Amca, bana y�yecek b�r şeyler alsana! …
  Golovker kıza bağlanmıştı. Öte yandan annel�k ve babalık duygu ve sevg�s�
bambaşka şeylerd�. Annen�nk� her şeyden önce b�r f�z�ksel b�r duyguydu.
Babanınk� �se ruhsal b�r �lg�. Babalar yanlarında duran çocukları terc�h ederler.
Kan bağı olmasa b�le… Bu yüzden hırçın babalıklara kızgın analıklardan daha
nad�r rastlanır. Halk h�kâyeler�nde, masallarda b�le böyle yansıtılmıştır.
   L�za’ya b�r palto ve ç�zme aldı. Olga’ya �se gerçek b�r kürk ve laptop satın aldı.
Bunlara ek olarak gömlekler, kot pantolonlar, ayakkabılar ve çamaşır… B�rtakım
küçük hed�yel�k şeyler, tükenmez kalemler, radyolar, �k� ç�ft saat. Özetle, sadece
hed�yel�k eşyalar tam �k� val�z� �şgal ed�yordu…
   Golovker parasını b�re altı bozdurmayı başardı. Fayb�şevsk� d�ye b�r�ne yed�
yüz dolar verd�. Karşılığında Len�ngrad’da Muza d�ye b�r� kend�s�ne dört b�n
Ruble verecekt�…
  Golovker b�r Amer�kan havayolu ş�rket�yle uçtu. Her zaman olduğu g�b�
kend�n� müreffeh b�r tur�st g�b� h�ssett�. Laf olsun d�ye kend�s�ne b�r kadeh c�n
söyled�.
   – Blue g�ne and ton�c! –d�ye espr� yaptı Golovker, – c�ns ton�k!
   – S�z Polonyalı mısınız? –d�ye sordu hostes.
   “Demek k� aksanımız aynen kalmış” d�ye düşündü Golovker.



   Len�ngrad havaalanı h�ç hoşuna g�tmed�. Her şey gr� ve tekdüze g�b�yd�. Belk�
de reklam panolarının olmaması yüzünden böyle gelm�şt�. Kaldı k� buraya �lk
kez gel�yordu. Öyle denk gelm�şt� �şte. Otuz �k� yıl bu şeh�rde yaşamış ama
havaalanına b�r kez b�le gelmem�şt�. 
   “Memleket�me ayak basarken ne h�ssed�yorum?” d�ye düşündü. Sonra da özel
b�r h�sse kapılmadığını anladı.
 “Oktyabrskaya” (*) Otel�ne yerleşt�. Çok geçmeden Muza geld�, asab� b�r
kadındı, kuşkulu gözlerle sürekl� etrafı kolaçan ed�yordu. İç�nde para olan b�r
paket bıraktı ve g�tt�.
  Golovker korku, yorgunluk ve end�şe h�ssed�yordu. Otelde b�r saatten fazla
zaman geç�rd�, L�za’ya b�r türlü telefon edemed�. B�r şeyler ona engel oluyor ve
ürkütüyordu. 
   Golovker meğerse bu anı çok uzun zamandır bekl�yormuş. Son yıllar belk� de
hep bu beklent�yle geçm�şt�. K�m b�l�r, yaptığı her şey, her g�r�ş�m sadece L�za
düşünülerek gerçekleşm�şt�… Onun d�kkat�n� çekmek �ç�n…
   “Eğer gerçekten böyleyse”, d�ye düşündü Golovker, “k�m b�l�r ne kadar çok
şey geç�p g�tm�şt�r önümden farkında olmadan? Yaşıyorsun ama ne uğruna
yaşadığının farkında değ�ls�n! Ne uğruna para kazanıyorsun? Ne uğruna bu
kadar mal mülk ed�n�yorsun? Ne uğruna İng�l�zceye geçt�n?” …
   Golovker saat�ne baktı: dokuz buçuktu. Telefon numarasını hatırladı: dört, on
altı… Sonra �k� yüz ell� altı. Evet, aynen öyle... Dördün katları… Matemat�ğ�
tamamen unutmuştu. Ama telefonu hatırlıyordu; dört, on altı… Sonra on
altının kares�. İk� yüz ell� altı…
   Şaşkın Golovker kend� da�res�nde çalan telefonun ses�n� �ş�tt�. B�r�nc� düdük,
�k�nc�s�, üçüncüsü…
   – Efend�m? –d�ye L�za’nın ses� duyuldu.
   B�r san�ye geçt�, hemen ekled�:
   – Konuşsanıza! …
   Golovker ancak o zaman boğuk b�r sesle:
   – Golovker’�n da�res� m�? L�za, ben� tanımadın mı? –d�ye sordu. 
   – B�r san�ye, çaydanlığın altını kapatayım!
  B�r dak�ka kadar sess�zl�k oldu. Ardından sade, güvens�z b�rtakım sözcükler
�ş�t�ld�:
  – Geld�n m�? Umarım her şey resm�, yasalar uygundur! Nasıl? Eh �şte �dare
eder… Havuza g�d�yor. İşler�n nasıl? Seyahat m� ed�yorsun?
   Golovker b�r süre sustu. Sonra devam ett�:

(*) Ekim Ayı anlamında Oktaybr sözcüğü Ekim Devrimine istinaden sıkça rastlanan bir isimdir. 



 – İthalat, �hracat. Bunlar sen�n �ç�n �lg�nç şeyler değ�l. Küçük b�r �ş planlıyorum,
pamuk türü b�r şeyler…
   Sonra olab�ld�ğ�nce d�kkatl� olmaya çalışarak sordu:
   – Görüşeb�l�r�z umarım?
   Ve kend�nden oldukça em�n ekled�:
   – S�zlere vermem gereken b�r şeyler var. Sana ve Olga’ya…
   “İk� val�z armağan get�rd�m” demek �sterd� ama vazgeçt�
  – Yarın çalışıyorum. –ded� L�za. –Olyacık �se Nah�movsk�lere davetl�. Ertes�
gün provaları var. Uzun sürel�ğ�ne m� geld�n? Perşembe telefon etsene!
   Golovker �hmalkâr ve ş�kayetç� b�r sesle karşılık verd�:
  – L�za, saat daha on b�le değ�l. Kaç yıldır görmed�k b�rb�r�m�z�. İk� val�z hed�ye
get�rd�m. Ş�md� geleb�l�r�m! Arabayla?
   – B�zde o �ş b�r problem.
   – Taks� m� demek �st�yorsun? Araba k�ralarım…

  Evet, oto k�ralama bürosuna g�r�yor (Golovker kafasında öyle kurguluyor),
adam şöyle d�yor:
   – Sadece yabancılara h�zmet ver�yoruz.
   Golovker hayal kırıklığına uğramış g�b� gülümsüyor:
   – Ben �se… yan�… Aslında…
 – Sadece yabancılara ded�k! –d�ye tekrarlıyor adam. –Rusça anlamıyor
musunuz?
   – Zar zor… –d�ye yanıtlıyor Golovker ve İng�l�zceye geç�yor…

   L�za’nın ses� �ş�t�l�yor:
  – Yan�, �stersen gel! Ama… B�l�yorsun… Ben yan� çok erken yatarım. Hem,
nerdes�n k� ş�md�?
   – Oktyabrskaya’dayım.
   – Oradan burası kırk dak�ka sürer.
   – L�za!
   – Tamam, tamam! Bekl�yorum. Ama Olga’yı uyandırmayı düşünmüyorum…
  Bu arada b�ld�k Sovyet problemler� baş gösterd�. “Oto K�ralama” kapanmıştı.
Taks� bulmanın �se �mkânı yoktu. B�r araç geld�, durdu, Golovker’den b�r
Amer�kan s�garası aldı ve uzaklaştı.
  Golovker saat on �k�ye doğru geld�. Tam olarak on �k�ye çeyrek kala. Kapıyı
çaldı. Açtılar. Esk� karısı öyles�ne, b�raz da suçluymuş g�b� b�r edayla karşıladı:



  – G�r… H�ç değ�şmem�şs�n… Açık söyleyey�m, erken kalkıyorum… Evet, g�r,
g�r, otur… Kahve yapayım mı? … H�ç değ�şmem�şs�n ama… Şapka mı takıyorsun?
   Golovker’�n ağzında kel�meler umutsuzca döküldü:
   – “Borsal�no”, ş�rket�n…
   Ardından kafasındak� �ğret�, fıstık yeş�l� şapkayı çıkardı.
   Kahve, �ster m�s�n?
   – Zahmet etme!
   – Olya uyuyor doğal olarak. Köpekler g�b� yoruluyorum �şyer�nde…
   – Çok oturmayacağım…
 –Onu demek �stemed�m. Hayat g�tt�kçe daha da zorlaşıyor. Glasnost,
Perestroyka (*), m�llet d�ken üstünde, herkes b�r şeyler bekl�yor. Eğer
Gorbaçov’un ayağını kaydırırlarsa, ülke bunu kaldıramaz… Hed�ye m� get�rd�m
dem�şt�n? Teşekkür eder�m. Kapının arkasına koy. Val�zler� boşaltayım mı? Ger�
götürecek m�s�n?
   Golovker b�r anda güldü:
   – Postayla gönder�rs�n.
   – Yok, şaka yapmıyorum ben…
   – Boşver val�zler�. Söyle bakalım nasıl yaşıyorsun? Evlend�n m�?
   Son soruyu gayrı �ht�yar�, yüzünde tebessümle sormuştu.
   – Yok, evlenmed�m. Zaman mı var? Kahve �ster m�s�n?
   – Kahvey� nereden buluyorsun?
   – H�çb�r yerden.
   Neden evlenmed�n?
   – Hayat öyle gel�şt�… Yeter�nce erkek var, heps� de can atıyor �k� laf etmek �ç�n.
Kocalık �se c�dd� �ş. Sen evlend�n m�?
   – Hayır.
   – E–e–e, Amer�ka nasıl?
   Golovker daha önceden hazırladığı cümley� büyük b�r memnun�yetle sarf ett�:
  – B�l�yor musun, yaşadığın ülkeye saygı duymak muhteşem b�r şey. Sevmek
dem�yorum bak, saygı duymak…
   Sess�zl�k…
 – Ne get�rd�ğ�me bakmak �stemez m�s�n? Ölçüler�n tam geleceğ�nden em�n
olmak �st�yor �nsan.
 – B�ze bütün bedenler uyar. –d�ye karşılık verd� L�za. –B�l�yorsun, b�zler
bedens�z varlıklarız. Bu arada teşekkür eder�m. Başkası olsa bu nafakaları
get�rmey� de akıl edemezd�…

(*) Glasnost (Açıklık-Şeffaflık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma): Gorbaçov’un demokratik reform paketlerinin adı.



   – Bunlar nafaka değ�l. –ded� Golovker. –Bunlar, öyles�ne… Sana ve Olya’ya.
   – Ş�md� s�ze ne d�yorlar b�l�yor musun?
   – K�me?
   – S�ze �şte.
   – B�ze derken, k�me yan�?
   – Mültec�lere.
   – K�m d�yormuş
   – Gazetelerde yazıyorlar, “b�z�m yurtdışındak� hemşer�ler�m�z” d�yorlar. B�r de
“pek çok nedenden ötürü dışarıda yaşayanlar”…
  Yen�den sess�zl�k. B�r dak�ka daha geçerse kalkmak gerekecek. Golovker can
havl�yle ağzını açıyor:
   – L�za!
   – Hı–ı.
   Golovker b�rkaç san�ye sustu ve devam ett�:
   – Dans edel�m m�?
   – Ne?
   – Val�zde b�r radyo var.
   – Normal değ�ls�n sen. Olya uyuyor…
   Golovker sıtmaya tutulmuş g�b� hararetle düşünüyor, acaba b�r kadına başka
türlü nasıl kur yapılır? Nasıl? Hed�yeler kapının arkasında kaldı. Restorana
g�tmek �ç�n çok geç. Dans etmeye yanaşmıyor…
   An� b�r kararla:
   – Ben g�d�yorum. –ded�.
   – O kadar mı? … O–o, saat de b�r oluyor. Neyse, umarım telefon eders�n.
   – Yarın �ş toplantım var. Ufak b�r �ş üzer�nde çalışıyorum…
   – Sen y�ne de ara. Bavullar �ç�n de teşekkür eder�m.
  Golovker’�n kalb� val�zler �ç�n değ�l, �ç� armağan dolu val�zler �ç�n kırılmıştı.
Ama b�r şey demed�.
   – Neyse, g�d�yorum… –ded�.
   – Kusura bakma. Gerçekten de bayılmak üzerey�m yorgunluktan.
   L�za Golovker’� yolcu ett�. Merd�ven sahanlığına çıktı ve:
   – Hoşça kal ben�m yurtdışındak� hemşer�m. Ülke dışında yaşayan k�ş�…
 
 Golovker sokağa çıktı. İlk önce yağmur başlamış zannett�. Sadece s�st�.
Yoğunlaşmış s�s perdes� �ç�nde sarımtırak sokak lambaları süzülüyordu.
   Köşeden sallanarak ışıl ışıl b�r otobüs çıktı. Nereye g�tt�ğ�n�n b�r önem� yoktu.
Herhalde merkeze g�d�yordu. Şehr�n kenarından kıyısından çıkan b�r otobüs
başka nereye g�deb�l�r k�? …



   Golovker otobüse b�nd�. Para attı. Şoförün uykulu ses� �ş�t�ld�:
   – Sonrak� durak Ropş�nskaya, esk� Zelen�na, çevre yolu…
  Golovker otobüsten �nd�. B�r yanı uçsuz bucaksız tarla, d�ğer yan� uzayıp g�den
tuğla b�r duvar arasında buldu kend�n�. Çok uzaklarda, neredeyse ufukta b�r
yerde sarı ve pembe ışıkları t�treyen evler kararıyordu. B�r yerlerden, der�nden,
monoton b�r tuk tuk ses� gel�yordu. Sank� devasa b�r saat vurup duruyordu.
Yosun ve hastane atığı karışımı b�r koku gel�yordu. 
  Golovker son s�garasını yaktı. Saat b�r c�varı, b�r taks� durdurdu. Entelektüel
görünümlü şoför şöyle ded�: “Ç�fte tar�fe!”. Golovker kafasında otomat�k olarak
İng�l�zceye çev�rd�: “Dabl taks!”. Neden? En �y�s� sormamak. Hem Sovyet
Rubles� şu saatten sonra ne �ş�ne yarar Golovker’�n?
 Yolda şoför kooperat�f �şletmelerden bahsett�. Nuyk�n d�ye b�r�n� övdü.
Zabej�nsk� d�ye b�r�ne küfürler yağdırdı.
  Golovker �natla sustu. İç�nden kend�s�n� �lk kez yabancı yer�ne koyduklarını
düşündü.
   Sonra şoföre hesabı öded�. T�p�k b�r Amer�kan çakmağı hed�ye ett�. Muhatabı
teşekkür b�le etmeden çakmağı ceb�ne �nd�rd�.
   Golovker el salladı:
   – Amer�ka’ya gel�n! –ded�.
   – Benz�n�m yetmez! –d�ye b�r karşılık geld�.
  Otel�n önünde, aydınlık kaldırımda �k� kadın duruyordu. Kısa etekl�yd�ler. B�r�
yayvan hareketlerle Golovker’e yanaştı.
   – Del�kanlı, yabancısın gal�ba! Şehr� ve güzell�kler�n� gösterel�m �ster m�s�n?
   – Olur –d�ye ölgün b�r mırıltı döküldü Golovker’�n dudaklarından.
   Ardından ekled�:
   – Ama s�gara b�tt�.
   Kadın koltuğuna g�rd�:
   – Bardan alırsın canım…
  Golovker kadının uzun ve sedef�ms� tırnaklarını, ayağında arkası olmayan
ayakkabılarını fark ett�. Üzer�nde kocaman b�r haç ve “Ekstrasens Altşuller”
yazılı tr�ko b�r t�şört g�ym�şt�. İşvel� ve �natçı bakışlarını üzer�nde h�ssett�.
Duyulur duyulmaz b�r sesle sordu.
   – Pardon, s�z fah�şe m�s�n�z?
   Yanıt şu şek�lde patladı:
   – İğrençleşmek zorunda mısınız? Ben de Avrupalı tur�stler kültürlü sanırdım.
   – Ben Amer�ka’danım. –ded� Golovker.



