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Ş��r



(1896 - 1966)

Fransız yazar, şa�r, ve gerçeküstücü kuramcı, Gerçeküstücülüğün babası olarak
tanınır. 1924 yılında yayınlanan Gerçeküstücü Man�festo'su �le ps�koloj�k
çözümlemeler �çeren otonom yazı tekn�ğ�n� edeb�yat dünyasına tanıtmıştır.

Normand�ya'da doğdu, tıp ve ps�k�yatr� okudu. Genç yaşlarda Alfred Jarry'n�n
yaşamına ve eserler�ne �lg� duydu, bu eserler onda temel oluşturdu .I. Dünya
Savaşı sırasında b�r nöroloj� koğuşunda çalıştı, burada ant�sosyal davranışlarıyla
geleneksel sanat anlayışlarına karşı çıkan Jacques Vaché �le tanıştı. Onların
düşünceler�nden etk�lend�. Sanatın b�r aptallık olduğunu savunan Jacques Vaché
savaştan döndüğünde g�rd�ğ� bunalımların etk�s�nden çıkamayarak 24 yaşında
�nt�har ett�. Vaché'n�n savaş sırasında Breton ve başkalarına yazdığı mektuplar
Savaş Mektupları adı altında 1919'da yayınlandı. Bu k�tap üzer�ne Breton'un
yazdığı dört adet deneme bulunmaktadır.

1919 yılında Lou�s Aragon ve Ph�l�ppe Soupault �le b�rl�kte Edeb�yat(L�ttérature)
adlı derg�y� kurdu. Bu yıllarda Dada�st Tr�stan Tzara �le bağlantıya geçt�. 1924
yılında Gerçeküstücü Araştırma Bürosunu'nun kurucu öncüler�nden oldu.

Manyet�k Alanlar (Les Champs Magnét�ques) k�tabı �le otomat�k yazı tekn�ğ�'n�
prat�ğe döktü. 1924 yılında Gerçeküstücü Man�festo'yu yazdı ve Gerçeküstü
Devr�m derg�s�n�n ed�törü oldu. Etrafında — Ph�l�ppe Soupault, Lou�s Aragon,
Paul Éluard, René Crevel, M�chel Le�r�s, Benjam�n Peret, Anton�n Artaud ve
Robert Desnos g�b� genç yazarlardan b�r topluluk oluşması zaman almadı.

Breton'un öncülüğünde gerçeküstücülük tüm Avrupa'da ses get�ren b�r sanat
anlayışı oldu ve dönem�n�n tüm sanat dallarını etk�led�. Bu dönem�n ürünü olan
eserlerde �nsanın algısının kökenler� ve �nsanın etrafındak� olaylara bakış açısı
sorgulandı.
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    P�erre Reverdy’ye

Yaz b�terken Halles’den geçen gezg�n kadın
Ayak parmaklarının ucunda yürüyordu
Umutsuzluk, büyük ve güzel yılanyastıklarınını göğe yuvarlıyordu
Ve el çantasında tuzluklardan suret�m vardı
B�r tek tanrının vaft�z anası �ç�ne çekt� onları
Uyuşukluklar b�r buğu g�b� açılıyordu
S�gara �çen köpekte
İç�n ve karşı, nereye g�rd�ler
Onlar genç kadına kötü b�r gözle bakab�l�rd�ler
Güherç�len�n kadın büyükelç�s�yle b�r �ş�m�z vardı
Ya da düşünce ded�ğ�m�z s�yah fonda beyaz eğr�n�n elç�s�yle
Fenerler kestane ağaçlarında usulca yanıyordu
Gölges�z hanım Pont-au-Change’da d�z çöktü
Gît-le-Coeur Sokağı, pullar esk�s� g�b� değ�ld�
Gece vaatler� sonunda yer�ne get�r�lm�şt�
Gezg�n güverc�nler, hayat öpücükler�
Tam anlamların tüller� altında mızrak yem�şler
B�l�nmeyen güzel�n göğsünde b�rleş�yorlardı
Par�s’�n göbeğ�nde b�r ç�ftl�k büyüyordu
Ve samanyoluna bakıyordu pencereler�
Çıkagelm�şler yüzünden k�mse oturmuyordu orda ama
Hortlaklardan daha çok adandığı b�l�nen çıkagelm�şler
Bu kadına benzeyenler yüzücek g�b�yd� sank�
Ve aşkın �ç�ne b�raz da kend�ler�nden katacaklardı
Onları �çler�ne atacaklar
H�çb�r duyumsal gücün tutsağı olmadım ben
Ve böylece Ét�enne Marcel heykel�n�n d�b�nde b�r akşam
Kül kalıntılarında öten cırcırböceğ�
İşb�rl�kç� b�r göz kırpıp bana
Geç André Breton, ded�.

Ayç�çeğ�
Sayfa 6





Kend� Kopyasının Ardında, “kara güneş” olarak n�telend�r�len sıradışı sanatçı
ve şa�r Jean-P�erre Duprey’�n seç�lm�ş ş��r ve met�nler�nden oluşuyor.

Kısa b�r yaşam sürdü Jean-P�erre Duprey (1930-1959), ardında sarsıcı yapıtlar
bıraktı. André Breton ona şunları yazdığında henüz on dokuz yaşındaydı:
“Sen kes�nl�kle har�ka b�r şa�rs�n, ben�m �lg�m� çeken b�r başkasıyla b�rl�kte.
Aydınlatmanız olağanüstü ”. Çılgınca yazıyordu. İlk k�tabı Kend� Kopyasının
Ardında 1950’de yayımlandı. 1953-1958 yılları arasını atölyes�nde dem�rden
heykeller yaparak geç�rd�. 1959’da yen�den ş��re döndü.

Fransa’nın Cezay�r’� �şgal� sürerken, b�ld�r�ler �mzalamak, basın açıklamaları
yapmak g�b� protestoları yeterl� görmed�, somut b�r eylem planladı. 1959’da
Cezay�r Savaşı’nı protesto etmek �ç�n Meçhul Asker Anıtı’nın üzer�ne �şed�,
gözaltına alındı, �şkence gördü, tutuklandı. B�r süre hap�shanede, b�r süre de
akıl hastanes�nde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşamına son vermeden önce Son ve Tarz k�tabının el yazmasını André
Breton’a gönderd�. Kend� dey�m�yle “gezegene alerj�s� vardı.” (İnt�harından
b�rkaç gün önce b�r arkadaşına telefonda böyle söylem�şt�.)

El�n�zdek� k�tap şa�r�n seç�lm�ş ş��r ve met�nler�nden oluşuyor.Ve Yayınevi, Ekim 2019

13,5 x 21,5 cm / 112 sayfa

Lord Byron ve çevres�ndek� romant�k edeb�yat dünyasının, genç yaşta
ölmes�ne rağmen, en üretken sanatçısı: Percy Bysshe Shelley. Tutkulu
romant�k ruhu 29 yıl yaşadı fakat b�rb�r�nden değerl� onlarca başyapıt ürett�.
Ş��rler�ndek� felsef� der�nl�ğ� �le ön plana çıkan ve y�ne de romant�k
doğacılığından tav�z vermeyen Shelley, toplumun rad�kal, �ler�c� ve hareketl�
b�r f�gürüydü. Dönem �ç�n oldukça aşırı bulunan “Ate�zm�n Gerekl�l�ğ�”
eser�yle Oxford Ün�vers�tes�’nden kovulması sonrasında, seslend�ğ� k�tle
da�ma büyüdü ve çağları aşacak eserler�yle b�rl�kte, Romant�k dönem�n en
b�l�nen f�gürler�nden b�r� hal�ne geld�.

Shelley’n�n bu uzun felsef� ve tutkulu ş��r� “Dünyanın Da�mon’u” (Daemon of
the World), o çağları aşacak eserler�nden b�r� olarak kabul ed�leb�l�r. Doğacı
b�r felsefey� şek�llend�rd�ğ�, devr�mden z�yade evr�m� savunduğu ve �nsan� b�r
erdem�n yüksel�ş�n� tasv�r ett�ğ� bu çalışma, Queen Mab (1813) adlı kısa ş��r�n�n
der�n ve sağlam b�r yapıya kavuşturulmuş uzun hal� olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dünyanın Daemon’u, okudukça anlaşılacaktır k�, b�r soyut ve
sembol�k hayaller alem�nde �nsanlığın ep�k destanıdır.

"Özgün metn� �le b�rl�kte sunduğumuz bu çalışmayı Su Özbek’�n ş��rsel b�r

duyarlılıkla çev�rd�ğ�n� söyler, F�hr�st olarak “Daemon of the World”ü Türkçeye

kazandırmaktan duyduğumuz sev�nc� bel�rtmek �ster�z."Fihrist Kitap, Haziran 2021

13x19,5 cm / 92 sayfa

Öneriler





I.

Ne koymak �sterd�n bu masaya
Ölümümüzün ç�fte ateş�nden başka?
Korktum, tahr�p ett�m 
üstünde ölü rüzgarın kend�n� �fşa ett�ğ�
çıplak ve kırmızımsı masayı, bu dünyada 

sonra yaşlandım.
Dışarıda, kelâmın ve rüzgarın gerçeğ�
Kavgalarını b�t�rd�
Ateş, k� tapınağımdı, r�cat ett�. 
Korkmuyorum b�le artık, uyumuyorum,

II.

Bak, yürüdüğün bütün yollar kapanmakta
İst�rahat b�le çok görülüyor
G�tmek b�le sana. 
Ayaklarının altından kayan toprak
Atamadığın adımların gürültüsü.
Neden bıraktın d�kenler� 
Vardığın yüksek sess�zl�ğ� örtmeye?
Kurt çöl bekç�s� hafıza bahçes�nde
Ve sen gölge �çre b�r gölge. Neredes�n? K�ms�n?

Tanığın Tehd�tler�
Sayfa 10 ~



III.

Durmadan gel�yorsun bu bahçeye,
Yalnız kalmanın ve acı çekmen�n yolları s�l�nmekte
Otlar ölü suratını anlatıyor
Karanlık k�l�se taşta saklanmış
Daha kızıl b�r güneş�n kör yüzü ağaçlarda
B�r önem� b�le yok bunların sen�n �ç�n
Sank� uykudaymış g�b� yavaşça ölmek yet�yor sana
Kucakladığın gölgey� de sevm�yorsun artık.

IV.

Yalnızsın ş�md�, yalnız, yıldızlara rağmen
Yakınında merkez ve merkez uzağında
Yürüdün, yürüyeb�l�rs�n daha  
H�çb�r şey� değ�şt�rmez bu  
Hep aynı gece, b�r türlü b�tmek b�lmeyen.
Ve gör artık ş�md�den ayrısın kend�nden
Hep aynı çığlık ama duymuyorsun
Ölen sen m�s�n ş�md�, artık bunalmayan sen,
Hatta kayıp mısın, aramamana rağmen?

(...)





ç�çek kundağı ç�tler�n kuş yıldızları olur, çorağın l�fler�, du-
yulmadık kanatlar geç�r�r can tuzaklara; ç�ğ çadırlarıyla yap-
raklanır d�ken�n ş�mşeğ�. sapanıyla kapatıyor kız memeler�n�
balıkçıl kamışlar.

kasırga uyaklarından geçen hecey� soyacak h�çl�ğ�n ağzı.
karga- kurşun gel�nler�yle güve bulutu den�zden uzuyor
gerdeğ� yel değ�rmen�n�n... çıldırışlar sürüsünü güdüyor ke
d�n�n uykusu.

sağanağın oluklarında kuş yorgunu ağaçlar köpürüyor yır
tılmış hendeklere; aldanışların kangalına kesm�ş gel�nc�k.
günah teleğ�n� del�yor düş sürüler�, uykusuzluğun volkanları!

yuvası boğulmuş sadaka mıydı özgürlüğün mürekkeb�, ses
s�zl�ğ�n çamurundan b�r görünmezl�k? hıçkırığın ş�mşeğ�ne
doymuyor çatal teknoloj�. �nsan, çamurun �p�nde b�r �ğne...

meleks� kesk�s�yle tanrı ün�forması yontuyor kadavra; kan-

dan b�r felek çalmış b�t yen�ğ�. gülün m�ğfer� yoktur, arsız ya-
rığın ıtırına tırmanıyorsun Char, den�z ağacının bel�n� get�r�-
yorsun, Berk'le.

mekansızlığın haşhaş�s�ne tesb�h olmuş perçemlerden karan-
f�l meydanına oturmuş düğünüm; özley�ş lezzet�nden hurma
s�lkeled�m d�ye boynuma sarılıyor del�l�k. dönük kökte ko-
kuyor çel�k!

perdes�n� sarkıtıyor yıldızların okyanusu, rüzgarın koruna,
şehvet �mb�kler�nden taşmış konçertodur yalnızlık! mekan�k
ebegümec� kab�rler bağışlayıcıdır; koltuğun ceylanını yontu-
yor kelebek...

Rene Char
Sayfa 13





(1940 - 1996)
 
 
 

Joseph Brodsky 1940'ta Len�ngrad'da doğdu, on sek�z ya şında ş��r yazmaya
başladı. L�r�k yeteneğ� Anna Ahmatova'nın d�kkat�n� çeken genç şa�r "sosyal
asalak"lık suçlamasıyla b�r buçuk yıl Rusya'nın kuzey�nde, Arkhangelsk
bölges�nde b�r çalışma kampına gönder�ld�. 1972'de de ülkes�nden sınırdışı ed�ld�.

1966 ve 1967 yıllarında Len�ngrad'da yayımlanan antoloj�lerde dört ş��r�ne yer
ver�len Brodsky'n�n ş��rler� daha sonrak� yıllarda yalnız Batı'da yayımlandı.
Ülkes�nden uzaklaştırıldıktan sonra kısa b�r süre V�yana ve Londra'da kalan Rus
şa�r�, oradan Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ne g�tt� ve 1977'de o ülken�n yurttaşı
oldu. Aynı zamanda başarılı b�r çev�rmen olan Brodsky'n�n İng�l�z Metaf�z�k
Şa�rler ve Polonyalı Czeslow M�losz'dan Rusça'ya çev�rd�ğ� ş��rler de o yıllardak�
başarılı çalışmaları arasında anılmaya değer. Brodsky Amer�ka'ya yerleşt�kten
sonra M�ch�gan Ün�vers�tes�, Sm�th College, Queen's College, Columb�a
Ün�vers�tes� ve İng�ltere'dek� Cambr�dge Ün�vers�tes� g�b� öğren�m
kurumlarında konuk profesör olarak ders verd�. 1978'de Yale Ün�vers�tes�'n�n
onursal doktora ünvanı verd�ğ� Brodsky, 1987'de de Nobel Edeb�yat Ödülü'nü
aldı.
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I.

Selamlıyorum sen�, �k� b�n yıl
sonra. Sen de b�r fah�şe �le yaşadın.
Çok şey b�rleşt�r�yor b�z�.
Ve kent�n dışı da sen�n: alarmlar,
soğuk kapı g�r�şler�ndek� uyuşturucu çeteler�,
yıkıntılar, arabalar. Ben, sıradan b�r gezg�n,
boş galer�dek� tozlu büstünü
selamlıyorum sen�n. Ah, T�ber�us, sen
otuzunda b�le değ�ls�n burada. Yüzünün gücü
kaslarının d�ng�nl�ğ�nde yatıyor
onların toplamının geleceğ�nden daha çok. Yontucunun
yaşamı boyunca b�çt�ğ� baş
geleceğ�n gücünün temel�n� oluşturuyor.
Aşağıda uzanan her şey - Roma: 
hukukçular, döküntü mahalleler ve romalı askerler,
ayrıca b�nlerce bebek
sen�n kaba c�ns�ne şapırdatıyor dudaklarını - b�r zevk
d�ş� b�r kurda yaraşan,
Remus ve Romulus'u emz�ren. (Aynı dudaklar!
d�l�n kıvrımlarında şaşkın ve şefkatle
mırıldanan.) Sonuç: b�r büst, vücudun yaşamında beyn�n
bağımsızlığının ve �mparatorluğun
sembolü. Boyadığın kend� portren
beyn�n�n kıvrımları oldu, ana kıvrımları

T�ber�us'un Büstü (*)
Sayfa 16

(*): Cevat Çapan'ın derlediği Şiir Atlası 2'den alınmıştır.



II.

Otuzunda b�le değ�ls�n. Sendek�
h�çb�r şey an'ı kalıcı kılamaz.
Nesneler�n karşısında kend�n� durdurmak �steyen
sab�t bakışın kadar az:
ne b�r yüz ne de klas�k b�r manzarada. Ah, T�ber�us!
İz�n ver Sueton�us ve Tac�tus
sen�n kan dökücülüğünün nedenler� üzer�ne
konuşsun! Nedenler yoktur, yalnız
sonuçlar. Ve �nsanlar sonuçlara katlanır.
Özell�kle karanlık hücrelerde, orada, herkes
suçunu kabul eder -b�r çocuğun günah çıkarışı
kadar monoton �şkence altında. En güzel alın yazısı
gerçeğ�n h�çb�r parçasına ortak olmamaktır. Fakat bu,
k�msey� onurlandırmaz. Çarları
b�le. Sen kend� çöplüğünde, der�n
b�r düşünceden b�le daha çok,
şaşırtılamayacak kadar b�lg�l�s�n.
Belk� de
yalnız kan alıcılık değ�ld�r nesnen�n
alınyazısını hızlandıran? Bas�t b�r vücudun
özgürce düşüşü boşlukta? Orada �nsan
düşüş anına yakalanır hep. 



III.

Ocak. Bulutlar kış kent�n�n üzer�nde toplanmış
b�r mermer parçası g�b�.
T�ber nehr� gerçekten kaçışta.
Fısk�yeler k�msen�n bakmadığı yöne
fışkırıyor-ne parmakların arasından
ne de kısık gözlerle görüleb�len. B�r başka zaman!
Ve kızgın kurdu kulaklarından tutarak
durdurmak olanaksız artık. Ah, T�ber�us! B�z k�rn�z sen� mahkum
            edecek?
Sen b�r canavardın, duygusuz b�r
canavar. Fakat �şte bu canavar -
kurban değ�ld� h�ç - doğanın kend� benzer�n�
yaratması g�b�. Daha da
öneml�s� -seçeceksek-
b�r del� tarafından değ�l de,
şeytanın yavrusu tarafından yok ed�lmek.
Sen�n henüz otuz yaşını doldurmamış
�k� b�n yıllık taş yüzün
doğal b�r tahr�p mak�nasına benz�yor,
acıların köles�, düşüncen�n ateşl� ruhu
ya da başka şeylere değ�l. Sen� savunmak
tüm efsanelere karşı,
b�r ağacı yapraklarına -onların �l�şk�s�z
açık hışırtılı çoğunluğuna-karşı savunmak demek



IV.

Boş b�r galer�. Öğle sonrası. Güneş batmakta.
pencere kış aydınlığıyla örtülü.
Sokağın alarmı. Odanın yapısına h�ç tepk�
göstermeyen b�r büst... 
Ben� �ş�tmed�ğ�n� düşünmek olanaksız!
Ben de kaçtım başıma gelenlerden sonra
yıkıntılar ve seraplarla dolu b�r
ada'ya dönüştüm. B�r lambanın
yardımıyla doğradım prof�l�m�.
Söyled�kler�m �se, ben�m tarafıından söylenen değer taşımayan
şeylerd�r-
sonradan değ�l, ş�md�.
Bu tar�h�n hızının �fades�
değ�l m�? Sonuçlar ah ne başarılı
deneyler, nedenlerden önce gelmek �ç�n?
Ve boşluk, ayrıca - c�dd� b�r şek�lde oyalanmak �ç�n
b�r güvence değ�l.
P�şmanlık? Alınyazısında çalkalanım yaratmak?
Yen� b�r kart açmak?
Fakat değer m�? Sen�n tar�hç�n�n sana çarptığı
kadar sert, radyoakt�v�te b�ze çarpacak.
K�m kalacak arkamızda küfredecek b�ze? B�r yıldız?
Ay? Yanlış kromozom karışımlarıyla, sarkık gövdes�yle
şeytanımsı o korkunç dev böcek? Belk�?
Fakat o, çarparsa �ç�m�zdek� sert b�r şeye
şaşırır mutlak b�r parça
son ver�r del�ş�ne. 

"Büst" -d�yor o, yıkıntıların ve kasılmış
kasların d�l�- "büst, büst." 





(1929 - 2020)
 
 
 

1929 yılında Beyrut'ta doğdu. Aynı kentte edeb�yat öğren�m�n� gördükten sonra,
ün�vers�te öğren�m�n� Fransa'da tamamladı. Çağdaş ş��r�n sorunlarıyla yakından
�lg�lenen şa�r, denemec� ve sanat eleşt�rmen� Stet�e, SO'l� yıllardan başlayarak
Jouve, Mand�argues, Ungarett�, Bonnefoy, Du Bouchet g�b� �s�mlerle tanıştı ve
dostluklar kurdu. Ardından Beyrut'ta L'Or�ent L�ttera�re adında Fransızca olarak
yayımlanan haftalık b�r derg� çıkarmaya başladı. Bu derg�, Doğu düşünces�, Arap
dünyası ve Batı kültürü arasında öneml� b�r aracı rolü üstlend�. Stet�e, Fransa'nın
Les Lettre Nouvelles, Le Mercure de France, D�ogene g�b� bell� başlı yazınsal ve
ş��rsel yaratıya dönük derg�ler�yle çalıştı. Par�s'te uzun yıllar d�plomat olarak
çalıştı. Öte yandan UNESCO'da sürekl� olarak Lübnan delegel�ğ� yaptı. Fas'ta
büyükelç�l�k, Beyrut'ta Dış�şler� Bakanlığı Genel Sekreterl�ğ�, La Haye'de
büyükelç�l�k, aldığı ötek� görevler arasındaydı.

Stet�e, 1972 yılında Gall�mard'da yayımlanan Les Porteurs de Feu adlı k�tabıyla
Fransız-Arap Dostluk Ödülü'nü; Invers�on de L 'arbre et du S�Zence (Gall�mard)
�le de, 1981'de Max Jacob Ödülü'nü kazandı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa


Ekt�ler ateş�n kökünü
Usu ve parmaklarını yormak �ç�n: gölgelere
Vers�nler onları sepetç� �şler�nde
Kardeş ölümüne kadar sıkmak �ç�n
K�n ya da korku ya da doğrucu meleğ�n ayartması �ç�n
Dağ eller� kuşu yakalamış olduğunda
Dak�ka sıkıntılarının meleğ�
N�yette ayağımızın sürçtüğü
Ve yanıtımızı ateşe uçuran melek

I.

Yalnızın odasında bekley�ş
Eş�kler�n parıltısına d�ş göster�rken
Yönet�lm�ş olacaktır �çer� g�ren

K�m�ler� külün kokusunu �y� alır
Katıksız ve kr�stallerden arınmış gecede
Çek�nce altında söylerler sözler�n�

Yıldız ve kale ve aslan
Duvarlarıyla ve soğuk gölges�yle
Üstümüze düşmüş tüyler�n�n şatosuna karşı koruyacağız

Üç Parçalı Yüz (*)
Sayfa 22

(*): Cevat Çapan'ın derlediği Şiir Atlası 2'den alınmıştır.



II.

Yakında son. Yakında ağız d�yecek
Ned�r kuyu. K�mde tem�z dudaklar var
B�leceğ�z. Sözcükler saptanacak
Kolayın �ç�ne uzanmış olacağız

B�r�ler� ve ötek�ler sonra. H�ç k�mse
B�ze dokunmayacak. Ola k� çamaşırlar yıpranır
Atılmış ve çözülmüş düğümlerden olacak bu.
B�zs�z, taşlarla örtülü rüzgar altında

Her k�m k� sözünü söyler, ateş�n gövdes�n� çekmek �ç�n
Mıknatıs olacak o gün. Her k�m
K� ses� çıkmaz, onu korumak �ç�n
Başka b�r�n�n söyled�ğ� sözlerden g�y�necek



III.

İncelm�ş yıldızlar g�b� ellerle
Kapalı duvarlar karşısında ayaktayım
Ve şarkı söylüyorum ey d�ng�nl�k soğuğa karşı

B�r gülle ısınmış ben
Daracık b�r odada
Ve çıkışsız

Çevres�nde büyür kapak taşı
Ve hıçkırıklar gürlet�r
Köpekler�m�
( ... )





Çev�rmen Duygu Gündeş'�n (1976-2019) anısını yaşatmak �ç�n kaleme aldığım
Ölümcül Defter, Plüton Yayın tarafından k�taplaştırıldı. Ölümcül Defter,
�nsanlığı hak�kate mıhlayan, modern b�r ağıt olma özell�ğ�n� taşıyor…

Plüton Yayın, Mayıs 2022

13 x 19.5 cm / 60 sayfa

"Özyaşam b�lg�ler�nden de anlaşılacağı üzere bu antoloj�de yer alan şa�rler
günümüz Fransız ş��r ortamında öneml� yerler� olan, ş��r damarını eller�nde
tutan, ona yön veren şa�rlerd�r.

Bu şa�rlerle b�reb�r yazıştım, kend� seçt�kler�, Türkçeye çevr�l�p
yayımlanmasından hoşnutluk duyacakları ş��rler�n�, kısa özyaşam öyküler�n�
�sted�m. Böylece öznel b�r seç�m yapmaktan kurtulduğumu bel�rtmek
�st�yorum.

Ayrıca, n�cel�ğ� değ�l n�tel�ğ� gözett�ğ�m �ç�n b�rçok şa�r� bu antoloj�n�n dışında
tutmak zorunda kaldım.

Günümüz Fransız ş��r�n�n bütün çeş�tl�l�ğ�n�, değ�ş�k ş��r yaratısı anlayışlarını,
estet�k boyutlarını somut örnekler�yle �çeren bu antoloj�dek� ş��rler� çev�rme,
yayına hazırlama g�r�ş�m�ndek� rolüm �k� d�l arasında b�r elç�l�k, b�r köprü
kuruculuk, b�r söz taşıyıcılığıdır."

Aytek�n Karaçoban

Sözcükler, Mayıs 2022

13 x 19.5 cm / 144 sayfa

Öneriler

https://www.kitapyurdu.com/kitap/olumcul-defter/617360.html




Ey ışık yüklü sabahlar!

Haf�fçe bükülen zaman, durgun sular ve öleceğ� günü bekleyen çocuklar, sonlu b�r
rüyanın s�sler�. Der�nl�ğ� yok mutluluğun, buna �nan. Karanlık artık çünkü bütün
gökler� yeryüzünün. Kapalı pencereler ardında bırakılan renkler ve b�r ayete bakan
gözler�m�z. Duyusal taşkınlıklarla körleşen bellek. Değ�rmenler, buğday tarlaları ve
ses�m�zdek� açlık. Aynı şey olmak �ç�nd� aydınlık ve karanlık yüzler. Bel�rs�z der�nl�ğ�
�le b�r uçurum. Ölü balıklar g�b�y�z, s�ms�yah gözler�m�zle.

Hep b�r şeyler bekler g�b� bu yeryüzü bu toprak. Atlas ç�çekler� ve çöl. B�r sıtmalının
bakışı g�b� t�treyen dünya. Kaybed�lm�ş gerçek, kapalı kapılar ve sürgünde �ç çeken
kalb� Tanrı'nın. Gel�p g�den sesler, akasya ağaçları ve çay kokusu.

Artık yalnız, esk�, ışık yüklü yıldızlar gömülünce karanlığa, b�r şey� unutup ger� dönen
ve hep b�r yere bakan çocukluğumuzun kaygan yüzeyler� ve ulaşılması zor balkonları
aklın.

Kaybolan yüzler, sahte karşılaşmalar ve buharlaştırılan elementler� ruhun. Kaybed�len
perspekt�f, kaybed�len boyut. Görünür kılınab�l�r m� gerçek ? İnsansız düşler, ışıksız
evler. Ç�zg� ve renkten yoksun, karartılmış ufuk, �mgesel tasv�rler ve Roc�nante’n�n
sıska beden� üzer�nde t�treyen Shakespeare.

Kend� aklının kopyasıdır her del�.
Kutsal b�r çemberd�r bu, yen� anlatılar alır esk�ler�n yer�n�.

