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2. KARTAL KİTAP 
FUARI’NIN ARDINDAN

GÖKHAN YÜKSEL
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

Değerli okurlar; ilkini 25 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ger-
çekleştirdiğimiz Kartal Kitap Fuarı’nı, bu yıl 10 Haziran-19 Haziran 
arasında gerçekleştirdik. 

Seçkin yayınevleri yanında, sanatsal oluşumlar ve sivil toplum kuru-
luşlarını da bünyesinde taşıyan, sayısız söyleşilerin, kitap imzalarının, 
sahne performansları ve konserlerin yer aldığı fuarımız, butik konsepti 
taşıması anlamında özgün niteliklere sahip olduğu için, bu yıl da büyük 
bir ilgiyle karşılandı.

Kartal Kitap Fuarı’nın bu yıl “Onur Konuğu”, edebiyatımızın usta 
kalemlerinden Ayşe Kulin oldu. Kaleme aldığı biyografik eserleri ve 
romanlarıyla çok okunan, önemli ödüllere değer görülen, üslubundaki 
akıcılık ve yalınlıkla büyük övgü alan Kulin, birçok gazetede muhabir-
lik, çeşitli dergilerde yazarlık, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar 
halkla ilişkiler uzmanı, televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne 
yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalışan değerli yazarımı-
zın birçok eseri senaryolaştırılarak beyazperdeye aktarıldı. Kendisine 
bir kez daha, edebiyat ve sağlık dolu yıllar diliyorum.  

KE’nin bu sayıdaki dosya konuğu, günümüz edebiyatının yalın ve bir 
o kadar yoğunluklu sesi Mehmet Zaman Saçlıoğlu. Cumhuriyet gaze-
tesindeki bazı yazılarında Nahit Zaman adını da kullanmış olan yaza-
rımız, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlediği 
sergi ile “Sanatta Yeterlilik” unvanını alarak 1996 yılında profesör oldu. 
Belçika’da ve Avustralya’da kısa sürelerle konuk öğretim üyesi olarak 
çalışmış olan ve önemli öykü ödüllerine değer görülen Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu, öğretim üyeliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Tekstil Sanatları Bölümü’nde sürdürmektedir.  

Dergimizin yan dosyasını, 22 Ocak 2018’de kaybettiğimiz şair, yazar, 
Türkiye Yazarlar Sendikası Eski Başkanı ve Varlık dergisinin genel yayın 
yönetmeni Enver Ercan’a ayırdık.  Enver Ercan, Yasak Meyve Yayınları 
ve Eşik Cini dergisinin imtiyaz sahipliğini ve yine birçok derginin de yö-
netmenliğini yapmış, bugün şiir ve edebiyat dünyasında var olan birçok 
ismin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere; sağlıklı, huzurlu, edebiyat ve 
sanat dolu günler diliyorum.
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1980 sonrası, Türk sineması için üretilen film 
sayısı açısından verimsiz geçse de çekilen filmlerin 
nitelikleri gözle görülür biçimde yükselmiştir. Bu 
dönemde sinema bir sanat dalı olarak özellikle ele 
alınmış, yeni teknikler ve konular beyaz perdeye 
yansımaya başlamıştır. Edebiyatta olduğu gibi sine-
ma da toplumsal gerçeklikten kısmen uzaklaşmış 
ve bireylere ağırlık vermiştir. Elbette bu, toplumsal 
sorunlardan uzaklaştığı anlamına gelmez. Aksine 
bu sorunların, birey üzerindeki etkileri işlenmeye 
başlanır. Dönemin en önemli yönetmenlerinden Şe-
rif Gören’in On Kadın filmi bu bağlamda çok önemli 
ve ayrı bir yerde duruyor.

1987 yapımı On Kadın filmi, kadınların hikâye-
lerine pek çok açıdan vurgu yapması bakımından 
önemli. Toplumdaki baskın ataerkilliğin ve kadın-
ların ezilmelerinin, her zaman ve her yerde geçerli 
olduğunun bildirisi âdeta. Filmde yer alan dokuz 
kadın da farklı geçmişlere sahip, farklı ekonomik 
düzeyleri ve yaşantıları var. Kimi okumamış, kimi 
zorla evlendirilmiş, kimi ise bedenini satmak zo-

runda bırakılmış. Hepsinin ortak yanı; erkeklikten 
sıkıntı çekmeleri ve hayatlarını devam ettirmede 
güçlük yaşamaları. Film dokuz bölümden oluşu-
yor ve her bölümde çok farklı bir sınıftan kadının 
hayatından kısa bir kesit Türkan Şoray tarafından 
canlandırılıyor. Bunun Türk sinemasında bir ilk ol-
duğunu düşünüyorum: Tek bir oyuncu ile dokuz 
farklı karakter anlatmak zannediyorum ki daha 
önce denenmemişti. 

Film dokuz bölüme ayrılmış, her bölüm başlan-
gıcında başlık ve bölümün özeti sayılabilecek bir 
replik ekranda görülüyor. Bölüm başlıkları; Gelin, 
Gazeteci, Çingene, Deniz, Ana-Kız, Fahişe, İkra-
miye, Feminist ve Köylü isimlerini taşıyor. Zaten 
başlıklardan da ekonomik ve toplumsal çevrelerin 
incelikle seçildiği anlaşılıyor. Fahişe dışındaki tüm 
bölümlerde kadınlar, sonunda bir şekilde tutukla-
nıyor. Ne olursa olsun, haklı da haksız da olsa kaba-
hatlinin kadın olarak görülmesine iyi bir gönderme. 
O saatte orada ne işi varmış, değil mi?

İlk bölüm “Gelin” başlıklı. Repliği ise “Gelin sof-

ONUNCU KADIN: 
SEYİRCİ

Büşra ŞAHİN
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rayı hazırla…” Bu bölümde bence en 
önemli detay Gelin’in adının olmaması. 
Kocası, kaynanası ve kayınbabası ile ya-
şayan Gelin’in hikâyesi tek planda -evin 
içinde- geçiyor, herkes ona Gelin diye 
sesleniyor. Kocası gece taksiye çıktığın-
da devamlı tecavüzüne uğradığı kayın-
babasını öldürdüğü için tutuklanıyor. 
Hikâyedeki diğer karakterlerin gözünde 
suçlu olan elbette Gelin oluyor. İkinci 
bölümde çok farklı bir portre geliyor 
ekrana: Gazeteci Füsun. Bölümün rep-
liği “Evlilik cüzdanınız lütfen…” Bu bö-
lümde yönetmenin odaklandığı konu; 
iradesi güçlü, cesur, eğitimli ve bilinçli 
bir kadının bekâr olduğu için üstüne tit-
renen namusu ve ayrıca iş yerinde erkek 
patronunun ona uyguladığı mobbing. 
Sevgilisi ile aynı otel odasında kalması-
na izin verilmiyor, Türk kadınının na-
musuna verilen önem (!) dile getiriliyor. 
Milliyetçilik ile cinselliğin birleşip kadı-
nı ezmesi gerçeğine ince ve mükemmel 
bir örnek…

“Çingene” bölümündeki “Ben çal-
madım be…” repliğinin sahibi Emine, 
hapisteki kocasına para göndermek ve 
çocuklarının karnını doyurmak için 
kapkaç yapmakta. Mahalleye gönül eğ-
lendirmeye gelen erkek turistlerin pa-
raları çalınınca arkadaşları gibi Emine 
de tutuklanıyor. “Deniz” isimli ve “Yeşil 
güzeldir…” replikli bölümde, çevreci 
aktivist bir kadının katıldığı eylem sah-
nelenir. Bu eylemde, feminist örgütten 
bir kadının “Dayağa Karşı Dayanışma 
Kampanyası”nı hatırlatması önemli.1 
Bölümdeki Deniz karakterinin kadın-
lığını öne çıkartmaktansa eylemde ko-
nuşanların dile getirdiği cinsiyet temelli 
haksızlıklar önemsenmiş. Devamındaki 
“Ana-kız” hikâyesinde, aynı erkek tara-

fından aldatılan Zeynep ve kızı Yasemin 
anlatılır. Bana göre bu bölümün en dik-
kat çekici yanı, genç erkekler arasındaki 
sohbetlerde yükselen “milf” portresi. 
Bakımlı ve güzel bir anne, erkeklerin gö-
zünde “olgun meyve” ile denk düşüyor 
ve yenilebilir konuma geliyor. “Fahişe” 
bölümü “Biz fahişeyiz, ya siz…” repliği 
ile açılır. Hayat kadını Neriman’ın bir sa-
bahı anlatılır ve tek mekânda geçer. Sü-
rekli konuştuğu telefon aracılığıyla nasıl 
bir yaşamı olduğu seyirciye aktarılır. Bir 
arkadaşına musallat olan erkeğe tele-
fonda “Biz orospuyuz ama siz de puşt-
sunuz!” demesi, bütün erkeklere lanet 
okuma gibi aktarılmıştır. “İkramiye” bö-
lümü ise kocasını öldürdüğü için uzun 
yıllardır hapishanede yatan bir kadını 
anlatır. Kocasını öldürdüğü için bütün 
sülale ona düşmandır, ailenin direğini 
yıkmıştır, itaat etmemiştir. Bu şekilde 
düşünmeyen oğlu Selim ile hayaller ku-
rarken bölüm sonlanır.

Filmin belki de en radikal bölümle-

rinden olan “Feminist” bölümündeki 
replik “Erkek kokusu sinmiş…” Bu 
bölümde, sinema sektöründe çalışan 
ve evde erkek kokusuna dayanama-
yan Tülin’in hikâyesi izlenir. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği konusunda döneme 
damga vurmuş gerçek olaylar, Tülin ve 
arkadaş çevresi tarafından tartışmaya 
açılır. 12 Eylül sonrasında, emekli asker 
Turgut Sunalp tarafından siyasi tutuklu 
kadınlar için “Cop sokmaya gerek yok, 
elimizde taş gibi oğlanlar varken,” ifade-
si ve Çankırı’daki boşanma davasında 
hâkimin sarf ettiği “Kadının sırtını so-
pasız, karnını sıpasız bırakmamak ge-
rekir,” sözleri, sohbet sırasında özellikle 
hatırlatılır. Bu açıdan, Türkiye’deki ata-
erkilliği en çarpıcı sergileyen sinema ör-
neklerindendir. Son bölüm olan “Köy-
lü”de ise Asya’nın kocası Mahmut’un, 
eve başka bir kadın getirmesi üzerine 
yaşananlar anlatılır. Bölümün en çarpıcı 
kısmı, Asya karakterinin kendisidir: Bö-
lüm sonundaki sahnede karakter daha 
çarpıcı olsun ve zirveye çıksın diye çok 
saf, kapalı ve ezik çizilmiştir. Türkan 
Şoray, Asya’da bunu çok güzel canlan-
dırmış.

Filmde her sınıftan kadının ele alın-
ması ve bu kadınların her açıdan ataerki 
tarafından ezildiğinin anlatılması, Türk 
sineması için önemli bir dönüm noktası. 
Aslında on karakter çekilmesi planlanan 
ancak dokuz karakter çekilebilen filmde 
onuncu kadın olarak seyirci ele alınır. 
Bu amaçla ismi değiştirilmemiş, On Ka-
dın olarak bırakılmış. Filmi izleyen her 
kadının -ekonomik veya sosyal statüsü 
ne olursa olsun- onuncu kahraman ol-
ması bağlamında bir yol izleniyor. Yani 
hangi koşullarda olursanız olun, hayat 
sizi nereye götürürse götürsün ataerki 
de sürekli bir gölge gibi peşinizden ge-
liyor ve bir şekilde suçlu siz oluyorsu-
nuz…

1 10 Eylül 1985’te, Türkiye’de feminist hareket örgütlenmesi yükselirken Çankırı’da bir dava görülmek-
tedir. Bir kadın, eşinden şiddet gördüğü için boşanmak ister. Hâkim, mahkeme sırasında “Kadının 
sırtını sopasız, karnını sıpasız bırakmamak gerekir,” der. Bunun üzerine feminist kadınlar çeşitli ey-
lemlerde bulunurlar. Hiçbirinden geri dönüş alamayınca, 17 Mayıs 1987’de geniş katılımlı (yaklaşık 
2500 kadın) “Dayağa Karşı Dayanışma” yürüyüşünü gerçekleştirirler.
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“Bir akşam üstüdür şarabî
  Bahçeler ve dağlar üzre hükümran
  Tam dünyayı dolaşmak saatindesin
  Ay ışığı su içer birazdan.”

Ahmed Arif ağabeyle 1977’de Ankara’da mül-
kiyede öğrenciyken tanışmıştım. Zafer çarşısı-
nın ortasındaki Sivaslı Mahmut’un kahvesinde 
uzun muhabbetin ardından Hasretinden Pranga-
lar Eskittim kitabının yeni baskısını imzalayıp 
vermişti. 

O anda farkına vardığı, kitabın 6 lira olan 
zamlı fiyatından dolayı da yayıncıya, “Benim 
kitabımı işçiler, emekçiler, öğrenciler okur, on-
ların da parası kısıtlıdır,” deyip okkalı bir küfür 
savurmuştu, unutmam namümkün!

Kitabın kapağını çevirip benim için ithaf bö-
lümünü yazarken birden dönüp demişti ki; 
“Şeyho diye yazayım mı?” 

“Ahmed abi,” dedim, “içinden nasıl geliyorsa 
öyle yaz.” Eğildi, yüzümü öptü ve “Sana nasıl 

kıyarım Şeyho demeye,” dedi. “Şeyhmus Diken 
kardeşime gözlerinden öperek,” diye yazıp im-
zaladı.

Kendisiyle zaman zaman yaptığımız sohbet-
lerde hem hemşehrilik aşkına hem de ilk ve tek 
kitabının verdiği tatla hep sorardık, hoş soruyu 
ne ilk ne de son sorandık, başkaları da soruyor-
du hep; “Ahmed abi ikinci kitap ne zaman çıka-
cak?” diye. 

Bir defasında hiç unutmam demişti ki, “Ço-
cuklar ne diyorsunuz adam gibi tadında durmak 
lazım, ben de …  gibi kitap ameline mi tutula-
yım?” Hep beraber basmıştık kahkahayı. Ama o 
sağ olduğu müddetçe ikinci kitap beklentimiz-
den hiçbir zaman vazgeçmemiştik.

Ölümünden yıllar sonra o ikinci kitap, üzeri-
ne titrediği ve bizim kuşağa, hep bir Filinta de-
yip ağzından bin Filinta döküldüğü oğlu Filin-
ta Önal aracılığıyla Yurdum Benim Şahdamarım 
ismiyle Everest Yayınlarından çıkarak okuruyla 
buluşmuştu.

ASRA BEŞ KALA, 
AHMED ARİF’İN 
İKİNCİ KİTABI…

Şeyhmus DİKEN



8

Kitapta bir kısmını daha önce der-
gilerden de bildiğimiz altı şiir vardı, 
bir de el yazıları. 

Kalbim Dinamit Kuyusu, Tutuklu, 
Onur da Ağlar, Basülbadelmevt, Rüs-
temo ve kitaba da adını veren Yur-
dum Benim Şahdamarım. 

Ve de eski dostum rahmetli Veysel 
Öngören ağabeyin 1970’li yıllarda 
kendisiyle yaptığı Hasretinden Pran-
galar Eskittim’in ilk baskılarında yer 
alan sonra da çıkarılan röportajı (ki 
yıllar sonra Ahmed Arif’in Hasreti bel-
geselinde Halil Ergün ifade edecekti 
ki bu röportajın asıl sahibi Halil Er-
gün’müş, Veysel Öngören ağabey de 
röportaja katkı sunmuş) ile Metin 
Demirtaş ve Adnan Binyazar’ın Ah-
med Arif üzerine yazıları.

Kitap Kalbim Dinamit Kuyusu şiiri 
ile başlıyordu. Ve adeta Hasretinden 
Prangalar Eskittim’de bıraktığı yer-
den süregidiyordu şiir.

“Yiğitler ki
  Her biri bir parça vatan
  Gözlerinde
  Bir küfür kasırgası
  Ana-avrat/Ah ulan...”
Ama tutuklunun özlemi belki de 

şehirdir!
“Susar da, açılıp yol verir şehir,
  sade radyolarda bir gamlı hava:
  ‘Elaziz uzun çarşı’...” 

Ama serde esaret var ve onu dillen-
dirmek de! 

“Firarda gözüm yok,
Namussuzum gözüm yok,
Yok pişmanlık bir halim;
Yaslanıp, bir cigara yakmak isterim
Dumanı cevahir değer.” 
Bugün sanki birilerini pişman (!) 

etmeye yeltenenlere ta 1950’lerden 
bir naradır Ahmed Arif’in o Tutuklu 
şiiri!

Ama tutuklunun çaresizliği ancak 
“Onur da Ağlar” demeye kadirdir.

“Dünya gördü,
Bizi boğazladılar...
Tutma gözyaşlarını 
Onur da ağlar...”

Hasretinden Prangalar Eskittim’e 
eklenen Ahmed Arif’in Yurdum Benim 
Şahdamarım ismi verilen ve aslında 
ikinci olamayan “ikinci kitap”, başlı-
ğa uygun bir kitap olmuştu.

Şairin yurt sevgisini iliklerine ka-
dar işlettiği mısralarla yoğrulu. Yalnız 
yurdunu iliklerine kadar seven bir 
şairin damıttıkları değil; aynı zaman-
da halkını da iliklerine kadar seven 
ve kendisini “Ben, sessiz ve derin bir 
halkın çocuğuyum” diye tanımlayan 
ve insan gibi mısranın da haysiyetine 
inanan bir şairin şiirleri...

“Başım gözüm üstünesin
suskum avazım üstüne...
Adından başka silah
Yazgından başka günah
Daha yazılmamış” derken; 
kendisi için Cemal Süreya’nın ifa-

desiyle “Türkü söyleyerek çarpışan, 
yaralıyken de arkadaşları için tarih 
özeti çıkaran, buna felsefe ve inanç 
katmayı ihmal etmeyen gerillanın şii-
ridir,” Ahmed Arif’in  şiiri...

Doğumundan bu yana 95 yıl ol-
muş (21 Nisan 1927). Ölümünden 
bu yana da 31 yıl geçmiş! Hoş gelmiş 
safalar getirmiş usta. 

Ruhu şad olsun... Şiirleriyle hep ya-
şasın usta...
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Teşekkür edip telefonu kapattı. Ekranda üç 
cevapsız çağrıyı görünce annesini hatırladı. İş 
yerinde, onca koşuşturmanın arasında, toplu ta-
şımada konuşmak istememişti. Açsa telefonu o 
konuşmanın kolay kolay bitmeyeceğini defalar-
ca tecrübe etmişti. Şimdi bir yarım saati vardı ve 
onu annesine ayırabilirdi. Bu kez sabırlı olaca-
ğına, annesine kızmayacağına dair kendine söz 
verdi ve yapmacık bir sevimlilikle “Anneciğim!” 
dedi. 

Konuşmaya neden aramalarına yanıt vereme-
diğini açıklamakla başladı. Yazılacak onca dilek-
çe, takibi yapılacak bir yığın dosyadan bahsetti. 
Abarttı, bire bin katarak anlattı iş yoğunluğunu. 
Sonrasında toplu taşımada telefonla konuşma-
yı sevmediğini, diğer insanların onu dinlediğini 
hissederek konuşamayacağını söyledi.

Sıra annesine gelince en başta kendine verdi-
ği sözü unuttu ve “Of anne ya! Başladın gene!” 
deyip sesini yükseltti. Annesi yükselen sese al-
dırmadan konuşmaya devam etti. Anlat anlat 

bitiremedi, övdü, hatta göklere çıkardı. Şöyle 
çocuk, böyle çocuk diye sürdürdü anlatısını. “Ya 
istemiyorum, anlamıyor musun?” dedi. “Allah 
sahibine bağışlasın, ne diyeyim? Bana ne dok-
torsa?”

Annesi bu tür çıkışlara alışkın olduğu için kı-
zının söylediği hiçbir söze takılmıyordu, böyle-
ce canını sıkacak olası sözlere kulağını tıkıyor-
du. Etkili olacağından emin olduğu nitelikleri 
sıralamaya devam etti. Çocuğun doktor olması 
büyük bir artıydı ona göre. Avukat kıza doktor 
koca yakışırdı hani. E boyu boyuna, huyu huyu-
na olması da cabasıydı. Kızının inatçılığını dü-
şününce huyu huyuna kısmı ona da pek inan-
dırıcı gelmedi ama başlamıştı artık konuşmaya. 
Geri dönemezdi. Tam en etkili argümanlarını 
sıralayacaktı ki kızının “Bir dakika!” demesiyle 
konuşması kesildi.  Arada “Ne oldu?” diye sorsa 
da kızı dikkatini sokağa vermiş ve “Bir dakika!” 
deyip annesini susturmuştu. Biraz sessizlikten 
sonra “Bir gürültü geldi,” dedi ve pencereye git-

YARIM SAAT

Tunç KURT
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ti. Perdeyi aralayıp sokağa baktı ama 
herhangi bir şey göremedi. Annesi 
“Ne sesi?” dedi. Bilmiyordu, bir ses-
ti; çarpma, kırılma gibi bir şey. Karşı 
apartmanda da pencereye çıkanları 
görüyordu sadece ama gürültünün 
sebebini öğrenemedi. 

Perdeyi kapadı. “Kaza falan oldu 
galiba, anlamadım.” Annesi fırsatı ka-
çırmadı. “İstanbul orası, her şey olur 
tabii,” dedi. “Aman anne ya!” Annesi 
istediği fırsatı ele geçirdiği için mem-
nundu. Tam da söylemek istedikleri-
ne uygun bir konu bulmuştu. “Kızım 
ne işin var İstanbul’da,” diye başladı. 
“Gül gibi memleketin varken. Dön 
memleketine. Eve girdiğin saat belli 
olur en azından. Yemeğin yoksa ya-
parım. Ne var şu İstanbul’da? Havası 
hava değil, insanı insan değil.” Derin 
bir sessizlik oldu. Annesi haksız sa-
yılmazdı, İstanbul hayali hiç de hayal 
ettiği gibi gitmiyordu ama taşraya 
dönmeye yine de niyeti yoktu. Za-
man zaman o da burada ne işim var 
sorusunu soruyordu kendine. Mem-
lekete dönüp büro açsa kör topal 
idare ederdi aslında, burada büronun 
ayak işleriyle uğraşmaz, icra dosya-
larının peşinde koşturup durmazdı. 
Annesi bu sessizliği fırsata çevirip 
“Bak, çocuk da bizim hemşerimiz,” 
dedi. Çocuğun adını söyledi, “Bak bir 
Facebook’tan, bir gör bakalım. Öyle 
fevri karar verme çocuğum.” 

Kız büyük bir of çekti. Anne ya di-
yemeden annesi sözünü kesip “Öyle 
deme!” dedi. “Bunlar önemli şeyler. 
Aynı toprağın insanı başka olur. Ai-
lelerin uyumu, gelenekleri… Bunlar 
yabana atılacak şeyler değil kızım. 
Ayşe teyzenin kızını hatırla. Doğulu 
bir çocukla evlenmek istedi, ailesi 
vermeyince kaçtı gitti, bak hâlâ ko-
nuşmuyorlar.”

“Tamam, anne ya, bık bık bık! Ye-

ter içim şişti. İstemiyorum ya! Hem 
benim bir sevgilim var zaten.” Bunun 
annesini delirteceğini biliyordu. “Ay-
rılmadınız mı siz?” diye sordu öfkey-
le. “Ayrılmadık anne, aramız biraz 
açıktı, o kadar. Şimdi düzeldi.”

Düzeldi mi kendisi de emin değil-
di. Barda masalarının yanından geçen 
kız, Emir’e selam vermişti, kızın ba-
kışını hiç beğenmemişti. Kimdi o so-
rularını, bir arkadaş diye geçiştirmiş-
ti. Abartıyorsun, diyerek savunmuştu 
kendini. Buraya takılan kızlardan biri 
işte, bizi dinlemeye gelenlerden biri 
sadece, deyip işin içinden çıkmıştı. 
Ona güvenebilir miydi? Bu sorunun 
yanıtını henüz bilmiyordu. Ne bir-
likte ne de ayrı olabiliyorlardı. Şehir 
yeteri kadar yoruyorken bu ilişki de 
üstüne ayrı bir yük olarak eklenmişti. 

“Kızım çalgıcıdan koca mı olur Al-
lah aşkına? Ne düzenli maaşı var ne 
sigortası. Evi yok, barkı yok. Evi na-
sıl geçindirecek bu çocuk?” Bu sözle-
re takılmıyordu. Para pul çözülürdü 
de güven meselesinin çözümü yoktu. 
Annesi aklını okurmuş gibi “Başka-
sına gönlü kaymayacağı ne malum?” 
dedi. Öyle ya orası alkollü yer, türlü 
türlü insan var. Güven olmaz ki. 

Annesine istemese de hak veriyor-
du. İki kadın aynı şeyi düşünüyordu. 
Ya sonra? Çığlık çığlığa bir ambulans 
sesi duyuldu. Sonra evin camında 
mavi-kırmızı ışıklar yanıp söndü. 
Annesinin sözlerine odaklanamadı. 
“Bir dakika,” deyip pencereden baktı. 
Karşı pencerelerdeki kalabalık art-
mıştı. Hepsi aşağıya bakıyordu. Kim-
seyle bir muhabbeti olmadığı için 
sormak da istemedi. Camı açıp dışarı 
baktı. Ambulansın ışığını ve kalaba-
lığı görebiliyordu ama ne olduğunu 
anlayamamıştı. Arada kalabalığın vah 
vahlarını ve birinin iç acıtan sesini 
duyuyordu. Telefondan annesinin 

boğuk sesi geliyordu. “Ne olmuş?” 
“Bilmiyorum anne, Kaza olmuş gali-
ba. Ambulans geldi.”

Annesinin “Olur tabii, orası İstan-
bul,” dediğini duyunca telefonu ku-
lağına götürdü ve pencereyi kapadı. 
Annesi biteviye konuşuyordu. “Dön 
Muğla’ya. Cennet gibi memleket 
işte. İşe gitmek için sabahın köründe 
kalkmazsın. Eve geldiğin saat belli 
olur. Yemeğini ben yaparım. Daha ne 
olsun?” diye yineledi.

“Of anne, bozuk plak gibisin,” dedi 
ama bu kez mücadele edecek gücü 
kendinde bulamadı. Annesi fırsatını 
bulmuşken “Yemek ne yaptın bu-
gün?” diye sordu. “Ne yemeği anne 
ya, eve zor geldim. Yemek sipariş et-
tim onu bekliyorum ben de. Of anne 
içim şişti valla. Yarım saat oldu ye-
mek de gelmedi hâlâ. Hadi kapatıyo-
rum ben, sonra konuşuruz.” Annesi 
ikiletmedi. Telefonu kapadı. Derin 
bir nefes alıp son aranan numara-
lardan restoranın numarasını bulup 
aradı.

“Kardeşim yarım saat oldu, nerede 
benim yemeğim, lahmacun sipariş et-
miştim.”

“Abla çocuğu göndermiştik, gelmiş 
olması lazım.”

“Gelen giden yok, arar mısın şunu? 
Acele etsin!”

“Tamam abla. Hemen gönderiyo-
rum.”

Telefonu kapattı. Cep telefonun-
dan Facebook’u açıp doktor çocuğun 
profiline girdi. Fotoğraflarına baktı. 
“Fena değil,” dedi kendi kendine. Bu 
yılın sonuna kadar evlenme teklifi et-
mezse Emir, o zaman düşünürüm.

“Of,” diye iç geçirdi. “Nerde kaldı 
bu yemek ya?”
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SEYYİDHAN KÖMÜRCÜ
İLE SÖYLEŞİ

Ozan CAN

“İlk kitaptaki öfkem azalmadı 
ama son kitapta da öğrenmiş olmaktan, 
bilmekten ve kibirden az kaçınmadım. 

İnsan en başında da en sonunda da 
kendinden yola çıkar.”
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Daha önceki söyleşilerinizde dile 
getirdiğiniz ve Kendinin Ağacı isim-
li son kitabınızda da “ben konusuz 
mutsuzluk istedim/ konuları unut-
mak istedim/ ama olmadı” diye bir 
epigrafla özetlediğiniz “konusuz 
mutsuzluk” düşüncenizden bahsede-
rek başlamak isterim. “Konusuz mut-
suzluk” nedir, neyi kastediyorsunuz 
burada?

Mutsuzluk bir yer kaplar bizde. Her 
şeye işlevsellik kazandırma tabiatı-
mızdan ötürü de sürekli konu bulup 
işe yarar bir yere dönüştürürüz mut-
suzluğu. Oysa mutsuzluk ilk haliyle 
konusuzdur. Konu incitir hatta onu. 
Ama dediğim gibi biz sürekli bir konu 
ya da sebep bulup mutsuzluğumuzu 
onunla açıklarız. Günümüz ve coğ-
rafyamız da bu açıdan çok bereketli: 
Aşktan ayrılığa, ölümden yoksulluğa, 
savaştan göçe kadar geniş konularla 
mutsuzluğa adlar, konular önerir bize. 
Yirmisinde aşktan otuzunda savaştan 
kırkında yoksulluktan… Her yaşa 
müsait çeşit çeşit mutsuzluk konu-
ları… Ama bir süredir bana öyle ge-
liyor ki bu konuların hepsi çözülse 
de bizim mutsuzluk denilen yerimiz 
olduğu yerde duracak. Bu adlandırma 
ve tarif çabasından vazgeçip esas mut-
suzluğun konusuzken daha gerçek 
ve yüce bir yer olduğunu düşünmeye 
başladım. Gereğinden süslü şarkılar 
ya da resimler gibi konu da mutsuz-
luğu inciten bir unsur. Nedensiz de 
mutsuz olabilecek bir organizmayken 
biz, her şeyin nedenli olması fikriyle 
konu arayışını terk etmek hepimize 
iyi gelecek bence. Güzellik nasıl ne-
densizse mutsuzluk da gayet konusuz 
olabilir. Sonu nereye varır bilmiyorum 
ama bir süredir böyle hissediyorum.

Roman ve öyküye nazaran nasıl 
bir disiplini var şiirin? Şiire hazırlık 

diye bir şey olabilir mi? Yoksa mevzu 
şiir olunca anahtar sözcük “ilham” mı 
oluyor?

Bana göre her sanatsal eğilimin başı 
ilham dediğimiz şimşek çakımı. Sert 
gerçekliğin içerisinde bizi durduran o 
an yani. Fakat şöyle bir durum var ki 

konuyu bulandırıyor: Fazlasıyla ro-
mantize edilmiş manalar yumağı. Şii-
rin ve genel olarak edebiyatın o denli 
romantik bir hali olmayabilir. Yazı 
yazmanın kendisi romantik bir durum 
olsa da içi daha mühendislik gerektiren 
bir süreç. Dolayısıyla okuduğum ya 
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da yazdığım her metinde belirli bir di-
siplini arıyor damağım. Şiirin de diğer 
türlerin de elbette hazırlıkla başlayan 
evreleri var. Durmak, bekletmek, sön-
dürmek, uzaklaşmak aklıma ilk gelen 
merhaleler. Konuştuğumuz ilham ola-
caksa ilham kaynaklarını çoğaltacak 

bir akla müsaade etmek, özneleri hatta 
nesneleri bu duruma ikna etmek gere-
kiyor. Şiirin kendisi bir disiplin ama o 
disiplini eğip bükerek başka bir söyle-
yiş uğraşı içerisinde dolaşıyorum. Yani 
ilham şart fakat o ilhamı yönetecek 
kudretli bir zamana da ihtiyaç var.

Keşke bu şiiri ben yazsaydım dedi-
ğiniz bir şiir var mı?

Bir değil birden fazla var. Roman-
lar ve öyküler de var. Sürekli değiştiği 
için şu anda keşke ben yazmış olsay-
dım dediğim şiirden bir süre sonra 
uzaklaşabilme ihtimaliyle bir şiir adı 
vermeyeceğim. Severek, okuya oku-
ya büyüdüğüm, ezberimde tuttuğum, 
sayıkladığım, hatta şiirime esin ol-
muş, oluşturmuş bazı şiirlerden ve 
şairlerinden bir süre sonra uzaklaştım. 
Her şey gibi herhangi bir metnin öm-
rümüz boyunca hayatımızda kalması 
biraz zor bana göre. Farklı zamanlar-
da farklı şiirlere veya metinlere ihtiyaç 
duyarız. Doğru zamanda doğru metin-
lerle karşılaşmak bir şans gibi görünse 
de esasında odağımızı iyi beslemekle 
de ilişkili bir süreç. Metinlerle kaç ya-
şında ya da nerede ve nasıl karşılaştı-
ğımız çok önemli.

Son zamanlarda bazı şair ve ya-
zarların neredeyse her yıl bir kitabı 
yayımlanıyor. Henüz kitabını iyi an-
lamadan, tartışmadan, analiz etme-
den yeni bir kitabı çıkmış oluyor. 
Açıkçası bir okur olarak beni yoruyor 
bu durum. Sizin şiir kitaplarınız ise 
ortalama on yıl aralıklarla çıktı. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

Hız tehlikeli ama çağa adını verecek 
düzeyde ve gittikçe daha çok kapsı-
yor hayatımızı. Çalışkan üretken şair 
yazarlar var. Sorun şu belki de. Yazıyı 
azaltmak değil de bazı yazdıklarımı-
zı yayımlamaktan vazgeçebilmeliyiz. 
Çok olan her şey dikkatimizi dağıtır. 
Azlık yavaşlık daha çok odaklanma-
mıza imkân sunar. Çalışmaktan ve 
yazmaktan vazgeçmeden hatta belki 
de gittikçe çoğaltarak; ama yayımla-
mayı, okurla buluşturmayı bekletirsek 
okur için de yazar için de hazmedil-
mesinin daha mümkün olacağını dü-
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şünenlerdenim. Yazının hızı ile hayatın 
hızı birbirine benzemez. Bana göre ikisi 
de mimari birer yapı olsa da bir binayı 
yapar gibi bir romanı oluşturamayız. 
Bina yapmayı öğrenebilirsiniz ve bu işi-
nizi kolaylaştırır. Ama roman yazmayı 
ya da şiir yazmayı öğrenmemeliyiz. Hız 
ve çokluk öğrenilmişliği getirebilir. Oysa 
şairin de dediği gibi “efendimiz acemi-
lik.” Acemiliğimizi korumamız gerekir. 
Yazmayı ve konuşmayı öğrenmek öğ-

renmelerin en tehlikelisi. Sadece yazar-
ken değil okurken ve bakarken de öyle.

Ot dergisinde “ayın şiiri” adlı bölüm-
de şiir editörlüğü dışında düz yazı mı, 
şiir mi tam olarak içinden çıkamadı-
ğım metinler yazıyorsunuz. Yazdıkları-
nız da çok sevilip okunuyor. İlerde bu 
metinlerden oluşan bir kitabınız ola-
bilir mi? Bir de bu metinlerinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz?

Zaman zaman yazdığım yazıları bir 
süredir Ot dergisinde yayımlamaya 
başladım. Şiir ile düz yazınının sınır-
larını çok keskin bulduğum için biraz 
bu tür net ayırımları kırmaya çalıştığım 
bir alan. Okuyanda ve yazanda oluşan 
genel tür ayırımı kanısı beni rahatsız 
ediyordu. Şiirin kötü bir romantizmle, 
düz yazının ise gereksiz bir ciddiyet-
le tanınıyor olması sebepsiz bir aralık 
oluşturuyor. Şiir okuyanın romana ya 
da roman okuyanın şiire olan mesa-
fesini yersiz bulduğum için giriştiğim 
yazılar. Düz yazıdan daha çok beslenen 
ama şiir kitapları olan bir şair diye anı-
lan biri olarak bunun gerekli olduğunu 
düşündüm. Bir kitap oylumuna ulaş-
mak üzere olsa da bunların başka bir 
girişimle kitaplaşabileceğini düşünü-
yorum. Yani hepsini art arda ya da yan 
yana bırakarak değil birbirine çarpıta-
rak, yeniden yazmak gerekebilir bir ki-
taba dönüşebilmesi için. Bu serüvenin 
sonuna yakınlaştıkça yeniden düşünüp 
kitap mı kitapsa türüne karar verebi-
leceğim yapımı devam eden bir yazı 
alanı. Bana iyi geliyor okura da tema-
sını görünce hevesle yazıyorum. Öte 
taraftan dergide her ay hem yapı hem 
de imza olarak tazeliğine dikkat ederek 
seçtiğim bir şiir de yayımlanıyor. Bu 
sayede çok değişik şiirleri tarama şansı 
buluyorum. Henüz kitaplaşmamış iyi 
bir şiirle karşılaşmak ve yayımlanması-
na karar vermek şimdi yazılan şiirle de 
bağ kurmamı sağlıyor. Bu kadar sürece-
ğini düşünmemiştim ama geçen ay on 
dördüncü şiir yayımlandı.

 Özellikle Kendinin Ağacı kitabını-
zı okurken boğazımız düğümleniyor 
bazı yerlerde ve bu hissi okuyucuya 
verirken hiç estetik öğelerden uzak-
laşmıyor metin. Bu çok zor değil mi? 
O ince çizgiyi çekmek, şiirinizi o es-
tetik dengede tutmak.
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Teşekkür ederim bu duygunuz ve 
tarifiniz için. Ama sanatçının duygu-
lanışı sanat için ne kadar gerekli olsa 
da o kadar tehlikeli bir yer. Duygularla 
elbette; ama esasen sözcüklerle yazılır 
şiir. Söz konusu yazıysa dertlenmeni-
zi estetik unsurlar içerisinde oluştur-
madıysanız o bir edebi eserden çok 
bir iç dökmeye dönüşebilir. İç dökme 
yeri değil oysa edebiyat. Dolayısıyla 
bu denli hassas bir meseleyi işçilik 
dışında soğukkanlılıkla koruyabilirsi-
niz. Duygularımıza ve durumlarımıza 
soğukkanlılıkla yaklaşmamız lazım. 
Ağlayarak ya da delirerek çözebilece-
ğimiz bir meseleyi yazıyla çözmeye 
kalkışmak edebiyata zarar verir. Ka-
çınılmaz bir sıradanlığa dönüşür. Bize 
aitse sıradan değildir gibi gelen hika-
yeler asıl bizim olduğu için sıradan 
olma ihtimali barındırır. Bu yüzden 
başka bir metne nasıl özenle eğiliyor 
güzelliğini ya da kusurunu bulmaya 
çalışıyorsak kendi yazdığımıza bir-
kaç defa bakmalıyız. Bir metin tam 
da bizim olduğu için yeterince estetik 
olmayabilir. Bu yüzden kaçınılmaz 
olarak kendimize yaptığımız ilk edi-
törlük pozisyonumuzu korumamız 
gerekli. Kendimizden kurtularak oku-
malıyız yazdıklarımızı. Elimden gel-
diğince kendime rağmen bunu yapa-
bildiğim kadar yapıyorum. Yaşantıda 
kendimizle başa çıkmamız zor ama en 
azından yazarken kendimizden kur-
tulmak iyi gelecek hepimize.

 
Hasar Ayini ve Dünya Lekesi kitap-

larınızdaki şiirler arasında politik 
olanlar da var. Ama Kendinin Ağacı 
kitabınızda o politik tavırdan kısmen 
ayrıldığınızı hissettim. Ayrıca okur 
olarak ilk iki şiir kitabınızdaki “dün-
ya” ile son şiir kitabınızdaki “dün-
ya”yı farklı buldum. Ne düşünürsü-
nüz bu konuda?

Kendinin Ağacı, Hasar Ayini kita-
bımdan on yedi yıl sonra yayımlandı. 
Arada da Dünya Lekesi var. Bu süreçte 
şiirimle beraber aslında politik olan 
da değişti. Yirmisinde dünyayı de-
ğiştiririm ile açıklanan politika, kır-
kında yazdığım dili çalkalamak ya da 
sarsmak diye değişmiş olabiliyor. Bu 
daha az politik bir şey değil. İnsan en 
sonunda kendine kavuşuyor. Gençlik 
dediğimiz yerin başka yerlerde top-
rakları var. Ama sonra yaş almanın 
yersiz yurtsuzluğu sarar bizi. Bu bi-
raz da böyle zamanların sonunda dile 
gelmiş kitaplar. Farklı bulduğunuz 
dünya meselesinde hemfikiriz. Daha 
barışık ya da daha öfkeli bir dil olmasa 
da seneler geçtikçe aynı yer yuvarla-
ğının bende uyandırdığı bakış farklı 
oldu. Aynı şeylere temel reflekslerim 
değişmeden farklı zamanlarda farklı 
şeyler hissettim. İlk kitaptaki öfkem 
azalmadı ama son kitapta da öğren-
miş olmaktan, bilmekten ve kibirden 
az kaçınmadım. İnsan en başında da 
en sonunda da kendinden yola çıkar. 
Ancak ortalarda biraz başka yerlere ya 
da etrafına bakar ama bir şey anlar mı 
o orta yaşamaktan, emin değilim. Üç 
kitabın arasındaki fark böyle zaman 
geçişleri ile hem anlaşılabilir hem de 
bir bütünlük sunar benim açımdan.

İlk kitabınız Hasar Ayini, Varlık Ya-
yınları tarafından düzenlenen Yaşar 
Nabi Nayır Şiir Ödülü’ne değer gö-
rülmüştü. Bir süreden beridir değer 
görüldüğünüz bu ödülün jürisindesi-
niz, bu nasıl bir duygu ve imkân su-
nuyor size?

İlk duygusu yaş almam olmuştu. İlk 
gençlikte aldığım ödülün jüri üyesi 
olmam büyüdüğümü hatırlattı bana. 
Diğer taraftan heyecan ve gurur da 
duydum. Her sene güzel şiir dosya-
ları okuyor şimdiki şiirden haberdar 

oluyor kafa yoruyorum. Nereden ba-
karsak bakalım güzel bir duygu ve ön 
açıcı. 

Dünya Lekesi adlı kitabınız daha 
önce Fransızcaya sonra da Almanca-
ya çevrilip Almanya ve Fransa’da ya-
yımlandı. Bu nasıl bir duygu yarattı 
sizde?

Başka bir dilde okunma imkânı he-
yecan verici. Yazı dikkatinizi renklen-
diren bir tarafı da var. Daha büyük bir 
meydanda olmak daha çok görmenizi 
de sağlar. İki dilde de olmak mutlu etti 
beni.

Kendinin Ağacı 2020 Metin Altıok 
Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Daha 
önce de ödüller almıştınız ama bu ar-
tık bir gençlik ödülü değil. Siz neler 
hissetiniz ve genel olarak ne hisse-
dersiniz ödüllerle ilgili? 

Onur duydum her ödülde. Ama söz 
konusu Metin Altıok olunca bunun 
artık bir gençlik ödülü olmadığını ben 
de hissettim. 

Zaman zaman jüri üyeliği de yap-
tığım ödülleri düşününce ödül me-
kanizmasının daha çok büyüyen ge-
nişleyen bir mecra olması gerektiğini 
düşünürüm. Adalet her şeyi iyileştirir. 
Adil olduğunu düşündüğüm her jü-
rinin metni kıymetlendirmesi mutlu 
eder beni. Bu o jüriye, o jürinin ona-
yına ihtiyaç duyduğum anlamına da 
gelmez. Ama fırlattığım bir taşın güzel 
bir yere konması nereden bakarsak 
bakalım mutlu eder beni. Her şeyle 
olduğu gibi ödülle de hem şair/yazar 
hem de okur olarak gerçek bir ilişki 
kurmak önemli.
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canım Mücella 
bu mektubu okuyunca 
eminim çok şaşıracaksın, 
olsun. başkasından duyacağına 
benden duyman daha iyi. 
ziyadesiyle düşünüp verdim kararımı. 
sonra şu geldi aklıma, avundum. 

bunu yapmasaydım 
muhtemelen birkaç ay sonra 
mahkemeye gidecektik. 
avukat, git gel, adres tespiti, 
polis soruşturması, bordrolar, 
tapudan kayıt kuyut, 
bunların onayı, edinilmiş mal, 
çocuğun velayeti, nafaka, tazminat 
derken boşanmak istemiyorum 
diyecekti ikimizden biri illa ki. 

çocukları niye çıkaralım hakim karşısına, 
değil mi, onları üzmek olmaz. hatırlarsın 
özenle seslendik adlarını kulaklarına. 
pervasız mübaşir öyle mi, bağırıp, 
teklifsiz tutup ellerinden gel diyecekti 
hakim teyze seninle konuşmak istiyor 
ama kuvvetle muhtemel sen uzandığında 
hayır sizi dinledi… düşünsene bir 
hiç yakışır mıydı bize Mücella. 

oysa nasıl başlamıştık hatırlıyor musun, 
ya bilmediğin kısımlar; gel, geç olmadan 
itiraf edeyim seni tavlamaya çalışırken 
hep senin aslında başka birini sevdiğini 
söylemiştim kaçamak bakarken kantinde 
bana sorduğun çocuğa Mücella seninle 
hayallerinle oynar demiştim de 
senden umudu kesip 
sıra arkadaşına meyillenmişti. 

pes doğrusu. ablana hediyeler almış, 
annene daha önce hiç evlenmediğimi 
söylemiştim. aldattığım ilk kişi değildi elbette. 
patronumun karısı için hesabı boşaltıp 
payımı alıyordum sonra her iş gezisinde 
muhakkak başka biriyle takılıyordum. 
sense sürekli kızım bir an önce 
babişi gelsin istiyor diyordun telefonda.

tamam anladın nispeten peki
doğru karar mıydı Mücella 
keşke bir kez daha düşünseydin 
şoför değil de pizza paketçisi 
daha doğru tercih olurdu; 
hem güçlü kuvvetli oğlandı
ama biliyorum seni hep 
yan komşunun karısı 
fahriye abla ayarttı. 

beni öldürdüğünü söyleyen biri olursa 
sakın inanma. o tarlanın devrini verdim 
kesin sana kumar borcu deyip 
daha fazlasını talep edecek 
tatyana imzalı yeminli çevirmen bürosundan 
onaylanmış mektubu ben hazırlamıştım. 
aman diyim hiç yüz verme 
alacaklılar benden kestiler umudu 
karşı bakkal Kör Hacı’ya hesabı
defteri gördükten sonra öde. 
dikkat et ama para üstünü alırken

kızımı gözlerinden öp Mücella. 
keşke bir kez olsun 
doğru tercih yapabilseydin. 
Fahriye’nin göstereceği resimler fotoşop 
söylediklerine de sakın kulak asma. 
bu kez ama şoförü görmeyi unutma 
Rüstem’e güven bir tek ona güven 
canım Mücella.

Rüstem’den Önce Mücella
Ersun ÇIPLAK
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KIRMIZI BENEKLER

 Hayatlarını kaybeden 

 dünyanın bütün işçilerine

Babamı bekliyordum parkta ve bulutlar kayıp 
kayıp akıyordu gökyüzünde. 

“Bak hayat da bunlar gibi, kayıp gidiyor kayıp 
gidiyor.” Babam. İşte hep böyle tam zamanında…

Parmağının ucunda bulutlar.
“Çin duvarı bittiği gece duvarcılar nereye gitti 

dersin?” dedi göz kırpıp.  Anladım ki bugünkü 
rotamız Çin.

Babamın yaptığı kâğıt uçaklardan birine atla-
yıp hop diye Çin’e gittik. Önce duvarın üstünde 
yer fıstığı yedik. Kabuklarını cebime doldurdum. 
Sonra duvarın dibinde Çinli duvar ustalarının 
mezarlarını arayıp bulduk. Yoruldu babam, me-
zarlardan birine uzandı, kaldı öyle. Fıstıkların 
kabuklarıyla örttüm üstünü. Üşümesin. Eve dön-
düm. Annem bekler sonra. 

“Senin oğlan fıstık yiyip kendi kendine konu-
şuyormuş parkta,” diye anlatıyordu komşu teyze 
anneme.

“…”
Annemin sesi niye böyle titrek? 
Babamın duvarcı tulumunu çıkardım yastığı-

mın altından. Üzerinde kırmızı benekler vardı. 
Onlara sarılıp uyudum. Yarın babamla artık Tac 
Mahal mi olur piramitler mi….

TRAPEZ

Kimse, saçlarını zift siyaha boyamış, koca kafa-
lı, ablak yüzlü, sımsıkı parlak tayt giymiş adamı 
ciddiye almadı. 

“Tutacağım trapezi ve sonra sallanıp sallanıp 
uçacağım,” dediğinde önce hafiften kıkır kıkır-
landık. Ardından karnımızın ortasında kaynayıp 
duran maytaplarımıza engel olamayıp kahkahala-
rımızı adamın yüzüne püskürterek dalga geçtik. 

Gerçekten de o sabah uyandığımızda mahalle-

İKİ ÖYKÜ

Seyhan ASLAN HANOTTE
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nin tam ortasında kendiliğinden salla-
nıp duran koca bir trapez vardı. Oraya 
nasıl asıldığını görebilmek için başı-
mızı gökyüzüne diktik. Diktik. Diktik. 
Diktik. İmkânı yok, bulutları delip ge-
çen kordonların nerede nihayetlendi-
ğini bir türlü anlamadık. Biz nasıl yani 
diyerekten kafamızı hart hart kaşırken 
siyah saçlı adam karşıdaki pencere-
nin pervazına çıkıp ortaya bir selam 
çaktı. Mahallenin sakinleri bizler de 
onun gibi pencere pervazlarına çıkıp 
camlara sıkıca tutunarak ona bakmaya 
başladık. 

Maaile dizildiğimiz mermer pervaz-
da, ben dirseğini böğrüme dayamış 
yengeme ittirmemesi hususunda na-
zik uyarılar yaparken o atladı. Yengem 
değil. Hani şu saçları siyaha boyalı 
adam. Adam atlarken salıncak misali 
sallanan trapezi tutamayacağını zan-
nettik ama başardı. Hepimiz şaşırma 
bâbında, 

“Oooooooo,” dedik hep bir ağızdan.
Sonra dediği gibi sallandıktan sonra 

iki perende atarak uçtu.
“Aaaaaaaaaa,” dedik bu sefer. 
Başımızı gökyüzüne kaldırdık. Kal-

dırdık. Kaldırdık. Kaldırdık. Taaaaa 
onun son göründüğü noktaya kadar. 
Aman baktık ki pencere pervazları 
bizi üzerinden atacak, geri çekilip şaş-
kınlıkla birbirimize baktık.

O günden beri her gün içimizden 
biri o trapezle uçup gökyüzünde kay-
boluyor. Gidenin nereye gittiği hak-
kında bir fikrimiz yok. Ama gidilen 
her nereyse şu yaşadığımız sefil yer-
den daha kötü olamayacağına göre…  

Ben mi? 
Sizlere bunu anlattıktan sonra at-

layacağım. Ama gitmeden bizim ma-
hallenin adresini bırakıyorum. Hani 
isterseniz…

Şöyle bir bak kendine,
Ne görüyorsun?
Hiç…
Boşaltılmış bir köysün.
Kanlı bulutlar göçmüş sesinden
Ama resimlerde gülmüşsün. 

Bir şarkı çalınıyor yabancı bir ilde.
Ha hiç gitmediğin,
Ha gitmiş, dönmüşsün…
Belki sen unuttun,
Belki ismini hatırlamıyor kimse.
Uyanınca yitirilmiş bir düşsün.

Bir tablo yapılıyor.
İçinde bildiğin yollar, suyuna indiğin dere,
Ellerinle diktiğin zeytin,
Bir zaman boynunu saran kollar…
Ama sen yoksun,
Sanki ölmüşsün.

Sokaklar daralıyor ilerledikçe.
Bir çıkmaza varacaklar, kesin.
Deniz kayboluveriyor hangi köşeyi dönsen,
Hangi kapıyı açsan, duvar…
Çıkanlar sesini duysun diye
Çığlığını eşiklere sürmüşsün.

Bir topaç kendi kendine dönüyor.
Yanıbaşında fırfırlı bir şemsiye, sedef kakmalı bir baston,
Saksı kenarından sarkan işlemeli bir mendil…
Daha niceleri sen gibi başka bir zamana ait…
Bir el bulsun onları diliyorlar,
Rüzgâr, bir taş gibi yere düşsün.

Ama olmuyor.
Hiçbir şey yerli yerinde değil.
Bir dev, cam gözlerle sana bakıyor 
Çocukluğunu gömdüğün bahçenin yerinde.
Her sevgili ayrı bir menzili giyinmiş;
Anne babanı ayrı şehirlere gömmüşsün.

Melâle de aşinasın hüzne de.
Sular akıp gitmiş yüzünden.
Hiç ekmek ufalamamışsın ki 
Güvercinler yanına üşüşsün.
Belki bir gün okunur diye
Şiirlere gömülmüşsün. 

2020
Fırat CANER
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LAMBA
Bekam için yaktım.

AYNADA
Kusursuz aptallığımın tablosuna gülümsedim.

DİŞ MACUNU
Kırmızı bültenle aranan gülümseyişimin 
ardındaki beyaz lüzumsuzla biraz takıldık.

KULAK ÇÖPÜ
Sessizliğin çığlığını teptim östaki kavşağıma.

ENDOPLAZMİK RETİKULUM
Gerzekliğimin lojistik sponsoru ama ko-
nuyla ilgisi yok.

YÜZ HAVLUSU
Hangi yüzümü kuruttum?

PARFÜM ŞİŞESİ
Kokuşmuşluğumun gizlencesine el uzattım.

BANYO KAPI KOLU
Ne kadar da estetik değil. 

GERİ DÖNÜP AYNAYA SON BAKIŞ
Her zamankinden daha lüzumsuzum. 
Üremem yasaklanmalı.

LAMBA
Yaradan aşkına söndürün. Az önce elimi kırdım.

BİR LÜZUMSUZUN 
AYIRDINLANMASI 

Deniz Dengiz ŞİMŞEK
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“Lüzumsuzluk bir erdemdir.”
Kral Lier
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Bir ulusun tiyatrosu, ulusun yaşadığı coğraf-
yanın en eski gelenek ve ritüellerinde bulunan 
teatral formların evrensel kültürle harmanlanıp 
temsile sunulmasıyla mümkündür. Anadolu coğ-
rafyasında tarihin kadim zamanlarından beri ya-
şanılagelen seyirlik oyunlar, Karagöz gibi kukla 
ve gölge oyunları, halk arasında canlandırma ve 
taklit yöntemleriyle vücut bulan kısa gösteriler 
geleneksel Türk tiyatrosunun en güçlü dayanak-
larıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sosyal 
ve politik alanda etkisini gösteren, bir süre sonra 
da ana akımlaşan batılı tarzda sahne gösterileri 
ise bu tiyatronun modern yüzünü temsil eder. 

Her ne kadar “intihal” veya “birebir çeviri” ol-
duğuna dair tartışmalar hâlâ sürüyorsa da Şina-
si’nin komedi tarzındaki tek perdelik piyesi “Şair 
Evlenmesi” modern Türk tiyatrosunun başlangı-
cı kabul edilir. Şair Evlenmesi’nin yayımlandığı 
1860 tarihinden itibaren İstanbul merkezli ola-
rak varlık gösteren Türk tiyatrosu, o günden bu 
yana sayısız tiyatro duayeni yetiştirdi. Kuramsal 

bir pencereden bakıldığında dünyayı oldukça 
geriden takip eden Türk tiyatrosu buna rağmen 
birbirinden değerli yönetmen, yazar ve oyuncu-
larla dünyanın tiyatro birikimine katkı sunmaya 
devam ediyor. Ancak sanatın birey ve toplum için 
neden ve ne kadar gerekli olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda ne yazık ki Türk tiyatrosu-
nun bütün olarak ne kadar sığ ve pasif kaldığını 
da söyleyebilmek gerekiyor. Dolayısıyla Türk ti-
yatrosunun kalın bir kabuğa hapsolup buradan 
çıkamadığını, kaba güldürü ile ajitasyon arasında 
sıkışıp kaldığını söylemek mümkün. 

Devletin tiyatroyu algılama biçimi
Alain Badiou, “Sanatlar için Küçük Bir Kıla-

vuz” alt başlıklı “Başka Bir Estetik” adlı eserinde 
“Kuşkusuz sanat masumdur ama bunun nedeni 
her türlü hakikatten masum olmasıdır,” der ve 
ekler “Yani imgesel’in siciline kayıtlı olması. Kla-
sik şemada en dar anlamıyla alınan sanat, bir dü-
şünme/düşünce değildir. Sanat bütün olarak ken-

TÜRK TİYATROSUNDA 
YARATICI EYLEMİN 
İMKÂNLARI ÜZERİNE 
DENEME

Selim ÇİZMECİ
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di edimi içinde ya da kamusal işleyişi 
içerisinde kalır. “Hoşa gitme”, sanatı 
bir hizmet kapsamına sokar. Şöyle de 
söylenebilir: Klasik görüşte sanat, bir 
kamu hizmetidir. Zaten sanatın ve sa-
natçıların mutlakiyetçilik tarafından 
“vassallaştırılmasında” olsun, modern 
dönemin “fon ayırma” denen gürül-
tü patırtısında olsun, devlet de sanatı 
böyle anlamıştır. Bizim için önemli 
olan düğümlenme bakımından devlet 
(belki bir hayli didaktik olan sosyalist 
devlet hariç) özünde klasikçidir.” İşte 
burada Türk tiyatrosunun kendi ka-
buğuna sıkışıp kalma sebebi de belir-
ginleşiyor: Devletin tiyatroyu algılama 
biçimi. 

Yalnız oyuncu, temsilsiz köylü
Mekân olarak İstanbul’da, biçim 

olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunun da kodlarını belirleyen Batı 
merkezci biçimlerle örgütlenen Türk 
tiyatrosu yerel dinamiklerin potansiye-
linden koparılarak taklide, yani özgün 
olamayan formlara mahkûm edildi. 
Devlet ve şehir tiyatrolarının repertuar-
larına baktığımızda da bunu görürüz. 
Oyunlar sahneye taşınırken kullanı-
lan tercihlere baktığımızda da aynı şey 
kendini gösteriyor. Koca koca dekor-
lar ve yüksek maliyetli ışık ve müzik 
şovları arasında silikleşen oyuncunun 
yalnızlığı neredeyse hiçbir hikâyesini 
sahnede göremeyen Anadolu insanı-
nın yalnızlığıyla aynı. En güzel ve en 
yakışıklı aktris ve aktörlerin oyuncu 
seçmelerinde galebe çaldığı tiyatroların 
repertuarlarında Anadolu köylüsünün 
hakikatlerine odaklanan eserler yer bu-
lamadı, bulamıyor. Bunun tek sebebi 
elbette ki resmi ideolojinin sanat poli-
tikaları değildir ancak en büyük payın 
onda olduğunu söylemek bu coğraf-
yanın sanatı için samimi ve gerekli bir 
itiraf olacaktır. 