   – Hem de… Neyse, Sen şu ş�şkoya b�r üçlük toka et bakalım!
   – Para sorun değ�l…
  Golovker’�n b�r anda kend�ne güven� geld�. Ne de olsa şu yaşananlar b�raz
olsun Batıdak� yaşam tarzını anımsatmıştı.
  Beş dak�ka sonra barda oturuyorlardı. Alçıdan dökülmüş den�z kabukları
arasında gözlerden g�zlenm�ş lambalar ortama loş b�r sarılık katıyordu.
Golovker’e esk� moda gelen b�r müz�k çalınıyordu. Masalar arasında b�r b�ç�mde
Has�d�ler� andıran garsonlar dolanıyordu.
   Golovker Mont�cello bölges�nde yaşayan Has�d� cemaat�n� anımsadı. Günlük
yaşamın renkl� ekranında göster�len b�r tür s�yah–beyaz fragman g�b�yd�ler… 
   Barda oturuyorlardı. Havada karamel, ıslak ayakkabı ve yakındak� çöplükten
yükselen çürük yosun kokusu asılıydı. Bankın ger�s�nde subayı andıran b�r
erkek yüksel�yordu. Golovker adama b�rkaç dolar uzattı ve:
   – C�n ton�k! –ded�.
   Hemen ardından �kaz ett�:
   – Ama l�monsuz!
   Kadeh� tepes�ne d�kt� ve kend�n� daha �y� h�ssett�.
   – Adınız ne? –d�ye sordu.
   – Annec�ğ�m Lüsenka derd�. Yoksa Lüdm�la da olur…
   Golovker temk�nl�yd�:
   – Ben de Ruslan.
  İk� c�n daha söyled�, b�r paket s�gara aldı. İy� ve cömert olmak �st�yordu. Şöyle
fısıldadı:
   – T�p�k b�r Layza M�nell�’s�n�z
   – M�nell� m�? –d�ye tekrar ett� kadın ve Golovker’�n böğrüne sertçe b�r d�rsek
attı.
   – Rüyanda görüyorsun anlaşılan…

  Bell� k� burada Lüdm�la’yı tanıyorlardı. Kadın b�r�ler�ne el salladı. B�r�ler�n�
görmezden geld�: “Özür d�ler�m, ben oturacağım…”. Hatta Golovker’�n hesabına
b�r�ler�ne b�r şeyler �kram ett�.
  Ama bunlar da Golovker’�n hoşuna g�tt�. Kend�n� muhteşem h�ssed�yordu.
Garson el�ndek� teps�yle kend�s�ne dokunduğunda Lüdm�la’ya eğ�ld�:
   – Henüz zıvanadan çıkılmamış. Ama bu da serv�s değ�l canım
   Kazara üzer�ne b�ra döktükler�nde �se şöyle ded�:
   – Böyles� Şanghay’da b�le başıma gelmem�şt�…



 Yanında s�yasetten konuşulmaya başlandığında Golovker şöyle b�r �fade
kullandı:
  – Gorbaçov umarım b�r edeps�zd�r. Yoksa �kt�darda bulunan b�r �deal�s felaket
demekt�r.
   Amer�ka’yı sorduklarında da yanıt bell�yd�:
   – Amer�ka elbette b�r cennet değ�l. Yok, eğer cehennemse, yeryüzündek� en �y�
cehennem…
   Golovker �k� kez aynı cümley� kurdu:
   – Bunu derhal dostum F�lly Kerry’ye anlatmam lazım…

   Derken Golovker b�r�ler�yle tartıştı. B�r şeyler kanıtlamaya çalıştı, �dd�alaştı…
B�r�ler�ne kalem, kravat ve saat�n� verd�…
  Sonra da m�des� bulandı. B�r�ler� onu merd�venlerde sürükled�. Golovker
yumruk attı ve ve “Ben B�rleş�k Devletler vatandaşıyım!” d�ye bağırdı. 
  Daha sonra neler olduğunu �se hatırlamadı. Uyandığında odasındaydı,
yalnızdı. Lüdm�la ortalıkta yoktu. Doğal olarak cüzdan da…
   Golovker uçak b�let� ayırttı. Duş aldı. Kahve bulmak amacıyla aşağı �nd�.
 Holde Lüdm�la’nın kend�s�ne seslend�ğ�n� duydu. Hâlâ aynı t�şört vardı
üzer�nde. Yanına yaklaştı, süzdü ve şöyle ded�:
   – Paranı sakladım, kaybolmasın d�ye…
   – K��p �t! –d�ye karşılık verd� Golovker, –S�zde kalsın!
  – Ay, –d�ye küçük b�r çığlık attı Lüdm�la, –gerçekten m�?! Tab� ya… Ne fark
eder k�! Yeter k� savaş çıkmasın…
  Golovker ancak Pan–Am uçağında sak�nleşeb�ld�. P�lotlardan b�r� s�yahtı.
Golovker bu duruma çok çok memnun oldu. Gerç� zenc� p�lot suratı asık ve
konuşmayan b�r t�pt� ama… Ona karşılık kab�n görevl�s� kız yeter�nce
konuşkandı, t�p�k b�r Amer�kalıydı…
 
   Yazın karımla b�r yazlık aldık. Bankaya uzun vadel� borçlanma �ş�nde Golovker
yardımcı oldu. Oldukça sıradan ve ölçülü davrandı b�ze karşı. Ara sıra
İng�l�zceye geç�ld�. Ters� de oldu. Karım sess�zce kulağıma eğ�ld�:
   – Ron F�ny neden yapmıyor bunu?
   – Ney�?
   – İng�l�zce sözcüklerle Rusçaları b�rb�r�ne karıştırmıyor?
   Yanıt verd�m:
   – Çünkü F�ny her �k� d�l� de mükemmel b�l�yor.



   Evet, Borya Golovker’le tanışmamız da böyle oldu. 
  Geçen ay haftalık mültec� gazeteler�nden b�r� Golovker’le b�r röportaj yaptı.
Rusya seyahat�yle �lg�lend� muhab�r. İşadamı ve toplum adamına (Golovker bu
arada büyük b�r �şadamı ve L�tfon’un (*) büyük bağışçılarından b�r� olmuştu)
her türden sorular yöneltt�. Örneğ�n:
   – Demek, y�ne de döndünüz?
   Golovker gülümsemey� kest� ve katı b�r �fadeyle yanıtladı:
   – Özgürlüğü seçt�m.

(*) Litfond (Rus. “Literaturnıy Fond” kısaltması): Edebiyat Fonu. Zor durumda bulunan edebiyatçılara ve bilimcilere maddi destek sağlayan bir fon. 





 Türk edeb�yatında özell�kle son yıllarda yen� b�r edeb� tür olarak parlayan
küçürek öykü; esasen Beydeba, Ezop ve Mevlana’dan b�zlere m�ras kalan b�r
anlatı türüdür. 20. yüzyılın son çeyreğ�nden sonra hızlı tüket�m çağına uygun
yen�den yapılandırılan bu tür, modern �nsanın çağcıl sorunlarına şok etk�s�
yaparak d�kkat çeker. Küçürek öykü, organ�k beslenemeyen, kend� fıtratına
aykırı b�r b�ç�mde yaşamak zorunda kalan / bırakılan toks�n yüklü çağımız
�nsanına ver�len takv�ye v�tam�n hapları g�b� onu ayakta tutmaya çalışır. Hala
b�r umut olab�leceğ�n� anlatmaya çalışır. Köprüden önce son çıkış levhası
g�b�d�r, küçürek öykü. Değerler�n� hız çağına kurban eden �nsanoğluna
hayatın fan�l�ğ�n� ve kısalığını hatırlatarak telk�nlerde bulunur. Kap�tal�st
anlayışın get�rd�ğ� şatafatlı, çok ama gereks�z eşya �le dolu hayatlarımızı
sadel�kle değ�şt�reb�leceğ�m�z ölçüde güzelleşt�r�p anlamlandırab�leceğ�m�z�
haykırır. B�ze “Dur!” der. “Yavaşla!” der. “Geç�p g�tme” der. “Yükler�n� bırak,
fazlalıklarını at ve arın!” der.  

  Bu bağlamda Ramazan Korkmaz’ın bu dev�rdek� edeb� �şt�yakın neden
küçürek öyküye kaydığına da�r şu tesp�t� oldukça d�kkat çek�c�d�r: “Modern
�nsanın süre/zaman sorunu ve yer/yerleşme, ‘yer ed�nme’ çabası küçürek
öyküler�n kalkış noktasıdır. Z�ra hızlı tüket�m çağının �steml� b�r ürünü g�b�
ortaya çıkan ve genel anlamda dağınıklığa karşı b�r protesto olan ( Pr�tchett
1998: 15) küçürek öyküler, akreple yelkovan arasına sıkışan özgür görünümlü
ama bürokras�n�n kâğıttan kelepçelerle tutukladığı çağcıl mahkûmların
kend�n� fark ett�kten sonrak� çığlığı g�b�d�r: kısa, kesk�n, t�z.” (*)

(*) Ramazan Korkmaz- Mutlu Deveci, Türk Edebiyatında Yeni bir Tür Küçürek Öykü, Akçağ Yay., Ankara 2017, s. 19



 Küçürek öykünün hacm�n�n en fazla ne kadar olması gerekt�ğ� �le �lg�l� b�rçok
görüş öne sürülmüştür. Ancak ben “Çığlık ne kadar kısa olursa o kadar
etk�l�d�r, aks� takd�rde nağmeye dönüşür.” d�yen Ramazan Korkmaz’ın
tesp�t�n� oldukça yer�nde bulduğum �ç�n küçürek öykünün hacm�n� en fazla
100 sözcükle sınırlandırıyorum. Kend� yazmış olduğum öykülerde de bunu göz
önünde bulunduruyorum. Öykümü gereks�z sözcüklerden arındırmayı ne
kadar başarırsam okuyucuya h�ss�yatımı, derd�m�, tesp�t�m� o derece etk�l� b�r
b�ç�mde vereb�leceğ�m� düşünüyorum. Onları b�r sözcükle de olsa �şlev�
olmayan b�r şeyle buluşturmak �stem�yorum. Tumturaklı �fadelerden
kaçıyorum. “Az, çoktan çoktur.” mottosuyla hareket ed�p sadel�ğ� ve
�şlevsell�ğ� yücelt�yorum. Bunu amaçlıyorum, çünkü zaman esk�s�nden daha
hızlı akıp g�derek b�zler� ölüme yaklaştırıyor. Hayatın �ç�nde b�ze sıradan gelen
ancak hayret ve fark edersek anlam kazanacak sayısız durumu, h�ss�, olguyu
okuyucuya projektör tutarak sunmayı bu çağın ruhuna daha uygun
buluyorum. Res�m yapmıyorum, fotoğraf çek�yorum. Bet�mleme yapmıyorum,
göster�yorum. Öykünün başını ve sonunu bel�rs�z bırakıp öykünün
okuyucunun z�hn�nde dolaşmasına �z�n ver�yorum. B�r nev� okuyucuyu da
öykümü tamamlayan b�r unsura dönüştürmek �st�yorum. 



Dört Küçürek Öykü:
Haset, Tohum, Sıradak� ve Sabır

HASET

Kuyruğunu açıp bana doğru arzı endam eden tavus kuşuna, Ç�rk�n ayaklarına bak asıl sen!
d�ye kızgınlıkla söylend�m. 
Sanırım beş on metre anca yürümüş olmalıyım.
Ayağım taşa takılıp düşmeden önce.

TOHUM

Küçük kız, babasının cenazes�ne g�derken annes�ne sordu: Anne, babamı neden b�z�m
bahçeye ekm�yoruz?

SIRADAKİ

En büyük hayal�n gerçekleşt�. Ne düşünüyorsun?
Bu da değ�lm�ş.

SABIR

Artık h�çb�r şey� beklemeyecekt�m. 
Beklemek �nsanı yoruyordu, mutsuz ed�yordu. 
İnsan neden bekleyerek kend�ne ez�yet ets�nd� k�… 
Kend� kend�me bunları düşünürken z�l ses� �le �rk�ld�m. 
Gelen sütçüydü.
Ona yoğurtlarımın sulandığından bahsett�m.
Yoğurdu buzdolabına koyduktan sonra b�r gece kaşık vurmadan beklet�rsem taş g�b�
olacağını söyled�.

Sayfa 138





Nark�ssos Yaşasaydı

Koskocaman açtım gözler�m�. Ufukta vapur düdüğü. Oysa ne vapuru ses�nden, ne
dalgayı den�zden ayırab�l�yorum. Erguvanlar açmış, ç�çekç�lerde patlak göbekl�
papatyalar, yolun sonunda benekl� benekl�, çürümeye yüz tutmuş b�r çınar ama fal taşı
g�b� açılmış gözler�mde bunların b�lg�s� yok. Baharın ortasında, bahardan yazı, yazdan
sonbaharı, sonbahardan kışı çıkaracak hal�m kalmamış. Heps� b�r d�yeb�l�r m�y�m?
D�yemem, demem �ç�n b�r�n b�lg�s�ne sah�p olmam gerek�rd�. İk� �le b�r arasındak� fark
da kalmadı bende. 

Sıcak, soğuk, neml�, kuru, ateş, su, hava, toprak, �s�m, sıfat, d�l �le d�l�n tems�l ett�ğ�
gerçekl�k… Her şey uçup g�d�verm�ş, üstüme gelen yığın yığın b�r çokluk, �nsanlara
bak bak dur. Vapurdan �nenlere, �nen kalabalığın suya fırlatılmış efervesanlı tablet
g�b� saçılmasına... Hayal etmek �st�yorum, herkes tek tek nereye g�tt�, ne yaptı, ne
yapacak, b�rb�rler�yle olmuş ve olası bütün �l�şk�ler… Bu hayal� bütünlükler�n tam
b�lg�s�ne sah�p olmak �st�yorum, olmaya çalıştıkça da elden kaçıyor tab��. 

Bunca zaman neredeyd� bu göz? Yolda konvoy oluşturan taks�lere, s�m�tç�lere,
otobüslere, otobüs bekleyenlere ve sürekl� değ�ş�me, sürekl� harekete... Anlamaya
çalışıyorum ve anlamadıkça hırçınlaşıyorum. Neredeyd� bu göz? Bunca zaman nereye
baktı? Baktıysa da ne gördü? Gördükler�m�n b�lg�s�ne ulaşmaya çalışıyorum, oysa b�r
hafıza yok. Şek�l yok, tasarım yok, sadece kend�n� salmış madde. Ağzı faraş g�b� açılmış
çöp arabasından dökülenler daha �y�d�r. Öyle b�r formsuzluk. Sınırların yok olması,
sınırsızlık, sınır b�lg�s� yok artık. Sınır b�lg�s�n�n ortadan kalkmasıyla geçm�ş, bugün,
gelecek, yakın, uzak, öte, ber�, uzun, kısa kavramları artık yok. Görece b�le yok, göre
kalmamış çünkü. 
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Han� ya bu gözler onca zaman gururla bakmıştı? Anladığından em�n, kend� anlatısına
�nanan ve el�ne geçen� hep o çözüme bağlarken �ç� t�treyen. Çözüm müydü? Çözümdü
ya da değ�ld� ama hep b�r ereksell�k peş�nde, o gelmem�ş ve belk� de gelmeyecek ereğe
hayran bakakalış. Geçm�şten ger�ye bunlar kaldı da, Ş�rket-� Hayr�ye vapurları �le kıyı
arasındak� boşluk ve �skele babasına z�ftl� halat atan adamlara bakarken, ben ne
görüyorum? Kalabalığa b�r de bu açıdan bakıyorum ve Ş�rket-� Hayr�ye vapurundan
çıkacak b�r grup �nsan yaratıp bu grubu baktığım yığına bağlamak ve feraset zeng�n�
anal�zler yapmak… Yapab�l�yor muyum? Bu gözler bu t�p şeyler görmüş müydü h�ç? Ne
görmüşlerd�? Hatırlamamakta d�ret�yor, d�rett�kçe anlamamaya devam ed�yorum. Tek
hatırladığım hep önüme bakıyordum. B�r yokuş çıkıyordum, yokuşun adını asla
b�lmed�m. H�ç umurumda olmadı çünkü. Pek�, umurumda olan neyd�? O zaman,
sıcağı soğuktan ayırıyorken, kışın palto g�ymey� akıl ed�yorken, ney� anlıyordum? O
zaman bakmıyor muydum? Nereye bakıyordum? Del�ler g�b� düşünüyorum.

Yokuşu çıkarken, Tekn�k Okul’a bakıyorum. Sonra Teşv�k�ye Cam��’n�n oradak�
göbeğe varıyorum. Cafelerde �nsanlar, sınıfsal, sosyo-kültürel, tüket�m prat�kler�
açısından, toplumsal c�ns�yet �l�şk�ler�ne, kılık kıyafet�, saç sakal şekl�ne, ses tonuna,
köpekler�ne, yed�kler�ne, �çt�kler�ne göre sınıflandırılab�lecek, b�rb�r�yle
�l�nt�lend�r�leb�lecek �nsanlar ama onlara böyle b�r şevkle bakmıyorum. G�ys�ler�
aklımda kalmıyor, konuştuklarına kulak kabartmıyorum. Anlayamama pan�ğ�,
anlamama, anlamamış olma bas�rets�zl�ğ�ne dönüşüyor. Oysa b�razdan “tüket�m
prat�kler�” kavramı beyn�m�n b�r köşes�ne yerleşecek ve �k� adım ötemdek� C�ty’s’e
bakıp, aklıma �lk gelen AVM’lerden Kanyon ve İst�nye Park ve Cevah�r’�
düşüneceğ�m. Ne düşüneceğ�m çoktan bell�. Vapura bakarken ne düşünüyorsam onu.
Çokluk, sınırsızlık, efervesan, değ�ş�m, akış… Anlamak �st�yorum d�yeceğ�m,
Cevah�r’de hang� t�poloj�, İst�nye Park’ta hang� kültürel sınıf, dükkânların türler�ne
göre dağılımı, moda, duruş, genellemeler, çıkarsamalar… Herkes� b�r b�r, herkes�
bütün olarak, herkes� gruplar hal�nde ayırıp farklılıklarını tanıyana kadar düşünmek…
Bence bunu �stem�yorum. Bunu �st�yordum ve yapıyordum zaten. Ama bunun adı
kend�n� düşünmekt�.



