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EYLÜL, ERGÜLEN 
VE SUAT DERVİŞ

GÖKHAN YÜKSEL
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

Değerli edebiyatseverler; 17. sayımıza ulaşmanın ve sizlere “merha-
ba” demenin mutluğunu yaşıyoruz. 

Her ne kadar Eylül, yazın bitimi kışa doğru yol almanın başlangıcı 
olarak görülse de, edebiyat, sanat ve kültür dünyası anlamında, yoğun 
çalışmaların tekrar ivme kazandığı bir dönem olması açısından son de-
rece önemlidir.

Dergimiz KE’nin, elinizde bulunan Eylül-Ekim sayısının ana dosya-
sını, günümüz şiirinin önemli isimlerinden ve ustalarından Haydar Er-
gülen’e ayırdık. 

KE’nin birçok sayısına ürünleriyle katkı sunmayı esirgememiş olan 
Ergülen, çeşitli dergi ve ansiklopedilerde çeviriler ve metin yazarlığı 
yapmış şairlerimizdendir. Üç Çiçek ve Şiir Atı dergilerinin yönetimine 
katılmış, bir dönemin önemli gazetelerinden olan Radikal’de haftalık 
köşe yazıları yazmıştır. İlk şiiri 1973’de Gelişme dergisinde (Umur Er-
kan adıyla) yayımlanan Ergülen, şiirleri ve yazılarıyla kendi kuşağının 
en çok ses getiren şairlerinden biri olmayı başarmıştır. “Aşk”, “acı”, 
“yalnızlık”, “kırılganlık” gibi ana temalar ekseninde gelişen şiirlerinde 
kendine özgü imgeleri, incelikli ve ustalıklı bir dille işledi. Bu yüzden, 
günümüz şiirinin en çok beğenilen ve yarınlara kalacak isimleri arasın-
dadır.  

Anadolu Üniversitesi’nde “Yayımcılık, Reklamcılık” ve “Türk Şiiri” 
dersleri vermiş olan, Halen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nde, “Yaratıcı Yazarlık” ile “Türk Şiiri ve Şairleri” dersleri vermekte 
olan Ergülen’i, dergimizde dosya konuğu olarak ağırlamanın kıvancı 
içindeyiz. 

KE’nin ek dosyasını, 1972’de kaybettiğimiz, ülkemizin öncü gazeteci-
lerinden ve en üretken yazarlarından Suat Derviş’e ayırdık. Sabahattin 
Ali, Nâzım Hikmet, Ahmet Hamdi Tanpınar, Attilâ İlhan, Orhan Kemal 
gibi isimleri bir dergi çatısı altında toplamayı başarmış, eserlerinde “aşk” 
ana temasıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarmış, yaşadığı dönemin 
siyasal baskılarına direnmekten kendini asla alıkoymamış isimlerinden 
Suat Derviş’i hatırlamanın ve hatırlatmanın, edebiyatımıza büyük bir 
katkı olduğu düşüncesindeyiz. 

Dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak üzere; edebiyat, sanat, 
huzur ve sağlık dolu günler diliyorum.
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11./

Dünyanın en ünlü haber merkezleri, deniz 
kenarındaki bir şehre kartalların saldırdığını, 
insanları, ya kafanız ya elleriniz, diyerek tehdit 
ettiğini, bunun üzerine insanların da kafamızı 
kaybedeceğimize ellerimizi kaybederiz diyerek 
kartallara ellerini uzattıklarını, kartalların da 
oradaki insanların kanını emdiklerini açıkladı. 
Daya şimdi tuvali duvara. Düzelt alt köşesini. 
Fırlat şimdi siyah boyayı. Bir daha fırlat. Fırlat. 
Bir kutu daha dök. Korkma, dök, dök, dök onu 
da. Bekle şimdi. Yukarı çek şimdi aşağı akanı. 
Sağ üst köşeye birkaç fırça vur. Savur fırçayı, 
çırp, çırp ki siyah damlacıklar belirgin hale gel-
sin. Sarıyı da püskürt. Sağdan sola, soldan sağa 
çizgiler çek şimdi. Bırak elindeki fırçayı. Kolla-
rını aç, bir canavarın yüzünü tırmalıyor gibi yu-
karıdan aşağı tırmala şimdi tuvali. Güzel. Çekil 
şimdi, biraz geriden bak. Nasıl.  Güzel değil mi.  
Maviden de vur birkaç yerine. Mavi de aksın si-

yah ve sarıyla karışarak. Yatır şimdi tuvali yere. 
Çek biraz beri. Tamam. Çıkar şimdi ayakkabı-
larını. Çoraplarını da çıkar. Yürü üstünden kar-
şıya geç. Öbür ucundan diğer ucuna da yürü. 
Şimdi biraz beyaz kullan. Yeşil de dene. Ne kaldı 
başka.  

12./

Yılışık it sürüsü, fırlamalar, soytarı torunları. 
Ağzı bozuklar, meymenetsiz kökü çürükler, ha-
inler, terbiyesiz nankörler. Kanı bulanıklar, leş 
kargaları, şeytanın akrabaları, beş para etmez iki 
ayaklı tutarsız et torbaları. Köpek salyaları, kir-
li donlular, geri zekâlılar. Nedir bu sizden çek-
tiklerim. Baskı yapan ışık, korku salan gölge, 
gürültülü nesneler, kaygan duvarlar, tırtırlı ses, 
karışık renkler, tedirgin yel, barışık gök, sürülen 
toprak, kusan kalem, titreyen eller, yamuk ayna, 
donuk ten, baltalı saat, kemikli gözler, uzun 
bağırsaklar, kapanmayan kapı, açılmayan pen-

DUENDE ÖYKÜLER

Remzi KARABULUT
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cereler, sudan çıkmayan ayı, tabakta-
ki ölü kuş, karındaki kılıç, ayaktaki 
demir çorap, dişteki öfke, elmadaki 
kurt, boyadaki yılan, odadaki deve, 
camdaki öküz, bilezikteki yılan. Say-
fadaki kir, bitmeyen tablo, iç kemirici 
kartal sürüsü, kıvrılan tren, kükreyen 
aslan, mezardan çıkan toprak, anne-
min türküsü, dedemin piposu, eski-
yen ayakkabılarım, çocukluğumun 
dönme dolabı, yalnızlığımız, uzak 
yakınlığımız, zamansız kurban, oda-
daki sinek, kapı çalan alageyik, kar 
fırtınası, küskün ve tembel sözcüler.  

13./

Evet, hayır, bilmiyorum, olabilir, 
neden, öyle mi, ya, demek ki, zor, bi-
linmez, hayret, olacaktı zaten, zamanı 
mı, değil, belki de, ama insan, neyse, 
her şey öyle, bilinmiyor, birdenbire 
ya da çok zaman sonra, ne yapalım, 
olacakmış demek, olmasa iyiydi, ne, 
fena, üşümüştür, dün, bugün, ge-
çen ay, yıl sonunda, ama işte, öyle-
dir, bana sorulsa, sorulmuyor, sonra 
ben çıkıp böyle olmaz mı diyeceğim, 
demem, bana ne, nasıl bilinir, çekip 
gitmiş, saçmalık, çekip gitmekle ne 
oluyorsa, hepimiz çekip gideriz, ama 
çekip gitmenin de bir kuralı var, öyle 
de çekip gidilmez ki, değil mi, neyse, 
ne yapılabilir artık, beklemeli, dön-
meli, oraya, eskiye, aynı yere, yeni 
bir şey için, eski bir şey için, doğru-
su bu, bana öyle geliyor en azından, 
nasıl anlatmalı, şöyle, yani bana göre 
her şey öyle, öyle kopuk kopuk, is-
keletsiz, parça parça, kimin suçudur 
bu bilinmez, suç mudur öte yandan, 
bilinmez, kimse bir şey diyemez, sen 
de, ben de, öbürü de, onu demek is-
tiyorum, yoksa çıkıp karnımızdan 
konuşacak hâlimiz yok, evet, anlata-

bildim mi bilmiyorum, bu saatlerde 
uğrar, masasını temizler, sonra arka-
sını döner gider, böyle bir durumda 
kimsenin yapacağı bir şey yok, olsa 
keşke, dediğim gibi, artık yapacak bir 
şey yok, hiçbir şey. 