Geç kalınmış teoriler
Devletin konservatuarlarında uygu-

ladığı tedrisatın devlet ve şehir tiyat-
rolarına yansımalarına baktığımızda 
bunu daha açık görebiliriz. Yönünü 
hâkim görüş ve yaşantılardan kitlele-
re, taşraya, ötekileştirilenlere çeviren 
tiyatro kuramları ve kuramcılarının 
Türkiye’deki sanat müfredatlarında ne 
zaman yer bulabildiğini sorgulamak 
bu açıdan önemli olacaktır. Somutla-
yacak olursak Samuel Beckett’in Ab-
sürd Tiyatrosu, Bertolt Brecht’in Epik 
Tiyatrosu, Augusto Boal’ın Ezilenlerin 
Tiyatrosu ve son olarak Jerzy Gro-
towski’nin Yoksul Tiyatro’sunun Tür-
kiye’deki tedrisata dâhil edilmesinin 
on yıllarca geciktirilmesi bu soruna 
dair önemli bir farkındalık sunmak-
tadır. Diyebiliriz ki çağın dinamikle-
ri ve olanakları doğrultusunda tüm 
dünyada gelişip dönüşen tiyatronun 
Türkiye’de kısır kalmasının en önemli 
sebebi devletin sanatı bir kamu hiz-
meti olarak değerlendirip kendi coğ-
rafyasında vassallaştırmasıdır. Gelinen 
çağda gitgide beden ve düşüncenin 
imkânlarıyla olabildiğince sade ve ya-
lın bir yaratıcılığa doğru eğilim göste-
ren tiyatro sanatının Türkiye’de hâlâ 
yüz binlerce lira harcanan dekorlara, 
yorucu ışık şovlarına dayanması bu 
açıdan hem büyük bir israfın hem de 
kısırlığın göstergesidir. 

Yaratıcı eylemin tıkalı yolları
Özellikle sanatta, teori eylemden 

sonra gelir. “İcranın teknik ve politik 
yorumu” diye tanımlayabileceğimiz 
“sanat teori”si aynı zamanda icrayı 
sistematize edip kayıt altına alma ola-
nakları yarattığı için gerek kültürel 
mirasın sürdürülebilirliği gerekse de 
yaratıcı eylemin devamlılığı açısından 
her toplum ve coğrafya için kaçınıl-
maz önemdedir. Bu bağlamda ne ya-

zık ki Türk tiyatrosundaki kısırlığın 
bir başka sebebi de yaratıcı eyleme 
duyulan güvensizliktir. Yaratıcı ey-
lem ve icraya olanak tanımayan Türk 
tiyatrosu ve müfredatı, böylece kendi 
teorik üretimlerinin de yolunu tıka-
makta. Dünyanın başka coğrafyala-
rında denenmiş ve sistematize edilmiş 
yani teorize edilmiş uygulamaların 
dışına çıkılmamakla birlikte, sanattaki 
yaratıcı eylemin temel dinamiği olan 
amatörlük de olanaksızlığa mahkûm 
edilmiştir. 

O halde ne yapmalı?
Aynı zamanda tiyatronun beşiği ola-

rak kabul edilen Anadolu coğrafyası, 
tarihin en eski zamanlarından bugü-
ne dek barındırdığı teatral formlu ri-
tüel, gelenek ve oyunların en yaygın 
görüldüğü, yaşandığı coğrafyalardan 
biridir de. Buna rağmen bu coğrafya-
da bugün hâkim olan tiyatronun içler 
acısı vaziyetinin en önemli sebebinin 
egemen ideolojinin sanata biçtiği mis-
yon olduğunu cesurca söyleyebilmek 
gerekiyor. Badiou’nun devletin sanata 
yaklaşımını “klasikçi” olarak değer-
lendirdiği yerden ele alarak: amatör 
ruha ve yaratıcı eyleme daha fazla alan 
açılmasını talep edebildiğimiz zaman 
yine bu coğrafyanın kadim tarihine 
yakışır tiyatro gösterileri izleme ola-
nağımız artacaktır. Özellikle de yerel 
yönetimlerin her sene yüz binlerce lira 
harcadığı şehir tiyatroları yerine daha 
mütevazı ve yaratıcı mahalle tiyatrola-
rına, “Batı” tarafından “çirkin” ve “ca-
hil” olarak tarif edilen Anadolu köy-
lüsünün teatral icralarına yönelmesi, 
destek olması gerekmektedir. 
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“Saat kaç?”
“Oğlum saat kaç?”
“Oğlum baksana bir saat kaç?”
Gözleri düştü önüne. Cevap vermeden geçen 

bilmem kaçıncı kişinin ardından bakakalmak-
tan yorgundular. Sade gözleri değil; elleri, ba-
cakları, saçları, yaşanmış upuzun yılları, hep 
birden yorgundular.

Önce sağ ayağını indirdi yataktan, geçirdi 
terliğe aheste. Poposunun üzerine oturduktan 
sonra giydi sol ayağın terliğini. Sidikliye vuran 
sabah güneşi fazlasıyla saldırmıştı güzelim yü-
züne. İlk iş, alarmı kapattı. Daha alarmın çal-
masına çok vardı ama uyanmıştı bir kere. O da 
güneşin ayıbı. Üç beş küfür döküldü dudakla-
rından güneşe dair. Tekmeleyerek çıkardı pija-
masını.

Sabahlığının kuşağını bağlar bağlamaz yaktı 
günün ilk sigarasını. Derin derin çekti içine. 
İçinin derinlerini öldürmek istercesine çekti. 
Daha çok uyuyabilseydi daha çok unutabilirdi. 

Uyuyamadığına huylanarak yürüdü mutfağa. 
Buzdolabının sebiline basıp buz gibi bir su dol-
durdu. Soluksuz içti suyu. İyi gelir gibi oldu 
içinin yangınına. Bir kez daha bastı sebile. Su-
yun akışına dikti gözlerini. İçinin en derinleri-
ni dondurmak istercesine içti. 

Acı bir kahve hazırladı kendine. Uzun uzun 
bastı kahve makinesinin düğmesine. Makine 
ötene kadar bekledi başında. Elinde kahveyle 
masaya otururken son nefesini çektiği sigarayı 
söndürdü küllüğe. Oturur oturmaz bir sigara 
daha yaktı. Uzaklara dikti gözünü pencereden. 
Elleri, bacakları, saçları, umutları, heyecanları 
hep birden yorgundular.

“Saat kaç?”
“Oğlum saat kaç?”
“Oğlum, sana sordum, saat kaç?”
Toprak bir parçasını kaybeder gibi oldu bu-

ruşuk elini dayandığı yerden çekerken. Ayırdı 
zordu eli ile toprağın. Toprak, coğrafyaya mah-
sus verimsiz ve nemli… Ve kahverenginin za-

KIZAMIK ŞEKERİ

Özlem KESKİN
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vallı bir tonunda… Elleri topraktan 
da zavallıydılar. Deprem olur gibiy-
di elinin topraktan kalkıp yeleğinin 
yıllar önce diktiği iç cebine varışı. 
Utangaç gezindi eli cebinde. Kese 
kâğıdının hışırtısı duyuldu. İki zayıf 
parmak arandı kâğıdın içinde. Bir 
parça şeker kopardı sonra. Kızamık 
şekeri. Kırmızı. Çok güzel kırmızı… 
Usul usul götürdü elini ağzına. Bu-
ruşuk dudaklarını aralayıp bıraktı 
şekeri dilinin ucuna. 

Çocukken çok ağır geçirdiğini 
dinlemişti kızamığı ve suçiçeğini… 
Ömrünün kızamıklı gibi geçtiğini 
saymazsa kabarık değildi hastalık 
defteri. Şimdi oturduğu yerden öm-
rünün hesabını çıkaracak değildi. 
Hem de tamamladığına çoktan ikna 
olmuşken. Hem de artık günleri ge-
riye doğru saymaya başlamışken. 
Kızamık şekeri iyi geliyordu ona. 
Torunlarının küçük kese kâğıtların-
da getirdiği bu armağanları yeleği-
nin iç cebinde saklıyordu. Saklamak 
da adaletsiz payındandı. Canının en 
sıkıldığı anlarda yerdi parçalar ha-
linde. Bitiverecek diye de korkardı 
bir yandan. O kadar çok şey, öyle 
zamansız bitivermişti ki ömründe; 
yoksunluk, en bildik hissiydi.

Dakikalar aldı yerden doğrulması. 
Soluksuz dayandı bastonuna. Daya-
nır dayanmaz bıraktı kendini. Solu-
ğunu verince bomboş kaldı içi. Be-
deni kendine yük bir külçe gibiydi. 
Uzun zamandır yaşamayıp bu kıy-
metsiz külçeyi taşımaya çabalıyordu 
sanki. 

Öyle yorgundu ki evin kapısını 
iterken; kapı, azıcık dirense yıkıla-
bilirdi. Neyse ki kapı direnmedi. Be-
deni başından gerideydi. Başı uzandı 
içeri:

“Oğlum saat kaç?”
Kahvenin son yudumunu alırken 

bir sigara daha yaktı. Soğuk bir bakış 
attı burnunun üstünden, çakmağın 
alevine. Elini basılı tuttu. Biraz daha 
bakmak istedi aleve. Gözleri de alev-
liydi. Bedeni daha beter alevliydi. 
Hiç işe yaramamıştı iki bardak su. 
Bir bardak daha doldurdu. Soluk-
suz içti. Boş bardağa bakarak derin 
derin nefes aldı. Hiçbir şey iyi gel-
miyordu o günden beri taşıdığı hak-
sızlığa uğramışlık duygusuna. Kendi 
çığlıklarından bile kurtaramamıştı 
kulaklarını henüz. Kaç kere yıkanır-
sa yıkansın geçmemişti bedenindeki 
tükürük izleri. Ova ova ezmişti de-
risini. Geçmedi bedeninin kimse-
siz bırakılmışlığı. Aklına geldikçe 
kustu öğürerek, kurtulamadı içinde 
kalanlardan. Günden güne kangren 
oluyordu yüreği. Kesip atmadan 
kurtuluş olmayacak gibi. Evinin orta 
yerinde yağmalanmış yatıyordu çi-
çeklerle kutlanan bütün ay dönüm-
leri. Tanışma günleri, ilk öpmenin 
tarihi. İlk sinema bileti…

Güneş haksız değildi işin gerçeği. 
Sidik kokusu yatak odasından taşıp 
mutfağa kadar varmıştı. O korkunç 
günden beri arada işiyordu yatağı-
na. Bunu kimseyle paylaşmamıştı. 
Kendi kendine aramış bir çözüm bu-
lamamıştı. Uykusuz beklediği gece-
lerin kör bir ânında bile gözleri yu-
mulmuş ıslak bir yatağa uyanmıştı. 
Sevimli bulduğu yalnızlığı sırılsık-
lamdı. 

Her zaman oturduğu koltuğa usul-
ca ilişti. Oğlu televizyona dalmıştı. 
Gelini mutfakta tıngırdıyordu. Ye-
mek hazırlıyor olmalıydı. Yıllardır 
hiçbir işe yaramadığını hatırlattı 
ona tıngırtılar yine. On yılı geçmiş-
ti elden ayaktan düşmesi. Kalaba-
lık sofralara kaynattığı tencerelerin 
tadı çoktan unutulmuştu. Kaç kış 
tüketmişti kendi tarlasının ekme-

ğini yemediği. Gerçi artık tarlaları 
ekip biçen de kalmamıştı. Bir şehir 
sevdasıdır dağılmıştı torunları. Ka-
sabaya oğlunun yanına yerleştikten 
sonra üç beş ayda bir görür olmuştu 
köyünü. Ağaçların hışırtıları aklına 
geldikçe burnu, gözleri, tırnak uçla-
rı sızlıyordu. Oğlu da gelini de hızla 
yaşlanıyorlardı kendinin kazık çak-
tığını düşündüğü dünyada. Hayat 
binmişti tepelerine. İnsan ömrünü 
neredeyse ikiye katlamış bir kadının 
derdine yanacak değillerdi ya…

Konuşmamayı seçmişti arada saati 
sormak dışında. Saati herkese soru-
yordu. Öğle sıcağıyla yolun kenarı-
na oturup akşam çökene kadar gelip 
geçenlere sesleniyordu. Hem böyle-
ce evden ıramış oluyordu. Gelininin 
gözüne çok görünmüyordu. Gelin 
de haklıydı, kırgınlığı yoktu ona. O 
da ömrünü tamamlamıştı neredeyse 
gölge gibi bir kaynanayla. Sofrasını 
kurup kaldırıyordu. Üstünü başını 
yıkıyordu yıllardır, sidiklileri dâ-
hil… Kim olsa söylenirdi gün aşırı 
yatak yorgan yıkamaya. 

Oturduğu yerde içi geçiverdi. Geli-
ni dürtmese uyanmayacaktı. Korka-
rak açtı gözlerini. Utangaç kıpırdan-
dı. Islanmıştı uzandığı yer. Karı koca 
birer taraf tutup kuruladılar altını. 
Oğlu ses etmezdi de sofra kalktı gitti 
gelinin söylentisi bitmedi. Elde olsa 
işenir mi? Kaç yatak çürütmüştü 
yoklukta. O felaket günden beri. Her 
uyuduğunda işerdi. Kendinden çok 
yaşlıydı ikinci kocası. Dert etmedi 
savaştan payına düşen gencecik du-
lun her gece koynuna işediğini. Lafı 
edilecek şey değildi ki koynunu ılı-
tan taze et, tarlaları hesapsız aktaran 
genç kemik yanında sidik kokusu. 
İlk kocası askere gittiğinde hiç işe-
memişti daha…

Çok rahatsız olmuştu kokudan. 
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Yatak odasına koştu. Çarşafları, 
pijamaları toparlayıp çamaşır ma-
kinesine tıktı. Makine gürültüyle 
çalışmaya başladı. Kafası ağır geli-
yordu bedenine. Az önceki kahve, 
açılmasına yetmemişti. Kahvenin 
yapacağı iş değildi. Kendini bir türlü 
bağışlayamıyordu. O adamı nasıl al-
mıştı hayatına? Onu sevdiğine nasıl 
inanmıştı aylarca? Ellerinin sıcaklı-
ğından hoşlanmıştı. Günden güne 
seviyordu tenini. Biraz zaman geçse 
onunla sevişebilirdi. Belki de hiç se-
vişmeyecekti. Bunu bilmek imkân-
sızdı artık. Sonra tecavüz etti. En kö-
tüsü; seviyormuş gibi, sevişiyormuş 
gibi yaptı bunu. Ellerinin, gözlerinin 
matematiğini yaparken o iğrenç ada-
mın gözünde bir parça et olmaktan 
öteye geçememişti. İnsan olduğunu 
unuttuğu anlardan kurtulmaya ça-
lıştığı günlerde fark etti gebeliğini. 
Fark eder etmez kötü kalpli bir ordu 
tepinmeye başladı içinde. Ancak 
birini sevdiğinde bebeğe dönüşebi-
lirdi bir hücre. Ya da dönüşsün is-
tediğinde… Yoksa nasıl geçsin içini 
yiyip bitiren bir zerreden öteye? İyi 
şeyler değildi hissettikleri. İyi hiçbir 
şey hissetmiyordu. O geceden sonra 
uyandığı çoğu sabah ıslak ve karan-
lıktı. Gün aymıyordu bir türlü. 

Kendini bu girdaptan kurtarmanın 
yolunu bulmuştu. Kararını vermiş-
ti. Bu gün bitirecekti karanlığını. O 
adamdan kalan o haksız parçayı sö-
küp atacaktı bedeninden. İşten izin 
almıştı. Randevuya daha saatler var-
dı. Sabahtan beri saate kaçıncı bakı-
şıydı. Zaman geçiremiyordu. Korku-
yordu bir yandan; ilk gebeliğiydi bu. 
Okul bittikten sonra evlenip doğu-
ran arkadaşları olmuştu. Bebeklere 
dair tek bildiği onlara yaptığı kısa 
ziyaretlerden ibaretti. Silkindi. Be-
bek mi? Ne bebeği? O adamın çirkin 

izlerinden kurtulmaya gidecekti. Be-
deninden o izleri sildiğinde yatağına 
işediği o ıslak gecelerden bile kurtu-
labilirdi. Biraz daha uyursa zaman 
daha kolay geçebilirdi. Koltuğa uza-
nıp sımsıkı yumdu gözlerini.

“Oğlum saat kaç?”
İçine daldı gri gözleri. Saçı sakalı 

ağarmış oğlunun soluğunu dinledi. 
Onu doğurduğunda yaşı daha on 
yedi bile değildi. Aralarındaki yaş 
farkı erken bitirilmiş bir çocukluk-
tan ibaretti. Âdet görüp görmediğini 
sormuştu bir gün anası. Çok geç-
meden bir ata bindirilip gelin gitti. 
Arkasını kocasına dönüp anasının 
yemenisini koklardı geceleri. Gün-
düzler türüne ad bulunmamış bir 
hayvan gibi çalışmakla geçerdi. Hem 
tarla işleri hem ev işleri birden bin-
mişti omuzlarına. Omuzları küçüktü 
o zamanlar. Bir fırından bir fırına ağ-
rırdı kalabalık evin ekmeğini yoğu-
ran elleri. Evdeki herkese alışmıştı 
az çok. Anne, baba diyebilmişti ilk 
günden. Kocasına adını söyleyemi-
yordu fakat. Utanıveriyordu tam 
söyleyecekken. Sessizce ortaya ko-
nuşuyordu. Kocası da az konuşurdu. 
İyi huyluydu. Gizlice gülümserdi ba-
karken. Yeni yetme, cılız bir oğlan. 
Hep güleceği gelirdi o soyunmuş-
ken. Kendi soyunmadan giriverirdi 
yatağa zaten.

Uzun sürmemişti kocasıyla bir-
likteliği. Kokusunu tanıyordu yeni 
yeni. Köyde açlık ve yokluk dışında 
belirti vermese de savaş devam edi-
yordu. Giden gelmiyormuş, diyordu 
köyün lafı dinlenenleri. Askerler, 
köy meydanında oturup yazdılar ilk 
partide gidecekleri. Kocası bir hafta 
geçmeden küçük çıkınını alıp aske-
re gitti. Ay geçti, gün geçti hiç haber 
gelmedi. Cepheden mektubu gelen 
evler vardı ama onlara mektup da 

gelmedi. Gerçi kocası yazma bilmez-
di. O da okuma bilmezdi. Dua bilir-
di. Gecelerce bildiği bütün duaları 
etti. Kocası gelmedi. Uzaktaki savaş 
çok şiddetli olmalıydı. Çünkü artık 
gidip de dönmeyenlere olan merak 
yerini kabullenmeye bırakıyordu. 
“Mekânı cennet olsun. Vatan sağ ol-
sun.” Uzak, çok uzaktaydı.

“Baba saat kaç? Abdest mi alacak-
sın? Hazırlayayım mı suyu?”

O gün salyalarını gördü baba de-
diği adamın. Yalvardı bütün sözcük-
leriyle. Günah, dedi. Allah’ı hatırlat-
tı. Ağladı. Durmadı pis adam. Hiç 
korkmadı. Oysa bu adam bir gün 
bile ekmeksiz kalmaktan korkardı. 
Ambarın önüne dökülen buğdayları 
tek tek toplatırdı. Nimetin kıymetini 
bilmeyenin kesilir diye nasibi. 

O günden sonra da tarlaya gitti, 
yemek yaptı, sofra kurdu, çamaşır 
yıkadı, belki ufacık bir haber gelir 
kocasından diye kapıları dinledi. 
Keşke dönseydi. Dönseydi, anlata-
bilseydi. Kaç gece anlattı rüyaların-
da. Sabaha dudaklarını kanattı. Yata-
ğına işemiş uyandı. 

Azıcık bile azalmadı merakı. Cı-
lızdı kocası. Düşmanları yenebilmiş 
miydi? Kazanmış mıydı savaşı? Ko-
casından bir daha hiç haber alamadı. 
Savaş kazanıldı kazanılmasına ama 
bir iz bulamadı o cılız adama dair. 
Karnı büyümeye başladığında için-
deki haksız kıpırtıyı kabulleneme-
mişti daha. Saklanıp saklanıp kusu-
yordu yağmalanmışlığını. Tarih, akıl 
almaz şatafatlı yazılıyordu. Kimse 
bilmiyordu onun neyi kustuğunu. 
Ekmekten payını yemeye, emek et-
meye devam etti o evde karnı fark 
edilir olup babasının evine gönderi-
lene dek. 

Huzursuz bir uykuyu uyumak-
taydı. Bir sıkıntı oturtmuştu dudak-
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larına. Eşyalar sessizce bekliyordu 
uyanmasını. Kahve fincanı yalnız 
kalmıştı mutfakta. Oturup kalktığı 
sandalye düşünmeye dalmıştı. Bu 
genç kadın korkunç bir yük taşıyor 
olmalıydı, dayanılmaz ağırlıkta. Her 
geçtiği yere bir parçasını bırakıyordu 
karanlığının ama hiç azalmıyordu 
karartılmışlığı. 

Çok uzun sürmüştü bir parça şeke-
ri ağzına taşıması. İçi çok daralmıştı 
oğluna bakarken. Oğlu görmedi gö-
zünden akan griliği. Gözleri akışkan 
bir hal aldığından beri griydi. Hatır-
layan yoktu gerçek rengini. Uykusuz 
tüketilen, gözyaşı dolu gecelerde yi-
tirmişti göz boncuklarını. Sabahlara 
dek düşünüp kahramanlık destanla-
rı düzmüştü kaç gece. Hiç kolay ve 
acısız olabilir mi? Oğlunu vatan için 
şehit olmuş kahraman bir babaya 
inandırmıştı hem de gerçek babasın-
dan hiç söz etmeden. Hem de vatanı, 
bir kıvrım yatağın, bir oturum topra-
ğın ötesine geçememişken. Görünür-
deki dedeye nefretini tüküremeden. 
Ne olduğu belirsiz genç bir adama 
ağlamışlardı ana oğul yıllar yılı. Ona 
dualar okumuşlardı. Oğlu, yalancık-
tan bir gururla büyürken alev almıştı 
kininden. Damağına minicik kırmı-
zı şeker koyarak serinlemişti arada. 
Yoksa yangındı ömrü, kara dumanlı 
yangın. Kocaların canı vatana helal-
di. Ekmek ufaklarına basmak, yere 
bulgur tanesi düşürmek hep günah-
tı. Bismillahsız oturulmayan sofra-
lardan şükürsüz kalkılmazdı. Herkes 
kurbandı. Kimindi taşıdığı sır, etine 
kaynamıştı. Yangındı… 

Uzun sürdü huzursuz uyku. Ran-
devu saati yaklaşıyordu. Hemen 
kalkmazsa yetişemezdi. Birdenbire 
buruşuk bir kadın eli okşadı gence-
cik saçlarını:

“Hadi kızım, geç kalma. Saat kaç?”

Kocaman açtı gözlerini. Saate bak-
tı… Birazdan kendinden emin, koşa-
rak çıkacaktı.   

Horladığı uykudan uyandı yaşlı 
adam. Annesinin belli belirsiz sesi 
gelmişti kulağına. Karşı koltukta 
karısı uyuyordu. Kalkıp annesinin 
uzandığı koltuğun başında dikildi. 
Bembeyaz, buz gibi bir suratla uyu-
yordu annesi. Biraz korkak, biraz 
merakla elini annesinin alnına koy-
du:

“Anne, uyudun mu? Hadi yerine 
yatırayım seni. Uyumuş kalmışız, 
bak saat kaç…”

Hafif araladı kadın gri gözlerini. 
Zorlukla gülümsedi. Ağzını zorladı. 
Kalbini zorladı. Oğlum, demek is-
tedi. Diyemedi. Puf, diye yok oldu 
asırlık sustuğu. “Baba yapma, gü-
nah,” diye tükürdü. Oğlu anlama-
dı…

Hiç değilse; içiniz yeniden sizin, 
tercihlerinizde güle güle kullanın, 
diyebilirdi donuk yüzlü hemşire. 
Ufak bir geçmiş olsun, mırıldandı 
kusar gibi. 

Ya da yüzüne sırıtmak yapışmış 
bir haber spikeri, savaşın son tanık-
larından gözü boncuksuz bir teyzeyi 
yitirdik sayın seyirciler. Vatan onlara 
minnettar kalacaktır, şımarıklığında 
ağzını yayabilirdi. Vatanla, minnetle 
ilişkilenmedi. Damağında kızamık 
şekeriyle bağlandı çenesi.

Ne varsa sidikliydi…
   

karşı tepedeki otlar
duyuyor yağmurun hüznünü

göğün gözü mavidir 
yeryüzüne düşürdüğü yaş

çakıltaşı sonsuz kederle
bekliyor denizin suyunu

yuvasının düşünü kuruyor
otların arasındaki sığırcık 

denizi yoran fırtınada
boğulan çocukların hayaletleri

sakız ağacının ağlayışlarını
böcekler taşıyor toprağa

serçeyi dinliyor küçük kız
yeni bir dil öğrenme arzusuyla

insan dediğin bilinmezi
gülün yalnıza çiçek açması

sırrını geceyle paylaşan
gölün ağzı kurbağalar

kazılı bir mezar belleğinde
ömrünün sonundaki rüya

sevdiği kelimeleri düşündü
tenhayı uzağı buldu ruhunda

Tenha

Serkan TÜRK
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ve erincin yelelerini dökmek için kasvetli tapınağıma, dedim

kış çarşısında tek başına kalmanın ayrıcalığıyla 

büyük atlara da sesimi duyuracağım ölümün sağalttığı 

BURADAYIM! 

gözlerim, isteme çiçek tarhlarını 

geçecek, kork! çünkü hepsi geçecek 

büyük atlar da...

sabaha çıkaracağım çelişki çünkü ürkektir 

sınavlardan kaçmak için bütün bahanelerim 

geçecek gökküre, bilincinde yoğrulmaktan 

çünkü dünyaya pek çok bahane sevdirdim

yenilmeyi öğrenen pek çok nal 

zifirden ayrıntılar boyuyorum aleve 

ellerimi sakındım, geçecek diyerek gökküre 

bilmiyorum kaç taşın ah’ı var, kaç hevese kapan 

tuvale kuşku izi 

          rengimi çalıyorum balkonlarından ufkun 

yaklaşırken usul usul can fısıltısına 

incelen duyarlık, hey ulu yontucu 

arpın hasılatı mısın bana, cinayet kesiti mi

zifirden ayrıntılar boyuyorum aleve

                                                            sadağım boş

geçecek çünkü yeryüzünde ışığa ve atlara inanmanın... 

kabuğa mim, ağaç gövdelerine ter yazılmayacak destanın

ve ciğerlerimde beklediğim infilak 

sen zengin gökküre

âmâ oluşun nedir tenimle beslenen kışta

Mim
Erhan İKSAMUK
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“Düş gücü deyince: Bilimcinin düş gücü ile sanatçının düş 
gücü arasında nasıl bir benzerlik olduğu, üstünde düşünül-
mesi gereken bir konudur. Çeşitli bilimcilerin çalışma yön-
temlerini okumak eğlenceli bir iştir. Sanatçılarınkini de öyle. 
Nasıl bir yolla gelinmiştir sonuca, bu benim çok ilgimi çeker.”

MEHMET ZAMAN SAÇLIOĞLU

Kapak ve dosya fotoğrafları: Kadir İncesu
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2021 yılında yayımlanan Saatin Arka Yüzü 
kitabınızda yer alan “Kıvılcım” isimli de-
nemenizde insan için “zavallı egemen(!)” 
ifadesini kullanıyorsunuz. Bu “zavallı ege-
men(!)”in kendini sorgulaması için edebiya-
tın sağladığı imkânlar ve bu bağlamda sizin 
edebiyat anlayışınız konusunda neler söyle-
mek istersiniz.

İnsan, elektriği, buhar gücünü, atomu böl-
meyi vb. becerdiğinde daha önce benliğini 
sarmış olan “tüm canlılardan üstünüm” duy-
gusu “ben doğayı değiştirebilirim, ona egemen 
olabilirim düşüncesine” evrildi ve bu düşünce 
yaklaşık 250 yıl sürdü. Bunun yanlış bir dü-
şünce olduğunu ise doğaya keyfince müdaha-
le etmenin kendi zararına olduğunu görünce 
anladı. Bu süreç de olsa olsa 70 yıldır. Bilim-
ciler, sanatçılar, okuyan, araştıran, düşünen 
insanlar, önceki deneyimlerimizden çıkarım-
larda bulunarak geleceğin ne olacağını kesti-
rebiliyor, dünyanın bir felakete gittiğini gö-

rüyor ama bunu değiştirebilecek güçleri yok. 
Öte yandan, devletlere ve sermayeye egemen 
olan, karar alıcı ve uygulatıcı kesim ya henüz 
akıllanmadı ya kendilerini her kötülüğe karşı 
koruyabileceğine inanarak kendinden başka-
sının ne olacağını umursamıyor ya da büyük 
insan kitlelerinin yok olmasıyla dünyanın ha-
fifleyeceği gibi bir distopik akılla düşünüyor. 
Her iki durumda da zavallı olduğumuz söyle-
nebilir. Yönetenlerin ayrı, yönetilenlerin ayrı 
bir zavallılığı söz konusu. Şimdi bu zavallının 
aklını başına getirebilmesi için edebiyat, sanat 
ne kadar imkân sağlar? Edebiyatla ilgilenme-
yen, onu görmeyen bir kitlenin edebiyattan 
yararlanması mümkün olmadığına göre, sana-
tın, edebiyatın bir kurtarıcı olduğunu, egeme-
nin kendisini sorgulamasına yarayabileceğini 
söylemek biraz nahif bir düşünce olur. “Ki-
tabın” yani dünyanın birikmiş tüm bilgisinin 
yazılı olduğu tüm kitapların bile ne kadar ya-
rar sağladığını bilemediğim bir büyük insan 

MEHMET ZAMAN SAÇLIOĞLU
İLE SÖYLEŞİ

Belma FIRAT
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kitlesine yalnızca edebiyatın yarar 
sağlayacağını düşünemiyorum. 

Sorunuza dönersek, bu düşün-
cede olan Mehmet Zaman Saçlıoğ-
lu’nun edebiyat anlayışı ise ede-
biyatın gerçekten okuyan insanı 
zenginleştireceği, kendisiyle, sosyal 
çevresiyle, doğayla barış içinde ya-
şamasına yarar sağlayacağı yönün-
de. Bu yüzden yazdığı metinlerde 
insan duygularını anlamaya ve an-
latmaya çalışıyor.  

Kurmaca eserlerinizde yer yer 
bilimsel tartışmalara göndermeler-
de bulunuyorsunuz. Bilimsel bil-
ginin önemini yadsımadan, belirli 
türden bilimsel yaklaşımların tu-
tuculuğunu sorgulamak konusun-
da edebiyat ve onun yaslandığı düş 
gücü ne söyler?  

Bilimsel yaklaşımların tutuculu-
ğunu varsaymıyorum. Gerçek bi-
limsel düşünce ya da bilimsel yakla-
şımlar tutucu olamaz. Bilimci, yeni 
bir bulguya kadar bildiğinin doğru 
olduğunu düşünür. Bunu da tutu-
culuk değil bilimsel etiğin gereği ve 

temkinlilik olarak görüyorum. Ör-
neğin tıpta buna çok tanık oluruz. 
Her yeni buluş, bir önceki tedaviyi 
yadsıyacak kadar bile tedavi şeklini 
değiştirebilir ya da her yeni buluş, 
var olanı daha da geliştirebilir. So-
run, bilim eğitimi almamış kişilerin 
bilime müdahale etmesi, onların 
kullandığı bilginin ve yöntemin 
yanlışlığı sorunudur. Hacı hoca-
ların hasta bakması gibi. “Zavallı 
egemen”in bilimi ya da teknolojiyi 
kendi çıkarı için kullandığını gös-
termek de yine bilimcinin, sanatçı-
nın, yazarın, aydının işidir. Zaten 
sanatçı yanlışla doğrunun olduğu 
gibi, tüm karşıtlıkların çatışmasını 
her yapıtında az ya da çok gösterir. 

Düş gücü deyince: Bilimcinin düş 
gücü ile sanatçının düş gücü ara-
sında nasıl bir benzerlik olduğu, 
üstünde düşünülmesi gereken bir 
konudur. Çeşitli bilimcilerin çalış-
ma yöntemlerini okumak eğlenceli 
bir iştir. Sanatçılarınkini de öyle. 
Nasıl bir yolla gelinmiştir sonuca, 
bu benim çok ilgimi çeker. Edebi-
yatçının, sanatçının düş gücü, bi-

limsel bilgiden de bilimdışı bilgiden 
de yararlanır. Bilimsel olmayan bil-
giyi sorgulayabilir de ondan bir baş-
ka fantastik ya da gerçeküstü yapıt 
kurmak için yararlanabilir de. Ter-
sine, birçok bilim buluşuna sanat 
yapıtlarının esin verdiği de bilinir. 
Bu da belki bilimcinin ve sanatçının 
düş gücü arasında çeşitli koşutluk-
lar olduğunun işaretidir.

Bilimsel bilgilerin yanı sıra, sık-
lıkla felsefe ve mitolojiye de kay-
nak olarak başvurduğunuzu göz-
lemliyoruz. Eserlerinizde, bilimsel 
bilgilerle, felsefe ve mitolojiyi har-
manlama tercihinizin nedenleri 
konusunda neler söylemek istersi-
niz?

Dünya sanatının dayandığı en 
eski konular mitolojiler yani ma-
sallar, dinler, savaşlar ve aşklardır. 
Neredeyse bütün Batı sanatı Hris-
tiyanlık ve mitoloji üzerine kurul-
muştur desek yanlış olmaz. İnsan, 
masallarla yarattığı düşleri, inançla-
rı, evirir, çevirir, bıkmadan ele alır. 
Düşlerimiz, eksikliklerimiz, kor-
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kularımız, özlemlerimiz, tutkuları-
mız, doğrularımız ve yanlışlarımız, 
bizim bitmez tükenmez yaratı kay-
naklarımızdır. İnsanın tüm ruhsal 
dünyası büyük bir karmaşa içinde 
sanatın itici gücünü oluşturur. En 
gerçekçi metinleri bile yazarken 
bilinçaltımızda bir saat gibi işler 
bu dünya. Bu yüzden yazılarımdan 
birinde, sanat, bilinçle bilinçaltının 
sohbetinden çıkar dedim. Bir yazar 
olarak aklım bendeki tüm bilgiler 
ve bu bilgilerin ait olduğu alanların 
işleme yöntemiyle uğraşıyor kimi 
zaman. Örneğin mitolojik dünyada, 
masal dünyasında akıl nasıl çalışı-
yor, dinlerin aklı nasıl çalışıyor, fel-
sefeci bir konu üzerinde aklını nasıl 
işletiyor, bilimin aklı (alanlarına 
göre farklılıklar olmasına karşın) 
nedir? Bu sorular bitmez tükenmez 
merak konularım. Doğal olarak 
bunlar yazdıklarıma da yansıyor. 
İnançsızım, ama dinler, Tanrı fikri, 
sanat açısından esin verici. 

Kurmaca ve kurmaca dışı metin-
lerinizde zaman kavramını irde-
liyorsunuz. Saatin tik taklarının 
gerisinde işleyen, masalın ve mito-
lojinin zamanı bize ne söyler? Za-
manı belleğimizde akan bir nehir 
olarak ifade ettiğiniz “Saatin Arka 
Yüzü” denemeniz ve “Filmler” öy-
küsünü birlikte düşünürsek: Ço-
cukluğumuzun suyunda iki kere 
yıkanabilir miyiz? 

Ömrümüzü hızla öğüten zaman, 
bilimin ve sanatın asla bitmeyecek 
konusu. Dağlarca, “İçimizden, dı-
şımızdan geçer vakit, zalim, zali-
mane,” diyordu. Bence zaman hem 
bizi öğütürken zalim hem de kendi-
ni bilimcilere, sanatçılara karşı ele 
verirken nazlı, gizemli, alaycı, şa-
kacı. Ne çok soru var konu zaman 

olunca. Hepimizin asıl derdi zaman. 
Her sanat alanında, bilim alanında 
ve yaşamın kendisinde o olmadan 
hiçbir şey var olamaz. Anılar bir tür 
geçmişe gitmekse, hayaller de sanal 
bir gelecek yolculuğudur kanım-
ca. Günümüzde metaverse denilen 
ve hızla içine çekildiğimiz sanal 
dünyada zaman kavramı ne olacak 
acaba? Çocuklumuzun suyu gelip 
bizi bulacak mı yoksa özlemle o 
suyu aramaya devam mı edeceğiz? 
İşi acı yanı bu soruların da yanıtı 
yok. Hepsini zaman yanıtlayacak 
da gören biz mi olacağız, başka 
bir biz mi? Gerçek zaman, sözünü 
ettiğiniz denemede aslında saatin 
arka yüzünde akmakta. Hepimizin 
farklı hızlarda akan ayrı zamanları 
var. Akrep ve yelkovan sadece öznel 
zamanlarımız arasında bir senkron 
kurmaya yarıyor. Son yılların hay-
ran kaldığım Arrival “Geliş” adlı 
bilim kurgu filmi zaman ve hayat 
üzerine muhteşem bir filmdi. Ora-
daki zaman anlayışı yaratıcı bir za-
mandır işte. Varlığımızı ve yokluğu-
muzu yaratan.

Edebiyatın ortak mirasını göz 
önüne alırsak, Rüzgâr Geri Getirir-
se öykü kitabınızda odağa aldığınız 
rüzgâr, sizce sözcükleri nereye gö-
türüyor? Bir yazardan öbürüne ya 
da bir yazarın farklı zamanlarda 
yazdığı bir metinden diğerine ne 
taşıyor? 

Rüzgâr ve zaman bu kitabın or-
tak kahramanları. Zaman, rüzgârsız 
olabilse de; rüzgâr, zamansız olamı-
yor. Yani asıl taşıyıcı yine zaman. 
Rüzgâr, bu öyküde metinlerin kâ-
ğıtlarını taşır gibi yapıp içindekileri 
zamana taşıtan bir kardeş yalnızca. 
Rüzgâr, yelkenlerimizi dolduran, 
yüzümüzü yakan, bizi sersemleten 

ya da bizi bir yere sığınmaya zor-
layan somut, fiziksel olarak hisset-
tiğimiz bir dostumuz. Bu yüzden 
kâğıtları taşıyabiliyor. Sözcükleri 
birimizden öbürümüze iletiyor. Za-
man ise kendi yazdıklarımızı bize 
yeniden gösteriyor. Bazen ikisi bir-
den serinletici, bazen ikisi birden 
korkutucu olabiliyor. Taşıdıkları 
tüm bir yaşam, birbirimize benzer-
liklerimiz. Birimizin değil, hepimi-
zin yaşamları. Hepimizden fazlası 
kâğıtlarda yer alıyor belki de. Za-
man o kâğıtları birimizden ötekine 
götürdükçe hem kendimizi hem 
başkalarını buluyoruz ve benzer-
liklere şaşıp kalıyoruz. Kendi eski 
kâğıtlarımıza kavuşunca da zaman 
nasıl geçmiş diyor yine şaşıp kalı-
yoruz. 

Öykü nerede gizlidir, kendini 
bize fısıldar mı? Öykü ne zaman 
tamamlanır?

Öykü hem gizlidir hem açık. Ba-
zen kendini neşeyle gösterir, bazen 
kendisini bulmamız için bizimle 
saklambaç oynar. Belki de biz onu 
görmeye kimi zaman hazırızdır; 
kimi zaman aklımız başka bir yer-
dedir, saklanıyor sanırız. Öykü 
(tüm sanatların öyküleri de bu söz-
cüğün içinde), olayların, duygu-
ların, düşüncelerin, görüntülerin 
zaman içinde akan ırmağıdır. Onun 
zamanıyla bizimki örtüştüğü anda 
onu görebiliriz. Hemen kovamızı 
doldurabilirsek ne âlâ.  Kimi zaman 
da hiçbir şey yazamadan bu ırmağın 
güzelliğine dalar gideriz. Öykü ne 
zaman tamamlanır, kovamız ne za-
man dolar diye sorarsak, bunun da 
yanıtı yok. Kovanın büyüklüğüne, 
delik olup olmamasına, bizim ne 
kadar su taşıyacağımıza bağlı. 
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General Uçtu romanınız bağla-
mında oyun, hakikat, edebiyat iliş-
kisi sizin için ne ifade eder?  

Bu romanda bu konuyu ele aldı-
ğım bir bölüm var, bildiğiniz gibi. 
Oyun ve gerçek ilişkisini bu roman 
bağlamından çıkararak, duruma 
yalnızca edebiyat değil, tüm sanat-
lar açısından bakacak olursak, oyun 
da bir gerçek, gerçek de bir oyun. 
Her şey bizim onlara yüklediğimiz 
anlamlarla ilintili. Sanat bir tür 
oyun ama hayat da bir oyun. Hayat 
bir gerçek ama sanat yapıtı da ger-
çek. O zaman hangisi daha oyun, 
hangisi daha gerçek diye sorabiliriz. 
Bu da yanıtlanamayacak bir soru. 
Yaşadıklarımızı gerçek hayatımız 
olarak görüyoruz, okuduklarımızı 
ise kurmaca olarak. Hangisindeki 
oyun daha ilginç? Hangisinde bu 
kadar da olmaz, bu bir şaka olma-
lı, diyoruz? Hangisi daha fantastik? 
İşte bunları anlamaya çalışıyorum 
yazarken. Roman bağlamında ba-
karsak sorunun yanıtı var. Sahne-
de kurulan oyun kendi gerçekliği 
içinde tutarlı olmalı, yani yeni bir 

gerçeklik yaratmalı. Hayatımız gibi 
olmalı. Dedim ya, General Uçtu’nun 
akışı içinde bir tanımı var oyun-ha-
kikat ilişkisinin de, romandan ha-
yata çıkınca işler karışıyor.

Kendi metinleriniz üzerine ka-
pandığınız Saatin Arka Yüzü dene-
me kitabınız öznel yazınsal dene-
yiminiz konusunda okurlarınızı 
bir açıklığa taşıyor. Bu konuda ne-
ler söylemek istersiniz?

Dediğiniz gibi tamamen öznel ya-
zılar bunlar. Zaten öznel olmayan 
ne yazabiliriz ki? Bu yazılar benim 
kendimi tanıma yazılarım aslında. 
Yaptığım işin ne olduğunu anla-
mak için üzerinde düşünmemin 
sonucunda ulaşabildiğim düşünce 
kırıntıları. Belki de hemen her ya-
zar yaptığının ne olduğunu kendine 
yüksek sesle anlatmalı. Bu onu ken-
dine tanıtır. Yazmak, düşüncenin 
düzene sokulmasıdır, diyordu bir 
büyük yazar. Kendi yazdıklarımız 
üzerinde düşünmek ve yazmak da 
kendimizi yazar olarak düzene sok-
mamızı sağlayabilir belki. Gençken, 

her konu üzerinde akıl oynatıyor 
insan bir özgüvenle ve bilgi azlığı 
nedeniyle ama yaşlandıkça bilgi ev-
reninin büyüklüğünün farkına var-
dıkça ürküyor. Hâkim olduğumuzu 
sandığımız alanların bilgileri bile 
öyle çoğaldı, alanlar öyle genişledi 
ki insan her tümcesinde acaba bu 
yazdığım doğru mu, söyleyiş biçi-
mim hangi anlamları oluşturuyor, 
hangi çağrışımları yaratıyor, yazdı-
ğımın başkasına bir yararı var mı, 
bir başka yazarı tekrar mı ediyorum 
acaba diye kırk kez düşünüyor. Yaş-
lılık zor zanaat derler ya, sanat zor 
zanaat diyerek bitirelim. 
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İki ve Keçi şu ithafla başlıyor: “İnsanoğlu 
yüzünden acı çeken hayvanlara…” Burada 
insanoğlu sözcüğü Leonardo Da Vinci’nin 
Vitruvius Adamı’nı akla getiriyor yani aydın-
lanma düşüncesinin Erkek insanı. Saatin Arka 
Yüzü’nde yer alan “Kıvılcım” isimli deneme-
sinde ise “zavallı egemen(!)” ifadesini kulla-
nıyor Saçlıoğlu bu insan için. İnsan sonrası 
ve antroposen kavramı üzerine yapılan çalış-
malar, aydınlanma düşüncesinin insan (erkek 
insan) merkezli düşüncesini sorgulamakta ve 
hem kadınlar, göçmenler, lgbti+ bireyler gibi 
ötekileştirilenlerin hem de insan dışı varlık-
ların failliğini; bitki ve hayvanlarla birlikte 
yeryüzünü oluşturan tüm bileşenlerle yaşam-
sal ortaklığımızı öne çıkaran zoe anlayışını 
vurgulamakta. Bu bağlamda Saçlıoğlu’nun 
kurmaca eserlerinde, özellikle İki ve Keçi ile 
Kader Yıldızı Pars’ta insan-hayvan-bitki örtü-
sünün birbirine karıştığı hibritleşmeleri, hay-
van-oluşları, bitki-oluşları gözlemliyor; insan/

hayvan/bitki karışımı mitolojik varlıklarla 
karşılaşıyoruz. Bu bağlamda Saçlıoğlu’nun ya-
zınsal evreninde, dünyaya hâkim; yeryüzünü 
ve onu kaplayan canlıların üzerinde hegemo-
nik bir otorite anlayışıyla hareket eden, bilen 
insana dair bir sorgulamanın ön plana çıktığı-
nı söylemek mümkün. Hiç kuşkusuz, insanın 
bilme tutkusuyla çağlar boyunca biriktirdiği 
bilgi birikimini önemseyen ve kaleme aldığı 
metinlerinde bu birikimden ziyadesiyle bes-
lenen bir yazın anlayışı var Saçlıoğlu’nun. 
Öte yandan, aydınlanma sonrasının bilen in-
sanının, temel aldığı pozitivist bilim anlayışı 
bağlamında, bilimin araçsallaştırılan aklının 
“sayısal doğruluklara” dayanan yaklaşımın 
sorgulayan; mesela “Kelebekleri Gördüm” öy-
küsünde koordinatlara uymayan kelebeklerin 
derin bilgisini ya da “Göl ve Gölge” öyküsün-
de olduğu gibi düşlerin gerçeklerin peşine 
düşenler için önemini vurgulayan bir anlayış 
da gözlemleniyor Saçlıoğlu’nda. Kader Yıldızı 
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Pars romanında ise sinestezik özel-
liklere sahip bir karakter aracılığıy-
la yerleşik özne-nesne anlayışı ve 
dünyayı, sesleri, renkleri, nesneleri 
algılama biçimlerimizi sorgulayan 
bir anlatı ile karşı karşıya kalıyoruz.   

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ya-
zınsal evreninin diğer önemli kay-
nakları ise mitoloji ve Antik Yunan 
felsefesi. Parmenides, Heraklitos, 
Zenon, Aristoteles gibi filozofların; 
birlik, çokluk, karşıtların birliği, 
akış, hareket, madde-form ilişkisi 
ve benzeri kavramsal tartışmaları-
nın öykülerinin belkemiğini oluş-
turduğu gözlemleniyor. Kader Yıldı-
zı Pars’ta ise yer merkezli ve güneş 
merkezli evren anlayışının yanı sıra 
diğer bilimsel tartışmalarla ilgili 
olarak dönemin Demokritos, Aris-
tarkhos, Eudoksos, Eukleides, Ph-
ytagoras, Aristoteles, Eratosthenes 
gibi önemli düşünürlerinin katkıla-
rı ele alınırken; romanın başkarak-
terlerinden birinin, buluşları günü-
müze kadar uzanan ünlü astronom 
Hipparkhos olduğu göze çarpıyor. 

Mitolojiyle ilgili olarak ise; mito-
lojik karakterlerin, mitolojik anla-
tıların günümüz sorunlarıyla bağ-
daştırılmasının yanı sıra; “bekçi”, 
“kapı” ya da “eşik” gibi metaforlar 
üzerinden mitolojinin düşünme sü-
reçlerimizdeki aydınlanma anlarına 
katkısı vurgulanıyor. 

Saçlıoğlu’nun metinlerinde sık-
lıkla sorunlaştırdığı bir diğer kav-
ram da zaman.  Denemelerinde de 
bilimin kronolojik, çizgisel zaman 
anlayışının karşısına “saatin arka 
yüzü”nü çıkarıyor. Örneğin, “Rüz-
gâr Geri Getirirse” öyküsünde, 
geçmiş ve geleceği an’da kapsayan 
Nietzsche’ye yakın bir zaman an-
layışı göze çarparken İki ve Keçi’de 
geçmiş ve geleceğin şimdiyle iç içe 
olduğu bir zamanda geçen bir ma-
saldan söz ediyor. 

Öte yandan, yazınsal süreçle-
ri üzerine düşünen ve metinleri-
ne konu eden bir yazar Saçlıoğlu. 
Rüzgâr Geri Getirirse öykü kitabı 
hem yazarın sözcüklerle kurduğu 
ilişkinin saflığına hem de rüzgâr 
benzetmesi üzerinden kurulan me-
tinler arası ilişkiye vurgu yapıyor. 
Öykülerin başında, yazarın yazın 
anlayışı ile ilgili ipuçları içeren eşik 
metinlerle karşılaşıyoruz. Örneğin 
kitaba adını da veren “Rüzgâr Geri 
Getirirse” öyküsünün başında yer 
alan eşik metindeki ifade: “Rüzgâr 
alacağı metinleri seçerken çekirde-
ği kabuktan önce görür; çünkü her 
sözcüğün rüzgârı kendi içinde do-
ğar, dışarı çıkınca ötekilerle birleşir, 
kaynağını unutur.” Yine bu kitapta 
yer alan “Heykel” öyküsünde ise 
yazarın, Aristoteles’in madde-form 
ilişkisini sanatın oluşum süreç-
leriyle ilişkilendirdiğini görmek 
mümkün. Bunlara ek olarak Ge-
neral Uçtu romanı, gerçeklik taklit 

edildiğinde içine düşülen sahteliğe 
oyun içinde oyun yöntemiyle vurgu 
yaparken; aynı oyun gibi edebiyatın 
da gerçeği taklit etmeye kalkıştığı 
anda sahteliğe düşeceğine, onu ye-
niden kurduğunda ise en sahih ha-
liyle açığa çıkaracağına vurgu yapı-
yor. Saçlıoğlu’nun kendi metinleri 
üzerine düşündüğü bir diğer kitabı 
ise, denemelerinden oluşan Saatin 
Arka Yüzü elbette. Kendi metinle-
rine yaptığı bu yolculukta Saçlıoğ-
lu, yazarın meselesi, yazarın kendi 
metniyle bir okur olarak kurduğu 
ilişki, yazı-beden, yazı-mekân iliş-
kisi, yazı ânı, yazarın çocukluğu-
nun eviyle, mekânlarıyla kurduğu 
bağın yazın eviyle iç içe geçmişliği 
üzerine düşünüyor. 

Bu kısa metinde yazar Mehmet 
Zaman Saçlıoğlu’nun, bilim, felse-
fe ve mitolojinin kaynaklarından 
beslenen, kendi yazınsal süreçle-
rini mesele edinen yönleri üzerine 
yoğunlaşmaya çalıştım. Ancak Saç-
lıoğlu’nun yazınsal evrenini tüm 
boyutlarıyla ele almak için; onun, 
öykü, roman, şiir ve deneme gibi 
edebiyatın çeşitli mecralarında eser 
veren çok yönlü yazınsal anlayışı-
nı hatırlatmak ve Kadıköylü/İstan-
bullu bir yazar olarak, İstanbul’un 
kozmopolit yapısını, çarşılarını, 
meyhanelerini, çalgıcılarını, balık-
çılarını çok canlı bir biçimde anla-
tan öykücülüğüne de vurgu yapmak 
gerekir.
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Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ilk kez 1994 
yılında yayınlanan, aynı yıl Yunus Nadi Öykü 
Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı ile ödül-
lendirilen öykü kitabı Yaz Evi, okura doğrudan 
seslenen bir dil, yalın, duru bir anlatım ile inşa 
edilmiş özel bir kitap. Gücünü kendi içerisinde 
barındırdığı öykülerin samimiyetinden, anlatı-
mın okuru hızla saran duruluğundan ve sürekli 
yinelenen/yenilenen mizah (humour in English) 
duygusundan alan Yaz Evi, bir bütün olarak da 
her bir öykü özelinde de kendisine alan açan, 
devri için yenilikçi bir eser.

Fethi Naci, henüz yeni yayımlandığı günlerde 
Yaz Evi’nden bahsederken şu ifadeleri kullanır: 
“Son yıllarda kendilerinden söz ettiren genç 
hikâyecilerin sayısı az değil, ama “genç hikâye-
ci” denince hemen akla gelen bir ad yok. Daha 
doğrusu yoktu. Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun 
1993 yılı “Yunus Nadi Yayımlanmamış Öykü 
Ödülü”nü Vüsat O. Bener’le paylaşan kitabını, 
Yaz Evi’ni okuduktan sonra, benim için artık 

öyle bir ad var: “Genç hikâyeci” denince Meh-
met Saçlıoğlu gelecek aklıma.” Fethi Naci’nin 
henüz 90’lı yıllarda yaptığı bu tespitin bugün 
için anlamını daha da arttırdığı söylenebilir. 
Tıpkı Yunus Nadi Ödülü’nü paylaştığı Vüsat O. 
Bener gibi Mehmet Zaman Saçlıoğlu da zaman 
içerisinde kendisine özel bir yer edinmiş, edebi-
yatını aradan geçen 30 yıllık süreçte ilmek ilmek 
işlemiştir.

Mizah, geçmişten günümüze edebiyatta sık-
lıkla kullanılmış özel konulardan biridir. Özel-
likle Antik Yunan’dan bugüne dek ulaşan tüm 
metinlerde (gerek felsefi gerek edebî) mizahın 
sıklıkla başvurulan, anlatılan meseleyi okuru 
eğlendirerek veren bir konu olduğu söylenebilir. 
Söz gelimi Yunan yazarları özellikle de tiyatro 
oyunlarında bu metodu sıklıkla kullanmışlardır. 
Bu noktada İngilizce “humour” sözcüğünün de 
Yunanca menşeli olduğunu ve orijinalinin “ei-
roneia” olduğunu belirtmek gerekir. Kavramın 
Türkçede ise birden fazla karşılığının olduğu 

YAZ EVİ’NDE MİZAH VE 
İRONİ: MEHMET ZAMAN 
SAÇLIOĞLU’NUN ÖYKÜ 
DİLİNE DOĞRU
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söylenebilir. Mizah, nükte, istihza, 
humor vb. gibi. Sözün bayağılığa 
kaçılmadan yarı resmî yarı alaylı bir 
tonla söylenmesi olarak tanımlanabi-
lecek “mizah”, bu anlamda belki de 
insanlık tarihi kadar eski bir konu 
başlığıdır. Ana hatlarıyla mizahın 
dikkat çeken yönlerinden ilki, ço-
ğunluk tarafından normal sayılan 
kimi durumların içerisinde barındır-
dığı “saçma” ve “komik” unsurları ön 
plana çıkarmaktır. 

Mizah ile birlikte değerlendirile-
bilecek en önemli başlıklardan birisi 
de şüphesiz ironidir. Yine humour’da 
olduğu gibi Antik Yunan menşeli bir 
kelime olan ironi (irony in English), 
çoğunlukla “bir sözün tersini kaste-
derek kişiyle veya olayla alay etme” 
şeklinde tanımlanabilir. Bununla 
birlikte ironi edebiyatta tüm bu ta-
nımların ötesine geçerek kendisine 
yeni anlamlar bulur. Kimi zaman bir 
sözün tam tersini kastetme, kimi za-
man kişi/olay/mekân ile alay etme, 
kimi zamansa içerisinde bulunulan 
durumu çarpıcı ve güldürüye dayalı 
bir şekilde ön plana çıkarma ironi-
nin farklı ayakları olarak değerlen-
dirilebilir. Bu anlamda ironi kendi 
içerisinde hem komik hem de trajik 
bir değeri içerisinde barındırır. Bu da 
hem kelimenin ne denli zengin bir 
anlamlar silsilesini içerisine hapsetti-
ğini hem de dile gelen kimi olayların 
salt tek yönlü bir şekilde değerlendi-
rilemeyeceğini hatırlatır. Dolayısıyla 
tıpkı mizahta olduğu gibi ironide de 
zamanla gelişen bir anlamlar bütünü/
yumağı söz konusudur. 

İroni, kendi içerisinde üç temel bi-
çim/düşünce/alt başlık etrafında de-
ğerlendirilebilir: sözel, durumsal ve 
dramatik. Sözel ironi (verbal irony in 
English), en yalın hâliyle dile gelen 
bir sözün/ifadenin tam tersini kas-

tetme hâlidir. Burada hedefte olan 
kişiye yönelik bir hamle söz konu-
sudur. Öyle ki sözel ironinin yer yer 
“sarkastik” ile iç içe geçtiği durumlar 
da söz konusudur. Durumsal ironi, 
herhangi bir durumun beklendiği 
şekilde gerçekleşmemesi ve zamanla 
farklı bir hâl almasıyla ilgilidir. Bu-
rada anlatılan bir durumun bizatihi 
kendisi ironik bir hüviyet kazanır. 
Dramatik ironi ise özellikle tiyatroda 
yaygın bir biçimde kullanılır. İzleyici-
nin/okuyucunun bildiği bir durumu 
hikâyedeki herhangi bir karakter (ço-
ğunlukla ana karakter) bilmez ve bu 
tezatlık ortaya ironik bir tablo çıkarır. 
Okuyucu/izleyici ana karaktere karşı-
lık elinde bir avantaj bulundurur ve 
olayları yorumlama, ona karşı tutum 
takınma konusunda sahnedekilerin 
önüne geçer. Bu da tiyatronun ken-
di yapısı içerisinde ortaya dramatik 
bir görüntü çıkarır. Sözgelimi birçok 
Shakespeare oyununda dramatik iro-
ni öğelerine sıkça yer verildiği söyle-

nebilir. Tabii bu durum salt tiyatro ile 
de sınırlı kalmamış, mizahın önemli 
bir uzantısı olarak ironi birçok edebî, 
felsefi, tarihi yapıtta kendisine alan 
açmıştır.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun Yaz 
Evi, baştan sona mizah ve ironi ile 
örülmüş, ironiyi gerek karakterle-
rinde gerek kurgu ve içeriğinde her 
zaman hissettiren bir kitap olarak 
yorumlanabilir. O kadar ki, bütün 
bir kitabın ruhunun mizahtan mey-
dana geldiğini söylemek bu anlamda 
yanlış olmaz. “Brandenburg’un Dört 
Atlısı” da, “Bir Kadın, Bir Erkek” de, 
“Pencere Önümün Yolcusu” da aynı 
mizahi dil ve tavır ile kaleme alınmış, 
biçimlendirilmiş, gün yüzüne çıkarıl-
mış öykülerdendir. Bu anlamda Meh-
met Zaman Saçlıoğlu’nun kendine ait 
özel bir öykü atmosferi ve dili geliş-
tirdiğini söylemek mümkün. Üstelik 
Saçlıoğlu’nun daha ilk kitabında mi-
zahı bu kadar başarılı bir şekilde kul-
lanması, bütün bir kitabı bu düşünce 
çevresinde tasarlaması da daha son-
raki kitapları için önemli bir referans 
olarak değerlendirilebilir. Nihayetin-
de bugünden geçmişe baktığımızda 
karşımızda artık olgunlaşmış, edebi-
yatı belirli bir noktaya gelmiş özel bir 
ismin söz konusu olduğunu ve ede-
biyat tarihlerinin de bu metinlerden 
bahsettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Saçlıoğlu’nun metinlerinde miza-
hın ve aslında daha da önemlisi ironi-
nin nasıl kullanıldığını Yaz Evi’ndeki 
kimi başat öyküler üzerinden açıkça 
değerlendirmek mümkündür. Söz 
gelimi daha kitabın ilk öyküsü olan 
“Brandenburg’un Dört Atlısı”, içeri-
sinde birçok ironik tutum barındırır. 
Burada oldukça güçlü bir sözel ironi 
anlayışının güdüldüğünü söylemek 
mümkündür. Bu öyküde bir sokak 
satıcısı ile onun etrafında toplanmış 
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kimi müşteriler arasında geçen diya-
loglar ön plandadır. Satıcı, iletişim 
kurduğu her bir müşteri ile farklı 
mesele üzerine konuşurken öykü bo-
yunca sürdürdüğü ironik tavrı hiçbir 
zaman elden bırakmaz. Onun için 
bazen insanların bizatihi kendileri 
bazen de satmaya çalıştığı şeyler ve 
onları tanımlama biçimi önem kaza-
nır. Ancak bir süre için önemli olan 
her şey zamanla değerini kaybeder 
ve gözden çıkarılacak bir hâl alır. 
Söz gelimi öykünün hemen başlan-
gıcındaki şu cümleler hem satıcının 
hem de metin anlatıcısının tavrını 
göstermesi bakımından dikkat çeki-
cidir: “Eskimiş zamanları satıyorum, 
yitirilmiş yolları satıyorum, unutulan 
başarıları satıyorum. Sudan ucuz… 
Haydi, sudan ucuz…” (Saçlıoğlı, 
2017: 1) Bütün bir kitaba yön veren 
temel ruh hâli, satıcının bu sözlerin-
de özetlenmiş gibidir. Gerisi, satıcı ile 
müşteri arasında gidip gelen, kendi 
içerisinde felsefi bir zemin etrafında 
gelişen olaylarla ilgilidir.