Ş�md� tüm bunlar bana düşünülemez gel�yor. Peş�nde olduğum �nsansızlık, �nsan
dışına duyduğum büyük arzu. Üçgenlere, çemberlere, teğete, s�nüse, kos�nüse
tanjanta duyulan büyük arzu. Etten kem�kten �nsanlara değ�l k�lden ve mermerden
heykellere âşık olmam… Bu düşünülemezl�ğ�n düşünülemezl�ğ�n� �t�raf anından
�t�baren yeş�l, mor, kırmızı, d�kdörtgen, çember, küp, pr�zma, esk�, yen�, yüksek, alçak
kend�n� formsuz madden�n b�l�nemezl�ğ�ne salıyor. Koskocaman gözler… İt�raf
etmel�y�m k� meraksızca bakıyor, pan�k �çer�s�nde, merak ed�yormuş takl�d� yaparsam
sank� pan�ğ�mden kurtulacakmışım g�b�. Ve tıkayıcı sorularla o sorulara ver�len bol
değ�llemel� bol olumsuzlamalı cevaplarla bakıyor. Neredeyd�m bunca zaman? Bu
sokağın adı ne? Bu sokağın adı ne d�ye soruyorum çünkü bu sokağın adını b�lmezsem
b�razdan neredeyse şeh�rden, o kutsal şeh�rden taşraya, küçücük b�r yere taşınmak
zorunda kalacağım. Adını b�lmek zorundaydım. Bunun g�b� b�rçok b�l�nmeyen hayat�
ayrıntı.

Oysa bakıyorum k� b�r ara devasa Beş�ktaş’tak� üst geç�d� kaldırmışlar. Daha bugün
fark ett�m. Belk� senes� dolmuştu. K�m b�l�r ne zaman kaldırdılar? Değ�ş�m karşıtı,
değ�ş�mden korkan bakışlar ama değ�ş�m�n ortasına fırlatılmışlığı da çoktan kabul
etm�ş. Pes etmek b�r nev�, ama bu koskoca, artık kend�ne b�le bakamayan gözlerle zor.
En kolayı karşıtlıklar kurmaktır k� form olmadan karşıtlık kurulamayacağından, bu en
temel �nsan� düşünüş b�le el�mden g�tm�ş. Sah�, Beş�ktaş sah�l�nden Osmanbey
metrosuna kadar “Ben neye baktım? Ney� göremed�m, ney� anlayamadım? Ney�
anlıyordum da anlamamaya başladım? Neden artık anlamıyorum? Anlamamamın
sebeb� her neyse buna karşı nasıl b�r önlem alırım?” c�ns� sorular aslında çok boş. Z�ra
sınırınızın kalmadığını, daha doğrusu sınır ve ölçü b�lg�n�z�n olmadığını, kabul etme
noktasına vardıysanız, s�z�n �ç�n artık zaman ve mekân arasında b�le karşıtlık
kurmanız, yan� en temel soyutlamayı yapmanız �mkânsızlaşır, soyutlamalarınızdan
uzakta, anlamak üzer�nde h�çb�r �dd�anız kalmaz. Boşu boşuna sorarsınız “Ben nereye
bakıyordum?” “Ne düşünüyordum?” Arka�k b�r “geçm�şten ders alıp geleceğe yatırım
yapmacılık” havalarda uçuşur, şansınız varsa den�zden haf�fçe ölü balık kokusu alır
onu taze rüzgârla b�rleşt�r�r ve sev�n�rs�n�z ta k� “Ben ne düşünüyordum?” “Nereye
bakıyordum?” d�ye sorana kadar.



Buram buram fem�nen hanımlarla erkekl�ğ�n k�tabını yazmış beyler�n, bu karşıtlık
m�nval�nde ıslah ed�lm�ş, of�s ortamında kala kalmaktan fena halde sıkılmıştı, çünkü
koskoca of�ste esk� püskü kıyafetler�, yol yordam b�lmeyen tavırları, sakarlığı, güvens�z
duruşu, utangaçlığı ve renks�zl�ğ�yle kend�s� b�r başına cümbüşe dönüşmüştü, elbette
k� cümbüş onun �ç�n değ�ld�. Kravatı hep yamuk, b�r omzu hep haf�f öne kayık,
bademc�ğ� bell� bel�rs�z boynu, sık sık traş etmey� unuttuğu seyrek sakalları sayes�nde
sıkılmaktan patlama noktasına gelm�ş �nsanlardan mürekkep, yoğun tempolu çalışma
ortamının eğlences� olmuştu. B�r yandan da alab�ld�ğ�ne d�ş b�l�yorlardı ona, h�çb�r�ne
benzem�yordu, olanca renks�zl�ğ�nde göze batacak kadar farklıydı. Parfüm
kullanmıyordu, kullandığı deodorantın ne olduğu yanına gelsen�z anlaşılmazdı ama
ter de kokmuyordu. Saçları kulaklarına kadar uzamıştı, pek tarak yüzü gördükler� de
yoktu, saç olsun d�ye oradaydılar, b�r modaya a�t değ�ld�ler. Gözlükler� de ona h�çb�r
hava verm�yordu, ne otor�ter ne entelektüel, sadece görsün d�ye oradaydılar.
Omuzları dardı, spor yapmadığı her hal�nden bell�yd� ama göbek de bağlamamıştı. İçk�
�çmezd�, s�gara kullanmazdı, futbol muhabbet�nden, pol�t�kadan hoşlanmazdı. Ses�n�
yükseltmezd�, el�n� kaldırmazdı ama ona ver�len bütün yükümlülükler� de kend�
kafasına göre yer�ne get�r�rd�. Of�stek�ler� bağlayan bağlar, sorumluluklar, gına gelme
noktasında b�le dayanmalar, o fedakârlıklar, o acılar sank� onda yoktu. Çoluk çocuğu
yoktu, eş� yoktu, annes� babası yoktu. İlk bakışta, öyle kend� kend�ne yeten b�r adamdı
�şte. Konuşmuyordu. Ş�kâyet etm�yordu, anlayışla karşılıyordu ve her zaman kend�
b�ld�ğ�n� yapıyordu. 

Rahatsızdılar, kend�ler�ne m� benzetmek �st�yorlardı, kend� yazıya geçmem�ş
kurallarını mı dayatmak �st�yorlardı yoksa �şten atılmasını sağlamayı mı? Çok büyük
�ht�malle, �lk �k�s� çünkü �şten attırmayı başarsalar sank� kend�ler� yen�lecekt�. Abuk
sabuk şakalar yaptılar. Kend�nden ve güzell�ğ�nden em�n genç hanımlardan b�r�
onunla açık açık flört etmeye çalıştı, şakacıktan tab��. Ac�z b�r şakaydı, tahm�n
ed�leceğ� üzere. En süslü, en alımlı, tam makyajlı hal�yle sırnaşıp, buğulu b�r sesle �k�
ç�ft laf ett�. Azıcık da sürtündü. Şakanın arkasındak� plan bell�yd�, ağzından b�r yemek
randevusu kapıp, self�e’ler�n� çek�p yemek sırasında of�sten “çocuklara” restoranı
bastırıp, gülmekten yarılmak. O �se renk vermed�, üstüne düşünmed� belk�, hatta
tensel temas çabalarını fark etmem�ş b�le olab�l�r ya da �ç�nden ger�l�m yapmıştır da
bell� etmem�şt�r. Kısacası, o randevu asla gelmed�, konuşmalar beş dak�kayı asla
aşamadı, hanıma b�r gülümsemeyle b�le karşılık vermed�, ama ters de davranmadı.
Anlayışla karşıladı. Bu yüzden de, ne düşündüğünü k�mse b�lemed�. Tek b�l�nen
kadının o bozguna uğrama evres�nde, hırstan müteşekk�l b�r arzuya yen�k düştüğü.
Bütün gün, her öğle molasında, usanmadan, kadın erkek d�nlemeden, herkese
çek�şt�rd� durdu onu, çek�şt�rd�kçe de kalb� daha fazla yandı, kafaya daha fazla taktı. 



Erkekler de kıskançlıktan çatladılar çünkü b�r zamanlar her b�r� hanımda en az b�r kez
şansını denemeye kalkmış ve avucunu yalamıştı. Hem gülme sırası onlara gelm�şt�
hem de d�ş b�lemeye devam ett�ler. Bu �ş� kurcalamaya karar verm�şlerd�. Her s�gara
molasında b�r� s�gara �çmekten vazgeç�p, zavallıya sırnaşıyor ve ağzından özel hayatına
da�r b�lg�ler almaya çalışıyordu. Susuyordu, bazen de muğlâk b�r �k� cümle sarf
ed�yordu. Bunca çabanın ertes�nde tüm of�s�n adamdan anladığı, âşık olma g�b� b�r
huyunun olmamasıydı. Söyled�kler�nden çıkarılanlara bakılırsa, deney�m� hatta daha
da kötüsü platon�k b�r aşk geçm�ş� b�le yoktu. Kadınsız b�r adam… Sebeb�n�
öğrenmeye çalıştılar, hayal kırıklıkları, becer�ks�zl�kler aradılar. Suskunlukla bu
�şkenceye katlandı, sabrett�. Çok rahatsız olmuştu, of�s�n şımarıklıkları, daha doğrusu
of�stek�ler�n b�r toplam oluşturacak şek�lde zavallıya karışması yüzünden
konsantrasyonu, �ş performansı düştü, depresyon �laçları almaya, �laçlar da uykularını
kaçırmaya başladı. Balık gözü g�b� patlak gözlerle bakıyordu etrafına. 

Yet�nmed�ler, alben�s� en zayıf hanımlardan b�r� sırdaşı olmaya çalıştı, çünkü
tozpembe hayaller ve b�r parça hayranlıkla karışık bell� bel�rs�z b�r acıma h�ss�
uyanmıştı �ç�nde. Of�s, bu olmayan �k�l�y� b�rb�r�ne çok yakıştırdı, erkekler �k�s�n�
kazara yalnız gördü mü orangutanvar� hareketler yaparak böğürdü, kadınlar manalı
manalı gülümsey�p gerdan kırdı. Gıkı çıkmadı. H�çb�r konuşma yapmadı, yer�nde
olsalar of�stek� erkekler�n ayıla bayıla bu hanıma yapacağı yapmacık �lt�fatlardan
kaçındı. İç�nde neler döndüğü dışarıdan asla görülmed�. O konuşmadı ama of�s
onunla konuşma kararı almıştı. Neler oluyordu, evl� değ�ld� barklı değ�ld�, sevg�l�s�
yoktu ve ömrünün geçt�ğ� of�ste tek kadına dönüp bakmıyordu. B�rkaç erkek, parıl
parıl parlayan, hand�yse fem�nen den�leb�lecek gül pembe, yumurta sarısı
gömlekler�yle, şekerl� şekerl� kokan ağır parfümler�yle onu kasım kasım kasılarak b�r
kenara çekt�. Oysa protot�p magandadan b�le daha erkekt�ler. Açmaya çalıştılar, b�r
açıklama bekled�ler. İkaz, �htar, hatta tehd�t ett�ler, sank� b�r�ler�n�n “namusuna”
dokunmuştu da bedel� onun üstüne yıkılmıştı. Gözler� b�le dolmadı ama artık bardak
dolmuş taşma noktasına gelm�şt�. Tek söz etmeden, dışarı fırlayıverd�. Hareket etmek
üzere Beş�ktaş’ta bekleyen b�r Ş�rket-� Hayr�ye vapurunun arkasına, kend�s�n�
köpüren den�ze atmak üzere… O, b�raz da bunca baskının etk�s� altında, son kez
tutkuyla kend�n� düşündü. Nark�ssos kend�n� nasıl düşündüyse… Ne eks�k ne fazla.





Hatırlamamak gerçekten unutmak mıdır? Artık �ht�yacımız olmadığını
düşündüğümüz takv�mlerde bulursak ya kend�m�z�. Yer üstündek� heykeller
buz dağının görünen kısmı �se sadece… Nad�de olanda kend� kötülükler�n�n
yansımasını gördükler� �ç�n b�rer canavara dönüştüyse yüzey �nsanları. Yer
altındak�n� yok etmek, kend� kusurunu örtmen�n tek yoluysa. Ölümün
anlamsızlığı ve fütursuzluğuna çomak sokab�lseyd�k pek�? “Kötü tesadüfler�
değ�şt�reb�l�r m�y�z?” Ebed�l�ğ�m�z�n �ç�nde fan�l�ğ�m�z soluklanıyorsa. Ya da
tam ters�. Ve dünya, ve ev k�me a�t? Hang�m�z öz, hang�m�z evlatlığız? İnsan,
sadece anılarını ger� �st�yorsa. Ölümsüzlüğü arayan ruhlarımız, yaşam �ç�n
ölümün b�zzat kend�s�n�n ölümsüz olduğunu kavrayamıyorsa.

Ayşegül Bostancı, hep�m�z�n her gün gördüğüne başka b�r boyuttan bakıyor.
Dünyanın d�b�nden seslen�yor okura. D�stop�k, karanlık b�r evrenden yüzeye
çıkmış �ç �çe, sarmal öyküler… Baştan sona �nsanı anlatan b�r lab�rent�n �ç�nde
kayboldukça kend�n�z� buluyorsunuz.
 
“Takv�mler, onlara sah�p olan �nsanlar hakkında çok şey söyler. Hele ben�m g�b�

hang� yılda, kaç yaşında olduğunu b�lmeyen, geleceğ� olmayan �nsanlara… Her

adımımızda yen� ş�md�m�ze ulaşırız d�yordu b�r takv�m yazısı. Oysa yen� ş�md�ler yen�

geçm�şler olmaya mahkûmdur. Hang� duvarda asılıydı acaba o? Ev�n her duvarını

b�r sene �ç�n ayırdım. Yatak odamın kapısının solundak� duvar sadece Seksen Yed�

yılına a�t, antredek� vest�yer�n yanında kalan küçük boşluktaysa Kırk İk� yılının

takv�mler� asılı. Ne kadar geçm�şe g�dersem o kadar az bulunuyorlar. Sah�p olduğum

en esk� tar�hl�ler� başlarına olmadık kazalar gelmes�n d�ye çatı katında saklarım.

Üzerler�nde sev�ml� yavru ked�ler, klas�k otomob�l fotoğrafları, ç�çekler, dağ

manzaraları, tar�hî şeh�rler, güneş batarken kıyıya vuran dalgalarda koşan güzel

kadınlar… Dışarıdan bakarken ben� �çler�ne çek�yorlar sank�.”

Monokl Yayınları, Eylül 2021

13.5 x 21 cm / 112 sayfa

Edeb�yatın en yen� türü d�yeb�leceğ�m�z küçürek öykü tüm dünyada �lg�
görüyor. Arzu Özdem�r �se Türk edeb�yatında küçürek öykü üzer�ne ısrarlı ve
uzun soluklu emeğ�yle d�kkat çeken b�r �s�m. Doğu’nun damıtılmış,
b�llurlaşmış h�kmet geleneğ�yle Batı’nın b�l�nçaltından doğan anlık hayret
atımlarını b�rleşt�ren öykü üslubuyla Arzu Özdem�r, küçürek öykünün
n�tel�kl� örnekler�n� ver�yor. Okurun d�kkat�n� çok ama çok küçük b�r noktaya
odaklayan bu öykülerde Türkçen�n der�nl�k ve �ncel�kler� duyumsanıyor. Kısa
Devre, küçürek öykü türünde öneml� b�r yer tutacak özgün ve n�tel�kl�
öykülerden oluşmakta.

Monokl Yayınları, Eylül 2021

13.5 x 21 cm / 112 sayfa

Öneriler





Uzun İhsan'ın Aynasından

Çok sonraları adına Lale Devr� d�yecekler�, c�hadın unutulup fücurun moda olduğu,
en hal�s kulun b�le zevk ü safaya daldığı, daha azıtanın hamra, z�naya, hatta l�vataya
düştüğü o uğursuz dev�rde, namı meçhul, mahlası Rac� b�r büyük şa�r yaşayıp
ölmüştü. Bu Rac� büyüktü büyük olmasına ya, o dev�rde sanatını anlayacak kadar
feraset sah�b� k�msey� bulamadığından adı gölgede kalmıştı. Zamanın meşhur şa�r�
Ned�m’�n bey�tler� her mecl�ste okunup d�lden d�le yayılırken, onun şahane ş��rler�n�,
�k� genç çömez� ve cah�l zevces�nden başka d�nleyen k�mse yoktu. Y�ne de yılmadı,
“Üç yüz sene sonra da olsa �st�kbalde elbet takd�r eden çıkar.” dey�p, defterler�ne �nc�
m�sal bey�tler�n� d�zmeye ölene kadar devam ett�. Vefatında, mübarek hattıyla dolu bu
kara kaplı defterlerden ell� �k� adet bırakacaktı. Ne yazık k� tal�h� öldükten sonra da
gülmeyecek, üç yüz sene sonra l�san-ı Arab� ve Far�s�’ye rağbet kalmayıp, herkes kaba
l�sanla konuşur olacak, ulema ve üdebadan b�le Üstad’ın ş��r�n� anlayab�lecek pek az
k�ş� çıkacaktı.