Leav�ng The Ark
Sayfa 28 ~





Kafam, saklı kafatası g�tarım, yolunmuş m�tlerle dolu.
Dünün boğazları, yankıların cübbes�ne gömülü, gözler�m rüzgârsız torbalar, b�r ışıltı
sunmak �ç�n c�lalanmış.
Mermer dudaklarım mağaranın g�r�ş�, görüler�n vazgeçmekten vazgeçt�ğ� mağaranın
g�r�ş�,
Sonsuzluğun ıslak kaldırımları vardır, melekler sarhoş uçtuğu �ç�n
yakalanır.
Sadece mahrem�yet�n benl�ğ�mden s�l�nm�ş b�r yanılsama yaratmasını �st�yorum.
Büyük umutları tabutuna konuldu. Sembol�k kanosu �ç�n sayın uzun kürekler.
Yıldızlara taşınırsam eğer postamı Tanrı, Cennet, Aşağı Doğu Yakası’ndan �let.
Çırılçıplak b�r dalış ve modern felsefeler �ç�n epey geç, benl�ğ�m� depoya götür.
A�leme çok yakın Ay ve kraterler kışın çok soğuk,
Güneşe geçel�m, sıcak suya, radyan ısıtmaya, özel renklere,
Bıçak sapı rahatlığı, Tanrı’ya komşu, cemaat rahatça er�yor.
Esk�moların burnunda sırlar donuk ve Kuzey Kutbu’nu kırmışlar.
Son Bufalo, h�drojen bağlantı çubukları ateşleyen atom�k den�zaltınca torp�dolanacak.
Tanrı, favor� d�ktatörüm, özgür seç�mler�m�z� reddetmes�ne rağmen.
Boyadığım asma k�l�t �ç�n end�şelen�yorum
Saçlarım yengeç otuyla dolu, anatom�m�n bazı kısımları henüz keşfed�lmem�ş
durumda
Daha fazla arp yok bana; cehenneme g�d�yorum ve b�raz güzel caz duymaya.
İy� haberler� duydun mu, Terry ve Korsanlar* gerçekten gerçek değ�l.
İbadet eden dostlarınızın rahatı s�z�n �ç�n öneml�yse k�l�sede ölmey�n
Gözler�m�z� telev�zyonla nerden bozalım, akşam yemeğ�nden sonra otoyollar
tasarlayalım.

Hal Waters İç�n Blues 
Sayfa 30



Bazı arkadaşlarını kaybetm�ş olab�l�r İsa, ama sudan şarap formülüyle �y� para
kaldırab�l�rd�.
Tanrı’nın tuttuğu tek günlük tar�ht�r ve b�r�s� onu şenl�k ateş�ne attı.
H�roş�ma’da Büyük Oyun günü. Ay ç�ft taraflı ajandır. 
Bu yıl hayvanlar �lk kez “�nsanlara karşı k�bar ol” haftasını düzenl�yor.
S�yam ked�ler� katılmayacak ve Mısır’da kalıp b�r araya gelecek.
Uygar dünya, F�ravun’u tahta oturtmasından korkuyor.
Tanrı aşkına Hal, radyoyu kapat. Onları g�tarınla uçur.





(1937)
 

1937 yılında Sa�nt-Henry'de (Mars�lya) doğdu. Klas�k b�r l�se öğren�m� gördü. 1950
yılında �lk ş��rler�n� yazmaya başladı, aynı yıl uzun b�r Kuzey Afr�ka yolculuğuna
çıktı. 1953- 54 yılları arasında B�rleş�k Devletler'de b�r burs �ç�n kaldı. Cenevre
Ün�vers�tes�'nde d�lmaçlık üzer�ne öğren�m gördü, Par�s'te S�yas� Araştırmalar
Enst�tüsü'nde okudu. 1962'de �lk k�tabı Errance yayımlandı. 1968 yılında Par�s'e
yerleşt�. Breton kardeşlerle (Jean, M�chel) Poes�e I derg�s�n� kurdu. İlk beş sayının
ardından Sa�nt-Germa�n-des-Pres Yayınev�'n�n ed�törü oldu.

1970 yılından sonra gerek kend� kuşağından, gerek kend�nden büyük b�rçok
şa�rle tanıştı. 1966'da aldığı Mar�e Noel ödülünden sonra En so� le Chaas �le Max
Jacob ödülünü, Le Voyageurs Absent �le de Appol�na�re ödülünü kazandı.
Ayrıca, 1991 yılında Fransız Akadem�s� Ş��r Büyük Ödülü'nü aldı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa


"İlerlemeyle ulaşılan rahatlığın dereces� ne olursa olsun, onu dayanılır kılan yalnızca, gerçeğ�n

yen�den ş��rsel feth�d�r. " 

Jean On�mus

Max Papart'a

I.

Günler�n kurumdan maskes�
boşluğu soymaya yarayınca
basılmış toprak
sen� ışık hırsızından
kuşlara yataklık edenden
ve onların �sl� karnavallarından
k�m koruyacak?

II.

Mevs�mler�n yüzüne yayılmış
alnı açık-seç�k, on b�n yılın meyves�
b�r ağaç, sınırlarını parçalamış
mülkünü dolaşırken
ölümü gözetlemek, onu götürmek �ç�n
o �nsan olmak �st�yorum

Basılmış Toprak (*)
Sayfa 34

(*): Cevat Çapan'ın derlediği Şiir Atlası 2'den alınmıştır.



III.

Batık şeh�rlerle bes�ye çek�lm�ş
ser�n mezarların kıyısında
b�r çel�k ve res�m şölen�n�n
toza dönen b�r betonun önünde
dünyanın s�nd�r�m�ne bakıyorum
ç�çeklerden ger�ye kalanı sayarak

IV.

Ve kadeh kaldırıyorum
�nsanlık muc�tler�n�n belleğ�ne
oğulları bellek y�t�m� �çer
sahte kafatasları �ç�nde
ve sıram gel�nce �çer�m ben de
ve unuturum geleceğ�

V.

İnce bıçaklardak� düşler�mle
alışkanlıklarımızın t�tred�ğ�
b�rçok b�ld�k heykel�n prof�l�n�
yen�den ç�z�yorum
yen� canavarın vargücüyle
karn�ler patlıyor; boşalıyor sargılar

VI.

Böyle değ�şt�r�lm�ş yüzüyle
muhteşem komplolar bakımından zeng�n
casus alem� kıra g�d�yor y�ne
naz�k bulunçlarımızı 
yönteml�ce kem�ren
bu karınca beyler�n�
dağıtmak ve tahttan �nd�rmek �ç�n



VII.

Vamp�r toprak
yüzünü gevşetmek
d�nlencem� hak etmek �ç�n mızrağımı daldırıyorum
bağlılıkları dağıtan
kötü bağlanmışları s�nd�ren
buzdan t�tremeler �ç�nde
yazla b�rl�kte ölüyorum

VIII.

Gözyaşartıcı oldu
�nancın gözyaşları
hazzın döşemeler�
dar vad�lerdek�
esk� kuyulara, den�zkızlarına kavuştu

IX.

"Artık h�çb�r zaman güzel mevs�m olmayacak"
d�yor Balzebuth'un kapıcısı
k� çok geçmeden �zn�n� kullanacak
D�ng�nl�k Den�z�'nde

X.

Beklerken
yerleş�yor hak�kat�
modası geçm�ş yapı kafesler�n�n pası altına
karnı havada ölü balıkların
ya da erg�mes� kan ve katranın
hafta sonlarının s�myası



XI.

İğne batmadığında
t�trer çel�k
çalarak �nsandan soluğunu
sonra, ölümü yontmak gerek�r

XII.

Yaprakların özsuyunda
yaz ben�mle ölür
arılar ve rüzgarın ek�nler�n�
öldürdüğü kert�kler
oğul yasında
                         Montramand-Par�s





Anıların kontrolü, –kavak ağaçlarının
kökünde, ve, çevres�nde gez�n�rken seslenen
balıkların d�ller�, gr� ten�yle kovuk ve pullar
ne kadar dayanab�l�yor;
b�r hafıza ve gövde halkası– durgun b�r sudur
                                                                                                                 dalgalanmasını
                                                        bekle.

                       Geçm�ştey�z:

Yürüyoruz, yürüyoruz ve yürüyoruz – yürüdüğümüz b�r tren yolu
İlerl�yoruz, �lerl�yoruz ve �lerl�yoruz – �lerled�ğ�m�z b�r tren yolu
Hızlanıyoruz, hızlanıyoruz ve hızlanıyoruz – hızlandığımız b�r tren yolu
Dönüyoruz, dönüyoruz ve dönüyoruz – döndüğümüz b�r tren yolu.

                       Gelecektey�z:

Topraklar çoraktı, pol�sler sualtı ve hep�m�z Mısır N�lüfer�
Adacıklar oluştu, dağlar kısaldı ve nefes�m�z atmosferdışı
V�rüsler yayıldı, magmalar dünyanın yed�em�n� ve unutulmuş �lk�nsanın reveransı
D�stopyaydı, ütopyaydı ve tasavvurlar belk� �d�.

                                                        Beyazda
                                                                                                                  yolculuğunu 
                                                                     geç�ren
b�r Kar Baykuş’uyuz.                  Sonralara kalacak esk�z�z
                                          …ya da kükrem�ş b�r Anadolu Aslanı
                           …ya da yürüyen b�r Cam Kelebeğ�
              …ya da yet�şt�rd�ğ�m�z Göl Soğanı –

son defa hatırlayalım her şey�.

Zaman'a Reverans
Sayfa 39 ~





(1944)
 

1944 yılında Fas'ta doğan Tahar Ben Jelloun, şa�r, romancı, denemed ve
gazetec�d�r. Le Monde gazetes�nde yazan Jelloun, 1987 yılında yayımlanan Kutsal
Gece adlı romanıyla Goncaurt ödülünü kazandı. Bu k�tapla b�rl�kte Kum Çocuk
ve Tanca 'da Sess�z B�r Gün adlı k�tapları d�l�m�ze aktarılmış tı. Fransız şa�r Andre
Laude, Jelloun hakkında şunları yazıyor: "Tahar Ben Jelloun, kuşkusuz,
Mağr�p'�n Batı kültürüyle en fazla �çl� dışlı olan yazarlarından b�r�s�. Felsefec�
E.M. C�aran ve Jean Genet'ye yakın duran b�r yazardır. Ancak onun 'kültürü',
Par�s'e dem�rlemes�, kökler� konusunda haklı bulunamazlar. Burada, başka b�r
zamana, başka b�r z�h�nsel uzama �ş düşmekted�r. "Arap" çağı Descartes çağı
değ�ld�r. Ben Jelloun, "başka" b�r d�l�n -Fransız d�l�- �ç�nde bulunuyor. Bu d�l k�m�
zaman onun sürgününü çoğaltıyar ve aynı zamanda canlı b�r b�ç�mde �şl�yor onu.
O her şeyden önce b�r şa�r. Çok �y� b�l�yor k� bellek, geleceğ�n kalıtıdır. O y�ne
aynı zamanda sabah saatler�n�n şa�r�d�r, öğle kırmızılığı furyasının değ�l. Onun
ses� edepl�, görkeml� ve bütün cüruflardan yıkanmış b�r ezg�y� açığa çıkarır. İnc�r
ağaçları, çöl dereler�, hurmalıklar, kapalı çarşılar, çeşmeler, �ç avlular: Söz,
ülken�n oğullarını, düşçü ve melankol�k b�r Ulysse'�n tutkulu halısını dokuyar ve
ülke h�ç beklenmed�k b�r b�ç�mde kend� sözüne kavuşuyor." 

Jelloun'un �lk ş��r k�tabı olan Les Amand�ers Sont Morts de Leurs Blessures, 1976
yılında yayımıandı ve bu k�tap 1979'da Fransız-Arap Dostluk Ödülü'nü kazandı.
Jelloun y�ne aynı yıl Maspera Yayınları'ndan Yen� Fas Ş��r� adlt b�r antoloj�
yayımladı. Yazarın �k�nc� ş��r k�tabı olan A L 'Insıı du Souven�r 1980 yılında çıktı. 

Tahar Ben Jelloun'un her şeyden önce b�r şa�r olduğunu kabul edenler arasında
P�erre V�ansson-Ponte de var. O da şöyle yazıyor: 

"Tahar Ben Jelloun önce b�r şa�rd�r. Ayaklarını sağlarnca Fas toprağına basan
mağr�pl� b�r şa�r�n, yaşamak ve yaratmak �ç�n kend� ülkes�n�n havasına, güneş�ne,
kokularına, ezg�ler�ne, �nsanıarına ve gelenekler�ne gereks�n�m� vardır. O da bu
bakımdan korkusuzca ayakta durab�l�yor ve o b�lg�çl�k taslayan, �k� kültür
arasındak� bölünme anal�zler� ondan uzak duruyor. Her ne olursa olsun b�zden
b�r� o." 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
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Açık şeh�r
            beyaza
            s�yaha
            sayıklıyor
sen�n büyük arterl� sokakların �bl�sler�n� ger� gönder�yor
havaya kalkmış eller
güneşe açılmış ağızlar
�n�yor alınlarda günlük karaltılar �lk
            ç�zg�lere

Gece yıldızların geces� değ�l

çaprazlamasına gece
                        genelevler�n eş�ğ�nde uzayıp g�den kadınlar
                        �lkyazsız kızlar kanıyor b�r yaşamın 
                        köşes�nde
                        donarken c�nsel organlar kokuşan
                        gövdelerde
Fakat çığlık karışıyor yavaş b�r acıya
dolanıyor görünmez l�fler
kayded�c� kulak zarları her
             tokalaşmada
her bakışta b�r m�krof�lm
her kahvede b�r serum
gec�kmel� göz kend�n� göster�yor
fazladan b�r göz metal�k koltuk değneğ�nde dolanıyor
şeh�rde b�r fuar
ve Surların çevres�
ağaya kaldırıyor taşları
                          suçluyor
                          çukurlar açıyor

Sülük Şeh�r (*)
Sayfa 42

(*): Cevat Çapan'ın derlediği Şiir Atlası 2'den alınmıştır.



fazladan b�r göz metal�k koltuk değneğ�nde dolanıyor

sen�n okuduğun                             sen�n düşled�ğ�n
sen�n yazdığın                                 sen�n çaldığın
sen�n söyled�ğ�n                             sen�n susturduğun
sen�n düşündüğün                        sen�n tasarladığın

                          f�şlenm�ş
                          kısacası
                          zımbalanmış kart üzer�nde

Uyku saat�nde
koşuyor �k� ayaklılar/
                         mezarlarından kaçmış
parça parça göster�rler kend�ler�n�



Ş��r İncelemeler�
ve Yazıları



Ş��r k�me seslen�r? Bu soruyu ancak b�r ş��r�n muhatabının gerçek b�r �nsan değ�l, b�r
mecbur�yet olduğu anlaşıldığı takt�rde yanıtlamak mümkündür.

B�r mecbur�yet, aş�na olduğumuz k�psel kategor�ler�n h�çb�r�yle örtüşmez; b�r
mecbur�yet�n nesnes� ne gerekl� ne tesadüf�, ne mümkün ne de �mkânsızdır.

Bunun yer�ne, �lk şey mantıksal olarak �k�nc�y� �ma etmed�ğ�nde ya da onu olgular
alanında var olmaya zorlamadığında �lk şey varsa, d�ğer� de olacaksa b�r şey�n başka b�r
şey� kes�n kıldığı ve talep ett�ğ� söyleneb�l�r. B�r mecbur�yet, bas�tçe, tüm
gerekl�l�kler�n ve olasılıkların ötes�nded�r. Tıpkı sadece onu kabul eden�n yer�ne
get�reb�leceğ� b�r söz g�b�.

Ş��r K�me Seslen�r? [*]
Sayfa 45

[*]: Bu yazı daha önce Terrebayt'ın sitesinde yayınlandı. (8 Mayıs 2022)



Benjam�n b�r keres�nde Prens M�şk�n’�n hayatının, herkes unutsa b�le unutulmaz
kalmayı talep ett�ğ�n� yazmıştı. Aynı şek�lde, h�ç k�mse okumasa b�le ş��r okunmak
�ster.

Bu ayrıca okunması talep ed�ld�ğ� sürece ş��r�n okunaksız kalması gerekt�ğ�n�
söyleyerek de �fade ed�leb�l�r. Aslını söylemek gerek�rse ş��r�n okuyucusu yoktur.

Belk� de tüm ş��r�n�n n�ha� n�yet�n� ve hand�yse neye adandığını tanımlarken César
Vallejo’nun aklında olan şey buydu, d�yecek h�çb�r şey bulamadı, tek söyled�ğ� por el

analfabeto a qu�en [**] escr�bo �d�. Görünüşte gereks�z olan şu formülasyonu
düşünmeye değer: “okuma yazma b�lmeyene yazıyorum.” Burada por, “yer�ne”den çok
“�ç�n” anlamına gel�r. Tıpkı Pr�mo Lev�’n�n Auschw�tz jargonunda Muselmänner
olarak adlandırılan h�çb�r şek�lde tanık olunamayanlara -onlar yer�ne- tanık olduğunu
söylemes� g�b�. Ş��r�n gerçek muhatabı onu okuyacak durumda olmayanlardır. Ama
bu aynı zamanda, okuyamayanlara mukadder olan k�tabın, b�r anlamda yazmayı
b�lmeyen b�r el tarafından yazıldığı anlamına gel�r. Ş��r, bütün yazıları kaynaklandığı
ve her da�m yöneld�ğ� okunaksıza ger� veren şeyd�r.

[**]: İspanyolca. “Yazdığım okuma yazma bilmeyenler için” (ç.n.)
[***}: İngilizceden çevrilmiştir.

https://terrabayt.com/kultur/siir-kime-seslenir/#_ftn1




Kend� Kopyasının Ardında, “kara güneş” olarak n�telend�r�len sıradışı sanatçı
ve şa�r Jean-P�erre Duprey’�n seç�lm�ş ş��r ve met�nler�nden oluşuyor.

Kısa b�r yaşam sürdü Jean-P�erre Duprey (1930-1959), ardında sarsıcı yapıtlar
bıraktı. André Breton ona şunları yazdığında henüz on dokuz yaşındaydı:
“Sen kes�nl�kle har�ka b�r şa�rs�n, ben�m �lg�m� çeken b�r başkasıyla b�rl�kte.
Aydınlatmanız olağanüstü ”. Çılgınca yazıyordu. İlk k�tabı Kend� Kopyasının
Ardında 1950’de yayımlandı. 1953-1958 yılları arasını atölyes�nde dem�rden
heykeller yaparak geç�rd�. 1959’da yen�den ş��re döndü.

Fransa’nın Cezay�r’� �şgal� sürerken, b�ld�r�ler �mzalamak, basın açıklamaları
yapmak g�b� protestoları yeterl� görmed�, somut b�r eylem planladı. 1959’da
Cezay�r Savaşı’nı protesto etmek �ç�n Meçhul Asker Anıtı’nın üzer�ne �şed�,
gözaltına alındı, �şkence gördü, tutuklandı. B�r süre hap�shanede, b�r süre de
akıl hastanes�nde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşamına son vermeden önce Son ve Tarz k�tabının el yazmasını André
Breton’a gönderd�. Kend� dey�m�yle “gezegene alerj�s� vardı.” (İnt�harından
b�rkaç gün önce b�r arkadaşına telefonda böyle söylem�şt�.)

El�n�zdek� k�tap şa�r�n seç�lm�ş ş��r ve met�nler�nden oluşuyor.Ve Yayınevi, Nisan 2021

13,5 x 21,5 cm / 88 sayfa

Şa�rler�n ressamı Paul Klee doğumunun 140. yılında ş��rler�yle �lk kez
Türkçede: Anlaşılamam Bu Dünyada Asla

Akın Art �le H. Al� Sözen’�n Almancadan çev�rd�ğ�, çev�r� ed�törlüğünü Mel�h
Lev�’n�n yaptığı Anlaşılamam Bu Dünyada Asla �le Paul Klee’n�n ş��rler�
Türk�yel� okurla �lk kez buluşuyor.

Ayl�n Antmen �le Kenan Yücel’�n b�rl�kte yayıma hazırladığı k�tapta, Anton�n
Artaud’nun Klee’y� anlatan yazısı, Mel�h Lev�’n�n önsözü, Akın Art �le H. Al�
Sözen’�n çev�r� sürec�n� anlattıkları b�r yazı �le Fel�x Klee’n�n sonsözü de yer
alıyor. Ş��rlere Klee’n�n res�mler� eşl�k ed�yor.

Res�mler�yle ş��r� etk�leyen, ülkem�zde özell�kle İk�nc� Yen� şa�rler�n�n açık ya
da örtülü göndermelerde bulunduğu Paul Klee’n�n ş��rler�, ş��rsel tadının yanı
sıra, b�r entelektüel�n düşünsel serüven�n� b�zlere göstermes� açısından da
key�fl�. Ş��rlerde zaman zaman b�l�m alanındak� gel�şmelere ve farklı sanat
dallarına yapılan göndermelere rastlıyoruz. Ancak en çok d�kkat çeken
sorunsallar ontoloj� ve teoloj� alanına a�t. Ş��rlerde tanrı ve ‘tanrılık’
konusunda pek çok provokat�f önermeye rastlamak mümkün.

Ve Yayınevi, Mayıs 2019

13,5 x 21,5 cm / 72 sayfa

Öneriler





Ş��r, anlatım olarak n�telend�r�ld�ğ�nde, böyles�ne b�r n�telemen�n tekyanlı olduğu
b�l�nmel�d�r. B�reyler kend�n� anlatmaktadır, sınıflar kend�n� anlatmaktadır; çağlar ve
tutkular anlatımlarını bulmaktadırlar; sonuçta dolaysızca �nsan anlatır kend�n�.
Bankerler ya da s�yasetç�ler b�rb�rler�ne kend�ler�n� anlattıklarında, b�r şey�n t�caret�n�
yaptıkları, b�r şey� ele aldıkları b�l�n�r; hasta k�ş� b�le ağrısını anlatırken, doktora ya da
çevres�ndek�lere b�r şeyler� �şaret eder, yan� o da b�r şeyler� ele alır. Ama şa�rler
konusunda söylenen şudur: Yalnızca arı anlatımı sundukları; öyle k�, ele alışlarının,
uğraşlarının yalnızca anlatmaktan oluştuğu, amaçlarınınsa olsa olsa kend�ler�n�
anlatmak olab�leceğ�. Bu ya da şu şa�r�n başka �nsanların savaştığı g�b� savaştığını
kanıtlayan belgelere rastgel�nd�ğ�ndeyse, evet, böyle b�r ş��rde de, savaşın kend�n�
anlattığı söylenm�şt�r. Şu ya da bu ozanın başından kötü şeyler geçm�şse acısının güzel
b�r anlatım bulduğu, bundan dolayı da acıları önünde �çyükümlülüğü duyab�leceğ�
söylen�r; b�r şey� ortaya koymuştur acılar, şa�r� �y� anlatmışlardır. Şa�r, acılarını d�le
get�r�rken �şlem�ş, değerlend�rm�şt�r onları; ola k� b�r parça yumuşatmıştır da. "Acılar
geç�p g�tt� ama, ş��rler kaldı" den�r c�nf�k�rl�ce ve eller ovuşturulur. Ama ya acılar geç�p
g�tmem�şlerse? Şarkı söyleyen adam �ç�n olmasa da, şarkı söyleyemeyenler �ç�n
kaldıysa acılar ya? Ama başka ş��rler de var; örneğ�n yağmurlu b�r günü ya da b�r lale
tarlasını bet�mleyen ş��rler; k�ş� bunları okur ya da d�nlerse yağmurlu günler�n ya da
lale tarlalarının sebep olduğu b�r ruh durumuna g�rer; yan� k�ş�, yağmurlu günler� ya
da lale tarlalarını b�r ruh durumuna g�rmeden, etk�lenmeden �zlese de, ş��rler
aracılığıyla bu ruh durumlarına g�rer. Ama böylece k�ş� daha �y� b�r �nsan olmuştur; tat
alma yet�s� daha gel�şk�n, daha �ncel�kl� duyumsayan b�r �nsan olmuştur; bu da etk�s�n�
ola k� herhang� b�r zaman, herhang� b�r b�ç�mde gösterecekt�r. 

Anlatım Olarak Ş��r (*)
Sayfa 50

[*]: "Saf Şiir Yoktur" kitabından alınmadır.





Sanat her ne kadar kısıtlanmaların ötes�nde ve kend� özerk ülkes�nde üret�lmeye
başlandıysa da, �nsan� b�r üret�m tarzı olduğundan, toplumları ve b�reyler� etk�leyen ve
güdüleyen kap�tal�st s�stem�n olumlu ve olumsuz koşullarından, beklent�ler�nden ve
hastalıklarından etk�lenmes� kaçınılmazdı.

Bugün, Geç Kap�tal�zm olarak ' da adlandırılan, bütünüyle kontrol altına alınmış, hem
yaşam b�ç�m�, hem de düşünüş ve algılayış tarzının �nsana dayatıldığı, beğen� ve
�stekler�n egemen güçler tarafından saptanarak, kabul ett�r�l�p ben�mset�ld�ğ� b�r
ortamda yaşıyoruz. Ülkem�zdek� ş��r ortamında, özell�kle son dönemlerde görüş
alanımıza g�ren bazı fenomenlere değ�nmeden önce, bu fenomenler�n oluşunda rolü
bulunduğu kuşku götürmeyen bu sürec�n önces�ne ve sonrasına, sanatı baz alarak
değ�nmen�n gerekl� olduğuna �nanıyorum

I. Kap�tal�zm Önces� B�lg� ve Sanatın Varoluş Zem�n�

B�l�nd�ğ� g�b�, 18.yy'da sanay� devr�m�yle b�rl�kte yaşam alanına g�rerek, altyapı ve
üstyapı kurumlarında köklü değ�ş�kl�klere neden olan kap�tal�zm önces� dönemlerde
b�lg�n�n üret�m zem�n� teoloj�k düzlemd�. Ahlak� ve s�yas� alan d�n adamlarının
tekel�ndeyd� ve sanat, s�yas� olanın �ç�nde kend� özgür gel�ş�m�n� sürdürmekten
yoksundu. Çünkü bel�rl� normlar �ç�nde üret�leb�l�yordu ve kısıtlı konularla
sınırlandırılmıştı. Başat �şlev� b�lg� taşımaktı ama, b�r o  kadar da, toplumsal t�n�n
gereks�n�mler�ne ve d�n kurumlarının, devlet�n ve yargının geleneksel beklent�ler�ne
yanıt vermekt�. B�lg� buyruk altındaydı ve bel�rl� ahlak� zorunluluklara uyarak, kısıtlı
b�r alanda dev�n�yordu. Kap�tal�st yaşam b�ç�m�n�n ve anlayışının sunduğu olanaklarla
gel�şen modern�zm�n devreye g�rmes�nden önce sanat, ahlak�/s�yas� alanın temel
araçlarından b�r� olarak algılanıyordu. Bunun neden� �se, sanatın, çerçeves� ç�z�lm�ş
normlarla yürüyen toplumsal b�lg�n�n b�r formu olarak değerlend�r�l�yor olmasıydı.

Hız ve Günümüz Ş��r� Üzer�ne
Bazı Notlar (*)

Sayfa 52

[*]: Papirüs'ün 51. sayısında yayınlandı. (Mayıs 2001)



II. Toplumsal Aklın Devreye G�rmes�

Farklı b�r yaşam b�ç�m�, değ�şen toplumsal kurumlar, toplumsal aklın devreye g�rmes�,
daha önce �ç �çe geçm�ş olan, b�lg�, ahlak ve toplumsal t�ne a�t beklent� alanları
b�rb�r�nden ayrışma ve böylece de farklılaşma sürec�ne g�rd�. Her b�r� kend� özerk
bölges�nde, öznel yasalarını üretmeye başladı. Bu süreç, kültürel s�stem�n ve
dolayısıyla sanatın da kend�ne karşı eleşt�rel b�r bakış ed�nmes�n�, amacı ve amacın ne
olması gerekt�ğ�n� de sorgulamaya başlamasını get�rd�. Sanatın özgürleşmes�n�
hazırlayan toplumsal ve ekonom�k koşulların yükselmes�yle sanat, s�yas�, ekonom�k ve
toplumsal alanların dışında, b�r anlamda yalıtılmış b�r alanda, kend�n� farklı b�ç�mde
�fade etmeye başladı. Terry Eagleton'un dey�m�yle; "Modernl�k dönem�, b�l�şsel alanın
ahlak�/s�yas� alanın ve l�b�donel/estet�k alanın çözülmeler� ve �çler�nde
uzmanlaşmalarının dönem�" oldu.

III. Modern�zm�n Sanata Etk�ler�

Sanatçı her ne kadar kısıtlanmaların ötes�nde ve kend� özerk ülkes�nde üret�lmeye
başlandıysa da, �nsan� b�r üret�m tarzı olduğundan, toplumları ve b�reyler� etk�leyen ve
güdüleyen kap�tal�st s�stem�n olumlu ve olumsuz koşullarından, beklent�ler�nden ve
hastalıklarından etk�lenmes� kaçınılmazdı. N�tek�m, g�derek b�r tüket�m nesnes�,
alınıp satılab�len b�r meta hal�ne dönüşmeye, gen�şleyen pazarda kend�ne yer aramaya
koyuldu.

Sanatçılar, belk� farkına b�le varamadan pazarın �stek ve talepler�n� d�kkate alma
hand�kabıyla karşı karşıya geld�ler. Batı'da �ler�c� n�tel�ğ�n� kaybeden Burjuva sınıfının
el�t�st beklent�ler� sanatı hem olumlu, hem de olumsuz anlamda etk�led�. Öte yandan,
artık b�reysel b�r üret�m hal�ne gelen sanat, �nsan ruhunun g�zl� lab�rentler�nde yol
almaya başladı.

Gel�şen teknoloj�n�n olanaklarıyla hızla yaygınlaşan �let�ş�m araçlarının, sanatın b�lg�
taşıma ve �let�ş�m �şlev�n� üstlenmes�, orta sınıfın yükselerek sanat alıcısı konumuna
gelmes�, b�rey�n önem kazanması... vb. g�b� olgular, sanatın yen� �şlevler�n�n de
bel�rley�c�s� oldu. Toplumsal mekan�zma �ç�ndek� yer�n� ve görevler�n� terk eden
sanat, g�derek toplumdan uzaklaşarak marj�nal b�r uğraş hal�ne geld�.