“Brandenburg’un Dört Atlısı”, için-
de barındırdığı ironik tavrı salt ile 
kurmayan, aynı zamanda birtakım 
objeler ve onların ifade ettikleri de-
ğerler ile de biçimlendiren bir öykü-
dür. Söz gelimi bu öyküde satıcı üç 
küme eşya satma arzusundadır: saat-
ler, pusulalar ve madalyalar. Dikkat 
edilirse tüm bu objelerin insana za-
manı, yön duygusunu ve hayatındaki 
değerleri hatırlatan unsurlar olduğu 
fark edilebilir. İnsan zamanı, nereye 
gideceğini ve ne için yaşadığını bil-
mezse ne yapar, nereye, nasıl gider? 
Zaman yoksa birçok anlamda hiçbir 
şey yoktur. Zamansız bir hayat artık 
mümkün değildir. Pusula yoksa in-
san nereye gider, yönünü nasıl bu-
lur? Bu sonsuz evrende kaybolmaya 
mahkûmdur. Madalyalar, insanoğlu-

nun “vatan ülküsü” ile neler yapabi-
leceğine işaret eden, bir tür değer ola-
rak kodladığı şeylerin aslında birer 
teneke parçasıyla nasıl bir paçavraya 
dönüşebileceği üzerine düşündüren 
bir unsurdur. Aile, devlet, millet, din, 
dostluk… Bir noktada tüm bu kav-
ramlar insanın kendi bilincinin, arzu 
ve isteğinin arkasındadır. İnsan, tüm 
bunların önünde, tüm bu mesele ve 
kavramların çok daha ötesinde bir 
varlıktır. Dolayısıyla burada kurulan 
ironik dil ile hayata dair ciddi bir sor-
gulamanın söz konusu olduğu söy-
lenebilir. Bunu bir tür alışveriş fikri 
üzerinden yapmak da Saçlıoğlu’nun 
daha ilk öyküden itibaren Yaz Evi’ni 
nasıl bir ironi düşüncesi ile biçimlen-
dirdiğini gösterir.

“Oteldeki Kapı”, bir durum ironisi 
olarak değerlendirilebilecek, başlan-
gıcı ve sonuyla bu tür ironiye güçlü 
bir örnek oluşturacak öykülerden bi-
risidir. Bu öyküde ana karakter bir tu-
valete sıkışıp kalmış, oradan çıkmayı 
bir türlü başaramamıştır. Burada kı-
saca anlatırken dahi bu durumun as-
lında ne kadar ironik olduğu fark edi-
lebilir, üstelik öykünün sonunda bu 
durum daha da çarpıcı bir hâl alacak, 
yaşanan tüm olaylar metin içindeki 
gizli güldürü öğelerinin anlamlarına 
işaret edecektir. Ana karakterin tıp-
kı Murphy kanunlarından bahseder 
gibi söylediği şu sözler onun takın-
dığı tutumu ve olaylara yaklaşım bi-
çimini açıkça göstermesi bakımından 
kıymetlidir: “Böyledir, ne zaman bir 
şey gelse aklıma, gerçekleşir; ama her 
zaman kötü şeyler. Bir defa da piyan-
godan, totodan bir şey çıksın, yok!...” 
(Saçlıoğlu, 2017: 27) Biraz sonra ise 
aslında yazarın ilk öyküde zeminini 
hazırladığı bir çarpışma, değindiği bir 
başka konu vardır: “… kökü dışarıda 
sermayeyle kurulmuş bu lüks otelin 

tuvaletinde kalmayı milliyetçiliğime 
sığdıramıyorum.” (Saçlıoğlu, 2017: 
28) Biraz evvel madalya bahsiyle açı-
lan konu, bu öyküde milliyetçiliğin 
ifade ettiği değerlerle tezat oluştura-
cak biçimde çarpıştırılır. Durumun 
komikliği ile ana karakterin düşünme 
biçimindeki komiklik üst üste biner 
ve bu da olaylardaki ironik dozu arttı-
rır. Saçlıoğlu’nun ilk öyküde döşediği 
taşların üstüne basa basa ilerlemesi 
ve karakterlerinin her hamlelerinde 
metindeki ironiyi arttırmaları bu an-
lamda çok kıymetlidir. Öykünün fi-
nali düşünüldüğünde her şeyin nasıl 
sistemli bir şekilde üst üste bindiri-
lerek inşa edildiği hemen fark edilir. 
Giderek işlenen, mizahi yönü sürekli 
arttırılan, esprisi giderek inceltilen 
bir metin söz konusudur artık.

Kadın-erkek ilişkileri Yaz Evi’nde 
üzerinde en çok durulan konu başlık-
larından biridir. Öyle ki Saçlıoğlu bu 
konuya Âdem ile Havva’dan girmiş, 
neredeyse tarih boyunca bu ilişkinin 
nasıl gelişmiş olabileceğine dair tez-
ler üretmiş, bir öykü formu içerisinde 
bunları öne sürmüş, yeniden kurgu-
lamış, bunu yaparken de ona kendi-
sinden bir şeyler eklemeyi ihmal et-
memiştir. Bu yönüyle oldukça özgün 
bir tavır içerisinde olunduğu belirti-
lebilir. Öte taraftan Yaz Evi’ndeki her 
bir öyküde kadın ile erkeğin birbirle-
rine yaklaşımları, birbirlerini anlama/
anlamlandırma veya anlayamama/
anlamlandıramama tavırlarının bütü-
nüne bakıldığında ortaya sürekli tek-
rar eden bir yapı çıkar. Tüm insanlı-
ğın ilk anlatılarından biri olan “Âdem 
ve Havva” hikâyesi ile başlayan ironi, 
gerilim ve muziplik, daha sonra diğer 
öykülerin kadın-erkek karakterleri ve 
onların birbirleri ile olan ilişkilerine 
de sinmiş, bu durum kuşaktan kuşa-
ğa aktarılarak yoluna devam etmiştir. 
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“Bir Kadın, Bir Erkek” ile “Yalanın İki 
Yüzü” bu anlamda ön plana çıkan iki 
önemli öykü olarak değerlendirilebi-
lir.

“Bir Kadın, Bir Erkek” ironinin 
üçüncü kolu olan “dramatik ironi” 
çerçevesinde değerlendirilmeye ol-
dukça müsait bir öyküdür. Bu öykü-
sünde mitik bir hikâye olan Âdem ile 
Havva’ya dönüş yapan Mehmet Za-
man Saçlıoğlu, söz konusu hikâyeyi 
yeniden kurgular ve ona ironik bir 
ton verir. Üstelik bu ton yine henüz 
öykü başlarken hemen kendisini his-
settirir: 

“Günaydın karıcığım, dedi Âdem, iyi 
uyudun mu?

Yüzünü ekşitti Havva, “Hııı…” diye 
yanıtlamakla yetindi.

Yaratılalı on yıl oldu, bir sabah olsun 
gülümsediğini görmedim bu kadının, 
diye söylendi Âdem. Her sabah aynı 
suratsızlık. Ne kötü bu güzel, güneşli 
günde, asık yüzle uyanmak.

Ayağa kalkıp şöyle bir gerindi. Ba-
şucunda duran asma yapraklarından 
birini aldı, önüne tuttu. Beğenmedi, dut 
yaprağını denedi.

Yok, bugün spor giyinmeli, dedi. Bir 
defne yaprağı üste, iki asma yaprağı 
alta yeter.”

(Saçlıoğlu, 2017: 33)

Salt Âdem ile Havva anlatısından 
yola çıkılarak bu olaya bakıldığında 
ortada dramatik bir durumun söz 
konusu olduğu söylenebilir. Şeytana 
uyarak ısırdıkları bir elma (çoğunluk 
bu görüşte) yüzünden cennetten ko-
vulan Âdem ile Havva dünyada yeni 
bir yaşam arayışı içerisinde, kendi-
lerinde, doğada ve davranışlarında 
bir anlam silsilesi bulmanın peşin-
den gitmektedirler. Bununla beraber 

öykü boyunca anlatıcının takındığı 
tavra bakıldığında ise ortaya ironik 
bir durumun çıktığı söylenebilir. An-
latıcı, dramatik bir olaydan ironik bir 
öykü çıkarmayı başarır. Durum üze-
rinden bakıldığında dramatik olan, 
sözel olarak yaklaşıldığında anlatı-
cının tavrı dolayısıyla olup bitenlere 
gülümser, eşlerin birbirlerine dair iğ-
nelemelerini keyifle okur. Dolayısıyla 
burada bir tezat söz konusudur. Dra-
matik olan ile komik olan birleştiri-
lir. Tam da bu noktada Saçlıoğlu’nun 
daha önceki öykülerde geliştirdiği sö-
zel ve durum ironisini dramatik ironi 
ile birleştirdiği söylenebilir.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun Yaz 
Evi’nde yer alan diğer öykülerine 
bakıldığında da kadın-erkek ilişkile-
rinde yukarıdaki gibi ironik bir tavır 
takınıldığı fark edilebilir. Bu tezatlık 
cinslerin birbirlerine olan yaklaşım-
ları kadar onların meselelere yaklaş-
ma biçimleriyle de ilgilidir. Burada 
yazarın kendi içerisinde tutarlı ve 
sürerlilik kazanan bir anlatı yapısı 
geliştirdiği söylenebilir. Eşler arasın-
daki romantizm de cinsel yakınlaşma 
da bu ironi ile biçimlenir. Söz gelimi 
yine yukarıda bahsedilen “Bir Kadın, 
Bir Erkek” öyküsünde Âdem ile Hav-
va’nın şiire, Tanrıya ve sevgiye dair 
konuşmaları yarı alaylı yarı ciddidir 
hep. Kimse gerçek ile hayalin nerede 
kesişip nerede birbirinden ayrıldığını 
kestiremez. Anlatıcının ve aynı ânda 
karakterlerin ironik tavırları her şeyi 
büyük bir sis kümesinin altında bıra-
kır. Bu da dile getirilen olaylara dair 
çoklu okumaları beraberinde getirir.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun di-
ğer öykülerine bakıldığında da, “Kut-
sal İttifak”, “Pencere Önümün Yolcu-
su”, “Basamaklar” gibi, aynı ironik 
tutumun devam ettirildiği görülebi-
lir. Öyküleri hem renklendiren hem 

de onları çizgi dışı yapan şey, burada 
yazarın bilinçli bir şekilde geliştirdiği 
tavır ve ironinin farklı biçimlerinden 
alabildiğine yararlanmasıdır. Sözel, 
durum ve dramatik ironiyi farklı 
öykülerde farklı şekillerde kullanan 
Saçlıoğlu, Yaz Evi’nin bütününe ba-
kıldığında ortaya baştan sona ironi 
ile yaratılmış bir metin çıkarmayı 
başarmıştır. Bu anlamda tıpkı Fethi 
Naci’nin yıllar önce söylediği gibi bu 
genç yazar, kendi kuşağı içerisinde 
diliyle, öykü evreni ve yarattığı ka-
rakterlerle dikkat çekmiş, edebiyatını 
bugüne dek geliştirerek kendisini da-
ima yenilemiş, her şeyi baştan ayağa 
geliştirmiştir.
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Güncel sözlükte “darbe” şöyle karşılık bulu-
yor kendine: Vuruş, çarpış; ülkede bir grup ta-
rafından örgütlü bir biçimde silah zoruyla bas-
kı kurularak veya seçim dışındaki demokratik 
usulleri kötüye kullanarak mevcut hükûmeti 
istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde 
yönetimi devirme işi. Ve bir de mecaz anlamı: 
“Birini kötü duruma düşüren, sarsan olay.” Zan-
nederim ki içinde bulunduğumuz coğrafyada en 
çok işte bu mecaz anlamıyla biliyoruz darbeyi, 
ilk elden onunla ilişkilendiriyoruz.

Türkiye, “darbe”den nasibini almış bir ülke 
-hem de bir defa değil. Fiziken ve ruhen yara-
lanmış bir halkız. Unutulmayan-unutturulma-
yan her acının, hem bireysel hem toplumsal 
boyutuyla Türk edebiyatına da yansıdığını gö-
rüyoruz; askeri darbelerle ilgili birçok kurmaca 
eser ortaya koyulmuş durumda. Bu eserleri “12 
Mart-12 Eylül” gibi bir başlık altında toplamak 
istesek ve “roman” türünde sınırlasak, aşağı yu-
karı şöyle bir liste çıkar karşımıza:

Yaralısın, Gülünün Solduğu Akşam, Odalarda, 
Deniz Gezmiş Anlatıyor, 47’liler, Çocukluğun So-
ğuk Geceleri, Gizli Emir, İsa’nın Güncesi, Güven 
I-II, Issızlığın Ortasında, Geç Kalmış Bir Ölü, 
Tartışma, Şafak, Yarın Yarın, Bir Düğün Gecesi, 
Ruh Üşümesi, Tutsaklar, Ateş Üstünde Yürümek, 
Sancı, Cambaz, Zor, Sisli Yaz, Gençliğim Eyvah, 
Büyük Gözaltı, Bir Avuç Gökyüzü, Yağmurun Yedi 
Yüzü, Ay Şarkısı, Şamanın Üç Soygunu, İkinci 
Adım, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Koşarken Ya-
vaşlar Gibi, Sevgili Arsız Ölüm, Mor Ötesi, Arzu 
Sapağında İnecek Var, Sis Kelebekleri, Bir Gün Tek 
Başına, Mavi Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türki-
ye, Tek Kişilik Ölüm, Kayıp Romanlar, Kuş Diline 
Öykünen... ve niceleri.

Hepsinin ayrı bir çıkış noktası, varoluş se-
bebi, hikâyesi ve sunulduğu bir zarf var elbet-
te. Bu yazının odağında yer alan, Mehmet Za-
man Saçlıoğlu’nun 2014 tarihli ve Yunus Nadi 
Roman Ödülü sahibi romanı General Uçtu, bir 
okur olarak benim için “nihayete eren” inti-

İNTİKAM ALINDI, 
GENERAL UÇTU

Beyza ERTEM
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kam hikâyesiyle ayrılıyor onlardan. 
Saçlıoğlu’nun romanı, okurda da bir 
“nihayet” hissi uyandırıyor; çekilen 
acıların kuşaktan kuşağa aktarıldığı-
nın altını çizerken bir yandan da bu 
aktarımın nasıl sonuçlar doğuraca-
ğını sorguluyor. Kanaatimce yazarın 
en kuvvetli olduğu nokta, metnini 
evrensel mahiyette kaleme almayı 
başarmış olması, ki hepsi; acı denilen 
şey de, baskı da, darbe de insan ayır-
mıyor.

Ortada darbe varsa, ondan sorumlu 
bir general de vardır. Saçlıoğlu’nun 
romanı işte bu generali işaret etmek-
te. “Başa gelen çekildi”, “Yaşandı bit-
ti”, “Olanlar oldu” mantığını devre 
dışı bırakarak, bir muhasebenin/inti-
kamın peşine düşmekte. Kabaca, 12 
Eylül Askeri Darbesi’nden yara almış 
bir ailenin, darbeci generalle hesap-
laşması diyebiliriz buna. Tabii, bu 
“bir aile”nin, birçoklarının temsilcisi 
olduğunu da ekleyerek.

*
Köy enstitüsü çıkışlı iki öğretmen, 

romanın başkişisi olarak yorumlaya-
bileceğimiz Harun Bey ve onun eşi, 
yıllarca ülkenin birçok noktasında 
hizmet verdikten, iyi ve ahlaklı öğ-
renciler/evlatlar yetiştirdikten son-
ra İstanbul’da çocuklarıyla birlikte 
hayatlarını sürdürürler. Darbe bu 
günlere denk gelir. Saçlıoğlu’nun 
romanında darbe günlerindeki so-
kaklar, sokak hayatı, ayrıntılarıyla 
tasvir edilir. Harun Bey’in çocukları 
üzerinden gelişen intikam hikâyesi 
de bu sokaklarda başlar. Nihayetin-
de çocuklardan biri yurt dışına kaçar 
ve hakkında devletle iş birliği yaptı-
ğı söylentileri çıkar; bir diğeri idam 
edilir; şehir dışında üniversite okuya-
nı işkenceye maruz kalır; ablalarının 
nişanlısıysa isminden kaynaklanan 
bir karışıklık sonucu işkenceye uğrar 

ve sonunda da öldürülür. Son kayıp-
sa yıllar sonra gerçekleşecek Harun 
Bey’in eşinin kaybıdır. Bu durumda 
sağ kalanlar -Almanya’ya giden Cen-
giz hariç-, Harun Bey ile kızı Yüksel 
İstanbul’da, oğulları Ömer ve Olcay 
ile onların aileleriyse Marmaris’te bir 
yaşam kurarlar. Daha sonra Harun 
Bey’le Yüksel, Ömerlerin yanına/Mar-
maris’e taşınırlar.

Marmaris, romanda alelade seçil-
miş bir mekân değildir. Harun Bey, 
hem kendi ailesine hem de onlar gibi 
onlarca aileye acı çektirmiş generali 
öldürmeyi, yitip gidenlerin intikamı-
nı almayı burada kafasına koyar. Tam 
da bu noktada general için ayrı, okur 
için ayrı bir sorgu başlar: Ceza, şahsi 
bir sistem midir? Olabilir mi?

İnsanın doğuştan “kötü” olup ol-
madığı, kötülüğün kaynağı ve insan 
kötülüğü yüzyıllarca tartışıldı. Bugün 
felsefede “kötülük problemi” ayrı bir 
başlık işgal ediyor. Bağlantılı olarak 
“suç” ve “ceza” kavramları da öyle. 
Her gün uyandığımızda haberlere 

bakmaya korktuğumuz bir çağdayız; 
biz yerimizde dururken taciz, psiko-
lojik ve fiziksel şiddet, katletme ha-
berleri anbean artıyor. Dolayısıyla, 
yine anbean verilen tepkiler de çeşit-
leniyor. Her bireyin kendine özgü bir 
cezalandırma sistemi var; bu durum 
evrensel ahlak yasasının ya da hukuk 
kurallarının geçerliliğinin sorgulan-
masına sebep olmakta. Bireyin kural-
larla olan ilişkisi ne kadar gevşerse, 
kendini “karar mekanizması” olarak 
o derecede otorite gördüğü aşikâr.

Bunlarla birlikte, “modern zaman-
lar”da meselenin farklı bir yöne gitti-
ğini de gördük: Kötü ama haklı kah-
ramanlarla tanıştık. Kötü ama “haklı 
gösterilenler”le de tanıştık. “Özünde 
iyi” de denebilir zannediyorum. İnsa-
nın yalnızca iyi ya da yalnızca kötü 
olmayacağı düşüncesinden hareketle 
oluşturulan anlatılar/filmler/hikâye-
lerde bu kötü kahramanların çocuk-
luk travmalarını okuduk/seyrettik. 
Bunları “dönüşüm hikâyeleri” olarak 
adlandırabiliriz; kitlelerin verdiği 
tepkileriyse “kitlesel merhamet” ola-
rak belki... Gelinen nokta aynı: “Yap-
tım ama neden yaptım?” Ve vicdanda 
iki oyuk: suç ve ceza.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu 1955 do-
ğumlu; yani 80 darbesi sırasında tam 
25 yaşında, gençliğinin baharında. 
Muhakkak gördüklerini, duydukla-
rını, tanıklık ettiklerini kurdu roma-
nında. Saçlıoğlu’nun, bu romanı, canı 
yanan bir insanın ne kadar vicdanlı/
ahlaklı kalabileceğini ya da vicdanı 
körleşen bir insanın masumiyetini/
haklılığını yitirebileceğini göstermek 
için kaleme aldığına ihtimal vermi-
yorum. Yine de romanın bir de bu 
gözle okunmasından yanayım. Gene-
ral Uçtu, bireyden topluma/toplum-
dan bireye uzanan çok, çok büyük 
acıların toplamı çünkü. Çocuğuna, 
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onu son kez gördüğünü bilerek sa-
rılmak, asla iyileşmeyecek yaralarına 
bakmak, bir hapishanenin demir ka-
pısında sabaha kadar onun ölüsünü 
teslim almayı beklemek... Acı bunca 
büyükken, acıtabilir mi insan?

Roman üzerine gerçekleşen bir söy-
leşide*, kötülük/vicdan ve intikam 
ilişkisini şu sözlerle anlatıyor yazar:

“Ben ve benden yaşlılar üç bü-
yük darbe yaşadılar Türkiye’de. 
Başka ülkelerde son elli küsur yıl 
içinde yaşanan bir dolusunu da 
duydular, gördüler, okudular. Çok 
insan güvenini yitirdi devlete kar-
şı. Onurlar kırıldı, ruhlar ve be-
denler yaralandı. Nefret duyguları 
intikam duygularına katıldı. Dedi-
ğiniz gibi, çocuklarını yitiren in-
sanlar çektikleri acıların hesabının 
sorulmasını beklediler hukuk sis-
teminden ama olmadı. Olamazdı 
da çünkü bu hesabı ancak hukuk 
geçmişleri temiz ve gerçek demok-
rat olan yönetimler sorabilirdi. İn-
tikam duyguları herkesin içinde 
bir yanardağ gibi kaldı. Hani denir 
ya, ‘elime geçse bir kaşık suda bo-
ğacağım’, hiçbirimiz boğamayız. 
İnsanlığımız bizi durdurur. Belki 
korkarız da ama asıl, içimizdeki 
iyilik bir başkasına kötülük yap-
mamızı engeller. Bu kötülük, ‘dev-
letin yüce çıkarları için’ kılıfıyla 
Osmanlı’dan beri genellikle kişisel 
çıkarlar için yapılmakta olsa bile 
onu başka bir kötülükle yok etmek 
istemeyiz. Hepimizde doğal bir 
adalet duygusu vardır ve bu duygu 
şiddetle zedelendiğinde intikamı 
düşünebiliriz. İntikamı engelleye-
cek tek çare adaletin kamu tarafın-
dan sağlanmasıdır. Bu roman, inti-
kamı anlatırken sorguluyor da. Bir 
kişisel hesaplaşmanın genişlediği-

ni ve istenmeyen sonuçlara ulaş-
tığını görüyoruz. Yazarken beni 
yönlendiren kendi duygularımdan 
çok karakterlerin bu durumda ne-
ler yapacağına ilişkin merakım ve 
kurgusal bir tür kaderin oyunlarıy-
dı. Adalet zamanında ve doğru ola-
rak yerini bulmazsa kişisel hukuk 
arayışları kaçınılmaz olur. ‘Geci-
ken adalet adaletsizliktir’ sözünü 
hepimiz biliriz. Her durumda çare 
yine hukuktur aslında, ama insan 
duygularıyla oynanmaz. Toplum-
ların da kişilerin de tahammül sı-
nırları vardır. Harun Bey karıncayı 
bile ezemez ama bu Generali gözü-
nü kırpmadan öldürebilir. Hangi-
miz zaman zaman bu düşünceleri 
paylaşmayız? Yöneticilerin görev-
lerinden en önemlisi adaleti ger-
çekleştirerek toplumsal barışı ve 
mutluluğu sağlamaktır.”
Şunu da eklemeli: Romandaki ge-

neral, “pişman” ya da “düşmüş” gös-
terilmiyor. Darbe zamanındaki doğ-
rularıyla yaşadığı günkü doğruları 
aynı; hâlâ kibirli ve otoriter:

“General derin bir soluk aldı:
‘Böyle konuşmak kolay. Sen o kol-

tuğa otursaydın da Türkiye’nin ne 
şartlar altında olduğunu istihbarat 
raporlarından alsaydın görürdüm ne 
yapacağını. Ben hiçbir şeyi danışma-
dan yapmadım, üstelik de sana bunun 
için hesap verecek değilim. Oğlunun 
ölümüne üzüldüm, çok kişi yakınını 
kaybetti ama bunlar kaçınılmazdı. 
Kaç defa söyledim televizyonlardan, 
mecbur olmasaydık yapmazdık diye. 
Memleketin ne tehditler altında oldu-
ğunu biz de devletin başına geçince 
öğrendik. Ama bildiklerimizi halka 
anlatamazdık, bu yüzden bazı karar-
ları almak zorunda kaldık.’”

Generalin sözleri, onun genel tavrı, 
romanda içi oyulan bir diğer mesele; 
yine insan kötülüğüyle ilişkilendirile-
bilir elbette. Zaman geçiyor, koşullar 
değişiyor; doğrular ve yanlışlar aynı 
yerde duruyor -mu? Devlete duyulan, 
darbe sonucu kaybedilen o güven, 
zamanla tazeleniyor mu? Adalet ha-
kikaten mutlaka ama mutlaka yerini 
buluyor mu?

General Uçtu, bir devrin panorama-
sı; toplumsal belleğin edebiyata aksi-
nin iyi bir örneği. Romanın sonunda 
yer alan “Zamansal Dizin” de hem 
okurun ilgisini ayrıca çeken hem de 
gerçeklik-kurmaca ilişkisini temsil 
eden bir “oyun”. Bu kısım, “Romanın 
Gerçekliği, Yazarın Gerçekliği, Yaşa-
mın Gerçekliği” şeklinde başlıklan-
dırılmış; tam da tarihi bir gerçeğin, 
kurmacanın malzemesi oluşuna yara-
şır bir şekilde.

Saçlıoğlu, bu yazıda bahsettiğim 
söyleşiyi “Bir gün mutlaka...” diyerek 
bitiriyor; ben de bahsi böyle noktala-
mak isterim: Bir gün mutlaka.

* http://saclioglu.com/soylesi-elif-sahin-hamidi.html
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Şiir ve öyküye paralel olarak novella ve roman 
da yazan, ele aldığı her türe kendisinden bir şey-
ler katmayı başarabilen nadir yazarlardan/şairler-
den birisi olan Mehmet Zaman Saçlıoğlu, ilk kez 
2014 yılında yayımlanan romanı General Uçtu’da 
yine farklı bir anlatım tarzı ve hikâyeyle okuyu-
cularını şaşırtmayı başarır. Saçlıoğlu edebiyatı içe-
risinde de farklı bir yere konumlanan bu roman, 
işlediği konu ve izleklerle yazarın günü için nasıl 
bir eğilim ve düşünce ile hareket ettiğini de bolca 
düşündürür.

Ana hatlarıyla dışarıdan bakıldığında bir 12 Ey-
lül romanı gibi duran General Uçtu, aslında içinde 
birçok farklı konuyu barındıran, 12 Eylül dönemi-
ni anlattığı kadar bu sürecin önünde ve arkasında 
neler yaşandığını da imleyen bir eser. Romanın 
ana kahramanı Harun Karakoç ve ailesinin ba-
şından geçenlerin işlendiği eserde, bir ailenin na-
sıl bile isteye yok edildiği, tiranlığın peşinden ne 
denli korkunç olaylar silsilesi getirdiği vurgulanır. 
Bu anlamda bir tür dönem tanığı olarak da görü-

lebilecek Saçlıoğlu, Türkiye’nin yakın dönemde 
başından geçen büyük bir olayını, bütün ülkeyi 
dümdüz eden askerî bir darbeyi merceğine alır, 
onu işler, konuyu derinlemesine eşeler. Nihaye-
tinde ise ortaya parçalanmış bir aile, insan, benlik, 
ülke ve toplum çıkar. Bir şey yok edildiğinde on-
dan geriye hiçbir şey, herhangi bir iz bile kalmaz.

Federico Garcia Lorca, meşhur Kanlı Düğün’ün-
de şu sözleri sarf eder: “Sen zamanla yaralar iyile-
şir, duvarlar insanı saklar sanıyorsun ama öyle de-
ğil, öyle değil. Bir şey insanın yüreğine yerleşince 
kimse onu yerinden sökemez.” Lorca’nın onlarca 
yıl önce söylediği bu sözler, Mehmet Zaman Saç-
lıoğlu’nun General Uçtu’da yarattığı Harun karak-
terini de farklı açılardan gösteren oldukça önemli 
bir ifadedir. Romanın ana kahramanı Harun, iyi bir 
aileden gelen, iyi bir eğitimden geçmiş, Cumhuri-
yet idealleriyle büyümüş, vatanına, milletine fay-
dalı olmaya çalışan, tüm enerjisini ülkesini daha 
ileriye taşımaya vakfeden biridir. Öyle ki idealle-
rinden hiçbir zaman ne şartla olursa olsun vazgeç-

GENERAL UÇTU 
AMA NEREYE KONDU?

Ali GENCE
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meyen Harun, tıpkı kendisi gibi biriyle 
evlenir ve ailesini de bu ülkü etrafında 
inşa eder. Her şey ama her şey kendisi-
ni devlet için feda etmeye, ülkeyi, onun 
değer ve güzelliklerini ileriye taşımaya 
hizmet etmek içindir. Harun’un bütün 
dünyası ana hatlarıyla bundan ibarettir.

Romanın ana izleğinde ve başlangıç 
noktasında Harun ile eşi Tomris vardır. 
Her ikisi de cumhuriyet idealleriyle 
yetişmiş olan bu iki insan evlenmiş, 
kendileri gibi ülküleri olan dört evlat 
yetiştirmişlerdir. Harun’un doğumu, 
çocukluğu, eğitimi, evliliği, aile kuru-
şu, baba oluşu, çocuklarının karakter 
yapısı, aldıkları eğitim, eğilimleri ve 
geleceğe dair beklentilerinin açıkça 
ifade edilmesiyle gelişen roman, her 
bir kahramanı kendi çizgisi içerisinde 
değerlendirir. Burada anlatıcının asıl 
tavrının romanda yer alan tüm kahra-
manları okura alabildiğine tanıtmak ol-
duğu ve her birine ayrı bir önem atfet-
tiği görülür. Örneğin Yüksel de Cengiz 
de Harun da Murat da anlatıcı için aynı 
derece önemli kahramanlardır çünkü 
her biri ancak kendi hikâyesi ile var 
olabilecektir. Dolayısıyla anlatıcının 
her bir kahramana belirli bir mesafe-
den yaklaştığı söylenebilir. Bu da hiçbir 
kahramana haksızlık etmeden, hepsini 
belirli ölçülerde ön plana çıkarmaya 
olanak tanır. Bu yüzden de bu romanın 
sadece Harun ile ilgili değil, daha geniş 
bir ölçekte Harun’un ailesiyle de ilgili 
olduğunu söyleyebiliriz. General Uçtu, 
bu çok kahramanlı yapısıyla dikkat çe-
ker ve kendi özerkliğini kazanır.

General Uçtu, birçok açıdan bir af-
fetme, adaleti arama ve kişinin kendi-
siyle yüzleşme romanı olarak görüle-
bilir. “Af” ve “ceza” belki de buradaki 
en önemli konu başlıklarıdır. Mehmet 
Zaman Saçlıoğlu’nun da 1980 askeri 
darbesi üzerinden tartışmaya açtığı bu 
konu, beraberinde birtakım alt başlık-

ları da sürüklemiş, zamanla romanın 
sınırlarını genişletmiştir. Tıpkı Dosto-
yevski’nin Suç ve Ceza’da, Karamozov 
Kardeşler’de, Budala’da, Kumarbaz’da 
yaptığı gibi suç ve suçluluk, utanç ve 
utanma etiği, kayıp ve kepazelik bura-
da da iç içe geçer. Affetme arzusu veya 
ceza verme etiği General Uçtu’nun ana 
izleği olur. Mesela roman boyunca Ha-
run’un içindeki öfke hiç geçmez. Peki 
bu öfkenin temelinde ne vardır? Harun 
ne ister? O, bir anlamda affetme eşiğini 
çoktan geçmiş, adalet peşinde koşan, 
adaleti de (kimi özel sebeplerden dola-
yı) kendi elleriyle sağlamaya çabalayan 
bir kahramandır. Bunun da en temel 
nedeni darbe müsebbiplerinin ceza-
landırılmaması ve toplumun hayatına 
hiçbir şey olmamış gibi devam edebil-
mesidir. Oysa 1980 darbesi birçok şeyi 
yerinden oynatmış, toplum dinamikle-
riyle beraber Harun gibi birçok insanın 
ailesini, yuvasını, hayatını da al aşağı 
etmiştir. Harun’un çocukları da bu 
süreçte ya yurtdışına kaçmış ya yalan 

yanlış yargılamalarla idam edilmiş ya 
da ağır işkencelerin ardından serbest 
bırakılmıştır. Devlet, halkını koruya-
cağı yerde ona zulmetmiş, bu sürecin 
peşinden gelenler de öncekilere hiç do-
kunmamıştır. İktidar değişse de iktidar 
mekanizması tüm dişlileriyle ona takı-
lan herkesi öğütmeye devam etmiştir. 
Bu yüzden de darbe sonrasından geriye 
yalnızca küçük insan parçaları kalmış, 
onlar da zamanla yitip gitmiştir.

Artık hayatının son dönemine doğ-
ru Marmaris’te bir hastane odasında 
yatarken görülen Harun, darbenin 
müsebbibi Kenan Evren ile aynı top-
raklarda, aynı coğrafyada, aynı bölgede 
yaşamını sürdürmektedir. Oyun içinde 
oyun prensibiyle geliştirilen ve roman 
içerisinde önemli bir yer tutan tiyatro 
oyunu da burada devreye girer. Ha-
run ile çevresi arasında cereyan eden 
bir oyun, okuyucunun gerçek ile olan 
münasebetine doğrudan bir saldırı ola-
rak görülebilir. Kökenini Harun’un ha-
yallerinden alan bu oyun, o ve çevresi 
tarafından oynanmaya çalışılır. İsimsiz 
bir general ile kurulan diyaloglar, su-
ikast girişimleri, hayali yargılamalar, 
hesaplaşmalar, affetmeler, cezalar, tu-
tanaklar… Geçmişe dair ne varsa bir 
tür oyun düzeneği içerisinde Harun ve 
çevresindekiler tarafından gün yüzüne 
çıkarılır. Romana farklı bir soluk geti-
ren bu bölümler, metin içerisinde me-
tin gibi de okunabilir, kitabın tekliğini 
kırmaya yönelik bir girişim olarak da… 
Nihayetinde her şeyden önce burada 
önemli olan, gerçek ile kurgunun iç 
içe geçmesi ve okuyucuyu şaşırtmaya 
yönelik bir hamle içermesidir. Burada 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun roman 
sınırları içerisinde okuyucuyu şaşırt-
maya yönelik hareket ettiğini söyleye-
biliriz.

Devrim, devrimin ne olduğu ve bu 
fikrin nasıl geliştiği romandaki en 
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önemli konulardan birisidir. Belki de 
yazarın bütün bir romanı bu tartışma-
lar etrafında geliştirdiği söylenebilir. 
Örneğin Harun’un büyük oğlu “dev-
rim” üzerine verdiği bir nutukta şu 
keskin cümleleri kullanır: “Devrimci 
ahlak bizlerden eşitlik içinde ve yalnız-
ca emeğimizin karşılığını alacağımız 
bir yaşama biçimi ister. Komünizmin 
son evresinde, tam bir eşitlik ve bolluk 
olacaktır. İşte o zaman insanlığın altın 
çağını yaşayacak dünya. Bizlere düşen 
görev, o güne dek birer nefer gibi çalış-
mak, belki birkaç kuşak olarak çocuk-
larımız ve bu altın devir için kendimizi 
feda etmektir.” Öyle ki bu ifadelerin 
birçok açıdan Harun ve ailesinin fikir-
lerini doğrudan yansıttığını söyleye-
biliriz. Harun da çocukları da devrim 
fikri adına kendilerini feda etmeye 
hazır tiplerdir. Ancak romanın başarı-
sı da aslında bu konunun daha sonra 
yeniden tartışmaya açılmasından gelir. 
Romanın sonuna doğru rüzgâr tersine 
döner ve başta hedeflenen devrimin 
nasıl zamanla anlamını yitirdiği, bir za-
manlar uğruna hayatların feda edildiği 
ilkelerin nasıl çıkarcı çeteler tarafından 
talan edildiği anlaşılır. Cumhuriyetin 
büyük bir özveri ile inşa ettiği, birçok 
insanın kendisini uğruna feda ettiği 
ülküler, iktidar arzusundaki kimseler 
tarafından talan edilir, geriye hiçbir 
şey bırakılmaz. Tam da bu noktada işte 
kasetin artık başa sardığı ancak artık 
suyun başka bir yöne doğru aktığı fark 
edilir. Harun da ailesi de hayatlarını bir 
hiç uğruna geçirdiklerini, onca müca-
deleye rağmen sonunda kaybettiklerini 
fark ederler. Bunu söz gelimi isimsiz 
generalin kurduğu şu cümleler üzerin-
den yorumlamak mümkündür:

“Böyle konuşmak kolay. Sen o kol-
tuğa otursaydın da Türkiye’nin ne 
şartlar altında olduğunu istihbarat 
raporlarından alsaydın görürdüm ne 

yapacağını. Ben hiçbir şeyi danışma-
dan yapmadım, üstelik de sana bunun 
için hesap verecek değilim. Oğlunun 
ölümüne üzüldüm, çok kişi yakınını 
kaybetti ama bunlar kaçınılmazdı. 
Kaç defa söyledim televizyonlardan, 
mecbur olmasaydık yapmazdık diye. 
Memleketin ne tehditler altında ol-
duğunu biz de devletin başına geçince 
öğrendik. Ama bildiklerimizi halka 
anlatamazdık, bu yüzden bazı karar-
ları almak zorunda kaldık.”
Devlet nedir ve kim için vardır? Dev-

let mi millet, millet mi devlet içindir? 
Halk neyi bilir, devlet neyi? Tüm bu 
sorular roman boyunca cevabını arar, 
peki onlara bir cevap bulunabilir mi? 
İşte bütün mesele de biraz burada ya-
tar. Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ki-
tap boyunca üzerinde durduğu, yer yer 
işaret de ettiği konu başlıklarının bir 
bölümü bunlardır. Peki kişi ailesini, 
benliğini, varlık sebebini kaybettikten 
sonra yaşamına nasıl devam edebilir? 
(Ancak bir ölü olarak…) Harun da 
ailesi de bir noktadan sonra artık ruh-
ları çekilen bedenler gibi yaşamlarına 
devam etmek zorunda kalırlar. Tıpkı 
General gibi, Marmaris’te… Hikâye-
nin ironisi de buradan gelir, Marmaris 
kendi içinde oldukça anlamlı bir yerde 
durur.

Bir aile nasıl parçalanır? Bunu Harun 
ve ailesi üzerinden kısaca şöyle anlat-
mak mümkündür: Her şey yolunday-
ken damat adayı bir isim karışıklığıyla 
tutuklanır, ağır işkencelerden geçirilir 
ve nihayetinde öldürülür. Devrimci ve 
inatçı bir oğul, salt düşüncelerinden 
vazgeçmediği için iktidar sahiplerince 
katledilir, cesedi sabaha kadar hapisha-
nenin önünde bekletilen babaya sabah 
teslim edilir. Yine yakalanmaktan kor-
kan ve kardeşlerinin başından geçen-
lerden etkilenen bir başka oğul yurt 
dışına kaçar ve ailesini arkasında bı-

rakır. Böylece tutuklamalarla, idam ve 
işkencelerle bir aile kökünden sarsılır, 
ailenin her bir ferdi dünyanın bambaş-
ka bir ucuna fırlatılır. Roman boyunca 
tüm bu hikâyelerin nasıl bir soğukkan-
lılıkla vücut bulduğunu okurla buluş-
turan Saçlıoğlu, darbenin ve darbe sü-
recinin kanlı, korkunç, vahşi yüzünü 
hikâyesinin merkezine almış olur.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun ilk 
kez 2014 yılında yayımlanan romanı 
General Uçtu, 12 Eylül sürecini öncesi 
ve sonrasıyla Harun üzerinden anlatan, 
onun kendi felaketinin ailesini de nasıl 
peşinden sürüklediğine işaret eden, bir 
ailenin, toplum ve bütünleşmenin ikti-
dar sahipleri tarafından nasıl lime lime 
edilebileceğini gösteren bir eserdir. Ro-
manı başarılı bir dil ve hikâye üzerine 
inşa eden Saçlıoğlu, tıpkı öykü ve şi-
irlerinde olduğu gibi burada da kendi 
benliğini, kendi sanatçı kimliğini so-
nuna kadar konuşturmuş, nihayetinde 
okuyucu için ortaya oldukça ufuk açıcı 
bir eser çıkarmıştır.
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Her biri birbirinden güzel ve özgün eser-
leriyle, aldığı birbirinden değerli ödüllerle 
edebiyat dünyamızdaki ustalar arasıda yerini 
almış değerli bir yazar Mehmet Zaman Saç-
lıoğlu. Yazımın amacı Sur ve Gölge özelinde, 
yazarın bunca sene edebiyat ve sanat adına 
verdiği emeğe, gösterdiği çabaya dikkat çek-
mek.

Edebiyatla ilişkisi on beş yaşında başlayan 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu, eserlerini otuzlu 
yaşlarında yayımlamaya başlamış. Kendisi-
ni büyülü gerçekçilik anlayışına yakın gören 
Saçlıoğlu, yazma serüvenini güzel sanatlar 
alanındaki akademisyenliği ile beraber sür-
dürmüş. Yazarın güzel sanatlar alanındaki uz-
manlığı ve birikimi belirgin bir biçimde yan-
sımış eserlerine.

Bir söyleşisinde, gelişimini okuldan fırsat 
buldukça kurduğu hayallerin sağladığını be-
lirten Saçlıoğlu, hukuk fakültesini bir puanla 
kaybedip güzel sanatlar fakültesini kazanma-

sını bir şans olarak görmüş. Bu sayede güzel 
sanatların birçok alanıyla ilgilenebilme fırsatı 
bulmuş. Kitapların çok okunduğu bir ailede 
yetişen yazar, iyi kitaplar okuyarak büyümüş. 
Hâlâ hayal kurmaktan geri durmayan, müz-
min bir hayalperest olan yazarın hayal dünya-
sının zenginliği eserlerine de yansımış.

İlk basılı eseri Sarkaç adlı şiir kitabının ar-
dından, yoluna öykü ve romanla devam eden 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu; “Topaç” adlı öykü-
süyle 1998 Milliyet Haldun Taner Öykü Ödü-
lü’ne, Yaz Evi adlı kitabıyla 1993 yılında Yunus 
Nadi Öykü Ödülü’ne ve 1994 yılında Sait Faik 
Hikâye Armağanı’na, General Uçtu adlı roma-
nıyla 2014 yılında Yunus Nadi Roman Ödü-
lü’ne layık görülmüş. Dil ve anlatıma büyük 
özen gösteren, üzerinde oldukça çalışılmış ve 
emek verilmiş eserler kaleme alan Saçlıoğlu, 
Türkçeye gösterdiği özen nedeniyle, 2012 yı-
lında, fazlasıyla hak ettiğini düşündüğüm “Dil 
Derneği 80. Yıl Onur Ödülü”nü almış.

SUR VE GÖLGE’NİN 
ANLATTIKLARI

Yunus ÇİNÇİN
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Yazarın büyük bir keyif ve ilgiy-
le okuduğum her biri birbirinden 
özgün ve güzel, içlerinde ödüllü 
eserlerin de olduğu kitaplarından 
hangisi hakkında yazacağıma bir 
türlü karar veremedim. Sonunda, 
bir Hataylı olarak beni de yakından 
ilgilendiren, keyifle okuduğum “Yü-
zün Tamamlayıcısı” öyküsünün de 
yer aldığı Sur ve Gölge adlı kitapta 
karar kıldım. Öykü kitaplarında 
farklı anlatım biçimlerini deneyip 
farklı konuları işleyen yazarın her 
öyküsü, öyküye ilişkin genel tutu-
munu da yansıtıyor. “Sur ve Gölge” 
kitabında yer alan üç öykü, yazarın 
öykücülüğüne ilişkin ipuçları da 
barındırıyor.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu, kitaba 
da ismini veren ilk öykü Sur ve Göl-
ge’yi kendisi gibi “Sait Faik Hikâye 
Armağanı” sahibi, değerli öykücü-
lerimizden Nursel Duruel’e ithaf 
etmiş. 

Sur ve Gölge İstanbul’un çok kül-
türlülüğünü, çok sesliliğini, tarihe 
eşiklik ve farklı toplumlara beşiklik 
edişini tam anlamıyla anlatan çok 
boyutlu bir öykü. Bir akşamüstü, 
insan sarrafı Barba’nın Kumkapı’da-
ki Karabıçak Meyhanesi’nde hafta 
sonu yoğunluğu sürerken Barba, işe 
gelmeyen bulaşıkçı Ömer’in yolunu 
gözler. Ömer, askerlik arkadaşı Lan-
galı  Rum  Kostas’ın verdiği fikirle, 
Barba’nın meyhanesinde bulaşıkçı-
lığa başlamış, çalışkanlığı ve pra-
tikliğiyle Barba’ nın beğenisini ve 
güvenini kazanmış bir gençtir. Çal-
gı çalana saygı duyan Barba, Ömer’i 
beklerken meyhanesinde müzik ya-
pan Rus ikili; Çingene saz takımı ve 
bir Rum, bir Ermeni ve iki Türk’ten 
oluşan Türk sanat musikisi grubu, 
sırayla meyhaneyi ziyaret ederler. 
Meyhaneye gelenler arasında ka-

ranlık işler çeviren ve gerçekleşti-
receği uyuşturucu kaçakçılığının 
ayrıntılarını  meyhanede  bekleyen 
polislerle görüşecek  Çakal Agop 
da vardır. Barba’nın meyhanesine 
gelenlerden biri de Barba’nın ayaklı 
meyhanenin torunu dediği, Ömer’in 
oturduğu evin sahibi, emlak zengini 
Moitz’dir.

Öykünün “Kumkapı, Surun Be-
şinci Kapısı” başlıklı ikinci bölü-
münde, meyhaneye gelip gidenlerin 
ve meyhane çalışanlarının hayat-
ları eşliğinde, Kumkapı’daki farklı 
milletlerden insanların bir arada, 
uyumlu yaşayışı, III. Selim’in Türk 
musikisine katkısı, meyhane kültü-
rü, İstanbul’un beşinci kapısı Kum-
kapı’ nın Fatih’e kadar uzanan tari-
hi hakkında bilgiler ediniriz.

“...Kumkapı, eskiden beri balık-
çılık ve meyhanecilikle ünlüdür. 
İstanbul’da balığın olduğu yerde 
rakı vardır. Rakının olduğu yerde 
meze, bu üçünün olduğu yerde de 
müzik. Bunlar meyhanede bir ara-

ya gelir, bir daha da birbirlerinden 
ayrılmazlar. Hele Kumkapı’da...Ba-
lığın en tazesi, mezenin en lezzetli-
si, müziğin en coşturanı, rakının en 
güzeli burada, havanın kararmaya 
başladığı saatlerde ortaya çıkar, gün 
ağarana kadar da başköşede olur...” 
(s.15)

Marmara surlarının en önemli 
yerleri, otuz altı sur kapısının dı-
şındaki kentten başka bir çıkış yolu 
olan gölge de anlatılır öyküde. Tev-
fik Fikret’ in “Sis” şiirinde geçen, 
“... ey bin kocadan kalan el değme-
miş dul...” mısrasını da hatırlatan 
bir ifadeyle bahsedilir gölgeden.

“Gölge ne sur dinlerdi ne kapı ne 
hendek. Kaç imparatordan, kral-
dan, padişahtan artakalan, rehavet 
içindeki işveli bir dul gibi Marmara 
boyunca uzanan bu kentin üstün-
de dolaşmayı severdi gölge. Çok az 
kişi bu yaşlı dulun gölgesini tanırdı. 
Yaşlı dulun binlerce kılığı ama ken-
dini ele veren tek bir gölgesi vardı. 
Gölgesi onun farklı dinlerden, kül-
türlerden aldığı milyonlarca kur-
banın katkısıyla derinleşmişti...” 
(s.17)

Yaşlı dulu surların içinde ilk fark 
eden hasta yatağındaki İmparator 
Zenon’un başına gelenlerle devam 
eder öykü. Kentte herkes dulun 
gölgesini konuşmaktadır. Karısı 
Kraliçe Ariadne ve karısının sevgi-
lisi tarafından lahdine diri diri ko-
nulunca cinnet geçirerek kendi kol-
larını ısırıp parçalayan Zenon’un, 
lahdin içinden, “Gölgeye bakmayın, 
gölgeye bakmayın,” diye bağırdığını 
duyduklarını belirtir iki asker.

Öykünün ulaştığı Khalkedon’un 
gerçek körü, her bilgiyi bilen kâhi-
ni, “Gölgenin gücü yoktur, gölge-
nin gücü yoktur. Işık yoksa gölge 
de yoktur. Suçu ışıkta arayın. Yanlış 
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ondadır. Aslında sur da yoktur. Sur, 
sözdedir. Suru sözde arayın. Surun 
kapıları sözle açılır...” (s.19) der.

Öykünün “Kapının Gizli Suru 1: 
Hymen, Düğün...” başlıklı üçüncü 
bölümünde, Ömer’le adını bilmeyip 
Leyla dediği Karin’in halk hikâyele-
rinde yaşanan aşkları andıran ilişki-
leri anlatılır.

Ömer, her seferinde evinin önün-
den geçip ilerideki tren istasyonu-
na giden, orada gelip giden trenle-
ri seyredip denize, sisler içindeki 
ufka bakan, dönüşünde yine evinin 
önünden geçip yukarılarda bir yer-
lerde gözden kaybolan kızın bu defa 
kendisini takip eden bir sarhoştan 
kaçıp kapısının önünde durduğunu 
fark eder. Görünce etkilenip he-
yecanlandığı kızı, onu takip eden 
sarhoştan korumak için evine alan 
Ömer’le adını bilmediği kız birbir-
lerinden etkilenip birlikte olurlar.

“İkisinin de dudaklarına ilk kez 
bir başkasının dudağı değmişti. İki-
si de ilk kez kendilerinin bildikleri 
yerlerini başka birine açmışlardı. 
Hiç konuşmadılar...” (s. 24)

Karin, adını bilmediği için ken-
disine şaka yollu “Leyla” diyen 
Ömer’e, “Ben senin Leyla’nım. Beni 
götür buralardan,” der.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun, 
halk hikâyelerinde sıklıkla görülen 
farklı dinlere mensup iki sevgilinin 
arasında yaşanan ve ilk görüşte ge-
lişen aşk motifini öyküde ustalıkla 
kullandığını izleriz. Saçlıoğlu’nun 
öykülerinde sıkça gördüğümüz ve 
yazarın genel tavrı olarak da ifade 
edebileceğimiz bir durum da yaza-
rın zamanı ve mekânı bir bütünlük 
içinde ele alıp geçmişi bugünle, bu-
günü yarınla ilişkilendirmesidir.

Öykünün, “Kapının Gizli Suru 2: 
Pharmakon, İsrafil...” başlıklı bölü-

münde, iki sivil polis ile Çakal Agop 
ve yanındakiler Barba’nın meyha-
nesinde rakı içerken garsonlardan 
Avadis, dudak okuma becerisiyle 
anladığı Çakal Agop ve ekibinin 
eroin sevkiyatını engellemek için, 
böcek zehiri kattığı suyu Agop’un 
ve adamlarının rakılarına koyar. Bu 
arada, Barba tarafından içki ikram 
edilip ağırlanan Kemancı Kirkor 
ve arkadaşları, Padişah III. Selim’in 
şarkılarını icra ederler. Çingene 
müzik grubunu da masalarına davet 
eden Kirkor ve arkadaşları, onlarla 
da müzik yapar. Müzikleri meyha-
nenin sınırlarını aşıp Kumkapı’ya 
yayılır ve sevişmekte olan Ömer ve 
Leyla’ ya ulaşır.

Öykünün son bölümü, “Kapının 
Gizli Suru 3: Supplement, Taş...” 
kısmında, rüzgârın taşıdığı sesler, 
eski beşinci kapının yanındaki sur 
kulesine ulaşır. Üstü surların maz-
gallarına kadar kumla, molozla dol-
muş olan kulenin altında, kimsenin 

bilmediği birkaç metrelik oyuğa 
doğru açılan delikten dışarı süzülen 
karanlık, havada uğursuz ve derin 
bir gölge yaratır. 

Meyhaneden gelen müziğin hava-
da açtığı yarığı izleyerek meyhane-
nin önüne ulaşan karanlık, kapıda-
ki sarhoşu içine alır. Sarhoş, Çakal 
Agop’a kızının Ömer’in evinde ol-
duğunu haber verir. Barba’nın uya-
rısıyla Avadis Agop’tan önce evine 
gidip Ömeri uyarır. Ömer, Karin’i 
de alarak odasını terk eder. Surların 
hemen ardındaki sahil yolunda bir 
taksiye binerek Langa’daki Kostas-
ların evine sığınma, oradan Karin’le 
memleketine gitme planları yapan 
Ömer taksi bulamaz. Surların içi-
ne dönmek zorunda kalan Ömer 
ve Karin, surun kulesinin altında-
ki kapıda az önce açılmış delikten 
içeri girerler. İki sevgilinin sonunu, 
öykünün sonunda Khalkedonlu kâ-
hinin gördüğü düşten öğreniriz.

“Bir Başka Işık” Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu’nun, “İstlantisli dostla-
rımdan Semih Gemalmaz’a ve Atila 
Ergür ile Türkel Minibaş’ın anıları-
na...” ithafıyla başlayan ütopik un-
surlar barındıran öyküsü.

Öyküde, eylül ayının son günle-
rinde Moda’da bir çay bahçesinde 
oturmuş, çoktandır aklında kurdu-
ğu öyküsünü kâğıda geçiren bir ya-
zarın başından geçenler anlatılıyor.  
Öykü, yazarın önündeki manzarayı 
izlerken bir ara çevrenin farklı bir 
ışıkla boyandığını görmesi ve karşı-
sındaki masada kendisine korkuyla 
bakan bir adamla kurduğu diyalo-
ğun ardından yaşananlarla gelişiyor.

Yüz ifadesinden kendisinden 
korktuğunu düşünüp yanına gittiği 
adamın ne yazdığını sorması üze-
rine öykü yazdığını belirten yazar, 
“Yazarsınız demek,” diyen adama 
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cevap vermeye devam eder:
“Evet, yazmaya çalışıyorum işte,” 

dedim biraz utanmış. Birçok yayım-
lanmış kitabım olmasına karşın ya-
zar mısın diye soranlara şöyle gög-
sümü gere gere yazarım, demeyi bir 
türlü beceremiyordum. Yazdıklarıy-
la övünenlere, iki kitap yayımlatıp 
kendini yazardan sayanlara duydu-
ğum kızgınlık, yazarım dememi hep 
engellemişti. Bir arkadaşım beni sü-
rekli “Fazla tevazu gösterme gerçek 
sanırlar, bak kaç kitabın, ödülün 
var, millet senin onda birin kadar 
olmadan kendini nasıl satıyor,” di-
yerek eleştiriyordu ama nedense 
bu huyumdan vazgeçmemiştim... 
(s.53)

Öykünün yazar kahramanının 
kendisinden korktuğunu düşün-
düğü adama verdiği cevap; metin 
kurmaca, yazar öykü kahramanı da 
olsa bence tam da Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu’nun yazarlık anlayışını, 
yazarlık konusundaki duruşunu 
yansıtıyor. Bu bağlamda, yazarın 
neredeyse tüm eserlerini okumuş 
biri olarak,  kimi zaman yazarın da 
bilinçli tercihi olduğunu düşündü-
ğüm, öykünün kurmaca dünyasıyla 
gerçeğin  örtüştüğünü ifade ede-
bilirim. Mehmet Zaman Saçlıoğ-
lu’nun öykü yazmasını bir çocuğun 
uçurtma uçurmasına benzetebiliriz. 
Uçsuz bucaksız bir hayal ve imge 
dünyasında uçan öykü uçurtması-
nın ipi, içindeki çocuk hâlâ kıpır 
kıpır olan yazarın elinde gerçekle 
bağ kurar.

Adam, “Ben edebiyattan biraz 
anlarım. Bizim orada, edebiyat çok 
güçlüdür. Hiçbir yerde bulamayaca-
ğınız kitaplar bizim orada vardır,” 
der ve isminin Kemal Ağaçlar ol-
duğunu öğrendiği yazara, eserlerini 
okuduğunu belirtip bizim ora dedi-

ği yer hakkında bilgi verir.
“Şimdi, size bizim oradan biraz 

söz edeyim. Orası her yerdedir; 
buradadır, uzaktadır, dediğim gibi 
bakışlarınızla somutlaşır ya da kay-
bolur gider. Oraya girmek bir tür 
bizim oranın vatandaşlığına geç-
mek gibidir. Sonra oradan çıkmak 
zordur. Bizim oranın çeşitli adları 
da vardır. Daha doğrusu neredey-
seniz oranın adını alır. Örneğin bu 
kentin eski adı Konstantinopolis’ti 
ama o zaman da içinde bir Konstan-
tis vardı. İstanbul olduktan sonra 
bizim oranın adı da değişti, İstlantis 
oldu.” Tam bu noktada gülmüşüm 
ki, adamcağız bana bir garip bak-
tı, gücenmiş gibi: “Söylediklerime 
inanmıyorsunuz, çünkü kendinizi 
bir türlü bir öykü dinler gibi rahat 
bırakmıyorsunuz. Doğru yanlış, ger-
çek hayal gibi ölçütler sizi rahat bı-
rakmıyor. Bir öyküyü nasıl aklınızla 
okuduğunuz kadar sezginizle de 
okursanız beni de öyle dinleyin, de-
deniz size bir masal anlatıyor gibi. Bi-
raz rahat olun beni dinlerken... (s.61)

Öykünün bu bölümünden son-
ra, biz okuyucuları daha da ilginç 
ütopyalar bekler. İsminin Selim 
olduğunu öğrendiğimiz kahraman, 
bizim ora dediği İstlantis’in özellik-
lerini anlatmaya devam eder.