İşte bu yüce şa�r, y�ne b�r akşam, hoş sohbet b�r�ler�n� bulma üm�d�yle b�r helva
mecl�s�ne g�tt�. Iyş ü nuş ed�l�p boş lakırdı söylen�rken, dens�z�n b�r� kaykıldığı
m�nderden şöyle b�r doğrulup, Ned�m’den b�r gazel okumaya g�r�şt�. Üstad’ın
Ned�m’den h�ç hazzetmed�ğ�n� b�lmezm�ş g�b�, okurken �k�de b�r meymenets�z yüzünü
ona dönüyor, p�s nefes�n� ta burnunun kem�ğ�ne vardırıyordu. Gazel b�t�nce bütün
mecl�s önce Ned�m’�, sonra okuyanı medhe başlayınca, Üstad’ın öfkes� �y�ce
köpürmüştü. Y�ne de o, bu hads�zlerle b�r olmadı; ters b�r laf etmekten kend�n�
alıkoydu. Övgü faslı b�t�nce, “Şa�re, ş��rle cevap vermek yaraşır.” ded�, bu kez o
yer�nde doğruldu. Y�ne aynı konuda kend� gazeller�nden b�r�n� mübarek ses�yle
okumaya g�r�şt�. Ned�m’�nk�nden b�n kat üstün teşb�hler�ne, aruzunun aheng�ne,
manasının der�nl�ğ�ne, yazarken olduğu g�b� okurken de hayran oldu. Gazel� b�t�r�p de
d�nleyenlere şöyle b�r dönünce, bu ahmak sürüsünün bön bakışlarıyla karşılaştı. Az
sonra b�rkaç hevess�z, cılız tebr�k duyulsa da bunların “Gücenmes�n, b�r gün �ş�m�z
düşer.” d�ye düşünen hesapçılardan geld�ğ� bell�yd�. Üstad bu kad�rb�lmez ahmaklara
daha fazla katlanamadı. Yer�nden fırladığı g�b� h�çb�r şey demeden mecl�s� terkett�.

Sayfa 148



Öfkeden fener�n� de alamadığından, gecen�n karanlığında tökezleyerek ev�ne
yürüyor, b�r yandan da hem ayağına takılan taşlara, hem de mecl�stek� hads�zlere
okkalı, b�r o kadar da şa�rane küfürler savuruyordu. Ne buluyorlardı bu Ned�m denen
uçkur düşkününde? “Bre soysuz!” ded� kend� kend�ne, “Paralı dalkavukları yanında
gezd�rd�ğ�n yetmed�, gıyabında da sana medh�yeler düzsünler d�ye her mecl�se
gönder�r oldun ha! Üç kuruş daha param olmalıydı da ben de yanımda gezd�rmel�yd�m
o yaltakçılardan.” 

Eve varır varmaz, halden anlamaz zevces� bıraktığı fener yüzünden darlamaya
başlayınca, s�nkaflı bey�tler�nden onun payına düşen� de ver�p kend�n� yazı odasına
kapattı. Yalnız ş��r yazarken kullandığı emektar d�v�t�n� muhafazasından çıkardı, der�
kaplı defter�n�n başına oturdu. Ned�m denen bu kend�n� b�lmeze b�r h�c�v yazmalı,
ona kend�n� b�ld�rmel�yd�. Yakından tanımıyordu bu adamı, h�ç görmüşlüğü de yoktu
ya, elbet bulurdu h�cvedecek b�r yanını. Bu fasığın kulampara olduğu kulağına
çalınmıştı mesela. Ded�koduya h�ç kulak kabartmazdı ama, yüzü tüysüz, baldırı kılsız
oğlanların Ned�m’�n uğursuz ev�ne çokça g�r�p çıktığını herkes konuşuyordu. Gerç� �k�
genç çömez� de sık sık Üstad’ın ev�ne g�r�p çıkıyordu ya, Allah’tan �k�s�n�n de sakalları
göğüs kıllarıyla b�rleş�yordu da yers�z b�r laf eden olmamıştı. Sonra, Ned�m’�n dedes�
esk� kazasker Mustafa Efend�’den de h�ç �y� bahsed�lm�yordu. Halk arasında yayılan
sayısız ç�rk�n lakabı vardı dedes�n�n. Hatta lakaplarının çokluğundan en sonunda
“Mülakkab Mustafa Efend�” den�lmeye başlanmıştı. Sırf bu �k� meseleden b�le b�r
h�cv�ye düzmek �şten değ�ld�.

El� d�v�t�n üstünde düşünmeye başladı. B�r yandan da başparmağını, meşhur d�v�tç�
Mustafa Çeleb�’n�n d�v�t�n gövdes�ne basılı mührüne sürtüyordu. B�r zamanlar k�m
b�l�r hang� paşanın kuşağında gezen bu d�v�t�, yıllar önce cellat mezadından almıştı.
“İdamlıktan çıkan mal uğursuz olur” hurafes�ne �nanan ekser�yet, bu mezatlara
yanaşmadığından, d�v�t Üstad’a çok ucuza gelm�şt�. Yoksa onun g�b� gar�ban b�r
kat�b�n, gümüşten mamul, üstüne Mustafa Çeleb� �ş� b�r d�v�te para yet�rmes�
mümkün değ�ld�. Ş��rler�n� k�mseye beğend�remed�ğ�nden, o da ara sıra d�v�t�n
uğursuzluğundan şüphe ederd� ya, y�ne de böyle b�r d�v�t� atmaya da satmaya da gönlü
el verm�yordu. Hem beğen�lmey�ş�, halkın zevks�zl�ğ�nden, cehalet�ndend� muhakkak.
Bu ayak takımından takd�r görse, asıl o zaman sanatının kıymet�nden şüpheye
düşmel�yd�; d�v�t�n b�r kabahat� yoktu yan�.



B�z d�v�t� anlatırken, Üstad h�cv�yes�n� yarı etm�şt� b�le. Fakat başa dönüp şöyle b�r
okuyunca, her ne kadar vasatın çok üstünde de olsa, yazdıklarını kend� dehasına
yakıştıramadı. Üstünü ç�z�p boş sayfaya geçt�. H�cv�ye yazmaktan vazgeçm�şt�.
“Madem takd�r-� umum� Ned�m’�nk� g�b� herzevata yönel�yor, ben de ş�md�l�k uyup
bunları söyleyey�m. Önce namımı yaymam, Ned�m’�n omzuna çıkıp kend�m�
göstermem �cap eder. B�r kere çıktım mı ayağımla başına basar, alaşağı eder�m
besmeles�z�.” ded� kend� kend�ne. Gerek�rse bu adama b�r medh�ye b�le düzeb�l�rd�;
harama, zevk ü safaya düşkünse de günahı kend� boynunaydı. “Ama ş�md�l�k b�r
şarkıyla yet�nmel�, o kadar hızlı dönersem omurgasız derler.” d�ye düşündü. Uğraşıp
b�r kalıba oturtamadığı �k� bey�t yazdıktan sonra, sabah ezanına yakın sol yanına
devr�l�p uyuyakaldı. Sağ kulağı da zamanında kabakulaktan sağır kaldığından, Allah
affets�n, uykudan hayırlı olan namazı da kaçırdı. Öğleye doğru onu uyandırmaya
gelen zevces�, defterde yazan şu bey�tler� gördü:

        Ger söylense yekunu eş’ar-ı Ned�m’�n

        İfrat sayma senaya d�den� a canan

        Çok yok gerç�, şu belk� kıymet� ded�ğ�m�n

        Kılmış �sm-� şer�f� maden� ya canan

Allah’tan, zevces� el�fbayı yarısına kadar b�l�yordu da ne yazdığını anlamadı.

***

Bereket vers�n Üstad’ın tek mez�yet� ş��r yazmak değ�ld� de kend� tel�f ett�ğ�yle olmasa
da, başkalarının yazısını �st�nsah ederek ekmeğ�n� çıkarıyordu. Sultan Ahmet
Medreses�’nde kat�pl�k yapıyor, sıklıkla medresen�n sa�r �dar� evrakını, bazen de
hocaların ders r�saleler�n� çoğaltıyordu. Bu �şte de -maşallah- her �şte olduğu g�b�
büyük hüner sah�b�yd�. Yazdığına bakma �ht�yacı duymaz, gözler�n� kopya ett�ğ�
met�nden ayırmadan, okuduğu hızda boş sayfayı doldururdu. Sonraları steno
ded�kler� karalamalarla güya zabıt tutan kat�pler, Üstad’ın hal�s Arab� harflerle yazdığı
hıza ancak yet�şecekt�. Hem solak olması sayes�nde hızlı yazarken başkaları g�b� ıslak
mürekkeb� el�yle sıvamaz, hazırladığı suretler� tertem�z, rahatça okunur halde tesl�m
ederd�. Y�ne de suretler�n g�tt�ğ� talebelerden ve hocalardan k�m�s� Ebu Ceh�l g�b� kör
olacak k�, sık sık yazısının okunaklı olmadığı yönünde ş�kayetler alıyordu. Şükür k�
medresen�n �t�barlı müderr�sler�nden olan küçük kardeş� Hafız İsma�l Efend�’n�n
hatrına, k�mse ş�kayet�n ötes�ne geç�p, Üstad’ı ekmek kapısından etmeye
g�r�şm�yordu. Ona bu kat�pl�k �ş�n� ayarlayan da Hafız İsma�l’d�. Üstad, aslında çok
daha �t�barlı mevk�lere çok az çabayla geleb�lecekken, b�rader�n� kırmak
�stemed�ğ�nden yıllar önce bu �şe g�rm�şt�. 



İşte Üstad’ın gününün büyük kısmı bu kat�pl�k �ş�nde, medresedek� yazı odasında
geç�yordu. Çoğu gün �ş� başını aşardı ya, b�r gün nasıl olduysa boş kalmış, sess�zl�kten
�st�fade, y�ne şahane b�r gazel düzmeye koyulmuştu. Fakat sess�zl�k çok sürmem�ş, az
sonra, medresede tem�zl�ğe, get�r götür �şler�ne f�lan bakan Topal Hasan namlı dens�z,
yazı odasına dalmıştı. Bu adam vaz�fes�yle �lg�lenmek yer�ne, ad� b�r hademe değ�l de
sank� Had�mü’l-Harameyn’m�ş g�b�, akşama kadar el� kıçında odadan odaya gezerd�.
Meşgul olduğunu görüp dururken, selam ver�p Üstad’ın d�kkat�n� dağıttı. Üstad önce
haf�fçe başını sallayıp selamı savuşturmayı düşündüyse de Allah’ın selamını boş
çev�rmeye gönlü razı olmadı, “Ve aleyküm selam” ded�. Topal y�ne boş laflara başladı:
“Kolay gele Ağa. Yorulmadın mı daha? Koy kalem� kenara da lülem�z� tüttürel�m.”

Üstad, kafasını kaldırmadan �k� adım önüne düşen gün ışığını �şaret ett�. Bu ışık saat
�bres� g�b� ağır ağır kayıp, kuşluk b�t�m�ne doğru yazı rahles�n�n köşes�ne değ�nce,
Üstad parmaklarını d�nlend�rme vakt�n�n geld�ğ�n� anlar, heybetl� gövdes�n� zar�f
bacakları üstüne d�k�p günün b�r�nc� kıyamına kalkar, öğleye dek de tekrar yazıya
oturmazdı.

Topal, Üstad’ın mutadını �y� b�lmes�ne rağmen, �şaret�n� anlamazlıktan gel�p, �k� adım
daha yaklaştı:

“Önünde k�tap da açık değ�l, gazel m� düzüyorsun y�ne?” ded�, “Öyleyse oku hele,
belk� yardımımız dokunur.”

Üstad, �stenmed�ğ�n� anlayıp da g�ts�n d�ye, bu hads�z sözler� duymazdan geld�. Arsız
her�f, y�ne de konuşmayı sürdürdü:

“Ağa, daha önce de ded�m, sen boşuna uğraşıyorsun bu kadar. Benden �y� b�l�rs�n, ş��r
söylemen�n sırrı şaraptır, en ketum adamı b�le şa�r eder, bülbül g�b� şakıtır meret. Ama
sen ağzına sürmüyorsun. Bak y�ne d�yorum, akşama buradan çıkıp b�r meyhaneye
g�del�m senle. Hem bugün kesem dolu, gel�rsen �çt�ğ�n de benden olsun.” Üstad �ş�n
parasında değ�ld�. Onu müsk�rattan alıkoyan, sarsılmaz takvasıydı elbet. Ama o gün
nasıl olduysa hak ver�r g�b� oldu Topal’a. B�raz nazlandıktan sonra, akşama onunla
g�d�p �çmey� kabul ett�. 



Mesa� b�t�m�nde Topal kapıda bel�rd�ğ�nde, Üstad kabasını m�nderden ayırmış, günün
�k�nc� kıyamına kalkmaya uğraşıyordu, b�r yandan da, ayağa kalkmakla olduğu g�b�
yürümekle de arası pek hoş olmadığından, nasıl ed�p de ta Galata’ya kadar
g�decekler�n� hesaplıyordu. Topal’a uzun mesafe yürüyemed�ğ�nden yakınınca,
hemen yanıbaşlarında, Çemberl�taş’ta b�le ara sokakların koltuk meyhanes� den�len
g�zl� kapaklı günah yuvalarıyla dolu olduğunu öğrend�.

Yolda g�derken, meyhaneye g�rd�ğ�n� gören b�r tanıdık olursa d�ye �ç�nde b�raz çek�nce
vardıysa da, Topal onu Heybel� Meyhane ded�kler� �zbe b�r köşeye götürünce
rahatladı. Fakat bu rahatlığı �çer� g�rd�ğ� anda b�r şaşkınlığa dönüştü. Çünkü memur
takımından sünnet ehl� b�ld�ğ�, hatta k�m�ne ‘çeleb�’ ded�kler� onlarca adamı bu
harabatın �ç�nde bulmuştu. Bu günahkarlarsa Üstad’ı orada gördükler�ne çok şaşırmış
g�b� görünmüyorlardı. Üstad, b�rkaçının selamını utana sıkıla aldı. Sonra Topal’la
g�d�p köşedek� b�r koltuğa yaslandılar.

Üstad şarabın Allah’ın kelamında tam da “hamr” lafzıyla haram kılındığını
b�ld�ğ�nden, h�ç değ�lse adı farklı d�ye kend�ne rakı �sted�. Topal, “Ağa, çarpmasın
rakı, alışık değ�ls�n” dey�nce, bu laf gururuna dokundu. Daha da gaza gel�p �lk gelen
karafak�y� susuz dev�rd�. İçerken el�n� kadehten ayırıp da mezeye b�le uzanmıyordu.
Daha �çt�ğ� kafasına vurmadan, �k�nc� karafak�y� alıp aynı hızda onu da dev�rd�.
Üstad’ın tah�r vücudu, ötek� abdests�zler�nk�n�n aks�ne, daha önce h�ç rakıyla
sulanmadığından sonunda �y�ce zom oldu.

Topal, daha fazla �çerse hembezm�n�n ev� bulamayacağını anlayınca hesabı gördü;
kolunu boynuna dolayıp Üstad’ı güç bela ayağa kaldırdı, kapıya doğru sürüklemeye
başladı. Fakat, ahmak her�f kaldırmakta geç kalmış, onun yüzünden Üstad çoktan
yürüyemez hale gelm�şt�. Kapıdan çıkınca daha fazla dayanamayıp kend�n� yere
bıraktı. Daha akşam ezanı b�le okunmadığından, sızan ayyaşları toplayan küfec�ler de
c�varda görünmüyordu. Meyhanede sak�l�k yapan Rum veled�n� hemen b�r küfec�
bulmaya yolladılar. Mıhsıçtı Topal, bütün kabahat kend�nde olduğu halde, küfec�n�n
parasını Üstad’ın keses�nden çıkarıp hazırladı. Az sonra velet, yanında zebella g�b� b�r
küfec�yle çıkıp geld�. Üstad kantara çıkınca, ortanın b�raz sem�ze yakın tarafında
bastığından, bu çam yarmasının Üstad’ı ancak taşıyab�leceğ�n� düşünmüştü. Topal,
hamala ev�n yer�n� tar�f ederken, b�r yandan da epey b�r gayretle mübarek vücudu
küfeye yükled�ler.



Üstad, kınayan bakışlar arasında, küfen�n �ç�nde eve doğru yolaldığı sırada, sadece
kend� d�vanının değ�l, o güne kadar yazılmış tüm ş��rler�n de üstünde, muhteşem b�r
gazel düzdü. Fakat, ne yazık k�, sabah hayatının en ş�ddetl� baş ağrısıyla uyandığında
bu muhteşem gazelden b�r bey�t b�le aklında kalmamıştı.

***

Sultan Ahmet Medreses� müderr�sler�nden Hafız İsma�l Efend� de, kend� başına
olmasa b�le Üstad’ın kardeş� olması haseb�yle, dönem�n bahse layık zatlarındandı.
Üstad �nsan tab�atını tanımanın her şa�r �ç�n zarur� olduğunu daha o zamandan
anlamış olacak k�, çocukluğunda okumakla, mekteple çok �lg�lenmez, vakt�n� daha
z�yade sokakta değerlend�r�rd�. Kardeş�yse o yıllarda yaban� g�b� eve kapanmış,
k�tapların başında çocukluğunu heba etm�şt�. O kadar okumaya eşek b�le al�m
olacağından, ş�md� ulema arasında �t�barlı b�r mevk�deyd�.