14./

Güneş. Rüzgâr. Takırdayıp duran 
damdaki sac. Bir şeyler bekleyen 
kedi. Kirli çamaşırlar. Annemin sesle-
ri. Bulaşıklar. Yerdeki kâğıt parçaları, 
izmaritler. Belirsizlik. Boşluk. Körel-
miş jiletler. Lavaboda eriyip yayıl-
mış sabun. Dolan çöp kutusu. Biten 
sigara paketi. Yerdeki paslı çivi. Eşi-
ni kaybeden terlik. Annemin çuvala 
koyup damın köşesine attığı kozalak-
lar. Birkaç kırık tahta parçası. Birkaç 
boş yağ tenekesi. Telleri parçalanmış 
şemsiye. Tozlanmış eski ayakkabılar. 
Damı köşeden köşeye geçen çeşme 
borusu. Yamuk yumuk iki televizyon 
anteni. Bel yüksekliğinde briketten 
duvar. Kırık briketler arasından çı-
kan otlar. Berbat sesiyle seyyar satıcı. 
Sokaktaki çocukların küfürlü konuş-
maları. Komşu kadının kızına öfkele-
nişi. Göğün ağırlaşması, kararması. 
Yeni sigara alma isteği. Parasızlık. 
Kayıtsızlık. Yılgınlık. Belirsizlik. Bele 
vuran ağrı. Gözlerimdeki yanma. Baş 
dönmeleri. Kulak çınlamaları. Dam-
layan çeşme… 

15./

Yarı aşk gövdeli kertenkele yavrula-
rı. Ölüm yuvaları. Ah ben, o ki şaşır-
mış göl kıyısı. Kudurganlık. Çiğ ba-
lık. Yürüyüp giden su. İpini koparan 
tay. Kızının büyüdüğünden korkan 
anne. Ezandan sonra sesi duyulan 
uçak. Sofistike. Kapanmayan çeşme. 

Yetim çocuk. Bulanık göl. Hasta im-
parator. Leyla ile Mecnun. Uçurum-
lar. Kirli bezler. Yüklemsiz sözcük 
dizimleri. Hoyrat rüzgâr. Şiddetli yağ-
mur. Aşkın tufanı. Boran rüzgargülle-
ri. Ve yel değirmenleri. Korkusuz ço-
cuklar. Taşlar, horozlar, ayçiçekleri. 
Açılmayan kilitler ve yitik anahtarlar. 
Amca, amca, bakar mısın, Venedik’e 
nereden gidilir.  Göçük. Titreyen elle-
rim. Uzak şehir. Kırık gölgeler acısı. 
İçimde sıkışan kavanoz. Yazsam ah 
içimdekileri. Bir defterle bir kurşun 
kalemdir ancak şimdi bana gerekli 
olan. Her gün penceremin önünde 
hızla geçip gidendir düşman yaşam. 
Ey yaşam, diyorum, biliyorum er geç 
vuracaksın günün birinde beni ama 
ne olur sinsice olmasın, dosdoğru ol-
sun. Hani böyle gözümün içine baka 
baka alnıma silah dayanmış gibi. Son 
sözümü söyleyecek zamanım olsun 
yeter. Belki bir şey söylemem de yal-
nızca gülümsemekle yetinirim. Yine 
de bildiğini yapacaksın sen. Hiçbir 
zaman güvenmedim sana. Hiçbir za-
man. Gündüzlerin, gecelerin yalan, 
güneşlerin, ayların yalan. Karların, 
yağmurların, sıcakların, soğukların 
yalan. Yalanın çocuğundan başka ne-
sin sen ey yaşam.  
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GÜLŞAH ELİKBANK
İLE SÖYLEŞİ

Elif HOPYAR

EDEBİYAT VE MÜZİĞİN İLHAM VEREN BULUŞMASI

Türkiye’de bir ilk niteliği taşı-
yan, Novel Soundtrack yani bir 
romandan ilham alarak özel ola-
rak bestelenen şarkılardan olu-
şan bir albüm bugünlerde çokça 
konuşuluyor. Albüm, temmuz 
ayında dinleyicilerle buluştu. 
Biz de Âşıklar Gece Ölür romanı-
nın yazarı ve albüme besteleriyle 
katılan iki müzisyenle bu ilham 
veren proje üzerine sohbet ettik. 
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Bu projede nasıl bir araya geldi-
niz?

Alişan Özaydın/Müzisyen: Gülşah 
Elikbank’ın duygu hazinesi müthiş 
romanını içeren proje ilk On-Air Sah-
ne aracılığıyla bana ulaştığında çok 
tedirgin olarak denemek istediğimi 
bildirdim. Tedirginliğimin nedeni ise 
romanı okuduğumda bir şey hisset-
memekti. Bu zamana kadar yapmış 
olduğum bestelerde kendi hayatım, 
etrafımda dönen olaylar ve duygu yo-

ğunlukları ile hareket etmiştim. Baş-
ka birinin hissettiklerini, duygularını 
kendi duygu ve hislerimle birleştire-
bilecek miydim?

Sonuç “O Son Gülüşün” Melis ve 
müzisyen Hakan’ın hikâyesi. Bilmi-
yorum Hakan’ın müzisyen olmasın-
dan mı kaynaklıydı ama onu ken-
dime çok yakın hissettim. Hakan’ın 
terk ediliş sonrası duyguları, hisleri 
beni çok etkiledi ve biraz da Hakan’ın 
yalnız kaldığı zamanların empatisini 

yaparak “O Son Gülüşün” şarkısı or-
taya çıktı. Şarkının ismi için ise Gül-
şah Hanım’a çok teşekkür edebiliriz.

Efe Dikmen/Müzisyen: Novel Soun-
dtrack projesi duyurulduğunda katıl-
mak isteyen ilk müzisyenlerden biri 
olabilirim. Çünkü romanı okumaya 
başlamıştım ve sadece birkaç sayfa-
sında bile inanılmaz bir duygu yo-
ğunluğu vardı. 

Bir insanın başka bir insanı sevmesi 
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bana çok kutsal geliyor. İçinde hem 
umut hem de umutsuzluk barındıran 
bir durum gibi. Gülşah Elikbank da 
bunu romanda Melis’in ağzından Gö-
nüllü Delilik olarak adlandırmış. Bu, 
beni en fazla etkileyen duygu oldu. 
Benim şarkım “Gönüllü Delilik” de 
bu duygu üzerine ortaya çıktı.

Beyza Uzüğüten Cumbul/OnAir Sah-
ne Direktörü: Her şey On Air Music’in 
alt projesi “OnAir Sahne”nin üçüncü 
yıldönümü için hazırladığı özel bir 
albüm ve bu albüm için düzenlenen 
online Zoom Partisi ile başladı. Gül-
şah Elikbank, yazar ve moderatör 
kimliği ile etkinliğimizin sunuculu-
ğunu Uğur Hakan Hacıoğlu ile birlik-
te üstlendi.

Etkinliğimizde davetlilerimize gü-
nün anısı olarak dağıtılan Gülşah 
Elikbank imzalı Âşıklar Gece Ölür ki-
tabından etkilenen ilk müzisyen De-
niss’ti ve Gülşah Elikbank’a ait eski 
bir şiiri bulup besteledi. Deniss’in bu 
bestesi projenin ilk ateşi oldu aslında. 
Kitabı okuyan müzisyenlerin kendin-
den bir şeyler bulması, kitabın yazarı 
Gülşah Elikbank’ın sanat dallarının 
birleşmesine olan bakış açısı ve mü-
zisyenlerle diyaloğunun sonucu, On 
Air Music olarak Türkiye’de de örne-
ği ilk olan “Novel Soundtrack” proje-
sini başlattık. 

Yaklaşık 6-7 aylık bu süreçte şarkı-
ların yapılış aşamalarını dahi yakın-
dan takip eden ve hatta şimdi açık-
lamayalım ama albümde başka bir 
sürprizle daha yer alacak olan Gülşah 
Elikbank ve müzisyenlerle harika 
bir yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. 
Şarkılar tamamlandı, artık yeni bir 
yol ve yolculuk vakti: Albüm çıkışı. 
Ve biz biliyoruz ki edebiyat ve müzi-
ğin buluşması daha yeni başlıyor.

Şimdi sıra Gülşah Elikbank’a so-

rularımıza geldi…
Üç yıl evvel yayınladığınız Âşıklar 

Gece Ölür romanınıza adını da veren 
şarkı sözünün bir gün besteleneceği-
ni düşünmüş müydünüz?