“Bizim orada insanlar aynı yaşa 
kadar yaşar. Bu yaşı zamansal bir 
yaş olarak görmeyin. Bu, bir kü-
pün suyla dolması gibidir. Herkesin 
küpü de vardır suyu da; ama kimi 
hızlı doldurur, kimi yavaş. Sonra 
son bir damla küpü taşırır... Sizin 
günlerinize göre hesaplamak pek 
kolay değildir bizim oradaki gün-
leri, çünkü herkesin zamanı kendi 
mutluluğunun derecelerine göre 
yavaşlar ve hızlanır. Sizin anlayabi-
leceğiniz gibi açıklarsam, herkese 

bizim oraya geçtiğinde bir miktar 
kredi verilir. Küp ve su gibi. Tabii 
bu sizin burada da geçerli aslında. 
Delidolu yaşayıp erken ölenler de 
var, mazbut ve sakin bir yaşam sü-
rüp uzun ömürlü olanlar da. Yalnız 
burada herkese eşit kredi tanın-
mıyor. Yani kiminin suyu az, küpü 
küçük, kiminin küpü geniş, suyu 
bol. Bu adaletsizlik dünyadaki ada-
letsizliğin temel nedeni. Buna da 
yazgı diyorsunuz. İşte İstlantis’te bu 
adaletsizliği birkaç bin yıl önce kal-
dırdılar. Tüm vatandaşların İstlan-
tis’in toplam kredisinden eşit yarar-
lanabilmesi için öncelikle bu toplam 
krediyi saptamaları gerekiyordu, be-
nim atalarım bunu başardılar… Bu 
yüzden bizim oraya geçen herkes bir 
başkasının bıraktığı yere geçmiş olur 
ve kredisi de bellidir, yani asla ada-
letsizlik yoktur...” (s.64)

Ruh ve bedenin bir olduğunu, 
önemli olanın bu ikilinin ayrılmaz-
lığını bilmek olduğunu belirten Se-
lim, İstlantis’in kapısından girmek 
için gereken ilk bilginin bu oldu-
ğunu ifade eder. İstlantis’in Huxley’ 
in “Yeni Dünya” adlı eserinde bahsi 
geçen ütopyaya benzediğini belir-
ten yazara Selim; Campanella gibi, 
More gibi, Huxley’in de İstlantis’te 
o kadar iyi bir düzen kurulmuş ol-
duğu halde, ben daha iyi bir düzen 
kurabilirim inatları nedeniyle bura-
ya geldiklerini ve burada herkesin 
düşüncelerini ilgiyle dinlediğini 
ifade edip İstlantis’teki ölümler ve 
ölüm törenlerinin düzenleniş biçi-
mi hakkında bilgi verir.

Öykü bu noktadan sonra çok 
farklı bir boyut kazanarak ilerler. 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun pek 
çok öyküsünde yaptığı gibi düş-
le gerçek, ütopyalarla distopyaya 
dönmüş hayatlar birbirine karışır. 
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Öykünün sonunda, yazar Kemal 
Ağaçlar, asıl adının Cahit Cihan 
olduğunu öğrendiği İstlantisliden 
ayrılırken kendisi de bir yazar olan 
Cahit Cihan, Kemal Ağaçlar’ın ar-
kasından seslenir ve kısık bir sesle:

“Belki öyküyü yazarken işine ya-
rar. Ateşle ilgili en ilginç söylen-
celerden biri de Demeter’inkidir. 
Demeter, bir kralın küçük erkek ço-
cuğunu geceleyin ateşin içinde sak-
lar çocuk hep genç kalsın diye, ama 
çocuğun annesi ateşi görüp korkar 
ve büyü bozulur,” der. 

Mehmet Zaman Saçlıoğlu öykü-
yü bitirirken öykülerini yazarken 
beslendiği en önemli kaynaklardan 
mitolojiye de bir selam göndermeyi 
ihmal etmez.

Yazar kitabın “Yüzün Tamam-
layıcısı” adlı son öyküsünü Sadık 
Aslankara’ya ithaf etmiş. “Yüzün 
Tamamlayıcısı” resme yetenekli Ce-
mal, Haluk ve Hüseyin adlı genç-
lerin yollarının İstanbul’da, güzel 
sanatlar fakültesine giriş sınavında 
kesişmesiyle başlayan, giriş sınavını 
kazanmalarının ardından aynı eve 
çıkıp dost olmalarıyla devam eden 
bir öykü. Ayrılmalar ve kavuşmalar 
öyküsü de diyebileceğimiz “Yüzün 
Tamamlayıcısı”nda, memleketinde 
düzenlenen aile yemeğinde tanışıp 
âşık olduğu uzak kuzenlerinden 
Zeynep’le evlenme kararı alan Hü-
seyin’in bu kararı sonrasında yaşa-
nanlar anlatılıyor.

Yazar, neredeyse her öyküsünde 
yaptığı gibi, bu öyküsünde de kur-
gunun olanaklarını zorlayarak öykü 
kahramanlarından Cemal’in kız ar-
kadaşı Aygül’ün kitaptaki öyküle-
rin sonlarına ilişkin düşüncelerini, 
kitaptaki öykülerle alakalı değilmiş 
gibi kurguya dâhil ediyor.

“Bir öykü okumuştum,” dedi Ay-

gül. “Birbirini seven iki genç öykü-
nün sonunda ölüyorlardı. Üstelik 
de bizim gibi yeni tanışmışlardı. Ya-
zar çok gerçekçi bir son bulmuş gibi 
geldi bana. Hani hep mutlu sonlar 
beklenir ya. Bunu yapmamış.”

“O zaman rahatlayamadan kapat-
tın kitabı desene...”

“Evet, belki öyle, ama öbür türlü 
de zaten beklenen olacaktı. Aslın-
da ben bir öykü yazsam ne yapar-
dım biliyor musun? Yazgıyı ya da 
rastlantıyı, yani öykünün sonunu 
tamamen okuyucuya bırakırdım. 
Nasıl istiyorsa öyle bitirsin. İsteyen 
mutlu son isteyen mutsuz son ya-
kıştırsın...” (s.103)

Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun öy-
küleri, olay öyküsü olsalar da kat-
manlı yapılarıyla, öykülerde ele alı-
nan konuların zenginliğiyle klasik 
olay anlatımının çok ötesine geçen, 
okura çok zengin okuma olanakla-
rı sağlayan öyküler. Saçlıoğlu’nun 
bu öyküsünde de birbirleriyle dost 
olan üç gencin üniversite yılla-
rındaki hayat mücadeleleri, evli-
lik ve bekârlık, inanç ve inançsız-
lık, yaşam ve ölüm, yazgı ve kader 
konularındaki fikirleri öykünün 
edebi yönü de göz ardı edilmeden 
ustalıkla işlenmiş. Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu birçok öyküsünde yer 
verdiği tarihî, mitolojik olaylara bu 
öyküsünde de ustalıkla yer vererek 
Hristiyanlığı ilk kabul edenlerden 
biri olan Habib-i Neccar’dan, Arap 
Alevileri’nin Nusayrilik’inden, Hı-
zır inanışından, düğünlerdeki âdet-
lerden, Defne ve Apollon arasındaki 
aşktan söz etmiş.

Öykünün sonunda kahramanlar-
dan Aygül’ün öykü yazacak olsa ta-
sarlayacağı açık uçlu sonu, “Yüzün 
Tamamlayıcısı” öyküsüne uyarla-
yan yazar, Hüseyin’in düğününün 

yapıldığı mekânda, arkadaşlarıyla 
yiyip içen bir tüccarın silahından 
çıkan kurşunla, öykünün sonunu 
tamamen okuyucuya bırakmış.

Her öyküsünü ince ince düşünüp 
zekice kurgulayan, dil ve anlatıma 
gösterdiği özenle öykülerini daha 
da etkileyici kılan, eserlerinde oku-
yucusuna yeni ufuklar açan usta 
öykücümüz Mehmet Zaman Saç-
lıoğlu’nun tüm eserlerini okumanı-
zı öneririm.

Mehmet Zaman Saçlıoğlu, 
Sur ve Gölge, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul,
Mart, 2017.
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İki ve Keçi
Mehmet Zaman Saçlıoğlu

“Yan yana oturuyoruz ama hiç benzemiyoruz. Bir 
aradayız ama farklıyız. Aynı yere gidiyoruz ama 
farklı yerlerden geliyoruz. Aynı yola bakıyoruz, 

farklı şeyler görüyoruz...”
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İşten çıkarıldığını öğrendiği gün tavanda küçük, 
siyah bir leke fark etti. Sandalyenin üstüne çıkıp 
merakla lekeyi izledi bir süre; tırnaklarıyla kazıdı, 
çıkaramadı. Dikkatle bakınca lekenin havada asılı 
olduğunu fark etti. Parmağını duvarla arasındaki 
boşluktan geçirip kokladı. Ne iz bırakıyordu ne de 
bir kokusu vardı. Avucuyla yakalamaya çalıştı, sa-
dece boşluğu yakalayabildi. Nereden çıkmıştı bu? 
Gerçi dert etmesi gereken çok daha önemli sorunla-
rı vardı. Kanepeye uzanıp ellerini başının arkasında 
birleştirdi.

Neden kovulmuştu ki? Mağazanın en çalışkan 
elemanıydı hâlbuki. Pandemiden dolayı işler ol-
dukça azalmıştı ama en son çıkarılması gereken kişi 
kendisiydi ona göre. Melih’i de çıkarmışlar mıydı 
ya da Fırat’ı? Sırayla aradı. İkisi de çıkarılmamıştı, 
onun çıkarıldığını da yeni öğreniyorlardı. “Üzüldü-
ğün şeye bak be oğlum. Sana iş mi yok,” sözlerinden 
sonra telefonu kapattılar. Kovulduğunu kimse bil-
miyordu demek. Bu iyi bir şeydi aslında. Biraz olsun 
rahatlamışken aklına Sezen’in gelmesiyle panikledi. 

Kötü haberi ona vermeli miydi? Ya da şimdilik erte-
leyebilirdi bunu. Hatta yeni bir iş bulana kadar işten 
çıkarıldığını kimseye söylememek en iyisiydi. “Evet 
evet, böyle yapacağım,” diyerek gülümsedi. Fakat 
gülümsemesi uzun sürmedi. Bu dönemde nasıl iş 
bulacaktı? Tanıdığı çoğu arkadaşı ya işsizdi ya da 
diken üstünde çalışıyordu. Hangisinden yardım is-
teyebilirdi ki?

Gözü tavandaki lekeye kaydı yeniden. Öncekin-
den daha büyüktü şimdi. Tıpkı pelüş bebeklerden 
çıkarılan pamuklara benziyordu. Ona dokunmak 
istedi. Ayağa kalktı, elini tavana doğru uzattı. Tele-
fonunun sesiyle elini geri çekti. Arayan Sezen’di. Eli 
ayağına dolaştı birden. Açmasam daha iyi olur, diye 
düşündü ama telefon ısrarla çalmaya devam ediyor-
du. Sakin kalmalıydı. Yüzüne sahte bir gülümseme 
kondurduktan sonra telefonu açtı.

“Neden bu kadar geç açıyorsun telefonu?”
Sezen’in kulak tırmalayan sesiyle lekenin titreşti-

ğini görebiliyordu. Kendi içi de titredi bir saniyeli-
ğine.

KÜMÜLÜS

Hakan SARIPOLAT
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“Çalışıyorum. Çok yoğunum.”
“İşin nişanlından daha mı önemli?”
Nişanlılardı, evet. Hatta yakında dü-

ğünleri olacaktı. Şimdiden bir dünya 
borçlanmıştı bankaya. Kredi taksitinin 
yaklaştığını hatırlayınca karnına kramp 
girdi. Kendini kanepeye attı, olduğu 
yere büzüştü.

“Aşkım orada mısın?”
“Ararım seni sonra,” dedikten son-

ra telefonu kapattı. Kredi taksitini na-
sıl ödeyecekti? Zaten ay sonunu zar 
zor getiriyordu. Şimdi de bu çıkmıştı. 
Ahh... Acı giderek şiddetleniyordu. 
Patronunu arayıp ağız dolusu küfür et-
mek istedi. Hayır, hayır, arayıp ondan 
özür dileyebilirdi, hatta böyle yapma-
sı daha iyiydi. Belki onu işe geri alırdı 
ya da ona başka bir iş bulurdu. Ne de 
olsa patrondu o, tanıdığı başka patron-
lar illaki vardı. Doğrulmak istedi ama 
karnındaki kramp bu defa daha şiddetli 
hissettirdi kendini. Acıyla gözlerini ka-
padı.

Babası geçti karşısına. 
“Gel yanımda çalış, sana işi öğrete-

yim. Mis gibi dükkân, kirası yok, mas-
rafı yok. Milletin ağız kokusunu çek-
me. Tek oğlumsun, benden sonra her 
şey sana kalacak zaten.” 

“Yok,” dedi babasına, “nalburluk ya-
pamam.” 

“SATIŞ ELEMANI OLMAK DAHA 
MI İYİ? ÜÇ KURUŞA SABAHTAN AK-
ŞAMA KADAR AYAKTA DURMAK, 
MİLLETİ ZENGİN EDECEĞİM DİYE 
KIRK TAKLA ATMAK…” 

Daha fazla dayanamadı, eliyle savuş-
turdu bağıran babasını. Bu defa annesi 
geçti karşısına. 

“Ne vardı biraz daha çalışıp ablanlar 
gibi okusaydın. Mezuniyet kıyafetleriy-
le görseydim seni. Liseyi bile zar zor bi-
tirebildin oğlum. Şu haline bak. Doğru 
düzgün maaşın bile yok.” 

Bu kadarı da fazlaydı. “Yeter artık,” 

diye bağırdı, “gidin başımdan.” Tek 
hamleyle annesini de savuşturdu.

Acıdan kaskatı kesilmişti. Kanepenin 
köşesine bir kedi gibi büzülüp kulak-
larını kırlentle kapattı. Anne-babasının 
sesleri hâlâ kafasının içinde dolaşıyordu. 
Bir saatten fazla aynı pozisyonda kaldı. 
Seslerin ve krampın azalmasıyla doğ-
ruldu, gördüğü şey karşısında dehşete 
kapıldı. Leke kabarmış, daha da büyü-
müştü. Gözleri büyüdü, yutkundu. Na-
sıl olabilirdi bu? Banyoya gitti, temizlik 
kovasının içine çamaşır suyunu boca 
etti, balkonu yıkadığı fırçayı alıp salona 
döndü. Fırçayı kovaya daldırıp dakika-
larca lekenin üstünde gezdirdi fakat bu 
bir işe yaramadı, lekenin kaybolduğu 
yoktu. Annesini mi arasaydı? O, leke-
nin nasıl kaybolacağını kesin bilirdi. Ya 
konu iş yerine ya da düğüne gelirse? 
Zaten nasihatlerinden daha yeni kurtul-
muştu, aramaktan vazgeçti. “Aman be,” 
dedi. Leke zararsız gözüküyordu. İstedi-
ği kadar orada durabilirdi.

Bir arkadaşından duyduğu internet 
sitesi geldi aklına. Bilgisayarı açtı, ara-
ma motoruna aradiginisianindabul.com 
yazdı. Tıkladı, ekranın üst kısmındaki 
kriterlerden kendisine uyanları işaretle-
di, enter tuşuna bastı. İlk ilan karşısına 
çıktı.

TeknoSan A.Ş - İngilizceyi iyi bilen - iki 
veya daha fazla dil bilenlere öncelik ta-
nınacaktır - en az üç yıl deneyimli, yarı 
zamanlı çalışacak satış elemanı aranmak-
tadır.

İngilizcesi var sayılırdı. En azından 
müşteriye ürünün özelliklerini tanıta-
bilirdi. Welcome ve goodbye demesini de 
biliyordu. Başını yukarı aşağı sallayarak 
işaret parmağıyla maddenin başına tik 
işareti koydu. Peki üç yıl deneyimi var 
mıydı? Kovulmasa yaz sonu tam tamı-
na üç yılını tamamlamış olacaktı. Birkaç 
aydan bir şey olmaz diyerek bu mad-
denin başına da tik işareti koydu. Sesli 

olarak birkaç defa, “Yarı zamanlı çalışa-
cak…” diye tekrarladı. Yarı zamanlı de-
mek yarı maaş demekti. Gerçi maaşın ne 
kadar olduğu yazmıyordu. Asgari ücret 
olması büyük ihtimaldi. Yarısı ne kadar 
yapıyordu? Bir süre düşündükten son-
ra, “Bu maaşa çalışamam,” diyerek diğer 
ilana geçti.

İşini Seven Kardeşler Limited Şirketi 
- İstanbul’un en prestijli yerindeki inşaat 
alanımızda gece çalışacak güvenlik görev-
lisi aranmaktadır.

Güvenlik görevlisi mi? En başta be-
lirlediği kriterleri kontrol etti. Böyle bir 
iş yapabilir miydi? Bunca insana iş bu-
lan bir siteden daha iyi bilecek değildi 
ya. Yapabilirdi elbette. Herhangi bir dil 
bilmesine de gerek yoktu. Ama gece ça-
lışması gerekecekti. Birkaç dakika sonra 
cevabını bulacağı soru takıldı aklına: Bir 
insan neden gece çalışırdı ki? Gün ışı-
ğında uyuma fikriyle ilanı değiştirdi. 

Bir sonraki sayfada, “Üzgünüz, belir-
lediğiniz kriterlere uygun başka bir iş 
ilanı yok!” uyarısıyla karşılaştı. Kosko-
ca ülkede onun yapabileceği sadece iki 
iş mi vardı yani? Sayfayı bir kez daha 
yeniledi ama sonuç değişmedi. En başa 
dönüp kriterlerini artırsa mıydı? Zaten 
mümkün olduğu kadar çok kriter ek-
lemişti, daha fazla ne ekleyebilirdi ki? 
Ekranı kapattı, derin bir of çekerek ar-
kasına yaslandı. Zaman her şeyi çözerdi 
elbette. Beklemeye karar verdi.

Bir hafta boyunca evden dışarı adımı-
nı atmadı. Kalan parasını hamburger, 
pizza, lahmacun gibi yiyeceklere har-
cadı. Bankadan ve ev sahibinden gelen 
telefonlara bakmadı. İkisi de aynı şeyi 
isteyecekti. Ve onda ikisine de verecek 
para yoktu. Ailesinden ve Sezen’den ge-
len telefonlara baktı bir tek. Onları da 
sürekli, “İşim var, sonra ararım,” diyerek 
geçiştiriyordu. Uyanık kaldığı her daki-
ka iş ilanı sitesinin sayfasını yeniliyordu. 
Kriterlerini artırdı. İngilizcenin yanına 
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Rusçayı ekledi, üç yıllık deneyimi beşe 
çıkardı. İnsan zorda kaldığı zaman her 
türlü işi yapabilirdi. Gece işine bile ra-
zıydı artık. Ama aradığı işi bir türlü bu-
lamadı. Sosyal medyaya girdi, yıllardan 
beri görüşmediği halde fotoğraflarını 
beğendiği arkadaşlarından utana sıkıla 
yardım istedi. Birkaç iş yeri numarası 
koparmayı başardı ama onlar da du-
rumlarının çok kötü olduğunu, ellerin-
deki elemanların maaşlarını bile zar zor 
ödeyebildiklerini söylediler. Ne yapıp 
edip bir iş bulmalıydı. Her an ev sahibi 
kapıya dayanabilir, banka tehdit mesajı 
atabilirdi. En önemlisi, Sezen olup bite-
ni öğrenebilirdi. Zaman daralıyordu.

İşten çıkarılmasının üstünden geçen 
onuncu gün korktuğu başına geldi. Te-
lefonu açmasıyla Sezen’in bağırması bir 
oldu. Ateş püsküren nişanlısının sakin-
leşmesini bekledi bir süre.

“Sana ulaşamayınca iş yerini aradım. 
On gün önce işten ayrıldığını söyledi-
ler.”

Altta kalmak istemiyordu, “Ayrılma-
dım, kovuldum,” diye sesini yükseltti.

“Haa öyle mi? O zaman sorun yok,” 
dedi Sezen alaylı bir şekilde, “Yahu aptal 
mısın sen? Neden bana söylemedin?” 

“Yeni bir iş bulurum diye düşündüm.”
“Buldun mu peki?”
“Ha-hayır.”
“İyi halt ettin. Düğünümüze sayılı 

gün kala olacak iş mi? Kaç defa dedim 
sana, kendini pazarlamasını bileceksin. 
Bir yaptıysan on göstereceksin.”

Böyle şeyler dinleyecek halde değildi. 
Kısık sesle, “Sonra konuşsak olur mu?” 
dedi ama nişanlısı durumu kolay kolay 
kabullenecek gibi gözükmüyordu.

“Sonrası mı kaldı? Sana ne diyorum. 
Aloo! Düğünümüz yaklaşıyor. Hem ai-
leme işten çıkarıldığını nasıl söylerim?”

Biliyordu, nişanlısının dert ettiği tek 
şey ailesiydi aslında. Yanlarına her gitti-
ğinde, “Bu devirde ev idare etmek zor. 

Daha iyi bir iş bulmayı düşünmüyor 
musun?” gibi iğneli sorular soran aile-
si. Doktor olsaydı ya da bir mühendis, 
işte o zaman iyi bir damat olabilirdi ama 
bu haliyle hiç şansı yoktu. İşten kovul-
duğunu öğrenseler, sevinirlerdi bile. 
Düğün olmaz ve kızları bu çulsuzla ev-
lenmezdi. İçinde yavaşça hareket eden, 
bir ateş topunun yükseldiğini hissetti. 
Yanakları şişti, suratı kıpkırmızı oldu.

“Bu durumda nasıl evleneceğiz biz? 
Susmasana. Sana diyorum. Heyy...”

İçindeki volkan sonunda patladı.
“O zaman evlenmeyelim Sezen. Ne 

işin var benim gibi biriyle? Ailenin is-
tediği biriyle evlen, mutlu mesut yaşa,” 
dedikten sonra telefonu bir hışımla ka-
pattı.

Sonraki günler nişanlısının ardı arkası 
kesilmeyen çağrılarını cevapsız bıraktı. 
Kimseyle konuşmak, kimseden nasihat 
işitmek istemiyordu. Ne onların para-
sına ne de boş sözlerine ihtiyacı vardı. 
Bu çukura kendi düşmüştü, tek başına 
çıkacaktı.

Gözleri önünde her dakika biraz daha 
büyüyen lekeyi hayretler içerisinde iz-
lerken telefonuna bir mesaj geldi. Ni-
şanlısı ondan ayrılmak istiyordu. Konu 
işsiz kalması falan değilmiş, böyle fevri 
davranışlarından bıkmış, usanmış. Bu 
ilişkiyi yürütmek istemiyormuş daha 
fazla. Hayatının geri kalanında ona mut-
luluklar diliyormuş. Mesajı okurken Se-
zen’in fotoğrafı griye döndü birden. Ni-
şanlısı -artık eski nişanlısı olmuştu- onu 
engellemişti. Ne yapacağını bilemedi, 
mesaja bakakaldı öylece.

Burnuna düşen ıslaklıkla kendine gel-
di. Kafasını kaldırınca lekenin kümülüs 
bulutlarına benzediğini gördü. Simsi-
yahtı ve tavanın tamamını kaplıyordu 
şimdi. Ayağa kalktı, ona ulaşabilmesi 
için sandalyeye ihtiyacı yoktu artık. Eli-
ni bulutun içine soktu, nemliydi. Islak 
parmaklarına hayretle baktı. Burnu-

na düşen damla buluttan mı gelmişti? 
Günlerden beri doğru düzgün bir şey 
yemiyor, çok az uyuyabiliyordu. Halüsi-
nasyon mu görüyordu acaba? O esnada 
koluna bir damla daha düştü. Emindi, 
damlalar buluttan geliyordu.

Ne yapacağını bilemez halde odanın 
içinde dolaşmaya başladı. Sezen’i ara-
mak istedi önce. Yedi yıllık ilişkilerinde 
defalarca kavga etmiş, birkaç gün sonra 
barışmışlardı. Telefonu elinde çevirip 
duruyordu. Bu zor gününde yanında 
olmayacaksa başka ne zaman olacaktı? 
Arama tuşuna bastı ama telefon meş-
guldü. Bir daha aradı, yine aynı şeyle 
karşılaştı. Demek telefonlarını da engel-
lemişti. Sinirden gözleri döndü, telefo-
nu duvara fırlattı. Onlarca parça halının 
üstüne. Damlaların çoğaldığını fark etti 
o an. Garip ama üstüne düşen her su 
damlasıyla biraz daha hafifliyordu. Ko-
vulmuş olması, banka kredisi, düğün, 
annesi, babası, Sezen… Hepsi teker te-
ker vücudunda açılan oyuklardan aşağı-
ya akıyor, suyun üstünde kayboluyordu.

Birkaç dakika içinde damlalar çoğaldı, 
şiddetli bir yağmura dönüştü. İstediği 
tek şey sırılsıklam olmak ve üstündeki 
bütün ağırlıklardan kurtulmaktı. Tişör-
tünü çıkardı, sonra pantolonunu. Çı-
rılçıplak kalana kadar durmadı. Halıya 
sırt üstü uzandı, kollarını açtı, gözlerini 
kapatarak kıpırtısız durdu. Damlaların 
sesiyle gevşedi. Su onu havaya kaldır-
dığında bile kımıldamadı. Kuşlar kadar 
hafif hissediyordu artık kendini. Ne ta-
vana ulaşan suyun kırdığı pencere camı-
nın sesini ne de onu gören komşularının 
çığlıklarını duydu. Beşinci kattan asfalta 
dökülen şelalenin içinde dünyanın en 
huzurlu insanıymışçasına gülümsüyor-
du.
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Sait Faik öykülerinin kahramanları en çok 
balıkçılar ve balıklar. Homurdanma başlıklı ya-
zısında Türk Dili dergisine göndermek üzere, 
öykü yazmak için orman sahil dolaşan Faik, 
edebiyat ortamının öykücüden beklediği öykü 
konularına ilişkin homurdanmaktadır. İstan-
bul’daki cinayetlerden daha dehşetlilerini yaz-
masam kim okur, diye düşündükten sonra öykü 
sanatına bakışını açıklar; “Ben hikâye yazarken 
kahramanıma balık tuttururum. Ama, tavuk 
kestirmem.”1

Haritada Bir Nokta2 başlıklı öyküsünde hari-
taya baktığında gözleri bir ada arayan çocukluk 
günlerini anımsar, duyumsadıklarını aktarır; 
“İçimde dostluklar, sevgiler, bir karıncalanma-
dır başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan 
bir köpek, hemen, az konuşan, hareketleri ağır, 
elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir 
muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları 
kararmış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, 
sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, 

pul sahilde harikulade güzel çocuklar, (.) ufuk-
ları dar sisli bir deniz.”  

Şiirlerinde de balıkçıları ve balıkları konu 
edinir.  Bir Zamanlar3 başlıklı şiirinde dağ baş-
ları, köylüler, büyük kentlerden söz etmek için 
balıkçıları şiir başı nöbetindedir. “Bazı akşam 
üstleri, oturur/ Hikâyeler yazardım/ Deli Gibi! 
Ben hikâye yazarken/ Kafamdaki insanlar/ Balı-
ğa çıkarlardı.” 

Balıkçıları balığa çıkaran Sait Faik, öykülerin-
de kendisi balık tutamazdı. Balıkçıları yazan-
dı. Balıkçısını Bulan Olta4 başlıklı öyküsünde 
içki parası kazanmak için verdiği karar şöyle-
dir; “Kararım kat’i idi. Bütün paramı bu oltaya 
harcamıştım. Balık tutacak, satacak akşamları 
sattığım balığın parasıyla içecektim.(.) Deniz 
bizimdi. İçi hazineydi. Olta namuslu, balık ses-
siz, deniz bulanık, yaşasın hürriyet.” Köprüde 
“sessiz balıkları” tutanlarla, seyircileri görünce 
utancını anlatır; “Balık tutamamaktan utana-
cağıma balık tutmaktan utanıyordum.” Seyir-

SAİT FAİK’DEN YANA 
KONUŞAN “CÜMLE 
BALIKLAR VE 
SUSKUN BALIKÇILAR”

Nalan ÇELİK
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cilerden Sormageç’li yoksul ama Sait 
Faik’in öykü ve şiirlerinde çok geçen 
“güzel parmaklı” betimlemesindeki 
gence simit alma bahanesiyle oltası-
nı tutması için verir. Uzaklaşır, kay-
bolur, gizlice izler, yeniden karşısına 
çıkar. Genç, uyduruk oltayla kendin-
den geçmiş balık tutuyordur. Yazar 
da öyküsünü yazmak üzere bir rıhtım 
kahvesinde hazırlanır.

Herkesin bir köyü vardır, düşte 
bile olsa. Ada’yı köy olarak adlandırır 
adalılar. Heybeliada, Sait Faik’in köyü 
ve ikinci adasıdır. İlk adası doğduğu 
Adapazarı’dır. Bir ilçeyi de ada diye 
adlandırmıştı Adapazarlılar. Necati 
Mert durumu şöyle açıklar: “Adalıdır 
Sait Faik. Yani Adapazarlı. Eski Ada-
pazarlılar, şehirlerinden ‘Ada’ diye 
söz ederler. Dünyayla (mı desem) 
ilişkisini yalnız akşamüstleri kalkan 
İstanbul treniyle kuran bir kasaba 
onun anlattığı.”5 Sait Faik’in adala-
rından birinde tren, birinde vapur-
lar ve sandallar vardır onu İstanbul’a 
ulaştıran.

Bizim Köy Bir Balıkçı Köyüdür6 
başlıklı öyküsünde sabahın mor 
ışıklarından önce uyanmış, Hereke 
kumaşından gocuklarını sırtlarına 

atmış balıkçılar balığa gidiyorlardır. 
Balık avında geçmiş av maceralarını, 
hünerlerini, yakamozun renginden, 
parıldayışından bildikleri balıkları 
heyecanla anlatırlar; “Bakarsın ya-
kamoz beyazdır, sanki denize kül 
serpilmiş gibidir: İşte Torik! Hemen 
çevirmelisin. Bakarsın yakamoz de-
rinden toplana açıla parlıyor: Kol-
yozdur. Bakarsın yanlara doğru açılı-
yor: Uskumrudur. Yakamoz yukarıda 
parlarsa palamuttur. Bir de torik gibi 
parlayan zargana vardır. Kim uğraşa-
cak onunla para etmez ki. Toriğin ya-
kamozu ile zargananınkini ayırmaya 
göz ister. Biri kül serpilmiş gibi par-
lar, öteki fındık fındık, leblebi leblebi 
bir parıltı yapar.” 

Av sırasında kendinden geçmiş ko-
nuşan balıkçı Karavokiri akşam susu-
vermiştir. Onca emeğe düşen payın 
azlığının suskunluğu. “Elli beş kuruş 
pay almışız, elli beş kuruş. Filozofça 
söylenen adam, şimdi ağzı var, dili 
yok; gözü var, kaşı yok, velinimetine 
basıyor küfrü!.. Bütün ümit yarın sa-
bahta.”

Sait Faik’in geceleri suskun balık-
çıları denizle buluştuğunda susması 
gerektiği anlara da hazırlanır. Erme-

ni Balıkçı ile Topal Martı7 öyküsünde 
martıyla konuşan balıkçı, balıkçının 
konuşmalarını duyan ama martının 
ne dediğini anlamayan ve onlara eş-
lik eden yazarın midesi bulanmaya 
başlar. Çünkü hem balıkçı hem mar-
tı susmuştur. Deniz konuşuyordur 
kendi diliyle. Kınalıada Burnu’nu 
gördüklerinde Sait Faik balıkçılara 
ilişkin gözlemlerini aktarır; “Balıkçı 
kendi kendine bile geveze değildir. 
Balıkçının gevezesine hiç rastlama-
dım. İnsan geveze ise balıkçı değildir. 
Balıkçı ise geveze değildir.” Balık-
çı neden konuşmamaktadır? “Balık 
sükûndan hoşlanır. Kendisi gibi ağzı 
var dili yok insandan haz eder.”   

Sait Faik’in balıkçı öyküleri zaman 
olarak sabahın erken saatlerinde ge-
çen öyküler. Mekân olarak adaları 
konu edinen öyküler sessizlik öykü-
leri, en fazla iki kişinin konuştuğu, 
balık avı başladıktan sonra balıkçının 
sustuğu ve öykü anlatıcısının kafası-
nın içinden konuştuğu, kendinden 
geçercesine doğayı, balıkları gözlem-
lediği öyküler. Balıkları tanımayan 
yazarı yazardan saymayan Sait Faik 
için, balıkların her birinin adı, farklı 
özellikleri var. Üstelik balıkların di-
lini bilen balıkların da onu anladığı 
öyküler ve şiirler.

Sivriada Sabahı8 başlıklı öyküsü 
yine bir sabah öyküsü. Büyük balık-
ların küçük balıkları yemesi, martı-
ların suda sıçrayan kolyozları suya 
konmadan yutuvermesini izlemeye 
dalan adsız öykü kahramanına Balık-
çı Kalafat “Sende muhakkak sakatlık 
var yahu! Ne dalıyorsun böyle!” der. 
Öykü kahramanı yazar sakatlığını 
suskunluğundan silkinir. “Millet bo-
ğaz derdine, sabah sabah,” yorumunu 
yapar. Kalafat şaşırır. Oysaki dalgın 
kahramanımız “balık milleti”nden 
söz ediyordur. 
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Balık milletiyle konuşabilen Sait 
Faik, öykülerini, şiirlerini okuyan 
ama konuşamadığı, konuşmak is-
tediği insanlara balıklar aracılıyla 
ulaşmak isterken, Söz Açınca başlıklı 
şiirinde “Dinlersen,” der. Dinleyecek-
lere fırtınaları, meltemleri, martıları, 
kurdele balığından, karabataklardan 
karanlığı, nisan yağmurlarını, kari-
desleri, pavuryaları, ıstakozları onun 
nitelemesiyle “cümle balıkları”, özel-
likle de kendiyle-insanla özdeşleştir-
diği Dülger Balığını anlatır; tanrıların 
sözlerini harfi harfine ölümsüz ve 
ölümlü tanrılar arasında dağıtan Yu-
nan mitolojisindeki saçları gökkuşağı 
İris gibi elçi olarak insana ulaşmaya 
çalışır. “Marmara/ o canım su/ Sivri-
ada/ O yalnızlık, kimsesizlik, balık-
çının hürriyet heykeli/ Dülger balığı/ 
O canavar görünüşlü/ O uysal balık/ 
O sandallar, o tavşanlar, o motorlar/ 
Hepsi hepsi gelecekler/ Deniz diple-
rinden yakamozlar/ Dikenleri batan 
süngerler/ Hepsi hepsi gelecek/ Be-
nim için konuşmaya, dinlersen./ On-
lara da açtım bu sevdadan.”9  

Dülger Balığının Ölümü10 başlık-
lı öyküsüne balıkların hepsinin ka-
dınlara takı olabilecek gözlerinin 
güzelliğini, balık sırtlarının, yine 
kadınların balolarda giyebileceği ya-
nar döner renklerini anlatarak başlar. 
Öyküsünün kahramanı Dülger balığı 
en çirkin balıktır ona göre. Dülger 
Balığının İsa’dan önce ve İsa’dan son-
ra bir evrimleşme öyküsü vardır. “İsa 
yalınayak, başı kabak; dülger balıkla-
rının yüzlercesinin kaynaştığı deni-
ze doğru yürümüş. En kocamanını, 
uzun parmaklı elleriyle tutup sudan 
çıkarmış. İki elinin baş parmağı ara-
sında sımsıkı tutmuş, eğilmiş kula-
ğına bir şeyler söylemiş. O gün bu 
gündür dülger balığı, denizlerin gö-
rünüşü pek dehşetli, fakat huyu pek 

uysal, pek zavallı bir yaratığıdır.” 
Öykü kahramanımız, Dülger balı-

ğını bir akasya ağıcının dalına asılmış 
olarak görür. Onun ölüme yolculu-
ğunu ayrıntılarıyla anlatır. Balığın 
birkaç saat süren ölüm halini biraz 
daha uzatabilsek onu kargocu ya da 
öğretmen olarak aramızda görebiliriz 
yazara göre ve İsa’dan önceki canavar 
haline “insan milleti” olarak döndü-
rebiliriz. “Onu şair, küskün anlaşıl-
mayan birisi yapacağız. İçinde ne ka-
dar güzel şey varsa hepsini birer birer 
söküp atacak. Acı acı sırıtarak İsa’nın 
tuttuğu belinin ortasındaki parmak 
izi yerlerini, mahmuzları, kerpeteni, 
eğesi, testeresi ve baltasıyla kazıya-
cak. İlk çağlardaki canavar halini bu-
lacak.” Dülger balığının ilk çağlarına 
dönmemesi içindir öyküler, şiirler, 
notalar, resimler ve aşk… 

Sait Faik’in balıkları bir oltayı kok-
layarak kime ait olduğunu bilir, öy-
kücü gibi kişilik özelliklerini sıralar. 
“Sinağrit Baba oltalardan birini kok-
ladı. Bu balıkçı Hristo’dur; kusurlu 
adam. Gözü açtır onun. İçten pazar-
lıklıdır. Evet, fukaradır ama kibirli 
değildir.”11 Sinağrit Baba yazarın ken-
disidir. Rahatsızdır, acı çekiyordur, 
yorulmuştur, tanıdığı balıkçılardan 
birinin oltasını seçip kurtulmak isti-
yordur. Bütün balıkları uyarmaktan, 
kurtarmaktan, yazmaktan bıkmıştır. 
Kendisine bir şey olsa öbür balıklar 
yardıma gelecek midir? Balıkları kan-
dıran yakamozu kim dişleyecektir? 
Tanımadığı bir olta onu çekip sanda-
lın içine atıverir. 

Sait Faik her balıkçıda ve balıkta 
kendi-insan yaşamını ve ölümünü 
gördü, yazdı. Ağıt başlıklı öyküsün-
de, ıstakoz yakalamak için leş gibi 
kokan keçi kellesi derisiyle yıllarca 
ava çıkan balıkçı Apostol hiç ıstakoz 
yiyememiş. Ona harcayacağı parayla 

içki içmiş, sandal boyası almış. Bir 
yazarın kalem-kâğıt alması ve içmesi 
gibi. Bir günde sandalın içinde ısta-
koz ağını elinden bırakmadan ölüver-
miş. Ölünceye kadar kalemi elinden 
bırakmayan Sait Faik, ağı elinden 
alınıp gömülen Apostol’a ağıdı ken-
dine-insana sesleniştir; “Balıkçının 
kefeni ağı olmalı.”12             

Sait Faik’in ölümünün ardından, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca da Ağıt başlıklı 
bir şiir yazar, Sait Faik’in Ağıt öykü-
süyle konuşurcasına, vasiyetini yeri-
ne getirircesine: “Ölmüş Sait/ Deniz 
mavisinden erken/ Bunca sevgiden 
sonra/ ölmüş annesini öperken./ (.) 
ölmüş hayal meyal/ Üşür balıklar 
hikâyelerde./ (.)Ama neden ölmüş/ 
Ölmek yaşamaktan iyi mi ki.”13     

Dipnotlar:
1 Sait Faik Abasıyanık, Bütün Eserle-
ri-14-Sevgiliye Mektup, Hazırlayan: Muzaf-
fer Uyguner, Bilgi Yay. Ankara, 1987, s, 89
2 Sait Faik Abasıyanık, Bütün Eserleri, YKY. 
İst. 2009, s, 824 
3 Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YK. İst. s, 1721
4Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YKY. İst. s, 817
5Necati Mert, Adalı Sinağrit-Sait Faik, 
Hece Yay. Ankara, 2006, s, 12 
6 Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YKY. İst. s, 345
7Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YKY. İst. s, 481
8 Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YKY. İst. s,836
9 Sait Faik Abasıyanık, Bütün Eserleri, 
YKY. İst. Söz Açınca başlıklı şiirden, 1747
10 Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YKY. İst. s, 935
11 Sait Faik Abasıyanık, Bütün Eserleri, 
YKY. İst. Sinağrit Baba öyküsünden, s, 485  
12 Sait Faik Abasıyanık, 
Bütün Eserleri, YKY. İst. s, 813
13 Sait Faik İçin, Hazırlayan: 
Tahir Alangu, Yeditepe Yay. İst. 1956, s, 71  
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Sebze ve meyve fiyatları birkaç lira düşmüştü. 
Pazar yeri çok kalabalıktı. Tezgâhların arasında iler-
lemeye çalışan halk, yatağı değiştirilmiş bir nehirdi. 
Pazarcılar, düşen fiyatların müjdesini, fiyat miktarı 
belirtmeden, yalnızca “Düştüüüü, düştüüüü, yer-
lere iyi baaak!” diye ilan ediyorlardı. Anne babalar, 
oyuncak tezgâhının yanından geçerken küçük ço-
cuklarının gözlerini kapatıyorlardı.

Pazardaki kalabalığın başlarını aynı yöne döndü-
ren siren ve korna sesleri dindiğinde pazarın kuzey 
başından aşağı, tiril tiril baharlık beyaz kostümüyle 
ufak tefek bir kadın, yanındaki iri kadın koruma-
larla inmeye başladı. Kadın korumaların yanı sıra 
gelen erkek korumalar, pazar milletini tezgâhlara 
doğru itip yol açıyordu. Bir yandan basın danışma-
nı, beyaz kostümlü kadını tanıtıyordu. Bilinen bir 
partinin pek tanınmayan bir milletvekili olduğunu 
öğrenen pazar milleti ve pazarcılar çok şaşırmış-
lardı. Televizyonlarda çıkmış da kendileri mi göre-
memişler diye kendi aralarında kritik ediyorlardı. 
Ona saygı duymadan ama saygısızlık da etmeden 

bakıyorlardı.
Milletvekili, beyaz kostümü kirlenmesin diye 

çok dikkatli yürüyordu. Omzundaki insan derisin-
den yapılmış çantasını sıkı sıkı tutuyordu. Etrafta-
kilere mecburi selamlar vere vere ilerledi. Pazarın 
orta yerinde, çanta tezgâhının başında durdu. Çan-
ta satıcısı, onun nadir bulunan çok pahalı çanta-
sını fark edince tezgâhtaki çantaları yerin dibine 
gömmek istedi. Milletvekili, tezgâhtaki çantalara 
bakarken yüzünü buruşturdu. İlk gençliğinde bu 
çantalardan birini ilk defa koluna taktığında duy-
duğu mutluluğu hatırlamıştı.

Çanta satıcısıyla havadan sudan kısa ve zorun-
lu sohbetini bitiren milletvekili, diğer tezgâhların 
önünden hızla geçip bir an önce ruhunu sıkan bu 
yerden çıkmak, şehrin en lüks otelinin yüksek te-
rasında kahve içmek istiyordu. Kankaları hâkime 
hanım ile zengin iş adamının karısı onu bekliyor-
lardı.

Pazar karıştı birden. İç çamaşırı tezgâhının başın-
daki satıcı adam, kalın sesiyle okkalı bir küfür sa-

DERİN YOKSULLUKLAR

Nuray KARADAĞ
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vurdu. Perde satıcısı kadın, yükseldikçe 
tizleşen sesiyle bağırdı. On yaşlarında, 
ufak tefek bir çocuğu azarlıyorlardı. 
Çocuk, elindeki poşete sımsıkı sarıl-
mış pazarın dışına çıkmaya çalışıyor-
du. Milletvekilinin kafasında bir ampul 
yandı. Bir dahaki seçimlerde aday olma-
yacaktı, nasıl olsa emekli maaşını da ga-
ranti etmişti, gitmeden önce bir hatıra 
bırakmak istiyordu müstakbel torun-
lara anlatmalık. Bu sorunu çözecekti. 
Korumalarına emretti. Çocuğu bir kuş 
gibi kollarından tutup ayaklarını yer-
den keserek getirdiler. Milletvekilinin 
karşısına diktiler.

Çocuğun uzunca saçları isyanla ha-
vaya dikilmişti. Gözleri havai fişekti. 
Elindeki poşeti kucağına bastırmıştı. 
Milletvekili, çocuğa çarpık bir gülüm-
semeyle bakıp sordu. “Elindeki poşette 
neler var yavrucuğum?” Çocuk, bu sa-
mimiyetsizliğe okkalı bir küfür sallayıp 
gitmek niyetindeydi ama karşısındaki-
nin, önemli biri olduğunu anlamıştı. 
Babasının sözleri geldi aklına. “Oğlum, 
sakın devletle başını belaya sokma!” 
Milletvekiline baktı, yalaka ve lakayt 
olmayan bir ciddiyetle poşeti açıp için-
dekileri gösterdi. İki domates, üç elma, 
dört beş biber, bir patates, iki kuru so-
ğan... Milletvekilinin yüzü kıpkırmızı 
oldu. Hırsızlardan nefret ederdi. Hid-
detle tısladı. “Nereden çaldın bunları?” 
Çocuk bağırdı. “Çalmadııımmm!” Mil-
letvekili, çaktırmadan etrafına göz attı, 
herkes onları izliyordu. Bağırdı. “Yalan 
söyleme! Yalan, hırsızlık günahtır!” Ço-
cuk, herkes duysun diye boğazını yır-
tarcasına bağırdı. “Yalan söylemiyorum, 
hırsızlık yapmadım!”

Bir an kısa bir sessizlik oldu. Sonra 
milletvekili hiddetle elini havaya kal-
dırırken bağırdı. “Bak hâlâ yalan söy-
lüyor!” Sözlerini çocuğun suratında 
patlatacağı tokatla taçlandıracaktı ki 
küçük ama güçlü bir el gördü sağ bile-

ğinde. Perde satıcısı kadın, milletvekili-
nin bileğini sımsıkı kavramış, gözlerine 
dimdik bakıyordu. Kontrollü öfkesi, 
kararlı duruşuyla konuştu. “Bu çocuk 
hırsız değil. Tezgâhların altında bir fare 
gibi ilerliyor, yere düşen sebze meyveyi 
toplayıp eve götürüyor. Çünkü bizden 
daha fakirler. Tezgâhların altında gider-
ken bazen kazara bacağımıza sürtünü-
yor. Bu yüzden irkilip kızıyoruz.”

Milletvekili bu sözleri duyar duymaz 
elbisesine kadar kızardı. Perde satıcısı 
onun bileğini bıraktı. Cebinden çıkar-
dığı kolonya şişesinden milletvekili-
ni tuttuğu eline bolca kolonya döktü. 
Milletvekili ve korumalar moloz yığını 
ağırlığıyla donmuş kalabalığın arasın-
dan geçip gittiler.

sesin olayım istiyorum senin
diline dolaşayım
ağzının şiirli çiçeği bilsinler beni

tohumlar gibi kalbimde, kabarıyor
kıpırdanıyor etimdeki toprak
çiçek mi açacak ne köşedeki ağaç
dudaklarımla aynı renk olmuş dalları

bütün kış ikimizin de omuzlarında
siyah beyaz bir palto
içimize çekildik, o köklerini ben kendimi
bir devrime hazırlanır gibi sessiz, gayretli

mart’ın ilk günleriydi önce kuşlar
sonra kedilerin aşk çığlıkları, uyandık
damarlarımızda yeşil bir kıpırtı
gerindik, gerindi toprak da bizimle

ilkin çiğdemlerin toprağı yırtma sesi
vişne ağacının ilk çiçekleri sonra
ve kalbimden gül çıkaran ellerin
şiir gibi bir şey oldu, bahar gelmiş

öyle dedi, bisiklete binen çocuklar.

İşaretler

Elçin SEVGİ SUÇİN
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BABALAR VE KIZLARI HAKKINDA
SELDA UYGUR

İLE SÖYLEŞİ

Haluk ÖNER

“Kokunun insanların birbirini tanımasına yar-
dımcı olan gizil bir gücü olduğuna inanmışımdır. 
Cazibeyi de çağrıştırıyor. Bazen fark ettirmeden 

bilince, hazza ulaştırıyor; içgüdülerimize güvenme-
mize kapı aralıyor.”
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Babalar ve Kızları ilk romanın. Bil-
gi Yayınlarından ödül aldı. İlk roma-
nının ödüllü yayımlanmasını nasıl 
karşıladın?

İlk romanımın Bilgi gibi itibarlı 
bir yayınevinden ödül alması gurur 
verici. Roman serüvenime bu ödülle 
başlamak devam etmek için de cesa-
ret verdi. Bu yüzden mutlulukla kar-
şıladım.

Son dönemlerde okuduğum ro-
manlarda kurmaca yapının metnin 
tamamına hâkim olduğunu hatta 
tahakküm kurduğunu düşünüyo-
rum. Kurmacanın asıl karakter gibi 
göründüğü bir tekrar söz konusu. 
Bu yapı, karakterleri de karikatüri-
ze bir hale getiriyor, daha narsistik 
anlatıcılar hatta romancıların önünü 
açıyor. Bu görüşüme katılır mısın? 
Sözü Babalar ve Kızları’na getirmek 
için devam edeyim:  Senin romanı-
nı okuduğumda kurmacanın ihmal 
edilmediğini rahatlıkla söyleyebili-
rim. Buna rağmen bir karakter roma-
nı bence. Sence de öyle mi?

Son dönemlerde kurmacanın öne 
çıktığı savına katılıyorum. Bunu de-
ğişim devam ilişkisi ile açıklamak 
gerekir. Roman her zaman insanı, 
yaşamı anlatmıştır. Bu nedenle yazma 
ânının her zaman bir anlamı olmuş-
tur. Her şey çok hızlı artık. Bilgiye 
ulaşma ve ulaştıktan sonra bilgiyi 
paradigmaya dönüştürme arasındaki 
süre kayboldu. İnsan bu dönüştür-
menin farkına bile varamıyor. Gerekli 
gereksiz her bilgiye ulaşabiliyor hat-
ta bütün öğrenme imkânları ayağına 
geliyor. Pandemi sürecinden sonra 
bu hızı biraz daha arttırdık. Yalnızca 
bilgi de değil seyahatler, konuşmalar, 
birleşmeler, ayrılıklar da hızlandı. Bu 
hız bazen insana kendini ifşa etmeyi 
de dayatıyor. İnsan bu hızlanmanın 

içinde birey olarak kendini dinleme-
ye, görmeye, sevmeye ya da sevme-
meye zaman bulamıyor. Dolayısıy-
la bir hazzın, endişenin, konforun, 
merakın peşinde sürükleniyor. Birey 
“özne”lik halinden uzaklaşıyor. Bu 
değişimin ürkütücü olduğunu dü-
şünmüyorum. Ancak hal böyleyken 
romanın kurmacaya odaklanması da 
olağan geliyor bana. İnsan ve yaşam 
değişiyor, roman da… 

Babalar ve Kızları’nı karakter roma-
nı olarak görmen beni memnun eder. 
Artık romanlar da yaşam gibi hızlı 
ilerliyor. Biraz yavaşlamaya ihtiyacı-
mız var. Aslına bakarsan Babalar ve 
Kızları’nın karakteri hareketli, arayan 
biri. Ama aynı arayışların, bulmaların 
peşinden gittiği, geçmişin kapılarını 
aralamak istediği, doğrusu odaklana-
bildiği için yavaş görünüyor olabilir.

Romandaki dünyaya girebilmek 
için karakterini tanımak dahası an-
lamak gerektiğini düşünüyorum. 
“Aşkı aramak zorundaydım…” di-
yor. Aradığı aşk mı? Geçmişin izleri 

mi? İleri gideyim, aşkı ya da geçmişi 
bulmak istiyor mu?

Karakterimin izini sürdüğü pek 
çok kişi ve duygu var. Bu bağlamda 
bir arayış romanı zaten. Ve bunlar ba-
zen birbirini tamamlayan bazen bir-
birine karşıt bir simetriyle karakterin 
karşısına çıkıyor. 

Aradıklarını bulmak istiyor mu 
sorusuna gelince: Elbette istiyor. 
Samimi çünkü. Ama bir o kadar da 
bulmaktan korkuyor. Bulduğunu 
zannetmekten belki. Aslına bakarsan 
bunları açıklamak benim için zor. 
Romandaki içtenliğin kaybolmasını 
istemem.

Koku izleği, yalnızca karakteri ta-
nımamıza yardımcı olmuyor. Aynı 
zamanda kurgunun bir parçası… 
Arayan, bulamayan, bulduğunu zan-
neden, yeniden arayan karakterin 
pusulası gibi. Önce bu düşüncenin 
doğru olup olmadığını soracağım. 
Doğruysa koku izleği romanda ne 
denli önemli?

Kokunun insanların birbirini tanı-
masına yardımcı olan gizil bir gücü 
olduğuna inanmışımdır. Cazibeyi de 
çağrıştırıyor. Bazen fark ettirmeden 
bilince, hazza ulaştırıyor; içgüdüleri-
mize güvenmemize kapı aralıyor. Ko-
nuşmak, tanışmak, tanımak. Bunlar 
elbette öncelikli etkenler. Ama koku 
insanın kimliği gibi. Sadece insa-
nın değil… Sokakların, yemeklerin, 
kentlerin, ülkelerin de kokusu var.  
Aslına bakarsan koku benim için git-
tiğim bir yerin, tanıştığım bir insanın 
kendini ifade etmeksizin ifade etmesi 
anlamına geliyor. Bazen çok konuştu-
ğumuzu düşünüyorum. Koku susma-
ya da yardım ediyor.

Romanda da karakterimin tutkula-
rına, yılgınlığına, heyecanına, umu-
duna ve hayal kırıklığına eşlik ediyor. 
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Kendi yarattığı dünyada yaşadığını 
hissettiriyor. Bu his; ona hem tek ba-
şınalığı hissettiriyor hem de onun dış 
dünyayla kurduğu ilişkinin sorunlu 
tarafına işaret ediyor. 

Romanın anlatma tercihine de de-
ğinmek istiyorum. Anlatan karakte-
rin kendisi. Bir ben anlatıcı romanı. 
Ancak bir de seslenmeleri var. Ro-
manı sen diye seslendiği birine anla-
tıyor. Merak ediyorum kim bu sen? 

Aslında bu soruyu cevaplamak zor. 
Çünkü bu seslenme tercihi; romanın 
kurgusu ve duygusu ile ilgili. Arayış 
halindeki karakterin yaşadığı karma-
şanın da bir parçası. Dolayısıyla dile-
yen kurguda farklı bir tercih, dileyen 
anlatıcı-yazarın okurla kurduğu iliş-
kinin, iletişimin bir parçası olarak 
görür. Hatta her bir okur kendisine 
seslenildiğini de düşünebilir. Ama 
benim bu tercihte öncelikli amacım 
“özne”liğe vurgu yapmak. Belki bu 
sayede romanı okuyan bu sesi, ses-
lenmeyi üzerine alınır. 

Romanla ilgili bundan sonra sıkça 
karşılaşacağını düşündüğüm soruyu 
ilk ben sormak istiyorum. Babalar ve 
Kızları otobiyografik bir roman mı?

Haklısın. Ben de çok sorulacağı-
nı tahmin ediyorum. Aslına bakar-
san bu sorunun cevabı biraz da ro-
man-hayat-yazar-tecrübe arasındaki 
ilişkinin boyutlarıyla ilgili. Geniş, 
tartışmalı arka planı var. Fransa’da 
salon edebiyatı yalnızca dar mekân-
lar içinde geçen romanları ifade et-
mek için kullanılmaz. Yazarların özel 
hayatlarına duyulan merak da bunun 
bir parçası. Son dönemlerde romanın 
ya da kurmacanın ilgi görmesini de-
dikodu ile açıklayıp dedikoduyu kav-
ramlaştıranlar da var. Ben bu alana 
girmemeyi tercih ederim. Şu kadarını 

söyleyebilirim: Her hikâyem ne kadar 
benle ilgiliyse o kadar benden uzak. 
Elbette kendi yaşadıklarımın sindiği 
hatta yansıdığı yerler var. Ancak bu 
yansımalar; yazma ânının, yazar kim-
liğimin koridorlarından geçerek ro-
manda görünüyor. 

Romanda yarattığın dünyanın dış 
gerçeklikteki karşılığını bulmak zor. 
Bir bakıyorsun 80’li yıllarda yaşa-
mış herkesin hatırlayacağı kadar so-
mut bir atmosferde geçiyor. Bir ba-
kıyorsun rüya mı, hayal mi, gerçek 
mi anlaşılmayan belirsizlikten bes-
lenen bir âlemde. Bu roman rüyada 
mı hayalde mi gerçekte mi? Kastım 
şu; kurgunun asıl düzlemi, oturdu-
ğu zemin hangisi?

Hem hepsi hem hiçbiri. Roman, 
saydığın ve atmosfer dediğin alanla-
rın sessizce yer değiştirmelerinden 
oluşuyor zaten. Bu geçişleri somut 
dolgularla ortaya koymamak da be-
nim tercihim. Roman biraz da bu be-
lirsiz alanların sessizce iç içe geçme-
leriyle inşa edildi. Kendi neşemizin 

ve hüznümüzün dışında durmadık-
ça, hercai bir ruha sahip olmadıkça 
gerçeklerle tartışıp duruyoruz. Ben 
-gerçeklerden kaçmak demeyeyim- 
gerçekleri ciddiye almama arzusunu 
taşıdım. Romandaki belirsiz alan da 
bu arzunun bir görüntüsü.

Akademisyenliğinin ön plana çı-
karılmasını sevmediğini biliyorum. 
Bu yüzden bir soruyla geçeceğim.  
Bu kimliğinizin romana doğrudan 
yahut dolaylı etkisi/etkileri var mı?

Akademisyenliğimin romanın, doğ-
rusu roman değerlendirmelerinin 
önüne geçmesini istemem. Ben Ba-
balar ve Kızları söz konusu edilince 
yazar Selda Uygur olarak anılmak 
isterim. Akademisyenliğin öğrenme, 
öğretme, anlatma arzusunu perçin-
leyen yanından beslendiğimi söyle-
yebilirim. Yanı sıra edebiyat tarihine 
hâkim olmak, romanın gelişim sü-
reçleri ve geldiği noktadan haberdar 
olmak da anlamlı. Ancak anlatmak 
zorunda kalmak, disipline olmak, is-
tediğinde susamamak gibi olumsuz 
yanları da var. Bazen -doğruluğundan 
emin olmamakla birlikte- romanı bu 
kimlikten kaçmak için yazdığımı dü-
şünüyorum.

Romanın sonuna geldiğimde ka-
rakterin anlatacaklarının bitmediği-
ni düşündüm. Babalar ve Kızları’nın 
devamı gelecek mi? Nehir roman 
hazırlığında olduğunu söyleyebilir 
miyiz?

Evet. Karakterimin yaşadıkları da 
anlattıkları da bu romanla bitmedi. 
Ancak bunun ne zaman devam ede-
ceğiyle ilgili takvimli bir planım yok. 
Belki farklı bir şeyler yazdıktan sonra 
dönerim.
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Karanlık kavramının mecaz anlamları dili-
mizde gerçek anlamından daha çok kullanılır. 
Sıklıkla; kötülüktür, kanuna aykırılıktır; üzün-
tü, perişanlık, yolsuz olma durumu günlük dil-
de karşımıza çıkar. Gerçek anlamı olan “ışığın 
olmama durumu” ise nispeten daha az kulla-
nılır. Bu yönüyle gerçek anlamı özken mecaza 
düştü düşebilecek bir durumdadır. 

Ama karanlığın bendeki anlamı çoğunluk-
la “dinginlik” ve dengi kavramlara denk gelir. 
Duru, sakin, yavaş, kıpırtısız… 

Karanlıkta her şey yavaştır, sakindir. 

El, yordam ararken yavaştır. 

Ayak, yol tayin ederken tedbirlidir.

Göz bakınırken dikkatlidir. 

Bunların mecaz olduğundan emin değilim, 
belki de büründüğü yeni anlamlardır… Birçok 
yönüyle bendeki anlamları “dinginliği” ifade 
eder. Dinlendiricidir; geceyi örter, bizi örter, 
bizi gözlerden saklar, sakınır. Hataları, kusur-
ları, eksikleri örter. Burada da “eşit kılıcılığı” 
ortaya çıkıyor.

Sözgelimi; duvarınızda boya kabarmasını 
örter, gömleğimizdeki lekeyi örter; saçımızın 
bozulan şeklini, pantolonumuzun kırışıklığını 
örter. Sadık bir arkadaş gibi. Aydınlık öyle mi, 
her kusuru faş eder.