Kelepçeler�nden kurtulan sanatın, kend�n� tanıma ve yen� b�r anlamda oluşturma
d�yeb�leceğ�m�z arayışları, �ç sorgulama ve eleşt�r� mekan�zmasını da harekete geç�rd�.
Bu durum kuramsal çalışmaların da önünü açtı. Kurama yönel�k Frankfurt Okulu ve
Post/yapısalcılık sağlam b�r zem�n üreterek, sanatın kend� amacına yönel�k yüksel�ş�n�
başlatmış oldu. Sanat, geleneksel formlara ve ·anlama olan sıkı bağlılığından uzaklaştı.
Zamanla geleneksel formun yer�n� alan �çer�k, düzen�, sunulan hak�kat� ve gerçekl�ğ�
sorgulamaya g�r�şt�. B�ç�m�n ve deformasyonun yen� ve alışılmadık güzell�kler�n� keşfe
başladı.

Adorno'nun tanımıyla sanat, "S�lahı kend� kafasına doğrultan toplumsal b�r düzene
karşı gel�şt�r�len sess�z b�r d�ren�ş" oldu.

IV. Günümüzde Sanatın Genel Görüngeler�

Özell�kle 2. Dünya Savaşı sonrasında, göstergeler�n şeyleşt�r�lmes�, rastlantısal �mler�n
bel�rled�ğ� tutarsız b�r hazcılık beklent�s�n�n ve hırsın öne çıkması, umutsuzluktan
doğan umursamazlık, b�ç�me tapınma ve �çer�ğ�n koflaştırılması... vb. şekl�nde �fade
edeb�leceğ�m�z b�r b�çem, kültüre egemen olmaya başladı. Ekonom�k alanla s�mgesel
alan, düzgüsel d�lle b�l�şsel d�l b�rb�r�ne karıştı. Der�n hatlar kayboldu, ç�zg�ler üst üste
geçerek değerler ve değer yargıları arap saçına döndü. Tıpkı günümüz �nsanının kafası
g�b�. Uyumsuzluk korkusu, güvens�zl�kten kaynaklanan a�d�yet �steğ�, b�rey�n önüne
kab�le ruhunu koydu, Uyuşma �steğ� b�reyleşmen�n önüne b�r dağ g�b� yükseld�. Bu
güvens�z dünyada sanat, seçk�nc� tutumu abartmaya, "avant-garde"ın son
görünümler�n� ç�zmeye başladı.

Ana hatlarını bel�rtmeye çalıştığımız ve postmodern�zm olarak �s�mlend�r�len bu
kültürel olguyu, b�r kaos ortamına benzetmek çok da yanlış olmasa gerek. Hem
tutucu, hem yıkıcı. Hem yerleş�k değerler�n yanında, hem yok ed�c�. Burjuva
kültürüyle kap�tal�st ekonom�k düzen arasındak� savaşın son meydan muharebes�.
Kap�tal�st toplumun alt yapısıyla üstyapısı arasındak� uyumsuzluk, sanatı da metaf�z�k
temellend�rmeye yönlend�rd�. Toplumsal zem�ndek� toprak kaymaları sanatı erozyona
uğratmaya başladı. L�beral kap�tal�st söylem �le faş�zan umular, bu karmaşık üslupta �ç
�çe geçmede. Tab�� k� bu, genel�n b�r görüntüsü. İnsan� gerçekç� yöntem, d�ğer sanat
dallarında olduğu g�b� ş��rde de yer�n� y�t�rmed� henüz. Ama şunu söylemek y�ne de
mümkün; yaşam b�ç�m�n�n bulanıklaşması, sanatın görüngüler�n� de bulanıklaştırıyor.



Postmodern yaşam b�ç�m�n�n sermayes� olan bel�rs�zl�k, güvens�zl�k ve parçalanmışlık
�nsan ruhunda olduğu g�b�, günümüz ş��r�nde de �fades�n� bulab�l�yor.

V. Modern�zm, Postmodern�zm, Hız ve Sanat

Modern�zme dönersek; özde dönüştürücü b�r prat�ğe dayandığı kuşkusuz. Yan�,
sürekl� b�r hareket hal�. B�r anlamda "hız". Dönüştürme özell�ğ�, eleşt�rel ve b�l�msel
akıldan kaynaklanır ve onlara güven�r. Postmodern�zmdek� hızdan farkı �se,
modern�zmdek� hızın b�r amaç değ�l, amaca ulaştıran b�r araç olması. Amaca ulaştıran
en etk�l� araç olması. Hızın dondurulup b�r yaşam b�ç�m� hal�ne get�r�lmes� �se, 
 modern�zm�n değ�l, posmodern�zm�n mar�fet�d�r. Çünkü postmodern�zm sadece
dondurur ve eleşt�r�r. Eleşt�r� sürekl� ve z�nc�rleme olarak tekrarlanır. Ve artık mutlak
olan tek şey hızdır. İşte postmodern�zm�n hızdan anladığı da budur. Mutlaklaştırılmış
b�r hız söz konusu olunca da, ruhların boşlukta savrulmasına neden olan b�r hız çıkar.
İler� sürülen her şey bu hız �ç�ne dah�l ed�ld�ğ� anda geçerl�k kazanab�l�r ancak. İler�
sürülen�n, zamanın dışında kalmış olması da öneml� değ�ld�r.

Örneğ�n ülkem�zde �slamcı kökten d�nc�ler�n postmodern�zme �lt�fatlarının altında
yatan da bu özell�kt�r. Z�ra, mutlaklaştırılmış hızın yarattığı ortam, mutlaklaştırılmış
değer yargıları �ç�n son derece uygun, dondurulmuş b�r zem�n yaratır.

VI. Hız ve K�ml�k Sorunu

Ş�md� k�ml�k sorununa gelel�m. M�lletler�n ortak d�l, ortak geçm�ş, ortak b�r edeb�yat
kanon'undan hareketle kend� k�ml�kler�n� buldukları dönemler g�derek ger�de
kalıyor. Ulusal k�ml�ğ� ayakta tutan, bayrak, geçm�ş zaferler, adalet vb. çeş�tl� s�mgelere
dayalı ülkü artık gücünü y�t�r�yor. Vasat olanın etrafında çok d�ll�l�k, çok kültürlülük
g�b� değerler� öne çıkaran söylemler de (özell�kle barılı ülkelerde) yıpranma
aşamasında.



En bel�rg�n sendromlardan b�r�; k�ş�sel �l�şk�ler�n, b�rkaç ürünün ardına çek�lerek
köşes�ne kurulmak, veya h�çb�r ş��r b�r�k�m� olmadan, ya ş��r�n önem�n�
kavrayamadığından, ya da yazılana benzer b�r şeyler yazmanın şa�r olmayı get�receğ�n�
sandığından, şa�rc�l�k oynamaya kalkışmak.

Bu tür kavramlar, mot�vasyon güçler�n� tüketmeye başladılar. Oysa ulusallaşma, her
yerde d�l b�rl�ğ�, toprak b�rl�ğ�, d�n b�rl�ğ� ve ortak tar�h kavramlarının öne
çıkarılmasıyla m�llet� ve d�ğer değerler� kaynaştırma olarak görülmüştür. Özell�kle
d�lde, çeş�tl� lehçelerden b�r�n�n üstünlük kurmasıyla (İtalya, Fransa, Yunan�stan vb.)
uluslaşma sürec� başlamış, böylece de ortak beklent� ve tavırda kend�n� �fade eden
ortak k�ml�ğe ulaşılmıştı. Bütünlük, �ç�nde barındırdığı çeş�tl�l�klerden beslen�yordu.
Kabul ed�len k�ml�k bu kontrasosyal'e göre b�rçok alt k�ml�ğ� varsaymaktaydı. Ama
günümüzde bu da değ�ş�yor. Özell�kle de çok kültürlü , çok d�ll� ve çok d�nl� ülkelerde
k�ml�k sorunu, arı kovanına sokulan çomak g�b� ortalığı karıştırıyor. Bu anlamda da
karşımıza k�ml�k sorunu mutlaklaştırılmış hızın farklı b�r görüntüsünü �ml�yor.
(Neredeyse �nsanlar şecereler�n� araştırıp kend�ler�ne özgün, b�reysel k�ml�kler�n�
çıkaracak ve böylece, prat�k elver�rse tab��, yen� k�ş�sel kanonlar oluşturulacaklar.)
Karşımıza çıkan, öğret�lm�ş k�ml�ğ�ne g�tt�kçe yabancılaşan, ama bu hız ortamında
özne/ben'�n anlamını düşünmeye b�le zaman bulamayan bunalmış �nsan.

VII. Hız ve Ülkem�zdek� Ş��r Ortamı

Pek� bunun ş��rdek� �zdüşümü ne?

Şurası b�r gerçek k�, her alanda yozlaşmanın alışılmış b�r yaşam b�ç�m� hal�ne geld�ğ�
günümüzde, hala d�reneb�len b�r �k� alandan b�r� ş��r ortamı. Ülkem�zde, her şeye
rağmen, ş��r kend�nden çok uzağa düşmüş değ�l. Ne var k�, g�derek yayılan bazı
hastalıklar ş��r�n bünyes�nde yaralar açıyor durmadan. Örneğ�n; hayatla d�yalekt�k
�l�şk�ler� kopuk, tar�hsel�n dışına düşmüş b�r eğ�l�mler manzumes�n�n b�tev�ye
çoğaltıldığını, benzer �mge ve söylem b�ç�mler�n�n yaygınlaştığını, ş��r�n olmazsa olmaz
güdüler�nden b�r� olan "arayış"ın b�le anlamsızlığın ardına düştüğünü üç beş derg�ye
şöyle b�r göz atarak görmem�z mümkün. Yapı ve kurgu bütünlüğünün yeter�nce
önemsenmed�ğ�, temanın b�le neredeyse paramparça ed�ld�ğ�, �mgen�n (zavallı �mge!)
�ç� boş b�r çuval g�b� ayaklar altına ser�ld�ğ� düzmece laf yığınlarının b�le yayımlanacak
derg� sayfaları bulab�ld�ğ� b�r ortam, hızla yaygınlaşıyor ş��rde. En bel�rg�n
sendromlardan b�r�; k�ş�sel �l�şk�ler�n, b�rkaç ürünün ardına çek�lerek köşes�ne kurul-



mak veya h�çb�r ş��r b�r�k�m� olmadan, ya ş��r�n önem�n� kavrayamadığından, ya da
yazılana benzer b�r şeyler yazmanın şa�r olmayı get�receğ�n� sandığından, şa�rc�l�k
oynamaya kalkışmak. Eh, ş��rler�n� yayımlatacak derg� nasıl olsa bulunur, ya da apar
topar yen� b�r derg� çıkarılıver�r. Hız çağındayız ya! Sonuçta hep beraber alkış
tutab�l�r�z: Yaşasın kutsal k�tsch! Yaşasın yen� t�p şa�r k�ml�ğ�! Yaşasın İbrah�m
Sadr�ler!... (Her şey kullanıma açık, İbrah�m Sabr�, Nazım'ın müstear adı ya) Onların
derg�lerde yaptıklarını o ekranlarda, kasetlerde yapıyor. Medya aptal mı? Modayı
destekl�yor ve reyt�ng aracı hal�ne get�r�yor. K�m�ler�ne göre de halkımıza ş��r�
sevd�r�yor. Bu arkadaşların ürett�kler� de ülkem�zde ş��r�n yen� k�ml�ğ� !

Bugün üret�len ş��r�n öneml� sayılab�lecek bölümünde �lk bakışta göze çarpan, bu
mutlaklaştırılmış �nsan hayatının boşunalığını vurgularcasına, anlam bakımından b�r
saçmalığa doğru hareket hal�nde olduğudur. Postmoder�n�zm�n aynalarından
yansıyan bu. Oysa modern�st, geçm�ş� �y� b�l�r. Ve ney� dönüştürmes� gerekt�ğ�n� de.
Modern�st �ç�n öneml� olan ş��r�n kend�s�d�r. Postmodern�stler �ç�nse öneml� olan
ş��rden z�yade şa�rd�r. Şa�r�n kend�s�n� hang� araçlarla ve nasıl sunduğuyla �lg�len�r
sadece. İşte ş��rdek� hız! Aynı şablonlarla çoğaltılmışı andıran, ş��rdek� enerj�y� boşa
akıtan, moda sözcüklerle ve b�rb�r�n� andıran söylem b�ç�mler�yle b�r çırpıda
karalanmış üç beş ş��rle ortalıkta kasıla kasıla dolaşan, üstel�k bunları da kolayca
yayınlatıveren yüzlerce k�ş�. İşte bu ortamdak� sapla samanı ayırab�lmek �ç�n bakılması
gereken mercek, bu mutlaklaştırılmış, b�r anlamda dondurulmuş hızdır.

Modern�st Ş��r, b�ç�mde sürekl� b�r arayış �ç�nded�r ve bulduğu her yen� b�ç�m� kabul
ett�rmek �ç�n uğraşır. İk�nc� Yen�'n�n b�ç�m savaşına bu açıdan bakarsak, varmak
�sted�ğ�m�z yere b�raz daha yaklaşmış oluruz. Her şa�r�n b�ç�m açısından kend� ş��r�nde
d�retmes� de anlaşılır hale gel�r. Örneğ�n Ece Ayhan'ın ş��r�n� b�ç�m olarak hep b�r
ger�l�m noktasında tutma çabasını, İlhan Berk'�n ş��r�nde, bütün ataklığına karşın
b�ç�m olarak h�çb�r zaman çözülmeye �z�n vermey�ş�n� de, bu noktadan bakarak
anlamak kolaylaşır.



Hıza dönersek; kend�nden başka her şey� b�r yana �tt�ğ�nden pol�t�k terc�h� de yok
sayar. Örneğ�n; Nasıl olsa Nazım okuyarak burjuva devlet�n� yıkmanın mümkün 
 olmadığı b�l�nmekted�r. " Öyleyse ne gerek var " ded�rteb�l�r, hızı tanrılaştıran
anlayışın sah�pler�ne. Hız �ç�n öneml� olan, yer�ne yen� b�r s�mgesel alan
oluşturmadan, mevcut göster�len� tamamen ortadan kaldırmaktır çünkü. Bu anlamda
devr�mc� de ·değ�ld�r. Oysa modern�zm göster�len� yıkar ve yer�ne yen� b�r şey koyar.
Bunu ş��re şu şek�lde de uyarlayab�l�r�z; gerçekl�kle örtüşmeyen, gerçekl�ğ� yen�den
yaratmayan b�r yığın laf. Elbette k� �mgen�n boşa kullanılışıdır bu. Olumludan
kalkarak olumsuza varmak , olumsuzdan kalkarak d�l�n dışına düşmek budur �şte.
H�çb�r gücü tems�l etmez bu tavır. Kend�n� b�le.

VIII. B�rkaç Söz Daha

Mutlaklaştırılmış hız, ş��r ortamında karşımıza çeş�tl� şek�llerde çıkıyor. Örneğ�n, son
zamanlarda hang� nesnel ölçütlere göre hazırlandığı meçhul antoloj�ler�n b�rb�r�
ardında yayınlanması görüngülerden b�r�. Bu antoloj�ler�n çoğu kend� aralarında
benzeşmeler ve ortak özel�kler taşıyor. Bunlar yazıldı ve yayımlandı. Ama y�ne de
bel�rtmek gerek; g�derek n�tel�k n�cel�ğ�n gölges�nde görünmez hale gel�yor. Hang�
kültürel b�r�k�me dayandığı kuşkulu öznel ve özens�z seç�mler�n, ne tür k�ş�sel
yargılarla, hang� tür �l�şk�ler�n bel�rley�c�l�ğ�yle hayata geçt�ğ�n� tahm�n etmek h�ç de
zor değ�l. D�ğer b�r görüngü de, yukarıda da değ�nmeye çalıştığımız g�b�, b�rkaç genç
b�r araya gelerek. büyük �dd�alarla, k�m� zaman b�r ş��r hareket� görünümüyle,
çoğunlukla da b�r derg� etrafında ortaya çıkıvermeler�. Yen� derg�ler çıkmasın mı,
çıksın tab��, çıksın da, yaz yağmuru g�b� geç�p g�d�vermes�n. C�dd�ye alınarak
başlatılsın b�r derg�. İçer�ğ�, poet�kası, �lkeler� saptansın, f�nansman sorunu rastlantıya
bırakılmadan, uzun yaşamayı hedefleyerek çıksın. İk� derg�n�n çıkıp üç derg�n�n
battığı b�r ortam sağlıksızdır elbet. Ama beş derg�n�n b�rden çıkıp �k�, üç sayı sonra
kapanması daha da sağlıksız b�r ortamın gösterges�d�r. Öneml� olan sürekl�l�ğ� ve
anlamlılığı sağlayab�lmek. Yaptığınız her neyse, �ster ş��r yazın, �ster derg� çıkarın;
sürekl�l�ğ�n, anlamlılık �ç�n öneml� , b�r adım olduğunu b�lmek gerek�r �lk�n. Yapılanı
anlamlı kılınanın ön koşulu da, ş��rle uğraşmanın, ortak b�r alana ter dökerek g�rmek
olduğunu unutmamak ve buna göre davranmaktır.



Oysa, b�z�m g�b� modern�st olmadan kend�s�n� postmodern�zm�n kollarında buluveren
ülkelerde ortam, �y�ce bulanıktır. Mutlaklaştırılmış hız bütün bu kaygıları s�ler atar.
Orta kalanı yok sayıp, c�lalı sözler�n yutturulab�leceğ�n� düşündürür ve ortak alandak�
herkes� cah�l, kend�n� al�m sananları yüksek perdeden atıp tutmaya sevk eder. Sonra
da, "Eleşt�rmen yok, yaptıklarımız görülmüyor... " sızanmalarına. Sen yaz kardeş�m.
Ş��r g�b� ş��r yaz. Gökyüzünün altında h�çb�r değer kaybolup g�tmez. Ya da; ne
dem�şler; "hızlı yaşa, genç öl, ş��r�n yakışıklı olsun . "

Gençlere yüklend�ğ�m sanılınasın. Onlar olmazsa ş��r ne yapar? Yen�ler� doğurmayan
b�r ş��r ortamının varlığı olası mıdır? Yapmaya çalıştığımız, ortama, olana b�tene,
kökenler�ne de �nmeye çalışarak, günümüzde değer hal�ne gelenlere bakarak
el�m�zden geld�ğ�nce b�r saptamada bulunmaya çalışmak. Emeğ�n değerler hanes�nden
s�l�n�p atıldığı günümüzde de, gerçek ve kalıcı değerlere ulaşmanın yeter�nce emek
harcamadan mümkün olmayacağını b�r kez daha vurgulamaya çalışmak. Çünkü,
köles� de olsak hız, dönüştürmey� değ�l görünüp kaybolmayı b�l�r sadece.

Son b�r söz: Hız, modern�st değ�ld�r. Modern�zme yalnız hızlıca b�r bakıştır. B�r eleşt�r�
olarak kabul ed�leb�l�r. Modern�zm�n zaaflarına bakılırsa, hız �le postmodern�zm
arasındak� �l�şk�de kolayca görüleb�l�r





"İy� de, ney� kanıtlar bu?"

Goethe’n�n lph�gen�e's�n� okuduğunda b�r matemat�kç� "İy� de ney� kanıtlar bu?"

dem�şt�. Tümce burada yer�n� bulmamıştı, ama b�nlerce ve b�nlerce ş��r karşısında
tümüyle yer�nded�r. Böyles�ne ş��rler�n eleşt�r�lmes� �stend�ğ�nde k�ş� �k�rc�mlere
düşer; ortada eleşt�r�leb�lecek h�çb�r şey yoktur, olsa olsa bu ş��rler�n yazılmış ve
basılmış olması eleşt�r�leb�l�r. Şu b�z�m matemat�kç�n�n �stemler�, yalnızca onları
yer�ne get�reb�lecek b�r yapıta yönelt�ld�kler� �ç�n tümüyle ger� çevr�lmezler.
Matemat�kç�ye Iph�gen�e'n�n ney� kanıtladığı söyleneb�l�r; herhang� b�r yapıtın ney�
kanıtladığı söylenem�yorsa bu öneml� b�r yapıt değ�ld�r. H�çb�r anlamı olmadığı �ç�n
öneml� b�r yapıt değ�ld�r.

En yalın �stem, b�r ş��r�n kend� ruh durumunu okura da �letme konumunda olmasıdır.
Bu aktarma, bel�rs�z ve pek b�r şey söylemeyen, deneb�l�r k� b�ç�msel b�r ed�md�r. B�r
ş��r�n aktarma yet�s� yere göre, k�ş�ye göre, mesleğe göre, ulusa göre, sınıfa göre
sınırlanmış olab�l�r. İnsanı en çok ‘havaya sokan’ ş��rler�n en �y� ş��rler olması
gerekmez. Halkın söyled�ğ� her zaman halk şarkıları değ�ld�r. Halk'ı ‘havaya sokmayan’
halk şarkıları da vardır. Şu, kafamızda açık olmalı: Aktarma olgusunu ş��r�n en yüksek
b�ç�mler�nde olduğu g�b�, en aşağı b�ç�mler�nde de buluruz; ucuz operet şarkısında,
doğum günü ş��r�nde olduğu g�b�, sokak şarkısı ve sonede de.

B�r ş��r�n ruh durumunu b�r�ne, dahası sana aktarab�l�yor olması, onun h�çb�r şey�
kanıtlamasına yetmez (yan� sana onu okuman gerekt�ğ�n� daha kanıtlayamam).
Görünene bakılırsa, b�r şey kanıtlamak konusunda ş��rler�n �ş� daha güçtür. Tutalım
k�, şu b�z�m matemat�kç�, p�sagor teorem�'n� kanıtlayan b�r ş��rle karşılaştırılmış olsun-,
bu ş��r�n b�r şey kanıtladığını mı söyleyecekt�? Belk� de söylerd�; ama b�z de belk� de
karşı çıkardık ona, Iph�gen�e’n�n h�çb�r şey kanıtlamadığını söyled�ğ�nde nasıl karşı
çıktıysak öyle. Ş��r, ş��r olarak boş olsaydı, ş��r�n b�r yüzü, b�r gerekçes� olmasaydı, ona
karşı çıkardık. Matemat�kç� bu nedenlerle b�r ruh durumuna g�rm�ş de olsaydı, ona
belk� y�ne de karşı çıkardık.

Ş��r ve Mantık (*)
Sayfa 61

[*]: "Saf Şiir Yoktur" kitabından alınmadır.



Güzell�k kavramı olmadan �ş�n �ç�nden çıkamayacağımız ortadadır. Bu kavrama
gereks�nmek yüz karası değ�ld�r, ama y�ne de k�ş�y� kararsızlığa �ter. Çünkü o kertede
bel�rs�z, öyles�ne çok anlamlı b�r kavramdır k� bu —görünene bakılırsa, ‘herkeslerce
b�l�nd�ğ� g�b�’ b�reysel olan ‘ağız tadına, zevklere’ bağlı b�r kavramdır— ‘tartışılmaz.’ 

İşlevb�l�msel açıdan yola çıkarak, tadı maddî anlamda da alsak, tartışma güçleş�r y�ne
de. Ağzımıza b�r lokma alır, yüzümüzü buruşturur ve 'çok ekş�’ der�z. B�r ş��r d�zes�n�
de böyle kend� kend�m�ze söyleyeb�l�r ve tıpkı tadı kaçmış, tatsız tuzsuz, uyarıcılığı
kalmamış, dahası m�de bulandırıcı b�r şey karşısında olduğu g�b� b�r �steks�zl�k
duyab�l�r�z. 

Y�ne de �şlevb�l�msel tatta b�le ‘tat bulmak’, ‘tadı bulmak’ g�b� b�r şey vardır. Bu b�r tür
öğrenme ed�m�yle de gerçekleşeb�l�r, yalnızca başka koşullar �ç�ne g�rmem�zle de. Tat
duyusu —�şlevb�l�msel olanı da— gel�şeb�l�r.

M�mar�den b�r örnek alab�l�r�z. İler� m�marlarımız son onyıllarda nesnel den�len b�r
yapı sanatını yaymaya çalışıyorlar. Kısaca söylen�rse prat�k olanı güzel buluyorlar.
İşç�ler�n buna karşı davranışları �lg�nç: Bu yapı sanatını tümüyle redded�yorlar. Bu
cetvelle ç�z�lm�ş g�b� yapılmış evler� güzel bulmuyorlar; kışla, hap�shane d�yorlar bu
evlere; yen�, amaca uygun döşe-dayaya da tatsız-tuzsuz d�ye sövüyorlar. Tüm nesnel
yapı sanatı, ağızlarında tatsız-tuzsuz b�r tat bırakıyor. 

Neden? 

Pek çoğu �ler� olduğu �ç�n, yüzünü severek, �steyerek en �ler�, en öneml� sınıf olan
�şç�lere çev�ren m�marlar, b�r �şç� �ç�n ev�n ne anlama geld�ğ�n� unutuyorlar da ondan.
Ev �şç� �ç�n h�çb�r b�ç�mde yalnızca b�r barınma yer�, yalnızca tüm yükümlülükler�n�
olab�ld�ğ�nce prat�k olarak yer�ne get�rmes� yönünden önem taşıyan b�r fabr�ka
değ�ld�r.





Şa�r sözcüklere razı olmadan özgünü ç�zer. O h�ç b�r zaman gerçek olmayan haz; ş��rsel
savurganlıktır. Ve anlama yönel�k saldırışın �lk tılsımı, onu açıklamaktan değ�l alaşağı
etmekten geçer. Ş��re özgü olmayan hazzı �lk basamağa yerleşt�r�r ve gündel�k yaşamı
yen�den kend� düzen�ne sokar. Yaşama özgü olmayan hazzı kel�meler yoluyla akıtan
sef�l ama güzel d�l! O beyaz rüyaların tac�r�!

Kutsallık, yücel�k, övgü onun �ş�n� kolaylaştırmıyor. Aks�ne ş��re en büyük darbed�r
bunlar. Ş��r�n yalnızlığını ve yaratım hal�ndek�-yalpayı dosdoğruya sürükleyen
köhnem�ş metaforlar edeb�yatın �ç�ndek� bütünsel göstermelerd�r. Azılı b�r �let�ş�m�n
şekl� asla değ�ld�r. Perspekt�fler�n b�rb�r�ne geçt�ğ� alanlarda duyusal ve görsel
karmaşanın d�l�n�, acem�ce açığa vurmuş olmanın becer�ks�zl�ğ� baş gösterd�ğ�nde,
oradan sess�zce uzaklaşıp b�r nokta olab�lmek d�lenmel�d�r.

Tanrım! B�ze her gün günlük sayfamızı ver!

Ah müsveddeler, s�zden nefret ett�ğ�m ölçüde s�ze bağlıyımdır. Taşın çapaklarından
sıçrayan en küçük parçanın b�le tutsağı olmaya hazırımdır. Çünkü o bütünden b�rden
b�re ayrılan parçaya karşı kuşkum daha artmıştır. Tek başına bu kuşku b�le ş��r yapma
hazzını doruklara çıkarır. Ş��r�n r�tüel�yle karşı karşıya geld�ğ�m bu anlarda ş��rden
atılan kel�melerle aramda çok sıcak fakat y�ne her an kopab�lecek b�r bağ kurarım...
Evrenden sonsuza dek kovulan b�r atom zerrec�ğ� g�b�, ben artık bu muhteşem düzene
ve uyuma �nanmam. Yan� ş��r�n tasarlandığı �nancını taşıyan ben-tasarladığım büyük
b�r �ştahla kurguladığım met�nden dökülen kel�meler�n �z�nden g�der�m. Bu ben�m
�ç�n kurgudan ürem�ş en değerl� kanıtımdır. Tab�� çoğu zaman ortaya çıkan ş��r
metn�ne bu hassas�yet, b�r tür kapr�s, kend�n� sevd�rmekten çok rahatsız ed�c�
boyutlarda akıl kaşıyan b�r yaban ota dönüşür.

Özgünlük Yasası (*)
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Tanrım! Kapr�sler�m�zle boğduğumuz okuru b�zden uzak tutma! Yarattığımız kurguda
onların tutkusuyla b�z� b�rleşt�r!

Bazı kusurlu ş��rler bütüne odaklandığımız duyguyla b�z� çökert�r. Beklent�n�n
soyutlamaya, hayallere, abartıya ve k�barlığa mey�l� yüzünden ş��r yazıcısına bağımlı
kalır. Yapaylıkla kurguyu b�rb�r�nden ayıramayan ahmaklık! Cezbetmek �ç�n
kurgunun gölges�nde dolanır. Onun ölümden sonrak� hal�n� hayal eder. Hayalet
dükkanlarda müz�kler çalan, asma balkonlarda evren� gezen, ayakları yere basmayan
yapay b�r budalalık. Bu ş��r�n çöküşü elb�rl�ğ� �le gerçekleş�r ve alkış toplayıcısı
el�ndek� şapkayla en çok da localarda gez�n�r.