Aslında her yazar gibi benim için 
de kahramanlarım yaşayan birer bi-
rey oldukları için, bir gün Hakan’ın 
şarkısının dile geleceğini hayal etmiş-
tim ama romanım için bir albüm ya-
pılabileceği, benim de hayal sınırları-
mı aşıyor. Yedi farklı müzisyenin aynı 
romandan, farklı cümleler ve duygu-
larla besteler yapıp bunu bir albüme 
dönüştürmesi sahiden büyüleyici ve 
gurur verici. 

Romanı yazarken hissettiğiniz 
hüznü, duyguyu biliyoruz. Bu ro-
manda aşkın ve müziğin iyileştirici 
yönünü vurgulamıştınız. Geldiğiniz 
noktada, bu romanın size de şifa 
verdiği söylenebilir mi?

Ben her zaman yazmanın şifalan-
dıran tarafına vurgu yaparım. İyi bir 

roman önce yazarına sonra okuyanı-
na iyi gelir çünkü. İçindeki samimi 
hüzün bir şekilde paylaşılır ve azalır. 
Âşıklar Gece Ölür’ü kalbimin dünyaya 
ve aşka çok kırgın olduğu bir dönem-
de yazmıştım. Hatta bitirmek bile zor 
gelmişti. Çünkü çok yoğun duygular 
içindeydim. Fakat bitirdiğimde müt-
hiş hafifledim. Artık derdimi, dert 
edinecek birileri daha olacaktı, bunu 
biliyordum. Öyle de oldu. Romanın 
günden güne, kulaktan kulağa duyu-
larak bugünlere gelmesi de bunu gös-
teriyor. Bu açıdan şanslı bir yazarım. 

Sizin romanlarınızda çocukluk 
travmaları oldukça önemli yer kap-
lıyor. Roman kahramanlarınızdan 
Melis’e mi Hakan’a mı daha yakın 
duruyorsunuz?

Aslında ikisine de. Melis benim 
sahip olamadığım babaya sahip ama 
bu kadar idealist bir babanın çizdiği 
dünya da yıkılmaya mahkûm. Hakan 
ise fedakâr bir anneye ama zalim bir 
babaya sahip. Babasız büyümüş bir 
çocuk olarak onu çok iyi anlıyorum. 
Aslında bu romanda vurgulamak iste-
diğim şey şuydu; benzer yaralara sa-
hip olabiliriz hayatta, hatta hepimiz 
bir şekilde derin yaralara sahibiz ama 
bu olaylara verdiğimiz tepkiler ve ge-
tirdikleri sonuçlar farklı. Yani seçim 
her zaman bize ait. Başımıza gelenler 
üzerinde kontrolümüz yok ama on-
lara vereceğimiz tepkileri seçebiliriz. 
Kaderimiz de bize bağlı ve kimse za-
lim birine dönüşmesini çocukluğunu 
işaret ederek mazur gösteremez. Me-
lis ve Hakan’ı farklı yollara sokan da 
seçimleri. Yıllar sonra yan yana geti-
ren de… 

Hakan ve Melis’in çocukluk trav-
maları var. Bir insanı tanımak için 
çocukluğuna gerçekten inmek gere-
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kiyor mu?
Mutlaka. Şu anki Gülşah’ı, onun 

tepkilerini, seçimlerini, hırslarını an-
lamak için ilk dönüp bakacağımız yer 
çocukluğu olurdu ama tek kriter de 
bu değil elbette. Çocukluk insanın 
ana vatanı gibi, orada ne kök salmış-
sa başını bir gün oradan uzatıyor. O 
yüzden romanda vaktinde tutulma-
yan her matem bir gün yüreğinize 
geri döner, diyorum. Çocukluk da bir 
yas süreci olabilir insan için. Onun-
la da zamanında hesaplaşmak ve o 
defteri kapatmak gerekir. Yoksa hiç 
büyümemiş yetişkinler olarak dolaşır 
dururuz etrafta. Topluma baktığınız-
da genel olarak göreceğiniz gibi…

Romanlarınızda psikolojik derin-
liğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. 
Romanlarınızın hazırlık süreci nasıl 
gelişiyor?

Evet, psikoloji benim için anahtar 
kelimelerden. Kahramanlarımın önce 
travmalarına çalışırım diyebilirim 
hatta onlara travma örerim. Her hare-
ketleri, sözleri bu acının etrafında şe-
killenir ve sonuçlanır. Yaşam nasıl bir 
sebep sonuç ilişkisiyse, kahraman-
larımın seçimleri de öyledir. Freud, 
Jung ve Erich Fromm hep başucum-
dadır kitaplarıyla. Aslında romanı 
yazarken en çok vakit harcadığım, 
emek verdiğim kısım da burasıdır. 
Ben yazarların masa başına bir dert-
le geçmesi gerektiğini savunanlar-
danım. O dert ne ise, onu anlatacak 
kahramanları, mekânları ve zamanı 
seçerim. 

Romanlarınız yabancı dillere çev-
rildi. Yurt dışında katıldığınız söy-
leşilerde sizi etkileyen neler yaşadı-
nız?

En son Makedonya’da Üsküp Ki-
tap Fuarında ülkemizi temsil ettim. 

Makedonca olarak yayınlanan çocuk 
romanım Medusa’nın Pusulası’nı Ma-
kedon çocukların ellerinde görünce 
oldukça duygulandım. Hatta standa 
gittiğimde, çoktan sıraya geçmiş he-
yecanla beni bekliyorlardı. Bu bana 
edebiyatın evrenselliğini bir kez daha 
gösterdi. Daha sonra, İtalya’da roma-
nımın yayınlanması da benzer hikâ-
yelerin benzer coğrafyalarda ortak bir 
duygu bıraktığını gösterdi. Yine beni 
duygulandıran bir gelişme de Roman-
ya’da oldu. Dracula ve Fatih Sultan 
Mehmet’i anlatan Yalancılar ve Sevgi-
liler romanımı okuyan bir Romen çe-
virmen, romanı ülke edebiyatları için 
çok önemli bulduğunu ve izin verir-
sem çevirmek istediğini söyledi ve 
sonrasında da Romanya’nın önemli 
gazetelerinde birinde romanımla ilgi-
li geniş bir makale yayımlandı. Keza 
İran ve Rusya’da da romanlarıma ilgi 
gösterildi. Tüm bu gelişmeler Türk 
edebiyatının dünyada yankı bulabil-
diğini bize gösteriyor. 

Âşıklar Gece Ölür romanınızdan 
esinlenerek yapılan, yedi farklı bes-
teden oluşan On Air Sahne etiketli 
Novel Soundtrack albümünün kari-
yerinizi nasıl etkileyeceğini düşünü-
yorsunuz?

Aslında bunu kestirmek oldukça 
güç çünkü ilk kez gerçekleşen bir 
proje. Bu öneri bana geldiğinden beri 
çok heyecanlıyım. Her bir şarkının 
bestelenme aşamasında da müzisyen-
lerle iletişim halindeydim ve o heye-
canı hep birlikte yaşadık ve bugüne 
ulaştık. Onlar için de benim için de 
bambaşka bir deneyim bu. Sanatın iki 
farklı dalı gibi gözükse de ne kadar 
birbirinin içinde, bunu hep birlik-
te deneyimleyerek öğrendik. Şahsen 
tanımadığım müzisyenlerle aramda 
müthiş bir bağ oluştu ve bunu yazdı-

ğım bir roman başardı. İnsanlar için 
hikâyelerin ne kadar önemli olduğu-
nun bir kanıtı gibi bu durum aslında. 
Her şey daha yeni başlıyor gibi hisse-
diyorum daha çok. 

Oldukça üretken bir yazarsınız. 
Ancak üç yıldır yeni bir roman ya-
yımlamadınız. Bu süreçte neler yap-
tınız, yeni bir roman müjdesi var 
mı?