Köyde büyüdüm, bu sebepten karanlığın din-
ginliğini çocukken yakaladım. 

Ben, karanlığın mecaz anlamıyla erken; ger-
çek anlamıyla geç tanıştım. Gece hariç diye bir 
parantez açabiliriz. Çünkü gece başka türden 

bir kavram, en nihayetinde bir zaman dilimi… 
Karanlık olmayan geceler de vardır, onları “be-
yaz geceler” olarak biliriz. Dostoyevski’nin aynı 
adla karamsar bir aşk hikâyesini yazmak için 
seçtiği zemin Petersburg’un meşhur beyaz gece-
leridir. Öykünün kahramanı ve kısa sürede âşık 
olduğu Nastenka gece yürüyüşünden dönerken 
Nastenka’nın kahramanımızı tanımadan önce 
evlenme sözü verdiği kişiyle karşılaşırlar. Pe-
tersburg’ta beyaz bir gece yaşanmaktadır… Yani 
onları örtecek, saklayacak karanlık yoktu gece-
de ve Nastenka nişanlısına, kahramanımız ise 
kasvetli hayatına döner. Karanlık olsaydı elbet-
te hikâyenin serencamı başka olurdu. Parantezi 
kapayalım…

Işık olmama durumu, diye tanımladığımız 
gerçek anlamlı karanlıkla üniversite öğrenci-
siyken tanıştım. Karanlık bir oda… Günün her 
dakikası oda karanlıktı. Geceyle gündüzü eşit-
leyen duvarları vardı. Pencere yok, kapı ışık sız-
dıracak gibi değil. Öyle ki odanın karanlığının 
bir kütlesi olduğunu sanırdınız. Omzunuza, 
sırtınıza konmuş yükü hissederdiniz. Ama bu 
yük sizi rahatsız edecek bir şey değildi. Kürek 
kemiklerinizden uzamış kanat gibi ağırlığı an-
cak vardı, sizi hafifleten bir ağırlık. O karanlık 
bana zemin oldu. 

O karanlığı özlediğim için… Ev değiştirince 
uzun süre kapkara ve kalın perdelerle yaşadım. 
Bir buçuk yıl öncesine kadar da o perdeleri kul-
lanıyordum. İstediğim zaman günü karanlık 
kılabiliyordum o kara perdelerle. Şimdikilerse 
beyaz... 

KARANLIK
Ercan y YILMAZ
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Caddede yürürken karoların içine basmaya çalış-
makla başladı takıntılarım. Karoların kenarına ba-
sarsam işlerim ters gidiyordu ya da zihnim kendini 
buna inandırdı. Pazartesi iş yerinde koluma çay 
döktüm, pazar arabasını zorla iten bir yaşlı kadına 
yol vermiştim çünkü. Salı aylardır yolunu gözledi-
ğim sevgilimin yurt dışından gelişinin ertelendiğini 
öğrendim, hep o bir numara büyük ayakkabı yü-
zünden. Çarşamba yavaş ve dikkatliydim; olaysız 
geçti, perşembe iki karo kenarını sıyırdım; şeften 
fırça yedim, cuma yerler çamurluydu; ateşim çıktı, 
eve döndüm. 

Bir kahve alıp kitaplarımın arasına gömüldüm. 
Birbirine yaslı, öbek öbek, yatay, dikey vaziyette 
beni bekliyorlardı. İnce bir toz tabakası kaymak 
tutmuştu üstlerinde.  Tevekkeli değil, üstünde “Ya 
Kebikeç” yazan bir levha hediye etmişti bürodan 
arkadaşım. Takıntılarım temizliğe evrilse silip sü-
pürecektim ama elim kolum dökülüyordu. Kuçu-
radi’nin çalışma odasındaki oturuşu geldi aklıma, 
bilge ama yorgun; gururlu ama mütevazı. Kuçu-

radi kim ben kim? “Kendini bil! Bir büroda ömür 
törpülüyor, uzatmalı yüksek lisanslı olarak kadro 
bekliyorsun. Sevgilin ha deyince gelemiyor. Şefin 
almaya doyamadığın mazeret izinleri yüzünden 
yıldırma politikaları uyguluyor. Üstelik otuz dokuz 
buçuk ateşle cayır cayır yanıyorsun. Sirkeli, limon-
lu bir anne çayı yapmaya da mecalin yok. 

Annem, nasıl becermişti hayatı dengelemeyi. 
Ayak önde, vücut hafif öne eğimli.  Önce iki limon 
yukarıdan aşağı atılır tutulur, sonra üçüncüsü dev-
reye sokulur. Dalgalı, uzun, kızıl saçları dans eder 
arkasında. Sabah altı buçuk diyalize otobüsle götü-
rür kızını, sekizde işe yetişir, iş çıkışı anneanneye 
yemeğini yedirir, kardeşimi okuldan alır, yemeğe, 
temizliğe girişir evde. Benim kanım temizlenirken 
can acımı hissetmeyeyim diye güçlü güçlü çevirir 
limonları.  Gösterinin sonunda bir limon bana, bir 
limon kardeşime bir limon da anneanneye. Sonra 
sonra elmalar uçuştu havada. Bir elma bana, bir 
elma kardeşime, bir elma anneanneye, bir elma da 
diyaliz hemşiresine. Filtrelenen kanımın tekrar be-

MONİCA BELLUCİ 

Şule ÖZYETGİN
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denime girişini izlerken elmanın ne za-
man kafama düşeceğini merak ederek 
öylece baktım yıllarca. Belki üç belki 
dört saat. Haftanın dört günü. 

Gayrete gelip su koydum kaynaması 
için ocağın üstüne. Yarım limon sıktım. 
Elma sirkesi üstündeki sirke anası da 
parlanmıştı, onu yana çektim, bir yarım 
fincan alıp ekledim çaya. Kuruldum 
koltuğa, televizyonda gezindim. 

“Evet, benim Bahar, randevuyu bir ay 
önce aldım, doğru. Gelecek hafta sonu 
gelsem olur mu?  İşlem uzun sürebilir.  
Koluma yaptıracağım. Kolum boydan 
boya büzüşmüş gibi.  Seraphine Louise 
tablolarından biri ancak kapatır ben-
deki defoyu. Görüşürüz o zaman.  İyi 
günler.” 

On altı yıllık diyaliz macerası mete-
or düşmüşten beter etmişti kollarımı. 
Sevgilim tutar severdi kolumu, okşardı. 
“Bu haritada kaybolmak istiyorum, ora-
ya bakıp bakıp gezelim tüm dünyayı,” 
derdi. Böbrek kardeşimdi o benim. Beni 
hayata iliklemişti. Nasıl içim çekti şim-
di onu. Yanımda olsa kolumu sıvazlasa. 
Yine güzel düşler kursak onunla.  

Üç yıl önce böbrek nakli için banka-
ya başvurdum. Bir gün mesaj kutuma 
şu mesaj düştü: “Yüzde doksan dokuz 
uyumlu bir böbrek bulunmuştur, he-
men transplantasyon işlemi için hasta-
neye gelmeniz gerekmektedir.” Haberi 
okur okumaz kendimi sokaklara vur-
dum. Bizim çaycıyı öptüm çıkmadan, 
kadın afalladı. “Singing in the rain” şar-
kısını mırıldanarak doğruca hastaneye 
gittim. Onca yıl düğüm düğüm olan 
her şey çözülmeye başladı. “Her şey bir-
denbire oldu.” Bağışçıma âşık oldum, 
böbreğim yenilenirken kalbim de boş 
durmadı. 

Kapının kenarından başımı uzattım. 
Kapıdaki rüzgâr çanı çınladı, vanilyalı 
tütsü kokusu doldurdu genzimi. Bob 
Marley tınıları aktı kulağımdan içeri. 

“Cos everyday we pay the price with a 
little sacrifice.” Evet, doğru yerdeydim.  
İki duvar baştan başta rengârenk, içi 
boya dolu şişelerle kaplıydı. Birazdan 
bunlar derime şırınga edildikçe haya-
tımın rengi değişecek miydi?  Kırmızı 
kaşe kabanımla dükkâna Juliette Binoc-
he gibi girip Monica Belluci gibi çıkabi-
lecek miydim? 

“Özür dilerim, geldiğinizi duymamı-
şım. Kulağımda kulaklık vardı.” 

“Önemli değil, ben de erken geldim 
biraz.”

“Kullanacağım malzemeleri hazırla-
dım. Seraphine Louise tablolarına bak-
tım az önce. Feuilles tablosu nasıl sizce?

“Olabilir, kapatabilir sanırım. Çabu-
cak olur mu ki?” 

“Boyacı küpü mü bu Bahar Hanım. 
Bugün temeli atacağız. Diğer gün rengi 
güçlendireceğiz.” 

 “Dıştaki yara kapanır da içtekileri ne 
yapmalı? 

“Dışa bakan rüya görür, içe bakan 
uyanır. Yarayı içten kurutmalı önce, ba-
kın görün sonra nasıl pirüpak olacak-
sınız.”

“Bilgece konuşmalar bunlar, beni 
kandırmayasınız.” 

“Renk de bir göz yanılması değil mi, 
hepimiz kendimizi kandırıyoruz.”

Ne derse desin, heyecanıma engel 
olamadı, koltuğa uzandım. Kolumda 
iğne acısı duymaya alışıktım. Gırj gırj 
ileri geri kaydıkça damarlarım zonkla-
dı. Önce sulu boyanın kâğıda dağınık 
yayılışı gibiydi Seraphine’nin yaprak-
ları. Sonra deri boyayı emdikçe tablo 
belirmeye başladı. Üzümün rakıya dö-
nüşümü gibi boyanın desene evrilmesi 
manzaramı güzelleştirdi. En azından 
kem gözlerden bir nebze uzaklaşıp 
daha özgür hissettim kendimi. Fiziki 
haritamın renklenişini sevgilime gös-
termek için can atıyordum. 

Özgüvenli kollarımı sergileyerek 

çıktım sokağa. Bakın bakın nasıl dön-
düreceğim şimdi elmaları annem gibi. 
Bir elma anneme, bir elma dövme sa-
natçısına, bir elma şefime, bir elma da 
izleyenlerin başına derken elmalar yere 
saçıldı. Üzgünüm anne, ben sen deği-
lim. Gücüm bu kadarına yetti.  

Büroya adımımı atar atmaz, şef şah-
tın şahbaz oldun bakışını fırlattı üstü-
me. Kızlar “Ooo Bahar Hanım! Çiçek 
açmışsın, hayırlı olsun,” seslenişiyle 
iki kıkırdadılar. Hemen lavaboya gidip 
tepkilere adapte olma molası verdim. 
Su serptim yüzüme, kollarımı okşadım. 
Tam çıkacağım, yerdeki seramik ka-
rolar takıldı gözüme. Balerin gibi aya-
kucumla bastım birine, Diğeri, öbürü 
derken dışarı çıkabilmek ne mümkün. 
Hepsi birbirine karıştı. Telefondan me-
saj uyarısı geldi dolgun dolgun. Sevgi-
limin tonuydu, ondan geldiğini bileyim 
diye değiştirdim geçen gün sesi. Yanıp 
sönmesini izledim bir süre. “Bahar da-
lım, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. 
Ama sonunda akademiden izin almayı 
başardıııııım. Pek yakında…”

Karolara lanet olsun, işler hep ters 
gitmezdi ya. Şefin karşısına geçip çan-
tamdaki elmalardan birini çıkarıp ısır-
dım. “Bir ısırık da siz almaz mıydınız?”
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Koronavirüs nedeniyle 22 Ocak’ta, çok genç yaşta 
aramızdan ayrıldı kütüphaneci, araştırmacı, yazar, 
yayıncı Aydın İleri. Aydın bugüne kadar adını taşıyan 
üç kitaba imza attı. Pek çok armağan kitapta da ya-
zıları yer aldı. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik 
Bölümü mezunu Aydın’ın, yine bir kütüphanecinin, 
bir bölgenin kaderini değiştiren, onlara yeni ufuk-
lar açan, yaptığı çalışmalarla yurtiçi ve yurtdışından 
ödüller alan Mustafa Güzelgöz’ün yaşamının ilginç 
ve günümüz aydınlarına örnek olması gereken ay-
rıntılarını kaleme aldığı “Eşekle Gelen Aydınlık” ilk 
kitabıydı.

Çocukken Gülsuyu Mahallesinde yaşadığı gece-
konduda sürdürdüğü üç tekerlekli bisiklet günlerini 
unutmayan Aydın, hazırladığı “Bisiklet Öyküleri” 
derlemesiyle de bisikletli yaşamın hem sağlık hem 
ekolojik olarak gerekliliğine dikkat çekmişti.

Aydın, son kitabı “Çocuklar İçin Öyküler Beni 
Unutmayınız” adlı kitabı için de “Savaş meydan-
larında kazanılan zaferleri eğitimle, kültürle, barış 
kültürüyle, sanatla, sporla, bilimle, eğitimle üretimle 

pekiştiren Atatürk’ün izini sürdüm,” demişti söyle-
şimizde… 

Aydın ile her kitabı için söyleşi yaptık. “Bisiklet 
Öyküleri” için beni de çok sıkıştırdı yazmam için. 
“Bisikletim olmadı ki hiç!” dediğimde, “İçinde bisik-
let geçen anıların vardır!” diyerek tatlı tatlı baskısın-
dan hiç vazgeçmedi. Yazdım sonunda… 7 Mart 2019 
saat 13.48’de e-postasına yolladım. Tam 9 dakika 
sonra yanıt geldi: “Harikasın Kadir!”

Aynı mahallede geçseydi çocukluğumuz eminim 
ki, kendisinden çok bizler binerdik bisikletine…

Aydın, İstanbul Üniversitesinde lisans, Marmara 
Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Özel eği-
tim kurumlarında okul kütüphanecisi olarak çalıştı. 
Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde halk kütüpha-
nelerinde sürdürülen, gönüllü gençlerin aktif katılı-
mıyla gerçekleşen “Benim Kütüphanem” projesinde 
dört yıl süreyle kırkın üzerinde ilde proje koordina-
törü olarak görev aldı. İki yıl Maltepe Üniversitesin-
de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
yaptı. Maltepe, Kadıköy ve Bergama Belediyelerinde 

ÇIKMAZ SOKAKTA 
3 TUR 1 LİRA

Kadir İNCESU
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“Yerel Yönetim Kütüphaneciliği” de-
neyimleri oldu. Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Merkezi yönetim kurulu 
üyesi, Okul Kütüphanecileri Derneği 
başkanı olarak kütüphane, okuma kül-
türü, kütüphaneci savunuculuğu yaptı. 
Yüzlerce kütüphanenin açılmasına des-
tek verdi, bire bir çalıştı.

İleri, son olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Atatürk Kitaplığında görev ya-
pıyordu.

Aydın bir sohbetimizde, çevresinde 
kütüphanecilik okuduğunu duyanların 
bir kısmından “Kütüphanecilik okuyup 
da ne olacaksınız?” sorusunu çok duy-
duğunu söylemişti.

Aydınımız bu sorunun cevabını yaşa-
mıyla verdi. 

Aydınımızı, “Bisiklet Öyküleri”nin 
yeni baskısına giremeyen yazımla bir kez 
daha anıyorum.

Değerli dostum 
Aydın İleri’nin anısına…

Ömrümün en güzel 8 yılıydı. İlkokul 
birinci sınıf bitmiş ve yaz tatiline girmiş-
tik.

Ne olduysa o tatilde oldu. Arkadaşla-
rımı, okulumu, birkaç kez rüyalarıma 
giren öğretmenimi, arkadaşlarımı, ma-
hallemizin sokaklarında çevrilen Türk 
filmlerini geride bırakarak Anadolu ya-
kasına taşınmıştık.

Mahallemizdeki evlerin çoğu ahşap ve 
en fazla üçer katlıydı. Hemen hemen her-
kes birbirini tanırdı.

Evimiz Cankurtaran tren istasyonuna 
çok yakındı. Oyun yerlerimizin başında 
geliyordu tren yolları. 

Sonra Erol Taş’ın kahvesi… Babam da 
o kahveye giderdi.

Kahvenin bulunduğu meydan ve çev-
redeki bütün dükkânlar sinema tarihimi-
zin en önemli mekânlarıydı.

Oturduğumuz evin önündeki cadde 
de öyle… Doğal set alanıydı mahallemiz.

Bazen kafamız estiğinde denize de gi-
derdik. Bizim yaşımızdakiler için uzak 
bir yerdi. Denize gitmek ve bilmediğiniz 
halde yüzmeye çalışmak… Kıyıda çırpı-
nır dururduk.

Günümüz oyunla geçerdi. 
Aklınıza gelebilecek her türlü oyun.
Sık sık da Topkapı Sarayı’nın bahçesi-

ne giderdik. Oyun oynama alanlarımız 
çoktu.

Sultanahmet ve çevresi de ilginç gelirdi 
bize.

Güzel zamanlardı.
Evimiz iki odalıydı. Dört kişi bir odada 

yaşıyorduk.
Mutlu muyduk?
Hem de çok!
Pazarlarda satılan plastik arabalar vardı.
En lüks oyuncağımız onlardı.
Mahallede bisikleti olanlara gıpta ile 

bakardık.
Bisiklet sürmenin nasıl bir keyif oldu-

ğunu bilemezdik. Arkadaşlarımızı izle-
mekle geçerdi bazen zamanımız. 

1970’li yıllarda Saraçhane Altgeçiti’nde 
bugün olduğu gibi bisiklet satıcıları vardı. 
Annem, babam ve kardeşimin de olduğu 
bazı günler o altgeçitten geçtiğimizi ha-
tırlıyorum. Öyle bir ışıklandırma yapı-
lırdı ki gözünüzü alamaz, sürekli geride 
kalan o rengârenk, çeşit çeşit bisikletlere 
bakardınız. 

Bisiklet hayalleri kurar mıydık, hatırla-

mıyorum.
Zar zor geçinen bir ailemiz olduğuna 

göre…
Birinci sınıfını okuduğum Cevri Kalfa 

İlkokulu’nun arka kapısı bir çıkmaz so-
kağa açılırdı.

Uzun bir çıkmaz sokak.
Sokağın girişinde bulunan bisiklet ta-

mircisi hem tamir yapar hem de bisiklet 
kiralardı.

İsteyenlere iki tekerlekli, isteyenler üç 
tekerlekli bisiklet…

Üç tekerlekli bisikletler bugünküler 
gibi küçük değildi.

Sokağın dışına çıkmadan üç tur atmak 
1 liraydı. Bazen kuyruk olurdu; herkesin 
elinde babasından bin bir yalvarmayla al-
dığı 1’er liralar…

İşte o çıkmaz sokakta iki veya üç kez 
bindim bisiklete. Gidebildiğim en yüksek 
hızda…

Sokak hiç bitmesin isterdim. Üç ısırık-
ta biten, tadına doyamadığınız çikolata 
gibiydi.

Hemen bitiyordu. 
Daha sonraları, az olan paramı daha 

çok haz veren şeylerle değerlendirmeye 
başlamıştım.

Rengârenk misketlerle…
Bugüne kadar hiç bisikletim olmadı. 

İlerleyen yıllarda, çalışmaya başladıktan 
sonra alabilecek imkânım oldu ancak rü-
yalarıma girecek, bisiklet bisiklet diyerek 
dolaştıracak bir duygu yoğunluğu oluş-
turmadı.

Bisiklet sürmeyi de hâlâ bilmem. 
O yaşlarda olmasa bile ilerleyen yıllar-

da hep fotoğraf makinesi hayalleri kur-
dum.

Bisiklet mi fotoğraf makinesi mi derse-
niz…

Kim bilir belki ileride bir bisiklet de 
süsler hayallerimi…
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Enver Ercan’ın benim yazın hayatımda önemli 
bir yeri oldu. İlk iki şiir kitabımı, kurduğu Komşu 
Yayınları’ndan o bastı. Şiirlerimi dergilerde yayım-
lamaya başladığım ilk yıllarda, Varlık Dergisi’ne 
bir şiir gönderdiğimde eğer şiiri beğenmişse beni 
mutlaka arardı. Coşkulu bir şekilde ama çok uzat-
madan beğenisini söyler, yine yazmışsın yazaca-
ğını der, telefonu kapatırdı. Enver Ercan öyleydi, 
heyecanına gem vuramazdı. Hatta beğendiği şiir-
leri kendi yazmış gibi sevinirdi. Keşif onun için 
önemliydi. Her şeye keşif duygusuyla yaklaşırdı. 
Yeni bir fikre, farklı uçlardaki tavırlara alan açardı. 
Bundan çok büyük keyif alırdı. Çünkü ortaya çı-
kacak zenginliği, çeşitliliği önemserdi. Bu anlamda 
edebiyatta kalıpları kıracak her devinim bir coşku 
kaynağıydı onun için. Birçok genç yazara, şaire bu 
anlamda kapı açtı. 

Ayrıca, öngörüsü yüksekti. İnsanları çok iyi ta-
nırdı. Hayatı çok iyi bilirdi. Hele ki sokakları. So-
kağın kaç yüzü varsa, kirli tarafını da temiz tarafını 
da görmüştü. Bazen yaşadığı mahalleleri, komşu 
evleri, balkondan balkona yapılan muhabbetleri, 
çocukluğundaki mahalle karakterlerini, geçmişini 
anlatırdı. Ama kısa kısa, üst başlıklarla. Alt metni 
bize bırakır, boşlukları bizim doldurmamızı ister 
gibi davranırdı. İşte o zaman yüzünde derin bir 
kesik oluşurdu. Alttan alta kanayan bir sızı. O sızı 
görünür olduğunda yani açığa çıktığında bir anda 
havayı değiştirir, gevrek kahkahalarla şenlendirir-
di ortamı. Hem anlaşılmak isterdi hem de sanki 
bundan rahatsız olurdu. Hem görünmek isterdi 
hem de kaybolmak. Bu iki duygu onda sürekli bir-

biriyle çarpışırdı.
Her şeye çok içeriden bakardı. Hem edebiyata 

hem hayata hem de insanlara. O yüzden hayatla 
mesafesini korudu. İnsanlarla da. Ama edebiyat 
hep yakınındaydı. Sıcaktı ama gerektiği kadar. Az 
konuşurdu ama o azda çok şey söylerdi. Bıçkındı. 
Zekiydi. Espriliydi. Duygusaldı. Kırılgandı. Ama 
bu tarafını hep saklardı. Bir o kadar da sıkılgandı. 
Gittiği hiçbir yerde uzun durmaz, hiçbir masada 
saatlerce oturmazdı. Kalkması gerektiğinde yap-
mayı unuttuğu bir şey varmış gibi bir ifade takı-
nır ve bir anda masadan aceleyle kalkar, bize veda 
ederdi. Bilirdik, o öyleydi. 

İnce zevkleri vardı. Giyim kuşama düşkündü. 
Markaları iyi bilir, hangi mağazada ne var takip 
ederdi. Gömlek almayı çok severdi, kalem ve saat 
de. Her zaman dış görünümün önemli olduğunu 
söylerdi. İndirim zamanlarını yakından takip eder, 
hatta beni arar, nerede indirim olduğunu söyleyip, 
git bak, derdi. Birkaç kere de beraber gitmiştik 
alışverişe. Benim için şaşırtıcı bir deneyimdi bu. 
Önceden bilmediğim bir yönüydü. Sonradan anla-
dım ki bu yaşam sevinciymiş. Kendini iyi hissetme 
arzusu. Hayatın karşısına cillop gibi çıkmak, her 
şeye karşın ben işte buradayım demek.  

Hayata veda etmeden bir gün önce, yani son do-
ğum gününde, daha önceden bir mağazada gördü-
ğü yeşil safari ceketin alınmasını istemişti. Hasta-
neden çıktığı gün giymek için. Dimdik ayakta, ben 
buradayım hayat demek için. Belki de tam tersi. 
İşte hazırım ölüm, iki dirhem bir çekirdek, gel al 
beni demek için… 

YEŞİL SAFARİ CEKET

Deniz DURUKAN
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Bazı insanlarla yolunuz bir kez kesişti mi bir 
daha geri dönemezsiniz artık. Enver Ercan’la 
yolum, Varlık’ın kapısını çaldığım anda kesişti. 
1988’di sanırım. Henüz birkaç yıl önce şiirleri 
yayımlanmaya başlamış, üstüne üstlük Ali Rıza 
Ertan ödülünü kazanmış ama eli ayağına dolaşan 
bir üniversite öğrencisi olarak çekinerek içeri 
girdiğimde Enver abi de oradaydı. Henüz Kemal 
Özer’di yayın yönetmeni. Sonradan öğrendim, 
meğer yolumuz çok daha önce, 21 Ocaklardan 
birinde kesişmiş Enver abiyle. Aramızda altı yaş 
olmasına rağmen doğum günümüz aynı “kova” 
tarihine denk düştüğünden uzun yıllar sonra 
doğum günlerimizi beraber kutlamaya başladık. 
Son kutlamamız 21 Ocak 2018’de, Koşuyolu 
Medipol hastanesinde oldu. Biz hastanenin ka-
feteryasında, o üst kattaki odasındaydı. İkimizin 
adının yazılı olduğu pastanın üstündeki mumu 
yalnız üfledim. Onun adına da üfledim.

1990’da Kemal Özer derginin yayın yönet-
menliğinden ayrılıp yerine Enver Ercan geçince, 

bir iki yıldır dergide seyrek de olsa şiirlerine yer 
verilen, bir şekilde Kemal Özer’in gözüne gire-
bilmiş biri olarak ben de çoğu kişi gibi derginin 
nereye doğru evrileceğini merak etmeye başla-
dım. Merakım uzun sürmedi. Varlık yenilikçi 
bir yaklaşımla, ilginç dosya konuları ve her ge-
çen gün kapsamı genişleyen bir içerikle, sadece 
edebiyatı değil, sanatın, kültürün her alanını 
kucaklayan bir dergiye dönüştü kısa sürede. Ya-
şar Nabi Nayır Ödülleri’ni de kaldığı yerden de-
vam ettirmeye karar verdi Enver Ercan. 1991’de, 
derginin 1000. sayısına da denk gelen bu ödülü 
de kazanınca hem Varlık’la hem Enver Ercan’la 
ilişkim pekişti. Ve hayatının son gününe, pasta-
yı onun adına da üflediğim güne kadar bu sami-
mi, sıcak ve mesafeli ilişki devam etti.

Mesafeli diyorum, çünkü ister sık ister seyrek 
olsun, Enver Ercan’la hep samimi ve kısa süreli 
geçerdi görüşmeler. Uzun konuşmazdı çünkü 
meselenin mealini daha karşısındaki kişi anlat-
madan anlardı; sorun varsa kaşla göz arasında 

ENVER ERCAN’LA OTUZ YIL

Altay ÖKTEM
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çözer, fikir varsa, zaten kimin neyi 
ne kadar sürede ve nasıl yapacağını 
ya bilir ya hissederdi. Burnu çok iyi 
koku alırdı. Sadece edebiyatta, şiirde 
değil, her konuda koku alırdı. Her 
şeyi bilecek hali yoktu elbette; ama 
bilmediği bir konuyu bile en iyi ki-
min bileceğini, neler yapabileceğini, 
nelerde yetersiz kalacağını hemen 
tespit eder, takımı ona göre kurardı. 
Gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerden 
biriydi. Hem yayımladığı dergilerde 
hem yaptığı projelerde kimi ileri sa-
hada kimi orta sahada kimi savunma-
da oynatacağını bilirdi. Kimi kaleye 
koyduysa, hiç gol yemedi. Yediyse de 
penaltıdan. 

İşte bu yüzden, günün birinde te-
lefon açıp da Yazarlar Sendikası’nın 
yeni yönetimine benim de girmemi 
istediğini söylediğinde, bu tür bü-
rokratik işlerden pek anlamam, sen-
dikanın ya da başka bir kurum ya da 
kuruluşun yönetiminde yer alacak 
ne tecrübem ne hevesim var, diye-
medim. Tamam abi, dedim, kapattım 
telefonu. Gel dediğine göre bir planı 
vardı ve bana düşen bir iş vardı de-
mek ki. İnsan kendini bilir ama En-
ver Ercan’ın bazen insanın kendisinin 
bile bilemeyeceği bazı şeyleri ondan 
iyi bilmesi hiç de şaşırtıcı değildir. 
Gel diyorsa gidilmelidir. 

Mesafeli demem bir de şundan; hep 
işi vardı, hep bir şeyler yetiştirmeye 
çalışırdı, kim bilir kimlerle ne ma-
salarda oturduk, fıkralarını anlatır, 
esprilerini yapardı hızlı hızlı, herkes-
ten önce kalkardı. İşi çoktu dedim 
ama aslında yalnızlığına koşardı. Et-
raf ne kadar kalabalıksa o kadar hızlı 
koşardı. O yüzden baş başayken göre-
celi olarak daha fazla vakit geçirilirdi 
onunla, ortam ne kadar kalabalıksa 
süre o kadar kısalırdı. 

Uzun süre, 90’ların sonuna kadar, 

mesleğim gereği bir Anadolu kentin-
de yaşamak zorunda kalmıştım. Var-
lık’la ilişkim de ister istemez, mektup-
la bir şeyler göndermekle sınırlı kaldı 
bu sürede. Ama her fırsatta İstanbul’a 
geliyor, muhakkak Enver abiye de uğ-
ruyordum. Telefon etmeden, çat kapı 
gitmem gerektiğini de edindiğim bir 
tecrübe sayesinde öğrenmiştim. Tele-
fon edince şu anda çok işim var, dergi 
kalabalık, başka bir gün gel kardeş, 
derdi. Vaktin birinde, elimde başka 
bir gün kalmadığı için, en azından bir 
merhaba der çıkarım düşüncesiyle, 
yine de gittim. Masasında tek başına 
oturmuş bir şeyler okuyordu. İşini 
gücünü bıraktı, uzun uzun muhab-
bet ettik, çaylar kahveler birbiri ar-
kasına gidip geldi. Önce biraz burul-
muştum ama bu tavrın benimle ilgili 
olmadığını, burulmamam gerektiğini 
bilecek kadar tanıyordum onu. Bun-
dan sonra, önceden haber vermeden 
gittim hep. Çat kapı, ben geldim En-
ver abi, dedim, girdim içeri. Aslında 
kendimden öyle üç beş yaş büyükle-
re abi diye hitap etmezdim hiç. Bana 
da abi denmesi pek hoşuma gitmez-
di, adımla hitap edilmesi ne güzeldi. 
Ama niyeyse, o 80’lerin sonundaki ilk 
görüşmemizde abi deyivermiş, sonra 
geri dönememiştim. Bundan özellikle 
bahsediyorum çünkü bir ara, niyey-
se bu konuyu kafamda şöyle bir do-
laştırmış, yaşı Enver abiden büyük 
olanlara bile adıyla hitap ettiğimi 
düşünmüş, artık Enver abiye Enver 
diyeyim, ne var ki bunda diye bir ka-
rar vermiştim kendi başıma. Bu kara-
rımdan sonraki ilk karşılaşmamızda, 
biraz durgun gördüm onu. Hayırdır, 
dedim. Biraz önce genç bir şairin onu 
ziyarete geldiğini söyledi. İlk kitabı 
çıkmış ve imzalayıp Enver Ercan’a 
getirmiş. Sayfayı açıp imzayı göster-
di. “Sevgili Enver…” Yıllardır Enver 

abi diye peşimde dolaşan adama bak, 
kitabı çıkınca nasıl havaya girmiş, za-
ten içeri de “Nasılsın Enver?” diyerek 
girdi, dedi. Yutkundum. Yüzüm kı-
zardı ama o hissetmedi sanırım. Boş 
ver Enver abi, takma böyle şeyleri 
kafana falan gibi bir şeyler söyledim 
galiba. Ve elbette kararımdan hemen 
o anda vazgeçtim. Nasıl bir tesadüftü 
bu, yoksa Enver abi bunu da mı his-
setmişti?

1998’de İstanbul’a döndüğümde 
coşkulu bir gençlikle, hareketli bir 
yeraltı kültürüyle karşılaştım. Kol-
tuğumun altında fanzinler, o rock 
bar benim bu konser senin koşturur, 
müzik demoları, fotokopi afişler bi-
riktirirken, gel her sayı yeraltından 
haberler veren bir bölüm yap Var-
lık’a, teklifi geldi Enver Ercan’dan. 
Öküz’de zaten karanlık işler yaptı-
ğım, Penguen’de kışkırtıcı yazılar ka-
leme aldığım sayfalar vardı ama yaşı 
Cumhuriyet’e denk bir ana akım der-
gide olur muydu bu işler? Neden ol-
masın, sayfayı hazırla gel, dedi. Daha 
sonraları, yine Enver Ercan sayesinde 
Varlık Yayınları’ndan çıkacak, bana 
hem zaten periferinde durduğum ana 
akımın hem kendilerini yeraltı kültü-
rünün temsilcisi olarak gören gençle-
rin ufaktan ufaktan sırtını dönmesi-
ne neden olacak, Türkiye’nin fanzin 
tarihini anlattığım inceleme kitabı 
Şeytan Aletleri’nin de tohumu böyle-
ce atılmış oldu. “Yeraltından Notlar” 
adlı bölüme uzunca bir süre devam 
ettim Varlık’ta. Şeytan Aletleri’nin ana 
eksenini oluşturdu Varlık’taki bu ya-
zılarım.

Yasakmeyve adlı bir dergi yayım-
lamaya karar verince Enver abi, bu 
kez de böyle kışkırtıcı, ezber bozucu 
işleri Yasakmeyve için yapmamı iste-
di. Yıllarca Yasakmeyve için hazırla-
dığım Aksi İstikamet adlı bölüm, bir 
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nevi şiirsel kaos teorisiydi. Bölümün 
kısa giriş yazıları kışkırtıcıydı ama 
sokaklarda yaşayan, sokakları anla-
tan, sokaklarda büyüyen, sokakları 
çoğaltan ve bazen de sokaklarda ölen 
insanların şiirlerine yer veriyordum 
her sayıda. Fanzinler alışkındı bu 
tarz çıkışlara ama böylesi bir dergide 
böyle kişilerin yer alması nasıl karşı-
landı, bilmiyorum. Ama tepkiler gel-
diğini de tahmin ediyorum çünkü ne 
zaman sorsam, kimin ne dediğini boş 
ver kardeş, biz işimize bakalım, diye 
cevap verirdi Enver Abi. İşte Sandi-
nista’nın, Togan’nın, Karga Salih’in, 
şiirleri yayımlandıktan bir süre sonra, 
henüz 18 yaşındayken fazla dozdan 
ölen İrem’in, deri kolye yapıp satan 
Ozi’nin, Kanat Güner’le kısa bir süre 
evli kalan Safari’nin, Tefenni Otoga-

rı’nda çaycılık yapan Himmet’in ve 
daha onlarcasının şiirlerine yer ver-
dik Aksi İstikamet’te. Çok mu gü-
zel şiirlerdi? Değillerdi elbette. Ama 
güzel olmaları gerekmiyordu ki… O 
zorlu hayatlarında şiire gönül vermiş-
ti her biri, yetmez mi? 

Güven Erkin Erkal ve fotoğraf sanat-
çısı Mehmet Turgut’la birlikte yayım-
ladığımız, bir edebiyat, kültür, sanat 
dergisi olarak planladığımız ama kısa 
sürede hayata başka bir açıdan bakan 
gençlerin başucu dergisine dönüşen 
Karakalem (ilk başta Yüxexes Karaka-
lem sonra Kırkaltı Karakalem adlarıyla 
yayımlanmıştı) kapanınca, yine Enver 
Ercan faktörü devreye girdi ve bütün 
tereddütlerimi bertaraf ederek ne yap-
tı etti, Karakalem’i Yasakmeyve’nin eki 
olarak yayımlamaya ikna etti beni. 

Oldu mu bizim Karakalem bu sefer de 
Yasakmeyve Karakalem! Hem de sert 
kapakları ve bir şiir dergisine epey-
ce aykırı duran içeriğiyle… Şeytan’ın 
Türkçe Sözlüğü’nden cehennemden 
canlı yapan Marilyn Manson’a, mor 
ışıklar saçan Anne Sexton’a, Ameri-
kan Sapığı romanı ekseninde transg-
resyonalizm incelemesinden Charles 
Fourier bağlamında tutku filozofisini 
ele alan metinlere, Güzel Sanatların 
Bir Dalı Olarak Cinayet, Edebiyatta ve 
Şiirde Vampir gibi dosya konularına 
kadar, sınırları zorlayan bir yaklaşım 
Yasakmeyve’nin sınırları içine çekil-
miş oldu böylece. Enver Ercan’ın sı-
nır tanımayan öngörüsü, heyecanı ve 
tam ortada durup uçlara savrulmanın 
keyfini yaşama arzusunun bir örneği 
olarak. 
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ENVER ERCAN ŞİİRİNE 
YAKLAŞMA ÇABASI
Çok iyi koku alırdı dedim ya; söz-

cüklerin kokusunu da alırdı Enver 
Ercan. Bir sözcüğü diğerinin yanına 
sanki öpüşürlermiş gibi yerleştirirdi. 
O yüzden şiirimizde apayrı bir yerde, 
sakin ama bir savruluş halinde duru-
yor Enver Ercan şiirleri. Çok konu-
şuldu, çok söylendi, çok korkuldu, 
onun bu denli çalışkan ve ufku ge-
niş bir editör, yayıncı olması şiirinin 
ikinci planda kalmasına neden ola-
bilir mi diye. Ama bu konuda da en 
güzel cevabı yine Enver Ercan verdi: 
Ben şiirimi yazarım, sonsuzluk varsa 
gider! Bugün burada, bu satırlar ya-
zıldığına göre, sonsuzluğun olma ih-
timali var. En azından, bir adım daha 
yaklaşmış olabiliriz o sonsuzluğa.

Enver Ercan şiiri, kurgulanan, ya-
zılan, yapılan değil de insanın düş-
leri aralandığında içeri dolan bir şiir. 
1977 yılında, henüz bir şair değil de 
şiir heveslisiyken yayınladığı Eksik 
Yaşam’ı ayrı tutarsak, 1988’de ya-
yınlanan Sürçüyor Zaman, 1997’de 
yayınlanan Geçtiği Her Şeyi Öpüyor 
Zaman ve 2014’te yayınlanan Türk-
çenin Dudaklarısın Sen adlı üç kita-
bına bakarsak; ilk ikisinin adlarının 
zaman sorunsalı etrafında dolaştığını 
ve ikinci kitabının adındaki öpme 
ediminin, üçüncü kitabındaki dudak 
kavramıyla pekiştiğini görürüz. Du-
dak (öpen dudak) Türkçenin duda-
ğıdır. Öyleyse, geçtiği her şeyi öpen 
zaman, elbette dudağıyla (Türkçenin 
dudağıyla) öpüyor ancak bu öpme ve 
öpülme edimi dil (Türkçe) sayesinde 
oluşuyor. Geriye doğru gittiğimizde, 
zamanın Türkçenin öpüşü yüzün-
den/sayesinde sürçtüğü algısı ortaya 
çıkıyor. Kısacası her üç kapağın adı 
da rastlantısal değil; zaman, öpme ve 
öpen dudağın aslında Türkçe olduğu 

ve bunun da insanın hayatında bir 
sürçme meydana getirdiği ve şiirlerin 
tamamının bu eksende döngüsel bir 
yol izlediği pekâlâ söylenebilir. 

Sürçüyor Zaman’ın ilk şiiri Gün-
genci “İşte sokaktasın/ ağzında ak-
şamdan kalma bin küfür/ evlerin 
boğduğu yollardan geçiyorsun” di-
zeleriyle başlıyor. Anlaşılıyor ki şiir 
öznesi (aslında Enver Ercan) yüzünü 
kendisine dönmüş ve o kendisinde 
bütün bir hayat var. Kişi, ağzında ak-
şamdan kalma bin küfür taşıyan biri, 
sokaklar ise evlerin boğduğu yollarla 
dolu. Hayatın ne denli zorlu oldu-
ğunu göstermesinin yanında, yolları 
(dış dünyayı) boğan şeyin evler (aile 
hayatı) olması, hayatı zorlaştıran, 
çekilmez kılan şeyi doğrudan işaret 
ediyor. Daha şiirin ilk üç dizesi, iler-
leyen bölümlerde neyle karşılaşaca-
ğımız ve Güngenci’nin ne tür bir gü-
nün içinde sıkışıp kaldığı konusunda 
yeterince ipucu veriyor bize. Binince 
seninle bin kat ağırlaşan taşıtlar, öm-
rünü hiçe sayan dağ silsilesi gibi bir 
insan kalabalığı, yokuşlar, mazot ko-
kuları… Ama bu kaotik ve umutsuz 
panoramanın içinde, “yine de onca 
kişinin arasında/ terbıyık biri/ soluk 
soluğa yaklaşıyor yanına…” Ardın-
dan, geleceğe dair umudun ve her 
şeye rağmen yaşama sevincinin hâlâ 
diri olduğunu anlıyoruz, bu dizeler-
den hemen sonra gelen şu tek dizey-
le: “tutup alnından öpüyorsun” onu. 

İlginç biçimde kitaptaki diğer şiir-
ler gündelik hayata yer yer dokunsa 
da ilk şiirdeki gibi anlatımcı değil, 
daha lirik, imgesel bir seyir izliyor. 
Hatta, sonraları daha da belirginleşe-
cek olan ironik bakışın, hınzır dilin 
ipuçlarını da veriyor. Bu bağlamda, 
kitabın son şiiri olan Gece, kitabın 
bütünlüğü içinde oldukça anlamlı. 
Çünkü Güncenci’nin Gece olunca 

neyle karşılaşacağı hakkındaki dü-
şüncesini, beklentisini sezdiriyor ve 
bu açıdan ilk şiiri bütünlüyor. Şiir öz-
nesi (aslında Enver Ercan) günü de-
nerken oldukça acemice davranıyor, 
eli ayağına dolanıyor. Yaşanan çeliş-
kiyi, “tuhaf bir adamsın vesselam/ 
canını sıkan bir sokağı/ boyuyorsun 
da/ kırmızıya/ bir yaprak düşse da-
lından/ altında kalıyorsun//hiçbir 
şeyin uymuyor kitaplara” dizeleriyle 
şiirleştiriyor Enver Ercan. Ve şirinin 
son bölümünde, şiir öznesini bekle-
yen sonu anlatıyor: “ama gel bu sa-
bah/ karını öperek uyandır/ işe mişe 
de gitme/ kızına kahvaltıyı sen yaptır/ 
sonra pırıl pırıl günü tak yakana/ yeni 
bir hayatın önsözü gibi…”

Yeni bir hayatın önsözü… Beklen-
ti bu mu gerçekten? Gelecek güzel 
günler ve mutlu bir aile tablosu mu? 
Bizi çok da merakta bırakmadan ce-
vabı veriyor Enver Ercan şiirin son 
iki dizesiyle: “nasıl olsa/ hâlâ güzel 
masallara inanıyorsun” Yani, hayali 
kurulan o mutlu aile, aslında bir ma-
saldan ibarettir! 

Geçtiği Her şeyi Öpüyor Zaman’da 
lirizm dozu epey artmış, hayata biraz 
daha hınzırca bakan ve şiirle birlikte 
aşkı da önceleyen şiirlerle karşılaşı-
yoruz. Kullanılan yalın dile rağmen 
çağrışım zenginliği sayesinde insanın 
içine işleyen bir etki uyandırıyor kimi 
dizeler. Daha çok bir kişiye (sevgili-
ye) hitap eden ancak o kişinin de hep 
aynı kişi olmadığı açıkça belli olan 
şiirler. Sürçüyor Zaman’daki şiirlerle 
Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman’da-
ki şiirlerin yazılması arasında geçen 
zaman, Enver Ercan’ın hayat karşı-
sındaki beklentisini de değiştirmiş 
görünüyor. Bakış açısını değil elbette; 
beklentisini. Sokaklar yine berbattır 
belki, evler yine karabasan, pırıl pırıl 
bir günü yakaya takma, karını öperek 
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uyandırma hayali yine masaldır belki 
ama yüzünü başka hayallere döner 
insan, beklentisi de hayatla hesaplaş-
ma şekli de değişebilir. Değişmiştir de. 

Sözcükler kendilerini ele verir. Za-
man yine vardır ama sürçmüyordur 
artık; çünkü “geçen” şeyler olmuştur 
arada ve her geçen şey, akıp giden za-
man tarafından öpüle öpüle değişmiş-
tir. Aşk elbette vardır, aşk beklentisi 
de. Ama “aşk artık yüzümde/ tek kat 
boya” diyecek kadar görmüş geçirmiş-
tir şair. Sevdiğinin yastığındaki yok-
luğu öptüğünde onun uyanıp uyan-
madığını merak eder artık. Susmanın 
sözcükleri incittiğini, onun avucun-
dan havalanan öpücüğün dudağına 
değdiğinde, dudağını kanattığını fark 
etmiştir. O yüzden, sözcükleri mendil 
gibi kullanmaya başlamıştır. Aslında 
sevgi/sevgili şiirlerde hitap edilen bir 
sevgi nesnesidir ama tüm bu sevginin/
sevgilerin, aşkın/aşların yaşandığı yer 
sözcüklerdir. 

Dahası var: (Onun) dilinde gümüş 
astarlı bir sözcük vardır, hiç kullanıl-
mamış ve tadı hâlâ dudaklarında olan; 
sözcükler en sessiz harflerinden yırtı-
lırken bir güvercin kanar; (onun) üç 
harfli bir sözcük gibidir yüzü; ve bal 
zamanı bu mu anne diyen bir çocuk, 
eğilip sözcüklerinden öpülür onun 
şiirlerinde… Tüm bunların nedeni de 
bellidir aslında. “Aslolan sözcüklerdir/ 
tabii/ gerisi elbette gevezelik” demiştir 
çünkü Enver Ercan bir şiirinde. 

Enver Ercan’ın mekânı, uzamı söz-
cüktür. Her şey sözcüğün içinde baş-
lar, sözcüğün içinde biter. Her şey 
sözcüklerde yaşanır. Zaman da işte bu 
sözcüklerin içinden, sözcüklerin ara-
sından akar.

Sözcükler, Türkçenin sözcükleri-
dir elbette. Türkçenin sözcükleri, bir 
anlamda da Türkçenin dudaklarıdır. 
Çünkü dudak dediğimiz şey, sözcük-

tür aslında. Bir insan bir insanı ancak 
sözcüklerinden öper. 

2014 yılında yayınlanan Türkçenin 
Dudaklarısın Sen adlı kitabın ilk şiiri 
olan Di, hem müthiş bir şiir hem de 
Enver Ercan’ın tüm şiir serüveninin 
özeti gibi. “yüzüm sana değse/ sürçü-
yor zaman” dizeleri ilk kitabın adına 
yönlendiriyor bizi. O Güncenci de-
likanlıya. “elim sana değse/ diniyor 
gece” dizeleri, kitabın son şiirine, yani 
Gece’ye. Her şeye rağmen umudu-
nu yitirmeme, masal olduklarını bile 
bile, yine de o güzel masallara inanma 
duygusuna. Ama gecenin dinmesinin 
nedeni, elinin ona (muhtemelen sev-
giliye) değmesi. Sevginin geceyi din-
dirme gücü! 

Ve şiirin son iki dizesi: “dilim sana 
değse/ uyanıyor sözcükler” Dilinin 
ona (muhtemelen sevgiliye) değme-
siyle uyanan sözcükler… Zaten kita-
bın geri kalan şiirlerinde sözcüklerin 
nasıl uyandığına tanıklık ediyoruz. 
İlk bölüm rüyalardan oluşuyor. Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın Evinde, Oktay 
Rifat’ın Evinde, Sabahattin Kudret 
Aksal’ın Evinde, Attila İlhan’ın Evin-
de, Metin Eloğlu’nun Evinde, Can 
Yücel’in Evinde, Cemal Süreya’nın 
Evinde, Metin Altıok’un Evinde ve 
Ece Ayhan’la Evimde adlarını taşıyan 
bu dokuz şiir, adı geçen şairlerle rü-
yasında neler konuştuğu üzerine ku-
rulu. Rüyaların ne kadarı gerçekten 
rüya formunda, yani kurgu, ne kadarı 
gerçek konuşmaları ve tanıklıkları 
yansıtıyor, kesin bir şey söylemek 
zor. Ama çoğunun tanıklıklar ve ger-
çekler olduğunu söylemek sanırım 
yanlış olmaz. İşte bu rüyalar sayesin-
de, Türkçenin sözcük simyacılarını 
tek tek, isim isim sıralıyor bize Enver 
Ercan. 

Dikkatli okur hemen ayırdına var-
mıştır; şiir öznesi (Enver Ercan) ilk 

sekiz şiirde, söz konusu şairlerin 
evinde görüyor rüyaları. Yalnızca son 
şiirde Ece Ayhan onun evindedir ve 
rüyayı kendi evinde görmektedir. 

Kitabın ikinci bölümündeki şiirle-
rin çoğu, belki de hepsi artık Enver 
Ercan’ın hastalığının teşhis edildiği 
ve tedavi sürecinin başladığı döne-
min şiirleri. İroni dozu yüksektir bu 
şiirlerde. Özellikle de hastalıktan ve 
geçirdiği tetkiklerden ve tedavi süre-
cinden bahsettiğinde ince alayla yak-
laşır duruma. Kabullenmeme, inkâr 
etme değil, artık gerçekten sürçme-
ye başlayan zamana bir karşı durma 
yöntemi olarak. 
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Bavul da yakışır ona. Hiç elinde bavuluyla gördüm 
mü Enver’i, hayır, ama fötr şapkasıyla çok gördüm, 
kalıplı adamdı, kalıbının da adamıydı, ömründen 
uzun bir yaşamışlığı vardı, daha doğrusu geçmişi öm-
ründen uzundu, şimdisi az oldu ama kaldığı sürece 
hayatı da arkadaşlığı da ziyadesiyle doldurdu. Bavulu-
nu hemen değil, aradan hayli zaman geçtikten sonra 
yazmamın bir nedeni de bu, ortadan sessizce kaybol-
du, bir ara döner gelir umudu.

Nevi şahsına münhasır desem, onlar da çoğaldı, 
tadı kaçtı diyenler çıkabilir, öyleyse şöyle diyeyim, beş 
benzemezden biriydi Enver Ercan. Belki o beş benze-
mez onda beşibiryerde dururdu, gizli bir yerde durur-
du, birini görürdük, ikisiyle karşılaştığımız olmuştur, 
üçüncüsü çok az kimsenin bildiği, dördüncüsü sır, 
beşincisi kendisinin bile bilmediği Enver Ercanlardı.

Ben mi nerden biliyorum, hiçbir yerden, öyle ya-
kıştırıp öyle düşünüyorum. Öyle böyle de değil fena 
özlüyorum. Bunu kimi vesilelerle zaman zaman da 
yazıyorum, yazılı özlüyorum sanılmasın, sesli de öz-
lüyorum hisli de. Keşke burada olsaydın!

Bazılarının bavulu ağzına kadar doludur ve ardına 
dek açıktır, bazılarının bavulundan ışık bile sızmaz, 
böylelerinin bavuluna güneş görmemiş demek de 
mümkün ama demeyiz, zira bazı metinlerin karan-
lıkta, loşta, gölgede, serinde, soğukta, ıssızlıkta yazıl-
dığını biliriz, Enver Ercan’ın bavulu ise açıktır, gizli 
gözleri de vardır. Şiir açık gözlerdedir, gizli gözlerdeki 
ise bize değil güne gizlidir, zamanı geleceklerdendir.

Enver aslında bavuluyla birlikte Attila İlhan şiirle-
rinde yer alacak adamdır, belki de yerini çoktan al-
mıştır da biz farkına varamamışızdır, öyle ya iki hin 
değil ama cin şairden söz ediyoruz, nice şeyi çaktır-
madan şiir yapıp tarihe ya da güne sığdırmayı başar-
mış iki cin/s şairden!

Öncesi de olmalı, zira Enver Ercan dünyaya 60 ya-
şında veda etmişse de şiire doğuş tarihi evveleskidir. 
Bir rivayete göre değil elbette, o günlerde Melih ve Or-
han aynı kıza âşıkken, demek ki 1930’lar oluyor bu 
dizeye göre, Enver Ercan da “olur böyle şeyler abi!” 
diye Varlık yazıhanesinde onları teselli etmiş kadar es-
kidir hatta. Enver aynı kıza âşık değildir onlarla ama o 

ENVER ERCAN’IN BAVULU 

Haydar ERGÜLEN
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“Garip” okuldan yolu geçmiştir onun da.
Sonra da hiciv/taşlama geleneğini yal-

nızca şiirinde değil, yazısında ama en 
çok da yaşamında içselleştirmiş, böylece 
yalnızca eski Babıali, yeni Cağaloğlu’nda 
ayakta kalabilmenin başkalarına karşı ol-
duğu kadar kendine karşı da direnmek-
ten geçtiğini sezmiştir. 

Bu geleneğin onu kimlerle buluştur-
duğuna gelince, birkaç ad sayılabilir 
ama belki Enver de onlardan değil de 
aynı gözeden su içtikleri kaynaktan bes-
lenmiştir asıl ve onlarla birlikte. Hicvi 
“taş”lama olarak değil, “hoş”lama olarak 
kullanmıştır daha çok ve bu da aslında 
bir bakıma ondaki “doğaçlama”dan gelir 

ruhundaki. Onun şiirine bakanlar ince 
bir sızıyla birlikte, ince bir sitemi de ince-
den yazlama ve kışlamayı da görebilirler. 
Eh oradaki de taş olmasın, Pir Sultan’ın 
“dostun bir tek gülü” sayılsın! 

Şiiri de sokaktan geçer hayatı da so-
kakta geçer Enver Ercan’ın, İstanbul diye 
bir uzun sokağın yolcusudur. O sokak-
tan belleğine, yüreğine çok şey düşmüş-
tür düşmesine de onların şiire ve yazıya, 
özellikle yazıya daha çok düşmesine yine 
yazı ve şiir engel olmuştur. Ama başka-
larının yazı ve şiiri! Yoksa edebiyatımız 
Enver Ercan’ın şahsında biraz da Ahmet 
Rasim üstadımıza benzettiğimden onu, 
İstanbul yazıcıları geleneğine yepyeni 
sayfalar eklerdi. Bu geleneğe eklenecek 
evvelgidenahbaplardan biri olarak da 
Süha Tuğtepe’yi anmak isterim. 

İstanbul Şiirleri seçkisi yaptı yapma-
sına da asıl kendi İstanbul’unu yazmaya 
vakti olaydı, bu kent ölmez bir eser daha 
kazanırdı. Rahmi Emeç’in demesiyle “İs-
tanbul’un şiir ağbisi”, İstanbul’un arzu-
halci abisi de olurdu! O şair abi, dergici 
abi, yayıncı abi ve güzel abi oldu tabii.

Yeni Düşün dergisiyle başlayan dergi-
ciliği, asıl Varlık’la oldu, Cumhuriyet’in 
belki de bu en köklü kurumu onunla 
varlığına Varlık kattı, yenilendi, gençleş-
ti, tazelendi, yaygınlaştı, yüzüne gözüne 
renk geldi, hevesi çoğaldı, adeta Cumhu-
riyet gibi direndi, Varlık’la Cumhuriyet’in 
direnmesi aynı şeydir ve bunda Enver’in 
payı çooooook büyüktür, kendisi ve kal-
bi gibi kocamandır!

İnsan yazdıkça özler mi birini, özler, 
hele o yaz gibi bir adamsa, gördüğümde 
hep o duyguları uyandırıyorsa, hastalık 
sürecinde “Aağbi bir haftada 180 iğne 
yiyeceğim!” derken, sesinde şikâyetten 
çok, işleri geciktirmemek kaygısı varsa! 
Hey koca Enver! Mine Koşan’ın arabesk 
“Yağmur”u hislerime tercüman oluyorsa, 
bu tamamen evvelgiden ahbaplarıma, 
arkadaşlarıma, kardeşime duyduğum 
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özlemi dile getirdiği içindir: “Yağmurun 
sesine bak/aşka davet ediyor/cama vuran 
her damla/beni harap ediyor...” 

O yağmur bu yazı işte, yazdığım her 
sözcük beni derinden üzüyor... Derken 
Enver’in avutucu sesini duyuyorum, 
“Aağbi üzülme yazı için, ben seni bekle-
rim” mi diyor yoksa? Beklerdi. Şiirde sa-
bır, yazıda sabır, yaptığı işlerde, dostluk-
ta, hastalıkta sabırla yaşadı ve yazdı hep. 
Eski zaman adamları, kadınları anılır ya 
sık sık, Enver de onlardan biriydi işte, ya-
zının başlangıcını Cumhuriyet öncesine 
götürüp Ahmet Rasim’i anmam, Cum-
huriyet’te Melih’ten ve Orhan’dan, Ok-
tay’dan da elbet, söz etmem ve Enver’in 
de gayriresmî tarihini oralardan başlat-
mamın nedeni de bu işte. O süzülmüş 
sabır.

Türkçenin en iyi şiir dergilerinden Ya-
sakmeyve’yi, Nazlı Ongan’ın şahane tasa-
rımıyla 90 sayı aksatmadan, enine boyu-
na dopdolu çıkardı, 90 sayı demek 180 
ay, o da tam 15 yıl demek! Komşu Yayı-
nevinden çıkardığı yüzlerce şiir kitabı da 
cabası. İlk dört kitap arasında, “Defterle-
rimiz çıktı!” diye sevinçle selamladığım, 
Keder Gibi Ödünç kitabımın da yer alması 
ne mutlulukmuş, şimdi daha da mutlu-
yum! Siyahî, Eşik Cini, Sıcak Nal gibi özel 
dergiler o olmadan yayımlanabilir miydi? 
Kurduğu ama ne yazık ki ondan sonra 
yürütemediğimiz Akademi ve ödülleri... 
Projeleri de fazla dillendirmeden, sessiz-
ce ama hiç aksatmadan, yüksünmeden 
gerçekleştirdi, yürüttü.

Bütün bunlardan sonra, “fakat şiirine 
pek az yer ve zaman ayırdı” gibi bir cüm-
lenin gelmesi de çok şaşırtıcı olmaz. Az 
mı yazdı, eskiden böyle saptamalar ya-
pardım ama şimdi gereği kadar, yeterince 
yazdı diye düşünüyorum bu durumlar-
da. Elverir demiş olmalı ya da kâfi. 

“Sen sözcüğün tekisin” demiş bir şair 
kendine. Enver Ercan bu dizede gizlidir 
demeyeceğim demesine ama onu hayli 

içerir, en azından “içindekiler” bölümü-
nü epey doldurur. Açıkça yazmaz, üstü-
ne çok konuşmaz, hatta bundan kaçınır 
da fakat şiire verdiği kıymet, nereden 
olacak, elbette şiirlerinden bellidir. “Sen 
sözcüğün tekisin” dizesindeki sevimlilik, 
bu “süzülmüş” şiir tavrının da en yalın 
halidir, anlatımıdır. Ve en çok bir başka 
Kadıköylü ile, Cemal Süreya ile komşu-
dur. Çoğumuz Cemal Süreya şiirine ba-
yılır, çaktırmamaya çalışarak ama biraz 
da çakılsa fena olmaz duygusuyla özenir 
ve onun gibi yazmak isteriz, hatta bazı-
larımızın adı onun şiiriyle anılır da belki 
en çok anılması gereken isim unutulur: 
O Enver Ercan’dır. Çevirmenliği yoktur, 
yazısı da azdır ama yazdığında, tıpkı ka-
zandığı yarışmada Cemal Süreya’ya yaz-
dığı mektup gibi “sen cümlenin tekisin” 
özeni, şaşırtıcılığı ve elbette muzipliğiy-
le davranacaktır. Cemal Süreya şiirinin 
komşusu, belki de en yakın akrabasıdır, 
özellikle dört şiir kitabından en çok bi-
linen ve şiirinin de en çok ortaya çıktığı 
Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) 
ve çok uzun bir aradan sonra yayımla-
dığı “rüya kitap” olarak da çok sevilen 
Türkçenin Dudaklarısın Sen (2014) düşü-
nüldüğünde. Cemal Süreya-Ece Ayhan 
arkadaşlığından da payını almış bir şiir-
dir onunki. İlkini arındırarak, ikincisini 
yumuşatarak elbette.