Y�ne de hakkını verel�m, öyle kafasız b�r adam değ�ld� Hafız. Ab�s�n�n mez�yetler�n�
kıskanmasın d�ye olacak, yaratırken Cenab-ı Hak onu da boş geçmem�ş, ona
fevkalbeşer b�r hafıza verm�şt�. Den�ld�ğ�ne göre duyduğunu üç, okuduğunu �k�,
yazdığını b�r seferde hıfzeder, sonra s�tt�n sene tekrar etmese de unutmazdı. Böyle
olunca daha yed� yaşında Kuran hafızı olmuş, sonra durmamış Kütüb-� S�tte’n�n de
çoğunu hıfzetm�şt�. Hafızasının daha da aldığını görünce b�raz da dünyalık olsun
d�yerek ş��r ezberlemeye g�r�şm�ş, başta bey�t bey�t ezberlerken sonra �y�ce aşırıya kaçıp
koca mesnev�ler� kafasına doldurur olmuştu. Fakat bu mesnev�ler�n son y�rm� beyt�n�
ezberlemeden bırakır, �stemeden ezberler�m d�ye de bu bey�tler� okumayı
etrafındak�lere yasak ederd�. Neden böyle yaptığı sorulunca, “Kuran-ı Ker�m’�n
yanına başka k�tap konmaz. B�rkaç bey�t neyse ama mesnev� de k�taptır. Heps�n�
ezberlemek hafıza yakışmaz, Allah’ın kelamına ş�rk koşmak g�b� olur.” d�ye saçma
sapan b�r sebep b�ld�r�rd�.

Ancak, b�l�nd�ğ� g�b�, ş��r hafızlamakla şa�r olunmaz. Hafız’da da, ezber�ndek� onca
beyte rağmen, ab�s�n�n onda b�r� kadar şa�rl�k �st�dadı yoktu. Allah’tan, kend�n� b�l�p
de ş��r düzmeye kalkmıyordu. Ama onun g�b� hat�pl�k yapan herkes�n b�raz şa�rane
konuşmayı becereb�lmes� gerek�rd�. Oysa, bu adamın konuşmaları Sahra g�b� kuru ve
ruhsuzdu, ve y�ne orası g�b� b�tmek b�lmezd�. Üstad b�r sefer�nde kapı önünden
kardeş�n�n verd�ğ� b�r had�s ders�n� d�nley�nce durumun vehamet�n� anlamış, b�r şa�r
olarak kardeş�ne b�rkaç tüyo vermey� kend�ne vaz�fe olarak görmüştü. Ders çıkışında
onu b�r köşeye çek�p nas�hatte bulundu. Fakat kardeş�, öğütler�n�n kıymet�n�
anlamamış, üstüne b�r de “Sen ne karışıyorsun!” dey�p Üstad’ı terslem�şt�. O günden
sonra �k�s�n�n arası b�raz l�mon� g�der oldu. Y�ne de yıllar sonra kardeş� hastalanınca,
Üstad onunla �lg�lenmey� �hmal etmeyecekt�.



N�hayet Lale Devr� denen o günah devr�n�n sonu görünmüş, bu arada Üstad’ın yaşı
altmışa varmıştı. Patrona namlı Arnavut b�r y�ğ�t �syan başlatmış, ayaklananların önü
alınamamıştı. İsyancıların taleb�yle, önce Sadrazam Damat İbrah�m boğdurulmuş, bu
da yetmey�nce Sultan tahtı yeğen�ne bırakmak zorunda kalmıştı. Üstad’ın ezel� rak�b�
şa�r Ned�m de ayaklanma sırasında, b�r r�vayete göre �syancılardan kaçarken damdan
düşüp, b�r r�vayete göre de �llet-� veh�me hastalığına kapılıp korkudan çatlayarak
ölmüştü. B�r üçüncü grup da, �syancılar yatağında oğlanlarla basınca utancından
öldüğünü söylüyordu. Her ne kadar oğlanlarla düşüp kalkmak yemed�ğ� halt değ�lse
de, onun g�b� ar damarı çatlamış b�r adamın utancından ölmes� makul
görülmed�ğ�nden, bu son r�vayet zayıf kabul ed�l�r.

İşte tam da bu kargaşa günler�nde, üç sened�r Bursa’da �kamet eden Hafız İsma�l’�n
�nme geç�rd�ğ� haber� geld�. Üstad da oğluyla zevces�n� Dersaadet’te bırakıp, hemen
kardeş�n�n yanına Bursa’ya g�tt�. Kardeş�n� tüm vücudu felç olmuş ve konuşma
yet�s�n� y�t�rm�ş halde yatarken buldu. Hafız h�ç evlenmed�ğ�nden bakımını talebeler�
üstlenm�şt�. Üstad bu hal� görünce b�r süre Bursa’da kalmaya, fedakarane, kardeş�yle
�lg�lenmeye karar verd�. 

Üstad’ın orada kaldığı sürede talebeler de gel�p g�tmeye devam ed�yor, ona fazla b�r �ş
düşürmüyorlardı. O, yalnız akşamları, bazen Hafız’ın k�taplarından, bazen kend�
ş��rler�nden huzur veren ses�yle okuyor, hastanın sıkıntıya düşmes�ne man� oluyordu.
B�rkaç hafta sonra, Patronacıların yen� pad�şahla �y� geç�nd�ğ�, artık İstanbul’un
durulduğu haberler� gelene kadar Üstad kardeş�yle �lg�lend�. Tam o haberler�n geld�ğ�
sıralarda b�r gün zevces� ve oğlu aklına geld�; daha fazla yalnız başlarına
yapamayacaklarını düşündü. O günü de kardeş�yle geç�r�p ertes� günün sabahı yola
koyulmaya karar verd�. Son akşamında da y�ne kardeş�ne b�raz ş��rler�nden okumuş,
sonra yatsı namazı �ç�n cam�ye g�tm�şt�. Huşuyla namazını kılarken, aklına esk�lerde
d�nled�ğ� b�r kıssa geld�. Han� derler ya domuzun tadını çok merak eden b�r adam
varmış da, her gün Rum komşusunun kafasını ş�ş�r�rm�ş domuz et� lakırdısıyla. Ama
günahını göze alıp tadamazmış da. Kısa kesel�m, Rum �y�ce bıkmış adamdan -kefereye
güven olmaz zaten- b�r gün b�r punduna get�r�p, adam anlamadan domuz yahn�s�n�
yed�rm�ş buna.



Üstad, düşününce bu kıssadak� Rum’u haklı buldu. Hatta yaptığının ötek� adama b�r
�y�l�k olduğuna kanaat get�rd�. İmam selamı ver�r vermez ayağa fırladı, vac�p olan v�t�r�
b�le kılmadan Hafız’ın yanına koştu. K�taplıkta bulduğu bütün mesnev�ler� toplayıp
yatağına get�rd�. H�ç kafasını kaldırmadan, heps�n�n son y�rm� beyt�n� döne döne
Hafız’a okudu. İy�ce bellett�ğ�nden em�n olunca c�ltler� kapatıp kardeş�ne doğru baktı.
Hafız, ağzını, gözler�n� sımsıkı yummuştu; kaslarının gerg�nl�ğ�yle dudakları ve göz
kapakları t�tr�yordu. Üstad, kardeş�n�n yüzündek� m�nnet� okuyunca, g�d�p gönül
huzuruyla del�ks�z b�r uyku çekt�. Sabah kardeş�ne görünmeden yola koyuldu. Akşam
geç saatte ev�ne vardı.

Gel�ş�n�n dördüncü gününde, Bursa’dan Hafız’ın vefat ett�ğ� haber� geld�. Kardeş�n�n
hafızlığını tam vakt�nde tamamladığını anlayan Üstad, Cenab-ı Hakk’a şükrett�.





Hortlak

 Bankamat�k kuyruğunda beklerken, b�r�n�n omzumu sertçe dürtmes�yle, ger�ye
dönmek zorunda kaldım: Takım elb�sel�, orta boylu, omuzları çökmüş, gözler�n�n fer�
sönmüş, saçları dökülmüş b�r adamdı karşımdak�; göz göze geld�ğ�m�z o kısacık anda,
adamın yaşından büyük gösterd�ğ�n�, vakt�nden önce yaşlandığını fark ett�m.
Dudaklarında haf�f alaycı b�r gülümsemeyle gözler�m�n �ç�ne bakıyordu. Onu b�r
yerden gözüm ısırıyordu, ama k�m olduğunu tam olarak çıkaramıyordum. Ses�n�n
t�tremes�n� bastırmaya çalışarak: 

 “Nasıl, mum g�b� er�d� g�tt�, değ�l m�?” ded�. 

 İlk anda bu söz bana h�çb�r şey �fade etmed�; ben� b�r�yle karıştırdığını düşündüm.
Sonra, karşımda hâlâ ısrarla sırıtmakta olan bu yüze daha d�kkatl� baktım; o zaman,
ün�vers�te yıllarından b�r başka yüz, hayal meyal gözler�m�n önünde canlandı.
Yerleşkede gözüme çarpan, her yerde gördüğüm b�r t�p vardı; çok yapışkan, herkesle
hemen sam�m� olan, bol bol atıp tutan, havalı ama boş b�r adamdı; yurtlar bölges�nde
kend� dönem�nden tanışmadığı neredeyse h�ç k�mse yoktu. Onunla g�tt�ğ�m çoğu
mekânda karşılaşmama karşın, özenl� çabalarım sonucu dört yılı ben�mle sam�m�
olmasına fırsat vermeden tamamlamayı başarmıştım. Uzaktan kulak m�saf�r� olduğum
kadarıyla, bu elemanın tüm sohbetlerde ağzına sakız ett�ğ� b�r cümle vardı: Nedense,
her karşılaştığı k�ş�ye en az b�r kez “Hocam, hayat b�r mum g�b� er�y�p g�d�yor…”
demeden edemezd�. Bunu yerl� yers�z her durumda kullanırdı; karşıdak�n�n ne yanıt
verd�ğ�ne de d�kkat etmez, alakasız b�r şek�lde konuşmaya devam ederd�. Bu cümley�
sarf etmek, onun �ç�n sıkılınca �ç çekmek kadar doğal b�r hal almıştı; başkalarının alay
konusu olmasına da aldırmıyordu. Canı mı sıkkın, b�r�n�n muhabbet� hoşuna mı
g�tmed�, masadan ac�len ayrılması mı gerek�yor, ya da konuşacak konular mı tükend�:
Hemen yapmacık b�r c�dd�yetle gözler�n� kısar, sank� uzaklara dalıp g�tm�ş g�b�
karşısındak�n�n kafasının üstünde b�r noktaya odaklanır ve olab�ld�ğ�nce dramat�k b�r
ses tonuyla serzen�ş�n� mırıldanırdı: “Hocam, hayat b�r mum g�b� er�y�p g�d�yor…”
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 Evet, karşımdak� o’ydu – tab�� y�rm� yıl sonrak� hal�yle. Görünüşü çok değ�şm�ş olsa
da (havalı hal�nden eser kalmamıştı) bu sözler� söyley�ş�ndek� vurguyu, ukala ses
tonunu unutmam mümkün değ�ld�. Dehşete kapıldım; kend�m� b�r hortlakla
karşılaşmış g�b� h�ssett�m; aradan yıllar geçmem�şçes�ne karşıma d�k�l�p aynı nakaratı
tekrarlamasında kanımı donduran b�r şeyler vardı. H�ç tanıştırılmamış, yüz yüze
sohbet etmem�şt�k; s�mamı nasıl olup da hatırlayab�ld�ğ�n� aklım almıyordu. Sank�
onca zaman ben� g�zl�ce tak�p ed�p tanışmak �ç�n b�r fırsat yaratmayı beklem�şt� de,
ş�md� an�den karşıma çıkıp, o kl�şe felsefes�n� gözüme sokarak ben�mle eğlen�yor, onu
görmezden gel�ş�m�n �nt�kamını alıyordu! Arkamı döndüğüm g�b� hızlıca sıradan
ayrılıp, onun yakınlarından uzaklaştım. 

 Neden kaçtım? Belk� de sarf ett�ğ� cümlen�n haklılığıydı, ben� ürküten.
Ün�vers�tedek� b�r genc�n ağzında yapmacık duran bu saptama, ş�md�, yıllar sonra, asıl
anlamını kazanmıştı…  





Davet

Bahçemde patatesler� çapalıyorum. Çıplak d�zler�m� toprağın �ç�ne sokmuş, sırtımdan
küçük b�r kambur çıkararak toprağın üzer�ne eğ�l�yorum, saplıyorum çapayı. Sapını �k�
el�mle tutup çek�yorum kend�me doğru. Havaya kaldırıyorum, saplıyorum; çek�p
söküyorum kalb�n�. Kurumuş toprak çatlayarak �k�ye, üçe, dörde; kıvılcımları havada
uçuşan m�lyonlarca atom parçasına ayrılıyor. Göz göz kaplıyor her tarafı. Sonra
b�rb�r�ne bağlanıp ben� �zlemeye başlıyor. Çapamı kaldırıp b�r daha vurduğumda
yen�den etrafa sıçrıyor, gözler�m� kamaştırıyor ve ölünün altından ıslak, neml�;
aralarında solucanların ve böcekler�n dolaştığı koyu kahvereng�, yen� b�r yaşam
çıkıyor ortaya. Kamburum kayboluyor, c�ld�m d�r�leş�p ger�l�yor, topraktan taşan
kahvereng� gel�p gözümün ortasına oturuyor. Toprak nefes alıyor, ben nefes alıyorum,
dünya nefes alıyor.  

Her sabah güneş doğar doğmaz paçalarımı sıvayıp çıplak ayaklarımla tahta ön kapıdan
bahçeye çıkıyorum. Patatesler�m� çapalamaya başlıyorum. Ben çapaladıkça ev�m�
üzer�ne yaptığım bu tepen�n altından başlayıp upuzun uzanan sarı bozkırın sonundak�
dağlar yer�nden oynuyor, dağların karlı z�rveler� buzdan b�r kılıç g�b� gökyüzüne
saplanıp duruyor. Çapayı saplıyorum, buzlar kırılıyor. Sapını �k� el�mle tutup
çek�yorum, üzer�me kar yağıyor. Tepen�n altından kıvrılarak yukarıya, ev�me doğru
çıkan toprak yolda, bana yaklaştıkça büyüyen o karanlık �nsan s�luet�n� görene kadar
çapalıyorum. 

Bahçem� çev�ren ne b�r ç�t ne de b�r duvar var. El�mden gelse ev�m�n duvarlarını b�le
kaldırma taraftarıyım ama bu coğrafyanın kışları çok çet�n geç�yor. O duvarlar
olmadan hayatta kalamam. O duvarlar ve bu patatesler olmadan hayatta kalamam.
Çapamı saplıyorum ıslak toprağa. Kend�me doğru çek�yorum. Toprak yol bahçem�n
b�tt�ğ� yerde başlıyor. Bahçem, toprak yolun başladığı yerde b�t�yor. Bu yol nereden
başlayacağını nereden b�l�yor? Çapamı saplıyorum ıslak toprağa. Kend�me doğru
çek�yorum. Ortadan �k�ye ayrılmış b�r solucanın parçalarına baktıktan sonra başımı
topraktan kaldırıyorum. Kıvrılarak tepeden aşağıya �nen toprak yolun en sonunda
küçük, karanlık b�r �nsan s�luet� yavaş adımlarla �lerl�yor. 
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Bu yol hep burada vardı da bu yol burada b�t�yor d�ye m� ev�m� buraya yaptım yoksa
ev�m� yaptıktan sonra mı bu yol bel�rd� ş�md� hatırlayamıyorum. Kasabaya tepen�n
d�ğer tarafındak� kest�rme yoldan �n�yorum. Bu toprak yol kadar d�k b�r yokuş değ�l
tepen�n arka tarafı; b�s�klet�mle �neb�l�yorum ama b�s�klet�mle ger� çıkamıyorum. Her
sabah yolun sonundak� bahçeme kadar gelen z�yaretç�n�n kest�rme yolu kullandığını
b�r kez b�le görmed�m. B�rkaç kez d�ğer yolun daha kısa, daha az d�k olduğunu
söylemeye çalıştım ama “İnsanın b�ld�ğ� yol en �y� yoldur.” ded�. Zaten �ş� �cabı
yürümey� sev�yormuş. Yürümey� sevmeyen b�r�s� zor yaparmış bu �ş� ya, ama yıllar
�ç�nde �ş� yüzünden m� yürümey� sevmey� öğrend�ğ�n� yoksa yürümey� sevd�ğ� �ç�n m�
bu �ş� yapmaya başladığını b�rb�r�ne karıştırmış. “Hang�s� hang�s�yd�
hatırlayamıyorum.” ded�. “Çöp ve saman sen�n anlayacağın!” 

Toprağı çapalarken yavaş adımlarla, b�r yılana tırmanır g�b� yolu tırmanışını �zl�yorum.
O tırmandıkça yılan renk değ�şt�r�yor, o tırmandıkça yılan esk� der�s�nden sıyrılıyor
usulca. Yolun b�tt�ğ� bahçem�n başladığı noktaya gel�nce durdu. Gölges� solucanın
solda kalmış yarısının üzer�ne düştü. Çapayı d�ğer yarının üzer�ne bırakıp eller�m�,
üstümü başımı s�lkeled�m ve ayağa kalktım. Gülümseyerek “Günaydın.” ded�. “Oldu
mu patatesler?” Başımı hayır anlamında salladım. Dört ay önce ne ekt�ğ�m�
sorduğunda boşuna uğraştığımı, bu topraklarda artık patates yet�şmeyeceğ�n�
söylem�şt� bana. Onca yıldır buraları karış karış dolaşmış, yıllardır bu coğrafyada
patates yet�şt�ğ�n� görmem�ş. Çocukluğunda varmış patatesler elbet ama ş�md� her
taraf sıvama şeker pancarı ve f�ğ olmuş. “Olmazsa şeker pancarı ekers�n.” ded�.
Kokartlı şapkasının altındak� gölgede saklanan karanlık, esmer yüzüne d�k d�k baktım.
O konuştukça bıyıklarının altında oynayıp duran dudaklarının �nce m� yoksa kalın mı
olduğunu merak ett�m b�rden. O ben�mk�ler� göreb�l�yor, arada gözü kayıp bakıyor,
sonra hemen bakışını kaçırıp arkamdak� eve, toprağa ya da dağlara çev�r�yordu. Ben
onun dudaklarını h�ç görmed�m. “Şeker pancarı �stem�yorum!” ded�m. Gözler�n�
yen�den b�raz önce çapamı geç�r�p tuzla buz ett�ğ�m buzlu dağların tepeler�ne ç�v�led�.
“İy� ya,” ded�, “Sen ne �sted�ğ�n� daha �y� b�l�rs�n. Ben�mk� de laf!” El�n� çantasına atıp
büyük sarı b�r zarf çıkardı; bana uzattı. Zarfı el�nden aldım. “Hayd� selametle!” dey�p
arkasını döndü, ger�s�n ger� yürümeye başladı. 