Zor bir soru bu. Ben duygusundan 
emin olmadan bir romanı yazama-
yanlardanım. Bu süreçte de kalemi 
elime defalarca alıp bıraktım. Biraz 
hayata biraz insanlara biraz da ken-
dime kızgındım. Bir roman yazmam 
için her şeye inancımı tazelemem 
gerekiyordu. Bu süreç daha çok he-
saplaşmalar, kırgınlıklar, pes edip ye-
niden başlamalarla geçti. Ve bir sabah 
uyandığımda artık hazırdım. Hikâ-
yem beni bekliyordu. Yeni romanımı 
daha bu ay tamamladım. Ama ne za-
man yayına hazırlanır, emin değilim. 
Ayrılmak da biraz zor geliyor kendi-
sinden. Çok içime sinen ama kalbimi 
çok acıtan bir roman oldu.
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Seni okudum

sarılarak ağladığın bez bebek
söğüt düdükleri, tel kamyon, tahta at
yorgan altında susardı korku
rüyada lokum ve kırmızı elbiseler

seni okudum

su nasıl akarsa simli ışıltılarla 
gelir gelen, ince ince kabuğuna siner
kim çizer yüzünü, kar mı güneş mi
netleşir baktığın dünya, görürsün
devler gerçek olur 
adınla anılır cinler

seni okudum

bir daha görmemişsin çocukluğunu 
arada ışırmış, tanış çıkarmış gözler
bir can almışsın gövdene bir erkekten    
varlığın nehre gölgesini bırakan ılgın ağacı
her kız içinde bir kadını besler

her kız içinde bir anneyi besler
başlasa deprem, gürültüyle geçse uçak
ya da kurt kemirse huysuzluğun bir yerini
okuduğun, yazdığın bildiğini unutur
gömlek değiştirir rüya, biter aybaşları  
o kadın, durmadan hayatı siler 

Seni okudum

Okudum, kuş yerine harfler uçtu 
bitti mi ezber? 
her güne farklı ben, her güne başka
biri dünde kaldı, öteki yarını bekler
 
renk sür, diri tut mağaranı, süsle!
bir gün hepsi çekip gider

Kendime Serenat
Arife  KALENDER

11 
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ADAMLA AYNA

Adam aynayı çıkardı cebinden. Sedef kakma-
sıydı çerçevesi aynanın. İri bir deniz kaplumba-
ğası gördü sedef kakmanın üstünde; sırtındaki 
desenler kırmızı menevişliydi. Birinin bu kap-
lumbağayı ters çevirdiğini gördü. Sonra sedef-
kârın yüzünü gördü. Kaplumbağa debelendi bir 
zaman aynanın içinde. Adam onu düzeltmek için 
elini uzattı. Kaplumbağanın sırtından akan kana 
elinin bulaştığını gördü. 

ADAMLA GECE

Saatlerdir yoldaydı adam. Yaralıydı. Saatlerdir 
gecenin içinde yoldaydı. Tazeydi yarası. Çalıla-
rın arasından görünüp önüne düştü ay adamın; 
yarasının üstüne düştü, yarayı aydınlattı. Adam 
çalıların altına oturup yarasının üstüne düşen aya 
baktı. Neden sonra gün ağarmaya başladı. Yerin-
den kalkmak için çalılardan güç aldı adam. Sonra 
da yarasını eliyle kapattı. 

ADAMLA ANI

                       Jean François’nın anısına…

Tam da buraya gelmişlerdi beraber. Tam da 
burada oturup kahve içmişlerdi oradan buradan 
konuşurken. Tam da burada… Kahveci sobaya 
odun atıyordu; eliyle ateşi göstererek, üşümüşsü-
nüzdür, muhabbetinize burada devam edin, dedi. 
Adam üşümüş ellerini nefesiyle ısıtmaya çalıştı. 
Kahveci, kahven yine sade mi olsun efendi, diye 
sordu. Kapının önüne bir sandalye atarsan bir çay 
içerim, dedi adam. 

ÜÇ ÖYKÜ

Canan DOMURCAKLI
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Serkan Türk’ü, yıllar önce Trabzon’da Ada 
dergisinin editörü ve yayıncısı olan genç bir şair 
olarak tanıdım. Özveriyle sürdürdüğü dergi uğ-
raşı yanında Trabzon’un, Karadeniz’de önemli bir 
kültür edebiyat kenti olması yolunda çaba gös-
teriyordu. Kentte kitap fuarları, toplantı ve otu-
rumlar düzenlemeyi üstlendi, konuk yazarlarla 
radyo, televizyon programları yaptı. O günlerden 
bu yana da şiirleri ve öyküleriyle edebiyatımızda 
seçkin bir yer edindi. Trabzon’u bir kültür ede-
biyat kentine dönüştürürken edebiyata adanmış 
yaşamıyla olgunluğa erişti. Serkan Türk, çok 
yönlü bir edebiyat adamı olarak yıllanmış yazar 
dostlarına olduğu kadar yeni yazarlara da içten 
bir ilgi ve sevgiyle yaklaşıyor. Gençleri dikkatle 
izliyor, yapıcı yaklaşımıyla yollarını açıyor. Ede-
biyat Burada adıyla yönettiği hem dergi hem You-
Tube kanalı ilgiyle izleniyor. Serkan bir süredir 
Kartal Belediyesi KE Dergisi’nin yazı kurulunda 
bulunuyor ve belediyenin düzenlediği kitap fuarı 
ve kültürel etkinliklerde görev alıyor.  

“Ada” günlerinden bu yana izlediğim Türk’ün, 
zaman içinde şiirinde son derece yalın ama derin-
likli bir çizgiye ulaştığını söylemek isterim. Her 
dizesi yumuşacık bir vuruşla yüreğe oturuyor;
“Her şeyin bir saati var, dedi adam, 
kuyuya düşmenin, kuyudan çıkmanın,
bir kalbi uzun uzun dinlemenin.
…….
Zaman dedi bir daha yetişemez geçtiği yerlere.”  

Türk’ün Ausgang adlı bir romanı var. Çıkışsız-
lık teması üzerine yenilikçi bir yapıda geliştirdiği 
dikkate değer bu çalışmada yazar alttan alta po-
litik bir tutum almış. Yine de Ausgang, farklı ta-
kılıp kalma ve çıkışsızlıkları bir roman formunda 
yansıtma amacından çok belli bir anlatı biçimini 
çoğul bir gelgit ritminde bütünlüklü metinlerle 
yapılandırmaya ve bunları birbirine bağlamaya 
yönelik post modern bir çalışma.  Öyle ya da de-
ğil ama anlatıyı sorgulayan, yazma eylemini irde-
leyen özgün bir roman. Serkan Türk’ün güncel 
edebiyatla ilişki kurma biçimine de uygun. 

YAŞAMI YORMAK

İnci ARAL
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Ben bu yazıda yazarın öyküleri üze-
rinde duracağım. Beş öykü kitabı var. 
Uzak Yaz, Rüzgârlı Camlar, Tanrının 
Yalnız Kırları, Bak Önümüzde Yeni Bir 
Mevsim ve Uyurgezer Bir Gölge.  İkinci 
öykü kitabı Rüzgârlı Camlar (2008) üç 
bölüme ayrılmış. Camlar, Rüzgârlar, 
Bulutlar. Bu üç sözcük bile en baştan 
şiirsel bir imge oluşturuyor. Yazarın bu 
öykü kitabıyla kendi yazınsal kavrayı-
şını çok sağlam biçimde inşa ettiğini 
görüyoruz. Üzerince durulacak yeni 
bir öykücü olarak parlak biçimde öne 
çıktığı bu öykülerde yepyeni bir bakış, 
yoğun, süzülmüş, ölçülü bir kurgu ve 
örtük anlatım ustalığı göze çarpıyor. 
Türk, derinlikli bir öykü evreni kuru-
yor. Yaşamın, yalnızca var olma tutku-
sunun bir biçimde yaraladığı kişilerin 
ince sızılarını dile getirirken şiirsel bir 
enerji ve zengin çağrışımlarla düne 
dönük suskunluk ve yalnızlık hâlleri 
çiziyor.  İçe dokunan, acıtan, buruk 
öyküler bunlar. Sevgisizlik ve benlik 
yitimlerinin duygu körlüğüne neden 
olduğu bir dünyada küçük büyük 
yıkımlarla dolu anımsamalar okuru 
hüzün iklimine taşıyor. Hep bir de-
ğişim, kayıplar, tükeniş ve can yakıcı 
düşlerle gerçek iç içe ama öykülerini 
dile getirenlerde yeni koşullara uyma, 
kesinlikle olanı kabul gücü var.   

“Bir şeylerin bittiği ve başlayamadığı 
anlara…” bakıyorlar geçmişe dönerek. 
“Seninle dinlediğimiz o şarkı bütün gece 
döndü plakta. Acılı ve uzak yerlerden 
dönüyormuşsun gibi. Ay gölgeme çoktan 
yaklaşıp dokunmuş ve sesime hüznü bu-
laştırmıştı.” 