Azı çoğa çevirmek gibi bir hüneri 
vardır Enver Ercan ve şiirinin. Tıpkı çı-
kardığı ya da çıkmasına önayak olduğu 
dergiler, kitaplarda olduğu gibi şiirinde 
de sessizce yapmıştır çoğu şeyi. Büyük 
bir şiir armağan etmemiştir şiirimize ama 
böyle bir iddiası, derdi de olduğunu hiç 
düşünmedim, bu az çok anlaşılırdı da 
zaten, bunca seyrek şiir yazan biri de bü-
yük, kalıcı bir şiir peşinde olmaktan çok, 
tıpkı “Güngenci” sözcüğü gibi, iyi ve 
güzel olan şeyleri biraz daha yaşama ve 
uzatma hevesiyle yazmıştır bana kalırsa. 
Kalacak değil hatırlanacak şeyler diyelim 

unutulmayan şiirleri için.
Zeki Müren “alkışlarla yaşıyorum” 

demişti, biz de hatırladıklarımızla yaşıyo-
ruz, hem dostlarımızla hem de onların şi-
irleriyle ve Enver Ercan’ı hep hatırlarken 
şiirleri de onun güzel anısını, daha ışıklı, 
daha güleç, daha canlı kılıyor. Unutul-
maz kılıyor: “Her Şey Güzelecek” diyor, 
“aslolan sözcüklerdir/tabii/gerisi geveze-
lik”tir ona göre, “ev Türkçesi ışırdı sesinde” 
diyor “Manzara Gülüşlü Kız”a, “üstün 
başın boydanboya gökyüzü” dediği ço-
cuk değilse, şairdir, aşk tasavvufundan 
vücut bulmuş şu dizelere ne demeli, “se-
rin odalarda harfleri/aşk ederdik birlikte” 
ve “Tanrı bu geceyi korusun” demişliği de 
vardır, “gök yüzünü çevir bana” arzusuy-
la.

Enver Ercan’ın bavulu sözcüklerle 
dolu, geçtiği her şeyi öpen ve Türkçenin 
dudakları olan sözcüklerle. Ve onlarla 
yazdığı şiirlerle. Biz de “Enver Ercan şiirin 
tekisin sen,” diyerek, severek okuyoruz 
onu. 
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Enver Ercan’ın yayıncılık hayatı ilk şiir kitabı Ek-
sik Yaşam’la başlar. Çoğu şair gibi ilk kitabını kendi 
olanaklarıyla bastırmıştır. 1977 yılında Osmanlı Mat-
baasında basılmış. 13x19 cm ebatlarında 64 sayfa bir 
kitap. Arka kapağında bağrı açık bir fotoğrafı var. Al-
tında da “1958’de İstanbul’da doğdu. Lisedeyken bazı 
nedenlerden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. 
Şimdi bir şirkette satış elemanı olarak yaşam savaşını 
sürdürüyor” yazılı. 19 yaşındaymış.  

Enver Ercan, Tophane’deki Sabri Acarsoy firmasın-
da çalışıyordu anımsadığım kadarıyla. Tophane beyaz 
eşya satışının merkeziydi. Herkes oradan alışveriş 
ederdi. Acarsoy da o dönemin en tanınmış beyaz eşya 
satıcılarındandı. Radyo reklamları hâlâ kulağımda-
dır. 1980 sonrası Beyazıt Çınaraltı’nda Hüseyin Avni 
Dede “Arkadaş da şairmiş. İlk kitabını çıkarmış,” diye 
tanıştırınca biraz muhabbetten sonra mesleğini sor-
muştum. Önce söylemek istememiş, “Satış elemanı-
yım,” diye geçiştirmişti. Ben Tophane ve beyaz eşya 
sözcüklerini birleştirmiş, soyadı benzerliğinden akıl 
yürüterek “Yoksa Şefik Ercan’ın akrabası mısın?” diye 

ısrar etmiştim. Şefik Ercan hâlen faaliyetini sürdüren 
ve Acarsoy’un önemli rakiplerinden bir firmaydı. En-
ver de “Hayır, Acarsoy’da çalışıyorum,” diye işyerini 
söylemek zorunda kalmıştı.  

Enver Ercan, kitabı yayımlama öyküsünü de söy-
leşilerinde anlatmış. Çalıştığı iş yerinden alışveriş 
yapan Cumhuriyet Gazetesi’nin emektarlarından Fa-
sih Yuluğ hem kitabı bastıracak matbaa bulmasında 
yardımcı olmuş hem de kitap yayımlandıktan sonra 
tanıtımına destek vermiş. Onun aracılığıyla, hiç tanış-
madığı Melih Cevdet Anday, Cumhuriyet Gazetesi’n-
de kitabın ilanının çıkmasını sağlamış. 

Gülce Başer’le yaptığı söyleşiden öğrendiğimize 
göre Enver matbaaya gidip bin tane kitap bastırmak 
istediğini söylemiş. Matbaacı, o zamanın parasıyla 7 
bin 100 lira istemiş. Söylediğine göre televizyonun 
oldukça pahalı olduğu yıllarda, en iyisinden iki tane 
ithal renkli televizyon alınabilecek bir tutardır. Enver 
bu parayı borç toplayarak sağlamıştır. Tophane’de gra-
fikerlik yapan, broşürler yapan bir arkadaşından da 
kitabına kapak hazırlamasını rica eder. O da Enver Er-

İYİ YAYINCI, İYİ DERGİCİ, 
İYİ EDİTÖR; ENVER ERCAN

Metin CELÂL
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can’ın kitabın kapağındaki adının başına 
soru işareti koyar ve “Abi bu çok önem-
lidir! ‘Kim bu’ anlamına gelir,” diye izah 
eder. Arka kapak için de o zaman gözlük 
kullanmamasına rağmen ciddi görünsün 
diye gözlüklü bir fotoğraf çektirir. Mat-
baa şiirlerin 64 sayfayı doldurmadığını, 
eksik kaldığını söyleyince de bir saat izin 
isteyip bir saat içinde bu sayfaları doldu-
racak yeni şiirler yazar. Kitap baskıdan çı-
kınca yine Fasih Yuluğ’un yönlendirmesi 
ile kitap dağıtımcılarına başvurur. Dağı-
tımcı 1100 adet basılan kitabın sadece 50 
adedini dağıtmak üzere alır. Elde kalan 
kitapları iş yerindeki tahsildar arkadaşları 
müşterilere birer ikişer satarlar. Kitap üç 
ayda bitmiştir ama sonuç olarak Enver 
ilk yayıncılığından zararlı çıkmıştır. Yine 
de ilk kitap ona ders olur ve “İyi şiir yaz-
mam gerek,” düşüncesiyle sürekli kitap 
okur, şiirle uğraşır. 

Yayıncılıktan zararlı çıkmıştır ama bu 

işi sevmiştir de. Çınaraltı’nda tanışma-
mızdan sonraki ikinci karşılaşmamızda 
arkadaşlarla sürekli buluştuğumuz Çor-
lulu Ali Paşa Medresesi’ndeki Erenler 
Kıraathanesine davet etmiştim Enver’i. 
Orada çay içer, sohbet ederken satış ele-
manlığı işini bırakacağını, artık Cağaloğ-
lu’nda yayınevlerinde çalışmak istediğini 
söylemişti. 

İlk deneyiminde zararlı çıktığı, hiç bil-
mediği bir mesleğe balıklama dalacaktı. 
Üstelik evliydi, yeni doğmuş bir de kızı 
vardı. Yayıncılığın para getirmeyen bir 
meslek olduğunu, evini geçindirmesinin 
mümkün olmadığını söyledim ama ikna 
edememişim. İyi ki de edememişim. Bir 
süre sonra, De Yayınları’nda çalışmaya 
başladığı haberi ile geldi. Enver Ercan ar-
tık Cağaloğlu’ndaydı. 

De Yayınları’nı Memet Fuat 1960’da 
kurmuş. 1964-75 arasında Yeni Der-
gi’yi çıkarmış. 1980-83 arasında Yazko 

Edebiyat dergisini yönetti Memet Fuat. 
1981’de Adam Yayınevi’nin yerli yayınlar 
editörü oldu. Seyyit Nezir 1984’de De Ya-
yınları’nı Memet Fuat’tan devralmış, bir 
süre sonra da yayınevini arkadaşlarına 
devredip Broy Yayınları ve Broy Dergi-
si olarak devam etmiş. Enver Ercan, De 
Yayınları’nda iş buldum. De Yayınları’nda 
işe başladığım ay dergi çıkarmaya başla-
dı Düşün dergisi,” diye anlatıyor. Burada 
bir yanlış anımsama olmalı ya da adlan-
dırma. De Yayınları’nın bünyesinde 1984 
Mayıs ve Haziran sayıları ‘’Aydan Aya’’ 
adı ile ve “Antolojik Dizi” tanımlamasıy-
la kitap gibi çıkan dergi sonra Düşün ve 
nihayet Yeni Düşün adıyla yayımlanmış. 
Enver Ercan’ın 1989’da yayımlanan Şair 
Çünkü Onlar (Kavram Yay.) adlı söyleşiler 
kitabının ilk söyleşisi İlhami Bekir Tez’le 
yapılmış. Söyleşinin ilk yayımlandığı yer 
“Aydan Aya Dergisi, Mayıs 1984” olarak 
belirtiliyor kitapta.   
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Düşün esas olarak siyasi, ekonomik 
ve sosyolojik konulara yer veren bir 
dergiydi. Edebiyat da ağırlıklıydı. Aydan 
Aya’nın sahibi De Yayınları olarak görü-
nüyor, Düşün’ün ise künyesinde “Sahibi 
ve Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin Ekici” adı 
var. Ama benim anımsadığıma göre hem 
Aydan Aya’yı, hem Düşün’ü Seyyit Nezir 
yönetiyordu. O zamanlar bir yandan da 
öğretmenlik görevini sürdürdüğü için 
resmen adını kullanamamış olabilir. Yeni 
Düşün’ün sahibi ve yazı işleri müdürü 
Ayhan Kızılöz, genel yayın yönetmeni 
Oya Köymen’di. Dergide edebiyatımızın 
birçok önemli adını görüyoruz. Can Yü-
cel, Leyla Erbil, Metin Altıok, Fethi Naci, 
Refik Durbaş, Tomris Uyar…  

Oya Köymen, uzmanlık alanları 19-
20. yüzyıl Avrupa, 19. yüzyıl Osmanlı, 
20. yüzyıl Türkiye iktisat tarihi ve tarım 
ekonomisi olan bir profesördür. “1983’te 
5000 kamu görevlisi ve 300’e yakın üni-
versite hocasıyla birlikte 1402 sayılı Sıkı-
yönetim Yasası’yla ‘1402’lik’ oldum; bu 
kanuna göre, yaşam boyu kamu hizmet-
lerinden men edilmiştik,” diye anlatır. 
Üniversiteden atılan profesör dergi yöne-
tiyordu. Zaten sonra da esas işine, üniver-
siteye dönmüş. 

80 sonrası 12 Eylül Askeri yönetimi 
yeni dergi çıkarılmasına izin vermediği 
için mevcut dergiler satın alınarak yeni 
kadrolarla yayımlanıyordu. Yazko’nun 
Somut’u, Saçak gibi dergiler böyle sa-
tın alınıp yeniden çıkarılan dergilerdi. 
Aydan Aya’nın antolojik dizi diye kitap 
gibi çıkarılması bu nedenledir. Dergi izni 
alamayanlar yayınlarını “kitap” gibi yapı-
yordu. Biz de Poetika’yı “seçki” ibaresi ile 
yayımlamıştık. Düşün de Bizim Belde Top-
lum Düşün Sanat Dergisi devir alınarak 
ve Düşün adı öne çıkarılarak yapılmış bir 
yayın. İlk sayısı Temmuz 1984’de İstan-
bul’da çıkmış. 28. sayının ardından Ekim 
1986’da kapanmış ve ara vermeden Ka-
sım 1986’da aynı sayfa düzeni ve baskıyla 

Yeni Düşün adıyla yayın hayatına devam 
etmiş. Yeni Düşün Kasım 1986-Nisan 
1989 arasında 30 sayı yayımlanmış. Bu 
bilgilerden Enver Ercan’ın yayıncılık ve 
dergicilik mesleğinin başlangıcının Nisan 
1984 olduğunu söyleyebiliriz.   

Enver Ercan dergide edebiyatla ilgili 
bölümlere katkı veriyordu. Birçok ilginç 
konuyu ele almış, güncel gelişmeleri de 
yakından takip edip dergiye yansıtmıştır. 
Örneğin çok tartışılan 80 Kuşağı Şairle-
ri toplu söyleşisini de Enver gerçekleş-
tirmişti. Rıfat Ilgaz, Oktay Rifat, Melih 
Cevdet Anday, Cahit Külebi, Can Yücel, 
Ece Ayhan, Cemal Süreya gibi Türk şii-
rinin ustaları ile yaptığı söyleşiler bu der-
gilerde yayımlandı. Bu söyleşiler 1989’da 
Şair Çünkü Onlar kitabında yer alacaktır. 
Daha sonra bu söyleşilere Cumhuriyet 
Kitap ve Varlık dergisinde devam edecek, 
o söyleşilerden de Kasım 1994’de yayın-
lanan Şiir Uçar Söz Olur kitabı ortaya çı-
kacaktır.   

Enver Ercan, “Düşün dergisinde 1,5-2 
yıl çalıştım,” diyor. Yine Şair Çünkü On-
lar’dan Yeni Düşün’de yayımlanan son 
söyleşisinin Özdemir İnce ile Nisan 1987 
tarihli olduğunu görüyoruz. Bu hesapla 
De Yayınevi’nde ve dergilerde çalışma 
süresi tam üç yıl oluyor. Tabii dergiden 
ayrılmasına rağmen söyleşilerin yayım-
lanması mümkün. Aynı anda birden fazla 
işte çalışmak da o zamanlar sık rastlanan 
bir şey. Zaten Enver’in yayıncılık yaşa-
mında bu duruma sık sık rastlayacağız.  

De Yayınevi’ndeki çalışma hayatı onun 
için ciddi bir eğitim olmuştu. Sonrasın-
daki iş hayatında bu deneyimin faydası-
nı gördü. De Yayınevi’nden sonra Enver 
Ercan’ı gazeteci olarak görüyoruz. Hür-
riyet, Sabah (belki de o grubun diğer 
günlük gazetesi Yeni Asır’da) ve Güneş 
gazetelerinde çalışıyor. Güneş dönemin 
en önemli gazetelerindendi. Gazetenin 
sanat sayfasını Faruk Şüyün hazırlıyordu 
ve Enver de onunla çalışıyordu. Uyum-

lu ve verimli bir ekiptiler. Hatta Kadı-
köy’deki Gençlik Kitabevi’nde Cemal 
Süreya’dan görevi devralıp yazarlarla her 
cumartesi söyleşiler yapıyorlardı. Ben de 
Güneş’in sanat sayfasına küçük yorumlar 
ve haberlerle katkıda bulunuyordum. 
Enver, şiirin ustalarıyla söyleşilerine Gü-
neş’te devam etti. Ama daha sonradan ga-
zeteciliği benimseyemediğini belirtmiş. 
“Gazete gibi büyük bir projenin içinde 
makinenin dişlilerinden biri olmak pek 
hoşuma gitmedi,” demiş Öner Ciravoğlu 
ile söyleşisinde. 

1988 yılında Sabah grubunun Dö-
nemli Yayıncılık’ında, 1988-1990 yılları 
arasında ise Hürriyet grubunun Simavi 
Yayınları’nda çalıştı, deniyor biyografile-
rinde. Simavi Yayınları’nda Doğan Hızlan 
yayın yönetmeniydi ve Adnan Özyalçıner 
ve Sennur Sezer’le birlikte çalışmışlardı. 
Orada yayıncılık adına çok şey öğrendi-
ğini söylerdi Enver. Bir ara Doğan Hızlan 
gibi papyon takmayı da benimsemişti.  

80’li yılların sonu dergi grupları döne-
mi olarak anılabilir. Gelişim Yayınları’nın 
Kadınca, Erkekçe gibi dergilerle başlattığı 
akıma Karacan Yayınları; Sanat Olayı, 
Bravo, Ekonomi, Playboy gibi dergilerle 
katılmıştı. Sabah grubu da Karacan’dan 
transfer olan ekiple Dönemli Yayıncılık’ı 
kurmuştu. Ali Saydam’ın genel müdür-
lüğünde Enis Batur, Ömer Madra gibi 
önemli isimler hem Gergedan, Şehir, 
Kapris, Start gibi hemen her konuda ka-
liteli dergiler çıkarıyor hem de Samuel 
Beckett, Tarkovski, Gorbaçov ve Cemal 
Süreya’nın Güz Bitiği, Sıcak Nal gibi de-
ğerli eserlerinin yer aldığı kitap yayıncı-
lığı yapıyordu. Hürriyet ise gazeteler ve 
dergilerle en büyük gruptu ama kitap 
yayıncılığını da önemserdi. Simavi Yayın-
ları’nda Cihat Burak, Paul Bowles, Tahsin 
Yücel, Adalet Ağaoğlu, Yusuf Atılgan gibi 
isimlerin kitapları çıkıyordu. 

Enver Ercan’ın Dönemli Yayıncılık’ta 
çalıştığını anımsamıyorum. Şüpheye 
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düştüğüm için Enis Batur’a sordum, o da 
“Çalışsaydı anımsardım,” diye cevap ver-
di. Kısa süren Dönemli Yayıncılık mace-
rasından sonra Ali Saydam, Enis Batur ve 
arkadaşları Güneş Gazetesi’nin eski sahibi 
Mehmet Ali Yılmaz ve Sezen Aksu’nun 
sahipliğinde Güneş Yayınları’nı kurdular. 
Güneş Yayınları da bir dergi grubu olarak 
planlanmıştı. Enis Batur hem grubun ge-
nel yayın yönetmeni hem de Argos dergi-
sinin yöneticisiydi. İlk sayıyı çıkardıktan 
sonra gruptan ayrıldı ve Argos’un başına 
Selim İleri geldi. Ben de grubun kitap 
yayınının başına getirilmiştim. Enver de 
kitapların redaksiyon ve düzelti işlerinde 
dışarıdan çalışıyordu. Sanıyorum birbir-
lerinin devamı oldukları için Güneş’le 
Dönemli’yi karıştırmış ve bu bilgi biyog-
rafilerine de yansımış.  

Tüm bu işler bir-iki yıldan fazla sürme-
di. Basın alanında çok büyük bir devinim 
vardı. Sürekli yeni yayınevleri açılıyor ve 
kısa sürede kapanıyordu. Enver de, ben 
ve birçoğumuz gibi birçok işte aynı anda 
çalışmak dışında, sık sık iş değiştirmek 
zorunda kalmıştı. Zira tek bir işle ev ge-
çindirmek mümkün değildi. Ayrıca yap-
tığımız profesyonel işler esas ilgi alanımız 
olan şiir ve edebiyatı tam anlamıyla kar-
şılamıyor ya da gönlümüzden geçenleri o 
büyük gruplarda tam olarak gerçekleşti-
remiyorduk. 

1990 yılında Sombahar Şiir Dergisi’nin 
ve Korsan Yayınları’nın kurucuları ara-
sında yer aldı Enver Ercan. Sombahar Şiir 
Dergisi’nin ilk sayısı Eylül 1990’da yayım-
landı. 34. sayının ardından Mart 1996’da 
kapandı. Sahibi Ferdi Arutan, genel yayın 
yönetmeni Orhan Kahyaoğlu, Yazı işleri 
müdürü K. Celal Gözütok’tu. Enver’in 
yönetimde resmen görünememesinin 
sebebi aynı sırada Varlık dergisinde genel 
yayın yönetmenliği yapmaya başlaması-
dır. İlk dönemlerde derginin ve yayınla-
rının editörlüğünü Orhan Kahyaoğlu’yla 
birlikte yaptı ama dergide adı yazılmadı.

Benim de yazar ve yayın kurulu üyesi 
olarak yer aldığım Sombahar hem 80 Ku-
şağı’nın 90’lı yıllardaki en önemli yayını 
oldu hem de yeni çıkış yapan 90 Kuşağı 
şairlerine güçlü destek verdi. Korsan Ya-
yın da şiir kitaplarıyla aynı anlayışı kök-
leştirdi. Orhan Alkaya, Haydar Ergülen, 
Tuğrul Tanyol, Güven Turan, Ece Ayhan, 
Metin Altıok, Salah Birsel, Sami Baydar 
gibi şairlerin kitapları yayımlandı. 

Enver Ercan, 1990 yılının Haziran 
ayında Varlık dergisinde genel yayın 
yönetmenliği yapmaya başlamış. Tür-
kiye’nin en uzun soluklu dergisi olan 
Varlık’ın ve yayınevinin yönetimini Ya-
şar Nabi’nin 1981’deki vefatından sonra 
kızı Filiz Nayır üstlenmişti. Dergiyi Şu-
bat 1983’te Konur Ertop yönetti. Ondan 
görevi devralan Kemal Özer de yedi yıl 
sürdürdü. Hem Konur Ertop hem Kemal 
Özer dönemlerinde dergi önemli deği-
şiklikler geçirmiş, dinamizm kazanmış, 
edebiyat camiasında yeniden etkili bir 
konuma gelerek Yaşar Nabi’nin yokluğu-
nu aratmamıştı.  

Enver Ercan’ın bu göreve getirilmesi 
biraz şaşkınlık yarattı kuşkusuz. Gençti, 
deneyimsiz olduğu düşünülüyordu. 32 
yaşındaydı, genç sayılır mı bilemiyorum. 
Deneyimsizliğe gelince bir açıdan doğ-
ru, dergi yönetmemişti ama dergilerin 
mutfağında yer almış, işleyişi öğrenmiş, 
gazetelerde bu konuda iyice yetkinleş-
mişti. Bugünden bakarsak Enver Ercan 
bu görevi tam 27 yıl sürdürdüğüne göre 
başarılıdır ve Filiz Nayır iyi bir yönetici 
olarak Enver’i bu göreve getirmekle doğ-
ru bir karar vermiştir. 

Enver Ercan Varlık dergisi genel yayın 
yönetmenliği görevinin yanı sıra çeşitli 
yayınevlerinde çalışmış, sonuçta tama-
men kendi sahibi olduğu bir dergi grubu 
ve yayınevi sahibi de olmuştur. 

Kemal Özer, kendi siyasi ve kültürel 
anlayışına uygun olarak Varlık’ı “top-
lumcu gerçekçi” çizgide tutmaya özen 

göstermişti. Ama bu tavır Varlık’ın Kema-
list kökenli sürekli okurlarının tepkisini 
çekiyordu. Enver Ercan ise genel okur 
yapısını gözeterek herhangi bir angaj-
mana girmeden Varlık’ı iyi edebiyata açtı. 
Günceli yakından takip eden, sayfalarına 
yansıtan bir hale getirdi. Edebiyatın en 
deneyimli ve usta isimlerine sayfalarında 
yer verirken yeni isimlere de şans tanıdı, 
gençleri teşvik etti. Hatta onlara yol gös-
teren yazılar yazdı. Dergiye yollanan her 
eseri mutlaka yazılarında konu etti. İlk 
defa yayımlayacaklara özel sayfalar açtı.  

Enver Ercan’ın yönettiği Varlık’ın sa-
yılarına baktığımızda Gültekin Emre, 
Özdemir İnce, Müslim Çelik, Enis Batur, 
Tuğrul Tanyol, Can Yücel, Arif Damar, 
Ahmet Telli, Gülten Akın, Hilmi Yavuz, 
Nihat Behram, küçük İskender, Veysel 
Çolak, Orhan Duru, Tomris Uyar, Erhan 
Bener, Cemil Kavukçu, Ünsal Oskay, H. 
Bülent Kahraman, Mustafa Şerif Onaran, 
Tahsin Yücel gibi isimlere dergide sıklıkla 
rastlıyoruz. Tuna Kiremitçi, Müge İplikçi, 
Sema Kaygusuz, Şebnem İşigüzel, Akın 
Sevinç, Nilay Özer, Süreyyya Evren gibi 
isimler ise Varlık’ta ilk eserlerine yer ver-
diği ve daha sonra Enver Ercan’ın çalıştığı 
yayınevlerinde kitapları çıkacak genç ya-
zarlardandır.

Enver Ercan bir yandan da dergiyi aka-
demik eleştiriye, sosyal ve siyasal bilimle-
re açtı. “Dosya”larla akla gelmedik konu-
ları ele aldı ve akademiden yazarlara yer 
verdi. Varlık üniversiteyle bağ kurmakla 
kalmadı, bu sayede Varlık’ın okur temeli-
ni gençleştirecek, yeni nesillere ulaşması-
nı sağlayacak üniversite öğrencilerinin de 
gündemine girmesini sağladı.  

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ni 
yeniden başlattı, şiir ve öykü dallarında 
verilen bu ödülleri aralıksız olarak sür-
dürdü. Ödüller sayesinde genç yazarların 
ilk eserleri Varlık’tan yayımlandı. Günü-
müzün birçok önemli yazarının biyogra-
fisinde Yaşar Nabi Ödülleri anılır. 
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Enver Ercan usta-çırak ilişkisiyle yani 
yerinde görerek, uygulayarak yetişmiş 
“alaylı” bir editör olduğu için yeni kad-
roların yetişmesine çok önem verirdi. 
Paylaşımcı bir yöneticiydi. Her zaman 
yanında ona yardım eden, destek veren 
genç arkadaşlar olurdu. 2003’de Yaşar 
Nabi Nayır Şiir Ödülü’nü kazanan, yıl-
larca Varlık’ta birlikte çalıştıkları Mehmet 
Erte’nin Enver’den sonra derginin edi-
törlüğü görevini başarıyla yürütmesi bu 
tavrın somut örneğidir. 

Enver Ercan, Varlık’ta çalışırken ge-
çimini sağlamak amacıyla yan işler de 
yapıyordu. TRT-2’de “Cumhuriyete Ka-
nat Gerenler” programında metin yazarı 
olarak çalışmış, 1997 yılında Flash TV’de 
“Şiir Köşesi” ve 1998-99 yıllarında Yedi-
tepe TV’de bir dönem Varlık’ta yazdığı 
köşe yazıları ile aynı adı taşıyan “İki Nok-
ta Üst Üste” adlı edebiyat programlarını 
hazırlar. Gölge yazarlık, yazar koçluğu 
gibi günümüzde yaygınlaşan işlerin ön-
cülerinden olmuştur.  

Türkiye’nin yaşayan en eski yayınev-
lerinden İnkılap Kitabevi’nin yeni atılı-
mında da katkısı oldu, desteklediği genç 
yazarların kitaplarının yanı sıra çok satan 
okunan kitapları da yayımlattı. Yayımlan-
mamış eserlere verilen İnkılap Kitabevi 
Şiir-Öykü-Roman Ödülü’nü kurdu. 1999 
yılında ilki verilen ödülü kazananlar ve 
kitapları yayımlananlar arasına Didem 
Madak, Serkan Işın, Ali Hikmet Eren, ilk 
romanıyla Turgay Fişekçi, Süreyyya Ev-
ren hemen aklıma gelenler. Yazık ki bu 
ödüller Enver görevden ayrıldıktan sonra 
sürdürülmedi.   

Varlık’tayken yayın danışmanlığı yap-
tığı bir yayınevi de Everest’ti. Everest’e 
özellikle Türk edebiyatı ve şiiri konula-
rında destek verirken, İdil Önemli ile bir-
likte bir dizi antoloji de hazırlamıştı.  

2002 yılında Komşu Yayınları’nı kur-
du. Bu yayınevi Enver’in çoktandır ta-
sarladığı, hatta düşünü gördüğü diyebi-

leceğimiz bir projesiydi. Hayatının işiydi. 
Şiir kitapları yayımlamanın ne kadar zor 
olduğunu biliyordu. İmece usulüyle, 
güzel kapaklarla, hoş sunumlarla şiir 
kitaplarının da okura ulaşabileceğini dü-
şünüyordu. Üstelik burası kendi yayınevi 
olduğu için çok daha rahat davranabile-
cekti. Birçok şairin ilk kitapları bu saye-
de yayımlandı. Türk şair ve yazarlarının 
kitaplarının yanı sıra Yasak Meyve, Eşik 
Cini, Siyahi, Sıcak Nal gibi dergileri çıkar-
dı. 2006’da kurduğu Komşu Yayınları’na 
Memed Fuat Yayıncılık Ödülü verildi. 

Komşu Yayınları’nın ilk dergisi, iki 
aylık şiir dergisi Yasak Meyve, 2003 yı-
lının Şubat ayında yayına başladı. Usta 
şairlerle gençlerin bir arada yayımlandı-
ğı, dinamik bir dergiydi. Dergide Hulki 
Aktunç, İlhan Berk, Oruç Aruoba, Ataol 
Behramoğlu, Didem Madak, Haydar Er-
gülen, Arif Damar, Hilmi Yavuz, Özdemir 
İnce, Refik Durbaş, Altay Öktem, küçük 
İskender gibi isimleri görürüz. 90 sayı 
çıkan dergi Komşu Yayınları’nın en uzun 
soluklu dergisi olmasının yanı sıra 15 yıl-
lık yayın hayatıyla en uzun süre çıkan şiir 
dergisidir. Enver bu dergi için 100 sayı 
hedefini koyduğunu söylerdi. Ömrü vefa 
etmedi. 

İki aylık bir öykü dergisi Eşik Cini 
2006’da Ocak-Şubat sayısıyla yayın haya-
tına başladı. Öykü ve öykücülükle ilgili 
inceleme yazılarına, söyleşilere, Selim İle-
ri, İbrahim Yıldırım, Yekta Kopan, Han-
dan İnci, Nursel Duruel, Müge İplikçi, 
Mine Söğüt gibi tanınmış yazarların ve 
yeni isimlerin öykülerine yer verilen, öy-
kücülüğün sorunlarına kapsamlı dosya-
larla odaklanan Eşik Cini, 2008’in Mayıs 
ayında yayınlanan 15. sayısı ile kapandı.

Süreyyya Evren’le ortak projeleri, iki 
aylık edebiyat dergisi Sıcak Nal’ın ilk 
sayısı 2010 yılının Mart ayında çıkmış. 
12 sayı çıkan derginin son sayısı ise 
Ocak-Şubat 2012 tarihli.

İki aylık kültür dergisi olarak yayına 

başlayan Siyahi’de yine Süreyyya Evren’le 
iş birliği yaptı. İlk sayısı Kasım 2004’te çı-
kan derginin ömrü 6 sayı sürmüş.

Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışmış 
Şair Gülce Başer şöyle anlatıyor; “Çalışır-
ken yaşardı, asla sıkılmazdı. Çok profes-
yoneldi. Emin olmadığında herkese sora-
bilirdi. Tam bir ekip insanıydı. Çalışma 
etiğini önemserdi. Programlıydı ve ma-
sasının aksine düzenli çalışırdı. Kendini 
tekrarlamaktan hiç hoşlanmazdı. Hep 
yenilik peşindeydi. Dergiyi bir mahfil 
olarak görürdü. Ne kadar konuk, o ka-
dar iyi iş, diye düşünürdü. Gazeteleri, 
gündemi izler, yeni konuları, tartışmaları 
kaçırmazdı. Tasarıma çok önem verirdi. 
Dergiyi değiştirmeye kapaktan başlardı.” 

Enver Ercan’ı kanserle uzun bir süre 
mücadele ettikten sonra 22 Ocak 2018’de 
kaybettik. Yayıncılığa 34 yıl emek vermiş. 
Bu 34 yıla baktığımızda örnek bir yayın-
cı, iyi bir dergici ve editör görüyoruz. 
Anısı şiirleriyle, anılarıyla olduğu kadar 
yayımladığı kitap ve dergilerle de yaşıyor. 

Kaynaklar:
• Bağkıran Fatma, Enver Ercan’ın şiir-

lerinin yapı ve tema bakımından incelen-
mesi, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dum-
lupınar Üniversitesi, 2021.

• Başer, Gülce, Enver Ercan’la Söyleşi. 
Ö. Ercan (Haz.), Enver Ercan: Ben Şiirimi 
Yazarım Sonsuzluk Varsa Gider, İstanbul: 
Komşu Yayınları, s.65-77, 2016.

• Ercan, Enver, “Şair Çünkü Onlar”, 
Kavram Yayınları, İstanbul, 1989.

Ercan, Enver, “Şairin Yayıncılık Yolcu-
luğu”, Şairin yayıncılık yolculuğu | Keçi 
(keciedebiyat.com)
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Enver Ercan ile ortak çok iş yaptık. İlginç iş-
lerdi çoğu. Arzuyla hevesle, kolektif bir enerjiyle 
ve dünyaya bir şeyler getiriyoruz duygusuyla ya-
pılmış işler. 

Bazı şeyleri iş değilken işe dönüştürdük. Var-
lık dergisinde dosyalar hazırlanması kendine 
göre rutin bir akıştı. Onu bir seri projeye, bir tür 
yeni fikirler ve perspektifler buluşma noktasına 
çevirdik –veya öyle hissettik, diyelim. Oradan, o 
dosyalardan çıkan duyguları, birlikte çalışma bi-
rikimini bağımsız bir dergiye, Siyahî’ye evrilttik. 
Postanarşizm üzerine bir dergi. Dünyada da ilk 
Türkiye’de de ilk –ve zaten dünya ile iç içeydi. 
Biz Siyahî’yi yaptıktan kısa süre sonra ben İngil-
tere’ye Loughborough Üniversitesi’ne postanar-
şizm üzerine doktora yapmak için burs kazanıp 
gittim. İngiltere’deyken, bir de yenilikçi öykü 
dergisi yaptık Enver Ercan’la –Sıcak Nal adın-
da. Bütün bunlar kabaca 1990’ların sonlarından 
2010’ların başlarına kadarlık bir süreyi kapsıyor. 
Buna bakınca anlıyorum ki her ne kadar Enver 

ENVER ERCAN’LA VARLIK’TAN 
SİYAHÎ’YE VE SICAK NAL’A

Süreyyya EVREN 
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Ercan’la tanışıklığımız, iş birliklerimiz 
neredeyse benim yazıya adım attığım 
andan başlayıp o aramızdan ayrıla-
na kadar sürdüyse de esas numarayı 
2000’lerde yapmışız, o 10 yılda en yo-
ğun ve sıcak sonuçları almışız. Oraya 
nasıl geldik acaba?

Dergi demek kolektivite demek, ki 
burada özellikle birlikte çıkarılmış 
işlerden söz ediyoruz, Varlık dosyala-
rından Siyahî’ye, oradan Sıcak Nal’a 
ve diğerlerine, dolayısıyla bu işlerin 
tam tarihini çıkartacak bir yazı daha 
fazla isim barındırmalıdır, bir kişinin 
iki kişinin işi değil hiçbiri. Ben burada 
şimdi daha çok Enver Ercan’ın bende 
düzyazıyı, metni ve eleştirel üretimi 
destekleyen yanını anmaya çalışıyo-
rum. Dergicilik diye bir şey vardı, var, 
o şeyin içindeki üretkenliği besleyen 
yanını. 

Enver Ercan ile ilk düzyazı metin 
temasım sonrasında gelişecek pek çok 
iş birliğimizin de galiba başlangıcıydı. 

Zannedersem kendisini Varlık 1000. 
Sayı Gençlik Ödülleri ödül töreninde 
tanıdım. Yıl 1990’dan 91’e evriliyor. 
Ben 18 yaşındayım, o da 32. Onun 
Kemal Özer’den sonra göreve gelen 
genç editör olduğunun o zaman da 
farkındaydım sanıyorum. Dolayısıyla 
oradan bir gençlik, gençleşme, yenilik 
ve açıklık hissi ya ben almıştım ya da 
tanıştığımızda o hissettirmişti. Öyle ya 
da böyle bu bir tür bilgi olarak vardı. 

Varlık demek benim için önce bir 
edebiyatçı olmak demekti. Yazı insanı, 
yazı dünyasından, mürekkep yutmuş, 
meşgalesi yazın, yazınla hemhâl olan-
lardan. Babıali demekti, Cağaloğlu 

demekti, dergicilik demekti, geleneğe 
bağlanmak ve geleneğe kendi meşre-
bimce yeniliği taşıyabileceğim bir ka-
nal bulduğuma, bana bir platform ve-
rildiğine inanmak demekti. En güzeli 
de pek çokları için ne demekse benim 
için de o demekti ve bu ortaklığın da 
tadı demekti. 

Ödüllerin açıklandığı ve öykümün 
yayımlandığı sayı Şubat 1991. Var-
lık’a verdiğim ve Şubat 1991 sayısında 
yayımlanan fotoğrafta Mimar Sinan 
Üniversitesi’nin rıhtım denilen deniz 
kıyısındaki bahçesinde oturuyorum, 
yanımda da bir klasör var. Klasörün 
içinde de öykülerim. Öykülerimle fo-
toğraf çektirmişim ve o fotoğrafı gön-
dermişim dergiye. Dijitalize olmamış 
çağ. O kâğıtlardaki mevcudiyet önem-
li, o klasör kucakta taşınıyor.

 Ödül 28 Aralık 1990’da açıklanmış. 
O fotoğraftaki klasörün, daktilo 

edilmiş öykülerin önemini dijital çağ-
da nasıl anlatsam? 

Belki şu örnekle: O fotoğraftan sa-
dece birkaç yıl sonra, 3 Aralık 1994’te, 
Kabalcı Yayınevi’ne verdiğim bir öykü 
dosyası, Kabalcı Yayınevi’nin o za-
manlar Cağaloğlu’nda ofisinin bulun-
duğu hanın üst katında yer alan Özgür 
Ülke gazetesi bombalandığından yok 
olmuştu. Gerçek kayıpların yaşandığı1  
bir gündü, o anlamda uçuşan öyküle-
rin bir önemi yok, ama daktilo edilmiş 
tek kopya öykülerin var olabildiği bir 
dönemi ve kucağa alınan, beraber fo-
toğraf çektirilen bir öykü dosyasının 
ne demek olabileceğini iyi anlatıyor. O 
bombalama gününde Kabalcı’nın ofisi 
de dümdüz olduğundan benim öykü 

dosyası da –kopyası olmayan kimi öy-
külerimle beraber– yitip gittiydi.2

Bu ödülün genç bir adamın hayatın-
daki temel etkisi neydi derseniz, şuy-
du: Bir yazar olduğunun tanınması. 
Tıpkı yeni kurulan bir ülkenin tanın-
ması gibi. 

 Benim ilk adım attığım Varlık Ya-
yınları, Cağaloğlu Yokuşu üzerindey-
di. Tozlu, han merdivenlerinden dön-
düğün, buram buram ifadesini hak 
eden, tarih-yoğun bir yer. Fatih’teki 
evimizden çıkıp elimde daktilo edil-
miş bir yazıyla Cağaloğlu’na yürümek 
ve kapıdan içeri girip Enver Ercan’ın 
köşedeki üstü her zaman kalabalık 
masasına bırakmak kritikti. Ve çıkıp 
kendini gene Cağaloğlu’nda bulmak. 
Aşağı yukarı dolanmak. Her adımda 
yazıya dair başka bir izin üzerinden 
geçmek, kendini konumlandırmaya 
çalışmak. 

Ödülün hemen ardından, hemen 
derken gerçekten hemen ardından, 
ödüllerin açıklandığı sayı Şubat ise 
Nisan sayısından itibaren, Varlık ya-
zarlarından biri oldum. Varlık’a çok 
yazı verdim, çok şiir, öykü verdim, 
çok soruşturma yanıtladım. Ancak 
daha içeriden olan hamle hep dosyalar 
oldu. Nice dosyalar hazırladım. For-
matlar geliştirdim, başlattım, düzelti 
yaptım, çeviri yaptım, her türlü yazı 
işine el attım, sonra çevrilecek metin-
ler taşıdım, Enver Ercan sayesinde ben 
hep Varlık’a özgürce taşıdım, bana hep 
bu kanalı en baştan itibaren açık bı-
raktı: İnsan taşıdım, kitaplar, fikirler, 
konular, temalar, yaklaşımlar taşıdım, 
olasılıklar taşıdım, dışarıda ne avladıy-
sam eve getirmekten hoşlandığım bir 
yuva gibi oldu uzunca bir süre. Gelişi-
mimin önemli bir kısmı boyunca.  

1990’ların başlarında sadece yaza-
rıydım, 1990’ların ortalarında bir nevi 
“evden kopup zorda kaldığım” dö-

1 “Özgür Ülke gazetesinin İstanbul Kadırga’daki teknik binası, Cağaloğlu’ndaki merkez bürosu ve 
Ankara bürosu 3 Aralık 1994’te bombalı saldırıya uğradı. Kadırga bürosundaki ulaştırma görevlisi 
32 yaşındaki Ersin Yıldız öldürüldü, 23 çalışan yaralandı.” Bkz. “Özgür Ülke 20 Yıl Önce Bombalan-
dı, Failleri Bulunamadı”, Bianet, 3 Aralık 2014. https://m.bianet.org/bianet/medya/160472-ozgur-ul-
ke-20-yil-once-bombalandi-failleri-bulunamadi (erişim 30 Mayıs 2022).
2 Kalanlar daha sonra Zaman Zeman Öyküleri’ni (Kabalcı, 1995) oluşturdular. O gün bomba ile yok 
olanlar arasında Varlık ödüllerine gönderdiğim dosyadan parçalar da vardı. 
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nemde Varlık’ta çalışmaya ilk kez baş-
ladım. İtalyan Yokuşu’ndan aşağı inip 
Tophane otobüs durağında Beyazıt 
otobüsünü az beklemedim. Bununla 
birlikte hiçbir zaman sigortalı, kad-
rolu bir Varlık çalışanı olmadım, yine 
de yıllarca Varlık’ta çalışmışım gibi 
geliyor. O kadar çok gittim geldim ve 
farklı dönemlerde içerden üretime ka-
tıldım ki, tam ne zaman ne yapmışım 
bir haritasını çıkarıp değerlendirmek 
hep yıldırıcı. 

1990’ların sonları 2000’lerin başla-
rı en yoğun asıldığım, çalıştığım dö-
nem Varlık’ta. O binyıl dönümünde 
bir moment yakaladık birlikte. Nasıl 
bir modernlik, nasıl bir politika, nasıl 
bir yenilikçilik sorunlarının yepyeni 
gelişimlerine alan açıldı Varlık o yıl-
lardaki sayılarla sanıyorum. 2000’lerin 
ortalarına kadar ara ara hep bir şeyler 
yaptım Varlık’la. Sonra İngiltere’ye 
doktora için gittiğimde bile uzaktan 
bir şeyler yayımladım sanki. Son yıl-
larda hâlâ dosya hazırladığım, Varlık 
için yazılar sipariş ettiğim, dosya ya-
zıları yazdığım, katkı yapmanın yol-
larını aradığım oldu. Gene de sanırım 
en yüksek enerjili dönem benim için 
1990’ların sonları ile 2000’lerin başla-
rıydı. 

Enver Ercan’ın bir özelliğiydi; plat-
form açıyordu. 

Ödülün hemen ardından Varlık ya-
zarı olmam da şöyle: Durup dururken 
gittim Enver Ercan’ın masasına, bir 
deneme bıraktım, eve döndüm. “Se-
nin daha etin ne budun ne,” demedi, 
iddialı iddialı laflar ettiğim denememi 
yayımladı. Sonra bir tane daha götür-
düm, onu da yayımladı. Denemeler 
yazarı olarak da görüyordum artık 
kendimi. Nisan 1991 sayısında Mahir 
Öztaş’ın öyküleri üzerine bir dene-
mem yer almış (başlığa bakılırsa bir 
“eleştiri dansı”). İlerleme fikri üzerine 

yazmışım, Marquis de Sade üzerine 
yazmışım. Ödülün hemen ardından 
takip eden bir yıl içinde yayımlanmış 
bunlar: Nisan, Temmuz, Kasım 1991. 

Postmodern Bir Kız Sevdim’in (1993) 
yayımlanmasından sonra galiba, post-
modernizm etrafında dosyalara ka-
tılmışım. Sonra bir postmodernizm 
dosyasının hemen ardından yayımla-
nacak bir postmodern öykü vermişim. 

Postmodernizm merakı ve gene 
1990’larda gelişen anarşizm ilgisi 
birleşerek bir beş yıl kadar sonra ol-
gunlaşıp Varlık’ta dosyalar yapmaya 
evrilecek. İlk işareti de 1998’de, daha 
küreselleşme karşıtı hareket görünür-

de yokken fitili ateşleyen “21. Yüzyıl-
da Anarşizm” yazısının kapağa taşın-
ması, Enver Ercan’ın sıcak bakması, 
pek çok “ilerici” yayının hiç hoşlan-
mayacağı iki şeyin, postmodernizm 
ve anarşizmin bir araya geldiği, aynı 
zamanda siyasi suya sabuna bulaşmak 
istemeyen konformist, konsensüs içi 
yayınların da yer vermek istemeyeceği 
tartışmaları böylece özgürce Varlık’a 
taşıyabilmişim. Ve insanları da. Böy-
lece 2000’lerin başlarında neredeyse 
bir kolektife dönüşmüştük Varlık’ta, 
insanlar girip çıkıyor, dosyalara katkı 
veriyorlar, beraber düşünüyorlardı. 

Böylece Kasım 1999–Aralık 2001 
döneminde yoğun, hummalı ve heves-
li, heyecanlı bir kolektif üretim ortamı 
deneyimlemişiz. “Bir Üçüncü Dün-
yalı Haz Arayabilir mi?” başlıklı bir 
yazıyla açmışız sayfayı. Arkadaşların 
katılımıyla hareketli bir organizmaya 
dönüşmüşüz, Enver Ercan’ın sağla-
dığı özgür çalışma ortamı sayesinde 
örgüler, kesişmeler ve iç içe geçmeler 
nitelemiş bu dönemin çalışmalarını. 
Varlık dergisi gibi köklü bir edebiyat 
dergisini günün düşünsel açıdan güç-
lü zeminiyle kalıcı bir diyaloğa sok-
manın imkânları hissedilmiş.  

Neleri bir araya getirmeye gayret 
etmiştik diye bakıyorum. Çoğu kez 
akraba konular arasında dolaştığımız 
görülüyor: Hipermetin, postfemi-
nizm, postyapısalcı anarşizm, potlaç, 
metacoğrafya, gündelik hayat (alttan 
alta bir sitüasyonizm dosyası), nostalji 
(alttan alta bir meta-tarih dosyası), bü-
yük kapatılma, avangardın imkânsızlı-
ğı, yerler arası dayanışma, küreselcilik 
ve mekân siyaseti, rizomatik düşünce, 
siberfeminizm, doğrudan demokrasi, 
küresel ekonomik kriz, küreselleşme 
karşıtı hareketler, alternatif medya-
lar, bir mekân olarak beden ve beden 
politikaları (somatografya), Antonio 
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Negri ve “çokluk” stratejileri, yeni 
dünya düzeni yeni savaş biçimleri, 
karnavallaşan direnişlerden yeni barış 
hareketlerine, alt kültürler, mikropo-
litikalar, küresel direnişler, farklılıkla-
rın birlikte siyasileşmesi ve karşılıklı 
yardımlaşma. Bazen ağırlığı teoriden 
yaşanan ânın yakıcı meselelerine kay-
dırdığımız dosya konularının her biri3 
birer düğüm gibi işlemiş. 

Bu süreç sonradan Enver Ercan’ın 
Komşu Yayınları’ndan üstlendiği Si-
yahî dergisine evrildi. Komşu Yayınları 
ismi bile o dönemki Varlık dosyala-
rında ağırlık verdiğimiz kavramlardan 
çıkmıştı. Yakınlık grupları, komşuluk, 
küçük ama bir arada duran çevrelerin 
yeni siyasi hareketlerde devasa parti-
lerden daha önemli bileşenler olması 
(hep Seattle döneminden doğma nos-
yonlar) Komşu Yayınları’ndaki kom-
şuluğu günün kavramlarıyla konuşan 
bir yerde tutuyordu. 

Küreselleşme karşıtı hareketin he-
pimizin oluşumundaki etkisi –ve Ge-
zi’yi, Occupy’ı müjdeleyişi– çeviriler-
le, tartışmalarla birleşen bir arayıştı. 

1995 yılındaki postmodernizm dos-
yasının ardından aklın sınırlarını ve 
moderniteyi sorgulayan dosyalarda 
parmağım olduğunu görüyorum ve 
bunlar hep bir hazırlık, bir olgunlaş-

ma gibi görünüyor geriye bakınca. 
Hem fikirlerin hem bir iş birliğinin. 

Kimbilir kaç dosya yaptım bugüne 
dek Varlık için. Hep aynı anlayış –me-
rakı, yeniyi kovala, kısırdöngü kamp-
ların dışında söz al, aşağıdan bak, ön 
açıcı yerlere bakmaya çalış, alternatif 
bakışlara imkân tanımaya odaklan. 

Enver Ercan bir de hiç sükût suikas-
tı yapmazdı, hem edebiyat dünyasıy-
la ters gittiğim dönemlerde hem özel 
hayatımda terse gittiğim dönemlerde 
Varlık’a gidip bir metnin ucundan tu-
tarak hissettim bunu. Polemiklere de 
izin verirdi, polemik yaptığım insanlar 
arkadaşlarıydı hâlbuki. Çok sansürle, 
kaba veya rafine görmezden gelme tu-
tumuyla karşılaştım, hiçbir zaman En-
ver Ercan’dan böyle bir şey görmedim. 
Söz söylenesi ise her zaman orada bir 
söz hakkı mevcuttu. 

Çok dosya yazıları yazdım, dosya-
lar hazırladım, soruşturmalara yanıt 
verdim, soruşturma tipleri, dosya tip-
leri icat ettim, uyguladım ama en çok 
Hrant Dink’in öldürülmesinin hemen 
ardından hazırladığımız Şubat 2007 
tarihli dosya aklımda. O şok günlerin-
de Hrant Dink ve Parrhesia konusun-
da yazmaya Ferda Keskin’i ne çok dil 
döküp ikna ettiğimi hatırlıyorum da...  

*
Toparlarsak, hikâyenin birinci evre-

sinde, Enver Ercan’ın genç bir editör 
olarak ülkenin en köklü, geçmişin 
ağırlığıyla yüklü edebiyat dergisin-
de göreve başladıktan kısa süre son-
ra önünü açmaya çalıştığı daha genç 
kalemlerden biri olarak onu tanıdım 
belki de. Ama hemen benden gelen 
her tür metne ve fikre kapılarını açtı. 
Ve tabii benimle birlikte başkalarına 
da. Ben de ona bin bir tür şey yazdım 
–ve tabii başka gençler de. 1998’de 
Varlık’ta yayımladığım “21. Yüzyılda 
Anarşizm” yazısı bir dönüm noktası, 
hikâyenin ikinci evresinin başlangıcı, 
çünkü onu öylesine bir yazı gibi değil 
de kapaktan dosya gibi sundu ve bu 
bana başka bu doğrultuda dosyalara 
doğru el yükseltme cesareti vermiş 
olmalı. 2000’lerin başlarındaki Varlık 
özel dosyaları buna denk geliyor. İş 
birliğimizin zirvesi hem kültür dergisi 
hem anarşizm dergisi hem de bir sanat 
dergisi olarak Siyahî’yi çıkardığımız 
dönem. Aslında aynı günlerde Enver 
Ercan Yasakmeyve dergisine de başla-
mıştı ve başlangıçta Yasakmeyve’yi de 
o Varlık dosyalarındaki havanın şiirde 
kendini göstereceği daha “anarşist” 
bir yayın olarak hayal ediyordu. Bu 
dışarlıklı, yenilikçi edebiyat dergisi 
idealini belki sonra Sıcak Nal’da pek 
çok deneysel öyküye kapılar açtığımız 
dönemde tekrar hissetmiştir. Hikâye-
nin üçüncü evresinde ben artık daha 
uzaktayım, parça parça ufak tefek 
katkılar yapıyorum arada o kadar ve 
Enver Ercan yeni gençleri arayan göz-
leriyle yeni isimlere platform olmanın 
pratiğine kendini vermiş durumda. 
Son ana dek… 

3 O dönemki dosya başlıklarımızı arka arkaya okumak bile ne yapılmak istendiğine dair bir ipucu 
veriyor: Kasım 1999 “Kültürel Emperyalizmin Yeni Söylemi”; Aralık 1999 “Aydınlanma Projesinin 
Geleceği Aydınlık mı?”; Ocak 2000’de küreselleşme karşıtı hareketin başlar başlamaz kucaklanması, 
Seattle coşkusu, sonra Şubat 2000 ve “Yazının Merkezsizliğine Seyahat: HİPERMETİN”; Mart 2000 
“Feminist Temsil’in Çöküşü: POSTFEMİNİZM”; Nisan 2000 “Postyapısalcı Anarşizme Doğru”; 
Mayıs 2000 “Biriken Zenginliklerin Paylaşımı: POTLAÇ”; Haziran 2000 “Metacoğrafya Eleştirisi 
ve Mekân Kültürü”; Temmuz 2000 “Gündelik Hayat ve Edebiyat İlişkisi”; Ağustos 2000 “Büyük 
Depremin Yıldönümü: Artık birbirimizin Farkındayız”; Eylül 2000 “Tarihin Yeniden Sunumu Olarak 
Nostalji”; Ekim 2000 “İktidar Mekanizmaları ve Hapishaneler”; Kasım 2000 “Avangardın İmkânsızlı-
ğı”; Aralık 2000 “Küreselcilik ve Mekân Siyaseti”; Ocak 2001 “Uluslararası Dayanışmadan Yerlerarası 
Dayanışmaya”; Şubat 2001 “Deleuze’den Günümüze Rizomatik Düşünce”; Mayıs 2001 “Küresel 
Ekonomik Krizden Küreselleşme Karşıtı Hareketlere”; Haziran 2001 “Küreselleşmenin Sesi: Megalo-
medya ve Alternatif Medyalar”; Ağustos 2001 “Bir Mekân Olarak Beden ve Beden Politikaları”; Eylül 
2001 “Yeni Dünya İmparatorluğu: Antonio Negri ve Çokluk Stratejileri”; Ekim 2001 “Yeni Dünya 
Düzeni Yeni Savaş Biçimleri”; Kasım 2001 “Karnavallaşan Direnişlerden Yeni Barış Hareketlerine”; 
Aralık 2001 “Altkültürler... Mikropolitikalar... Küresel Direnişler: Farklılıklar Birlikte Siyasileşirken”; 
Ocak 2002 “Neo-Liberal Piyasa Kültürünün İktidarına Karşı: Karşılıklı Yardımlaşma”.
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İvan Aleksandroviç Gonçarov, kahramanı Ob-
lomov’u yaşatırken tembelliğin herkes için bir 
hak olduğunu da düşünüyor olabilirdi. Ancak 
tembelliğe zaman bulamayan yazarlar içinse 
“zaman”, yalnızca üretmeye ve hayal kurmaya 
yarayan bir sonsuzluk diliminden başka bir şey 
değildir. Bu yazarlar, ürettikçe bu sonsuzluk di-
limlerinden herkes için yeni giysiler dikerler. Ya-
ratılanlar bir şiir olabilir. Bir öykü, bir deneme, 
bir roman, bir oyun, bir masal ya da başka bir şey. 

  Üretken yazarlar, yalnızca kendi yazdıkları-
na değil, başkalarının dağarcıklarına da bakarak 
onları hayatla buluştururlar. Bu buluşmalar, bu 
yazarlar için de okurlar için de apayrı bir keyif, 
apayrı bir zenginliktir. Bu zenginlikle beslenir, bu 
zenginlikle daha da aydınlanır onlar.

Enver Ercan da ömrünü yazıya ve şiire veren 
o gümrah yazarlardandı. Yalnızca kendi yaşamın-
dan çıkardıklarıyla değil, başka yazarların, özel-
likle de şairlerin yaşamlarından aldığı “şiir terbi-
yesi”ni bir “yaşam görgüsü”ne dönüştürmüştü. 

Değil mi ki “büyük trajediler”i olmayan insan-
ların büyük şiirleri de olmayacaktır. Öyleyse usul 
ve kendiliğinden olan her şey, onun için içten-
likli bir şiirin kapılarını aralayabilir ancak. Yeter 
ki şiir, “yalansız” yazılsın. Enver Ercan’ın şiirde 
kurmak istediği tek ve yalın gerçeklik buydu. 

Şairin de ustası sayabileceği Cemal Süreya’nın 
“Şairin hayatı şiire dâhil” sözü, Ercan’ın şiir dü-
şüncesinin nüvesi sayılabilir. Şiiri süslü sözde, 
belagatte, saf imgede aramak, bir tavuğu altın 
suyuna batırılmış bir yumurtayla kuluçkaya ya-
tırmaya benzer. Oysa o tavuk, altın değil, sadece 
yumurta bırakacaktır kümesine. Asıl olan da bu 
gerçekliktir. Ercan’ın aradığı şiir de buradadır. 
Gerçek ve süssüz bir şiir.  

“Gerçek ve süssüz” eda, şairin yalnızca şiirinin 
değil, yaşamının da karşılığıdır. Bu iki sıfata yapı-
şacak üçüncü sıfat da “titizlik” olabilir. Şiirinde 
ve söyleşilerinde, derlemelerinde bu titizlik onu 
boş sözün safralarından da arındırdı. Bunun için 
şiirini her kitabında “söz”ün haddesinden, “za-

OBLOMOV, ENVER ERCAN’I 
TANIDI MI? 

Mustafa KÖZ
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man”ın imbiğinden geçirmeyi bildi. 
İyi şairlerde olması gereken sabırdı 

belki de ona bu inceltilmiş şiiri yaz-
dıran. Öyledir de. Çok söz tacirin, 
öz söz şairin işi değil midir? Ercan’ın 
kendi şiirinde yaptığı da bu yalınlaş-
madan, inceltmeden başka bir şey 
değildi. Başka şairlerden beklediği de 
bu olmalıydı. İyi şairler sözü çarçur et-
mezler çünkü. Mıcırsız molozsuz, arı 
duru bir şiirdi aradığı.

“Okur, bu yolculuğun neresinde-
dir?” diye sorarsanız da iyi şairlerin iyi 
okurları olur, diyebiliriz. Susan Son-
tag’ın deyişiyle yazar için “Okur, mut-
lu bir mucizedir” ve Ercan, beslendiği 
iyi şairlerin adlarını dergilerinde, şiir-
lerinde, sohbetlerinde o iyi okurların 
kulaklarına fısıldadı her zaman. 

Enver Ercan’ın yazarlarına gelince... 
Kendi deyişiyle “majör yazarlar” ilgi-
sini çekmişti hep. Trajedisi olan şair-
ler gibi, trajedisi olan yazarlar... An-
cak onlarla “edebiyat” yaratılırdı. Bu, 
seçkinci değil, ayıklayıcı bir bakıştır. 
Diğer yazarları da başkaları sevebi-
lir ama onun yazarları bu yeryüzünü 
zekâsıyla, çatışmalarıyla, karmaşala-

rıyla şaşırtan, yıkan ve yeniden yara-
tan yazarlardı. 