Sarı zarfın üzer�ndek� büyük pulda daha önce h�ç görmed�ğ�m b�r l�san, yaşlı b�r kadın
ve �k� ayağının üzer�nde �nsan g�b� d�k�lm�ş gar�p b�r hayvan resm� vardı. Zarfın ger�
kalanında yazan adım, soyadım ve adres�m ben�m anladığım d�ldeyd�. Zarfı tutan el�m
t�tremeye başladı. B�r adım �ler�ye atılıp adamın arkasından “Bu zarflardan
kasabadak�lere de gel�yor mu?” d�ye bağırdım. Yüzünü bana dönmeden “Kasabada
adam mı kaldı hanım!” ded�. Yavaş adımlarla toprak yolda yürümeye, benden
uzaklaşmaya devam ed�yor, yürürken sayıklarmış g�b� kend� kend�ne konuşuyordu.
“Heps� mezarlığın köşes�ndek� kahvede oturmuş, mezar taşlarına bakarak toprağın
altına g�rmek �ç�n gün sayıyor. Ha şu sen�n kazarak çıkardığın solucanlar g�b�. Sınırın
batısına ne demeye ölüler ülkes� derler h�ç anlamam. Ölüler ülkes� görmek �steyen
gels�n, b�r tur attırayım onlara bu kasabalarda. Adam, bebe, çocuk kalmadı be! Bak
havada kapıyorlar!” 

Adam benden uzaklaştıkça azalan ses� cama çarpan b�r kuş g�b� saydam dağlara
çarpıyor, boşlukta düşüyor, sonra b�rden yarı yolda uçmaya başlayıp bana konuyordu.
T�treyen el�me hâk�m olmaya çalışarak “Çay var taze! İçer m�s�n?” d�ye bağırdım
arkasından. Ses�m dağlarda yankılandı. Adam yolun ortasında durdu ve ger� döndü.
Bu davet� bekl�yormuşçasına h�çb�r şey söylemeden bana doğru yürümeye başladı.
Boynuma attığım şalı hemen başıma geç�rd�m ve eve yollandım. 

Masada karşılıklı otururken çayından aldığı her yudumdan önce kesmeşeker� ısırıyor,
�çt�ğ� her yudumdan sonra kend�s�ne hâk�m olamayarak sobanın yanındak� sehpada
duran zarf destes�ne bakıyordu. Neden sonra “Açtın mı bunların heps�n�?” d�ye sordu.
 Evet anlamında başımı salladım ve önüme eğd�m. 

“Dertlenme hemen.” ded�. “K�m olsa açardı? Merak �şte… b�r umut kapısı!” 
Çay bardağını kafasına d�k�p çayı b�t�rd�. Boşalan bardağını yen�den doldurdum. 
“G�deceğ�nden değ�l ya, bakmak �sted�n; baktın.” d�ye devam ett�. Şapkasını çıkarmış
ve masanın üzer�ne koymuştu. İlk defa şapkasının üzer�ndek� altın reng� kokartta b�r
zarf olduğunu gördüm. “Sana h�ç geld� m�?” d�ye sordum. 
Başını kaldırıp yüzüme boş boş ama d�kkatle baktı. 
“Yan� esk�den…” d�ye düzeltt�m. 
“Esk�den yoktu böyle şeyler! Dünyanın ç�v�s� çıkmadıydı daha!” ded�. 

Ev�mde yükselen bu �nsan ses� ve bu ses�n h�ssett�rd�ğ� yakınlık der�mden �çer�ye g�rd�,
gar�p b�r huzur olarak vücudumun sol tarafına yerleşt�. Tırnaklarımın arasına g�rm�ş
toprak parçalarını fark ett�m b�rden. Utanıp eller�m� masanın altına sakladım.
Tırnaklarımdak� toprak solucanın sol yarısının üzer�ne düşen gölge kadar karanlık ve
p�st�. 



İk�m�z de b�r müddet öylece oturup sobadan gelen odun çıtırtılarını d�nled�k. O
sess�zce çayını �çmeye devam ett�. Sonra hal�me acımış olacak k� yen�den konuşmaya
başladı. 

   “Sen hazırlıyorsun hep bu sobayı ha?” 
   “Evet.” ded�m. “Her şey� ben yapıyorum.”
  “Zor olmuyor mu hanım burada böyle tek başına, dağ başında? Hırlısı hırsızı var,
çakalı �t�, kışı donu?” 
   “Olmuyor!” ded�m. 

O nasıl gözler�n� d�k�p bana, yüzüme, dudaklarıma, mektuplarıma bakıyorsa ben de
gözümü gözüne d�kt�m. Göz göze olmaktan hoşnut, beka sah�b� olanın tam karşısına
d�k�lm�ş ve ona taş atan b�r çocuğa gülümsemes� g�b� gülümsed� bana. 

   “Patates çıkaracağım �lla d�yorsun yan�?” 

Cevap vermeden yüzüne bakmaya devam ett�m. Çayından b�r yudum daha aldı,
yen�den sarı zarflara baktı. 

   “Ne kadar da çok davet gelm�ş sana ha? K�me ne gönderecekler�n� çok �y� b�l�yorlar.
Kasabadak� oğlanlara ancak b�r �k� zarf gel�r. O da batının en kuzey�ndek� buzdan
kasabalara; hayvan bağlasan durmaz, kuş uçmaz kervan geçmez, ot b�tmez buzdan
kasabalara… Kalkıp dünyanın b�r ucuna g�tmeler� gerek�r, ama şu sendek� davetlere
bak! Hay maşallah! Dünyanın dört b�r tarafından. Ne vaded�yorlar sana?”

B�lm�yorum anlamında omuz s�lkt�m. 

 “Gel katıl b�ze, taşımızı taşı, yaşlımızın altını tem�zle, çocuklarımıza, yatalak
hastalarımıza bak b�z de sen�n bebeler� kurtaralım bu vahş� doğuda av olmaktan
d�yorlar öyle değ�l m�?”  
   “Heps�n� açmadım, b�lm�yorum.”
  “B�l�rs�n, b�l�rs�n… Bütün kasabada b�r tek sen kaldın zarf get�rd�ğ�m. Mektubu alan
herkes bu davetlere �şt�gal ett�; sırra kıdem bastı. Ana, baba, bacı d�nlemeden bastı
g�tt�. Şu mezarlık duvarının d�b�nde yatıp duran, kalkıp yele, güneşe, dağa sövüp
sayan Del� Muharrem’�n topal kardeş� b�le g�tt�.”

Gözünü gözüme d�k�p dudaklarıma baktı. 

   “Sen�n yolculuk... Ne vak�t?”
   “Patatesler� bekleyeceğ�m.” ded�m. 



  “Patatesler olmayacak bacım!” d�ye bağırdı b�rden. “Boşuna üm�t bağlama! Ha şöyle
ben�m g�b� b�r andaval gel�p karnına b�r bebe komadan önce topla tası tarağı yollan!
Benden söylemes�. Sonra ded�yd� ders�n. Dağ başında, tek başına… Olacak şey m�
yahu?” 

Çay bardağını kafasına d�k�p son yudumunu b�t�rd�. Masadak� şapkasını alıp başına
taktı. O ayaklanınca ben de ayaklandım. Boğazımdak� düğümler b�rb�r�ne g�rd�, b�r
daha b�r laf edemeyeceğ�m� zannett�m. 

Tahta kapıdan geçt�k, metal reng� b�r boşluğa çıktık. Çıplak ayaklarım paslanmış
dem�re değer değmez �ç�m ürperd�. Hava ağırlaşmış, bulutlar düşmüş, dağların
tepeler�ndek� buzlar daha da saydamlaşmıştı. Bozkurun sarısı çöplenm�ş, k�rlenm�şt�.
Adam bahçem�n b�tt�ğ� yerdek� yolun başına varmıştı çoktan. Tam sınırda b�r şey
unutmuş g�b� durdu. Arkasına dönmeden başını yana çev�r�p seslend�.

   “Böyle olmaz. Boğaz doldurmak lazım bu patateslere.”
İler�ye doğru atılıp can havl�yle “B�lm�yorum.” ded�m, “Nasıl yapılıyor o?” 

Ses�m dağlarda yankılandı. Ses�m�n varlığına, boğazımdak� düğümlerden b�r kaymak
g�b� geçerek dünyaya salınmasına şükürler ett�m. 

  Bıyık altından gülümsed�. “Toprağı doldurmak gerek. Çapayı saplayıp çekerken
onlara zarar ver�r�m d�ye korkmayacaksın. Sonra, çapaladığın toprağı �t�p köküne
doğru dolduracaksın. En az b�r �k� kez kökünü doldurmak gerek�r. Y�rm� sant�m�
geçseler b�le, geç kalsan b�le mesele değ�l.”

Üzer�nde tek b�r yeş�l ot olmayan kuru toprağa baktım. Çapaladığımdan ber� yen�den
sarı sarı kurumuş, çatlamış ve sertleşm�şt�. Demek kök mü vardı toprağın altında?
Dört aydır tek b�r yeş�l f�l�z b�le vermeyen kökler m� vardı bu paslı dem�r�n altında?

Patateslere doğru b�rkaç adım atıp bana döndü. Gözler� aydınlanmış, bakışları ısınmış,
yüzü değ�ş�p küçük b�r oğlan çocuğunun yüzüne dönmüştü.

  “Yarına çıkarsak, sabahley�n gösterey�m sana.” ded�. “Beyaz b�r ç�çeğ� olur sonra bu
meretler�n. Ortası böyle uzunca sarı; beyazın �ç�nden fırlayan, �ler�ye doğru atılıp
dünyaya karışan…”

   Bahçeye doğru bakarken b�rden heyecanlandı. “Bak!” ded�. “Bak �şte orada!” Hızlıca
yanıma gel�p omuzlarımdan yakaladı. Beden�m� sola doğra çev�rd�. 



   “Bak!” ded� yen�den. “Şurada arka tarafta, otların arasında açmış b�r tane.”



Öykü İncelemeler�
ve Yazıları



Hasan Al� Toptaş’ın “B�r
Dünyanın Akşam Yemeğ�” Adlı
Eser�nde Babanın Yasası ve Kaygı
Kavramı

Fransız ps�kanal�st Jacques Lacan, kend� ps�kanal�z kuramını üçe ayırır. Bunlar;
Gerçek, İmgesel ve S�mgesel dönemlerd�r. Bu üç dönemde mevcut varlık, farklı
ötek�ler tarafından şek�llen�r. Varlık yahut özne, bu üç dönemde farklı b�ç�mde
şek�llere de bürünür. Bahsed�len bu üç dönem�n b�rb�r�nden tamamen ayrı olması
düşünülemez. Babanın Adı veya Babanın Yasası olarak b�l�nen gerçekl�k S�mgesel
dönem�n �çer�s�nde yer alır. Bu yüzden bu kavramı daha �y� açıklayab�lmek �ç�n
Gerçek ve İmgesel dönemler�nde b�l�nmes� gerekmekted�r. Gerçek dönem�, yen�
doğan bebeğ�n kend�s�n� annen�n b�r parçası olarak gördüğü ve mutlak bütünlüğün
olduğu dönemd�r. Bu dönemde, d�l yet�s� gel�şmed�ğ� �ç�n bu süreç büyük b�r h�çl�kten
�barett�r. Bu h�çl�k o kadar büyük ve der�nd�r k� İmgesel ve S�mgeselde duyumsanan
h�çl�ğ�n de temel�n� oluşturur. Bu dönem, ayna evres�ne g�r�lmes�yle son bulur. Ayna
evres� takr�bî olarak 6- 18 aylık dönemler� kapsar. Bu dönemde bebek, kend�s�n�
annes�nden farklı b�r varlık olarak görmeye ve deney�mlemeye başlar. Bu deney�m�n
başlamasıyla b�rl�kte bebek, mevcut ve mutlak bütünlük olan annes�ne ger� dönmeye
çalışır. Bu yüzden Lacan, “baba �ç�n can sıkıcı b�r detaydan başka b�r şey değ�ld�r”
�fades�n� kullanır. Çünkü baba, çocuk �ç�n konfor alanını tehd�t eden ve onun mutlak
bütünlüğe ulaşmasını engelleyen b�r faktör durumundadır. Ancak sağlıklı z�h�nsel
gel�ş�m �ç�n babanın devreye g�rmes� şarttır. Böylel�kle mevcut bütünlük tamamıyla
parçalanacak ve bebek hayatına eks�k b�r varlık olarak devam edecekt�r. Bu durumun
gerçekleşmemes�, yan� babanın devreye g�rmemes� durumunda �se varlığın �lerleyen
hayatında ps�kozların meydana gelmes�ne sebep olacaktır. 
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Hem Freud’da hem de Lacan’da Baba, topluma açılan kapıyı tems�l etmekted�r. Bell�
b�r düzende hayatı sürdürmek ve bell� b�r �kt�darın egemenl�ğ� altına g�rmek anlamına
gelmekted�r. Ancak Lacan’da bu durum daha farklıdır. Freud’da f�z�ksel, gerçek baba
söz konusuyken Lacan’da baba kavramı toplumu, kültürü ve d�l� karşılamaktadır. Bu
yüzden “Lacan 1958’de S�mgesel baba ölüp gösteren statüsüne er�şm�ş babadır” �fades�n�
kullanır (Castanet, 2017: 43). S�mgesel dönem yan� Babanın yasası bell� b�r h�yerarş�y�
beraber�nde get�rmekted�r. Bu dönemde yan� Babanın yasasında b�r hükmeden b�r de
hükmed�len vardır. Yan� güçlü b�r �kt�darın varlığı söz konusudur. Hükmeden, “B�r

sanat eser�n�n odak öğes�d�r. O yönet�r, bel�rler ve d�ğer öğelere dönüştürür” (Qu�net, 2017:
37). Bu s�stem buyurucudur. Em�r vermey� ve bu em�r sonrasında �taat ed�lmes�n�
bekler. Buyrukları, em�rler� �hmal ya da �hlal ed�lemez ve b�rey üzer�nde doğrudan
etk�s� vardır. Bu yüzden Babanın yasası efend�y� çağrıştırırken onun b�rey üzer�nde
uyguladığı etk� �se köley� düşündürür (Bu aynı zamanda Lacan’ın Hegelc� tarafını ve
onun efend�- köle d�yalekt�ğ�nden etk�lend�ğ�n� göster�r). Babanın yasası otor�terd�r.
“En yoğun hal�n�, özne arzusunun peş�nden g�tmey� bıraksın d�ye her şey� yapan, arzulayan

özney� her ortadan kaldırma g�r�ş�m�nde yen�lenen kap�tal�zm�n söylem�nde bulur. Ve öznen�n

arzusunun peş�nden g�tmey� bıraktığı her sefer�nde, suçluluğunun affı olmaz” (Qu�net, 2017:
41). Bu durum varlığın kend�n� öncelemes�nden ve kend�n� b�lmes�nden çok �kt�dara
yan� Babanın yasası altında yaşamaya mecbur kaldığı anlamına gel�r. Varlığın bu
şek�lde yaşaması onun kend� hak�kat�nden ya da gerçeğ�nden uzaklaşmasına sebep
olur. Bu durum sonucunda �se varlık kend� özel�nden çıkarak herkes �ç�n varlık hal�ne
gel�r. Zaten Babanın yasasının amacı da budur. Tek t�pe �nd�rmek, tek b�r �deal� ya da
gerçeğ� dayatmaktır. Bu durum herkes �ç�n varlığın, Babanın yasasını tanrı yer�ne
koymasına sebep olur. “Onun üret�m�n� b�l�me �nanan ve �nanmayan olarak bölünmüş

özne olması b�r paradokstur, çünkü temelde, �lke olarak her şey� b�lmey� �ster. Bunun en

mükemmel tems�l� her şey� b�len tanrı değ�l de ned�r?” (Qu�net, 2017: 42)



Bu yasa, Lacan’ın kuramında çok büyük b�r yere sah�pt�r. Sonuçta b�rey�n
doğumundan bell� b�r süre sonra bu düzene g�r�l�r ve ölüme kadar bu �kt�darın
söylemler� etrafında şek�llen�l�r. Bu yüzden bu dönem oldukça öneml�d�r. “Lacan’ın

çalışmasında, s�mgesel olanın �mgesel olandan çok daha fazla öneml� b�r kurucu role sah�p

olduğu açıktır: ‘İmge b�z�m alanlarımızda eş�t derecede öneml� b�r yere sah�p olsa da, bu rol

s�mgesel düzen tarafından, tamamen kapsanmış yakalanmış, yen�den b�ç�mlend�r�lm�ş ve

yen�den tekrar d�r�lt�lm�şt�r (Lacan 1993:9)” (Stravkak�s, 2009: 503) İşte bu yüzden de
S�mgesel düzene ya da Babanın yasasına ayak uydurmak gerek�r aks� halde �nt�hara
teşebbüs ya da c�nnetler�n meydana gelmes� dah� söz konusudur. “Bütünlük özlem�ne

b�r çare olarak, d�yordu Lacan, bu �magonun varoluşu �nsan hayatının tamamına egemend�r.