Bu öykülerde bir yandan da doğa-
nın; gecenin ve sabahın, rüzgârın, 
ağaçların, kayaların, kumun, çiçekle-
rin, dahası nesnelerin her an gözümü-
ze değdiği yerlerdeyiz. Bütün bunlar 
anlatılan ya da anımsananın fon müzi-
ği gibidir. Islak tarlaların, sazlıkların, 

kırların, bir evin, yıkık bir merdive-
nin, çayırların, nehirlerin yalnızlığına 
ortak olurlar. Öyle anlarda devinip 
duran duygular ve görüntüler birbiri-
ne girer; “Eylül her şeyin rengini ayrı-
lığa benzetir. Gün yağmurun göğsünden 
sızmasına aldırış etmiyor” görünür. 
Bellekte birikmiş özleyişler kaplar in-
sanın içini. “Suskunluklar takvim gün-
lerini ele geçirir.”  Büyükanne elindeki 
elmayı soyar, “bıçağındaki yalnızlıkla.”

Serkan Türk, bir dil ustası. Dilinin 
açımlama çekirdeğini iyi biliyor. Söz-
cükler, gösterdikleri duyguyu uyan-
dırmada, inceltmede, zenginleştirme-
de kendi yalınlıklarından öte rahatça 
sıçramalar yapabiliyorlar. Bu şairliği 
ile de ilgili sanırım. Ancak şiirindeki 
bilgece yalınlıktan ayrı bir yapı ve söz 
özgürlüğü görüyoruz burada. Serkan 
Türk, yaşanan geçmişin olup biten-
lerine, çocukluk yaşamı ve düşleri-
ne, düş kırıklıklarına, günlerin süre 
giden sıkıntı ve kayıplarına uğramış 
insanları nostaljik kaçışları ve küçük 
avuntularıyla, büyük bir sezgi, sevgi 

ve şefkatle anlatıyor. Bu cömertlik, es-
tetik bütünlük içinde bize bütün acı-
lara karşın yaşamın değerini, iyiliğini 
hissettiriyor. 

Yazarın beş kitabındaki öyküler 
kuşkusuz söz ettiğim tüm özelliklere 
sahip. Aynı tat, aynı gizem, aynı çeşit-
lilik ve ruh ama sonradan daha ayrın-
tılı bir anlatım yeğlenmiş. Dilin örtüsü 
biraz açılmış. Karmaşık iç dünyaların 
kapıları hafifçe aralanmış. Dilin akı-
cılığı içinde anlık olaylara, rastlantı 
ve karşılaşmalara dönük izler daha 
belirgin. “Ben” anlatı çoğunlukta. 
Belki bu yüzden yer yer yazarın ken-
di duruşunun çevresinde oyalandığı 
da oluyor. Aslında yazar, başkalarının 
yaşamıyla kendi yaşamı kadar barışık, 
usta bir gözlemci. Kişilerin anlık duy-
gu durumlarından yola çıkarak iç ve 
dış konuşmaları bir arada yansıttığı 
bölümlerle yokluğa, zorunlu ve zorlu 
yetinmelere, kadının güç ve çaresizli-
ğine incelikle değiniyor. Sylvia Plath 
ve Tezer Özlü üzerine kurduğu öykü-
ler can yakıcı.   

Serkan Türk’ün öyküleri zamanları 
birbiri içinde eritiyor Geçmiş, şimdi 
ve hayal edilen gelecek aynı anda aynı 
düzlemde bulunabiliyor. Böylece dün-
yayı, nesneleri daha canlı daha algı-
lanabilir kılıyor, bize daha içten daha 
dolu bir insani bakışı anımsatıyor. 

“İnsan neden en ufak şeyleri bile tutar 
belleğinde? İçinde sayısız oda ve ceviz 
sandığı… Unutmak, kuşkusuz bana 
göre değil,” diyor bir öykü kahrama-
nı. Sayısız oda ve ceviz sandığı! Yazar 
belleğinin geniş ve güzel tanımı tam 
da budur belki. Serkan Türk dünyaya 
oradan bakıyor, ilk kez bakıyormuş 
gibi taze ama görmüş geçirmiş gözler-
le ve öykülerine yaşamın türlü hâlle-
riyle dolu ömürler sığdırırken içimizi 
burkuyor.
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EGEMEN BERKÖZ
İLE SÖYLEŞİ

Abdullah EZİK

“Yazdığım şiir yaşamımın bir sonucu.”

Egemen Berköz, uzun yıl-
lar sonra yayımladığı yeni şiir 
kitabı Yalnızlık Tanımları ile 
şiire hâlâ nasıl bir tutkuyla 
devam ettiğini, aradan geçen 
onca zamana rağmen okuma 
ve yazmanın kendisi için na-
sıl bir arzu olduğuna dikkat 
çekiyor. Ereğli’den İstanbul’a 
uzanan hayat yolculuğu bo-
yunca birçok durakta soluk-
lanan, edebiyatı da kendisi de 
zaman içerisinde olgunlaşarak 
bugünlere ulaşan Berköz, az 
sayıda kitap yayımlamasına 
karşılık yaşadığı çağın önemli 
şairlerinden birisi olmayı ba-
şaran özel isimlerinden birisi.

Abdullah Ezik, Egemen 
Berköz ile yeni şiir kitabı Yal-
nızlık Tanımları, edebî serüve-
ni, yazmak ile kurduğu bağ ve 
yakın dönem çalışmaları üze-
rine konuştu.
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1963 yılında DTCF İtalyan Dili ve 
Edebiyatı bölümünden mezun oldu-
nuz ve uzun yıllar çevirmen olarak 
Cumhuriyet Ansiklopedisinde çalış-
tınız. Bu anlamda dünya edebiyatı 
ile yakından temas etme şansınız 
oldu. Öncelikle bu eğitim ve çevir-
menlik süreci size neler kattı? Bu 
ilk tecrübelerinizin sizdeki karşılığı 
nedir?

Çeviri yaptım, evet. Ama çeviri hiç-
bir zaman yaşamımı kazanma aracı 
olmadı. Bu bilinçli bir seçimdi. An-
cak Türkçe dışındaki dilleri ve ede-
biyatları tanımamı yalnızca İtalyan-
caya bağlamak doğru olmaz. Dünya 
dillerinde yazılmış pek çok klasiği 
Türkçe çevirilerinden okumayı yeğ-
lemişimdir her zaman. İtalyan klasik-
leri dışında elbet. Zaten bu klasikleri 
okumaya başlamam da İtalyancadan 
en az dört beş yıl öncedir. Ama, İtal-
yancanın çeviri alanında ilk adımları-
mı atmamı sağladığı doğrudur.

 
R. Durbaş, M. Öneş ve H. Aker’le 

birlikte çıkardığınız Alan 67 (4 sayı, 
1965) bugün hâlâ hatırlanan, birçok 
önemli ismin bir araya geldiği özel 
bir dergiydi. Alan 67, sizin için nasıl 
bir anlam ifade ediyor? Dört sayı çı-
kan Alan 67’nin serüveni üzerine ne 
söylersiniz?

Benim düşündüğüm ve arkadaşla-
rıma açtığım bir tasarıydı Alan 67. O 
yılların genç şairleri başlıca üç öbekte 
toplanıyordu. Şiirde toplumsalcılığı 
öne çıkaranlar, toplumsalcı görüşte 
olmakla birlikte şiirlerinde öne çıkar-
mayanlar ve sağ görüşte olanlar. Ak-
lıma hemen gelenler, ilk öbekte Ata-
ol Behramoğlu ile İsmet Özel; ikinci 
öbekte Refik Durbaş ve Haluk Aker; 
üçüncü öbekte ise Cahit Zarifoğlu. 
Ben ikinci öbekteydim. Düşündü-
ğüm, bütün genç şairlerin toplana-

cağı bir dergiydi. Adı onun için Alan 
oldu. 1967 yılında olduğumuz için 
de Alan 67 dedik anlayacağınız gibi. 
Dergi katılan bütün şair ve yazarların 
ortak parasal katkısı ve emeğiyle çı-
kacaktı. Ama ne yazık ki ikinci öbek-
tekilerin dışında ilgi görmedi, katılım 
da olmadı. Herkes kendi öbeğinde 
kaldı. Kendilerini kendi düşünceleri-
nin dışındaki bütün düşünce ve gö-
rüşlere kapadılar, tartışmaya bile ya-
naşmadılar. Katılım azlığı ve bunun 
doğal sonucu olarak derginin baskı 
giderlerini karşılama zorluğu nede-
niyle de ömrü kısa oldu. Aradan bun-
ca yıl (şu anda tam 55 yıl) geçtikten 
sonra da yazık oldu diye düşünüyo-
rum. Burada şunu belirtmemin de bir 
borç olduğunu düşünüyorum: Alan 
67’de düşünce aşamasından kapanın-
caya kadar yanımda olan ve benim-
le birlikte emek veren iki arkadaşım 
Mustafa Öneş ve Refik Durbaş’tı. 