Sanduka Değil, Sendika
Enver’in kalenderliği, seçkinciliğe 

izin vermezdi. Sokaktan getirdiği in-
san öykülerini edebiyatın diliyle zen-
ginleştirmeyi sevdi o. Türkiye Yazarlar 
Sendikası başkanlığında da bu alçak 
gönüllülüğü, sendikalı yazarlarla me-
safesini kısalttı. Yazarların, özellik-
le de şairlerin tüm “ben”lerine karşı 
“biz” dedi. Varlık, Siyahî, Sıcak Nal, 
Eşik Cini, Yasakmeyve dergileriyle olu-
şan birikimini, çoğulluğu, çoğulcu-
luğu sendika yöneticiliğine de taşıdı. 
Sendikayı bir dergi gibi gördü. Aynı 
titizlikle, sorumlulukla baktı başkan-
lığa da. Enver, bu birikimle birlikte 
şiir zekâsını da yöneticiliğine yansıttı. 
Cengiz Bektaş’tan sonra sürdürdüğü-
müz TYS yönetiminin ilk döneminde, 
yönetime farklı toplumsal iş bölümle-
rinden yazarların seçilmesinde de bu 
pratik, çözümleyici zekâ sezilir. 

Sendika, kapatma davalarıyla cebel-
leşiyordu o sıra. Bir gün, yeni yönetim 
adayları üzerine konuşurken “Yöne-

time avukat yazarlar da alalım, gere-
kecek,” dedi. “Bir de doktor olsun, 
TYS’li yazarların çoğu yaşlı, doktor da 
gerekecek. Bir eski bir bürokrat, iyi 
bir sayman...  Gündelik işleri bir iki 
kişi becerir zaten,” dediği de oldu. Ka-
patma davası süreci hızlandı. İşi gücü 
bırakıp mahkemeden mahkemeye 
koşar olduk. Hesap kitap işlerindeyse 
sendikanın parası pulu hiçbir zaman 
olmadığı için hiç zorlanmadık. Hasta-
ları da Altay Öktem’in şefkatli elleri-
ne bıraktık! Öktem de yönetimdeydi 
çünkü. Kemal Özer’in sözüdür: “Sen-
dikayı başkan yönetir, ikinci başkansa 
sendikanın imamıdır.” Cenaze işlerine 
de ben baktım.

Doğal ki sadece levazımatçılık yap-
madım. Yazı emeğinin sömürüsü, telif 
haklarının korunması, sansür, kitap 
toplatma, yasaklama, düşünce özgür-
lüğünün engellenmesi, yazarların tu-
tuklanması gibi sendikanın ilgilenme-
si zorunlu sorunlarla da boğuştuk altı 
yıl ve sonrasında… Enver’in toplum-
sal-siyasal sorunlarla doğrudan ilişkisi 
başkanlığından sonra bu eylemlerle 
yoğunlaştı diyebilirim. Örgütçülüğü 
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de…  
Varlık dergisi yayın yönetmenliğin-

den ötürü yazarlarla ilişkiliydi ancak 
kendisinin de deyişiyle, onlarla yazı 
iletişiminin dışında pek yakınlığı ol-

mamıştı. Yazarların afra tafralarını, 
küçük dağları ben yarattım büyüklen-
melerini, rab bena hep banacıklarını, 
nalıncı keserciliklerini fazla bilmiyor-
du. Kitap fuarlarında su yüzüne çıkan, 

söyleşi ve imza günlerinde sendikala-
rını anımsayan, genel kurullarda dur-
madan yakınıp yönetimleri suçlayan, 
üç kuruşluk yıllık ödentilerini verme-
yip yönetimden ballı börek bekleyen, 
sendikanın örgütsel-toplumsal hiç-
bir etkinliğine, eylemine katılmayan 
“sendikalı” yazarları… Bu sorunlar 
üzerine konuşurken sendikanın bir 
buluşmasından söz etmiştim. 

80 darbesiyle TYS’nin çalışmaları 
askıya alınmıştı. Yöneticileri yargıla-
nıp aklandıktan sonra sendika yeni-
den açılmış ve Aziz Nesin başkanlığını 
sürdürmüştü. Sendika o yıl, 1987 ol-
malı, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’n-
da bir dayanışma gecesi yapmıştı. O 
geceyi ve Aziz Nesin’in konuşmasını 
anımsattım Enver’e. Nesin, yazarları 
yıldızlara benzetmişti konuşmasında. 
“Bir yaz günü gökyüzüne baktığınız-
da yıldızların tutulacak kadar size, 
ışık ışığa değecek kadar da birbirleri-
ne yakın olduklarını sanırsınız. Oysa 
onlar, öyle uzaktır ki birbirlerine. İşte, 
yazarların her biri ayrı bir yıldızdır, 
yakınlıkları aldatmasın sizi,” sözle-
riyle değinmişti yazarların uzaklığına. 
Toplumu saran bencilliğin, yaban-
cılaşmanın yazarları da kuşattığını 
vurguluyordu aslında Nesin. Bu anıyı 
anlattıktan sonra Enver’in karşılığı tek 
cümle olmuştu: “Yazarlar, sevilmek 
istiyor kardeş.” Saptaması doğruydu. 
Enver’le altı yıl sevdik yazarları…

Aziz Nesin’in sözünü ettiği yaban-
cılaşmayı, Enver’le çalıştığım yıllarda 
ve başkanlık dönemimde fazlasıyla ya-
şadım. Yine Nesin’in sendika anılarını 
anlattığı, daha doğrusu içini döktüğü 
Bir Vicdan Davası kitabını okuduğum-
da da gördüm bu uzaklığı. Dönemler 
farklı olsa da sendikanın dertleri ay-
nıydı. Ama bu dertler, Enver’e de bana 
da çok şey öğretti. Enver haklıydı. İn-
san, sevilmek istiyordu. Yazarları sev-
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mekten kendimizi ve yazacaklarımızı 
unutmuştuk. TYS’de yönetici olmak 
da hep böyle bir şeydi. Kimi zaman 
başkan, çoğu zaman da hamal, imam 
ya da Marko Paşa... 

Bu yabancılaşma ve yalnızlığı yalnız-
ca 12 Eylül diktasının özgürlüğümüzü 
silip süpürmesine, toplumu sindirme-
sine bağlamak doğru değil kuşkusuz. 
Yazarların doyumsuzlukları, hırsları, 
Dostoyevski “Zaafları olmayan insan-
dan iyi yazar yaratılamaz,” dese de 
zaafların kötü kullanımı da sendikayı 
baskılayan zorlu bir etmendi. 

Sendika, eski yasaya göre pavyon 
çalışanlarıyla aynı iş koluna bağlıydı. 
Devlet, “yasalara uygun kurulmadı-
ğı” gerekçesiyle kapatmaya çalışırken 
kimi üye yazarların TYS’yi “genel ku-
rulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı” 
gerekçesiyle devlete ihbarlarıyla da 
uğraştık. Balta değil, baltanın sapı ya-
raladı daha çok bizi. Zaaflar ve hırslar, 
sendikanın anahtarını devlete teslim 
ettirecekti neredeyse. Bu sıkıntıları da 
atlattık. 

Yakınma değil bütün bunlar elbette 
ama yangın yerine dönmüş bir ülkede 
yazarlardan daha fazla duyarlılık, daha 
fazla vicdan, daha fazla dayanışma 
beklenmiyor mu? 

Kültürsüzlüğün en bıçak kesmezi 
de “kültür malumatfuruşluğu” galiba. 
Onu da fazlasıyla yaşadık. Belediye-
lerden birinin kültür işlerinden bir te-
lefon geldi bir gün. Bir festivale yazar 
davet etmek istiyorlarmış. Enver, ko-
nuyu, soruyu tez anladığı için biriyle 
konuşurken sorunu kafasında çözmüş 
olurdu çoğu zaman. Bu yüzden uzun 
uzun konuşmayı sevmezdi. “Listeyi 
gönderin, biz bakalım,” dedikten son-
ra konuşma bitti. Bilgisayarla liste gel-
di. Listenin başında Orhan Kemal var-
dı. Enver’le güldük. “Kardeş, sen ara 
belediyeyi,” dedi. Aradım. Yazarlarla 

konuşacağımızı ama Orhan Kemal’in 
gelemeyeceğini söyledim. “Niye?” 
diye sordular. “Sizin üyeniz değil 
mi?” “Biz çağırırız da o gelemez,” de-
dim. “Niye?” diye sordular yeniden. 
“Çünkü sendika yaşayan yazarların 
sendikası, Orhan Kemal ise ölü. Onu 
ancak anabiliriz.” “Ne yapalım?” diye 
sordu Enver. “Yapmayacağız,” dedim. 
“Adamlar, Orhan Kemal’i yaşıyor sanı-
yorlar, sendikayla sandukayı karıştır-
mışlar.” 

Belediyeyle konuşma ve festival-
le ilişkimiz de burada bitti doğal ki! 
Kültürsüzlüğün diz boyu olduğu bir 
ülkede yazarların sendikasında yöne-
ticilik, deveye hendek atlatmaktan da 
güç! Enver’in zehir zemberek zekâsı, 
benim de muhallebi gibi sakinliğim 
herkese iyi geldi sanırım başkanlık 
dönemlerimizde. 

İlk başkan Yaşar Kemal’den yeni 
başkan Adnan Özyalçıner’e TYS, ezi-
yeti de gördü mizahı da. Böyle yaman 
bir çelişki işte!

Ne diyordu Brecht?
“Her şeyin mizahı gerektirdiği bir 

ülkede yaşamak fena ama hiçbir şeyin 
mizahı gerektirmediği bir ülkede yaşa-
mak daha da fena.”

Kara mizahla despotluk arasında 
gidip gelen bir ülkeden başka ne bek-
lenebilir ki? Ama acı da olsa her şey 
bir anı oluyor eninde sonunda. Bu 
acıyı da anıyı da konuşmak isterdim 
Enver’le. Varlık ve Yasakmeyve dergile-
rindeki hayat ve sendika üzerine dert-
leşmelerimizi, şiire evrensel kapılar 
açmak için kurduğun Kültürlerarası 
Şiir Akademisi heyecanını unutamı-
yorum.  

Gonçarov, seni tanısaydı, edebiyat 
ve hayat için didinmelerini görseydi 
İlya İlyiç Oblomov’a neler söyletirdi? 
Bu soru, başka bir yazının konusu bel-
ki ama bu yazıyı şöyle bitirebilirim: 

Kimi şairlerin iki hayatı vardır. Birini 
şiire verirler, diğeriyse kendilerinin 
değildir zaten. Enver, iki hayatını da 
başkalarına verdi. Herkesin kendi ya-
rasına baktığı şu “çok çiğ çağ”da az 
şey midir bu? 

Sevgili Enver, son kitabın Türkçenin 
Dudaklarısın Sen ile Behçet Necatigil 
Ödülü’nü almıştın. Kalabalıklardan, 
uzayıp giden törenlerden, cafcaflı söz-
lerden sıkılırdın. Bunun için az ve öz 
konuştun törende: “Necatigil Hoca 
beni tahtaya kaldırdı, şiir okuttu, son-
ra da ‘Aferin oğlum, otur!’ dedi sanki.” 
Bu, şiir için son sözlerin, ödül de son 
ödülündü. Son ödülünü Necatigil’in 
elinden aldın. 

Ne diyordu sevgili öğretmenin “Ki-
lim” şiirinde yabansı ve yaralı çiğ çağ 
için?

Ama biz dokuduk bu kilimi, eh bir de-
receye kadar! / Değil ele güne çıkacak, 
değil asılacak duvarlarda. / Çiğnenir –
çok çiğ çağ– ayaklar altında yabansı. / 
Sağlam olabilirdi, saplar aldattı bizi: / 
Üzüm çöpleri, armut sapları, çekirdek, 
çok çiğ / Önceden düşünemedik, çok çiğ 
çağ!

Önceden düşünemedik, düşünsey-
dik ne ayaklar altında çiğnenen bu 
çiğ çağ ne de bu hoyrat hayat olurdu. 
Hayat, bir prova ceketi değil ki çıkarıp 
giyelim! Zaman hâlâ şaşırtıyor bizi. 
Ölümlülerin zamanı… Sense “Ben şi-
irimi yazarım, sonsuzluk varsa gider,” 
dedin ve gittin. Sonsuzluk sensin ar-
tık. 

Özlüyorum seni kardeşim! Görüşe-
ceğiz.
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Hatırlayanlar olacaktır; 90’lı yıllarda Kelepir 
adında bir kitabevi vardı. Çeşitli yayınevlerinin 
kitapları burada oldukça uygun fiyata satılırdı. 
Birçok yazar ve şairi, daha lise öğrencisiyken 
Kelepir Kitabevi sayesinde tanıdım. Cem, Sar-
mal, Yön, Göçebe, Doruk, Özgür ve Kavram gibi 
yayınevlerinin kitaplarıyla burada tanıştım. Şii-
re merak saldığım, ne bulursam okuduğum yıl-
lardı. İzmir Atatürk Lisesi’den çıkar, yürüyerek 
Alsancak’a gider ve saatlerce Kelepir Kitabevi’ni 
mesken tutardım. Hâlâ kütüphanemde o yıllar-
dan kalma kitaplar var. 

Kelepir Kitabevi artık yok. Ama orada kitap-
larıyla tanıdığım üç isim var ki bu yaşıma ka-
dar onlarla olan bağlarımı hiç kaybetmedim. Bu 
isimlerden biri Altay Öktem. Beni Yanlış Öptüler 
Aslında’dan Sukuşu’na, Her Şey: Oda, Kırbaç ve 
Ayna’dan Eski Bi Çocuk’a kadar bütün bu ki-
tapların oradan aldığım ilk baskıları durur ha-
len arşivimde. Diğer bir isim ise Güven Turan. 
Turan’ı şiirlerinden önce romanlarıyla tanıdım 

ben: Dalyan, Yalnız mısın? ve Soğuk Tüylü Martı 
ile. Şiirleriyle çok sonra tanışsam da bu roman 
üçlemesi benim için hep ayrı bir yerde durdu. 
Kelepir’de kitaplarıyla tanıdığım üçüncü isimse 
Enver Ercan’dı. Şiir heveslisiydim ve kapağında 
şiir ibaresi gördüğüm her kitaba açlıkla saldırı-
yordum. Ama şiir tarihinin önemli isimleriyle 
yapılmış söyleşiler ve onların üzerine kurulmuş 
yazılar özellikle dikkatimi çekiyordu. Bu neden-
le Enver Ercan’ın hazırlamış olduğu Şair Çünkü 
Onlar (Kavram Yayınları, 1990) ve Şiir Uçar Söz 
Olur (Yön Yayınları, 1994) kitapları biçilmiş bir 
kaftandı benim için. Sanırım Enver Ercan’ın is-
mine ilk bu kitaplar vasıtasıyla denk geldim. 

Yıllar geçtikçe, şiir üzerine daha yoğun dü-
şünmeye başladıkça Enver Ercan’la olan bağım 
da değişik bir seyir izledi. Yıllar içinde Eksik 
Yaşam (Osmanlı Matbaası, 1977), Sürçüyor Za-
man (Puhu Kitaplar, 1988) ve Geçtiği Her Şeyi 
Öpüyor Zaman (Varlık Yayınları, 1998) kitap-
larını edinip okudum. Çıkardığı dergileri elim-

SONUNCU DON KİŞOT

Gökhan ARSLAN



92

den geldiğince takip ettim. Yüz yüze 
gelmem ise 2009 yılında gerçekleşti. 
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne 
yolladığım dosya “övgüye değer” gö-
rülmüştü ve törene davet edilmiştim. 
Kendisiyle ilk o zaman tanıştım. Son-
rasında ise imza günlerinde, fuarlar-
da ve çeşitli etkinliklerde kısa süreli 
görüşmelerimiz oldu. 

2014 yılında, sevgili Güven Pa-
mukçu önderliğinde, Akköy dergisi 
adına düzenlenen 8. Didim Edebiyat 
ve Sanat Günleri’nin onur konuğuy-
du Enver Ercan. Orada bulunduğum 
üç gün boyunca yakından tanıma fır-
satı bulduğum Ercan, iyi ki tanımışım 
dediğim insanlardan biri oldu benim 
için. Ercan sadece edebiyat adına 
yaptıklarıyla değil, kendi yaşamıyla 
da bir Don Kişot’tu. Didim’de ilk fark 
ettiğim şeylerden biri oldu bu. 

Keyifli biriydi Enver abi. Ama key-
fini sadece kendine saklayanlardan 
değildi. İnanılmaz bir enerjiyle o key-
fi, o anda yanında bulunan herkese 
bulaştırırdı. Onunla bir arada oldu-
ğum zamanlarda, yüzü asık olan tek 
bir kişi bile hatırlamıyorum. Anlatır, 
güler ama kendi güldüğünün on katı 
güldürürdü etrafındakileri. Nerdey-
se bütün hayatını edebiyatın içinde 
geçirmiş biri olduğu için, yazarlarla/
şairlerle ilgili anılarını anlatmasını is-
teğimizde bile, ne yapar eder, aradan 
komik bir anı bulup çıkarır ve herke-
si kahkahalara boğardı. Sanırım bu 
nedenle ne zaman aklıma Enver abi 
gelse kahkaha sesi çınlıyor kulakla-
rımda.

Krem rengi, hasır bir şapkası vardı 
Enver abinin. Didim’deki Edebiyat 
Günleri’nde üç gün boyunca başın-
dan indirmedi o şapkayı. Birkaç yıl 
sonra, Büyükada’da rastladım kendi-
sine. Başında yine o şapka. “Bu şap-
kanı çok seviyorum Enver abi,” de-

dim, “Seninle özdeşleştirdim bunu.” 
Çıkarıp bana verdi şapkayı. Hem 
âdetim olmadığından hem de içime 
bir burukluk bıraktığından takamı-
yorum şapkayı ama evde, elbise do-
labının bir köşesinde öylece duruyor.

Enver abi şiir serüvenine, yukarıda 
saydığım üç kitabının yanına Türk-
çenin Dudaklarısın Sen’i (Varlık Ya-
yınları, 2014) de koyarak dört kitap 
sığdırdı. 60 yıllık bir ömür için az gö-
rülebilir bu. İyi bir şairdi Enver abi. 
Ama bundan da öte, tam anlamıyla 
bir edebiyat savaşçısı, şiir emekcisiy-
di. De, Dönemli, Simavi, İnkılâp ve 
Everest Yayınları’nda çalıştı yıllarca. 
Televizyonda edebiyat programları 
hazırladı. Korsan Yayın’ın kurulu-
şunda yer aldı. Aynı şekilde 80 ku-
şağının ana arteri olan Sombahar 
dergisinin de kurucuları arasındaydı. 
Kemal Özer’in yerine Varlık Yayınla-
rı’na geçince de hiç durmadı hevesi. 
Şiir dergiciliğinin mihenk taşı olan 
Yasakmeyve’yi çıkardı yıllarca. Kom-
şu Yayınları’nı kurup çoğu ilk olmak 
üzere yüzlerce kitap yayımladı. Ya-
sakmeyve’nin haricinde Siyahi, Eşik 

Cini ve Sıcak Nal gibi dergilere de ön-
cülük etti.

 Sadece bunlarla da yetinmedi En-
ver abi. Yirminin üstünde antoloji 
derledi. Arif Damar’dan Muzaffer 
İzgü’ye, Refik Durbaş’tan Yüksel Pa-
zarkaya’ya ve Tarık Dursun K.’dan 
Yaşar Aksoy ve Ahmet Cemal’e kadar 
birçok yazarın biyografisini hazırladı. 
Bu hayattan göçüp gittiği güne kadar 
bir şeyler yapmak için durmadan uğ-
raştı, savaştı. Bir Don Kişot gibi, ken-
di inançlarından asla vazgeçmeden.

Sadece kendi kuşağının değil, 
bugün 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşları-
nı sürmekte olan birçok şairin onu 
minnetle andığını biliyorum. Onun 
dergilerinin birinden geçmeyen bir 
şair bulmak neredeyse imkânsız. 
Genç şairlerin çoğu ya Varlık dergi-
sinde ya da Yasakmeyve’de mutlaka 
görünmüşler, Enver abiyle bir şekil-
de dirsek temasında bulunmuşlardır. 
Kendi adıma genç şairlerin üzerinde-
ki emeğini yadsıyamam. Aynı şekilde, 
yayıncılık ve dergicilik dünyasının da 
ona çok şey borçlu olduğunu düşü-
nüyorum. 

Bazı isimler vardır. Şiiri sadece yaz-
dıklarıyla değil, çıkardıkları dergiler 
ve kurdukları yayınevleriyle de değiş-
tirmek isterler. Enver abi onlardan bi-
riydi. Bunu başardı da. Birçok şairin 
ilk şiirlerini yayımlayıp ilk kitaplarını 
bastı. Kıyıda köşede kalmış birçok is-
min görünür olmasını sağladı. Unu-
tulmaya yüz tutmuş şairleri yeniden 
gündeme getirdi. Bir Don Kişot mi-
sali, hiç karşılık beklemeden yıllarca 
didindi. Sanırım, sadece bu açıdan 
bile mutlu ayrılmıştır bu dünyadan: 
yapmak istediklerini yaptığı için.
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Yıllar önce Çetin Altan ile ilk karşılaşmamız… 
Kızıltoprak’taki Alchera isimli mekânda Solmaz 
Kamuran’ın kitap davetindeyiz. Ben, ilk gençliğin 
verdiği utangaçlıkla o andan uzakmış gibi tutma-
ya çalışıyorum kendimi. Andan bağımsız olmak 
o zamanlar bu demek… Tabii hayatın gerçeğiyle 
birkaç dakika sonra tanışıyorum. Çetin Altan, o 
gür sesi ve zekayla sarılmış karizmasının hareleri-
ni gözlerinizle gördüğünüz tüm görkemiyle bana 
sesleniyor. “Merhaba Özge, hoş geldin. Enver bi-
zim de babamız. Biliyor musun, o hepimizin ba-
bası.” Kalakalıyorum, öyle utanıyorum ki, nereye 
saklansam diye düşünüyorum. Oysa öyle geceler-
de bir yere saklanmak ne mümkün. Çetin Altan’ın 
babama, baba demesini algılamaya çalışırken ba-
bam devreye giriyor; tüm zarafetiyle, “O nasıl söz 
Çetin Abi,” diye söze karışıyor. Derin bir oh çeki-
yorum, kendileri arasında geçecek artık diyalog ne 
de olsa. 

İlerleyen yıllarda kiminin baba, kiminin abi, kimi-
nin kardeş olarak tanımladığı babamla ilgili sayısız 
hikâye ile karşılaştım. Bu hikâyeleri dinlerken şaşır-
dığım anlar çoktur, ki babasını çok iyi tanıyan biri 
olarak tanımlarım hep kendimi. Bunu da onun her 
birimize göz kırpması olarak yorumluyorum, o ayrı. 

Babamın vefatının üzerinden yaklaşık 5 sene 
geçti. İlk günkü acı yerini kocaman bir boşluk ve 
özleme bıraktı. Bir daha onunla sohbet edemeye-
cek olmak en kötüsü… Bıraktığı boşluk benim 
için ne kadar doldurulamazsa biliyorum ki sev-
dikleri için de öyle. Gelen mesajlar, mailler ya da 
telefon görüşmelerinden bunu çıkarmak zor değil.

Hep dediğim gibi şanslıyım çünkü nevi şahsına 
münhasır bir adamın kızı olmak hayat boyu sü-
recek bir serüven… Hiç ummadığınız anda aldı-
ğınız bir telefon sizi çok sevindirirken başka bir 
gün aldığınız telefon aniden ağlamanıza neden 
olabiliyor. İşte, tam da bu nedenle sevgili Ercan y 
Yılmaz beni aradığında hem mutlu oldum hem de 
“Enver Ercan Dosyası” başlığını duymak bile içimi 
burktu. Sevdiğiniz birinin bu dünyadan gitmesi ne 
kadar acı ise, o sürenin giderek uzaması, birbirine 
uzak düşen ellerin bir daha hiç kavuşamayacağı an-
lamına da geliyor.

Tüm bu adına ölüm denilen kavuşamamaları dü-
şününce, babamın dostlarının onu unutmaması ve 
bir dosyada bir araya gelmeleri, “O işte yine aramız-
da” duygusunu veriyor. Ve belki de sevdiklerimizi 
en özlediğimiz zamanlarda olduğu gibi bu his özle-
mimizi biraz olsun dindiriyor. 

Enver Ercan, dolu dolu geçirdiği 60 yıla çok şey 
sığdırdı. Hep direndi, hep savaştı. Edebiyatı hiç bı-
rakmadı, gençlerin hep önünü açtı. İyi ki böyle bir 
adamın kızı olarak doğmuşum. Teşekkürler baba!

ENVER ERCAN: HEPİMİZİN BABASI

Özge ERCAN
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“soruları rahatlatan bir yanıttı belki
şimdi evde olsak
               ne güzel 
yatıp uyumazdık derdi 
ev Türkçesi ışırdı sesinde
dilime dolaştıkça sözcükleri”

“Manzara Gülüşlü Kız”
Enver Ercan
Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman
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Bazen mesele bir bezelye tanesi kadar küçüktür. 
Büyür büyür an olur. Büyür büyür hayat olur. O 
gün de öyle oldu.

Sermet Bey koca poşeti kapının önüne bıraktı. 
Anahtarları komodinin üstündeki kâseye atıp ter-
liklerini geçirdi ayağına. Mutfaktaki su sesi kesildi. 
Naciye Hanım elinde havluyla göründü kapıda.

“Hah geldin mi? Hay yaşa sen! Bulmuşsun.”
“Buldum hanım buldum. Baştan sona gezdim 

vallaha pazarı, bir tezgâhta vardı sadece.”
“Belli, kalmadı dedilerdi.”
 “Dışarısı da cehennem sıcağı Naciye; yanıyor 

yanıyor. Çıkılacak gibi değil.”
Koridorun sonundaki banyoya geçti.
Naciye Hanım, havluyu boynuna atıp eğildi; 

güçlükle kaldırdı poşeti. Mutfağa taşıyıp masanın 
üzerine bıraktı. İç içe geçmiş düğümü çözmeye ça-
lıştı bir süre, olmadı. Tezgâhtaki bıçağı alıp kesti 
düğümü hızla. Kafasını şöyle bir geriye atıp poşe-
tin içindeki bezelyelere baktı. Yüzünü buruşturdu. 
Bir tane alıp ikiye ayırdı kabuğunu. Banyodan si-

fon sesi duyuldu. Elindeki taneleri poşete attı hız-
la. 

“Ama sapsarı bunlar Sermet Bey! İnsan bir bakar 
da öyle alır.”

“E, zamanı geçiyor dedin hanım. Bulduğunu al 
dedin. Bu vardı bunu aldım.”

“Çürüğü çarığı da topla gel eve demedik ya ca-
nım. Bir tanesini açıp bakamadın mı içine?”

Sermet Bey mutfağın kapı aralığına gelince dur-
du. Islak ellerini ensesinde gezdirdi.

“Çok mu kötü?” 
“Kötü tabii ya. Beş kilodan bir iki poşet atabilir-

sem buzluğa iyi.”
“Ne bilim Naciye! Pazardaki çocuk da ‘Aldın 

aldın bey amca, daha da bulamazsın,’ dedi. Artık 
neyse ne vallaha hanım, n’apayım.”

Masanın kenarındaki ekmek sepetine uzandı 
sonra.

“O ne Sermet? Bir saat olmadı daha sofradan 
kalkalı.”

“Kuşlara Naciye’m kuşlara. Çok sıcak dışarısı. 

BEZELYELER    

Serap KARAKUŞ BESİ
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Az da su bırakıcam.”
“Of Sermet of! Bok ediyorlar balko-

nu. Pencerenin önüne koy bari.”
“Tamam tamam.”
Küçük bir kaba su koyup terlikleri-

ni sürüye sürüye oturma odasına geçti 
Pencerenin önüne bıraktı suyu, ek-
mekleri ufaladı. 

Naciye Hanım mutfakta kendi ken-
dine söyleniyordu hâlâ.

“Sana iş verende kabahat zaten. Gö-
zün de mi yok be adam!”

Sermet Bey yığılır gibi oturdu pen-
cerenin önündeki koltuğa. Uzanıp 
sehpadaki kumandayı aldı, televizyona 
doğru uzattı. Açılmadı televizyon. Ba-
cağına vurup bir daha denedi. Oldu bu 
kez. Her zaman izlediği haber kanalla-
rından biri belirdi ekranda. Ayaklarını 
pufa uzatıp arkasına yaslandı. Mutfağa 
doğru seslendi:

“Sabah kahvemiz yok mu Naciye Ha-
nım?” 

“Yok sana kahve mahve Sermet!”
“İyi, öyle olsun, n’apalım.”
Elinde plastik bir kapla oturdu san-

dalyeye Naciye Hanım. Poşeti kucağı-
na alıp ayağını önündeki sandalyeye 
uzattı.

Bir işten de anlasan şaşarım! 
Boynuna asılı gözlüğünü burnunun 

ucuna takıp bezelyeleri ayıklamaya 
başladı. Kabın içinde irili ufaklı taneler 
birikiyordu. Arada yeşil olanları çıkı-
yorsa da çoğu şimdiden çürümeye var-
mıştı. Elindeki sararmış taneleri poşete 
atıp kaşlarını çattı iyice.

Son ses de açmazsa olmaz şunun se-
sini. Onlar da gündüz vakti, bıkmadan 
usanmadan aynı meseleyi konuşup du-
rurlar. Bu ne canım! 

“Az kıs şunun sesini Sermet Bey! Bas 
bas bağırıyorlar.”

Sermet Bey kumandayı bacağına vu-
rup sesten iki çentik düşürdü hemen. 
Hararetli bir tartışma programı vardı 

ekranda. Mevzu erken seçimdi yine. 
Ortalarındaki küt saçlı kadın ellerini 
havaya kaldırmış, kutucuklar içinde, 
hep bir ağızdan konuşan kerli ferli, 
kravatlı adamları sakinleştirmeye çalı-
şıyordu. Ekranın sağındaki ablak surat-
lıyı susturmak mümkün değildi ama; 
elini kolunu sallaya sallaya konuşuyor-
du. Sermet Bey de ekranın karşısında 
veryansın ediyordu adama.

“Okumuş profesör olmuşsun ama 
boş efendi! Baştakilere yaranmak için 
ne akınız ak kaldı ne karanız kara be!”

Naciye Hanım kafasını bir sağa bir 
sola devirdi mutfakta.

Hah, başladı yine. Onlar ekranda, bi-
zimki de karşılarında konuşur durur. 
Böyle köpürerek, ona buna kızarak kur-
tarabilselerdi ülkeyi bok batağından, en 
büyük emektarı bizim herif olurdu kesin. 
Oğlanı da dinlemez, izler durur şunları 
sabah akşam. Sonra başımda bir ağırlık 
var Naciye, tansiyon aletini getir Naciye, 
limonlu su yap Naciye.

Masadaki telefon öttü kısacık. Be-
zelye kabuğunu bırakıp ekrana baktı. 
Bankadandı mesaj. İç geçirip önüne 
döndü tekrar. 

Kaç gün oldu annesini de aramıyor. 
Ben ne yaptıysam sanki. Karı sözüyle 
anne de aranmıyorsa artık ne diyeyim. 
Gönül koyacam sonunda o olacak. Ser-
met Bey’in işleri işte. Küstürdü kızı yine. 
Türbandı, dindi imandı, ne diye açarsın 
kızın yanında böyle konuları. İstemeye 
gitmeden önce de nasıl burnumuzdan fitil 
fitil getirmişti. Türbanlı gelin istemem de 
istemem diye köpürüp durmuştu günler-
ce. Bana bile çıkışmıştı. Ben ne yapayım? 
Oğlan sevmiş bir kere, bize söz mü dü-
şer? Evlendiler, çocukları oldu, bizimki 
hâlâ kızar. Ama Neriman da az değil 
ha. Domuzluğuna yapıyor hep. Biliyor 
adamın huyunu, gözüne gözüne sokuyor. 
Adım başı bismillah çektikçe bizimkinin 
kafası bir sağına düşüyor bir soluna. Ka-

şık çorbaya giriyor, bismillah! Çorbadan 
çıkıp ağza, yine aynı. Ekmek bölünüyor, 
bismillah; kuru fasulyeye banılıyor, yine. 
İçinden de be kızım, az içinden de! Ne 
sokuyorsun adamın kulağına kulağına. 
Toruna da belletmiş. Küçücük daha, di-
yemiyor bile yavrum. Ah nasıl oldu ki pa-
şam? Yine kötü öksürüyordu. Ana baba 
doktorlar, bir çare bulamıyorlar el kadar 
bebenin öksürüğüne. 

Birkaç bezelye tanesi fırlayıp kabu-
ğundan yere düştü. Naciye Hanım göz-
lüğünü göğsüne indirdi. Gözü yerdeki 
tanelerdeydi.

“Sermet Bey, oğlan aradı mıydı seni 
hiç?”  

Görüyor musun, ses de etmez beye-
fendi! Aramadı tabii, ondan. Bizimki de 
ölse aramaz. Burnunu düşürür mü hiç! 
Yıllardır bir evladımın hasretini çeker 
dururum zaten. Elin memleketini yurt 
edinmiş kendisine. Şimdi bir de dibim-
dekinin hasretini çekersem bu yaştan 
sonra iyi valla. En iyisi uzatmayalım da 
biz arayalım. Akşam yemeğe çağıralım. 
Küslüğü sürdürmek olmaz.

İçeri doğru seslendi yine.
“Sermet Bey, gel de oğlanı arayalım 

bir! Uzatmak olmaz, hadi!”
Reklam sesleri geliyordu oturma 

odasından.
“Sermet Bey, sana diyorum, hu!”
Bu kadar da olmaz ki!
Kucağındaki poşeti masaya bıraktı 

bir hışımla. Ayağını sandalyeden çekip 
güçlükle kalktı. Eli belinde eğilip yer-
deki taneleri topladı hızla, kaba attı. Bir 
iki yalpalayan adımdan sonra uyuşuk-
luğu geçti bacaklarının. 

“Sabahtan beri sesleniyorum Sermet 
Bey, duy...”

Kapıya varınca kalakaldı Naciye 
Hanım. Elini ağzına götürdü. Kalbi 
kulaklarında atıyordu sanki. Korku di-
ken diken battı etine. Gözleri karardı 
bir anda. Kapının pervazına tutundu. 
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Yoksa! Sermet Bey koltukta yana kay-
kılmıştı iyice. Kafası omzuna düşmüş, 
bembeyaz saçları yüzüne dökülmüştü. 
Sağ eli koltuğun kenarından sarkıyor-
du. 

Toparlanıp koşar adım yanına gitti. 
Nefesini tutup elini uzattı, olmadı, do-
kunamadan geri çekti. Nefes almıyor! 
Birden omuzlarından tutup sarsmaya 
başladı. 

“Sermet, Sermett!”
Sermet Bey irkilerek açtı gözlerini. 

Yavaşça doğruldu koltukta. Etrafına 
bakındı.

“Ne oldu Naciye, niye bağırıyor-
sun?” dedi çatallı bir sesle. 

Naciye Hanım elini göğsüne götürüp 
kesik kesik soluklandı karşısında. Al-
nında ter damlacıkları birikmişti. 

“Yok bir şey canım, yok bir şey.”
Sermet Bey elini boynuna götürüp 

sağa sola çevirdi başını. “İçim geçmiş 
sıcaktan hanım,” dedi esneyerek. 

Naciye Hanım eğilip elleri arasına 
aldı yüzünü. Omuzlarını, göğsünü 
yokladı sonra.

“İyi canım, iyi.” 
“Hayrola hanım! Kızdın kızdın, şim-

di gönlümü mü almaya çalışıyorsun 
bakim?”

“Aman Sermet!”
Karşısındaki pufun kenarına oturdu.
“Şöyle bol köpüklü bir kahve yapa-

yım da içelim karşılıklı diyecektim.”
“Ne iyi olur valla Naciye’m! Bitti mi 

bezelyeler?”
“Yok. Yaparım sonra. Kaçmıyor ya.”
Ellerine dizlerine koyup kalktı. Uza-

nıp saçlarını okşadı Sermet Bey’in uzun 
uzun. Sonra gülerek mutfağa gitti.

Ekrandaki ablak suratlı adam elinde-
ki kâğıtları kameraya doğru sallayarak 
bağıra çağıra konuşuyordu hâlâ. Mode-
ratör kadın kafası önünde telefonuyla 
uğraşıyordu. Kumandaya uzanıp ka-
pattı televizyonu. 

Naciye Hanım seslendi mutfaktan.
 “Lokum da koyayım mı yanına ca-

nım?”
“Koy canımmm, koy!” dedi Sermet 

Bey kelimeleri ağzında yaya yaya. Du-
daklarının kenarında kalan kıvrımla 
arkasına yaslanıp pencereden dışarı 
daldı. Çam ağaçlarının tazecik dalları 
parıldıyordu güneşle. 

Neşeli bir şarkı mırıldanmaya başla-
dı.

“Bu akşam gün batarken gel
Sakın geç kalma, erken gel.”
Naciye Hanım elinde tepsiyle gö-

ründü kapıda. O an pencerenin önüne 
yavru bir güvercin kondu. Küçük bir 
ekmek parçasını kaptığı gibi havalandı. 
Kanat çırpışlarının sesi odayı doldurdu.

uyudum uyandım aynı gök aynı inat
;

bir hoşnutluk gecenin şehvetiymiş   
taşların kibriyle ovduğum yüzüm

bütün alfabelerden kat be kat yalın
araya araya başladığı söze duruyor
eski gecelerin can çekişen rüzgârı

huzuru kendinde bulmanın secdesinde 
dedim görüp göreceğim buysa eyvah 
aşkla günahın darası aynı kefede

ömrüm ki bir tahterevallinin iki ucu
inerken ölümdü korkunun nefesi
çıkarken güvensiz bulduğum kendim 

:
kasvetli ateşlerde kaynayan ölüsuyu
gövdemden mi arındıracak beni dünyadan mı

Kir
50. Miad
Selami KARABULUT
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baktım olacak gibi değil. baktım herkes kendine emanet bu akşam alaca-
sında. nasıl başladıysa öyle bitecek. hoyrat bir rüzgârla dolaşıyorsa evi-
mizin odalarını ve tırmanıyorsa geleceğimizin ince duvarlarına bu sihirli 
sarmaşık. biraz ileri. biraz geri. ne fark eder. sonrası bir kara delik.

baktım susacak gibi değil. baktım hızla büyüyor içimizdeki tüm ölü ço-
cuklar. nasıl geldiyse öyle gidecek bu bela. iklim bir etek boyu değişmez-
ken bu çölde ve kurulurken meydanlara ezgisel çarmıhlar. biraz erkek. 
çokça kadın. ne fark eder. sonrası bir kuru yasak.

baktım yas tutulacak gibi değil. kim sökülmedi ki teyellerinden. biraz et. 
biraz kıymık. battı batacak bizi kuşatan toy akışkanlık. soy alışkanlık. 
giydiğimiz bu urba. dar. daracık. deli gömleğinden hallice. zamansızdır 
buzlu rakı. öyleyse şerefine tüm çürük çarıkların.

cinayet süsü verilmiş bir şiirim artık.

Sarmaşık

Turgay KANTÜRK

deniz’le altay’a

98 
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Zeki Müren hayranlığı teyzesinden yadigâr. Kü-
çükken okul çıkışı aynı sokakta oturan annean-
nesine gider annesinin işten dönmesini beklerdi. 
Küçük bir teybi vardı teyzesinin ve bir dolu Zeki 
Müren kaseti. Mutfakta kısık ateşte çorbayı karıştı-
rırken şarkılara eşlik ederdi teyze. Nazlı çiçeğimsin 
sen sevdana dayanamam derken süzülürdü gözyaş-
ları. Neden ağladığını anlamazdı. Şimdi sokağın-
dan, evinden, yurdundan uzak uyku tutmayan bir 
gecede kalktı mutfağa gitti Sercan. Bitki çayı yaptı 
kendine, mutfak adasının yanındaki tabureye ilişti, 
kulaklığını takıp telefonundan dinlemeye başladı 
benim güzel manolyamı.

Benden evvel başkası bakıp seni görmesin, içinden 
tekrar ediyordu ki bir ses duydu, kulaklığına rağ-
men duydu. Patlama sesi gibi şiddetli, hemen bal-
kona koştu. Saat sabahın dördü. Savaş söylentilerini 
işitmişti elbette, bir iki patlama olur, göz korkutma, 
sonra biter diye düşünmüştü. Seyrettiği savaş film-
lerindeki gibi bombardımanlar olacak değildi ya, bu 
devirde hem de! Bitki çayını içip uzaktaki sevdiğine 

balkondan selam söyledi Sercan. Sonra ah bu şarkı-
ların gözü kör olsunla yatağına gitti. Bir ya da iki saat 
uyumuştu ki siren seslerini duydu. O sabah saat 
başı sirenler çaldı, panik havası dalga dalga yayıl-
maya başladı. Askeri havaalanının bombalandığını 
öğrendiler. O güne kadar olan ufak çaplı patlama-
ları film izler gibi televizyondan izlemişlerdi ancak 
korkmaya gerek yoktu, Rusya gözdağını verir çeki-
lirdi köşesine. Kiev’de gece hayatı devam ediyordu, 
gerçek bir savaş olacağı kimsenin aklına gelmemiş-
ti. En azından Sercan, amcası ve yengesinin. Yemek 
siparişleri alıyor, evlere, işyerlerine yemek yapıyor-
lardı. İyi de gidiyordu işler, yengesinin eli lezzetliy-
di, dolmaları, kebapları çok tutuluyordu. Sercan 
yemek malzemelerini, siparişleri alıyor, sosyal med-
ya hesabını yönetiyordu.  Neredeyse tüm gün bil-
gisayarın başındaydı. Zaten arkadaşı yoktu Kiev’de. 
Türkler daha küçük, yaşamın daha ucuz olduğu 
yerlerdeydi. Esmerliği, karakaş kara gözü beğenilse 
de bu avantajlı durumu kullanmak içinden gelme-
di. Para biriktirecek, Türkiye’ye döndüğünde kendi 

KOŞMAKTAN YORGUN

Sevtap AYYILDIZ
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iş yerini açacaktı. Adana’nın sıcağından 
sonra Kiev’in insanın derisine yapışıp 
içini titreten soğuğuna alışmak bir hayli 
zor olmuştu.

Şimdi uzaklardasın gönül hicranla 
doldu, diyordu Zeki Müren. Balkondan 
baktılar, yolda arabalardan oluşan kon-
voylar vardı, insanlar kaçmaya başla-
mıştı. Amcası büyükelçiliği aradı, evde 
kalın dendi. İşi yeni kurduk nasıl bıra-
kıp gideceğiz, dedi amca. Yenge ağlama-
ya başladı, ya şehirlere de bomba atar-
larsa? Olacak şey değil, sivilleri neden 
öldürsünler? Sercan anlamıyordu, yirmi 
birinci yüzyılda topla, tüfekle, bombayla 
savaş olur muydu? Ne ise anlaşamadık-
ları yöneticiler oturup konuşurdu. Şim-
di üçü bir plan yapmak zorundaydılar, 
evde kalın denmişti ama gidenler nereye 
gidiyordu, Türk hükümeti vatandaşları-
nı buradan alırdı en kötü ihtimalle. Ka-
falar karışıktı. Yine de bavul hazırlamaya 
karar verdiler. O gün hiç yemek siparişi 
almadılar.

Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi, tanıdık 
sese sığındı Sercan. Güneş battı, tedirgin 
bir uyku göz kapaklarını ağırlaştırdı. 
Düşünde kendi sokağındaydı, Gülcan’ı 
bekliyordu. Birlikte sinemaya gidecek-
lerdi. Bekledi, beklerken ağırlık çöktü, 
olduğu yere bıraktı kendini, meğerse 
uyumuş kalmış. Gözlerini karanlık bir 
geceye açtı, Gülcan artık gelmeyecek-
miş. Rüyalarımızın bildirdiği hisle kav-
rıyor gerçeği; Gülcan uzaklara gitmiş. 
Koşmak istiyor, ayakkabısının tekini 
yitirmiş, koşamıyor. Sabah amcası uyan-
dırdığında tüm bunların rüya olduğuna 
sevindi. Gülcan Adana’da, belki biraz 
kırgın, döndüğünde gönlünü alacak, 
her şey yoluna girecek. Yalnız savaşın 
başlaması rüya değil, gerçek. Amcası 
heyecanlı, tahliyeler başlamış, hemen 
hazırlan, çıkalım. Otobüs kalkacakmış. 
Rüyasını iyiye yordu Sercan. Hazırlandı-
lar, evlerine tekrar geri dönecekmiş gibi 

suyu, doğalgazı kestiler. Balkon kapısı, 
dış kapı kilitlendi. Sercan iki yıldır bu 
şehirdeydi, üniversiteyi bitirip memle-
ketinde iş bulamayınca amcasının ya-
nına gelmişti. Sayılı gün geçer demişti 
gelirken, bu sayılı günün kaç gün ola-
cağını bilemeden. Geride bıraktıklarına 
bir gün kavuşacaktı ama bunun savaş 
yüzünden olmasını istemezdi. Dışarı 
çıktıklarında karmaşanın içine düştüler, 
soğuğa rağmen kaynayan kazanın için-
deydiler. Tahliye yerine geldiklerinde 
otobüsü kaçırdıklarını öğrendiler. Yapı-
lacak tek şey arabaya atlayıp otobüsün 
peşinden gitmekti.

Hayat yordu beni, yıllar yordu, yollar 
yordu beni, koşmaktan yorgunum. Ser-
can arabanın camından dışarı bakmak 
istemedi. Gördüklerine inanmakta zor-
landı. Düne kadar savaş uzak bir ihti-
maldi, şimdi ise yaşanan bir gerçeklik. 
Youtube’da karşısına daha önce dinle-
mediği Yorgunum şarkısı çıktı. Tankları 
görmek istemedi, arabası olmayanların 
yürüyerek sınırı aşmaya çalışmalarını 
görmek istemedi, Romanya sınırındaki 
60 kilometrelik trafiği görmek istemedi. 
Gördüğü ona yetti de arttı bile. Yola yeni 
çıkmışlardı, arabasını yolun kenarına 
çekmiş ağlayan bir kadın gördüler. Di-
reksiyona başını dayamış hıçkırıyordu, 
yanındaki koltukta iki-üç yaşlarında 
çocuğu vardı. Eşi askere alınmış, araba 
kullanmayı bilmediği halde çocuğuyla 
şehri terk etmeye çalışıyordu. Sercan’ın 
amcası arabada yer olduğunu, isterse 
onlarla gelebileceğini söyledi fakat ka-
dın her nedense bu teklifi kabul etmedi. 
Kadını orada kullanamadığı arabası ve 
çocuğuyla bıraktılar. Çaresizlik yol ol-
muş uzanırken önlerinde şehirler bom-
balanmaya başlamıştı. Telefonunun şarjı 
bitmek üzereydi, şarkılara bir son ver-
meli, telefonu bir süre için kapatmalıy-
dı. Sanki bir maraton koşuyorlardı ama 
bitiş çizgisi bir türlü görünmüyordu.

Yolun karşı tarafında tankları gördü-
ler, inanılır gibi değil ama savaş hemen 
yanı başlarındaydı. İlk defa ölmekten 
korktu Sercan. Gülcan’ı bir daha göre-
memekten korktu.

Nihayet Romanya sınırına geldikle-
rinde beklemedikleri bir muameleyle 
karşılaştılar. Sercan’ın yengesinin pasa-
portunda bir sıkıntı vardı ve sınırdan 
geçmesine izin vermediler. Amcası Ser-
can’a, sen geç biz geri dönüp daha sonra 
tekrar deneriz, dedi. Bir ikilem yaşadı 
o an, ortalıkta gözükmeyen otobüsü 
tek başına beklemek mi, amcasıyla geri 
dönmek mi? Belki uzun sürmeyecekti 
bu bombalar, iki ülke lideri anlaşıp si-
villerin ölmesine izin vermeyecekti. Yol 
boyu gördüklerine tekrar katlanamazdı, 
sınırı tek başına geçti. Veda etmiyoruz, 
en kısa zamanda görüşeceğiz, demişti 
amcası. En kısa zamanda.

Biraz sonra telefonumun alarmı çala-
cak ve uyanacağım. Bir kâbusun içinde 
yol alıyorum. Gözümü açacak ve yata-
ğımda yattığımı göreceğim. Sercan göz-
lerini kapatıp sımsıkı yumdu, bekledi, 
sonra açtı: Yatağı çok uzakta kalmıştı.

On iki saat onu alacak otobüsü bek-
ledi Sercan. Sınırda açtığı telefonunun 
şarjı bitti, kapandı. Dünya üzerinde tek 
başına kalmış küçük bir çocuk gibi his-
setti kendini. Neyse ki aç değildi, Kızıl-
haç sandviç ve su dağıtmıştı. Sınırdaki 
askerlerden birine otobüsü sordu, o bir 
türlü göremediği otobüsü. Çoktan git-
ti, dedi asker, kaçırdın. Bir ara tuvalete 
gitmişti ve çok sıra vardı, o arada mı 
kaçırmıştı? Sabahın soğuğunda sınır-
dan geçip yürümeye başladı. Artık Uk-
rayna’da değil, savaştan uzak. Ama ne 
yapacak tek başına? Bir saat kadar yü-
rüdü ve çadırları gördü. Mülteciler için 
kurulduğunu düşünüp iletişime geçebi-
leceği birilerini aradı. Kızılhaç oradaydı, 
telefonunu şarj edebildi. Farklı dillerde 
konuşan insanlar arasında dolaştı, acı, 
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kaygı, bekleyiş ortaktı. Telefonunu aç-
tığında amcası aradı, otobüs sınırdan 
geçmek üzere sen neredesin, diye sordu. 
Geldiği yöne doğru tekrar yürüyüp sı-
nırda beklemeye karar verdi. Aynı yolu 
bu defa çok hızlı yürüdü. Soğuktan ko-
runmak için bir ağacın altına sığındı. İri 
gövdeli çam ağacı onu kötülüklerden 
koruyacaktı sanki. Sırtını ağacın gövde-
sine dayayıp oturdu, yorgunluktan uyu-
yakaldı. Dürtmeyle uyandı, birisi öldü 
mü diye ayağıyla dürtüyordu. Gözlerini 
açtığında kalabalığı gördü, gazeteciler, 
kameramanlar vardı birçok milletten, 
çekim yapıyorlardı. Öğrendi ki otobüs 
şoförünü askere almışlar, o yüzden ge-
cikmiş otobüs. Sonra yolculardan biri 
kullanmış otobüsü. Sınırdaki asker ya 
bilerek yalan söylemişti ya da otobüsleri 
karıştırmıştı. Hesap soracak hali yoktu. 
İşte karşısında, artık bir hayal olduğunu 
düşünmeye başladığı otobüs, daha önce 
defalarca bindiği yolcu otobüslerinden, 
karşısında. Tüm vücudu soğuktan ka-
tılaşan Sercan otobüsün ilk iki basa-
mağından çıkarken bile kurtulduğuna 
inanmakta zorlandı. Düşte olmasın?

Elbet bir gün kavuşacağız, bu böyle 
yarım kalmayacak… Otobüs Bulgaris-
tan’dan geçti, sonra Edirne. Yol boyu te-
lefonuna baktı Sercan. Belki olanlardan 
haberi yoktur, haber izlememiştir, yoksa 
arardı, merak ederdi, dedi içinden. İşte 
toprağında. Türk medyası karşıladı on-
ları. Yurttaşlarımız tahliye edilmeye baş-
landı diye haber yapıyorlardı. Mikrofo-
nu uzattıkları kişiler ülkeye dönmenin 
sevinciyle konuşuyor, yetkililere teşek-
kür ediyorlardı. Sercan uzatılan mik-
rofona konuşmak istemedi. İstanbul’a 
kadar sessiz kaldı. Kâbus gibi bir yetmiş 
iki saat geçirmişti. Yaşananlar için kime 
olduğunu tam anlamasa da kırgındı.

   sen bir düşüncenin
   bir yansının yansımasısın

uzun zaman geceleri erken yattım
üzerlerine tekrar kapanan hecelerin içinde
rüzgâr titiz bir bahçıvan gibi ağaçları sallar
taçyapraklarının saydam kadifesiyle denizin

dünyanın birbirine uzak birbirlerini hiç görmemiş
bölgelerini aynı sabah göğünün aydınlatması gibi
dalgalar denizin laciverttaşından dağ sıraları buzulları
ve çağlayanları yüksekliği ve umursamaz görkemi

zamanın ve şekillerin eşiğinde duraksayan zihnim
arpların o sırada yükselen ezgisini başlatan sanki bu imgelerdi
tıpkı müzik gibi bir başka düzlemde görünmez bir yüzey çizerdi
gizli bir geleneğin güçlendirdiği güzel bir üslupta olduğu gibi

akşamın şiirsel çığlığı artık gecekuşlarının sesleri değil
sabahları yüzüm hâlâ duvara çevriliyken
kırlarda zambak gibi bembeyaz bir şafak vaktine açılarak
doğu’nun kuşları kumaşın harelenmelerinde tekrarlanıyor

denizin mavi tepelerinin neşeli güzelliğini hatırlatıyordu
yağmur sesi leylakların kokusunu getirirdi
sabah sıcağında seslerin boğuluşu kirazların serinliğini
sonra geçip giderdiniz karanlığın içindeki kır yürüyüşünü

bir doğu görüntüsünün esrarengiz donuk büyüsüyle sarmalanırdı
ince bir sikke gibi kıvrık ay göğünü doğu’nun hilaliyle damgalıyordu
unutuşun değil ebedi hayatın çimleri verimli eserlerin gür otları uzasın
yıllara dalmış devler misali yaşamış oldukları sayısız günden oluşan
     
       3065

Kayıp Zamanın 
İzinde
Soner DEMİRBAŞ
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Gerçek, felsefi bir tanım olarak, “insan bi-
lincinden bağımsız olarak dış dünyada nesnel 
ve somut olarak var olan” anlamına sahip-
tir. (1999: 131) Bununla birlikte gerçekçilik, 
bağımsız olarak var olanları değil, birbiriyle 
etkileşim halinde var olanları bir ilişkiler ağı 
içinde ele alır. (Fischer, 1995: 33) Boris Suç-
kov, gerçekçiliğin ardında, toplum içindeki 
insan yaşamının, birey ile toplum arasında 
kurulan bağın, toplumun öz yapısının ince-
lenmesinin ve betimlenmesinin yattığını ileri 
sürer. (2009: 23) Suçkov, gerçekçiliğin ayırıcı 
niteliğini toplumcu düşüncenin ışığında be-
lirlerken şunu da söyler: “Zihinsel ve entelek-
tüel etkinliğin özel bir biçimi ve insanın yara-
tıcı güçlerinin etkin bir anlatımı olan sanat, 
eninde sonunda gerçeklikten çıkarsanıyorsa 
da belli bir dereceye kadar ondan bağımsız-
dır.” (2009:11) Gerçekçilik “natüralizmin 
yaptığı gibi eşyanın yüzeyde görünüşünü de-
ğil, özünü ortaya koyar ki onun estetiğini ha-

kikaten zengin ve çeşitli kılan şey de budur.” 
(2009: 58) Georg Lukács da öze yaklaşmanın 
öneminden söz eder. Lukács, yaşamın tüm 
ayrıntılarını edilgin bir biçimde yansıtmak 
değil, gerçekliğin özünü doğru açıdan verme, 
görünenin ardındaki bütünsel özü somutlaş-
tırarak yansıtma olarak tanımlar, gerçekliği.  
Yaşamın ve toplumun çelişkilerini derinden 
kavrayan, öz ve biçimi derinlikli olarak bir-
leştiren gerçekçi sanat anlayışıyla gerçeklik 
diyalektik düzeyde yapılandırılabilir. Lukács, 
“Çağdaş gerçekçiliğin konusu, insanın hem 
kendi içindeki hem öbür insanlarla kendi ara-
sındaki ilişkilerin temelinde yatan gerilim ve 
çelişkiler olmalıdır; bütün bu gerilimler de 
kapitalizmin evrimiyle daha büyük bir yoğun-
luk kazanır,” der. (2000: 84)

Tarihsel bir olgu olarak gerçekçilik sanatın 
maddi temelini oluştursa da sanatsal yapıtta 
nesnel gerçekliğin yeni bir gerçeklik düzle-
mine taşınmasıyla estetik gerçeklik karşı-

İMGELER EVRENİNDE ŞİİR 
SANATI VE ESTETİK 
GERÇEKLİK

Nuray GÖK AKSAMAZ
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mıza çıkar. Estetik sözcüğünü ilk 
kez “Şiirin Gereklilikleri Üzerine 
Felsefi Düşünceler”de kullanan A.  
Gottlieb Baumgarten, “Aestheti-
ca”da estetik bilimini temellendi-
rir. Baumgarten, estetiği “duyusal 
bilginin bilimi” olarak tanımlar. 
Duyusal olarak deneyimlenip algı-
lanan şeyler, estetiğin ya da duyusal 
bilimin nesneleridir. Baumgarten, 
“güzellik saf akılla değil, duyular-
la algılanır,” der. Estetik, mantıklı 
düşünme ile irdelenecek konularla 
ve nedenlerle ilgilenmez; onun ala-
nı, düşünülür dünyanın konuları 
değil, duyulur dünyanın konuları-
dır. Estetiğin nesnesi, bilinen de-
ğil duyumsanan şeylerdir. Mantık 
kavramsal bilgiyi konu edinirken 
estetik duyusal bilgiyi oluşturur ya 
da ele alır. “Baumgarten için güzel, 
bir anlamda hakikattir ve dolayısıy-
la estetiğin konusu da dar anlamda 
hakikattir. Ama bu hakikat, gele-
neksel felsefenin metafizik hakika-
ti değildir, duyusal olarak bilindiği 
ölçüde hakikattir…Tam anlamında 
hakiki şeylerin hakikati; bu şeyler, 
duyumlar, imgeler ya da hatta ön-
sezilere bağlı öngörüler aracılığıy-
la duyusal bir tarzda hakiki olarak 
algılandıkları ölçüde.” (2009:26) 
“Hakikat”, gerçek değil, gerçeğin 
bilinçteki yansısıdır. Baumgarten’a 
göre estetik gerçekliğin (hakikatin) 
aynı zamanda mantıksal bir özellik 
de taşıdığı şu üç ölçüt sayesinde 
anlaşılır: olanaklı olma ya da çeliş-
mezlik, aklın ilkesine uygunluk ve 
birlik. Sanatta gerçekliğin yansısı, 
özgün ve estetik bir yansıdır. Zihin-
sel düzeyde bir dönüştürümü, ay-
rışık olanın bağdaşık duruma geti-
rilmesini de zorunlu kılar. Sanatsal 
üretim “insanın etkin dönüştürücü 
etkinliğini de” (1986: 101) kapsar. 