Ş��r �çten b�r �mar olmak zorundadır. Her hattı ç�z�lm�ş g�b� görünse de - kend� �ç�ndek�
o g�zl� karalama ve yıkma duygusuyla-ağırlığını üstünden atar. Ş��r atmosfer�n�
şek�llend�rd�ğ� anda büyük b�r patlamayla gen�şler ve mekanı ve uzamı sadece
parçalarda arar halde bırakır okuru. Ş��r parçalardadır, ayrıntılardadır. Han� b�r kel�me
çek�p alındığında ş��r�n konstrüks�yonu çökecek duygusu yaratan s�zler! Ş��r �şte o
bütünden ayrılan ve tek başına var olab�len parçadır asıl. Kopuşuyla, ayrı tek başına
duruşuyla ve �l�şk�ye geçt�ğ� d�ğer sözcükler�n gölges�nden ayrılışıyla. Ve sadece ger�ye
sözcükler arası boşluklar kalır.

Ş��r sözcüklerden değ�l, sözcükler�n�n arasındak� boşluktan doğar. Ş��r uyum
gözetmeyen sesler�n akıcı şarkısıdır. Ş��r şa�rle düzen arasındak� ger�l�mden doğar. O
öyle büyük b�r polem�k k�; düzens�zl�ğ�n gücü oluver�r.

Ş��r�n daha başlangıçta bu kaosa ve �lkell�ğe körü körüne aşkı düşünülürse... Ben bu
�lkell�ğ�n bugün b�r erdem olduğunu düşünmektey�m. Ş��r�n sırrı bu erdemde yatıyor.
Ş��r b�rb�r�n� kızıştıran sözcüklerde doğanın kalb�nde yatıyor. Eğer halen el�m�zde
vahş� b�r d�l olmasaydı nezaket budalası ş��rler de h�çb�r �şe yaramazdı. Sözcükler�n
uyumak �ç�n sığındığı eşeled�ğ� çukurda korkunç b�r karanlık vardır. Gece b�ze
ver�ld�ğ�nde geceye a�t olan sözcükler de b�ze eklen�r. Hep�m�z b�rer hayal ve düş
evreler�y�zd�r. Her gün yanımızdan kıyımızdan �nsanlar değ�l, yaşam tasarımları ve
onlarca hayal gel�p geç�p g�d�yor. B�ze egemen olan yaşamın dış-tasarımdan -bu lanet
kaderden-sıyrılıp-�ç tasarımımıza ş��rle geç�ş yaparız. Bu g�zl� akışkanlıkla h�ç
tanışmamış olanlar! S�zler ketum ve soğuk masa başı yazarları! Sayfalarca kest�ğ�n�z
ahkamdan sadece tek anladığımız-bu adam düzen tarafından baştan çıkarılmış!



Oysa dağınıklığımızın �ç�nde her şey koyduğumuz yerde. Bütün sözcükler olduğu
yerde. Tek yapmamız gereken onları görmek.

Bazı sözcükler ortada; bahçe, havuz ve sehpa
Bazı sözcükler kıyılara çek�l�r
Parçaları esk�m�ş projektördür onlar
Bazı sözcükler sess�zl�k �ç�n
Eğ�t�lm�ş olab�l�r
P�şmanlık, mezarlıklar
Bazı sözcükler bu akşam h�zmet vermeyecek!
Şa�r bazı sözcükler�n ayağına g�decek demek!

Şa�r�n sefalet� sözcükler� yaşayan d�l�n �ç�nden çıkarıp ş��r yapmaya -bu yasak �mara-
get�rmes�d�r. Sözcükler bu yapı tarafından yutulur. Çünkü d�l artık esk�s� kadar canlı
değ�ld�r. Ölüdür. Ş��r d�l� de böylel�kle eks�k b�r d�l olarak yapılanmaya mahkum
bırakılır.

Ey Apall�n�an! 

Çok az �nsan ş��r�n var olduğu an kend�n� de yok etmek �ster. Ben O'yum. Ş��r�m bana
boşlukların, ger�l�mler�n ve �lkel ateşler�n ışığında görünsün. Bense y�t�p g�dey�m.
İster�m...

Bana görünsün sazlıkların ötek� yüzü! Saç baş olmuş �ncel�kler ş��r�m�n ve ben�m
özgünlük yasam olsun...

Ah yürekler acısı sözcükler! Övgünün sağanağı, Rene Bertele'n�n koleks�yonu:
yeteneğ�m de yaralayıp g�d�yor ben�. Sev�ml� ve açık alınlar, ey sempat�, ey köhnen�n
karşısında yen� olmanın beter h�ster�s�!

Kuralları reddetmekten başka b�r şey gelm�yor el�mden...





Ş��rler�n� okuduğum b�rkaç k�ş�y� k�ş�sel olarak tanıyorum. Bunlardan k�m�s�n�n
ş��rler�nde ötek� dışavurumlarında gösterd�ğ�nden çok daha az ‘akıllılık’ göstermes�ne
şaşar dururum. Ş��rler� katıksız duygu �ş� olarak mı alır? Böyles�ne katıksız duygu
�şler�n�n olab�leceğ�ne �nanır mı? Böyle b�r şeye �nanıyorsa da, h�ç olmazsa duyguların
da düşünceler kertes�nde yanlış olab�leceğ�n� b�lmes� gerek�rd�. Bu da onu daha
d�kkatl� kılmalıydı.

K�m� ozanlar, özell�kle de ş��re yen� başlayanlar, kend�ler�n� bell� b�r ruhsal etk�lenme
�ç�nde, b�r duygulanma durumunda duyumsayınca, akıldan gelen�n bu ruh durumunu
dağıtacağından ürküyor g�b�d�rler. Bu konuda, bu ürküşün ancak aptalca b�r ürküş
olduğu söyleneb�l�r. Büyük şa�rler�n '�şl�k raporları’ndan b�l�nd�ğ� g�b�, onların ruh
durumları h�çb�r b�ç�mde yüzeysel, kararsız, kolayına uçup g�d�verecek ruh durumları
değ�ld�r k�, kavrayıcı, dahası ser�nkanlı b�r düşünme onlara zarar vereb�ls�n. O b�l�nen
ayağa kalkma, uyarılma durumu h�çb�r b�ç�mde soğukkanlılığın tam karşısında yer
almaz. Dahası, düşünsel ölçütlere vurmaktak� �steks�zl�ğ�n, söz konusu ruhsal
durumun daha der�ndek� b�r ver�ms�zl�ğ�ne, kısırlığına ‘�şaret ett�ğ�n�’ kabul etmel�d�r.
İşte o zaman, b�r ş��r� yazmayı orada bırakmak gerek�r.

Ş��rsel b�r g�r�ş�m rastg�den b�r g�r�ş�mse, duygu ve us uyum �ç�nde çalışırlar.
B�rb�rler�ne mutluluk �ç�nde, sev�nçle seslen�rler: Hayd� ver kararını!

Şa�r Akıldan Korkmamalıdır (*)
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Öykü Dosyası



Öykü İht�yacı

İnsanın, varlığı(nı) anlamlandırab�lmes�nde “dramaya �ht�yaç duyduğu”na
�l�şk�n kanı, öteden ber� pek çok sanatçı ve düşünürün tartıştığı b�r meseled�r.
Benden�z, �nsanın varoluşsal sorunları anlaması bakımından dramaya muhtaç
olduğunu düşünenlerden�m. Bu �ht�yacın ne denl� kadîm olduğunu b�ze, semavî
met�nlerdek� “dramat�k” anlatılar da göster�yor. Kıssa, mesel (masal, ondan
bozmadır), h�kâye (tahk�yel� anlatım), ustûre, destan vb. “tür”ler�n tar�h� de
b�ze, �nsanın dramat�k anlatımın �mkânlarına ne kadar çok başvurduğunun
�puçlarını sunuyor. İnsan, h�kaye �le daha der�nden kavrayab�l�yor. Bu, b�r
bakıma, Brecht’� de yanlışlar b�ç�mde, dramanın özündek� etk� gücünü, o
g�zeml� büyüyü �ma ed�yor : Özdeşleşme yoluyla b�l�nc�n bel�rleneb�l�r olması.
Çünkü dramat�k olan, doğrudan duyulara seslen�yor ve b�r özdeşleşme sağlıyor.
Böylece yaşamın küçük b�r örneğ� olarak h�kâye(de anlatılan), b�z�m
yaşadıklarımızı daha sağlıklı, daha �ncel�kl� ve daha sah�h b�ç�mde
kavrayab�lmem�ze �mkan ver�yor. Pek�, yaşamın özell�kle gündel�k r�tm�n�n
arttığı, alab�ld�ğ�ne hızlandığı ve küren�n b�r �let�ş�m köyüne evr�ld�ğ� b�r
dönemde de öyküye �ht�yaç duyuyor muyuz? Belk� esk�s�nden daha fazla
duyuyoruz. Çünkü maruz kaldıklarımız çeş�tlen�yor, uyarıcılar artıyor, �let�(ş�m)
�ht�maller� çoğalıyor, gündel�k rut�n alab�ld�ğ�ne zeng�nleş�yor ve �vmelen�yor.
Bütün bu çeş�tlenme ve hızlanma sürec�nde sorular ve sorunlar da çoğalıyor.
Drama, esasen b�r sorun kurma b�ç�m� olarak �ç�nde yer aldığımız oluş ve
�şley�şlere mânâ ver�leb�lmes� bakımından ayrıca değer kazanıyor, daha �şlevsel
hale gel�yor. Esasen öykü de bu süreçte, b�r anlatma, yansıtma ve
oluşturma/kurma b�ç�m� bakımından kend� d�l�n�n sınırlarını gel�şt�r�yor,
genleşt�reb�l�yor. Öykünün �fade �mkânlarının zeng�nleşmes�ne de katkıda
bulunuyor bu süreç. B�rb�r�n� karşılıklı besleyen bu �k� uçlu gel�şme, öyküsel
d�le ne zeng�nl�kler katıyor, örnekler�nden �zlemek mümkün. Özell�kle
elektron�k/d�g�tal �let� araçlarının artması ve daha sof�st�ke hale gelmes�, drama-
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ya duyduğumuz �ht�yacı olumlu yönde kışkırtıyor. Kâğıdın yer�ne geçmeye
çalışan d�g�tal aygıtların gündel�k yaşamımızda kullandığımız araç gerec� �st�la
etm�ş olması, yazılı/basılı �let�ş�m ortamlarından vazgeçeceğ�m�z anlamına
gelm�yor. Çünkü üret�len her �let�ş�m aygıtı, kend�s�ne, yaşamımız �ç�nde özgün
b�r yer açab�l�yor. Öncek�n� yürürlükten kaldırmıyor. K�tap y�ne aslî b�r �let�ş�m
b�ç�m� olarak varlığını koruyab�l�yor. Gündel�k yaşamın hızının artmış olması
da bu ontoloj�k �ht�yacı ortadan kaldırmıyor, aks�ne artırıyor. Dolayısıyla
�nsanoğlu, anlatılara daha fazla başvurur hale gel�yor. Bu, aynı zamanda b�z�,
“anlatı”nın doğasına �l�şk�n de daha fazla düşündürtmel�. Anlatı,
toplumsal/kültürel zem�n değ�şt�kçe değ�şeb�len, kend�s�n� yen� şartları �fade
edeb�lme açısından yen�leyeb�len b�r d�le ve doğaya sah�p. Öyküleme
b�ç�mler�n�n değ�şmes�, neşet ett�ğ� toplumsal/kültürel zem�n�n dönüşmes�ne
bağlı olarak gerçekleş�yor. Öyküleme, öyküsel b�r d�lle anlatma, �nsanın
kend�s�n� ve etrafında olup b�ten� tahk�ye ederek yansıtması �ş�n özünü
oluşturduğu �ç�n b�zler daha hızlı ve daha küresel b�r tab�ate evr�len yen�
dünyada öyküye �ht�yaç duymaya devam edeceğ�z. Bu �ht�yaç belk� de daha çok
artacak.





Errata; Levent Şentürk’ün “mekans�kloped�” adını verd�ğ� özel k�tap ser�s�n�n
�k�nc� c�ld�. K�tap; tam 272 sayfa boyunca Şentürk’ün gen�ş entelektüel �lg� ve
kazı sahasını okurun �lg�s�ne sunuyor.

M�mar� pal�mpsest’tenfluxus’a, Jan Svankmajer’denpataf�z�k kent sözlüğüne
gen�ş b�r düşünsel ve �mgesel uzay �ç�nde meraklısını sıkı b�r seyahate davet
ed�yor. Hala yola çıkmaya gönlü olan okura.

Sınırlı sayıda ve b�r “art book” n�tel�ğ�yle sadece S�murg Art s�tes�nde satışta.

Zone Yayıncılık, Nisan 2022

15×20.5 cm / 272 sayfa

Kara Safra, Gözde Genç’�n sanat, teknoloj�, edeb�yat ve hayata da�r kesk�n
gözlemler� ve sıra dışı bakış açısıyla kaleme aldığı yazılarını b�r araya get�r�yor.
Bu k�tap sayes�nde, çoğu 2000’l� yılların başlarında kaleme alınmış ve bu güne
dek keşfed�lmem�ş cevherler� durumundak� met�nler gün yüzüne çıkıyor.

Gözde Genç, Artaud, Nerval, Kle�st, Burroughs g�b� edeb�yatın lanetl�
geleneğ�nden yazarlara da�r portrelerden, sembol�zmden cyber punk akımına
da�r b�rçok konuya da kend�ne has bakış açısı ve yazım yeteneğ�yle küçük
dokunuşlar atıyor. Genç; uygarlığımızın gündel�k yaşamı üzer�ne �nşa ett�ğ�
masum yalanlara karşı, b�l�ş ve �drak� sorgulayan b�r bakış açısıyla okura hem
key�fl� b�r okuma hem de b�r yüzleşme �mkanı sunuyor.

Zone Yayıncılık, Şubat 2022

14.5 x20.5 cm / 48 sayfa

Öneriler





Hız ve Global Köy Dünyasında
Öyküye İht�yaç Var Mı?

Öyküye �ht�yaç duyulmadığı b�r çağ var mı, d�ye soruya soruyla yanıt vererek
başlayayım. Daha da gen�şleterek kend� sorumu kend�m cevaplayayım,
edeb�yata, sanata �ht�yaç duyulmayan b�r dönem yoktur. Pek�, edeb�yata neden
�ht�yaç duyarız? Buna k�ş�sel olarak verecek cevabımız vardır hep�m�z�n, yazının
devamında kend� cevabımı vermeye çalışacağım; ancak burada R�ta Felsk�’n�n
Edeb�yat Ne İşe Yarar k�tabında örneklerle açıkladığı faydaları sıralamak daha
derl� toplu b�r bakış kazanmamızı sağlayab�l�r: kend�n� b�l�şsel olarak tanıma,
anlama; büyülenme, metn�n tam olarak �ç�ne çek�lme, esrareng�z haz deney�m�;
tems�l, yansıtma gücü; yadırgama, sarsılma, şok olma.

“Edeb�yat ne �şe yarar” sorusunu Mar�o Vargas Llosa da sorar. Öncel�kle
toplumun d�l �le �l�şk�s�n�n önem�ne d�kkat çeker, yazılı edeb�yattan yoksun
toplumların kend�n� d�le get�rmes�n�n önündek� engel� ve �ç�ne düşecekler�
düşünce yoksulluğunu d�llend�r�r. Üstel�k edeb�yat gündel�k hayattak� d�l
algısından farklı olarak eleşt�rel düşüncen�n de temel�d�r. Daha sonra
“�nsanlığın ortak der�nl�kler�n� keşfetmeye olanak sağladığından söz eder, “…
edeb�yatın yalanları, aslında en g�zl� �nsanlık gerçekl�kler�n�n kavranmasına
yarıyor.” der. Llosa’nın saydığı faydalar �ç�nde özell�kle �k�s�, b�z� b�raz daha
başlıktak� soruya yaklaştırır. Edeb�yatın �nsanlar �ç�n çağlar boyunca b�r �ht�yaç
oluşu b�r yana, başlıktak� sorunun bağlayıcı kısmı olan “hız ve global köy
dünyası”na da�r de ufkumuzu açacağını düşündüğüm �k� faydası edeb�yatın:
“b�ze h�zmet ets�nler d�ye �cat ett�ğ�m�z mak�neler�n uşakları ve köleler� olup
çıkmamamız �ç�n b�r gerekl�l�k” ve “zamanın aşındırmasını yok etmen�n en etk�l�
yolu”.

Yazının devamında sorudak� kavramlar üzer�nde tek tek durmanın daha yararlı
olacağını düşünüyorum.
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Global Köy

Her türlü b�lg�n�n üret�lme, yayılma ve b�lg�ye er�şme hızının arttığı ve kısmen
de olsa mal�yet�n�n düştüğü b�r çağda b�lg� çöplüğünden söz edeb�l�r�z belk� ama
b�lg�n�n değers�zleşt�ğ� veya b�lg�ye olan �ht�yacın azaldığı çıkarımını yapamayız.
Aynı şey sanat �ç�n de geçerl�d�r. B�lg�n�n yayılma hızı dünyayı küçülterek s�z�n
“global köy” d�ye tanımladığınız mekan daralmasına yol açmıştır. Sanatın
penceres�nden bakacak olursak bu küçülen dünya �nsanın sanata duyduğu
�ht�yacı kes�nl�kle azaltmamıştır. Hang� çağa doğarsa doğsun �nsanın kend�n�,
kend�nden yola çıkarak �nsanlığı tanıma �ht�yacı değ�şmeyeceğ� �ç�n edeb�yatın
ruhumuzda dokunacağı bak�r b�r alan her zaman vardır. Üstel�k bu çağ, b�z� her
geçen gün b�raz daha b�reyselleşmeye mecbur bıraktıkça kend� gerçeğ�m�zden
çıkmaya daha çok �ht�yaç duyar hale gel�r�z. Doğayla aramıza mesafe g�rd�kçe
kend� doğamızdak� estet�k duygusunu edeb�yatın büyüley�c� yalanlarından haz
alarak tatm�n etmek �ster�z.  

Hız

“Hız” �se “zaman”ın az, yapılacakların çok olduğu b�r çağda yaşadığımızı �ma
etmekted�r. Pek�, gerçekten aynı zamanı yaşıyor muyuz? Metropolde yaşayan
�nsanın b�r saat� �le kırsaldak�n�n b�r saat� aynı mıdır? B�z� daha hızlı olmaya �ten
b�r s�stemde yaşamamıza rağmen bugün hala domates�n vakt�nden önce
olgunlaşmayacağı kabulüyle tarlasını eken ç�ftç� �le b�r gün �şe geç kalmasıyla
kıyamet kopmayacağını b�ld�ğ� halde metronun bozulması durumunda s�n�r
kr�z� geç�ren b�r� �ç�n zaman ve hız kavramları çok farklı anlamlar taşıyab�l�r.
Y�ne de sorunun temel�ndek� sorunu �rdeleyerek devam edel�m, “hız” öyküye
olan �ht�yacımızı azaltır mı? Hayır, aks�ne artırır. Çünkü genel anlamıyla sanat
durmak, bakmak, h�ssetmek, düşünmekt�r. O hızı kesmen�n b�r yoludur k� �nsan
bu şek�lde zaman zaman unutmaya yüz tuttuğu özünü hatırlamaya fırsat bulur.



Öykü

Ş�md�ye kadar yazdıklarım öyküden z�yade edeb�yata ve hatta sanata da�r genel
b�r okumaya �mkân veren sözlerd�. Ş�md�den sonra öykü özel�nde yazmaya
çalışacağım.

İnsanın anlatmaya olan �ht�yacının ne kadar esk� olduğunu, dönem dönem
ş��r�n, t�yatronun, romanın… da bu anlatma �ht�yacına h�zmet ett�kler�n�
b�l�yoruz. Bugün türler�n zaman zaman �ç �çe geçt�ğ� deneysel ürünlere rastlasak
da öykünün, romanın, ş��r�n ç�zg�ler� geçm�şe göre daha nett�r ve buna göre
öykünün ş��rdek� söz gücünden ve romandak� anlatma heves�nden beslend�ğ�n�
söylemek yanlış olmaz. Öte yandan Arzu Uçar’ın şu tesp�t�ne katılmamak da
mümkün değ�l: “Bugün öykü, roman ya da ş��rle değ�l, deneme ve anlatıyla
b�rl�kte sınanıyor. Anlatımcı, �ç dökmec� met�nler öykü sayılıyor ve yayınevler� -
okurun taleb� bu yönde olduğu �ç�n- kuramı h�çe sayıyor.” D�ğer türlerle böyle
b�r bağ kurmuş olan öyküyü başarılı kılan belk� de en temel özell�k onun bu
yakınlıklar arasında sağladığı denged�r. Bu dengey� aynı zamanda öyküye
duyduğumuz �ht�yacı açıklamak �ç�n d�llend�reb�l�r�z. B�z� b�r olayın �ç�nde
tutarak yazarla empat� kurmamızı sağlayacak �ç dökmey�, ş��rl� b�r d�lle yapan
öykü pek çok �ht�yacımıza cevap verm�ş olur. 

Gamze Haklı Geray “Öykünün Tılsımı” başlıklı yazısında d�yor k�: “Öykünün
çağın hızına uyumlu olduğu varsayımıyla yola çıkan okur hem anlaması hem de
kaleme alınması çet�n b�r tür olduğunu fark ed�nce şaşkınlığa uğrayab�l�r. … Çağ
hızlı ama öykünün �çselleşt�r�lme sürec� sak�n ve yavaş.” Çet�n b�r türdür ve
�çselleşt�rme sürec� vardır ama o sürec� öykünün �ç�ndeyken geç�r�rs�n�z
çoklukla. S�z� dışında tutan, anlam da�res�ne g�rmek �ç�n çabaladığınız b�r tür
değ�ld�r öykü. B�r fotoğrafa bakmak g�b�d�r öykü okumak. B�r anlık b�r bakış
b�le s�ze b�r dünya sunar. Onunla yet�nmek yer�ne o fotoğrafı �ncelemek,
detayları gördükçe daha da büyülenmek �ç�n s�z� teşv�k eder o �lk bakış.



Sonuç

Yaşadığımız çağ b�z� sürekl� arkamızdan �t�p doğamıza aykırı görünen, sun� b�r
hayat sunuyor g�b�d�r. Bu koşturmacayı duraksamaya uğratmak, uzaklaştığımız
özümüze b�r nebze olsun yaklaşmak �ç�n öykünün b�ze anlatacağı h�kâyelere çok
�ht�yacımız var. 



Öykü



Kurdu Rahatsız Eden

Bütün gece uyuyamamış. Neden d�ye sorarsan elmayı kes�nce �ç�nde b�r kurt görmüş
de ondan. Üzüntüden uyuyamamış. Kurt şaşmış kalmış elmanın ortasında b�r o yana
kıvrılmış b�r bu yana. Alsa bıraksa toprağa zavallı kurtçuk ne bulur ne yer. Yaşar mı
ölür mü kurda kuşa yem olur mu? B�z�mk� ah vahlara düşmüş. Ger� kapasa elmayı
olmaz yese h�ç olmaz. Kurt ona bakıyor o kurda, elma desen kararıyor da kararıyor. Ee
n’apmış sonra dersen, n’apsın sabaha kadar oturmuş masanın başında, kurdu ev�nden
ett�m d�ye d�ye sabahlamış. Ya da d�l�m d�l�m yem�ş elmayı b�r�nde kurt �le. Ya da
kapatıp bağlamış elmayı seyretm�ş öyle sabah olana kadar. Ya da bütün gece
uyuyamayacağı başka b�r şey yapmıştır b�lem�yorum, belk� yen� b�r elmaya bıçak
dayamıştır kederden. Ama bütün gece uyumamış onu b�l�yorum.
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Den�z Yolu

   N�lgün, yanındak� kız kardeş� Nerm�n’le dolmuşun arka koltuğunda oturuyordu. 
   “Yapab�l�r�z değ�l m�,” dem�şt�, kardeş�n�n terlem�ş el�n� daha sıkı tutarken. 
  “B�r yaşamı değ�şt�rmek �ç�n h�çb�r zaman geç değ�ld�r k�. Neden yapamayalım N�lgün
ya, neden?” d�ye sormuştu kardeş� heyecanla. “Bu adamın köles� olmak zorunda mısın
ömrünün sonuna kadar? Kölel�k dev�rler� b�tt� güzel kardeş�m ben�m. O hırt kocan
kadar �nsanız b�z ve b�z�m bu hakkımızı koruyab�lecek b�r devlete de sah�b�z em�n ol
k�.”
   “Sana da sarktı değ�l m� o �t?” Kardeş�n�n yüzüne bakamamıştı bunu sorarken.
   “Yan�,” ded� Nerm�n.
 “İtoğlu�t! Mahalledek� karılara hep sulanıyormuş, duydum. Ben�mse market
har�c�nde dışarı adım atmam yasak oysa bu ara.”
   “Y�ne cezalı mıydın?”
   “Evet.”
   “Neden?”
   “İşte. Her zamank�ler...”
   “En doğrusunu yapıyoruz şu an. Mahkemeye b�r çıkalım, b�r uzaklaştırma vers�nler,
�ş tamam. Bak görürsün.” 
  “İy� hoş d�yorsun da, haberlerde h�ç öyle okumuyoruz k� Nerm�n. Barıştırmaya
çalışıyorlarmış karakolda hep. Erkekt�r, kocandır. Aşırı tepk� verme, sabret. Alttan
alıver canım. Böyle dey�p postalamasınlar sonra b�z�?”
  “Yok be ya. L�seden Mert vardı ya, orada pol�s, merak etme sen. Konuştum ben
onunla, yardımcı olacak b�ze.”
   “Keşke sen evlenseyd�n bu her�fle.”
   “Aa, del�n�n zoruna bak. Bu kadar mı nefret ed�yorsun benden?”
   “Ondan değ�l be kız. Sen ben�m g�b� pas�f değ�ls�n ya, ezd�rmezd�n kend�n�. Hem
okul okudun. Daha �lk tokatta soluğu mahkemede alırdın kes�n, böyle ben�m g�b�
s�neye çekmezd�n.”
  “Ne b�l�yorsun be kuzum, hayat bu. K�m�n ne zaman nasıl davranacağını b�lmek
mümkün mü? Belk� senden beter olurdum.”
  “Bence olmazdın. Tutkulu b�r aşk yaşardınız. Benden daha çok sev�yordun sonuçta
onu.”
 “Ayıp ed�yorsun N�lgün. H�çb�r zaman sevmed�m ben bu p�sl�k adamı. Sen�n
evlenmen� b�le �stemed�m.”
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   “İşte belk� sevd�ğ�n �ç�n �stemed�n.”
 “Ney�n� sevey�m onun be? İğrenç, kıllı, göbekl�, hödük hayvanın tek�. Ney�n�
sevey�m? Saçmalama!”
  “Ne b�ley�m �şte. Şu an aklım başımda mı k�? Ney� n�ye ded�ğ�m� b�le b�lm�yorum.
Kusura bakma.”
  “Merak etme sen, merak etme, canımın N�lgün’ü. Güzel olacak bak yaşamın bundan
sonra. B�rl�kte mutlu mesut yaşarız �k�m�z. Ben�m ev �k�m�ze de yeter. Korkma sen,
rahat ol.”
  “Çocukken kanepeyle kalor�fer üzer�ne battan�ye ser�p çadır yapardık evde,
hatırlıyor musun? Ne gülerd�k o çadırın �ç�nde. Sank� bütün dünya yok olurdu.”
  “Hatırlamaz mıyım! Sonunda tekmeyle kovalardın hep ben� ama, çadırın son sah�b�
olarak b�r güzel uyuklardın orada.”
   “E sen de çok kıpır kıpırdın be kızım. Rahat vermezd�n h�ç.”
  “B�ze g�d�nce yen�den b�r çadır yapalım �stersen, ha, ne ders�n, güzel olmaz mı? Ah
süper f�k�r!”
  “Üff, abartma be Nerm�n! Koca koca kadınlar. Hem nasıl sığalım bu göt göbekle
oraya.”
   “Büyüğünü yaparız. Bak görürsün çok güzel olacak, çok eğleneceğ�z.”
   “Aahh!” 
   “Ne oldu N�lgün?” 
   “Bacaklarım yanıyor! Çok yanıyorlar!”
  Gerçekten haf�ften duman çıkıyordu N�lgün’ün bacaklarından. Kardeş�n�n yüzüne
bakınca gür b�r çığlık daha attı. Kadının beyaz ten� an geçt�kçe kahvereng�leş�yordu.
Yüzü gözü b�rb�r�ne karışıyordu. Karelenmeye başladı Nerm�n, göğüs çeper�nden sağ
kulağına doğru bölündü. Sonra �k�s� de yok oldu.
  Epey kırışmış, haf�f lekel�, rengârenk ojel� eller, sehpa-ekranın üzer�ne dökülen
kenev�r çayını peçeteyle �y�ce s�ld� s�lmes�ne de, görüntünün g�d�p bozulmasına engel
olamadı. “Kasten bu kadar dand�k yapıyorlar bu aletler�,” ded� kend� kend�ne, “kasten
yapıyorlar, �nsana key�fle b�r öykü b�le �zletm�yorlar.” Islak bardağı el�yle kurulayıp
penceren�n kenarındak� metal pervaza, dallarında m�n�k dodo kuşları olan b�r sürü
ağaç b�blosunun arasına koydu. Camda yapay, soluk mav� b�r hava vardı. Sehpa-
ekran’dak� holograf�k öykü artık �zlenemez hale geld�ğ� �ç�n karşısındak� duvarı
çalıştırdı yaşlı kadın ses�yle komut vererek. 
   “Açıl duvar açıl... Açıl duvar açııl... Açıl duvar açııııl!”
  Duvarlar açıldı, renk renk oldu. Ta çocukluğundan ber� oynayan, rekorlar k�tabına
b�le g�reb�lm�ş, b�lmem kaç b�n bölümlük b�r Orta Batı d�z�s�n�n sonuna yet�şeb�ld�ğ�n�
görünce sev�nd�. Arkasına �y�ce yaslandı, tüm odayı saran görüntüler� haf�ften
uyuklayarak �zlemeye başladı.         