Reklam yazarlığı ve editörlük si-
zin yaşantınızın önemli bir parçası. 
Uzun yıllar “Salı Kitapları”nın edi-
törlüğünü üstlendiniz. Aynı zaman-
da PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye 
Yazarlar Sendikasına da üyesiniz. 
Bu anlamda yazı ile hep iç içe ol-
duğunuzu söyleyebiliriz. Sizin için 
“yazmak” ve “okumak” nasıl bir an-
lam ifade ediyor? 

Önce şunu söylemem gerekiyor. 
50 yılı bulan, belki de aşan çalışma 
yaşamımda yazmak ve okumaktan 
başka bir iş yapmadım. İş yaşamım-
da böyleyken özel yaşamım da çok 
farklı geçmedi elbet. Okumak ve yaz-
mak her zaman zamanımın büyük 
bölümünü aldı. Buna, tiyatro, sinema 
ve sergi ve türlü sanat etkinliklerini 
katabilirsiniz. (Hastalıkla geçen ve 
evden pek çıkamadığım son birkaç 
yılın dışında elbet.) Bu son yıllarday-
sa başlıca uğraşım okumak ve ara ara 
da yazmak doğal olarak.

“Akşam” adlı ilk şiiriniz 1959’da 
Yeditepe dergisinde yayımlandı. 
O günden bugüne 60 yılı aşkın bir 
süredir şiir yazıyorsunuz. Bu süre 
zarfında şiirinizin kırılma noktaları 
neler oldu? Şiir ile 60 yıl nasıl geçti? 

Çok içinde olduğum bu konuda bir 
yorum yapmam zor. Doğru da olmaz 
gibi geliyor bana. Şiir yazma süreci, 
en azından bende böyle, önceden ta-
sarlanan bir süreç değil, kendiliğin-
den gelişiyor. Bazan aylarca kesiliyor, 
ardından bir yoğunlaşma gelebiliyor. 
Yaşadıklarıma, olayların akışına bağlı 
olarak.

“Kırılma noktası” konusuna gelin-
ce... Şiirimde kırılma noktası dene-
bilecek bir kesinti ya da bir keskin 
dönüş olmadı diye düşünüyorum. 
Aslında, yazdığım şiir yaşamımın bir 
sonucu. Anlatımı ya da yorumu de-
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miyorum. Yaşadıklarımın sonunda 
bende olan, bir anlamda kimyasal 
tepkimenin bir biçimde dışa vurumu 
diyebilirim belki.

Yeni şiir kitabınız Yalnızlık Tanım-
ları geçtiğimiz aylarda Ayrıntı Yayın-
larından çıktı. Bir önceki şiir kitabı-
nız Unutma!, 2004 yılında, 18 sene 
önce yayımlanmıştı. Şiir kitaplarınız 
arasında görece uzun süreler olduğu 
söylenebilir. Kitaplarınız arasında 
bu kadar uzun sürelerin olmasının 
nedeni nedir? (Paylaşmak veya daha 
az paylaşmak istemek mi yoksa şi-
irleriniz üzerinde daha uzun süreler 
çalışma arzusu mu?)

Sanırım bütün şairler gibi benim 
de yaşamımı sürdürecek parayı ka-
zanmak için yapmam gereken bir 
işim vardı. “Vardı” diyorum çünkü 
artık emekliyim. Ve bu iş zamanımın 
büyük bölümünü, zaman zaman ta-
mamını alıyordu. Yani bana kalan 
dolayısıyla şiire ayırabileceğim za-
man kısıtlıydı. Bu bir. Bir de ikincisi 
var. Ben şiiri “biraz şiir yazıyım” diye 
masa başına oturup yazmıyorum, şiir 
geldiği zaman kendini yazdırıyor... 
Her yerde olabilir... Otobüste, vapur-
da, yolda yürürken, hatta arkadaşlar-
la konuşurken... Ve her an... Bir kö-
şede bir kâğıt parçasına karalarsın... 
Sonra o şiir olur. Bu işte her yerde 
olabilir, masa başında da... Ama o şi-
iri yazmak değil, kâğıda geçirmek...

Yalnızlık Tanımları’nda yazımı 60’lı 
yıllardan bugüne dek uzanan, farklı 
dönemlerde kaleme aldığınız şiir-
lere yer veriyorsunuz. Peki kitabın 
konsepti nasıl oluştu? Bu kitapta bir 
araya getirdiğiniz şiirleri nasıl kale-
me aldınız, nasıl bir kompozisyonla 
Yalnızlık Tanımları’na dönüştürdü-
nüz?

Yanıtlarımdan kitabın başta bir 
“konsepti” oluşmadığını sanırım an-
lamışsınızdır. Varsa bir konsept şiir-
ler yazılıp bir araya getirildikten son-
ra belirmiş olabilir belki. Benim için 
kitabın konseptinin şiirlerin yazıldığı 
yıllardaki yaşamımın, daha doğru bir 
deyişle, benim olduğumu düşünüyo-
rum. 

Yalnızlık Tanımları’nda 68’den, bir 
zamanların Ereğli’sinden ve bugün 
artık var olmayan onca şeyden söz 
ediyorsunuz. Ereğli sizin yaşantınız-
da olduğu kadar şiirinizde de özel 
bir yer. Ereğli’yi sizin için bu kadar 
özel yapan nedir? Bir imgelem ola-
rak Ereğli’yi nasıl yorumluyorsu-
nuz?

Ereğli’den başlayalım. Ereğli, doğ-
duğum ve yedi yaşıma kadar yaşa-
dığım kasaba. (O zaman küçük bir 
kasabaydı, şimdi koca bir kent.) Bir 
çocuğun yedi yaşına kadarki etkilen-
melerini düşünün. İlk kez sevindi-
ğim, korktuğum, koştuğum, düşüp 
yaralandığım, hatta âşık olduğum 
yer... Bir anlamda, beni ben yapan, 
temelimi atan oranın havası, suyu, 
insanları, yaşamı... Ve bazı anılarım 
hâlâ çok canlı... Onca yıl bilinçaltım-
da kaldıktan sonra... Bir anda, sonun-
da şiirime girdi. Bu kaçınılmazdı ve 
oldu. 68’e gelince; hem Türkiye’nin 
tarihinde hem de benim özel tarihim-
de önemli bir yıl. Dönüm yılı da de-
nebilir. Türkiye için 68’in önemi bili-
niyor: Ülkenin o yıllarında etkili olan 
ve bu etkisi değişik biçimlerde bugün 
de süren öğrenci olayları. Benim için-
se; 68 yılı özel yaşamımda köklü bir 
değişimin gerçekleştiği yıl desem sa-
nırım yeter.

Şiirlerinize biçim veren temel me-
selelerden en önemlisi belki de sizin 
kendinize has olan duyarlılıklarınız. 

Öfkenizi, hüznünüzü, kırılganlıkla-
rınızı ve tüm düşüncelerinizi kendi 
duyarlılığınız ile dile getiriyor, işli-
yorsunuz. Sizin için bu duyarlılığın 
kökeni nedir? 