Hegel’e göre sanatsal yaratım-
da duyusallaşan tin, sanatın öncül 
gücüdür. “Sanat güzelliği tinden 
doğmuş ve yeniden doğmuş güzel-
liktir.” (2018:6) “Tin, kendisine 
yabancılaştırılmış olan şeyi dü-
şüncelere dönüştürür ve böylelikle 
kendisine geri döner. Hem kendi-
sini hem de karşıtını kavrar… İçe-
risinde düşüncenin kendisini ifade 
ettiği sanat yapıtı da kavramsal dü-
şünme alanına aittir.” (2018:9-10) 
“Sanat, duyusal olandan soyut tasa-
rımlara ve düşüncelere geçen ya da 
bütünüyle saf düşünme öğesinde et-
kin olan bir bilimsel üretim olmadığı 
gibi tamamen mekanik bir çalışma, 
duyusal işlemedeki bilinçsiz bir be-
ceri, ezberlenen sabit kurallara göre 
biçimsel bir etkinlik de değildir. 
Sanatsal üretimde tinsel ve duyusal 
yönler bir olmalıdır.” (2018:16) 

Estetik gerçekliğin nesnel ve ya-
pıntı boyutları, insanın insanla ve 
doğayla dil aracılığıyla yapılandır-
dığı özgün bağları gösterir. Sanatsal 
yapıt olarak bir şiirin nesnel gerçek-
likle somut bağları olsa da estetik 
gerçeklik, nesnel gerçeklikle bire bir 
örtüşmez. Şiirde gerçekliğin kapsamı 
şairin bakış açısına ve gerçekliği kişi-
liğinden süzerek yansıtma biçimine 
bağlı olarak değişir. Şiirsel gerçeğin 
oluşturucuları duyular, sezgiler, iz-
lenimler, düşünceler, yaşamdan sü-
zülen bilgiler ve anılardır. Özdemir 
İnce, şiirde gerçeğin öğeleri arasında 
zaman, mekân, tarih ve mitolojinin 
yer aldığını; imge, eğretileme, simge 
ve mitlerin şiirin yapısını oluştur-
duğunu söyler. (1985:35) Dil, şiirde 
gerçekliğin dönüştürülmesini ya da 
imgenin nesnelleşmesini sağlayan 
ortamdır. “Her imge, öznelle nes-
nelin birliğidir.” (1985: 37) İmge, 
“gerçek bir görüngünün bağlamlı ve 

tamamlanmış, yapıtın izleği ile uy-
gunluk içinde, estetik yönden anlam 
aktaran, duyulur ve somut biçimde-
ki belirgin niteliğidir,” der Avner Zis. 
(1982:5) Şiir kuramcısı, şair Ezra 
Pound da imgeyi resimsel bir betim-
leme olarak değil, “bir anlık bir za-
manda, zihinsel ve duyusal şeylerin 
karışımını gösteren bir şey, apayrı fi-
kirlerin bütünleşmesi” olarak tanım-
lar.  (1985: 146) Şair Paul Éluard ise 
“Gerçek şiir, yalın çıplaklıkla yetinir, 
bir imge birçok sözcükten oluşabilir, 
bir şiirin tümü, hatta uzun bir şiir 
bile olabilir… Şair esinlenenden çok 
esinleyen kimsedir, şiirlerin temel 
niteliği çağrıştırmak değil, esinle-
mektir. Şairin imgelemi somut olan-
la beslenir,” der. (Alkan, 1995: 301) 
“Bir imge, düşünce ve heyecanları 
harekete geçirdiği zaman simgesel 
olur. İmgenin simgesel kullanımı 
eğretilemede en yüksek noktasına 
ulaşır… Eğretileme, birbirine ben-
zemeyen nesneleri yepyeni, bağım-
sız ve somut bir sonuç elde etmek 
için birleştirir.” (1985:22) Şiirle 
birlikte dilsel göstergeler, sözcük-
ler, yeni anlam ve çağrışım değerleri 
kazanır. Şiirle üst bir dil, üst bir ger-
çeklik ortaya çıkar. Bir bireşim için-
de şiirden yansıyan duygu, düşünce 
ve düşler, tikelin bilgisi ve kavrayı-
şa dayalı gerçeklik olarak görünür. 
Gerçeğin yansıtılış ya da imgelerle 
düşünme biçimindeki başkalık sa-
yesinde yazınsal kurguda (dilde) 
şairin bilinci somutlaşır. Tasarıma 
ve kurguya dayalı şiir yazma süre-
cinde soyutlama, anımsama, ilişki-
lendirme, öncelik sırasına koyma, 
çözümleme, ayıklama, anıştırma, 
sınırlarından arındırma, bütünsel-
liği sağlayarak bireşime varma gibi 
pek çok işlem gerçekleştirilir. 
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Bütün sanatların temelinde bir 
tasarım olgusu bulunmaktadır. “Şi-
irsel gerçeğin temel taşlarından biri 
de tasarımdır. Tasarım, önceden 
algılanmış olanın yeniden üretilen 
imgesidir. Algı ile kavram arasında 
bir bağlama aracıdır. Dış dünyanın 
ayrışık yansımalarını tasarımlar yo-
luyla bağdaşık duruma getiririz ki 
bu işlem sanatsal yaratı mantığının 
en vazgeçilmez ilkesidir.” (1985: 
59) Sanatsal tasarım öncelikle im-
gelemde biçimlenir, derinleşir. Şiir 
yazma etkinliğinde gerçeklikten bü-
tünsel imgeye yürüyüşü şöyle dile 
getirmiştim, bir çalışmamda: Dış 
gerçeklikle çarpışmadan herhangi 
bir anlama ulaşmak ve sözcüklerin 
çarpışması gerçekleşmeksizin bü-
tünsel imgeye erişmek söz konusu 
olamadığı gibi, bütün çarpışmalar 
estetik değer yaratmayabilir. Özün 
yansımalarıyla dil arasında sağlam 
bağların kuruluşu ise çarpışmala-
rın gerçekliğine ve çözümlenişine, 
sözcüklerin ve duyumlarının uygun 
bir yönelişle yeni bir uzamda dü-
zenlenişine dayanır. (2005:6) Şair 
imgelemiyle düşünür ya da imgeleri 
dönüştürürken gerçeklikle bağla-
rını yeniden yapılandırır ve özgün 
düşünme biçimiyle tasarımını nes-
nelleştirir. Nesnel gerçekliğin dö-
nüşüme uğratılıp yeniden üretildi-
ği düşünce evresini ya da imgenin 
maddeleşmesini farkındalık artışıy-
la bilinç sağlar. Duyumsal bilgiyi 
kavramlaştıran, gerçekliği dönüştü-
ren, şiirde bütünsel imgeye erişimi 
sağlayan bilinçtir. “Bütün anlıksal 
(zihinsel) süreçlerin toplamı olan 
bilinç, şiirsel gerçeği tümüyle kap-
sar.” (1985:58)

Gerçeklik olgusu yazınsal (edebi) 
akımlara bağlı olarak değişik dü-
zeylerde sürdürülebilirliğe sahiptir. 

Klasizm, romantizm, realizm, em-
presyonizm, fütürizm gibi akımla-
rın gerçekçilik anlayışlarının farklı 
olduğu bilinir. Romantikler ve ger-
çekçilere göre, şiirin dili gerçekçi, 
anlaşılır olmalı, çağrışımlara dayalı 
olmamalı, bir düşünceyi esinlemeli 
ve sokaktaki insanın konuştuğu söz-
cüklerden oluşmalıdır. Sembolizm 
ise örtülü güzelliği sever, simgeler-
den yararlanır. Sembolizm akımının 
öncüsü Stéphane Mallarmé sanatsal 
yaratının kaynağını “evrensel tin”e 
bağlar, imgenin düş gücü ürünü ol-
duğunu vurgular. Şiiri simya olarak 
niteleyen ve gerçek şairin biliciye 
dönüşmesi gerektiğini söyleyen 
Arthur Rimbaud, bilinmezi kav-
ramak için insanın beş duyusuyla 
algılama yönteminin altüst edilme-
sini önerir. Beş duyunun imgelem 
gücüyle yeni boyutlar kazanacağı-
nı söyler. Çünkü, algılama biçimi 
değişmeden bilgi değişmeyecek ve 
dış dünya aynı biçimde algılanma-
ya devam edilecektir. Sembolizm ve 
sürrealizmin kalkış noktaları sezgi-
ciliktir. Sürrealizm (üstgerçekçilik), 
insanın ruhsal dünyasına daha çok 
eğilir ve bilinç dışı ile bilinci birleş-
tirir. Bilinç dışı durum ise etkin ola-
rak bir oluşa ya da eyleme karar ve-
rilmemiş durumdur. “Aragon’a göre 
gerçeküstücülük, gerçekçiliğe giden 
bir yoldur.” (1995:284) Şiirin içeri-
ğinin toplumsal sorunlara eğilişi 
ise eleştirel gerçekçilik ve sosyalist 
gerçekçilikle olmuştur. Makineyi ve 
hızı sanata sokan fütürizme yönel-
miş Vladimir Mayakovski’ye göre, 
şiirin sözcüklerini yaşam belirler. 
Yapıtlarda akımlar arası geçişler de 
görülebilir. Sözgelimi, Neruda, Ara-
gon, Ritsos, Nâzım Hikmet gibi us-
talar, romantizmin ve sürrealizmin 
olanaklarından da yararlandılar. 

Sanat eleştirmeni ve şair Donald 
Kuspit, romantizmle beraber başla-
mış olan bilinç dışının keşfini, sa-
natın esin kaynağı olarak görür ve 
sanatın sonu sürecine bilinç dışının 
terkedilmesinin neden olduğunu 
dile getirir. Kuspit, sıradan ola-
nı hiçbir bakış açısı sunmadan bir 
gösteriye dönüştüren sanatın hiçbir 
yere varamadığını söyler. Postsana-
tın bilinç dışını kullanmadığını id-
dia eder. Sanatçının dibe vurduğu 
noktada kendi iç dünyasına döne-
rek yeniden doğacağını düşünür ve 
eskinin insan odaklı duygularının 
yenilik ve eleştirellikle birleştiril-
mesiyle kavramsal olanın nesneye 
yansımasının gerekliliğine ve yanı 
sıra estetik gerekliliğe dikkat çe-
ker. (2006:138) “Sanatın Sonu” 
tezi, 1984’te Arthur C. Danto tara-
fından öne sürülmüştür. Danto’ya 
göre, geleneksel estetik kavramları 
ve anlayışları çağdaş sanata uygula-
namaz artık. Danto, sanat tarihinin 
üç aşamasından söz eder: Birinci 
aşamada, klasik sanat anlayışı ve 
estetik ilkesiyle tüm sanat dalları 
gerçekliğin temsilini kurmaya yö-
nelmiştir. İkinci aşamada teknoloji 
belirleyici bir etkinlik sağlamıştır 
ve estetik ilke, sanatın konusunun 
temsil edilmesi yerine özgürlük 
içinde yorumlanmasını öngörmek-
tedir. Üçüncü aşamaya egemen 
olan modelde, sanat bir felsefeye 
dönüşmekte ve kendi kendini sor-
gulamaktadır. (Sanatın Sonundan 
Sonra, 2010) 

Günümüz bilişim ikliminde gide-
rek teknolojinin kontrolü altına gi-
ren insanın nesnel gerçeklikle bağı-
nın kopabileceği de görülmektedir. 
Jean Baudrillard ve Jean François 
Lyotard gibi postmodern düşünür-
ler için yeni aşamayı belirleyen 
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parametreler yüksek teknoloji kul-
lanan medya ve toplumsal ilişkiler-
de ortaya çıkan dönüşümdür. Ba-
udrillard, özellikle imge üzerinden 
sanatın sonundan söz etmiştir. Ba-
udrillard’ın “Simülasyon Kuramı” 
gerçekliğin dönüşümünü anlamak 
açısından yararlıdır. Baudrillard, 
1970’lerden sonra kitle iletişim 
araçlarının yaygınlık kazanması ile 
ortaya çıkan “hipergerçeklik” du-
rumunun, gerçeğin kendisi haline 
gelmiş olduğunu ve gerçeklik algı-
sının değişmiş olduğunu yorumlar. 
(2011:15) Söylemlerinde farklılık 
ve çoğulluğun yandaşı olan, büyük 
anlatıların ve modernliğin umut-
larının sona erişine işaret ederek 
postmodern bir durumu betim-
leyen düşünür Lyotard ise bilinç 
dışının anlamlarının tüketilemez, 
tanımlanamaz ve totalleştirilemez 
olduğunu savunur. Yaşamı ve arzu 
akışını yeğinleştirici güçler olarak 
imge ve betiyi ayrıcalıklı kılar. “An-
cak, kapitalizmin imgeleri kötüye 
kullanma tarzını göz ardı eder.” 
(1998:187) 

Kapitalizmin oluşturduğu imgeler 
simgeleri kuşatırken şair, imgelem-
le düşünmeyi siber mekânda ya da 
metaevrende sürdürebilir mi? Ger-
çekliğin bilgisayar tarafından de-
ğiştirilmiş ve zenginleştirilmiş du-
rumu denilebilecek olan artırılmış 
gerçeklik teknolojisi, bugün sanat 
dâhil pek çok alanda kullanılmak-
tadır. Ve bir zamanlar düş denilen 
birçok şey, günümüzde gerçeklik 
alanı içindedir. “Bir çantaya giriyor, 
dünya,” diyordu, Andre Breton. Bu-
gün bu gerçek. Belki gelecekte bir 
çipe sığacak! Breton, 1924’te Sür-
realizmin Manifestosunda şunları 
söylemiştir: “Sürrealizmin ortaya 
koyduğu imgeler, afyonun yansıttı-

ğı imgeler gibidir. Kişinin iradesine 
boyun eğmezler. Kendiliklerinden 
zorbaca ortaya çıkarlar. Bu imge-
lerden istediğiniz zaman kurtula-
mazsınız. Çünkü, irade yetiler üze-
rindeki egemenliğini yitirmiştir.” 
İnsanın artırılmış gerçeklik içinde 
imgeler evrenindeki yaşamının, 
Breton’un sürrealizm imgeleri üze-
rinden açıklamış olduğu duruma 
epey benzediği düşünülebilir.  An-
cak, farklı olan ve kaygı yaratan 
durum, insan iradesinin yetiler üze-
rindeki egemenliğini temelli olarak 
yitirme durumudur. İnsan geri dö-
nüşsüz olarak robotlaştığında ya-
bancılaşmayı sonsuza kadar yenmiş 
de olabilir ama bir daha sanatla öz-
gürleşme olanağı bulamaz. Bir daha 
özne-nesne diyalektiğini yakalaya-
maz. Dünyayla ilişki biçimi tümüy-
le değişir. (2021:164) Kapitalist 
modernleşme sürecinde artırılmış 
gerçeklik araçlarıyla yapılandırılan 
üç boyutlu, çevrimiçi sanal evren 
(metaevren) üzerinden gerçekleşti-
rilen kuşatmanın kültürel süreçlere, 
sanata ve toplumsal değişime etkisi 
sorgulanmalıdır.   Sistemin üretti-
ği imgelerin neye hizmet ettiğinin 
farkına vararak ve irade koyarak 
gerçekliği kültürel eylem içinde dö-
nüştürme yolunda olmak gerekir. 
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ömrümce bekliyor olacağım bu odada seni
bu günahsız odada, bize ait olmayan
ne kalmışsa her birine birer kılıf dikeceğim
birer yastık kılıfı, dikişleri alınmış
çoktan kabuk bağlamış yaraları andıran
yavru filler çizeceğim, renk renk çiçek deseni

seni bekliyor olacağım ömrümce bu odada
değil, kendimi değil, başkasını hiç
başucumda üç bölmeli yine aynı komodin
üzerinde hani yarım bıraktığın ilk elma
ilaç kutuları, küllü sular, boş şişeler
karşı damda martılar, yine çığlık çığlığa

bekliyor olacağım bu odada ömrümce seni
kâğıtlara, defterlere, duvarlara yazacağım
taze yaşlar dökeceğim gün vurdukça yüzüme
hüznüme yepyeni umutlar biçeceğim
geçeceğim inadımdan, şu canımdan geçecek
özlüyor olacağım bu odada ömrümce seni

bekliyor olacağım, ama dönüp şu kapıdan
girmeyeceksin, biliyorum, girmeyeceksin

Yine de

Mertcan KARACAN
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Atın Prangaları! diye bağırıyor. Soytarı bu kız. İn-
san huyunu biraz annesinden alır. Yok. Bunda yok. 
Gülerek, ayaklarını çapraz çapraz atarak girdi bahçe-
ye, sekerek. Çocukluğu ardı sıra uçuyor fularından. 
Özlemişim. Çok özlemişim. Daldan badem koparıp 
Devran’ın kafasına fırlattı. Yanına koştu o da havla-
yarak, bacaklarını kokladı, patilerini omzuna attı, 
kuyruğunu yelpaze gibi sağa sola salladı. Hayvan pe-
risi var bu kızda.  Büyümüşsün velet, dedi Devran’ın 
başını okşarken. O da çenesinden gözüne kadar bir 
çırpıda yüzünü yaladı. Şuncağızı kendime benzettim 
de Nazlı’yı benzetemedim. 

Telefon açıp geleceğini söylediğinde gel dememiş-
tim önce. Kızgındım. Beş yılda beş kere gelmedi beni 
görmeye. Doğru dürüst konuşamadan da gitti. Zalim 
halası diliyle zehirlemiştir tabii. Bu kez konuşmayı 
becerebiliriz belki, diye düşündüm. Ahizenin diğer 
ucunda kavuşma cümlemi sessizce bekledi. Israrcı 
olmasını istemedim aslında. Sevmediğimi bilir. Ne 
kadar üstelenirse o kadar kabulsüz oluyorum. Anne 
olmayı gör yine de. Yapmam der yapar, gitmem der 

gider, görmem der görürsün. Onu ben doğurdum ya, 
doğuracağım diye direttim ya, nasıl geri çevireyim? 
Gel dedim de kapattık telefonu.

Geldi işte. Bahçedeki tavukları kovaladı. Yavru 
kedileri ensesinden tutup analarının memelerine 
tutturdu, diken ağacının yapraklarını sıyırıp havaya 
savurdu. Eve adımını atmadan yanağımdan makas 
aldı. İyisin değil mi Pakizoşum, olur olmaz şeyler 
yapmıyorsun artık değil mi? dedi. Arsız. Kızgınım. 
Çok kızgınım. Canımı acıtmaktan vazgeçmedi baba-
sı kılıklı. Kemiklerimi kıracaktı sarılırken. Açıkmış. 
Akşamdan hazırladıklarımı sofraya dizdim. Tarhana 
çorbası, kuru dolma, yayık ayranı… Her şeyi yedi 
içti. Hiç bakmamış kendine. Sanki kıtlıkta kalmış.

Babası beni evden gönderdiği gün Nazlı da terci-
hini yapmıştı. Babasını seçti. Mutfak masasında otu-
ruyorduk. Ben, o, babası. Gazetenin sağ köşesinde 
duran silik yüzüme bakakaldı ben giderken. Korktu 
Nazlım. Annesinin yüzünden korktu. Güçsüzlüğün-
den. O kumarcı babasıyla kalmasaydı da ne yapsaydı? 

Veli, evlendik evleneli pişpirik oynardı. Kendiyle 

ATIN PRANGALARI

Tuğba KORKMAZ
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kavgalıydı hep. Akşam eve erken geldiy-
se gece rüyasında devam ederdi oynama-
ya. İskambil kâğıtlarını havaya fırlatırdı. 
Odanın karanlığına. Arada gülerek sağa 
sola kıvırırdı kalın ensesini. Gecenin 
ortasında bir kadına seslenirdi. Yatağın 
karşısında asılı duvar halısında raks eden 
kadına bakardım ben de. Kadın bütün 
beyazlığını Veli’ye sergiliyormuş, başını 
arkaya doğru atmış, Veli’nin kucağına 
uzanıyormuş gibi. Benimki de bir eliy-
le belini tutuyor kadının, koluna doğru 
başını uzatmış. Görüntü hep aynıydı, ak-
lımdaki müzik değişirdi. Ada sahillerinde 
beklerdi kadın, kimse ona benzemezdi, 
kirpiklerini ok ok eylerdi. Kumamı me-
rak ediyordum böyle gecelerde. Onu ta-
nımak istiyordum. Canım da yanıyordu. 
Uyuyamıyordum. Böyle gecelerin ertesi 
günü abuk sabuk giyinirdim evde. Saçla-
rımı kızıla boyar, kulağıma gerdanlık gibi 
küpeler takardım. Olmaz ya, günlerden 
bir gün erkenden eve geldi Veli. Beni öyle 
görünce suratıma tükürdü. Orospu mu 
olacaksın? dedi. O gün kumamın çok na-
muslu olduğunu, hayal ettiğim gibi biri 
olmadığını düşündüm. Mutfağa gidip 
sigara yaktım. İçemedim. Bir bardak su 
doldurdum. Dilimi damağıma bastırdım. 
Yutamadım. Zor nefes alıyordum. Suyu 
tükürdüm. Hemen üstümü giyip hasta-
neye yürüdüm. İçeri kendimi zor attım. 
Yutamıyorum, diye bağırdım. Yutamıyo-
rum! Doktor geldi. Ağzımı kocaman açtı-
rıp tahta çubuğu dilime bastırdı. Ooo çok 
tahriş olmuş, ne yuttun da böyle oldu? 
dedi. Bugüne kadar yuttuklarımı mı söy-
leyeyim? dedim. Dalga mı geçiyorsun 
benimle hanım? dedi. Yok doktor bey ne 
dalgası? Çok şey yuttum ben, hap yut-
tum, borç yuttum, söz yuttum. Ne var ne 
yoksa yuttum. Baktım olmuyor Binnaz 
teyze gibi yapayım dedim. Bir dert yutu-
yorsam kızım, peşine bir iğne yutuyorum 
da rahatlıyorum vallahi derdi. Yüz yaşın-
da öldü kadın. Ben de ölmem deyip ona 

özendim. Babamla kavga ettim bir iğne, 
çocukla kavga ettim iki iğne, kocamla 
kavga ettim üç iğne… Güzel oluyormuş. 
Sonra toplu iğneler yetmez oldu. Dikiş 
iğnesi, yorgan iğnesi, baktım olmuyor 
sardım ekmeğin içine beygir iğnesini, bir 
yuttum tam yuttum. Bu kez midem haz-
metmedi de böyle oldu demek. Bundan 
sonra yutamayacak mıyım ben doktor 
bey?

Doktor tuhaf baktı yüzüme. Şu kâğıdı 
al da röntgene git hanım, dedi. Gittim. 
Bir saat bekledim röntgenin kapısında. 
Yanımda oturan kadın hiç durmadan ko-
nuştu. İçeride önemli bir şahsiyet varmış. 
Onun işi bitmeden bizi içeri almazlarmış. 
Bitti nihayet. Ama önemli şahsiyet benim 
girdiğim kapıdan çıkmadı. Hani arka ka-
pıdan kaçıyorlar ya magazin geliyor diye, 
herhâlde öyle oldu. Ben içeri girdiğimde 
teknisyen telefonla konuşuyordu. Yaa, 
tövbe tövbe, bugün deliler günü herhâl-
de, tamam doktor bey ayrıntılı çekerim... 
Telefonu kapattı. Doktor, odasından 
çıktığım anda teknisyene ispiyonlamıştı 
beni. Anlamadım sanki. Oturdum sedye-
ye, makine bana doğru yaklaştı. Sarıldım. 
Sanırsın benim Veli röntgen makinesi 
olmuş da kucaklamış, buz gibi, hatırsız 
nankör. Bir bana bir cihaza baktı tek-
nisyen. Doktorunuz sonucu size söyler, 
dedi. Röntgenden çıkıp doktorun yanına 
gittim. Doktor fareyi evirip çevirdi, yü-
zünü monitöre yaklaştırdı. Bak Pakize 
Hanım, hastaneye geldiğinde psikolojik 
bir atak geçiriyordun, dedi, yutamama-
nın bununla pek ilgisi yok. Ama her şey-
de bir sebep var işte, tespit etmiş olduk. 
Yarından tezi yok alacağım midendeki 
iğneleri. Bu bey de psikiyatri uzmanımız, 
sonrasında seninle o ilgilenecek… Nasıl 
da iyi doktor, anlatırken tuhaf bakmıştı 
ama görünce anladı işte. Bilime inanırım 
ben, kim ne derse desin. Doktorlar her 
şeyin en iyisini bilir. Ameliyat işini bir 
düşüneyim yine de, dedim. Deli misin 

hanım, midenden haberin var mı senin, 
öleceksin ölecek, diye bağırdı bana. Ben 
de ona bağırsaydım, senin Veli’den habe-
rin var mı doktor, ha deli ha Veli desey-
dim, bıçak parasını nasıl denkleştireyim 
ben? Yarın sabah sekizde hastanede ol, 
dedi doktor. Tamam, deyip odanın kapı-
sını açtım. 

Kapıyı açar açmaz hastanede kim var-
sa başıma üşüştü. Şakır şakır fotoğraflar 
çekildi. Eline mikrofonu alan gelmiş, ağ-
zıma ağzıma uzattılar. O kadar da değil, 
dedim, daha mikrofon yutmaya geçe-
medim. Güldüler. Onlar gülünce heye-
canlandım herhâlde. Vara yoğa çarpıyor 
bu kalbim. Kütür kütür sallıyor beni. 
Karşımda bir sürü kamera görünce, atın 
prangaları! diye bağırdım. Köle olmayın, 
kuma olmayın, benim Veli de pişpirik oy-
nar hep. Atın prangaları kadınlarrrr.

İki adam sağlı sollu yanıma geçti. Hem-
şirelerden biri başımı biri ayağımı tuttu. 
Hop diye kaldırıp sedyeye yatırdılar. Ko-
lumda iğne sızısı hissettim. Uçura uçura 
sürdüler sedyeyi hastanenin içinde. Atım 
çok hızlı koşuyor. Bir mide doktorunun 
önünden geçiyoruz, bir deli doktorunun. 
Dilim uyuştu o sıra, kendimden geçmi-
şim. Gözümü açtığımda midemde ağrı 
vardı. Doktor başımda. İyi misin Pakize 
Hanım? dedi. İyiyim Doktor Bey ama bu 
halim nedir? dedim. Ameliyatını bugüne 
almak zorunda kaldık, dedi, yalnız bir-
kaç gün psikolojik tedavi görmen gere-
kecek. Seni de görebilecek miyim Doktor 
Bey? dedim. O suratsız adam kahkahayı 
bastı. İstersen görürsün tabii, dedi. Gü-
lünce gözlerinin içi gülüyor be doktor 
dedim. Elimin üzerini iki kez sıvazlayıp 
çıktı odadan. 

Çocukken izlediğim filmdeki esaslı 
bağırmayla hayatım farkında olmadan 
değişti o gün. Siyah beyaz bir filmdi. Atın 
prangaları! diye bağırıyordu başroldeki 
kadın. Ahırın büyük kapısını açıyordu. 
Onlarca yılkı atı deli gibi koşarak çıkı-
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yordu kapıdan, tepeden aşağı bulut gibi 
iniyordu. Siyah gürbüz atın üzerinde bir 
adam, ahırın kapısını açan kadını çekip 
alıyordu atın üzerine. Adamın beline sa-
rılıyordu o da. Atın prangaları! diyordu 
kadın yine. Bay Kıramer’in kölesi olma-
yacak bu atlar. Köylüler! Siz de bu adama 
çalışmayacaksınız artık. Elindeki uzun 
çubukta Bay Kıramer’in kellesi takılıydı. 
Köylülere göstere göstere gidiyordu ka-
dınla adam.  Ufukta kayboluyorlardı so-
nunda, uçarak.

Ben de o gürbüz atı kocamla uçurur-
ken hayal etmiştim hep. Doktoru görün-
ce hayalim değişti demek ki. Doktor deli 
gibi koşturuyor atı. Ben de beline sarılmı-
şım. Vay anam vay! Atın prangaları diye 
bağırıyorum. Bağırmışım da… O gün 
hayalimde bu filmi oynamışım doktorla. 
Kendimi kontrol edememişim. 

On beş gün sonra hastaneden taburcu 
ettiler beni. Hastane masrafları için bir se-
net imzalattılar. Para filan ödemedim. Bı-
çak parası istemedi canım doktor. Böyle 
merhametlileri de var tabii. Veli öküzü de 
hastaneye gelmeyince beni sahipsiz san-
dı adam. Akşam vaktiydi. Evin kapısını 
çaldım. Açılmadı. Anahtarımla açtım. Ses 
seda yok. Nazlı arkadaşında kalacaktır, 
diye düşündüm. Veli de kumar masasın-
da. Sabah ikisi de evde olur. Hastaneye 
gelip görmemişlerdi beni. Nazlı da her 
telefon ettiğimde buz gibi konuşmuştu. 
Esaslı ameliyat geçirmişim. İnsan değil 
miyim ben, hiç mi emeğim geçmedi bu 
nankörlere? Bir şey olmuştu. Anlama-
dığım bir şey. Salona girdim. Soba köze 
dönmüş. Yandaki karton kutudan odun-
ları alıp içine doldurdum. Tutuşturdum 
yeniden. Evdeki sessizlik canımı iyice 
sıktı. Hastane odasında yeterince yalnız 
kalmıştım zaten. Doktorlar, hemşireler 
odaya girip çıkmışlar, deli olup olmadı-
ğımı ölçmüşlerdi. Şefkatle gülümsüyor-
lardı. Onlara bakıp ben de gülmüştüm, 
neye güldüklerini bilmeden.

Televizyonu açtım. Stüdyodaki kadı-
nın kızı evden kaçmış, kocası da kadını 
evden atmış. Sunucu, kadını azarlıyor. 
Sen böyle olmasan kızın kaçmazdı diyor. 
Kadının başı önde, seyirciler onaylıyor, 
kendi kusurlarını örttüklerini sanıyor-
lar, gözleri tüfek oluyor yine de kadını 
vuruyorlar. Kendini anlatmaya çalışıyor 
kadın, babası diyor, kumar diyor... Baş-
ka şey söyletmiyor sunucu, sürpriz bir 
bağlantımız var diyor. Kaçan kız telefona 
bağlanıyor. O da sözleriyle annesini vu-
ruyor. Kadının cezasını kesiyor sunucu, 
kızın bundan sonra iflah olmaz diyor. 
Baksana kocan yalım yalım yalvarıyor 
sana, evine dön de yuvanı dağıtma,  di-
yor. Sanırsın Binnaz Teyze. 

Ben de yuvamı dağıtmadım. Veli de 
pişpirik oynar ama evinden başka yere 
gitmez. Gece de olsa, sabah da olsa evine 
gelir. Hastane senedi icraya verirse ver-
sin. En fazla iki tokat yerim, bir bağırtı 
işitirim. Sonra sıcacık evim yine, hem 
Nazlı’yı iyi yetiştirdim ben. Kaçmaz o. 
Ne desem razıdır. Z kuşağı T kuşağı hep 
yalan bunlar. Azıcık asiliği var ya, o da 
ergenliktenmiş. Sesli söyledim bunları, 
karşımda Binnaz Teyze varmış gibi. Rah-
metli benimle övünmüştür. Sunucudan 
iyice nefret ettim, kızla kocadan da. Tele-
vizyonu kapattım. 

Buzluktan fasulye çıkardım. Soğanla 
salçayı kavurdum. Mutfağı koku sardı. 
Mis. Evde yemek varsa hayat var. Başka 
da şey söylemem. Ah çocukluğum. Nazlı 
gibi miydim ben? Değildim. Aman kızım 
kocadır yapar, aman kızım babadır yapar. 
Anacağım sen doğrusun, babacığım sen 
haklısın. Gün geçsin de evlenip yuva ku-
rayım. Kurdum işte. Yuvamı yaptılar.

Sabaha kadar uyumadım. Elimde bir 
tas, ağzımda biriken tükürüğü içine atıp 
durdum. Veli akşam eve gelmedi. Ona 
bir not yazıp komodinin gözüne bırak-
tım. Hasibe ablayı düşündüm. Vasiyet 
yazmayı ondan öğrendim ben. Gerçi 

benimki vasiyet değil de işte. Hasibe 
abla bizim köydendi. Kimse onu bir şey 
yerine koymazdı. Çatlak Hasibe, densiz 
Hasibe. Kadın köyde görülmemiş bir şey 
yaptıydı. Ölüp de gömüldükten sonra bir 
avukat geldi köye. Bizim oralar öyle ara-
ba görmemiş ya, çocuklar arabanın peşi-
ne asıldı. Çocuklar arkada, araba önde, 
muhtarın kahvesinin önüne kadar gel-
diler. Avukatın arabadan bir inişi vardı ki 
herkesin ağzı bir karış açık. Öyle büyük, 
haşmetli adam ayağı değmemiş daha 
toprağa. Hasibe Hanımın kocası kimdir? 
diye sordu. Buradayım, dedi Dızlak Re-
cep, başını öne eğdi. Başın sağ olsun, dedi 
avukat, elindeki kâğıdı Recep abiye uzat-
tı. Kâğıdı okuyunca bayıldı adam. Köylü 
başına toplandı. Ayıldı da ağzını bıçak aç-
madı sonra, o gidiş köyü terk etti. Arka-
sından söylenmeyen kalmadı. Bir iş etti 
ki Hasibe abla Recep abiye. En son Recep 
abinin yaptırdığı hayratın başında gör-
müştüm kadıncağızı. Çeşmenin altına 
memelerini sarkıtmış yıkıyordu. Recep 
abi karısının memelerini görünce döve 
döve eve götürmüştü. Önce aklını aldı 
zavallının, sonra da canını. Hasibe abla 
kendini mutfak kapısına astı. Akıllıyken 
yapmış yapacağını ama kadın. Dızlak Re-
cep kumar borçlarına gitmesin diye neyi 
var neyi yoksa Hasibe ablanın üzerine 
yapmış. Hasibe abla da hepsini kadınlar 
kurumuna vasiyetle bağışlamış. Tarlalar, 
traktörler, ne varsa işte…

Öğlen ezanı okunuyordu uyandığım-
da. Mutfağa girdim. Veli ile Nazlı masa-
nın başında oturuyorlardı. On beş gün 
öncenin Zürriyet Gazetesi’ni suratıma fır-
lattı Veli. Yerden alıp baktım. Üst köşesin-
de fotoğrafım duruyor. Gazeteler adımı 
İğneci Kadın’a çıkarmışlar. “Atın Pranga-
ları! Protestocu kadın izlenme rekorları 
kıran filmdeki replikle dünyayı yeniden 
ayağa kaldırdı. Tüm dünyada protestolar 
başladı.” Devamı üçüncü sayfadaymış. 
Protesto. Ben bir prostatı bilirim, başka 
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da bilmem. Acaba yazıldığı gibi okun-
muyor mu, diye düşündüm. Eğer öyley-
se Veli’nin kemiklerimi kırması yakındır, 
dedim kendi kendime. Prostat olduğunu 
mu söyledim acaba hastanede. Bütün 
dünya Veli’nin prostatını duydu da aya-
ğa mı kalktı, diye düşündüm. Ne bileyim 
beni gazeteye çıkaracaklarını. Üçüncü 
sayfayı açtım. Midemden çıkan iğnelerin 
türlerini, sayılarını, boylarını yazmışlar. 
Keşke Binnaz Teyze’nin verdiği örtüyü 
bağlasaydım başıma. Veli’nin aldığından 
ne olur? Hastaneye gidiyorsun ya Paki-
ze, insan kendine çekidüzen vermez mi? 
Gözlerimin altı göçmüş. Elmacık kemik-
lerim iki kıraç tepe, sivrilmiş. Saçımın 
önünü de sanki berber yapmış, süzülmüş 
yanağımdan. Güzel kadınım haa, matbaa 
iyi basamamış demek ki, deyip güldüm. 
Son cümleyi sesli söylemişim. Söyle-
memle Veli’nin yumruğu gözümde pat-
ladı. Allahtan çok dövmedi. Siktir olup 
gideceksin bu evden, dedi. Nazlı hiç ko-
nuşmadı. Ona bakıp, ananla gideceksen 
sen de siktir ol, diye bağırdı. Nazlı uzun 
uzun bana baktı. Eşyalarımı toplayıp çık-
tım evden. Peşimden gelmedi. 

Tam beş yıl sonra, Nazlı’ya içimde tut-
tuğum her şeyi anlatıyorum. Günlerdir 
konuşuyoruz ama bitmiyor. Ben köye 
geldikten birkaç hafta sonra Veli komo-
dinin gözündeki notu bulmuş. Okuduk-
tan sonra iyice kumara düşmüş. Tarlaları 
kadınlar kurumuna bağışladığımı duyan 
alacaklıları Veli’yi prostatından vurmuş. 
Saf bellemişti beni işte. Hasibe ablayı 
ona hiç anlatmamıştım. Kumam da Ve-
li’nin cenazesine gelmiş. Tarla tabansız 
öldüğünü duyunca gömülmesini bek-
lemeden gitmiş. Nazlı da bensiz kalmak 
istemiyormuş artık. Halasının evinden 
ayrılmış. Giderken beni de götürecekmiş. 

                                   Durmuş Ongun’a

yine bekliyorum dedikleri şey yaklaşıyor 
vurmuyor yüzüne yüksek ağaçlı köy suları
geline geline tüm surlarını devirdik metropollerin
kazanamadık, payımıza düşen çocuk anılarını

bize babalardan bahsettiler göğe kalktı kalkanlarımız
babalarımız ortaçağ tarihi yaş dönemlerimizde
gözlerimiz neyi aradıysa payımıza düşen anılardı
kimsenin beklemediği şehirlerde biz beklerken

pusudaysa beğenileri vardı onların
onlar geniş ağızlarıyla odalarımızda duruyor
görüyoruz, cumadan başlıyor gülen yüzümüz
onlara karşı kalkanlarımız paslı, ki onlar
en güzeli ile savunuyor bizi gecenin rutinlerine

bana ortaçağ seslerini öğrettiğinde babam 
inanmadım, durduğumuz yerler aypet ışıklarıyla
hızla dağdan inen ruh göçüne şahit edildi
kimse yok dendi pusuda: kendimizi buldukça biz

indik dağlardan, indik o en güzeliyle tepelerden
alnımızda çelik mavzerin soğuk pençe izleri
yazılmayan şiirleri tatbik ettik o tatlı güzelle
yazılanlar tenkit edildi oysa dergi sayfalarında
kimin dili kimin sözcüğüne karıştıysa şair sayıldı
indik dağlardan, indik neon tabelalı reklam ışıklarından
güneş doğarken dağ zirvelerinden köy pencerelerine

neden söylenmiyor en çok söylenmek istenen 
asfalt altındaki sözcükleri daha mı sert şiirlerin 
pusudaysa eğer beklentileri vardı onların
onlar: tarihimizin anlam kemikleri  imgemizde

şiir bitti, durmadı arkasında o güzel şairin
şiir bitti, durulmadı kanımız pençe izlerinden

Pusuda Şair

Zeki ALTIN
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Birkaç cümleyle kitapçılığı anlatmanızı iste-
sek… Nedir, sizin için nedir?

Kitabevi açmak üniversite yıllarımdan getirdiğim 
bir hayaldi. On beş yıl süren kurumsal çalışma ha-
yatımı sonlandırdıktan sonra da hayatım beni bu 
yolda yürümek için motive etti. Bir cinnet her şeyi 
çözer diyerek gözümü kararttım ve kendimi Dodo-
kitap olarak buldum! Her iş onu eyleyenin zihninde 
ne ise olduğu da o aslında. Buradan bakınca benim 
için kitapçılık hayallerin içinde dolaştığın muazzam 
bir iş. Beyaz tavşanın peşinde koşturduğum uzam-
sız bir yer. 

Dodokitap Kitabevi’ni biraz anlatır mısınız? Na-
sıl başladınız?

Nasıl başladığım kısmından az önce biraz bahset-
tim aslında. Bir göz kararması, bir tutunma, Yusuf 
Atılgan’ın dediği gibi “tutamak ihtiyacı” üzerine bir 
baktım Dodokitap’tayım. Üniversiteyi Ankara’da 
okumuş olmam ve İzmir’de göremediğim kül-
tür hareketini, özellikle de o harika kitabevlerini, 

Dost’u, İmge’yi ve nicesini yaşayabilmiş olmam ilk 
adımdı.

Dodokitap Kitabevi bir buluşma noktası. Oku-
yanların, okuyamadığına dertlenenlerin, iyilik is-
teyenlerin, estetik, sanat, edebiyat ile kucaklaşmak 
isteyenlerin, umutluların, umutlanası olanların bu-
luştuğu bir mekân. Aynı zamanda yaşsız olabildiği-
niz, her yaşa uygun konfora sahip bir alan.

Bağımsız bir kitabevi olarak ayakta durmanın 
zorlukları ve güzellikleri nelerdir?

Bağımsız olmanın hiç kolay olmadığı bir ortam-
dayız. Her anlamda sıkıştırılmış, kuşatılmış bir za-
mandayız. Bu koşullarda bir kitabevinin bağımsız 
var olması da epey güç. Yani bunu “bizim insanımız 
okumuyor ki” gibi bir klişe ile açıklamaya kalkmak 
havanda su dövmekten farksız. Toplumsal yapılar 
değişir. Zaten kitabevlerinin bir fonksiyonu da bu 
değişikliğe alan açmaktır. Okumayı sevmemek se-
bep değil sonuçtur. Sebepler en başta ekonomik. 
İnternet üzerinde tümüyle ticari motivasyonla ha-

NİHAL YURTSEVEN
İLE SÖYLEŞİ

Havva YILMAZ

Kitabevi Söyleşileri 12
İzmir - Dodokitap Kitabevi
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reket eden kartellerin fiyatlama gücüy-
le bağımsız kitabevinin rekabet etmesi 
mümkün değil. Düşünün karşınızda 
serbest stil güreşen insan irisi biri var 
ve size diyorlar ki sen bu insanla gre-
koromen stilde yarışacaksın. Ayakların 
yerde ve hatta zemin çatırdıyor… Hadi 
ayakta dur. Bağımsız kitabevinin ayakta 
durması işte böyle bir ortamda ne kadar 
olursa o kadar oluyor. Ve zaten takip 
ediyorsunuzdur; bağımsız kitabevle-
ri birer birer yoldan ayrılıyorlar. Peki 
bu yolu yürüyenler teker teker gidince 

okurlar nereye varacak? Ya da toplum-
sal dönüşümü hangi alanlarda gerçek-
leştireceğiz? Bu konu çok uzun ve ben 
saatlerce konuşabilirim. Şunu söyleyip 
kapatayım; sadece okur ve bağımsız 
kitabevinin kafa kafaya verip iş birliği 
yapmasıyla çözümlenebilecek bir du-
rum değildir ve düşündüğümüzden çok 
daha can alıcı öneme sahip bir konudur.

Şimdi bu kadar söyledikten sonra 
güzelliklerini konuşmaya iştah kaldı 
mı bilmiyorum? En güzel tarafı laf ol-
sun diye değil de gerçekten “aynı dili” 

konuştuğunuz insanlarla karşılaşmak, 
paylaşmak, üretmek, izlemek müthiş bir 
deneyim. Kitabevinde yaşıyorsanız bu 
hani neredeyse her gün yaşayabildiğiniz 
bir keyif oluyor ve hiç bitmiyor, sıradan-
laşmıyor, rutin olup boğmuyor. Pek çok 
işte her sabah aynı kayayı dağın tepesine 
çıkarıp sabah yine kapıda buluyorsunuz 
oysa siz kitapçıysanız bir tepeye çıkıyor-
sanız mutlaka ardında müthiş bir man-
zara sizi bekliyor. 

Gün içinde birçok okurla muhatap 
oluyorsunuz. Sıkı bir edebiyat okuru, 
popüler kültür okurları, best-seller ta-
kipçileri, kuramsal okumalar yapanlar, 
direkt bir kitap için gelenler... Ama ba-
zen de bir okur gelir sizden öneri ister. 
Bu şimdi olsa hangi kitapları önerirdi-
niz?

Okumak çok bireysel. Okurken sa-
dece sen varsın. Okuduğun, zihnine 
koyduğun, hazzın sana ait. Dolayısıyla 
seçtiğin kitap da seni sen yapan her şeye 
bağlı. Erlend Loe’nin Doppler’i “insan 
çok fazla bir şey” der. Bunu derken sizi 
götürdüğü satırları çok severim. Ger-
çekten çok fazla bir şeyiz. Eğer bana fik-
rimi soran okurun o “çok fazla bir şey”i 
hakkında az çok fikir sahibiysem kitap 
önerebilirim. Değilsem ve eğer isterse 
biraz onu ve son yaptığı okumaları öğ-
renip öneride bulunurum. Şu kitapları 
herkes okusun diyebileceğim bir listem 
yok açıkçası.

İyi bir sahafın/kitapçının aynı za-
manda iyi bir okur olduğunu düşünü-
yoruz. Siz kimleri okursunuz? 

Varoluşçu edebiyat okumayı çok sevi-
yorum. Büyülü gerçekçilik okumak yine 
çok haz veriyor. Distopyaları severim. 
Kendimi evimde hissettiriyor distopya-
lar(!) Son iki yıldır mitoloji, psikoloji ve 
felsefe ile ilgili referans kitaplar okuma-
ya da bir hayli düştüm. Yine son oku-



113

malarımda İskandinav edebiyatından 
örnekler vardı. Çok etkilendim ve daha 
çok okumak istiyorum. Okumaya do-
yamadığım yazarları bir çırpıda sayacak 
olursam; Dostoyevski, Marquez, Mu-
rathan Mungan, Oscar Wilde, Camus, 
Ayfer Tunç, Alejandro Zambra, Barış 
Bıçakçı, Burhan Sönmez, Birgül Oğuz, 
Ursula Le Guin, Atwood… Biri beni 

durdursun.
Sahaf ve kitabevleri şehrin ruhunu 

oluşturan mekânlardandır. İçerisi hu-
zur verir, sakinleştiricidir. Şehirlerine 
çok şey katarlar. Sizin kitap temini ha-
ricinde de etkinlikleriniz var. Bize on-
lardan bahseder misiniz?

Kapalı ve açık gruplar olarak gerçek-
leştirdiğim kitap kulüplerim var. Bu ku-

lüplerde ben hem okur hem kolaylaştı-
rıcı olarak katkı veriyorum. Benim için 
her biri çok değerli. Aklımın çivilerini 
oynatmadan pandemi günlerini atlattıy-
sam kulüpdaşlarımın payı büyüktür. 

Pandemiye dek ilköğretim grubu için 
de kitap kulübüm vardı ancak pande-
mide ara verdik. Belki yeniden gruplar 
açabilirim.

Bir de kolaylaştırıcılığını işinin ehli 
olan çok güzel insanların yaptığı etkin-
likler için de ev sahipliği yapıp organi-
zasyonlarını yürütüyorum. (Çocuklar 
için Felsefe, Yaratıcı Drama, Bilinçli Far-
kındalık, Herkes İçin Resim, Eğlenceli 
Matematik ve daha aklıma gelmeyen 
pek çok atölye çalışması düzenli veya 
münferit olarak yapılıyor. Takip etmek 
isteyenler için Instagram hesabım üze-
rinden duyurularını gerçekleştiriyo-
rum.) 

Pandemi ile sekteye uğrayan bazı 
planlarımı da önümüzdeki günlerde 
hayata geçirmek için çok niyetli ve he-
vesliyim.

Bize kitabevinizle ilgili unutmadığı-
nız, umudunuzu sağaltan bir anınızı 
paylaşır mısınız?

Kitabevime okur olarak gelen, sohbe-
tini paylaşan, atölye çalışmaları yapan, 
çalışmalara katılan herkes umutlarımı 
yeşil tutuyor. Her biri değerli anılar ya-
rattıkları gibi sıkça da eyleme dönüp şifa 
oluyorlar.

Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyele-
riniz var mı?

İçinde bulunduğumuz koşullarda 
hâlâ bu işi yapmak isteyen kaldıysa bana 
tavsiye vermek yerine tebrik etmek dü-
şer. 

Yine de illa tavsiyeni istiyorum diyen 
için iletişim kanallarımız açık. Instag-
ram üzerinden ulaşabilirler. Çıkıp gele-
bilirler. Arayabilirler.
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 Mozambik kültürünün çok yönlü kadınlarından şair, yazar, iş kadını, söy-
levci, televizyon siması Tania Tome, 11 Kasım 1981’de Maputo’da doğdu. Çocuk-
luğu sırasında Mozambik iç savaşına tanık oldu. Portekiz Katolik Üniversitesi’nde 
ekonomi ve iş idaresi eğitimi aldı. Şiir yazmaya 2000’li yıllarda başladı. Worl Poetry 
ve Almanac 2009 gibi dergilerde görüldü. 2004 yılında Portekizce konuşulan ül-
kelerin genç şairlerinden derlediği şiirleri Um Abraço Quente da Lusofonia adıyla 
kitaplaştırdı. Aynı yıl, müzik çalışmalarından oluşan bir albüm çıkardı: Encontro. 
2010’da şiir ve öykülerini Agarra-me o Sol por Tras adını verdiği bir kitapta topladı. 
Kendi türettiği “Succenergy” kavramı üzerinden yaşam koçluğu seminerleri verdi. 
Kültürel projelerde, şirket etkinliklerinde, sivil toplum çalışmalarında danışmanlık 
ve temsilcilik görevleri üstlendi. Afrika Kökenli En Etkili İnsanlar organizasyonu, 
2018’deki listesine onu da dâhil etti. Kaliforniya’da düzenlenen TED (Teknoloji, Eğ-
lence, Dizayn) adlı küresel konferansların birine konuşmacı olarak katıldı. Yaptığı 
konuşmaları derlediği kitabı Succenergy 2020’de yayımlandı. Eski Portekiz Cum-
hurbaşkanı Mario Soares tarafından Portekiz Akademi Ödülü’ne değer görüldü. 
Ayrıca, aralarında Mozambik Devlet Başkanı’nın verdiği Onur Belgesi de bulunan, 
ulusal ve uluslararası çok sayıda ödülün de sahibi oldu. 
 Şiirlerini “showesia”ya da “gösteri şiiri” adı altında sahnede seslendirmeyi 
tercih eden Tome, hâlen Moputa’da yaşıyor. 

Gösteri Şiiri 

Bir şiire bir beden düşer
Kaptırır ona kendini, öyle yapar herkes
Çiçeklerin özündeki tohumun büyük inadıyla
Soyarak dizeleri birer birer o şiirin ortasında

Seslerin doğduğu yerde, bir dünya büyüyor, ışıktan
Ve hayattan çıkmış bir mimikteki metaforları bir çırpıda yutan
Canlılık yüklü heceler arasında çetrefilli bir labirent var
Nehirlerle dudaklar, aynı başlangıç ânında genişler orada

Ama şiir, hemen hoşlanır o labirentten, ağır ağır bulmalı yolu
Noktalamalar çıkar ortaya dizelerin zekâsında
Zekâsında ölçünün, zekâsında en dip sessizlikteki uyakların 
Ve korkunç bir istek oluşur yanıltmak için beyaz sayfayı,
Aynanın arka yüzüne geçen bakışların renkleriyle
Dünyayı onun dans yıldızı yapan aynanın

Sözcüklerin içindedir ezgisi,
Dize sonlarında şiiri bekletirler hanımefendiler
Ve dans ederler kuş sürülerinin inatçı sesleriyle 

Saygınlık kazanır şiir:
Tüylenir rüzgârda bir ağaç, tuvaller kurtulurken örümceklerden 
Kök diplerinde, lahitlerde yaşayan örümceklerden
Ve kanat ellerin pencerelere dönüştüğü anda
Parmaklar arasındaki dünyayı ikişer ikişer açar gözbebekleri

Yokluk

Sesli bir sözcüğün yarısı
sana söyleyeceğim
sonsuzluğun ucunda
seni seviyorum

Bir sözcük ve yarısı bir şarkının 
kendimi itiraf edeceğim

Bütünü
sadece çeyreğinde kalbimin  
volkanik   
bir ılıklıktan gelen
yaşamıyorum ki
yokluğundan dolayı senin

Çeviren: İlyas Tunç

TANİA TERESA TOME
İlyas TUNÇ

Dünyanın Şiiri
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Heder Ağacı
Abdullah Ataşçı
Everest, 2022

Sevdiğini kaybedince gele-
ceğini de kaybeden Kulaksız 
Hüseyin ve beraberindeki bir 
avuç gençle  zulme direnme-
ye çalışan Hasbekli İshak... II. 
Abdülhamid’in saltanatının son 
yıllarından Birinci Dünya Sava-
şı’na uzanan kırılma dönemine, 
“insanların ölümü düşünmedi-
ği tek bir gün dahi olmayan” 
zamanlara götürüyor Heder 
Ağacı bizi. Öyküyü ve kurguyu 
bir çırpıda görünür kılan etkili 

üslubuyla, bir aşiretin üç kuşa-
ğının hikâyesinde, 20. yüzyıl başındaki İstanbul sokaklarını, 
Anadolu’nun tedirgin bir kalp gibi atan çokkültürlü manzara-
sıyla buluşturuyor Abdullah Ataşçı. Yara Bende ile 2019 Attilâ 
İlhan Roman Ödülü’nü kazanan yazar, kahramanlarının avuç-
larındaki çizgilerde kederli bir coğrafyanın küçüklü büyük-
lü kesiklerinin izini sürerken, masumiyetin karşısına insanı 
koyuyor ve okurun aklına muazzam bir çentik atıyor Heder 
Ağacı’nda: Kötülüğün tarihini kibir mi yazıyor? 

Saatçi İbrahim Efendi Tarihi
Elvan Kaya Aksarı
Vacilando, 2022

Elvan Kaya Aksarı, devletin 
zapt edemediği kelimelerle bir 
şeyler deniyor. Üstelik bunu tek 
başına da yapmıyor. Ali Kerem 
Morgül’ün tasarımlarıyla aris-
tokratik bir gelenek yeniden 
canlanıyor ve Cermenlerin kuns-
tkammer adını verdikleri sanat 
bohçası elinizdeki kitapla biçim 
değiştiriyor.

Saatçi İbrahim Efendi Tarihi, 
devlet karşısında var olmaya çalı-
şan bir sanat erbabının, anlatının 

hurafeleriyle lezzetlendirilmiş gerçek hikâyesi. Gönüllü getto 
hayatı yaşayan küçük insanın mahremine, devletin gölgesi dü-
şünce ne olur? Olsa olsa roman olur. İbrahim Efendi; müfre-
datlarda adı geçmeyen, tarihi şahsiyetler ansiklopedisinde bu-
lamayacağınız, sigortasız, Diyojenvari bir karakter. Tek sosyal 
güvencesi, akrep ve yelkovan. Tik tak, tik tak, tik tak...

“Etkileyici! Bir solukta okuyacağınız hümanist bir mo-
dern-klasik”*

The New York Times
“Bir tablonun yazıya dökülmesi gibi”*
Le Figaro
“Her paltonun cebinde olması gereken bir eser”*
Akakiy Akakiyeviç
 
*İlgili yorumlar bu kitap için yapılmamış olabilir.

Mahvettin Materyali
Serdar Tunçer 
Tabiat Kitap
2022

Serdar Tunçer’in ilk şiir kitabı 
Mahvettin Materyali Tabiat Ki-
tap tarafından yayımlandı. Liri-
ğin epikle buluştuğu yerde şairin 
kendi türünü yaratma uğraşı çok 
önemli bir boşluğu kapatıyor. 
2019-2021 arasında yazılan 26 şi-
irden müteşekkil kitapta günümüz 
genç öznesinin hayata ve toplu-
ma karşı nasıl mukavemet ettiği-
nin delillerini bulmak mümkün. 
Tunçer bunu yaparken klişeden 
kaçıyor ve kendi dilini öneriyor. 
Kendine özgü söyleyiş biçimlerini 

önerirken savruk bir deneysellik takınmaktan ziyade gelenek-
ten damıttığı güncelliği yansıtıyor. Dize şiirini seven okurlar için 
taptaze bir eser bu anlamda. İmge şiirini sevenlerse bulmacaları 
çözerken epey zevk alacak gibiler. Bir asli ceza unsuru olarak/ bi-
rinci tekilden ikinci tekile yazıyorum diyen şairin şiirleri âşıklara da 
uygundur. Döğüş sporlarına meraklı insanlar için “labutları çivile-
rim artık/ şiirden vazgeçerim” diyerek şiirden feragat etmeyi göze 
alacak kadar gözü kara şairin kitabın arka kapağına alınan dizleri 
bize cesur şiirin imkânlarını gösteriyor:     

her gördüğüne hastalıklarını sıralayan teyzen orda
kendi notasına basan kardeşin orda
küçük göçü gören baban orda
deniz ırkının en güzel kadını annen
rüyalarıma giriyor bazen

Çürüme
Cem Kalender
Doğan Kitap, 2022

Başüstü Mahallesi’nin içine ka-
palı, ağırbaşlı, yüzünü Tanrı’ya 
dönmüş Ongun Apartmanı’na 
içgüveyi olarak gelen Sıddık her 
şeyi geri dönülmez bir biçimde 
değiştirecektir. Bütün aile, hatta 
bütün mahalle bu karanlık, gi-
zemli adamın günaha çağrısının 
peşinden gidecektir. İnsanlar 
büyülenmişçesine Sıddık’a itaat 
edip onun kurduğu dünyada 
hazzın, günahın, suçun, töv-
benin, inkârın iç içe geçtiği bir 

hayat sürdürürken, mahallenin genç imamı İsmail de her yeri 
saran çürümüşlüğün ve yıkımın kaynağını bulmaya çalışacak-
tır. Bu sofuca günahkârlığa bir son veren de kutsal kitapların 
kurban hikâyesini tersine çeviren oğul İshak olacaktır.
Cem Kalender, Palu ailesinden yola çıkarak yazdığı bu roman-
da toplumun ve bireyin çürümüşlüğünü gözler önüne seriyor.

KİTAPLAR ARASINDA

115 



Yaz Tatili ve 
“KE Çocuk”

GÖKHAN YÜKSEL
Kartal Belediye Başkanı

Sevgili çocuklar; ilk sayımızın 
sizlerden, ailelerinizden ve öğret-
menlerinizden büyük beğeni gör-
mesi, bizleri çok sevindirdi.

İki ayda bir çıkacak olan “KE 
Çocuk”, inanıyoruz ki yoluna 
daha coşkulu devam edecek, her 
sayısında sizler gibi okurlar kaza-
nacak. 

İlk sayımızda dile getirdiğim 
bir konuyu tekrarlamak isterim: 
Şiirlerinizi, hikâyelerinizi, yazı-
larınızı ve yapmış olduğunuz re-
simleri yayımlanmak üzere mut-
laka bekliyoruz. Çünkü sizler, 
aynı zamanda bu derginin yazar-
ları da olacaksınız.

Elinizde bulunan sayımız, tatil döneminize rastladı. Tatilde “KE Çocuk”la baş başa olmanız 
ayrı bir güzellik… Bir taraftan dinlenecek, bir taraftan da “KE Çocuk”la okuma alışkanlığınızı 
aksatmamış olacaksınız. 

İlk sayıda olduğu gibi, bu sayımızda da çok değerli yazarlarımız bulunuyor. Onların çalışmala-
rına, sizlerden gelen çalışmaları ekledik. Böylece sizler, sadece dergimizin okuru değil, yazarları 
ve sanatçıları da oldunuz. 

Bu sayımızın sayfalarında çok çeşitli konular bulunuyor. “KE Çocuk”, okuma alışkanlığı ka-
zandırmanın, edebiyatı ve sanatı sevdirmenin yanında, hayvanların ve doğanın bizler için ne 
kadar önemli ve güzelliklerle dolu olduğunu da ortaya koyuyor. 

Üçüncü sayıda buluşmak üzere; sağlıklı ve eğlenceli tatiller, bol okumalar diliyorum. 
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Ücretsizdir

Türkiye’nin en önemli oyun-
cak üreticilerinden olan Fatoş 
Oyuncaklarının 1980’li yıllara 
ait bir oyuncak örneğini Masal 

Müzesi’nde görebilirsiniz. 