Ama toplumsal bağa g�r�ş� sağlayacak b�ç�mde yücelt�lmezse, bu �mago ölümcül olab�l�r,

çünkü kaynaşma peş�nded�r. Buradan öyle b�r ölüm �ştahı çıkar k� özne �nt�hara yönel�k

davranışlarda bulunab�l�r.” (Roud�nesco, 2017: 33) Sağlıklı b�r varlık her ne kadar
Babanın buyruğu altında olsa da kend�n� öncelemey� b�lmel�d�r. Yoksa kend� benl�ğ�n�
ve sağlıklı z�h�n yapısını koruyamaz. Başkaldırmayı, �taat etmemey� ve en öneml�s�
sorgulamayı ve araştırmayı her zaman yapmalıdır. Düşünüp karar vereb�len
mekan�zmayı da�ma çalıştırmalıdır. Bunu yapmadığı sürece onun yer�ne düşünüp
karar verecek ve onun yer�ne konuşacak b�r merc� da�ma hazır olacaktır. Bu düzen
�çer�s�nde başkaldıran ya da sorgulayan k�mse da�ma göze batacaktır. Ya del� olarak
yaftalanacak ya da �syankâr olarak düşünülecekt�r. Bu yüzden, bu düzen�n ortasını ve
makul düzey�n� bulmak gerek�r. “Özgürleşme öneml�d�r, ama asla sonsuz olamaz, yoksa

arzuyu sonsuz b�r özgürlükçülük felaket�n�n kara kıtasında doğar, her türlü s�mgeleşmeden

kaçan b�r artı-key�f olur” (Roud�nesco, 2017: 38) Herkesleş�p “ben ben�m” d�yemeyen
varlıkların düşünceler�n� şu şek�lde açıklamak mümkündür: “Önems�z olmamasına

rağmen- sürdürüleb�l�r egemenl�ğ�n temel�n� oluşturamayan kaba/ acem�ce baskının bayağı

sev�yes�n�n ötes�ne geçm�ş olan, k�m� �kt�dar yapılarının kend�ler�ne uzun vadel� özdeşleşmen�n

nesneler� olarak nasıl oluşturmayı başardıklarını ve �nsanların nasıl bu yapılara bağlı hale

geld�kler�n� anlamaya çalışan herkes er ya da geç de la Boet�e’den bu yana ‘gönüllü kulluk’

olarak adlandırılan şeyle �l�şk�lend�r�len b�r çeş�t olguya sürüklen�r.” (Stavrakak�s, 2009: 503) 

Tam da bu noktada kaygı kavramı karşımıza çıkmaktadır çünkü Babanın yasasına
fazla bağlılık ya da �taat, benl�ğ�n körelmes�ne ve kaybolmasına neden olmaktadır.
Ancak kaygı duyan varlık bu durumla baş etmes� gerekt�ğ�n�n farkında olan, yer�n�
değ�şt�rmek �steyen köle veya hükmed�len olmak �stemeyen varlıktır. 



Kaygı kavramını der�nl�kl� b�r şek�lde �nceley�p ele alan ve araştıran k�ş� Dan�markalı
f�lozof Soren K�erkegaard olmuştur. K�erkegaard, kaygı kavramını d�n� b�r boyutta ele
almış ve açıklamaya çalışmıştır. K�erkegaard’ın düşünces�ne göre Âdem �le Havva
cennette �ken Babanın yasası altında yan� tanrının buyruğu altında yaşamaktadırlar.
Bu yüzden o, Âdem �le Havva’yı bu davranışlarından dolayı masum olarak görür.
Yasak meyvel� ağacın meyves�n� yed�kler�nde bu masum�yet ortadan kalkmış olur. Bu
sefer K�erkegaard, onları masumluktan günahkârlığa tay�n etm�şt�r. Bu h�kâyeden
kaygı kavramı �le şu anlatılmaya çalışılmaktadır: Âdem ve Havva kend� benl�kler�n�n
farkında olmadıkları �ç�n cennette yan� Babanın yasası altında huzurlu b�r şek�lde
yaşamaktadırlar. Ancak şeytan onları kandırır. Burada şeytanın rolü belk� nef�s belk�
de �çten gelen aydınlanmayı sağlayacak b�r sest�r. Meyvey� yemeler�n�n ardından
Babanın yasasına karşı gelm�ş olurlar ve günahkâr �lan ed�l�rler. İnsan dünyasında da
bu durumu del�l�k ya da �syankârlık olarak görmek mümkündür. Babanın yasası yan�
tanrı tarafından cezalandırılarak Dünya’ya gönder�len Âdem ve Havva �le bu
günahkârlık durumu da yan� kaygı kavramı da yeryüzüne �nm�ş ve böylece nes�lden
nes�le devam eden mevrus günah hal�ne gelm�ş olur. 

K�erkegaard’ın ardından varlığı, varlık b�l�msel anlamda ele alan f�lozof Mart�n
He�degger’d�r. Varlık ve Zaman adlı eser�nde kaygı kavramına öneml� b�r yer verm�şt�r
ve K�erkegaard’dan farklı olarak kaygı kavramını d�n� boyut yer�ne m�toloj�k boyut �le
açıklamaya çalışmıştır. Varlık ve Zaman’da bu durum uzunca b�r pasaj hal�nde
anlatıldığından konunun özünü ve daha kısa hal�n� şu şek�lde anlatmak mümkündür: 
“Cura’nın (Kaygı), balçığa şek�l vermes� �le başlıyor.. ardından, Jüp�ter ruh üflüyor o
çamur yığınına.. ve.. �s�m babalığı tartışması…

   …Dünya gel�yor sonra, Cura �le çek�ş�rken Jüp�ter.. ‘Ben!’ d�yor: ‘İsm� ben koyacağım; çün

benden yaratıldı…’

    …Varlık adsız, umarsız; bel�rs�zl�k büyüyor.. yet�ş�p Satürn yargıç son noktayı koyuyor:

    Jüp�ter.. sen ruh verd�n.. ölünce alacaksın…

    Dünya.. beden� senden.. ve sana dönecekt�r…

  Cura.. k� sens�n yoğuran.. topraktan (humus) ev�rd�ğ�n bu şek�l, yaşadığı sürece, sen�n

hükmünded�r…

     …Homo, onun �sm�d�r!..” (Irmak, 2019: 145)



He�degger, varlığı dase�n adlı b�r kavram altında �nceler. Bu kavram orada ya da burada
olan varlık anlamına gel�r. Bu kavram varlığın anlamının sorgulandığı varlıktır. Varlık
“ben ben�m” d�yeb�ld�ğ� zaman dase�n konumuna ulaşır. Bu yüzden He�degger’�n
tab�r�yle varlık kend�ne �ht�mam göstermel� yan� herkes ve her şeye karşı kend�n�
öncelemel�d�r. Bu durumun olmaması hal�nde K�erkegaard’da olduğu g�b� varlık
düşkünlük gösterecekt�r. Bunu aşmak �ç�n varlığın araştırması, sorgulaması ve b�lmes�
gerekmekted�r yan� kend�n� d�ğerler�nden ayırt eden şey� keşfetmes� gerekmekted�r.
Varlık ancak b�lerek ve anlayarak dase�n konumuna ulaşab�lmekted�r. Ancak asıl
sorun dase�n konumuna ulaşıldıktan sonra başlar. Çünkü z�rvede konumunu
koruyab�lmek z�rveye çıkmaktan çok daha zor ve zahmetl�d�r. Kend� benl�ğ�n�n
farkına varan, b�len, sorgulayan ve araştıran dase�n orada kalab�lmek �ç�n kaygı
duymak zorundadır. Kaygı duymasının sebeb� düşkünlük yaşayıp her günkü
varlıkların arasına katılmaktan korktuğu �ç�nd�r. Bu yüzden dase�n da�ma bulunduğu
konumun ötes�n� ve mevcut konumundan uzağa g�tmey� �stemel�d�r. Çünkü dase�n’�n
mevk�� geleceğe bakmaktır.

“İşe zamanında yet�şmem ve yet�şmey� �st�yor olmam �ç�n (kend�-önünde-olma) �şe geç kalmanın anlamını ve

olası sonuçlarını zaten b�l�yor olmam, bu konuda olasılık bağlantılarına aş�na olmam (zaten-hep-dünyada-

olma), dahası yet�şmek �ç�n aygıtların ve şeyler�n yanı sıra bulunuyor, kullanımlarına zaten aş�nalık gel�şt�rm�ş

olmam (dünyadak� şeyler�n yanısıra olma) gerek�r” (Devec�, 2019: 73) 

Bunu da düşündüren şey �se kaygının kend�s�d�r. Kaygı kel�mes� genel olarak
bakıldığında olumsuz b�r anlam çağrıştırab�l�r. Ancak varlığın yahut dase�n’ın kaygı
duyması olumlu b�r g�r�ş�md�r. Çünkü varlık, kaygı duyarak da�ma kend�nde kalmayı
sağlayacaktır. “Kaygı deney�m�, özneye haz vermemes�ne rağmen, h�çl�kle travmat�k b�r

yüzleşme �çermes� sebeb�yle öznen�n özgürlüğünü açığa çıkarır. Özne kaygı deney�mled�ğ�nde,

toplum �ç�nde �şgal ett�ğ� yerle veya ötek�ler�n kanaatler�yle meşgul olmayı bırakır”
(McGowan, 2018: 185).



Varlığı varlık b�l�msel yan� ontoloj�k anlamda ele alan He�degger’den sonra 20.
yüzyılda varoluşsal anlamda ele alan b�r başka düşünür �se Jean-Paul Sartre’dır. Onun
varlığa yükled�ğ� anlam He�degger �le ortak paydalara sah�p olsa da farklı kes�ş�m
alanlarına sah�pt�r. Sartre, büyük eser� olan Varlık ve H�çl�k’� de zaten He�degger’�n
Varlık ve Zaman adlı eser�ne dayandırarak kaleme almış ancak He�degger’den farklı
olarak varlığı zamana göre değ�l h�çl�ğe dayandırarak açıklamaya çalışmıştır. Sartre,
He�degger �le benzer olan düşünceler�n�n tanrı tanımazlıktan geld�ğ�n� �fade
etmekted�r. “İk�nc� çeş�t varoluşçularsa tanrıtanımaz varoluşçulardır. Bunlar arasında

He�degger’�, Fransız varoluşçularını ve ben� sayab�l�rs�n�z.” (Sartre, 2018: 37) Tanrıtanımaz
anlayışın ortak görüşü varlığın özden önce geld�ğ�d�r. Bu düşünceye göre �nsan
dünyaya fırlatılmış b�r varlıktır ve kararlarında tamamen özgürdür. Ona dünyada
�kt�dar olarak güç uygulayab�lecek herhang� b�r kurum veya kuruluş yoktur. Yönler,
levhalar veya sözler herhang� b�r anlam �fade etmez. Bunun aks�ne varlık bunlara
�sted�ğ� anlamı yükleyerek �sted�ğ� yönde hareket eder. Varlık özden önce geld�ğ� �ç�n
varlığın özünü oluşturan şeyler dünyaya fırlatılmış b�r varlık olarak hayatı boyunca
çekt�ğ� acılar ve ızdıraplar �le yaşantılarından oluşur. “İnsanda – ama yalnız �nsanda –

varoluş özden önce gel�r. Bu demekt�r k� �nsan önce vardır; sonra şöyle ya da böyle olur.

Çünkü o, özünü kend� yaratır.” (Sartre, 2018: 8) Örneğ�n doğuştan k�mse korkak ya da
kahraman olarak doğmaz. Ancak zaman �ç�nde yaptığı seç�m ve eylemler sonucunda
bu sıfatları elde eder. Bu düşüncede Sartre’ın varlığın neden özden önce geld�ğ�n�
anlatmaya çalıştığı örneklerden b�r�d�r. 

Sartre her ne kadar �nsanın özgür olduğunu ve varoluşçuluğun buna dayandığını
söylese de sonuçta �nsan toplumsal b�r varlıktır ve �ç�nde yaşanılan toplumun bell� b�r
kuralı ve düzen� vardır. Sartre, varoluşçuluk düşünces�n�n kurulu ve var olan �kt�darı
oldukça rahatız ett�ğ�n� �ler� sürmüştür. Bunu da y�ne özgürlük kavramı üzer�nden
açıklamıştır. Çünkü özgür olmak düşüncey� ve sorgulamayı beraber�nde
get�rmekted�r. Bu yüzden Sartre, varoluşçu varlığın �kt�darın k�n ve nefret�ne maruz
kaldığını �fade eder ve bu durumu şöyle açıklar: “Açıklamaya çalıştığım öğret�de onları

korkutan, varoluşçuluğun �nsana b�r seçme olanağı tanımış olması mı yoksa?” (Sartre, 2018:
36). Varoluş felsefes� �nsanı özgürlüğe mahkûm ett�ğ� �ç�n, özgür olmak
mecbur�yet�nde olduğu �ç�n en �y�mser felsef� düşüncelerden b�r� olarak
görülmekted�r. Ancak varoluşçuluk den�l�nce çoğu k�msen�n aklına gelen kavramlar;
bunaltı, kötümserl�k veya sıkıntıdır. Bu denl� seç�ş serbest�s� olan düşüncen�n bu
kavramlarla hareket etmes� yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Varoluşçulukta
kullanılan bu kavramlar K�erkegaard �le başlayıp He�degger �le devam eden kaygı
kavramının b�r uzantısı ve parçasıdır. Sartre bu kavramları yan� bunaltı, sıkıntı,
boğuntu g�b� h�ss�yatları h�ssetmeyen k�mseler�n kaygı duymadığını �fade eder.
Çünkü varoluşçu varlık özgürdür. Yaptığı veyahut eyled�ğ� eylemlerden tamamen
kend�s� sorumludur. Bu yüzden aldığı kararların başkasını da bağladığını düşünür ve 



bunu evl�l�k örneğ� üzer�nden açıklar. Evlenmek �steyen �nsan, evlenmek �steyen
başka b�r �nsan bulmak zorundadır. Bu yüzden bu evl�l�k kararı b�rden fazla k�ş�y�
b�rb�r�ne bağlar ve onlara sorumluluk yükler. Bu tasarı �nsana �çsel olarak sorumluluk
duygusu ver�r. “Onun �ç�n her �nsan şöyle demel�d�r: ‘İnsanlık, ed�mler�me bakarak kend�n�

ayarladığına göre, böyle hareket etmekte haklı mıyım? Yaptığım doğru mu?’ Eğer böyle

demezse, b�l�n k� bunaltısını maskeled�ğ�nden dem�yordur.” (Sartre, 2018: 44) 

Sonuç olarak varoluşçu felsefe varlığa, özgür olmayı öğret�r. Özgürlük y�ne bell� b�r
�kt�darın düşünces�n� ve f�k�rler�n� reddetmey� get�r�r. Özgür olmayan varlık her ne
kadar dünyaya fırlatılmış varlık olsa da �kt�darın söylemler�yle hareket eder. Ancak
özgür varlık kend�s� �le �lg�l� kararları bell� b�r kalıplaşmış düşünceye bırakmaz.
Kend�n�, çevres�n� ve �let�ş�mde olduğu k�mseler� tasarlamasına sebep olur. Bu tasarı
bağlayıcı özell�ğe sah�pt�r yan� yalnızca tasarı yapan k�msey� etk�lemez yanındak�
�nsanları da etk�ler ve bu yüzden varlık bu tasarının get�rm�ş olduğu sorumluluktan
dolayı bunaltı, �ç sıkıntısı yan� kaygı duyar ve hayatına bu anlamda devam eder.
“Özgürsünüz, onun �ç�n kend�n�z seç�n, yolunuzu kend�n�z bulun! H�çb�r genel ahlâk s�ze ne

yapacağını söyleyemez. Buna ancak s�z karar vereb�l�rs�n�z!” (Sartre, 2018: 51) 

Bütün bu kavramlar düşünüldüğünde Hasan Al� Toptaş’ın “B�r Dünyanın Akşam
Resm�” adlı h�kâyes�nde Babanın yasasına ve kaygı kavramına ulaşmak mümkündür.
Ama öncel�kle h�kâyen�n özet�ne yer vermek fayda olacaktır. H�kâye kahramanı
anlaşıldığı kadarıyla b�r memurdur. Evl� ve b�r çocuğu vardır. Küçük b�r kasabada
memur�yet�n� devam ett�r�rken b�r yandan da entelektüel okumalar ve faal�yetler
�çer�s�nded�r. Ev�ne; okumuş, sanat, edeb�yat, b�l�m ve hukuk �le �lg�lenen k�mseler�
davet ed�p onlarla vak�t geç�rmekten ve bu tür sohbetler yapmaktan zevk almaktadır.
Ancak başta kahramanın annes� ve dayısı bunun yanında da eş�n�n annes� ve babası
bu durumdan yan� ev�ne bu tür k�mseler� davet ed�p vak�t geç�rmes�nden memnun
değ�llerd�r. İşte “B�r Dünyanın Akşam Resm�” adlı h�kâyede bu durum kahramanın
�çsel konuşmaları ve ruh hal� üzer�nden anlatılmaktadır. 