Duygularımı, düşüncelerimi ken-
di duyarlılığımla dile getirmemden 
daha doğal ne olabilir? Her şair, her 
sanatçı için geçerli değil midir bu 
söylediğiniz? Benim duyarlılığımın 
kökenine gelince; bunun temelinde, 
kendimi baskı altında duyumsadığım 
çocukluğum olduğunu düşünüyo-
rum. Ve bu çocukluk ve ilk gençlik 
boyunca kendimi yine baskı altında 
duyumsadığım özellikle orta öğretim 
yıllarım, edebiyat dışındaki bütün 
dersleri angarya olarak gördüğüm ve 
ilgi duyamadığım o sıkıntılı yıllar da 
önemli... Hâlâ anımsadıkça karaba-
san gibi geliyor bana o yıllar... Bütün 
bu benden, yapımdan kaynaklı sıkın-
tılara, engellere karşın liseyi bitirip 
kendimi üniversiteye attıktan sonra 
rahatladım. Hele de ailemin istediği 
Teknik Üniversiteye değil, kendi seç-
tiğim yere girdikten sonra... Bu, ya-
bancı bir dil öğreneceğim, edebiyatla 
ilgilenebileceğim ve tiyatroları, ope-
rayı, iyi filmleri, konserleri izleme-
me de olanak veren, zaman bırakan 
bir bölümdü. O nedenle, üniversite 
yıllarım, kendimi bulduğum, mutlu 
yıllarım oldu diyebilirim.  

Bu kitapta yer alan şiirlerinizde 
farklı biçimsel denemelere de giri-
şiyorsunuz. Bu anlamda daha yeni, 
yenilikçi denemeler içeren yapısal 
bir durum söz konusu. Peki şiirde 
biçim sizin için nasıl bir anlam ifa-
de eder? Yalnızlık Tanımları’ndaki 
biçimsel denemeler üzerine ne söy-
lersiniz?

Ben şiirin biçimini şiirin kendisinin 
belirlediğini düşünüyorum. Hiç ön-
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ceden şu biçimde şiir yazayım ya da 
bu şiiri dörtlüklerle, şunu üçlüklerle 
oluşturayım, şu şiir bölümsüz olsun, 
kesintisiz olsun diye düşünmedim, 
düşünmem de aklıma bile gelmez. İlk 
şiirlerimden beri böyle bu. Yazmaya 
başladıktan sonra, şiir kendi belirler 
biçimini. Yalnızlık Tanımları’ndaki şi-
irler de doğal olarak böyle oluştular, 
yazıldılar. Aslında, bende şiir kendini 
yazdırır da diyebilirim. 

Anılar, bu şiirlere biçim veren bir 
diğer önemli konu. Kişisel yaşantı-
nız, tanıklıklarınız, anılar, Yalnızlık 
Tanımları’nın oldukça önemli bir 
yanı. Geçmiş ve anılar, bu kitapta 
sizi nasıl besledi? Bu kitapta yer 
alan otobiyografik unsurların, konu 
ve olayların sizdeki karşılığı nedir?

Her şiirde bir yaşantı, yaşamımdan 
bir an, belki bir kesit ya da bir kişi 
düşlemime gelmiş ve sözcüklere dö-
külmüştür. Yazım ya da şiirin oluşma 
süreci boyunca o olguyu yaşarım, 
yaşamışımdır. Bu olguları ya da ya-
şanmışlıkları toplayıp bu toplama 
baktığımda ise bunların ortak özel-
liklerinin “beni ben yapmaları” oldu-
ğunu görüyorum.

Son bir soru olarak, yalnızlığı na-
sıl tanımlarsınız?

İlk üç kitabımdan seçtiğim şiirle-
ri bir araya getirdiğim bir kitabım 
çıkmıştı yıllar önce, galiba 1985’te, 
Adam Yayınları’ndan: Yalnız ve Bir-
likte. Bu kitabın adı, sorunuza yanıt 
olabilir belki, ne dersiniz?

Yalnızlık olmasa şiir yazılamazdı. 
Ama birliktelik olmasa da yazılamaz-
dı şiir.

kâbus getirir sana korkular, şiire sarılırsın
geceye düşen karanlıksın uyuduğunda
uyandığında sabahın değişmeyen hali
aklının ettiği büyük tehditleri takmasan da
tüm mevsimlerde yaprakları dökülen aynı ağaçsın
 
yeşerdiğini düşündüğün boşlukta
yaranı beceriksizce sararsın
çok acıklı bir biçimde çakılıp kalırsın
kalbinin ettiğini sanırsın olanları
içinde bulunduğun kötülüğü onaramazsın
olan biteni değiştirip kaçmaya çalışırsın
peşini bırakmayan rüyalara uyanırsın
anlarsın ki bir ateşin etrafında oturmakmış ömür
ıskaladığın nedenlerin nedenine ah çekersin

şafağın ötesinde bir şafak ararsın
kalbinin berisinde bir kalp
dağların ardında uçan bir kartal
nehrin kenarında bir turna
korkunun içinde küçük bir adamsın
defterinde şiir
şiirin ahenginde sesin
ve sesin her zaman aynıdır
duyacağın sesin tınısı kapından döner
söze sığınırsın
çelişkiler gönlünde derin kesik olur
tutkularına karışır
uzaklara,
çok uzaklara,
iyi olduğuna inandığına,
talihine göz kırparak bakarsın
işin kötüsü bu şiir burada biter
ve sen sende yitip gidersin.

Ateşin Etrafı
Özgün E. BULUT

18 
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Yedi asır yedi iklim yedi gün aşkıyla yüzleşmeye 
çalışıyormuş da meğer ta o günmüş bütün cesareti… 

Bütün cesareti onca yıl yüreğinde biriktirdiği aşkı 
köpürmeye başlayıncaya, köprüye varıncaya kadar-
mış…  

Aşkı taşımak ve aşkla yüzleşmek cesaret ister.
Köprüyü tamamen görecek kadar uzaklıkta durdu, 

nehir kenarına çömeldi, fakülteden mezun olduktan 
sonra eline almadığı tabakasındaki sarı kız tütününü 
çıkardı, Kâğıdı-Şam’ın içine eski alışkan parmakla-
rıyla sigarasını sardı, muhtar çakmağının aleviyle 
yükselen dumanla birlikte büyülenmiş de donmuş 
insan hâlini aldı. Bir insanın yüreğinin sızlaması gibi 
Taş Köprü’nün kemerlerinin birine bakışını gizledi. 
Saatlerce o insanı delen uzun kirpiklerinin altındaki 
kara gözlerini ayırmadan baktı baktı daldı gitti. 

Sen ne biçim insansın Köpüren… 
Onu tanıdığın günden sonra her gece rüyanda gö-

rüyor sevişiyorsun. 
Tanıdığın günden sonra her an onu düşünüyor-

sun, onu düşündüğünde de nefesin kesiliyor, yine de 

düşünüyorsun. Bir parkta el ele geziniyor, yazdığı şi-
irleri bağıra çağıra okuyorsun...  Uzaklara, çok uzak-
lardaki deniz kıyılarına gidiyor, kumsalda saatlerce 
yalınayak yürüyor, kumların üzerine adını yazıyor, 
dalgaları kovalıyor, yüzüyorsun... Sabaha karşı güne-
şin doğuşunu seyrediyorsun.

Onunla parka gidiyor, çocuklar gibi salıncaklara 
biniyor, kaydıraklarda kayıyor, uçan balon alıyor, 
uçurtma uçuruyor, elmalı şeker yiyor, o pos bıyıkla-
rına kırmızı şeker yapıştırıyorsun... 

Uyumak istemiyorsun. Uyuduğunda da uyanmak 
istemiyorsun. Hatta uykuyu bir uyuşturucu bağımlı-
sı gibi istiyorsun. Her gün uyumak için gecenin bir 
an önce olmasını, bir gece yarısı, küçük bir kasaba-
nın tren istasyonunda uzun süredir görmediğin bir 
sevgiliyle buluşacakmış gibi bekliyorsun... 

Onu bir an düşünmediğin zaman yüreğinde bir 
şey kopuyor, bir şeyin eksik olduğunu hissediyor, 
sağa-sola bakınıyor, birden o boşluğun farkına varı-
yor, yeniden düşünmeye başlıyorsun. Başlayınca için 
geçiyor, mayışıyor, rahatlıyor, yüzüne bir gülümseme 

TAŞ SIZLAR YA DA 
KÖPÜREN’İN AŞKI

Adnan GERGER

Senin sevgin; bir düşün öncesi 
ve bir ömrün sonrası… 
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yayıyorsun. Uykuyu da bunun için isti-
yorsun. Devamlı bir uyuma hâlini…

 Her sabah her akşam ve her saat Taş 
Köprü’de sevdiğin kadını arıyorsun. So-
nunda ışıklar içinde sevdiğin kadını gö-
rüyorsun. Birbirinize kenetlercesine sarı-
lıyorsunuz. Kadına “Beni yeni bir hayata 
bağladın. Haydi, bana sevgini öğret.” di-
yorsun. “Çünkü sen benim hayatımsın. 
İkinci ve yeni bir hayatım ama gerçek 
hayatım.”