   Son b�r umut olarak gördükler� o dev m� dev yapıya varmak üzereyd� NX-31MİA ve
NT-29CLA. Az önce geçt�kler� İsen Buga sınır portalından bu yana gel�rken kan ter
�çer�s�nde kalmışlardı. Güneş tam tepede olmasına karşın gözükmüyordu. Y�ne de
ortalık yanıyordu sıcaktan. Kadınların tek renk g�ys�ler� yer yer ton değ�şt�rm�ş,
koyulaşmıştı. Hızla dev�nen manyet�k tabanlı ayakkabıları, asfalt yollarda m�n�k toz
g�rdapları oluşturuyordu. Saat oldukça erken olduğu �ç�n ortalık sess�zd�. Yüzlerce
katlı, görkeml� duran, üzer�nde “Adalet Mülk�yet�n Temel�d�r” yazan, soluk sarı
gökdelen az öteyd�. Sayısız kapısı olmasına karşın �çer� b�le geçemed�ler oysa. Onlar
kapıya varamadan ş�mşek çakması benzer� b�r ses yankılandı her yanda. Ne
cehennemden çıktığı bell� olmayan sürücüsüz b�r Schopenhauer’�n altında
kalıverm�şt� NX-31MİA. Sürücüsüz arabanın ön camında, Yepyen�şeh�r’dek� ev�nde
gevrekçe oturan ve p�şk�n p�şk�n sırıtan, ş�şman b�r adamın terl� yansıması vardı.
Çalkalanmış b�r gazoz g�b� ağzından kanlı köpükler fışkıran kadına bakarak bol yağlı
b�r patates kızartması yemey� sürdürüyordu �ştahla. NT-29CLA olduğu yerde donup
kalmıştı, ber�s�ndek� kadından üzer�ne püsküren kanları b�le umursamıyordu. Kaçak
Kadınları Yakalama görevl�ler� gel�p onu tasmasından götürdükler� sıra b�le kend�ne
gelemed� b�r türlü.
   “Arkası Yarın,” yazdı duvarlarda. Odanın renkler�, ışığı, sesler� �y�ce arttı sonra da,
araya b�r saatl�k zorunlu reklam ve otomat�k satın alım kuşağı g�rd�. Koltuktak� yaşlı
kadın üzer�ndek� nanoflex battan�yeye �y�ce sarındı, pencereye vuran tıpırtılı, sanal
damlaları �zlemeye koyuldu. Damlalar b�r araya geld�kçe b�rleşt�ler, güneşs�z gökte b�r
den�z g�b� mav�leşt�ler. Sank� dodo kuşları kanatlandı, o den�z�n üzer�nde uçmaya
başladılar. Yaşlı kadın da bu kez tam b�r uykuya daldı. Düşünde çocukluğuna uyandı.
Kumlara gömülmüş ayaklarına değ�p durdu ser�n dalgalar.    





Üzüm

  Hayatımın yegâne c�nsel şokunu Telman Sebze Komb�nasında yaşadım. O
zamanlar henüz LGU (*) b�r�nc� sınıf öğrenc�s�yd�m. Yaz sömestr�nde hep�m�z�
bölgen�n en ver�ml� sebze üret�m ç�ftl�ğ�n�n �dares�ne tesl�m etm�şlerd�. Ya da
Sebze Muhafaza Komb�nası, adını tam anımsamıyorum. 
  B�z�m grupta on beş öğrenc�yd�k. Herkes� üçer k�ş�l�k ek�plere böldüler.
Önces�nde eller�m�ze b�rer tal�matname tutuşturdular. Mestkom Başkanı (**)
şöyle ded�:

   -İsted�ğ�n�z kadar y�yeb�l�rs�n�z.
   Sınıf arkadaşım Lebedev merak ett�:
   -Çıkarab�l�r m�y�z?
   Açıklama derhal geld�:
   -Elbette çıkarab�l�rs�n�z; sadece yed�kler�n�z�…
  Ek�pler hal�nde dağıldık. Daha nefes almaya fırsat bulamadan �lk d�rekt�f�
aldım. Ek�p başımızın emr�yd�:
  -Dördüncü soğuk hava deposuna g�t. İsm� unutma, M�şşuk! Ondan dünkü
�rsal�yeler�n kopyalarını al gel!
   Sordum:
   -Nerede bu dört No’lu depo?
   -Dem�ryolu köprüsünün arkasında.
   -Dem�ryolu köprüsü nerede?
   -Gıda deposuyla dekov�l arasında.
  “Pek� dekov�l nerede?” d�ye sormak �sted�m ama vazgeçt�m. Zaten acele edecek
b�r durum da yoktu. Nasılsa bulurdum…

  Daha sonra sebze komb�nasının ne kadar muazzam b�r araz�y� �şgal ett�ğ�n�
anlayacaktık. Güneyde ta P�skarevka İstasyonuna kadar uzanıyordu. Kuzey
sınırı �se adı bell� olmayan b�r dere boyunca �lerl�yordu. Uzatmayayım, h�ç vak�t
kaybetmeden kaybolmayı başarmıştım. Tek tek uzanan tuğla pekhauzlar (***)
arasında �nsanlar yürüyordu. Bazılarına dört numaralı soğutucunun yer�n�
sordum. Yanıtlar �ş�t�lmeyen ve geç�şt�r�len c�nstend�.
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(*) LGU (Rus. “Leningradskiy Gasudarstvennıy Universitet”); Leningrad Devlet Üniversitesi (ç.n.)
(**) Mestkom (Rus. “Mestnıy Komitet”); “Yerel Komite” kısaltması. Burada Sendika temsilciliği kastediliyor. (ç.n.)
(***) Pekhauz (İng. “pack-house” kısatması”; Burada demiryolları boyunca inşa edilmiş depo, hangar.(ç.n.)



Neden�n� daha sonra öğrend�m. Bu komb�nada çok büyük m�ktarlarda
yolsuzluk ve hırsızlık yapılıyordu. Herkes çalıyordu. İst�snasız herkes! Bu
yüzden �nsanlar suratsız ve selamsız yürüyordu; k�msen�n k�mseye yanıt verecek
hal� yoktu.
 Meyveler� cepler�nde ve göbekler�nde çıkarıyorlardı. Paçaları bağlı
tulumlarında çıkarıyorlardı. Müz�k enstrümanlarının kılıflarında çıkarıyorlardı.
Devlet�n verd�ğ� evrak çantalarında çıkarıyorlardı…
    Kamyon şoförler� �se daha c�dd� ve kararlı davranırdı. Yük almak �ç�n ç�ftl�ğe
g�ren kamyonlar özel b�r platforma g�rer ve boşken tartılırdı. Yükünü alan araç
dönüşte aynı yerde b�r kez daha tartılır, aradak� fark �rsal�yeye yazılırdı.
   Güzel. Pek�, şoför bu arada ne yapar? Ana kapıdan g�rer. Tartıya g�der ve
tartılır. Sonra kamyonunu başka b�r tarafa çeker. Oturakların altına önceden
yerleşt�r�lm�ş olan altmış k�loluk metal kütüğü �nd�r�r. B�r çukura g�zler. Böylece
sebze komb�nasından altmış k�lo fazla ürün yürütülmüş olur.
    Ama bütün bunlar devede kulak. Asıl büyük vurgunlar kâğıt üzer�nde yapılır.
İdar� b�naların loş ve sess�z odacıklarında tezgâhlanır. Gel�r-g�der defterler�n�n
c�ltler� arasında g�zlen�r.
  Bütün bunları çok sonra öğrend�m. Ş�md� b�z y�ne boyasız vagonlar ve
konteynırlar arasına dönel�m; yürümeye ve depo aramaya devam edel�m…
 Bulutlu ve rutubetl� b�r gündü. Ufuk ç�zg�s� gen�ş ve puslu b�r kuşak tarafından
pembeye boyanmıştı. Yangın standının önündek� çayırda fırlatılıp atılmış
paçavra m�sal� yers�z yurtsuz dört köpek yatıyordu. B�rden b�r kadın ses� �ş�tt�m:

    -H�şt, Pakrovka’dan gelen kopuk! B� yardım etsene!

 “Kopuk” sıfatının ben�m adres�me postalandığından kuşkum yoktu.
Duymazlıktan gelerek geç�p g�tmek �sted�m ama… böyles� fantast�k çığlıklara
hep tepk� verm�ş�md�r. Hem de �taatkâr b�r tavırla…
 Döndüm baktım. B�r kulübec�ğ�n haf�f aralanmış kapısında boyalı b�r koca kız
endam ed�yordu.
   -Sen, sen! Sana d�yorum…
    Fark etmemek olanaksızdı zaten. Devam ett�:
    -Şu yukarıdak� kasayı �nd�rsene b�ze!



  Kulübeye g�rd�m. İçer�s� loştu ve müth�ş b�r rutubet vardı. Tepeleme lahana
dolu kasaların arasında kalan daracık yerlerde kadınlar çalışıyordu. On �k�
k�ş�yd�ler. Heps� de çıplaktı. Daha doğrusu yarı g�y�n�klerd� k� bu daha da büyük
b�r felakett�. Açık mav� pazen uzun donları devasa ve oynak kalçalarla doluydu.
Ç�ft d�k�şl� pembe sutyenler barındırdıkları varlıkların muhteşem formlarını
teşh�r etmek �ç�n mevcuttular. Dahası, kadınlardan bazıları sutyenler�yle
del�şmen başlarına kundak kurmayı terc�h etm�şt�. Velhasıl, �nsanoğlunun bu
c�ns�ne has �st�hsal kısımları, karanlık kulübede tıpkı gökyüzündek� yıldızlar
g�b� ağarıp oynaşıyorlardı. 
  Aynı anda �ç�mde hem b�r haf�fl�k hem de dayanılmaz b�r ağırlık h�ssett�m.
Sank� er�m�ş b�r kurşun kütles� �ç�nde yüzüyordum.
   Yüksek sesle sordum: “Ned�r sorun yoldaşlar?”
   Sorduktan hemen sonrasını �se hatırlamıyorum.
 Çürümüş lahana yapraklarından �baret b�r yumuşaklığın �ç�nde kend�me
geld�m. Kadınlardan b�rkaçı üzer�nde “Levrek F�letosu” yazan boş konserve
kutularıyla yüzüme su serp�yordu. B�r an yer�n yarılmasını �sted�m; h�ç
yer�mden kalkmadan, öylece, olduğum g�b� batmak ve dalıp kaybolmak tek
çıkar yoldu. 
 Kadınlar üzer�me eğ�l�yorlardı. Toprak sev�yes�nden bakıldığında
çıplaklıklarının daha b�r gözdağı ver�c�yd�. Pembe askıların gerg�nl�ğ� �nsanın
kulaklarını uğuldatıyordu. Mav� donlar, �çler�ne saman basılmış yastık yüzler�
g�b� başınızda salınıyor, �nsanın tüyler�n� d�ken d�ken ed�yordu. İçler�nde b�r�
s�temkârdı:
    -Bu ölü balık numaraları da ne böyle koçum? Lahanayı yerken kırt kırt, sapına
gel�nce me-ee-eee … Olmadı ama…
   B�r d�ğer� lâfı ağzından aldı:
   -Balonun mu patladı çocuğum? Konser kısa sürdü…
   Üçüncüsü eğ�ld�, sonra ger� doğruldu ve ek�b�n� aydınlattı:
   -Kızlar, bakın hele, pantolonu da fermuarlıymış, ay cüzdan g�b� ayol!
 O anda kalkıp kaçmam gerekt�ğ�n� anladım. Bunların heps� de suçlu

tayfasındandı. Serser�l�kten beşer onar gün hap�s cezasına çarptırılmışlardı
muhtemelen. Ya da 14 Aralık kararnames�yle �şportacılıktan. B�lemem…
  Yavaşça hareket ett�m, d�zler�m�n ve eller�m�n üzer�nde b�r süre durdum.
Kapının söves�ne dayanarak ayağa kalktım. “İy� değ�l�m gal�ba...” -ded�m ve
çıktım.



   Kadınlar hep b�rl�kte kulübeden fırladılar. B�r� bağırdı:
   -H�şt, öörenc�, arayı soğutma bak, gene gel!
   B�r d�ğer�:
   -Bak artık burada da b�r kapın var… Gözümüz kalmasın yolda!
   Üçüncüsü ekled�:
   -Sen en �y�s� bana gel canım. Alıkoymam korkma! İade garant�l�…
   Neyse k� leş g�b� beyaz etekl�k g�ym�ş yaşlı b�r kadın araya g�rd�:
   -Ne utanmaz şeym�şs�n�z be kızlar. Öf, �nsanın yüzü kızarıyor.
   Sonra bana dönüp tesk�n etmeye çalıştı:
 -Sen bakma onlara. Öyle s�rke �çm�ş g�b� de ekş�tme suratını. Farz et bal
parmakladın…
   B�r yandan uzaklaşıyor, b�r yandan da söylen�p duruyordum: “Ah şu kafam! Ah

şu kafam! Ne yapacağım ş�md� ben? Bu yaşta bak�r bırakmıyorlar �nsanı! S�yanür

bulup kend�m� zeh�rlesem m�?”
 Dönerken b�r kez daha kayboldum. Üstel�k bu kez yön kavramımı da
y�t�rm�şt�m. 
  Su kules�n�n d�b�nden geçt�m. Gölet�n kenarına �nd�m. Oradan b�r pat�kayla
dem�ryolu köprüsüne çıktım. İk� katlı gr� b�r b�nanın etrafını döndüm. Ardına
kadar açık kapılarından hastanems�-mutfağımsı b�rtakım kokular gel�yordu.
Del�kanlının b�r�ne sordum?
   -Burası ned�r?
   -Gıda deposu.
  B�rkaç dak�ka sonra otların arasında dekov�l raylarını gördüm. Otuz metre
kadar daha �lerled�m. Karşıma b�rden arkadaşlarım, Zayçenko �le Lebedev
çıkıverd�ler. Önler�nde b�z�m ek�p başının bulunduğu b�r �şç� kalabalığıyla
b�rl�kte yürüyorlardı. Ben� fark ed�nce bağırmaya başladılar:
   -İşte burada! İşte burada!
   Ek�p şef� gönülsüzce �lg�lend�:
   -Nereye kayboldun?
   -Dört numaralı depoyu arıyordum.
   -Buldun mu?
   -Henüz değ�l.
   -O zaman yürü b�z�mle!
   -İrsal�yeler ne olacak?
   -Ne �rsal�yes�?
   -Şu M�şşuk’tan almamı söyled�ğ�n�z �rsal�yeler…
   Bu sırada el�nde evrak çantasıyla b�r kadın b�z�m şef�n önüne geç�p sordu:



   -Yoldaş M�şşuk s�z m�s�n�z?
   -Ben�m. -d�ye yanıtladı ek�p şef�m�z.
   B�r anda nasıl b�r şapa oturduğumu anladım.
 Bu arada kadın çantasından b�r Çaykovsk� büstü çıkardı. Mav�ms� bordro
defter�n� ek�p şef�ne uzattı.
   -İmzalar mısınız l�ften, bu �k�nc� üç aylık maaşınızın yer�ne…
  Şef defter� �mzaladı, Çaykovsk�’y� boynundan kavradı ve yürümeye devam ett�. 
  Yüksekçe �stasyon platformunda b�r katar karaltısı duruyordu. Platform, kapısı
ağzına kadar açık devasa b�r depoya g�d�yordu. Kapının önünde kulaklıklı yeş�l
kep g�ym�ş b�r adam dolanıyordu. Külot pantolonunun paçalarını parlak manda
ç�zmes�n�n �ç�ne tıkmıştı. B�rden b�ze döndü. Naylon yağmurluğu bu an�
dönüşün etk�s�yle gazete sayfaları g�b� hışırdadı. Ek�p şef�m�z sordu:
   -Sen m�s�n katarın refakatç�-sorumlusu?
   Yanıt yer�ne adam başını tutarak mırıldanmaya başladı:
   -B�tt�m ben b�tt�m… Ah bu tal�hs�z başım, b�tt�m…
   Şef oldukça sert b�r şek�lde kest� adamın sızlanmasını:
   -Ne kadardı tamamı?
   -İrsal�yeye göre yüz doksan dört ton… Zavallı ben! Öldüm…
   -Pek�, ne kadar eks�k?
   Doğulu bala yanıtladı:
  Çok değ�l. Dört ton eks�k. Daha doğrusu, on. Yan� taş çatlasa on altı ton
eks�k…
   Şef kafasını salladı.
   -Art�sts�n sen b�rader! On altı ton gl�koz mu �teled�n yan�? Hang� arada derede
be adam?
   Konuk �zah etmeye başladı:
 -Hang� �stasyona gelsem �nsanlar yanaşır. B�z�m m�llet yan�, Sovyet �nsanı.
Azıcık üzüm ver der, Tanrı aşkına der, �sterler �şte… Ben�m de yüreğ�m yufkadır,
alın der�m…
 -Çok merhametl�ym�şs�n babam sen de, on altı ton devlet malını m�llete
yed�rm�şs�n yol boyu. Neyse, hayrına dağıtmışsındır zaten, değ�l m�? …
   Doğulu arkadaş b�r kez daha kafasını eller�n�n arasına aldı:
  -B�l�yom, büyük r�ks! B�l�yom hap�s! Amma yüreğ�m dayanmıyor �şte. Olmaz
d�yem�yom…
   Ardından başını önüne eğd� ve acı çek�yormuşçasına devam ett�:



 -Ben� d�nle şef�m! Şef�ms�n! Şu on altı tonu ç�z�kt�r�ver gözünü sevey�m.
Ölürüm unutmam bu kıyaanı. Has b�r adama benz�yorsun… Altında kalmam
bak, �nan k�…
   Şef�n aceles� yok g�b�yd�:
   -Bunlar, el�m�z�n k�r� be b�rader. 
   Hemen soru geld�:
   -Ne kadar?
 Şef adamın koluna g�r�p b�r tarafa doğru yürüdü. Sertçe açılmış el�yle
Kafkasyalıdan adeta çoban salata yapıyor g�b� yarım da�reler ve tam doğrular
ç�z�yordu. Ötek� kafasını y�ne eller�n�n arasına alıp platform boyunca koşarak
uzaklaştı.
   N�hayet şef yanımıza döndü ve şunları söyled�:
  -Bu aksakalın on altı ton açığı var. Evet, çocuklar, bunu ç�z�kt�rmek gerek.
Her�f ş�md�l�k c�mr�l�k ed�yor ama bakmayın s�z ona, kuyruğu fena kaptırmış
durumda. On altı ton ded�ğ�n v�lladır be…
   Soru sınıf arkadaşım Zayçenko’dan geld�.
   -Ç�z�kt�rmek ne demek oluyor?
   -Ç�z�kt�rmek demek, hokus pokus yapmak demek.
   -V�lla ne demek pek�? -Bu kez Lebedev’d� merak eden.
   -V�lla demek… Hap�s demek!
   Hemen ekled�:
   -S�ze de ne okutuyorlar bu ün�vers�tede be kardeş�m?
  -Hap�shane değ�l ebette. -d�ye key�fle araya g�rd� sakallı b�r hamal ve hemen
ardından adeta büyük b�r coşkuyla açıklık get�rd�:
   -Çok büyük m�ktarda devlet malını �ç etm�ş adam… Suçu büyük!
   B�r başka hamal b�lm�şl�ğ�n� gösterd�:
   -Mütevazı olmak lazım b�rader... Çal, ama hadd�n� b�l, değ�l m�?
   Şef el�n� kaldırdı. Sonra doğrudan bana döndü:
 -Bas�t b�r tekn�k! İy� bak, kıdeml� yoldaşlar nasıl davranıyor �y� gözlemle!
Komün�st� örnek al dem�şler. 
   Ele ele b�r z�nc�r oluşturduk. Kafkasyalı büyük b�r gürültüyle pulman vagonun
kapısını açtı, basamak platforma �nd�. 
  İk� k�ş� vagona daldı. Çıtalardan yapılmış kasaları elden ele uzatmaya
başladılar. Kasalar tıka basa koyu mav� salkımlarla doluydu. 
   Depoda b�r lamba yandı. Depocu Z�na Teyze göründü. El�nde, �ç�ndek� kırık
kurşun kalem yüzünden ş�şk�n duran b�r defter tutuyordu. Bu sıcakta kafasında
kalın b�r şal sarılıydı. Gözlüğünü bağladığı s�z�m enses�nden dolanıyordu.



  Elden ele ulaştırdığımız kasaları tartıya koyduk. Yüksekçe b�r duvar oluştu.
Depocu Teyze kantarın topuzunu sab�tled� ve b�ze döndü: “İnd�reb�l�rs�n�z!”
  Sonrasında �se şunlar oldu. Kasaları kantardan aldık. Yarım da�re ç�z�p zar zor
gören Z�na Teyzen�n etrafından dolanarak aynı kasaları tekrar kantara yığdık.
Sonra b�r kez daha aynı tavafı gerçekleşt�rd�k. Her kasayı üç dört kez tartıya
koyup �nd�rd�kten sonra n�hayet alıp deponun en d�b�nden �t�baren �st�flemeye
başladık.
   Daha y�rm� dak�ka b�le geçmem�şt�, ek�p şef� �ş�t�ld�:
   -İk� ton var…
 Kafkasyalı arada b�r kapıdan başını uzatıp bakıyordu. Suratında gen�ş b�r
gülümsemeyle olup b�ten� �zl�yor, derken duvar boyunca yürüyor ve kend�nce
b�r şarkı söylüyordu:

                                  S�zee b�r kr�zantem sunuyooruoom

                                   İl aşkımmnan b�rl�kteeee…

 
   B�r saat sonra ek�p şef�n�n emr� duyuldu:
   -İş paydos!
   Soğuk hava deposundan çıktık. Kafkasyalı Konuk b�r paket “Kazbek” (****)
açtı. Buna mukab�l şef şöyle ded�:
 -Sek�z ton ç�z�kt�rd�k. Ş�md� de aşkından bahsedel�m b�raz. Evet, ne kadar
sev�yorsun bakalım?
   -Ded�m ya, dört yüz…
   -Kalb�m�z� kırıyorsun ama…
   -Dört yüz ded�m.
   Şef güldü:
   -Pekâlâ, bakarız. Dur bakalım…
   Sonra an�den yanıma geld�. Yüzüme baktı ve:
   -Anımsar mısın Alyoşa Smolensk yollarını? (*****)
   -O da ne demek öyle? -Anlamamıştım.
  -Bana b�r �y�l�k yapsana. “Savaş ve Barış”ın �çer�ğ�n� özetlesene. İk� kel�mey�
geçmes�n ama…
  İşte ş�md� �y�ce kopmuştum. Burada herkes kafayı üşütmüş olmalıydı. Sonu
gelmek b�lmeyen b�rtakım acay�pl�kler, b�rtakım del�l�kler dönüp duruyordu
etrafımda. Bu kez daha c�dd� ve net b�r şek�lde sordum:

(****) Kazbek: Adını Kafkasların zirvelerinden biri olan Kazbek’ten alan ve kutusunun üzerinde karlı Kazbek Zirvesi önünde atlı Kafkasyalı silueti
resmedilmiş Sovyetler Birliği dönemi sigara markası. (ç.n.)
(*****) Anımsar mısın Alyoşa, Smolensk Yollarını / Nasıl da hırçın yağmurlar yağardı… Konstantin Simonov’un savaş şiirlerinden birinin girişi.
(ç.n.)



   -Ne demek �st�yorsunuz? Ned�r sorun?
   Şef b�rden ses tonunu düşürdü:
   -Doçent V�ktor Andron�kov�ç Manuylov hâlâ yaşıyor mu?
   -Yaşıyor. -d�ye yanıtladım. -Ne vardı k�?
   -Pek�, Georg� Panteleymonov�ç Makogonenko sağ mı?
   -Doğal olarak…
   -Gr�gpr� Abramov�ç Vyalıy da ölmem�şt�r…
   -Umarım…
   -Profesör Sermen da…
   -İy�yd�. Ne oldu k�?
   -Altmış b�rde doktora tez�m� ona verm�şt�m.
   Şaşırmıştım:
   -Nasıl yan�, s�z ün�vers�tey� m� b�t�rd�n�z?
   -D�plomayı da dereceyle aldım.
   -Vay! Pek� burada ne �ş�n�z var?
  -Nerede olacaktım ya? Sence, nerde olmam ve çalışmam gerek�rd�? İlkokulda
mı? Ne yapacaktım orada, sabahtan akşama veletler� m� avutacaktım? İşe
g�rerken her şeyden önce çok �y� etüt etmel�s�n: ne, nerede ve nasıl? Evet, ne
götüreb�leceğ�n�n anal�z�n� �y� yapacaksın. Nerede götüreb�l�r�m? Nasıl ve ne
kadar götüreb�l�r�m? Anladın mı dostum? Güzel. Eve-e-et, ş�md� gönlünü ferah
tut! Akşama babk� (******) hazır evlat!
   Babk� sözüyle �rk�ld�m. Şef derhal açıklama gereğ� duydu:
   -Paracıklar yan�…
   Arkasından yüksek ses�yle bağırdı:
   -Hayd�, �şbaşına!
 İşe koyulduk. Soğuk hava deposunda bu kez çok daha tuhaf b�r dolap
dönüyordu. Taşıyıcılar z�nc�r hal�nde vagondan çıkıyordu. Her dört k�ş�den b�r�
tartıya g�d�yor, d�ğer üçü depocunun arkasından dolanıp kasaları tartmadan
götürüyorlardı.
 Kafkasyalı bala end�şelenm�şt�. Bu sefer söyled�ğ� şarkı öncek�yle
kıyaslandığında ağıt b�le sayılırdı:

                                                Ben gar�p b�r İzma�l’�m,

                                                Metel�ğe muhtacım

                                                Ne y�yeceğ�m var ne �çeceğ�m

                                                O yüzden b�r der� b�r kem�ğ�m

(******) Babki (Rus.); iki anlamı var. Birincisi çoğul olarak “karılar, kadınlar” anlamında, ikincisi argoda “paralar”. (ç.n.)



  Balanın refah düzey� gözler�m�z�n önünde er�y�p g�d�yordu. Ç�z�kt�r�len sek�z
ton ş�md� az�ml� b�r şek�lde zarar olarak ger� dönüyordu.
   Otuz dak�ka geçt�. Şef uyardı:
   -Nerden baksan �k� ton g�tt�.
   B�r yarım saat daha geçt�, Şef �lave ett�:
   -İk� buçuk tonu daha sosyal�st devlet�m�z�n keses�ne ger� döndürüldü.
  Kafkas balası kend�n� tutamadı. Ek�p Şef�n� toplantı yapmaya davet ett�. Ancak
Şef �t�raz ett�:
   -Açık konuş! Ne söyleyeceksen tanıkların huzurunda söyle!
   Balamın yüzünde traj�k b�r mask oluşmuştu. Kırık b�r sesle:
   -Altı yüz mü dem�şt�n? Pekâlâ, kabul! Canımı alsan daha �y�yd�…
  -Bak böyles� daha �y�. -d�ye razı oldu Şef. -O halde, �şe koyulalım, bakarız
artık…
   Bu kez en başta yaptığımızı tekrarlamaya başladık. Kasaları tartıya koyduk.
Depocu kadının arkasından dolandık. Aynı kasaları b�r kez daha tartıya
çıkardık. Bu r�ng� üç dört defa tekrarladık. Ancak ondan sonra kasaları depoya
soktuk.
   B�z�m Kafkasyalının neşes� ger� geld�. Platformdan tanıdık ve key�fl� şarkı b�r
kez daha �ş�t�ld�:

                                            S�zee b�r kr�zantem sunuyooruoom

                                             İl aşkımmnan b�rl�kteeee…

  Böylece kırk dak�ka kadar çalışıldı. Sonra Şef �ş� durdurdu. Depocu kalın
gocuğunun altından, karnından b�r termos çıkardı. B�zler platforma çıktık. Bala
b�r paket Kazbek daha yırttı. Şef şöyle ded�:
   -On ton ç�z�kt�rd�k.
   Sözü b�t�nce de Kafkasyalı konuğa döndü:
   -Altı yüz mü dem�şt�n?
   -Ben altı yüz demed�m. Sen ded�n altı yüzü. Boğazımı sıktın…
   -K�m�n ded�ğ�n�n b�r önem� yok! -d�yerek yanıtladı Şef ve ekled�: -Düşündüm
de, vazgeçt�m. Ş�md� sek�z yüz d�yorum… Bu da sana kapak olsun babacığım, sırf
sohbet�ne doyum olmadığı �ç�n…
   Şef�n gözler� ha�nce ve tehd�tkâr büzülmüştü. Doğulu balanınk�ler �se b�r anda
kan çanağına dönüverd�:
   -Bana bak hele! Yok o kadar para!
   -Var o kadar para! -d�ye gürled� Şef.