Kahramanın üzer�nde Babanın yasasının baskısını henüz �lk paragrafta görmek
mümkündür. Bu durum şöyle anlatılmaktadır:

“İşten çıkacağım. Gözler�mde rakam kırıntılarını, parmaklarımda tuşların ürpert�s�n� taşıyacağım b�r süre,

�ç�mde, memur k�ml�ğ�m� unutmak; kravat, ütülü kumaş ve �mza ç�zelges�n�n arasına sıkışan yaşamımı yarın

sabaha kadar tepe tepe kullanma telâşı olacak.” (Toptaş, 2017: 94) 



Babanın yasası bell� b�r yaşa gelm�ş �nsanlara bell� görevler, ödevler ve sorumluluklar
yüklemekted�r. Örneğ�n toplum, kültür yan� kısacası Babanın yasası 17- 24 yaş
aralığında olan �nsanlardan �y� b�r eğ�t�m almasını, ün�vers�te kazanmasını ve bu
süreçte eğ�t�mler�n� tamamlayıp hayata atılmasını bekler. H�kâyede kahramanın yaşı
�le �lg�l� herhang� b�r b�lg� ver�lmemekle b�rl�kte b�r tane oğlu olduğu b�l�nmekted�r.
Toplumun �ş ve a�le hayatı olan k�mselerden beklent�s� düzenl� ve tek b�r t�pe
�nd�rgenm�ş olmayı bekler. Bu yüzden �ş hayatında takım elb�se g�y�lmes�n�, �şteyken
�se sürekl� �ş�n� düşünmes�n� �stemekted�r. Bu süreç devamlı b�r hale geld�ğ�nde �se
b�rey�n günlük hayatı �le �ş hayatını b�rb�r�ne karıştırdığı görülür. Kahramanın burada
�fade ett�ğ� şeyler bu durumun b�r yansımasıdır. Ancak h�kâye kahramanı sıradan veya
herkes �ç�n varlıktan farklı olduğu �ç�n bu durumu aşmanın ve b�r sonra k� güne kadar
olan sürec�n� kend�ne ayırmayı ve kend�n� öncelemey� planlamaktadır. Ancak y�ne de
Babanın yasası kahramanı o kadar etk�s� altına almıştır k� her ne kadar kend�n�
öncelemey� �stese de “gözler�nde rakam kırıntılarını ve parmaklarında tuşların
ürpert�s�n� taşıyacağını” �fade etmekted�r. Yan� her ne kadar kend�n� bu durumdan
soyutlamayı �stese de Babanın yasası kahramanın �ç�ne �şlem�ş b�r zeh�r
durumundadır. Kahramanın, Babanın yasasını kend� �ç�nde nasıl duyumsadığı b�r
başka örnek �se şu şek�lded�r: 

“Karşılaşan �nsanların mutlaka gülümsemeler� gerek�rm�ş g�b�, ayrımına varamadığım alışkanlıklardan
b�r�n� daha sürdürerek gülümseyeceğ�m el�n� sıkarken. Sen de gülümseyeceks�n. El sıkışmayı b�le �lkel
b�r y�neleme saydığını b�ld�ğ�mden, bu kez de, gülümseme alışkanlığına gülümsed�ğ�n� düşüneceğ�m.”
(Toptaş, 2017: 94)

Babanın yasası yalnızca b�rey�n kend� �çsel dünyasını etk� altına kalmaz aynı zamanda
b�reyler arası �let�ş�m� de gözet�r. Kahraman burada, bu örneğ� nasıl karşıladığını
açıklamaktadır. İnsanların b�rb�rler� �le nasıl anlaşması gerekt�ğ� veya b�r�yle
konuşurken nelere d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ�n� açıkça �fade eder. Bunun yapılmaması
durumunda �se k�ş� nezakets�z ve kaba olarak düşünülür. Ancak kahraman, Babanın
yasasının gerekler�n� sorgulasa da bu durumu kend� �ç�nde tartışmaktadır.
Kahramanın böyle düşünmes� kaygı duyduğu anlamına gel�r. Bu şek�lde
düşünülmes�n�n �lk ve başlıca sebeb� sorgulama yapmasından kaynaklanmaktadır.
Çünkü toplumsal kurallar ben�msend�ğ�nde bu tür durumlar �çselleşt�r�l�r ve üzer�nde
kafa yorulmaz. Ancak kahraman kend� �ç�nde böyle b�r konu üzer�nde tartışmış
olmasına rağmen y�ne de Babanın yasasına karşı gelemem�şt�r. Her ne kadar kaygı
duysa da bu kaygı düzey� onu herkes �ç�n varlık durumundan kurtarmak �ç�n
yetmemekted�r. 



“Ama, vardığımızda göreceks�n k�, ben de sen�n kadar konuğumdur o evde. Yaşamımda b�r mend�l
düşürecek kadar yer�m kalmadı çünkü. Tutsağım ben, z�nc�rler�m� k�msec�kler görmüyor, şakırtılarını
duyanlar anlamıyor. Bunları ş�md� anlatamam sana, mutlu �nsan rolünü uyguluyorum bu günlerde.
Yaşamın s�yah beyaz yanlarını �ç�me k�l�tl�yorum sürekl�. Bakışlarımı, yürüyüşümü, duruşumu ve
ses�m�, ucuz renklere boyayarak çıkıyorum �nsanların karşısına. Onlar da, gülünçlüğü torunlarınca
saptanacak �ğrenç hayranlıklarıyla kutluyorlar mutsuzluğumu.” (Toptaş, 2017: 95)

Bu alıntıyı değerl� kılan şey �se kahramanın kend�n� tutsak h�ssetmes� ve z�nc�rler�n�n
olduğunu düşünmes�nden kaynaklanmaktadır. Kahramanın kaygı duyduğu bu
alıntıda açık b�r şek�lde görülmekted�r. Çünkü etrafında olan k�mse onun bu
durumunu fark etmem�şt�r. Bu da onun etrafında olan k�mseler�n kaygı
duymadıklarını ve Babanın yasasına �taat ett�kler� anlamına gelmekted�r. Kahraman,
günlük hayatında Babanın yasasına karşı gelmemekted�r. Ancak kend� �ç dünyasında
huzursuzluk ve sıkıntı duymaktadır. Onun bu düşünces� Sartre’ın, kaygı kavramına
yakın b�r durum �çer�s�nde olduğunu düşündürmekted�r. Kahraman, �çsel sorgulama
yapsa da kend�n� herkes �ç�n varlık durumundan çıkaramamaktadır. Bu durum da
onun özgür b�r varlık olmasını engellemekted�r. Bunu aşamasının tek yolu �se daha
fazla kaygı duyarak düşünmes�nden, sorgulamasından ve b�lmes�nden geçmekted�r. 

“Kaynanam, eş�mden telefonlu ‘�hbar’ı alır almaz Pastör’ü şaşırtacak kadar kuduracak; telâşını
k�rp�kler�n�n d�b�ne, cepler�ne ve sess�zl�ğ�n�n en tehl�kel� yer�ne g�zleyerek kırk k�lometre ötem�zdek�
kasabanın ortasından geç�p, annem�n kaygılı bakışlarının önüne oturacak ve başını öfkeyle daldırıp
daldırıp t�treterek, ben�m, nereden gel�p nereye g�deceğ� b�l�nmeyen ve çantalarında k�tap taşıyan
�nsanları eve konuk ett�ğ�m�, onlarla gaga gagaya ver�p horozlar ötene kadar konuştuğumu, bu g�d�şle
başıma b�r �ş açacağımı, Allah göstermes�n ama, belk� de telev�zyona çıkarılıp önümde b�r yığın k�tapla
‘cümle âleme’ göster�leceğ�m� anlatacaktır uzun uzun.” (Toptaş, 2017: 96)

Bu alıntı �se Babanın yasasının en der�n ve f�z�k� şek�lde h�ssed�ld�ğ� bölümdür.
Kahraman her ne kadar şu ana kadar Babanın yasasına karşı gelmem�ş olsa da onun
davranışları ve eylemler�, Babanın yasasını yan� Sartre’ın �fade ett�ğ� şek�lde
düşünüldüğünde �kt�darın k�n ve nefret�ne maruz kaldığını göstermekted�r. Çünkü
eş�n�n a�les�, kahramanın hareketler�n� tak�p etmekte ve onu korkutmaya
çalışmaktadır. Bu durum en başından ber� bahsed�len yaftalanma üzer�nden
gerçekleşmekted�r. Çünkü �ş ve a�le hayatından farklı olarak k�taplarla ve entelektüel
şeylerle �lg�lenmek, onun toplumun �stemeyeceğ� b�r k�ş� olarak düşünülmes�ne sebep
olacaktır. Y�ne bu alıntıyı değerl� kılan b�r başka şey �se kahramanın bütün bunların
farkında olması ve olab�lecek her şeye karşın eylemler�ne devam etmes�d�r. 



“Sonra b�r gün, bıyıkları beyaza bulanmış dayımla kapımı çalacaklardı. Dayım, benden ‘�krar’
bekleyen gözler�n� kaşlarının altında ve tütün dumanının ardında b�r süre g�zled�kten sonra
burnundan öfke damlata damlata, ses�n� de �k�de b�r yüreğ�me tabanca g�b� doğrultarak ben� bana
anlatmaya başlayacaktı. İş�m vardı, aşım vardı, eş�m vardı daha ne �st�yordum? Rahat batıyor muydu
bana, k�tap taşıyan arkadaşlar da ney�n nes�yd�?” (Toptaş, 2017: 96)

Bu alıntı b�r öncek�nden çok daha ağır b�r şek�lde Babanın yasasının h�ssed�ld�ğ�
alıntıdır. Çünkü Lacan’a göre S�mgesel baba ölmüş olsa da onun etk�s� vücut bulup
�şlev�n� devam ett�rme ve kudret�n� göstermeye her zaman mukted�rd�r. Burada da
kahramanın dayısı Babanın yasasının gerekl�l�kler�n� tek tek anlatmakta ve aykırı
davranış ve eylemler yapmamasını �stemekted�r. En öneml� cümle �se “ses�n� de �k�de b�r

yüreğ�me tabanca g�b� doğrultarak ben� bana anlatmaya başlayacaktı. İş�m vardı, aşım vardı,

eş�m vardı daha ne �st�yordum? Rahat batıyor muydu bana, k�tap taşıyan arkadaşlar da ney�n

nes�yd�” �fades�d�r. Çünkü kahraman bell� b�r yaşa gelm�şt�r ve yalnızca toplumun ona
yükled�ğ� ödevler� yapmakla mükelleft�r. Babanın yasası burada kahramana dayısı
üzer�nden oldukça kuvvetl� b�r şek�lde gücünü göstermekted�r. İş, eş ve aşın olması
herkes �ç�n varlığın hayatını �dame ett�rmes� �ç�n yeterl�d�r. Ancak düşünüp,
sorgulayan veya kafa yoran k�mseler�n varlığı, bu �kt�darı oldukça rahatsız eder ve
önüne çıkan herkese “rahat batıyor mu?” d�ye sormasına sebep olur. Bu duruma
kahraman özel�nde bakıldığında �se onu oldukça rahatsız ett�ğ� görülmekle b�rl�kte
halen başkaldırmadığı görülmekted�r. 

 “Eş�m, annes�nden babasından sürekl� telefonlar alacaktı sonrak� günlerde. Kocan nasıldı, düzeld�
m�yd�? Eve konuk get�r�yor muydu gene, o gazetec�y�, hukuk öğrenc�s�n�, şa�r�? K�tapları d�zler�n�n
d�b�ne koyarak, telev�zyondak� Amer�kan f�lmler�ne dönüp bakmadan, eller�nde çay bardaklarıyla
sabaha kadar konuşuyorlar mıydı?” (Toptaş. 2017: 97)

Burada �se �lk defa f�z�ksel olarak Babanın yasasına karşı gel�nd�ğ� görülmekted�r. Bu
şek�lde düşünülmes�n�n sebeb� alıntının geçm�ş zaman d�l�yle anlatılması ve bazı
eylemler�n gerçekleşm�ş olmasından kaynaklanmaktadır. Varlığın, Babanın yasasının
bütün yaptırımlarına karşın kaygı duyarak kend�n� öncelemes�, özne kavramına
ulaştığı anlamına geleb�l�r. Ancak y�ne de bunu d�lsel anlamda görmek mümkün
değ�ld�r yalnızca kahramanın davranışlarından bu çıkarımlar yapılmaktadır.
Kahraman kaygı duyup kend�n� öncelese de Babanın yasasının �sted�kler�n� de bu
alıntıda �fade etmekted�r. Ama sonuç �t�bar�yle Babanın yasasına b�r başkaldırma
onun gerekl�l�kler�n� reddetme ve �stekler�n� ger� çev�rme söz konusudur. Bu da
kahraman �ç�n oldukça kıymetl�d�r ve kaygı duymasının net�celer�n� de almaktadır.



“Çaylarımızı alarak k�taplarla ısınan odaya geçeceğ�z sonra. Sorular soracaksın bana. Nasılım? İş�m�
sevemed�m m� daha? Müdürüm, et�ket� alınırsa çırılçıplak kalacak kadar zavallı mı y�ne? S�nekler�n
Tanrısı’nı nasıl buldum? En öneml�s� de, günlük yaşamla beyn�mdek� yaşam arasındak� uzaklık ne
durumda?” (Toptaş, 2017: 98)

Bütün baskıya rağmen Babanın yasasını reddeden kahraman kend� �stek ve arzularını
önceleyerek konuşmak veya yapmak �sted�ğ� entelektüel toplantıları ve sohbetler�
gerçekleşt�rm�ş görünmekted�r. Sevd�ğ� ve zevk aldığı eylemler� yapmanın huzuru
�ç�nded�r. Ancak y�ne de kahraman b�raz da olsa huzursuz görünmekted�r. Çünkü
kend� �fades�ne göre ertes� gün aynı çarkın b�r d�şl�s� olmaya devam edecek ve bu
baskılar daha da ş�ddetlenecek belk� de yaptırımlar uygulanacaktır. Babanın yasası bu
konuşma esnasında kend� gücünü tam olarak kahramanın üzer�ne uygulayamasa da
kahraman daha sonrak� günlerde buna maruz kalacağını b�lmekted�r. Ve “en öneml�s�

de, günlük yaşamla beyn�mdek� yaşam arasındak� uzaklık ne durumda?” çel�şk�s�n� da�ma
kend� �ç�nde yaşamak zorunda kalacaktır. Y�ne Sartre’ın kaygı kavramına yükled�ğ�
anlamdan yola çıkılırsa kahramanın verm�ş olduğu karar kend� a�les�n� de bağlayacak
ve Babanın yasasının buyruklarına karşı gel�nmes� sonucunda oluşacak durumları
b�ld�ğ�nden huzursuzluk duyacaktır.  

SONUÇ

Hasan Al� Toptaş’ın 1990 yılında yayımlamış olduğu Yoklar Fısıltısı adlı h�kâye
k�tabının �çer�s�nde yer alan “B�r Dünyanın Akşam Resm�” adlı h�kâyede Babanın
yasasının kahraman üzer�nde daha baskın olduğu görülmekted�r. Her ne kadar
kahraman kend�n� önceley�p kaygı duysa da kend� z�hn�nde olan Babanın yasası f�kr�
onu ger� adım atmaya zorlamaktadır. Bunun en açık gösterges� �se kahramanın sohbet
ett�ğ� arkadaşının g�tmes�n�n ardından düştüğü der�n boşluktur. Ancak buradan
kahramanın hayatı boyunca Babanın yasasına mahkûm olacağı anlamı
çıkarılmamalıdır. Kend�n� huzursuz ve rahatsız eden varlık kaygı duyarak mutlaka
özgürlüğüne kavuşacak ve kend� z�nc�rler�n� kırıp özgür olacaktır. Ancak bu durum
kolay gerçekleşeb�lecek b�r şey değ�ld�r ve zaman gerekt�r�r. Çünkü tek başına kaygı
duymak özgür olmayı get�recek kudrette değ�ld�r. Bunun �ç�n öncel�kle b�lmek,
düşünmek ve sorgulamak gerekmekted�r. Tüm bu eylemler doğru b�r şek�lde
yapıldığında kaygı kavramı da bu üç faktörü tak�p ederek başarıya yan� varlığın
hak�kate, gerçeğe ve en sonunda özgürlüğe ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu
düşünceler�n �çer�s�nde kahramanın en çok Sartre’ın kaygı kavramına yakın b�r tutum
�çer�s�nde olması da b�zlere kahramanın mutlaka b�r gün özgür olacağını
göstermekted�r. Çünkü Sartre, varlığa özgür olmayı temb�hler. Yalnızca özgür olmayı
temb�hlemez aynı zamanda özgür olmak zorundasınız d�yerek nas�hatte bulunur. Bu
yüzden tekrar söylemekte fayda vardır; h�kâye kahramanı her ne kadar Babanın
yasasına tamamen karşı çıkamasa da �ç�nde duyumsadığı kaygı, onu özgürlüğe ve
mutlu olmak �sted�ğ� şeyler� yapmaya yönlend�recekt�r.
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