   Gürled�kten sonra ekled�:
   -Yürüyün çocuklar! İşbaşı!
  İşbaşı yaptık. Depodan kasalar çıkmaya başladı. Tartılmadan dolaştırıldı.
Balam, platform boyunca g�d�p gel�rken efkârlı şarkısına döndü.
      
                                     Ben gar�p b�r İzma�l’�m,

                                     Metel�ğe muhtacım

   Söyled�, söyled�, sonunda dayanamadı, Şefe döndü:
   -Al canımı da kurtulayım be adam! Tama kabul, sek�z yüz vereceğ�m.
   İş akışı ters�ne döndü. Tekrar kasalar üçer dörder kez tartıya çıkarıldı. Yen�den
depocu teyzen�n arkasından dolanıldı. Bala y�ne neşel� şarkısına döndü:
  
                                      S�zee b�r kr�zantem sunuyooruoom

   Ve ek�p şef� M�şşuk b�r kez daha bana döndü:
   -Vazgeçt�m. B�n �steyeceğ�m.
  Kafkas balası saçını başını yoldu. On altı ton yen�den sek�ze �nd�. Sonra on
dörde çıktı. Ardından �k� küsur tona… Sonra n�hayet on altı ton oldu. Ve
platformdan b�r kez daha malum şarkı yükseld�:

                                        S�zee b�r kr�zantem sunuyooruoom…

   Ek�p Şef� bana b�r kez daha döndü. Yen� f�yatını söyled�.
   Beş dak�ka sonra platformdan b�r başka fakat y�ne tanıdık sözler yükseld�:

                                          Ben gar�p b�r İzma�l’�m,

   Hava kararmaya başlamıştı. Ek�p Şef� son kez beyanda bulundu:
 -N�ha� kararımdır. B�n altı yüz. Üstel�k de burada, hemen ş�md� ve keş
�st�yorum. Evet Ceng�z Han! Kabul mü? Hemen ver kararını!
   Gırtlakları yırtan b�r böğürme �ş�t�ld�:
   -Yahktııın ben�! Mahf��tt���n!



   Bala bu kez kararlı b�r b�ç�mde platformun kıyısına oturdu. Sonra topuğundan
tuttu, öküz der�s� ç�zmes�n� çıkarmaya başladı. Bu daracık doğu �ş� ç�zme b�r
yılanın der�s�n� çıkarması g�b� sıyrılmaya başladı. Bala, para tomarlarıyla sarılı
damarlı mav�ms� ayaklarını hamleler hal�nde ç�zmes�nden kurtarmaya çalışırken
�n�lt�ler çıkardı. Yüz Rublel�klerden oluşan küçük b�r tomarı b�r kenara ayırdı,
sonra homurdanır g�b� b�r sesle uzattı:
   -Al!
  Tomarları yen�den düzeltt�. İk� parça pembe bantla ayak b�lekler�ne sardı.
Çıkardığı ç�zmes�n� aynı güçlükle g�ymeye uğraştı.
   Şef�n arsız ses� �ş�t�ld�:
   -B�tt� m� sen�n Kazbek?
  Doğulu beklenmed�k b�r hazırlıkla üçüncü paket� çıkardı. Şefe uzattı ve
yumuşak b�r sesle:
  -Dzauc�kau’ya (*******) gelsene, konuğum olursun. Bekler�m bak! Koyun
keser�m. İy�s�nden b�r kızla da tanıştırırız evelallah…
   M�şşuk adamın d�k�ne d�k�ne g�tt�:
   -Kızı kessek de koyunla tanışsak! O dağın başında kız ne arasın be babacığım?
Hem ben�m büyük kız sen�nle yaşıt…
   Z�na Teyzey� çağırdı. Kadına yüz Ruble verd�, depocu parayı termosuna soktu.
Ardından her b�r�m�ze yüzer kâğıt toka ett�.
   Kafkas balası Şef� kucaklamak �sted�.
   -Bekle azıcık! -d�ye uyardı Şef.
 Sonra el�n� sokup esk�m�ş kıyafet�n�n göğsünde b�r şeyler karıştırdı.
Çaykovsk�’n�n büstçüğünü çıkardı. Kafkasyalı Balaya uzattı:
   -Al, hatıra, saklarsın.
   Doğulu safça:
   -Stal�n! -ded�.
  Parmağıyla kulaklıklı yeş�l kep�n�n önünden b�raz kaldırıp ger�ye �tt�, sonra
haf�fçe havaya kaldırdı. Ek�p Şef�ne o da armağan olarak kep�n� vermek
�stem�şt�. Tereddüt ett�, sonra vazgeçt� ve mahcup b�r edayla:
   -Ah, veremem. Kafam donar… -ded�.
   N�hayet�nde karşılık olarak Şefe b�r paket daha Kazbek uzatıldı.
  Kafkas Balası platformda yürüyüp kayboldu. Alacakaranlıktan son kez b�ld�k
nameler �ş�t�ld�:

                                             S�zee b�r kr�zantem sunuyooruoom…

(*******) Dzaucikau (Osetçe); Bugünkü adı Vladikavkaz olan ve Kuzey Osetya’da bulunan şehir. (ç.n.)



   Ek�p Şef� b�ze döndü: 
   -Yarın görüşmek üzere… -ded� 
   …
   Gün, h�ç beklenmed�k b�r şek�lde b�tt�… 
  Komb�nadan eve taks�yle döndüm. Telefon kulübes�ne g�rd�m. Evl� ve ekstra
�lg�nç b�r kadın olan Reg�na Br�tterman’ı aradım ve:
   -Astor�ya’ya (********) g�del�m m�? -d�ye sordum.
   Reg�na şöyle yanıt verd�:
 -Memnun�yetle gel�rd�m ama olmaz. Yegâne külotlu çorabımı yıkamıştım,
kurumaz ş�md�. En �y�s� s�z b�r şampanya kapıp bana gel�n…  
   Hemen ardından da ekled�:
   -Lyal�k de zaten Rıb�nsk’te…
  Otuzlarındak� koskoca kocasına b�r çocukmuş g�b� Lyal�k d�ye ad takmışlardı.
Oysa adam b�r f�z�k-matemat�k b�l�m adamıydı ve doçent olma yolundaydı.
  O gün gerçek anlamda b�r erkek olmuştum. Önce çalmış, ardından b�r kadına
kocalık etm�şt�m… Bence bu �k�s� zaten b�rb�r�yle �ç �çe kavramlar. Ve de sanırım
üzer�nde epeyce düşünülmes� gereken b�r konu…
   Ertes� sabah b�r genç olarak hatıra defter�me Hem�nway’den şu notu düştüm:
   “Eğer b�r kadın �ç�nden gelerek, trajed�ye yer vermeden ve mutlukla tesl�m oluyorsa,

bu kader�n büyük b�r armağanıdır. Bunun karşılığını ancak ve sadece sevg�yle

ödeyeb�l�rs�n�z…”

   Ya da buna benzer b�r şeyd�…
 Pek�, �t�raf ed�yorum; bunu Hem�ngway söylemed�. Tamamen kend�
uydurduğum b�r şey… Ve bu cümleyle ben�m bahtsız yazarlık h�kâyem başlar.
Hülasa, b�r gün �ç�nde muazzam b�r sey�r �zled�m; hırsızlıktan başlayıp yazarlığa
vardım. Aradak� z�naları saymazsak…
   Özetle: yen�yetmel�k ger�de kalıyordu. Eş�ğ�n ötes�ne geç�yordum. Önümde
�se yalnız, saçma sapan, key�fs�z b�r gençl�k ben� bekl�yordu. 

(********) Astoriya: O zamanki adıyla Leningrad’ın (şimdiki St. Peterburg) ünlü otel-restoranı. (ç.n.)





Kral Olacak Adam, İng�l�z edeb�yatının okurda belk� de en çok heyecan
uyandıran h�kâye anlatıcısı K�pl�ng’�n en tuhaf, en esrareng�z, ama b�r o kadar
da cümbüşlü dört öyküsünü b�r araya get�r�yor. Öyküler alışılmış hayalet
h�kâyeler�nden fazlasını sunuyor: Okuru dönem H�nd�stan’ının kalabalık tren
�stasyonlarından alıp baharat kokulu sokaklarına, b�l�nmed�k Afgan
kasabalarından ölüler�n yaşadığı g�zeml� kumsallara götürüyor. Bu �nanılması
güç öğelerle dolu öyküler� neredeyse dokunulacak kadar gerçek kılansa,
K�pl�ng’�n ömrünün büyük kısmını geç�rd�ğ� H�nd�stan’ı dey�m yer�ndeyse
avucunun �ç� g�b� b�lmes� ve bunu eserler�ne ustalıkla yansıtması.

Can Yayınları, Nisan 2022

12.5 x 19.5 cm / 112 sayfa

Onlar b�rer yabancı.

Yeryüzünde doğdular ama bu dünyaya hep yabancı kaldılar.

Bastıkları toprağa, konuştukları d�le, yaptıkları �şe, yaşadıkları zamana ve hatta
damarlarında akan kana b�le yabancılaşan �nsanlar.

Yeryüzü K�tabı onların h�kâyeler�n� anlatıyor.

Anlatılan her h�kâye yaşamdak� olasılıkların �nşa ett�ğ� b�r köprü – k�m� zaman
peş�ne düşülen beyaz b�r kurt, k�m� zaman efsanelerden çıkagelen kızıl b�r
akbaba, k�m� zaman �se üç d�rekl� görkeml� b�r tekne ya da sınır ötes�nde kalan,
�sm� değ�şen yerleş�mler Doğu’yu Batı’ya, geçm�ş� ş�md�ye bağlıyor.

Çünkü b�z� b�rb�r�m�zden ayıran ç�zg�lere değ�l, b�z� b�rb�r�m�ze ulaştıracak
köprülere �ht�yacımız var.

Fulya Kılınçarslan, der�nl�ğ� �nsanı uzun uzun düşündüren öyküler yazıyor.
Yeryüzü K�tabı özel b�r öykü k�tabı.

Notos Kitap, Nisan 2022

13×19,5 cm / 216 sayfa

Öneriler





Matmazel Coppel(Ymp�a)
Adında B�r Sanrı

  N�hayet�nde varoluşumun eşs�z olmadığına da�r �lah� b�r �şarete rast geld�m. Bu olay-
aslında r�vayet demel�y�m-bütünüyle huzurumu kaçırdığı g�b� aynı zamanda
heyecandan ne yapacağımı b�lmez b�r hale gelmeme sebep oldu. Ola k� yeryüzünde
ben�m g�b� b�r varlığın var olab�leceğ� gerçeğ� ş�md�ye kadar hayata olan bakış açımı
yerle b�r etmek anlamına gelecekt�. Ve öyle de oldu. H�kâyey� babama anlattığımda
bana �nanmak �stemed� fakat ben�m ne derece dürüst olduğumu bu dünyada en �y�
b�len k�ş� olduğu �ç�n �nançsızlığın ne derece yers�z olduğunu anladı. G�tmek ve onu
bulmak �ç�n can atıyordum. Bu uğurda ben� babam dâh�l k�mse durduramazdı.
B�l�yordum, babam da merak ed�yordu onu. Bu yüzden g�tmeme ses etmed�.
Yeryüzündek� aks�m� bulma üm�d�m� harlayan bu h�kâyey�, müsebb�b� olan
muharr�rden b�zzat d�nlemel�yd�m. 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
 İtalyan’sınız değ�l m�? Aksanınızı duymasaydım y�ne de anlardım yüz hatlarınızdan.
Senyör mü demel�y�m? Açıkçası bu h�kâyen�n bu kadar �lg� göreceğ�n� h�ç
düşünmem�şt�m. B�r metn�n anad�l�n� aşıp başka ülkelere ulaşması bana yalnızca uzak
b�r gelecekte mümkün görünüyordu. Oysa s�z Senyör P�no, ş�md� burada,
Berl�n’des�n�z. Madem b�r h�kâyen�n peş�ne düştünüz, �flah olmayan her öykücü g�b�
�ştahla d�nlemeye hazır görünüyorsunuz. O halde s�zle öykünün h�kâyes�n�
paylaşmamda h�çb�r sakınca görmüyorum. Lak�n öykünün gerçek h�kâyes�n�
başkalarıyla paylaşmamak şartı �le…

Sayfa 101



 Aslında uzun zamandır çocukluğumda b�r travmaya neden olan Kum Adam efsanes�
hakkında b�r h�kâye yazmak �st�yordum. Defalarca d�nled�ğ�m halde Kum Adam’ı
gözümde canlandıramıyordum. S�masını canlandıramadığım o karakter, ben�m �ç�n
karanlık b�r surett� sadece. Karanlıkta boğulmama neden olan der�n b�r korkuydu aynı
zamanda. Bu yüzden onu nasıl anlatacağımı b�lm�yordum. Yazar �ç�n b�le müphem
olan b�r karakter� okura nasıl anlatab�l�rd�m k�? Bu yüzden onu gerçek b�r �nsanla
özdeşleşt�rmem gerek�yordu. Yardımıma bu h�kâyen�n yan karakterler�nden b�r� olan
sevg�l� dostum Lothar yet�şt�. Bana uzak b�r akrabası Nathanael �s�ml� genç �le
yazıştıkları mektupları verd�. Bu mektupların b�r kısmı �se Lothar’ın kız kardeş�
Klara’ya-aynı zamanda Nathanael’�n n�şanlısı-yazılmıştı. Bu genç adamın traj�k
h�kâyes�n� temel aldım ve kend� çocukluk korkum olan Kum Adam’ı mektupta bahs�
geçen Avukat Bay Coppel�us �le özdeşleşt�rd�m. Bu sayede çocukluk korkum
b�l�nmezden çıkıp ete kem�ğe bürünmüştü.

 Mektuba çok sadık kaldığımı söyleyemem, zaten metn� kurguya dönüştürmek de
gerçekler� çarpıtmakla yakından �l�şk�l�d�r. Nathanael, eğ�t�m�ne devam etmek �ç�n G.
şehr�ne g�der fakat aklı ve de kalb� Klara’dadır. Zavallı Nathanael-zavallı d�yorum
b�razdan s�z de öğreneceks�n�z sebeb�n�-mektubunda babasının kat�l� olarak Bay
Coppel�us’u göstermekted�r. Böyles�ne korkunç tasv�r ed�lm�ş olan bu karakter,
ben�m z�hn�mdek� Kum Adam’ın suret�n�n oluşmasını sağlamıştı. Böylece ete kem�ğe
bürünen b�r karakter�m oldu. Kum Adam, artık Coppel�us �d�. 

 Karakter�m de oluştuğuna göre mektuptak� b�lg�lerle muhayy�lem�n gösterd�kler�n�
b�rleşt�reb�l�rd�m. Bu sayede met�nlerarası yolculuğum da başlamış oldu. H�kâyen�n
devamında Nathanael, f�z�k dersler�ne g�rd�ğ� f�z�k profesörü olan Spalanzan�’n�n
ev�ne g�derken camın ardında, perdeler�n arasında kızı Olymp�a’yı görür ve onun
duru güzell�ğ�nden etk�len�r. Lak�n profesör, kızını �nsan �ç�ne çıkarmamaktadır. B�r
gün profesörün Olymp�a’yı �lk kez �nsan �ç�ne çıkaracağı ded�koduları ortalıkta
dolaşmaya başlar. O gün gel�p çattığında herkes g�b� Nathanael de oradadır. Kum
adam, yan� korkunç Coppel�us �se barometre satıcısı Coppola kılığında yer�n� almış ve
o da herkes g�b� gözler�n� Olymp�a’dan alamamıştır. P�yanonun başında hünerler�n�
serg�leyen Olymp�a, �nsanlara karşı mesafel�yd� fakat bu Nathanael’� durduramaz. Tek
�steğ� onunla dans edeb�lmekt�r. Kızın yanına g�der ve el�nden tutar. O an ger�
dönülemeyecek b�r şek�lde âşık olur ve Olymp�a’ın varoluşunu yansıttığını düşünür.
O günden sonra tek �steğ� onu yen�den göreb�lmekt�r. Nathanael, soluğu profesörün
ev�nde alır. Orada Coppola olan Coppel�us’u görür. Olymp�a’yı, sırtlayıp
götürmekted�r. Nathanael o anda fark eder Olymp�a’nın gözler�n�n olmadığını. İk�
kara boşluktan �baret güzel b�r yüz… Artık anlamıştır. S�z�n de �y� b�ld�ğ�n�z g�b�
Senyör P�no, Olymp�a, profesörün yarattığı mekan�k b�r kukladır. Sonrasını
anlatmama gerek yok, zaten b�l�yorsunuz. Ger�s� p�şmanlıktan da öte gerçek b�r
ölümdü Nathanael �ç�n. Zavallı çocuk!



 Umarım yardımcı olab�lm�ş�md�r Senyör P�no. Belk� �lg�n�z� çeker, buna benzer b�r
h�kâyey� geçenlerde Par�s’ten gelen b�r arkadaşım anlatmıştı. İzled�ğ� b�r bale
göster�s�nde ben�m h�kâyeme benzer b�r konu �şlen�yormuş. Oyunun �sm�n�n
Coppel�a olması b�r tesadüf olamaz sanırım. Bu b�lg�n�n doğruluğunu araştırmak
�stersen�z Par�s’e g�tmel�s�n�z. Bu ves�le �le oyunun h�kâyemle ne derece alakalı
olduğunu öğren�p bana b�ld�reb�l�rs�n�z. Kum Adam adlı h�kâyemden �nt�hal
yapılmışsa eğer, bunu b�lmek �ster�m.

*
 Artık el�mde hem gerçek hem de kurgu b�r h�kâye vardı. Ben, tam da bu olasılığa
�ht�yaç duyuyordum. Gerçek b�r kadın ya da b�r kukla… Her �k�s� de �ç�mdek� üm�d�n
gövermes�ne yet�p artıyordu. Zaten bunca zaman ben� ayakta tutan da buydu.
Olasılıkların gerçek olab�lme olasılığı… Herr Hoffmann’ın verd�ğ� b�lg� ben�m �ç�n
hayat� b�r öneme sah�pt�. Ş�md� el�mde üm�t denen o müth�ş olasılık vardı.

 Coppél�a oyununu �zlemek üzere Opéra Le Pelet�er’ye g�tt�m. Par�s’�n �ht�şamlı
ruhuna yakışmayan sıradan b�r opera b�nasıydı. Sahney� en �y� şek�lde göreb�leceğ�m
b�r locadan yer ayırttım. Sahneye hâk�m olduğu kadar sahne altının yarı açıklığında
sanatını �cra edecek müz�syenler� de rahatlıkla göreb�l�yordum. Oyun künyes�ne
baktım. Görüşmem gereken k�ş�ler arasında öncel�ğ�m l�bretto yazarı Charles Nu�tter
�d�. Coppél�a oyununun h�kâyes�n� yazan k�ş�n�n b�r g�zem� de beraber�nde taşıdığına
�nanıyordum. K�md� bu Mösyö Nu�tter? Neredeyd�? Şu anda bu b�nada, bu localardan
b�r�nde eser�n� �zleyecek m�yd�? Alkışlardan sess�zce payını alacak ve gurur duyacak
mıydı?

 Müz�syenler yer�n� aldı ve Léo Del�bes, �ht�şamlı beden�yle müz�syenler�n arasından
geç�p sey�rc�lere selam verd�. Bu gür sakallı adamın her hareket�nden gurur
okunuyordu fakat öyles�ne b�r tavır değ�ld� bu, ney� ne kadar �y� yaptığını b�len
�nsanların hakkıyla taşıyab�leceğ� türden b�r gurur �d�. 

 Kemanların yumuşak ezg�s� duyuldu. Pastoral b�r ş��r� andıran, �ç�nde ç�çekler�n taç
yapraklarının uçuştuğu b�r meltem kadar haf�f b�r müz�kt� bu. Sonrasında Frantz
�s�ml� del�kanlı ve n�şanlısı güzeller güzel� Swan�lda göründü. Bu muhteşem waltz
eşl�ğ�nde danslarını serg�led�ler. Pencere güzel� Coppél�a en başından ber� d�kkat
çekmekted�r. Bu güzell�ğe herkesten çok �ht�yaç duyduğumu �lk defa bu kadar
der�nden h�ssett�m. Gözler�m� alamıyordum ondan. Tıpkı oyundak� tüm del�kanlılar
g�b�. Heps� o duru güzell�ğ�n müptelası olmuştu. Zavallı Swan�lda, n�şanlısı Frantz’ın
da Coppél�a’ya âşık olduğundan şüphelenmekteyd�. 



 N�hayet�nde Coppel�us göründü. Kır saçlı, değ�rm� yüzlü bu adamın gözler�nde
herkes�n göremeyeceğ� b�r nefret yayılmaktaydı. Ben k� nefret� küçük yaşta tecrübe
etm�ş b�r� olarak bu �fadey� nerede olsa tanırım. Herr Hoffmann’ın h�kâyes�nde
anlatıldığı kadar nefret dolu b�r Coppel�us görmeme rağmen oyundak� Coppel�us,
Shakespeare’n�n t�plemeler� kadar kom�k algılanıyor sey�rc�ler tarafından. Kuzu postu
g�ym�ş b�r kurt olduğunu k�mse görem�yor. 

 Coppel�us, ev�n anahtarını ceb�nden düşürünce Swan�lda bu fırsatı kaçırmadı. Eve
g�r�p rak�b�n� b�r an önce görmel�yd�. Eve g�rd�ğ�nde �çer�de b�rçok �nsan gördü ve
telaşa kapıldı fakat o k�ş�ler�n heps� uyur g�b� görünmekteyd�. Neden sonra o k�ş�ler�n
�nsan olmadığını, mekan�k b�rer kukla olduğunu fark ett�. Sıra rak�b� olan Coppél�a’ya
geld�ğ�nde onun da etten kem�kten �baret b�r �nsan olmadığını; çıkrıkların, d�skler�n
can verd�ğ� b�r kukla olduğunu anladı. O esnada Coppel�us �çer� g�rd� ve Swan�lda
perdeler�n arkasına saklandı. Swan�lda saklanadursun, pencereye merd�ven dayayıp
tırmanan Frantz göründü. Coppel�us’a yakalandı ve Coppél�a’ya olan aşkını d�le
get�rd�. Zavallı Swan�lda �se n�şanlısı olacak aptal Frantz’ın �lanı aşkına şah�t oldu.
Coppe�us, y�ne de ona Coppél�a’nın b�r kukla olduğunu gösterd�. Böylece
yaptığından utanan Frantz, Swan�lda’dan özür d�led� ve bu bah�s fazla uzun sürmed�
ve Swan�lda onu affett�.

  N�hayet�nde her şey normale döndü. Meydanda b�r tür kutlama ya da şölen havası...
Ç�ftler, val�n�n el�nden altınlarını aldılar. Ev� tarumar ed�len Coppel�us, kucağında
Coppél�a’nın harekets�z beden�yle göründü. Coppel�us’un zararı val� tarafından
karşılanınca her şey tatlıya bağlanmış oldu. 

 Sahnen�n en arkasında dekor olarak devasa b�r saat bulunmaktaydı. Saat�n hemen
üstünde s�yah kanatlı yaşlı b�r melek oturuyor ve el�ndek� tırpan �le öylece durup
�nsanlara bakıyordu. Azra�l, onca canlı hayata tezat olarak ölümü hatırlatırcasına
gözler�n� onlardan ayırmıyordu. Sahnedek� herkes son danslarını yaptı. Ahşap
sahnede puantların yarattığı gıcırtılar duyuldu, tütüler�n renk cümbüşü sona erd�.
Alkışlar eşl�ğ�nde tüm oyuncular selamlarını verd�ler ve bu romant�k oyun
n�hayet�nde sona erd�.

 Herr Hoffmann’ın anlattığı h�kâyen�n yanında ne kadar da sıradan b�r anlatıydı. İs�m
benzerl�kler� olmasa b�rb�r�nden farklı h�kâyeler olduğunu düşünürdüm. Açıkçası
hayal kırıklığına uğramıştım. Beklent�m� karşılamasa da aks�m�n varlığına da�r �k�nc�
b�r �şarett� bu h�kâye. Ve �s�mler de neredeyse h�kâyen�n gerçekl�ğ�n� doğruluyordu.
Bunca gerçekl�k sıradan b�r tesadüfle açıklanamazdı. Tesadüflere �nanamazdım.
Tecrübeler�me göre benzer �k� olaydan her �k�s� de eş�t derecede yanlış ve de
doğruydu. Kend� h�kâyem� kend�m yaratmadığım sürece gerçeğe ulaşmam mümkün
değ�ld�.



 Sey�rc�ler, yerler�n� terk etmeye başlayınca ben de locamdan çıktım ve kul�se g�tt�m.
Léo Del�bes’� bulup onunla konuşmalıydım. Bu h�kâyen�n çıkış noktasını
b�lmel�yd�m. Belk� de Mösyö Del�bes, oyunun l�brettosunu yazan Charles Nu�tter’e
ulaşmamı sağlar. Ve belk� de bu ves�le �le Coppel�us’a ve de Matmazel Coppél�a ya da
Olymp�a’ya ulaşab�l�rd�m.

 Swan�lda’ya hayat veren Matmazel G�usepp�na Bozzacch�’y� görmek �ç�n
kucaklarında ç�çeklerle bekleyen genç âşıklar, kul�s�n önünü doldurmuştu.
Del�kanlıların ve ç�çekler�n arasından sıyrılıp n�hayet�nde Mösyö Del�bes’� gördüm.
Kend�m� tanıttığımda bu dünyaya, en azından bu cem�yete, a�t olmadığımı az çok
anladığını gözler�nden okudum. O hengâmen�n arasında h�kâyem� uzun uzun
anlatmam �mkânsızdı. Bunu fark etm�ş olmalı k� bana b�r �çk� �çmek �ç�n yer ve saat
b�ld�r�p kul�se g�rd�. Üzer�mde büyük b�r yük varmış g�b� h�ssett�m. Onca zaman b�r
h�kâyen�n peş�nde kend�m� büsbütün yorgun ve hastalıklı h�ssed�yordum. Oysa tek
b�r �ht�yacım vardı. B�r m�ktar afyon tüm s�n�rler�m� gevşet�p ben� türlü hülyaların
koynuna bırakab�l�rd�. Mösyö Del�bes’� beklemem gerek�yordu ve her şeyden önce
sağlıklı düşünen b�r z�hne �ht�yacım vardı. Anlaştığımız üzere tam saat�nde opera
b�nasının karşısındak� restorana g�tt�m. Orada b�r kalabalık çember�n�n arasında b�r
bey �le hararetl� b�r tartışma �çer�s�ndeyd�. O çembere ben de g�rd�m ve tartışmanın
b�tmes�n� bekled�m. Neden sonra Mösyö Del�bes �le göz göze geld�k ve n�hayet�nde bu
göz teması �le anlatısına b�r son verd�. D�ğer beyefend�n�n gözler�ndek� ateşe bakılırsa
gel�ş�m�n tartışmayı b�t�rmes� yers�z b�r davranıştı. Şu anda herhang� b�r görgü kuralı
ben� emel�mden alıkoyamazdı. N�hayet�nde ben de herkes g�b� ulusunun m�rasına
sah�pt�m. Gerçek anlamda b�r İtalyan olmak, aynı zamanda tez canlı olmaktır. Yanıma
geld�, ted�rg�n b�r hal� vardı. Ona lafı h�ç dolandırmadan bu oyunun h�kâyes�n�
sordum.



Léo Del�bes 
 Hoş geld�n�z Mösyö P�no, s�z� daha sak�n b�r yere davet etmed�ğ�m �ç�n öncel�kle özür
d�ler�m. Ben� affed�n fakat s�z de hak ver�rs�n�z k� h�ç tanımadığınız g�zeml� b�r yabancı
s�z�nle görüşmek �sterse bu mülakat �ç�n en uygun yer; kamuya açık, kalabalık b�r
mekândır. Böylel�kle �nsan kend�n� güvende h�ssedeb�l�r. Buraya kadar Coppél�a
Bales�’n�n h�kâyes�n� öğrenmek üzere gelmen�z oldukça �lg�nç fakat y�ne de s�z� tatm�n
edecek kadar b�lg� sah�b� olmadığımı söylemek zorundayım. Ben b�r yazar değ�l�m
Mösyö P�no, ben sadece oyununun bestes�n� yaptım. Ben�m �ş�m bu fakat y�ne de
b�ld�ğ�m kadarıyla s�ze anlatayım. En azından Mösyö Nu�tter’�n bana aktardığı
kadarıyla. Aslında h�kâye oldukça sıradan… Güzel kızını gözlerden sakınan b�r
babanın h�kâyes� d�yeb�l�r�m. Güzell�k, küçümseneb�l�r b�r özell�k değ�ld�r. Hele k�
küçücük b�r kasabada güzell�k; yoksulluk, c�mr�l�k, düşük ahlaklılık g�b� n�tel�kler�n
haberler� çabucak yayılır. Ve hayatın ez�nc� �ç�nde �ht�yaç duyulan yegâne gerçeğe
dönüşür. Tez zamanda kasabanın gençler� �çer�s�nde konuşulan tek konu bu olur.
Pencere önünde mart ked�ler� g�b� kızışan del�kanlılar, yer� gel�nce sevd�kler�n� h�çe
sayab�l�r ve tutkunun ateş�yle akla sığmayan del�l�kler yapab�l�r. İşte Frantz da bu
tutkunun kör ett�ğ� sıradan gençlerden b�r�yd�. 

 Aslına bakarsanız bu h�kâyen�n ben� çeken h�çb�r tarafı yok. Ben�m �ç�n değerl� olan
duyguları art arda yaşatması ve bu dalgalanmaların müz�ktek� karşılığıydı. En başında
h�kâyey� d�nlerken bestem�n ezg�ler� kulağımda yer etmeye başlamıştı. Aşk, tutku,
yen�lg� ve hayal kırıklığı… İşte tüm bu dalgalanmalardı ben� çeken. Yan� s�z�n de
anlayacağınız g�b� sıradan b�r h�kâye, heps� bu. Mösyö Nu�tter daha �y� anlatır desem
yalan olur çünkü �stemed�ğ� sürece k�mseye görünmez. Gerçek b�r hayalett�r. K�m b�l�r
belk� b�r gün şansınız yaver g�der de kend�s� anlatır h�kâyey�. Böylece dünyayı
arşınlayışınızın b�r anlamı olur ve sorularınız cevap bulur.

*
 İnsan, üm�d� azaldıkça bardağın boş tarafını görmeye meyled�yor. Oysa en başından
ber� olası her fısıltıyı coşkuyla d�nled�m ve gözümü kırpmadan o fısıltıları tak�p ett�m
ama ş�md� burada el�mde yalnızca �k�nc� elden anlatılan h�kâyeler var. Charles Nu�tter
�se tam b�r sır. Onu nasıl bulab�l�r�m b�lm�yorum. Belk� de beklent�m� fazla yüksek
tuttum. Dönüp dolaşıp aynı h�kâyey� farklı baharatlarla tatlandıran başka anlatıcılar
çıkıp duracaktı karşıma ve ben her sefer�nde bu h�kâyelerden küçük kırıntılarla
beslen�p üm�tlen�p duracaktım. Yılgın b�r şek�lde sokakları arşınladıktan sonra otel
odama döndüm.



 İht�yacım olan şey� b�l�yordum. Tam da ş�md� bunca soru �şaret� ve bel�rs�zl�ğ�n �ç�nde
durmaktansa ben� bu müphem dünyanın koynundan çek�p alacak tek şey afyondu. Bu
merete İstanbul’da alıştım. Baharat kokulu dehl�zler�nde kaba görünüşlü �nsanların
karınca g�b� kaynaştığı Kapalı Çarşı’nın k�m b�l�r hang� gözden ırak del�kler�nde
hülyalara dalmamı ve hayatın gerçekl�ğ�nden b�raz olsun kurtulmamı sağlamıştı. O
gün öğrend�m k� zamanı durdurmak b�r �ht�yaçtı. Bell� k� afyon da bu �ht�yaçtan
doğmuştu. Gül ağacından p�poma afyon sakızını yerleşt�rd�m, küçük bakır teps�dek�
köz ocağında kömür yaktım ve yatağıma uzandım. Kömürün çıtırtılar �ç�nde yanışını
ve ateş�n olası tüm renkler�n� �zled�m. Afyon sakızı yandıkça Türkler�n per�
masallarından çıkma b�r tür bulut gözler�m� perdeled�. Dumanı c�ğerler�me çekt�kçe
bacaklarımda, eklemler�mde en ufak b�r sızı kalmadığını, beden�m�n haf�fled�ğ�n� ve
buhranlarımın o m�st�k bulut �ç�nde yavaşça kaybolduğunu h�ssett�m lak�n z�hn�m�n
hala düşüneb�len b�r yanı durmam gerekt�ğ�n� söylüyor, tecrübe etmed�ğ�m bu
m�ktarda afyonun ne g�b� sonuçlar doğuracağına da�r b�r g�ze �şaret ed�yordu. Ne
olduysa o anda oldu. Beden�m taş kes�ld�, ruhum beden�m� terk ett� ve kend�m�
dışarıdan seyretmeye başladım. Aynı zamanda beden�m� terk eden, bana bakan d�ğer
ben’� de gözler�mle göreb�l�yordum. Benden üç adet vardı. B�r� taş kes�l�p yatan
P�no’ya bakan b�r “ben”, d�ğer� �se P�no’nun gözler�nden bakan b�r başka “ben” ve her
�k� ben’� de gören b�r ben daha vardı. Oysa heps� de bend�m. Hem aynı hem de
yabancı g�b�yd�k. Aks�m, suret�md�.

 Bulutların arasında yatıyordum ya da bulutların arasından s�sl� b�r uzamı
seyred�yordum. Neden sonra b�r müz�k duymaya başladım. Bu ezg�y� b�l�yordum,
Coppél�a Bales�’n�n zamanın vals�yd� bu. Sahney� örten s�s yavaşça dağılıyordu.
Sahnen�n en sonunda ağaç dallarının çevreled�ğ� uzamda s�vr� kubbel� b�r şato
görünümü ve hemen önünde zamanı tasv�r eden devasa b�r saat… Saat�n hemen
üstünde oturmuş b�r melek… Kara melek kanatları ve el�ndek� tırpanla bekleyen b�lge
görünümlü k�ş�, yan� Azra�l’�n ta kend�s�. Zamanı sonlandıran yegâne gerçek, tam
orada karşımda duruyordu. Opéra Le Pelet�er’�n tek �zley�c�s�yd�m, orta sıralarda
sahneye tamamıyla hâk�m olan muhteşem b�r yerde oturmuş bekl�yordum. Pek�, ama
ney�? Sahnen�n ortasında yüzler bel�rmeye başladı. 



SWANILDA 
Ey âşık! Görmed�ğ�n b�r suret� nasıl tahayyül edeb�ld�n?
Aynı tezgâhta k�m b�l�r aynı Tanrı’nın eller� dokunmuş g�b�

FRANTZ 
Zavallı hayalperest, �şte tam da bu yüzden
B�z değ�l m�y�z k� tutkularımız �ç�n dünyayı unutan?

COPPELIUS
Hayata da�r b�ld�ğ�n tüm renkler� kararttım
Yer yok sana, bu karanlıkta yapayalnızsın

KORO (SWANILDA, FRANTZ, COPPELIUS)
Buraya a�t değ�ls�n yabancı
B�z b�ze yeter�z zulmetmek �ç�n
İsteseyd�k eğer b�r başkasını
O sen olurdun �ç�m�zdek� acı

DELIBES
İç�nde var olmadığın b�r h�kâyeye a�t değ�ls�n.

HOFFMANN
Ah! Kurgunun var olmayan gerçek dünyası
Sen� çeker alır �ç�nden o rengârenk dünyanın!

3 VOKAL KANON (SWANILDA, FRANTZ, COPPELIUS)
Artık çok geç ger� dönmek �ç�n
         Artık çok geç ger� dönmek �ç�n
                  Artık çok geç ger� dönmek �ç�n

COPPELIA
S�s perdes�n� arala ve yüzüme bak
Ben sen m�y�m aslında?

OLYMPIA
Arıyorsun kalb�nle b�r d�ğer eş�n�
Belk� varlığını kanıtlamak �ç�n kend�ne



KORO (COPPELIA, OLYMPIA)
Gel gözü kara tutkun yalnızlığımın gölges�ne
Masalsı eller�n can vereb�l�r kaskatı beden�me

DELIBES
La la la laaa!

COPPELIUS
Bırak buna zamana hükmeden �nsan karar vers�n
B�l�yorsun k� sen onlardan değ�ls�n

HOFFMANN
 Yazgına yön vereb�l�r, h�kâyen� baştan yazab�l�rs�n. Tüm zamanlara
hükmedemeyeb�l�rs�n fakat �ç�nde bulunduğun zamanı, aldığın her yen� kararla baştan
�nşa edeb�l�rs�n. Bu yönüyle �nsan, zamanın g�d�şatını değ�şt�reb�l�r. Korkma, ölümden
daha öte b�r son bulamayacaksın. Kaldı k� bu sona yabancı değ�ls�n. Her şey sona
erd�ğ�nde söz sen�n olacak. Susma!

DELIBES
             (Yavaşça ve �ncel�kle)

Kal-b�-n�n/se-s�-n�/ d�n-le-me/ en kor-kunç ha-ta-lar/ duy-gu-lar-dan/ do-ğar

Kah-ra-man-la-rı/ d�n-le-me/on-lar/ga-ye-le-r�/uğ-ru-na/ya-şam-la-rı/h�-çe-sa-yar

O-zan-la-rı/ d�n-le-me/ mu-hay-y�-le-n�n/san-rı-sın-da/bo-ğu-lan-lar-dan/ me-det/um-ma

Aş-ka/�-nan-ma/ses-le-r�/no-ta-la-ra/dö-ken/�n-san/has-ta-lı-ğa/ça-re/bu-la-b�-l�r



COPPELIA                                                                                                                             OLYMPIA
Gel âşık, kuruyan yüreğ�m� yeşert ̶ ̶̶̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ yeşert yüreğ�m� kuruyan, âşık gel

COPPEL(YMPIA)
Gel âşık!

*
 Afyon ruhunun es�r aldığı z�hn�m�n berraklaşması ve gözler�m� açmam ne kadar
sürdü b�lm�yorum. Beden�m�n rahatlaması gerek�rd� fakat tüm eklemler�m ve hatta
kem�kler�m l�me l�me olmuşçasına sızlıyor. Vücudumu kasmış ve saatlerce öyle kalmış
olmalıyım. Ağzımdak� kan tadı da muhtemelen aynı kasılmanın sonucu. Bu b�l�nç dışı
müsamere yer�n� sonsuz b�r boşluğa bıraktı. Bu boşluğa ne tür acılarla düştüysem
öylece kaldım. Ş�md� burada otel odamda yatağımda doğrulmaya b�le takat�m yok.
Beden�m kend�n� toparlayacak gücü bulana kadar beklemeye karar verd�m. 

 Beden�m ne derece harabe �se z�hn�m de o derece berraktı. İy�leşme düşünceler�mde
başlamıştı. Bu h�kâyede hayatıma b�r şek�lde g�ren herkes b�r b�r karşıma çıkıp
ben�mle �let�ş�me geçt�. Bunlar afyonun etk�s�ndek� z�hn�m�n bana b�r oyunuydu fakat
o kadar sah�c�yd� k� sanrı olduklarını b�l�yor olsam b�le y�ne de �ç�mdek� o gerçekl�k
h�ss�n� atamıyordum. Neden sonra sıkılı yumruklarım gevşed� ve parmaklarımdak�
karıncalanmayı h�ssett�m. Onları oynattıkça donmuş b�r et g�b� çözülüyordum.
N�hayet�nde z�hn�m ve beden�m bana a�tt�. 

 Kapı çalındı. Beden�m� hareket ett�r�p güçlükle hareket ett�m. Kapıyı açtığımda
karşımda daha önce h�ç görmed�ğ�m, tanımadığım b�r adam duruyordu. Onu her ne
kadar görmem�ş olsam da �ç�mde b�r yerlerde tanışıklık h�ss� peyda oldu. Adım g�b�
b�l�yordum.

Charles Nu�tter
 Merhaba, bazı sorularınız olduğunu ve bunlara cevap aradığınızı b�l�yorum. Lafı
uzatmayacağım. B�ld�kler�m duyduklarımdan �baret ama s�ze sam�m�yetle şunu
söyleyeb�l�r�m: Aradığınız cevaplar bende değ�l.

*
 Mösyö Nu�tter, bana b�r pusula uzattı ve ben� selamlayarak geld�ğ� g�b� g�tt�.
Söyled�kler�ne ne b�r cevap vereb�ld�m ne de aklıma gelen b�nlerce sorudan b�r�s�n�
sorab�ld�m. Onun kısa ve öz söylev�n� d�nled�kten sonra el�ndek� pusulaya
bakakaldım. B�l�yordum o pusulada sorularımın cevapları vardı. O küçük pusulayı
açtım. B�r adres yazılıydı, altında da bu küçük not vardı.



S�z� bekl�yorum Bay P�no.

Coppel�us

 





2020’de yayımlanan Edebî Bah�sler g�b� Edebî Bah�sler-II de bütünüyle b�r rastlantı

sonucu doğdu. O gün, İlmî Tetk�kler Mecmuası’ndan derled�ğ�m �lk k�tabı sanat –

yazın ortamında “C�ns Adam” d�ye n�telenen b�r dostuma da götürmeseyd�m, o da

bıyık altından da öte bıyık üstünden gülerek adını �lk kez duyacağım Hak�katler

Mecrası derg�s�n�n b�r c�ld�n� ünlü koleks�yonundan get�rmeseyd�, bu k�tap doğab�l�r

m�yd�? Yanı sıra derg�de Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın b�r fotoğrafı da vardı!

Ne demel�? “Rastlantıların değer�ne �nanmalı” mı?

Ad�l İzc�

***

Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın Edebî Bah�sler‘� büyük �lg� görmüş, kısa sürede 2 baskı
yapmıştı. Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın günışığına çıkan yen� yazıları Edebî Bah�sler-

II‘de b�r araya gel�yor. Ad�l İzc�’n�n yayıma hazırladığı bu �k�nc� k�tapla b�rl�kte
Dr. Rıfkı Tezcanlı’nın üzer�ndek� g�zem perdes� b�raz daha aralanıyor.

Anima Yayınları, Nisan 2022

13,5 x 19,5 cm / 128 sayfa

R�gaut hem Dada hem de erken Sürreal�zm �ç�n öneml� �s�mlerden b�r�
olmasına rağmen hak ett�ğ� değer� hala görmem�ş �s�mlerden b�r�. İnt�harının
üzer�nden neredeyse 86 yıl geçmes�ne rağmen dünyada derl� toplu hazırlanmış
çok fazla R�gaut k�tabı bulunmamakta. R�gaut Türkçede daha önce b�rkaç kısa
çev�r� dışında bütünlüklü olarak yayınlanmadı. Kült’ün Ant� - Klas�kler
ser�s�nden yayınlanan İst�r�dye Kumsalı’ndak� Ayna derlemes�, R�gaut'nun
Dada ve Sürreal�zm dönem� çeş�tl� derg�lerde yayınlanmış yazılarını ve �nt�harı
sonrası yayınlanan baş yapıtı Lord Patchogue novelasını b�r araya get�r�yor.

"Çılgınlığın �t�barı! Tamamen yararsız b�r şey yapmak — sebep-sonuçtan oluşan b�r

dev�n�m. Buraya kadar, tıpkı yer çek�m� g�b� yararlılığın hükümdarlığı her yerde.

Artık saçmalıkla f�rar edeceğ�m... Tekrar başlıyorum. Sank� dünyada tekm�ş�m.

Sank� b�r ben doğmuş, görünen b�r benm�ş�m g�b�; ben� yansıtmayı unutur olur ayna.

Et, kem�k ve varlığımın tüm �şaretler� s�l�nm�ş kadar çıplak."

Kült Neşriyat, Şubat 2015

80 sayfa

Öneriler

https://www.animayayinlari.com/urun/edebi-bahisler-dr-rifki-tezcanli/




Kar�yer Planlama Merkez�

 Cumhurbaşkanlığı tarafından val�l�klere gönder�len kararnamede okullar
kapanmadan öce her �lde b�r “Kar�yer Planlama Merkez�” (KPM) kurulması
buyruluyordu.

   Val�, İl Müftüsü, İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü ve sonradan ayıp olmasın d�ye çağrılan
Rektör tarafından kurulan kom�syon tarafından merkez� l�selerde KPM’ler organ�ze
ed�lmes�ne karar ver�ld�.

    Yen�şeh�r On Beş Temmuz Şeh�tler� ve Sahabeler ve Fat�h Sultan Mehmet Anadolu
İmam Hat�p Okulunun KPM Başkanlığına Muh�tt�n Beks�m get�r�ld�.

  Üç müdür yardımcısı �le b�rl�kte Muh�tt�n Beks�m son sınıfa gelm�ş erkek
öğrenc�ler�n kar�yer planlarını yapmakla yükümlüydüler. Onlar da oturup dört erkek
taleben�n kar�yerler�ne şek�l verd�ler.

   Teamüllere uygun olarak “Bağdadî” mahlası kullanan Sam� Vardarlı, Part� İl Teşk�lat
Başkanının oğlu olmasının ötes�nde adını soyadını Arap harfler�yle düzgün yazab�len
ve bütün Cuma namazlarında saf tutan dört talebeden b�r� olmak g�b� sıra dışı b�r
�st�dada sah�pt�. Sam� Bağdadî’n�n bu kab�l�yet�n� babasının özel olarak tuttuğu
Sur�yel� hocalardan aldığı husus� derslere bağlayan cehapel� f�tnec�ler olsa da
del�kanlının fıtratı gereğ� yönet�c�l�k ve l�derl�k vasıflarına sah�p olduğu herkes�n
malumuydu.

Sayfa 115



   Yen�şeh�r On Beş Temmuz Şeh�tler� ve Sahabeler ve Fat�h Sultan Mehmet Anadolu
İmam Hat�p Okulu KPM Başkanlığı tarafından 4 Mayıs 2018 tar�h�nde yapılan kar�yer
planlamasına uygun olarak Sam� Bağdadî ertes� yıl ün�vers�te sınavlarına g�recek;
adını soyadını ve k�ml�k numarasını hatasız kodladığı ve açık uçlu tam üç soruya
doğru yanıt verd�ğ� �ç�n KS Ün�vers�tes� Tur�zm İşletmec�l�ğ� ve Otelc�l�k Yüksek
Okulunu kazanacaktı. Hazırlık sınıfıyla b�rl�kte beş yıllık yüksek öğren�m�n� üç buçuk
yılda b�t�recek, aynı yaz bedell� vatan� görev�n� �fa edecek, dönüşünde, eylül ayı
�t�barıyla mezun olduğu okula öğret�m görevl�s� olarak atanacaktı. Muh�tt�n Beks�m
Başkanlığında planlanan kar�yer takv�m�nde b�r aksama olmadığı takd�rde b�r yıl
öğret�m görevl�s� olarak ün�vers�teye g�d�p gelecek olan başarılı talebe Sam� Bağdadî
ertes� yıl ün�vers�te senatosunun aldığı b�r kararla Yabancı D�ller Yüksek Okuluna
“Müdür” olarak atanacaktı. 

   Öyle de oldu.

   Sam� Bağdadî’n�n daha sonrak� yıllarda önlenemeyen yüksel�ş� 4 Mayıs 2018 tar�hl� o
KPM karırının meyves�d�r.





Oval şekl�ndek� ç�çek tarhından, kalp b�ç�mdek� ya da yarısı kalkık d�l suret�ndek�
yapraklara belk� de yüz tane dal uzanıyordu ve uçlarında yüzeye doğru büyüyen renkl�
noktalarla bezenm�ş kırmızı veya mav� veya sarı açan taç yaprakları açıyordu; ve sapın
kırmızı, mav� ya da sarı karartısından, altın tozuyla pürüzlü ve b�t�m�nde haf�f
yumrulaşan düz b�r çubuk hal�n� alıyordu. Yapraklar yaz es�nt�s�yle hareket edecek
kadar hac�ml�yd�, ve hareket ett�kler�nde, kırmızı, mav� ve sarı ışıklar b�rb�r�n�n
üzer�nden geçer, altlarındak� kahvereng� toprağın az b�r kısmını en g�r�ft renklerle
boyarlardı. Işık ya b�r çakıl taşının pütürsüz, gr� sırtına ya kahvereng�, yuvarlak
damarlı b�r salyangozun kabuğuna vuruyor ya da b�r yağmur damlasına düşüyor, �nce
su duvarına öyles� yoğunlukta kırmızı, mav� ve sarı yayıyordu k� patlayıp yok olmasını
bekl�yordu �nsan. Onun yer�ne, damla b�r kez daha b�r anlığına gümüş gr�s� oluyor, ve
ş�md� de ışık b�r yaprağın et�ne yerleş�p yüzey�n altında dallanan l�f� ortaya
çıkarıyordu, ve y�ne yer değ�şt�r�yor ve kalp b�ç�m�ndek� ve d�l şekl�ndek� yaprakların
kubbes� altındak� eng�n yeş�ll�ğe yayıyordu ışığını. Daha sonra es�nt� tepede daha da
hareketlen�yor ve o renk yukarıdak� havaya, temmuzda Kew Bahçeler�’nde yürüyüş
yapan erkek ve kadınların gözler�ne sıçrıyordu.

Bu erkek ve kadın f�gürler�, alanda b�r tarhtan d�ğer�ne z�g-zag ç�zerek uçup geçen
mav� ve beyaz kelebeklerden pek de farksız olmayan b�r halde, ç�çek tarhından �lg�nç
düzens�z hareketlerle geç�yorlardı. Kadın daha ulu b�r amaç �ç�n bunalırken ve ş�md�
kafasını ancak çocukların çok ger�de kalmadıklarını görmek �ç�n çev�r�rken, erkek
kadından çeyrek adım kadar daha önde, tasasız gez�n�yordu. Kadınla arasındak�
mesafey� kasten, gerç� belk� de b�l�nçs�zce, düşüncüler�ne dalab�lmey� d�led�ğ� �ç�n
koruyordu.

Kew Bahçeler�
Sayfa 140 ~



“On beş sene önce buraya L�ly’le gelm�şt�m,” d�ye düşündü. “O taraflarda göl
kenarında b�r yere oturmuştuk ve o sıcak öğleden sonrasında ona ben�mle evlenmes�
�ç�n yalvarmıştım. Yusufçuk çevrem�zde nasıl da dönüp duruyordu: o yusufçuğu ve
onun kare gümüş tokalı ayakkabısını nasıl da net görüyorum. Konuştuğum bütün o
vak�tte ayakkabısına bakıyordum ve sabırsızca hareket ed�nce daha yukarı bakmadan
ne söyleyeceğ�n� b�l�yordum: onu meydana get�ren ne varsa ayakkabısındaymış g�b�
görünüyordu. Ve ben�m aşkım, arzum da yusufçukta; b�r sebepten oraya konduğunu
düşünmüştüm, yusufçuk o yaprağa, o yaprağın üstüne, ortasında kırmızı ç�çeğ� olan
göz alıcı olana konarsa eğer hemenden “Evet” d�yeceğ�n� düşünmüştüm. Ama
yusufçuk dolandı da dolandı; h�çb�r yere konmadı – tab�� k� hayır, �y� k� de konmadı
yoksa burada Eleanor ve çocuklarla yürüyor olmazdım – Söylesene, Eleanor. Geçm�ş�
düşündüğün oluyor mu h�ç?

   “Neden sordun, S�mon?”
 “Geçm�ş� düşünüyordum da ondan. L�ly’�, evlenm�ş olab�leceğ�m kadını
düşünüyordum… Pek�, neden susuyorsun? Geçm�ş� düşünmemde b�r sakınca mı var?”
  “N�ye b�r sakıncası olsun, S�mon? Erkek ve kadınların ağaçların altında uzandıkları
b�r bahçede, �nsan hep geçm�ş� düşünmez m�? Onlar da b�r�n�n geçm�ş�, ondan tüm
ger�ye kalanlar değ�l m�, ağaçların gölges�nde ser�len şu hayaletler, şu erkek ve
kadınlar… b�r�n�n mutluluğu, b�r�n�n gerçekl�ğ�?”
   “Bana göre, kare b�r gümüş ayakkabı tokası ve b�r yusufçuk-”
   “Bana göreyse, b�r öpücük. Y�rm� sene evvel tuvaller� başında oturmuş altı küçük kız
düşün, aşağıda gölün kenarında n�lüfer ç�zen, ömrümde gördüğüm �lk kırmızı
n�lüferler�. Ve ansızın b�r öpücük, ensem�n orada. Ve bütün öğleden sonra el�m�n
t�tremes�nden res�m yapamamıştım. Saat�m� çıkarıp kend�me öpücüğü düşünmek �ç�n
yalnızca beş dak�kalığına müddet tanımıştım -öyle kıymetl�yd� k�- burnu s�ğ�ll�, beyaz
saçlı yaşlı b�r kadının öpücüğü, hayatımdak� bütün öpücükler�n anası. Gel, Carol�ne,
had�, Hubert.”

Ç�çek tarhının önünden geçt�ler, artık dördü de b�r h�zada yürüyorlardı ve çok
geçmeden güneş ışığı ve gölge t�trek, dağınık, büyük yamalar hal�nde yüzerken,
ağaçların arasında küçülüp yarı saydam göründüler.



Oval ç�çek yatağında kabuğu kırmızı, mav� ve sarı lekel� salyangoz, �k� veya daha fazla
dak�kadır, artık kabuğunun �ç�nde haf�ften kıpırdanır g�b� görünüyordu ve daha sonra
ufalanıp geçerken üzerler�ne kayan gevşek toprağın kırıntılarının orada çalışmaya
koyuldu. Önünde n�ha� b�r hedef� varmış g�b� görünüyordu, bu bakımdan yüksek
adımlarla önüne geçmeye çalışan ve anten� sank� düşecekm�ş g�b� t�treyerek b�r an
durduktan sonra hızla ve tuhaf b�r şek�lde ters yöne adım atan sev�ms�z, yeş�l böcekten
farklılaşıyordu. Vad�lerdek� der�n yeş�l göllerle kahvereng� tepeler, kökünden ucuna
dek sallanan, düz, �nce uzun yapraklı ağaçlar, gr� taşın yuvarlak oyuntuları, �nce �nce
çatlayan dokusuyla gen�ş kırışık yüzeyler – tüm bu şeyler salyangozu hedef�ne
yaklaştıran b�r adımla d�ğer� arasında uzanıyordu. O, önündek� kuru yaprak dağını
dolanıp mı geçs�n, meydan mı okusun karar veremeden başka �nsan ayakları tarhı
geç�p gelm�şt�.

Bu kez �k�s� de erkekt�ler. İçler�nden genç olanı yapmacık b�r muhtemel soğukkanlılık
�fades� takınıyordu; arkadaşı konuşurken gözler�n� yukarıya d�km�ş sab�t b�r şek�lde
önüne bakıyor ve ahbabı konuşmasını b�t�rd�ğ�ndeyse yen�den d�rekt yere bakıyordu
ve arada, uzun b�r suskunluğun sonrasında dudaklarını aralıyor ve bazen de h�ç
açmıyordu. Yaşlıca olan adamın tuhaf, düzens�z ve sarsak b�r yürüme şekl� vardı, el�n�
an�den öne uzatıyor ve sert b�r hareketle başını yukarı atıyordu, ev�n önünde
beklemekten bıkmış b�r koşum atının sabırsızlığı vardı üzer�nde daha çok; ancak bu
hareketler adamda karasız ve manasızdı. Neredeyse nefes almadan konuşuyordu;
kend�s�ne gülüp bu gülüş b�r yanıtmış g�b� yen�den konuşmaya koyuluyordu. Ruhlar
hakkında konuşuyordu. Ölmüşler�n ruhundan, ded�ğ�ne bakılırsa, şu an b�le
Cennet’te tecrübe ett�kler� her türden tuhaf şey� ona anlatanlardan.

   “Muhteremler cennet� Teselya d�ye b�l�rlerd�, W�ll�am, ş�md�yse, bu savaşla b�rl�kte
bu ruh mevzusu tepeler arasında dolanan gök gürültüsüne döndü.” Durdu, d�nler g�b�
göründü, gülümsed�, kafasını sallayıp devam ett�: 
  “El�nde ufak b�r elektr�k bataryası ve tel� yalıtmak �ç�n de b�r parça da kauçuk var,
�zole etmek? yalıtmak? -Pek�, detayları atlayalım, anlaşılmayacak ayrıntılara g�rmen�n
b�r yararı yok- ve özetle, küçük mak�nem�z herhang� uygun b�r poz�syonda yatağın
başucunda duruyor, d�yel�m, onat b�r maun sehpada. Bütün hazırlıklar emr�mdek� b�r
�şç� tarafından düzgünce halled�lm�ş, dul kadın �şaret üzer�ne kararlaştırıldığı g�b�
kulağını dayar ve ruhu çağırır. Kadınlar! Dullar! S�yahlı kadınlar --”



Burada, uzaktak� b�r kadının ışığın değmed�ğ� tarafında morumsu s�yahlıkta görünen
elb�ses�ne takılmış g�b� göründü. Şapkasını çıkartıp el�n� kalb�n�n oraya koydu ve
kadının telaşlı mırıldanışına ve hareket ed�ş�ne kapılıp �ler�ye doğru atıldı. Ancak
W�ll�am onu yakasından yakalayıp d�kkat�n� başka tarafa çekmek adına bastonunun
ucuyla b�r ç�çeğ� dürttü. B�r çeş�t kafa karışıklığıyla b�r süre ç�çeğe baktıktan sonra
yaşlı adam, kulağını ona doğrulttu ve ondan gelen b�r ses� yanıtlar g�b� göründü,
asırlar önce Avrupa'nın en güzel genç kadını refakat�nde z�yaret ett�ğ� Uruguay
ormanlarından söz etmeye başladı. Parlak yapraklı trop�k güller, bülbüller, sah�ller,
den�z kızları ve den�zde boğulan kadınlarıyla Uruguay ormanlarını mırıldandığı
duyulurken, suratındak� sabrın yavaşça daha da der�nleşt�ğ� W�ll�am tarafından
çek�şt�r�l�p kend�s�n� yürümeye zorluyordu.

Onun adımlarının ardından, jestler�n� görüp de haf�fçe şaşıracak kadar yakınından,
orta alt sınıftan yaşlıca �k� kadın gel�yordu, b�r� �r� ve hantal, d�ğer�yse pembe yanaklı
ve çev�kt�. Onların durumundak� çoğu �nsan g�b�, düzens�z b�r akla �şaret eden
herhang� b�r eksantr�kl�k emares�nden, b�lhassa da o k�ş� varlıklı b�r�yse açıkça
büyülen�yorlardı; ancak bu hareketler�n salt eksantr�k m� yoksa gerçekten de del�l�k
m� olduğundan em�n olamayacak kadar uzaktaydılar. Yaşlı adamın sırtını b�r anlığına
sess�zce �nceled�kten ve b�rb�rler�ne şüphel�, kurnaz b�r bakış attıktan sonra, b�r hayl�
karmaşık d�yaloglarını enerj�k b�r şek�lde sürdürmeye devam ett�ler:

   “Nell, Bert, Lot, Cess, Ph�l, Pa, ded�, ben ded�m, ded� kadın, ben ded�m, ben ded�m,
ben ded�m--” 
  “Bert’�m, Kız kardeş�m, B�ll, Dedem, �ht�yar adam, şeker, Şeker, un, ç�roz, yeş�ll�k,
Şeker, şeker, şeker.”

İr� olan kadın, meraklı b�r �fadeyle toprakta ser�nkanlı, sıkı ve d�md�k duran
ç�çeklerdek� dökülen sözcükler�n desenler�ne baktı. Onları, ağır uykudan uyanan b�r
k�ş�n�n, ışığı alışılmadık b�r şek�lde yansıtan p�r�nç b�r şamdanı gören, gözler�n�
kapatıp açan ve tekrardan p�r�nç şamdanı gören, n�hayet�nde tastamam uyanıp tüm
mecal�yle şamdana gözler�n� d�ken b�r� g�b� gördü. Öyle k�, ş�şman kadın oval şek�ll�
ç�çek tarhına karşı gel�p durdu ve d�ğer kadının ne söyled�ğ�n� d�nler g�b� yapmayı b�le
bıraktı. Orada durup sözcükler�n üzer�ne yağmasına �z�n ver�yor, ç�çeklere bakarak,
vücudunun üst kısmını b�r öne b�r arkaya yavaşça sallıyordu. Sonra oturacak b�r yer
bulup çay �çmey� önerd�.



Salyangoz kuru yaprağın etrafından dönmeden ya da üzer�ne tırmanmadan hedef�ne
ulaşma yollarının tümünü değerlend�rm�şt� artık. Yaprağa tırmanış �ç�n gerekl� güç b�r
yana, antenler�n�n ucuyla b�le dokunduğunda oluşacak t�treş�mle �nce dokusunun b�r
çatlamayı tet�kleyeceğ�nden, ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağından em�n değ�ld�; ve bu,
sonunda altından sürünmes�ne karar kıldırdı, çünkü tam yaprağın kıvrıldığı yerde
sığab�leceğ� kadar yüksek b�r nokta vardı. Başını tam g�r�şe sokmuş ve kahvereng�,
yüksek çatıyı ölçüp b�çerken ve ser�n, kahvereng� ışığa ısınmaya başlamıştı k� ç�ml�ğ�n
dışında başka �k� �nsan geç�yordu. Bu defa, �k�s� de gençt�ler, genç b�r erkekle genç b�r
kadın. İk�s� de gençl�ğ�n en parlak dönem�ndeyd�ler, hatta en parlak dönemden öncek�
o mevs�mde, ç�çeğ�n pürüzsüz kıvrımlarının tozlarını henüz patlatmazdan öncek�,
kelebeğ�n kanatları tamamen olgunluğa er�şm�ş olmasına rağmen gün ışığında
harekets�z kaldığı sezonda.

   “Neyse k� bugün Cuma değ�l,” d�ye �ler� sürdü erkek.
   “Neden? Şansa �nanır mısın?”
   “Cumaları altı pen� �st�yorlar.”
   “Altı pen� de para mı? Değmez m� bu altı pen�ye?”
   “Ne k� ‘bu’, ney� kasted�yorsun ‘bu’ d�yerek?”
   “Herhang� b�r şey, yan�, anladın �şte ne kastett�ğ�m�.”

Bu yorumların her b�r� arasında uzun sess�zl�kler oldu; tekdüze ve duygusuz seslerle
anlatıyorlardı. Ç�ft, ç�çek yatağının kenarında öylece d�k�ld� ve kadının şems�yes�n�n
ucunu beraberce yumuşak toprağın ta der�nler�ne bastırdılar. Bu eylem ve erkeğ�n
el�n�n kadınınk�n�n üzer�nde kalışı, duygularının tuhaf b�r �fades� olmuştu, tıpkı o
anlamsız sözler�n de b�r şeyler� anlattığı g�b�, ağır anlamlı gövdeler� �ç�n kısa kanatlı
kel�meler, onları uzağa taşımaktan ac�zd�ler ve onları çevreleyen bayağı c�s�mler�
acay�p b�r şek�lde aydınlatıyorlardı ve deney�ms�z dokunuşları oldukça da ş�ddetl�yd�;
ama �çler�nde uçurumların g�zlenmed�ğ�n� ya da güneş�n buzlu yamaçların öte yanında
parıldamadığını k�m b�l�r (şems�yey� toprağa bastırırken böyle düşünüyorlardı) K�m
b�leb�l�r? Daha önce bunu gören var mıydı? Kadın, Kew’dek� çayın ne türden
olduğunu merak ederken b�le, erkek onun sözler�n�n arkasında bell� bel�rs�z b�r
şeyler�n olduğunu sezm�şt�, ve arkalarında sapasağlam ve muazzam b�r şek�lde
d�k�l�yordu; ve de s�s olab�ld�ğ�nce yavaşça dağılıp ortaya çıkardı – Amanın, o şek�ller
de neyd� öyle? – küçük beyaz masalar ve önce kadına sonra erkeğe bakan garsonlar; ve
de erkeğ�n �k� gerçek ş�l�ne ödeyeceğ� hesap vardı, ve gerçekt� o, heps� gerçekt�, em�n
olmak �ç�n ceb�ndek� bozuklukları yokladı, onun ve kadın dışındak� herkes �ç�n
gerçekt�; hatta ona b�le sah�c� görünmeye başlamıştı; ve sonra – lak�n artık durup
düşünemeyeceğ� kadar heyecan ver�c� gelm�şt�, ve şems�yey� topraktan çek�p çıkardı
ve d�ğer �nsanlarla, d�ğer �nsanlar g�b� çay �çeb�lecekler� b�r yer bulmak �ç�n
sabırsızlandı.



   “Gelsene, Tr�ss�e; çay �çme vakt�m�z geld�.”
  “Çayını nerede �çeb�l�r k� �nsan?” d�ye sordu kadın, ses�nde olab�ld�ğ�nce tuhaf b�r
heyecanla, boş boş etrafına bakıyor ve aşağıdak� ç�ml�k yolda kend�n� kaptırıyor,
şems�yes�n� sürüyor, başını b�r o yana b�r bu yana çev�r�yor, çayını unutuyor, aşağıya
�nmey� ve sonra da aşağıya �nmey� �st�yor, ork�deler� ve turnaların arasındak� kır
ç�çekler�n� anımsıyor, Ç�n sofora ağacını ve al �b�kl� kuşu; ancak erkek ondan
usanmıştı.

İşte b�r ç�ft arkasından az çok aynı düzens�z ve amaçsız hareketlerle başka b�r tanes�
daha tarhı geçt� ve kat kat yeş�l�ms� mav�l�kte b�r buhara sarındılar, �lk�n bedenler�
bel�rg�nd� ve üzerler�ne renk vuruyordu, ancak sonrasında bedenler� de renk de bu
yeş�l-mav� havada dağıldı. Ne kadar da sıcaktı! O kadar sıcaktı k� ardıçkuşu b�le b�r
hareket ve sonrak� arasında uzun molalar vererek, kurmalı oyuncak b�r kuş g�b�,
ç�çekler�n gölges�nde zıplamayı yeğl�yordu; başıboş dolaşmak yer�ne beyaz kelebekler,
�ncec�k beyaz kanatlarının hareket�yle paramparça b�r mermer sütun hal�nde, en uzun
ç�çeklerden daha yüksekte, b�rb�rler�n�n üzer�nde dans ed�yorlardı ve seraların cam
çatıları, b�r pazar dolusu parlak yeş�l şems�ye güneşte açılmış g�b� görünüyordu; ve
uçakların vızıltısı arasındak� yaz semasının ses� şevkl� ruhunu mırıldanıyordu. Sarı ve
kara, pembe ve kar beyazı, tüm bu renkler�n şek�ller�, erkekler, kadınlar ve çocuklar
b�r anlığında ufukta b�r nokta olarak bel�r�yordu ve sonra, ç�mlere ser�l� sarılığı
görünce b�r an duraksayıp ağaçların altında b�r gölgel�k arıyorlardı, bu sarı ve yeş�l
ortamda çözülen su damlaları g�b�yd�ler, haf�ften kırmızı ve mav�ye boyuyorlardı.

Öyle görünüyordu k� bu �r� ve ağır gövdeler harekets�z sıcaklığa batmışlardı ve yere
dağınık b�r şek�lde ser�lm�şlerd�, ancak sesler�, mumların kalın balmumu
gövdeler�nden yayılan alevler g�b� kes�l�yordu. Sesler. Evet, sesler. Sözsüz sesler,
büyük b�r memnun�yetle, arzunun öyles� b�r şevk�yle ansızın sess�zl�ğ� bozuyordu
yoksa çocukların sesler�ndek� taptaze hayret m�yd� sess�zl�ğ� bozan? Ama sess�zl�k falan
yoktu; otobüsler sürekl� tekerlek çev�r�p v�tes değ�şt�r�yordu, tıpkı b�r d�z� çel�kten
dövülmüş Ç�n �ş� kutular g�b� durmaksızın b�r başka şeh�rde mırıldanıyorlardı;
bunların üstler�nde sesler feryat ett�ler ve sayısız ç�çek taçyaprağı renkler�n� havaya
saçtı.





Ağzı Kanlıdır Ked�ler�n

Topal çok adam bıçaklardı. Bense arkasını toplardım. Leşler�n� sokaklara serperd�.
Kan kuruntuları bırakırdı kaldırım taşlarının arasına. Ked�ler�n karnı doyardı. B�r
çocuk, leşlerden b�r�n� benden önce görse pol�slere koşardı. Ben onu yakalar, Topal’ın
önüne atar, sonra da Topal’ın arkasını toplardım.

Hayatım bundan �barett�. 

Gündüzler� uyur, geceler� evden çıkardım. Karnı ş�ş, ağzı kanlı ked�ler arardım.
Motorumla cadde cadde gezer, neres� ıssızsa oraya sapardım. 

Başkasına a�t cesetler bulduğum da olurdu. Zavallının gözler� oyulmuşsa Kör’ün �ş� bu,
derd�m. Kolları koparılmışsa Kolsuz’un. Topal �ş�n� onlar g�b� görmezd� ama onun
cesetler�n� de hemen tanırdım. Cansız bedenden uzaklaşan ayak �zler� tek sıra olurdu.
İzler� tamamlar ve bunu yaparken gülerd�m. 

Güldüğümü görse, duysa canıma kıyardı. Görecek, duyacak d�ye korkardım. 

Aynasızlar ben� �lk görüşte tanırdı. Ben zavallıyı sırtlanmış götürürken, olay mahall�ne
benden önce gelemed�kler�ne yanarlardı. Bazen durmamı söyler, merm�y� s�lahın
ağzına sürerlerd�. D�nlemezd�m onları, kaçardım.

Eve gel�r, kazan da�res�ne �nerd�m. Yığına yen� b�r�s�n� eklerd�m. Yorgunluk çökmezse
yen� b�r kat çıkardım. Şehr�n gümbürtüsü sağ olsun, k�mseler fark etmezd�.

Karanlıktan Topal çıkardı. Burnu �çer�dek� kokuya dayanmaz ve düşerd�. 

Zaten �şe yaradığı yoktu

d�ye geç�şt�r�rd� önce. Ancak b�rkaç san�ye geçmeden üfley�p püfleyerek burnunu
yerden alır, ve bana uzatırdı. 

D�k had� şunu

derd�. 
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Burnu yer�ne sab�tlen�nce kulağıma eğ�l�r ve cesed� ya da cesetler� topladığım adres�
sorardı. Ben cevap verecekken bıçağını çıkartır kalb�me dokundururdu. Yanlış
cevabın ölümü get�receğ�n� b�l�rd�m, kalb�m kururdu, korkum kururdu, öyle
yanıtlardım. 

Aldığı yanıttan memnun kalınca ger� çek�l�r, el�n� ceb�ne atardı. Paramı ver�r, saymamı
bekler ve tekrar karanlığa karışırdı. 

Da�reme g�rd�ğ�mde pencereden günün ışığı g�rerd�. Ben der�n b�r uykuya dalardım. 
Gece vakt� uyanır, evden çıkar ve karnı ş�ş, ağzı kanlı ked�ler arardım. 

Hayatım bundan �barett�. 

Topal konuşmak �stey�nce mesaj yollardı. Buluşma yer�n� ve saat� ş�frel� yazardı. 

Gündüz vakt� da�remde uyumaya hazırlanırken kapımın altından s�yah b�r zarf atıldı.
Soranlar olmadan söyleyey�m, kapıyı aralayıp zarfı get�ren� aramadım. Çünkü vakt�
zamanında, bu hususta müh�m b�r b�lg� ed�nd�m ve ş�md� tüm hayat� r�sklere rağmen
bunu s�zlerle paylaşacak cesarete sah�b�m.   

YILLARDIR SAKLANAN BİR GERÇEK: Ayakları vardır mektupların. K�mseye
fark ed�lmeden yürürler kulaklarına üflenen adrese. 

TAVSİYE: Olur da günün b�r�nde b�r mektup süzülürse kapınızın altından boşuna
kor�dorları kontrol etmey�n. Kend�n�z� �zled�ğ�n�z f�lmler�n karakterler�nden zek� de
sanmayın. Duvarın ardında saklanan k�mse yok. En azından b�z�m göreb�ld�ğ�m�z
kadarıyla.

Zarfı açtım, ş�frey� kırdım ve kâğıdı yaktım. Topal’ın ded�ğ� yerde ded�ğ� saatte
bulundum. B�r çatının tepes�nden uçtu, önüme düştü. 

İstemed�ğ� sürece göremezd�n�z onu. 

Büyük b�r toz bulutu yükseld�. M�des�z’� sordu bana. 

Öldürecek m�s�n onu
ded�m.

Sorgulama
ded�.



Sadece soruma cevap ver.

M�des�z’d�r. İz bırakır bazen arkasında. Kan lekes� mesela. D�şler� bembeyazdır.
ded�m.

Bana ne d�şler�nden
ded�.

Haklısın
ded�m.

Uzun zamandır bu alemde. Ben�m kadar olmasa da tecrübel�. Leşler�n� ben�m g�b�
b�r�kt�rmez. Sah�b�n�n önüne atar, topladığını kanıtlar, ger�s�ne de karışılmasını
�stemez.

Sözler�m� b�t�r�nce göbeğ�n� kaşıdı Topal. Göbeklend�ğ�n� o zaman fark ett�m. 

Yoksa sen de M�des�z m� oldun
d�yecek oldum ancak d�l�m varmadı. 

Bu gece gez sokaklarda 
ded�.

Ve uzaklaşmaya başladı Topal. S�yah b�r noktaya dönüşecekken kel�n� s�ld�.
Saçlarının eks�kl�ğ�n� o zaman fark ett�m. 

Topal M�des�z olmuş. 
ded�m. 
İç�mden.
Sesl� söylesem, o da duysa bu ded�ğ�m� canıma kıyardı. 

B�r b�ra �çt�m önce, göbeklend�m. Sonra b�raz koştum, zayıfladım. Kas yapmaya
zamanım yetmed�, motoruma atladım ve Topal’ın söyled�ğ� üzere sokaklarda gezd�m.
Falanca fotoğrafçının d�b�nde karnı ş�ş, ağzı tem�z b�r ked� gördüm. Böyles�n�n
yürüyüşünden anlarım. Yemeğ�n kokusunu almış, tüketmeye g�d�yordu. Motoru park
ed�p �k� b�na arasındak� çıkmaz sokağa g�rd�m. Etraf s�yah çöp poşetler� ve s�neklerle
doluydu. Duvarlardaysa üstler�ne çarpı atılmış s�yas� sözlerle pen�s res�mler� yer
alıyordu. Çatıların tepes�nden s�yah b�r s�luet süzüldü. Arkamdan toz bulutu yükseld�.
Etrafımda dönüp durdum, k�mse yok. Karnı ş�ş ked� bel�rd� sokağın başından. Ağır
ağır sokuldu yanıma. Ayaklarımın d�b�ne oturup ağzını açtı. Göğsümden dökülen kan
akıntısı tam d�l�n�n üzer�ne �sabet ed�yordu. 



İç�mden söyled�ğ�m� duymuş olacak.

Yere yığıldım. Arkadaşlarına seslend�. Poşetler�n arasından onlarca ked� fırladı.
Kulaklarımı ısırdılar, gırtlağımı ç�zd�ler. 

Motor ses� duydum. 

Yağmur b�r�k�nt�ler�ne basa basa geld� �nce, uzun b�r adam. Kovdu ked�ler�. Eğ�l�p
bembeyaz d�şler�n� gösterd�. Koca b�r ısırık aldı yanağımdan. Dudaklarından süzülen
kanı el�n�n ters�yle s�l�p parmaklarını yaladı. Burnumu kopardı sonra. Sakız g�b�
ç�ğned� d�şler�n�n arasında. 

B�r gün bunun olacağı bell�yd� zaten, kader�me boyun eğd�m.
 
Göğsüme saplanmış bıçağı çıkartıp parmaklarımı �nce �nce doğradı. Ne bağırdım ne de
debelend�m. Ben� sırtlayıp motoruna doğru g�derken, ceb�nden çıkardığı çerezler�
y�yen normal b�r �nsandan farksız şek�lde doğradığı parmaklarımı attı ağzına. Uzayan,
gözler�n�n önüne düşen saçlarının b�r kısmını kopardı d�şler�yle. Tatlı n�yet�ne onları
da m�deye �nd�rd�kten sonra durdu. Gece uyanır, acıkır d�ye ked�lerden b�r�n� yakaladı
kuyruğundan. 

Yerde tek sıra hâl�ndek� ayak �zler�ne baktı ve adımların devamını get�rd�. 

Üstel�k GÜLDÜ bunu yaparken. 

Ben kend�m� zor tuttum. Kaşlarımı çattım hatta. Kend�m� affett�reb�lmek �ç�n, Topal’a
bunları anlatırken c�dd� olmalıydım. Ve tab�� o ana dek b�rkaç parçam da kalmalıydı
ger�ye.



Öykü İncelemeler�
ve Yazıları



Anlatının Büyüsü (*)

Leskov’un daha önce Mtsensk İlçes�’n�n Lady Macbeth’� adlı uzun öyküsünü büyük b�r
beğen�yle okumuştum ve daha fazla eser�n�n Türkçeye çevr�lmes�n� dört gözle
bekl�yordum. 2015 başlarında Everest Yayınları’nın, Kayhan Yükseler’�n Rusça
aslından yaptığı çev�r�s�yle yayımladığı Büyülü Gezg�n, k�taba �sm�n� veren roman
boyutlarındak� h�kâyeden, yazarın dört başka öyküsünden ve Walter Benjam�n’�n
H�kâye Anlatıcısı: Leskov’un Eser� Üzer�ne Gözlemler adlı yazısından oluşan �çer�ğ�yle, bu
d�leğ�m� gerçekleşt�rd�.

1873 tar�hl� Büyülü Gezg�n’de, Ivan Flyag�n’�n ağzından olağandışı yaşam öyküsünü ve
yolculuklarını d�nl�yoruz; anlatıcısı gezg�n olunca, yaşam öyküsüyle yolculuk gerçek
anlamda özdeşleş�yor. Büyülü Gezg�n’�n, p�karesk roman türünün bazı özell�kler�n�
barındırdığı söyleneb�l�r: B�r p�caro, yan� serser�, avare, alt sınıftan b�r kahraman;
çoğunlukla kend� �steğ� dışında, şanssızlık veya rastlantı sonucu �ç�ne sürüklend�ğ�
k�m� tuhaf, yabanıl, çoğunlukla kom�k olaylar ve tüm bunlara eklenen b�r parça h�c�v.
Büyülü Gezg�n’dek� olaylar öyle hızlı gel�ş�yor, öyle soluksuz b�r şek�lde anlatılıyor k�,
k�tabı kolay kolay elden bırakmak mümkün olmuyor. Okunma hızının anlatma hızıyla
doğru orantılı olduğunu hep düşünmüşümdür; anlatma derken, açıklamayla (ve hatta
bet�mlemeyle) oyalanmayan, doğrudan olayı aktarmaya odaklanmış b�r h�kâyec�l�kten
söz ed�yorum.
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http://www.everestyayinlari.com/tr/kitap.asp?id=1442


Gerçekl�ğ�n Toprağında Dem�rl�

Walter Benjam�n, Leskov üzer�ne yazısında, h�kâyey� açıklamalardan uzak tutmanın,
anlatma sanatının yarısı olduğunu vurgular; Heredot’un yorumsuz, doğrudan
anlatımını, bu tarzın b�r örneğ� olarak ele alır ve çağdaş haberc�l�ktek� yorumlama
takıntısıyla karşılaştırır. Bu bağlamda, Leskov’un da yorumu okura bırakmayı terc�h
ett�ğ� söyleneb�l�r: B�r ulak g�b� haber get�r�r ve haberdar etmekle görev�n� tamamlamış
olur. Okurun b�lmes� gerekenler�, çerçeve h�kâyedek� anlatıcı �le d�nley�c�ler arasında
geçen d�yaloglarla sınırlar; bunun dışında anlatılan her şey, olayların akışından
�barett�r. Bu vahş� akış, Herakle�tos’un, �ç�ne ancak b�r kez g�r�leb�leceğ�n� söyled�ğ�
sembol�k ırmağını çağrıştıracak şek�lde tekrarsızdır; olaylar doğrusal b�r hat üzer�nde
değ�l, dallanıp budaklanarak �lerler. Tal�h, tal�hs�zl�k, karşılaşmalar, çarpışmalar,
kovalamacalar ortasında kalan kahramanın bell� b�r yönü yoktur; başına gelenler�
yönlend�rme yet�s�nden uzak b�r şek�lde, sadece olaylara maruz kalır; h�kâyen�n
kurgusu ayrıntılı b�r planı değ�l, savruluşu, sürüklen�ş�, geç�c� uğrakları �zler. Klas�k
romandak� planlanmış kurguyu yapmacık bulan Leskov, vakaları kaydeden b�r
yazarlık anlayışıyla, yaşamın kend�l�ğ�nden g�d�ş�n� yakalamaya çalışmıştır. D�ğer
yandan, kes�n b�r ayrımla �y� veya kötü d�yemeyeceğ�m�z b�r karakter olan avare
kahramanımızın pek güven�l�r b�r anlatıcı olduğu da söylenemez; geçen yüzyıllardak�
hısımlarından b�r� g�b� �flah olmaz b�r uydurukçu (Baron Munchausen), bas�ret�
bağlanmış b�r safd�l (Cand�de) veya azıcık kaçık (Don Qu�jote) olması pekâla
mümkündür, ama anlatımı özgünleşt�ren asıl öğe de bu k�ş�sel katkı, yan� bell� b�r
abartma özgürlüğüdür.

Abartıdan sakınmayan Leskov’un sözlü anlatım kaynaklarıyla beslend�ğ�, sözlü
geleneğ�n hayalperest b�lgel�ğ�n� devam ett�rd�ğ� söyleneb�l�r: Bay Flyag�n, b�r masal
anlatıcısıdır– h�kâyelerle büyülenm�şt�r ve dünyayı da büyülemek �ster; bu yüzden
Büyülü Gezg�n’� b�r roman olarak değ�l, b�rb�r�ne bağlı b�r h�kâyeler toplamı olarak ele
almak gerek�r. Yolculuk eden ve çeş�tl� zorlu deney�mlerden geçen (yan� b�r bakıma
sınanan) kahramanın h�kâyes�, rüya alametler� türünden m�st�k görülerle de
desteklenerek Odysseus benzer� m�toloj�k b�r f�gür hal�ne gel�yor; fakat keş�ş adayı
anlatıcımız, b�lg�çl�kten uzak kalan ve na�f duruşunu bozmayan tavrıyla, b�r Rus
köylüsü olarak kalmaya devam ed�yor. Leskov, her ne kadar grotesk, gerçeküstü
sularda gez�nse de, aslında gerçekl�ğ�n toprağına dem�r atmıştır; b�rb�r�nden �lg�nç
t�plemeler�n� yaratırken, Çarlık Rusya’sının çok- kültürlülüğünden, seyahatler�
sırasındak� gözlemler�nden ve d�nled�ğ� anekdotlardan yararlanır. Ş�ddet�n sıradan b�r
olay g�b� aktarılması bel� bel�rs�z b�r �ron� yaratır; paradoksal b�r şek�lde hem gereks�z
hem de kaçınılmaz olan bu ş�ddet, günlük hayatın b�r parçası hal�ne gelm�ş
yabanıllıkla güdülenen rastgele eylemlerden kaynaklanır. D�ğer yandan, tüm “kara
komed�” �puçlarına karşın, Leskov’da karamsar b�r s�n�ğ�n �nsan sevmez tavrını değ�l, 



halkının alışkanlıklarını, zaaflarını, folklorunu, boş �nançlarını çok �y� kavramış b�r
yazarın arka planda h�ssed�len hoşgörüsünü ve anlayışını buluruz. Bu yüzdend�r k�,
fantast�k öğelerden uzak duran Gork� b�le, ondan, “kökler� en der�n b�ç�mde halkın
�ç�nde olan yazar” d�ye söz eder. 

Öğüt ve B�lgel�k

Leskov’un b�r öyküsünün başında andığı Shakespeare alıntısını, kend� h�kâyec�l�ğ�n�n
temel mot�vasyonu olarak da göreb�l�r�z: “Bu dünyada b�lgeler�n hayaller�nde b�le
göremeyeceğ� n�ce şeyler vardır.” K�tapta yer alan h�kâyeler�n tümünde ortak olan
b�rkaç öğe, b�lgeler�n değ�l sıradan �nsanların tanık olduğu “n�ce şeyler�” d�le
get�rmeye dayanır: İstemeden veya saflığı neden�yle karmaşık �şlere bulaşan,
çoğunlukla vasıfsız ve mütevaz� b�r (ant�)kahraman; sert gerçeklerle yüzleş�rken b�r
kısmı doğaüstü sayılab�lecek sürpr�zlere maruz kalma; dünyev� yaşantının en ucundan
�lah� es�n�n en ucuna an� geç�şler; düş �le gerçek arasındak� sınırın muğlaklaşması ve
tam açıklamanın askıya alınması. Bu unsurlar, selef� Gogol’un ve çağdaşı
Dostoyevsk�’n�n bazı anlatılarına paraleld�r; ancak o, tüm bunları öyle �lg�nç, öyle
heyecan ver�c� ve heps�nden öneml�s�, öyle sah�c� b�r şek�lde b�r araya get�r�r k� okur,
Leskov’un anlatmaktan key�f alan, dey�m yer�ndeyse gönülden anlatan b�r yazar
olduğunu sezer; böylece, yazarın anlatma hazzı okurun okuma hazzına dönüşür. Bu
key�f, sözlü gelenekte anlatıcı- d�nley�c� arasında gerçekleşen deney�m paylaşımının
b�r benzer�d�r. Böyles� b�r paylaşımı, köşes�ne çek�lm�ş romancının kend� odasındak�
yalnızlığından kes�n olarak ayırt eden Walter Benjam�n, k�taptak� makales�n�n b�r
yer�nde şöyle d�yor: “Öğüdün ardından yet�şeb�lmek �ç�n her şeyden önce h�kâyey� b�r
anlatab�lmek gerek�r. (…) Yaşanmış hayatın malzemes�ne �şlenm�ş öğüt, b�lgel�kt�r.”

Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa aktarılan bu hayalperest b�lgel�k, Leskov’un
anlatılarındak� g�b�, b�r ayağı gerçekte d�ğer ayağı düşte olan b�r b�lgel�kt�r; bu tür
b�lgel�k f�lozofa, b�l�m �nsanına veya d�n al�m�ne değ�l, sadece h�kâye anlatıcısına a�tt�r;
çünkü sadece h�kâye anlatıcısı, b�lgel�k �dd�asında olanların hayaller�nde b�le
göremeyeceğ� n�ce şeyler�n kolekt�f deney�m�ne ortak olur. Leskov, rengârenk
anlatılarında türlü tuhaflıkları araştırırken, b�ze dünyanın büyüsünün hâlâ
bozulmadığını ve mümkün olanın olağanüstülüğünü göstermek �ster g�b�d�r.



Cehennemî görüntüler
 her yerdeler