Sonra ne olduysa, o günden sonra rü-
yaların değişti. 

Her sabah ve her akşam ve her saat 
sevdiğin kadının, dünyanın en güzel ka-
dınının Taş Köprü’de o son hâlini görü-
yorsun. Sana koşarken… Yaklaşırken… 
Sarılırken… Tam sarılacakken…

Zangır zangır titriyorsun, dudakların 
kuruyor, boğulur gibi oluyorsun, sağa 
sola çırpınıyor, sevdiğinin adını bağırı-
yorsun, sesin çıkmadığını anlayınca tam 
bir teslimiyet içindesin, her şeye boş veri-
yor anlıyorsun ki tam ölmek üzereyken 
bir nefes patlamasıyla birden uyanıyor 
hayata yeniden dönüyorsun. O boğulma 
hâlinden son anda kurtulmak istemiyor-
sun ama kurtuluyorsun. Yaşadığın hayat 
cehennem, lanet ediyorsun. 

Hiçbir insanın başına ömründe böyle 
şey gelmemişti, gelemezdi, gelmeyecekti.

Sözlerini bitiremedi. 
Fısıldar gibi sordu, “Sence bu öyküyü 

nasıl tamamlamalı?” 
Yine daldı gitti.  
Köpüren’in iç sesi, adamın yüreğinin 

içine taşkın bir sel gibi aktı. Ancak ada-
mın yüreği sımsıcaktı. Adamın iç sesi, 
konuşmadan önce son derece kararlı bir 
şekilde ve aynı sevecenlikle adamın yüre-
ğinin içine bakmayı sürdürdü. 

Köpüren’in iç sesi, adamın duymak 
istediği, paylaşmak istediği sözlerin neler 
olduğunu biliyordu. Sesini yükseltti. 

“Ateşin ateşe kavuşması gibi yan yana 
yansınlar. Hayatın ikisi için eskisi gibi ak-

maya devam etmesi ikisinin ölümüdür.”
“Ama gelelim günlük yaşamın içindeki 

gerçek duruma. Şayet bu bir durum tes-
pitiyse, o zaman öykü bilinmeyen denk-
lem boyutuna taşınır. Ama yine de denk-
lemin formülü bellidir ve söylenebildiği 
kadar: Böylesine seven ve sevilen biri ya-
şıyorsa, öykünün dışında değildir. Çün-
kü öykü aşkın içinde, o da senin içinde. 
Senin içinde ama senin bu aşkın roman-
tikse ya da platonikse diye bir belirleme 
yapmadan ayaklarının seni götürdüğü 
yere gitmelisin. Ona onu istediğini söyle. 
Kendi ömrünün böyle bir aşkı taşıyacak 
zamanı olmadığını, kalmadığını söyle. İlk 
fırsatta.” 

“Ama yine de düşündükçe aklıma 
başka kaygılar gelmiyor değil hani. Bu 
öykünün birçok yorumu ve farklı birçok 
gelişmesi olabilir. Öncelikle açık yürekli-
likle şunun bilinmesi gerek. Yani bu öy-
küde kadın mutlu ederken adam da mı 
mutlu olsun? Yoksa Köpüren bir zamane 
entelektüeli olsun da ona azıcık acı mı 
çektirelim ya da ne o kadın ne de adam 
bizim hiçbir şeyimiz olmasın da sadece 
sıradan bir öyküleri mi olsun? Yoksa ço-
luk çocuğa karışmış evli insanların ken-
disine bile itiraf etmeye çekindiği, inkâr 
edilen, günah ve tabu sayılan yasak aşk-
ları neden yaşayamadığını gözler önüne 
mi serelim? Dikkatini çekerim. Anlıyor-
sundur beni ama yine de söyleyeyim, ben 
sıradan ihanetlerden, aldatmacalardan 
bir-iki günlük şehvet kokan ilişkilerden 
bahsetmiyorum.”

Köpüren, kendi iç sesini artık can kula-
ğıyla dinliyordu. İç sesi, sesine karşılıksız 
seven ve sevgisi için her türlü özveriyi 
yapmaya hazır bir insanın tınısını takına-
rak konuşmaya devam etti:

“Ama ben bir iç sesim. Ben senin sesi-
nim. Bana güven. Hiçbir kadın böylesine 
sevgiye kayıtsız kalamaz. Kalmamıştır 
da. Kapıyı açarsa o, şaşıracak, sevinecek, 
içindeki çocuk ortaya çıkacak ve ömrü 

boyunca böyle bir ânı yaşadığı için hem 
mutlu olacak hem kendisiyle gurur du-
yacak. Haydi, sen kapını açmaya hazır-
lan, o kapıyı çalacak. O kadın, ölümü 
yenerek sana gelecek. Gelmeli. Ve o sana 
geldiğinde kolay kolay sıradan insanların 
yapamadığını yaparak gelecek. Sana ge-
lirken bir bahar gibi gelecek. Yaşama ait 
bütün deneyimlerle. Bir tanrıça gibi…”

Köpüren, iç sesini bir soruyla kesti, 
“Peki, o kadın ve adam, ‘neden bekledik?’ 
sorusuna yanıt aramak için birbirini se-
vince koşulsuz, sorgusuz birbirilerine ait 
olacaklar mı? Hem kadın hem adam, ha-
yatları boyunca tatmadıkları duyguları, 
hisleri yaşabilecekler mi? Kadın kendini 
özgür hissedecek mi, adama? Yani adam, 
kadına her zaman özgür olduğunu da 
hissettirecek mi?” 

Köpüren, daha birçok sorusu varmış 
da vazgeçmiş gibi aniden sustu. Derin bir 
iç çekti. Susmuş muydu, yoksa sokakla-
rını yitiren bir şehirde sessizce çığlık mı 
atıyordu belli değildi. Karanlık bir sokak-
ta saklambaç oynarken sobelenmiş ço-
cuğun çaresizliğiyle konuşmaya yeniden 
başladı. Yanıtını aradığı soruları, kendi 
kendine söyleniyormuş gibi iç sesine so-
ruyordu.

“İç sesim! Senin bilmediğin sana söy-
lemediğim başka şeyler var. Birincisi, 
öyküdeki adam o kadını gerçekten sevdi. 
Onların öyküsü adamın bir gün tüm ce-
saretini toplayarak dünyalar güzeli o ka-
dına ‘seni seviyorum’ demesiyle başlıyor-
du, zaten. Üstelik bir otel odasında…”

“Kadın, bir hayattan damıtılan bu sev-
giye şaşırmıyor, çünkü geçmişinde nice 
erkekler tarafından kullanılmış. Bedeni 
de ruhu da. En acımasız şekilde, en çir-
kin şekilde... İlginç olan bu kullanılma-
yı kendisi de istemiş. Cinsel arzuları ve 
ruhu ta küçük yaşlardan itibaren başka 
erkekler tarafından sömürülmüş farkın-
da olmadan. Bunu açık dille anlatacağı-
na geçiştiriveriyor adamı. ‘Ya sen, hazır 
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mısın bana?’ diyor. Kendisini sevdiğini 
söyleyen adama bir sınava çağırır gibi 
toplumun değer yargılarına ilişkin kay-
gılarını bir bir dile getirmesi bile adam 
için umut oluyor. Adam ona hak veriyor. 
Sonuçta bunun şimdiye kadar yaşanma-
mış bir ilişki olacağını biliyor. Hem ikisi 
de yüreklerine artık söz geçiremeyecek-
lerini de gayet iyi biliyorlar. Ve bir araya 
geldiklerinde kadın ve erkek de şimdiye 
kadar olmadığı şekilde özgür olduklarını 
sanıyorlar ama yanılıyorlar. Buna rağ-
men, aldanışlarına rağmen adamın ona 
duyduğu saygı daha çok büyüyor. İkisi 
de sevişir gibi mutlu oluyorlar. Bir daha 
tekrar kabuklarına çekilmeyeceklerini 
ikisi de biliyorlar, artık.”

İç ses de yanıt verdikçe, Köpüren dört 
elle sarıldığı beklentilerinin her an bir 
rüzgâr tarafından alınıp götürüleceği 
korkusuna kapıldı. Burukluğu yüzüne 
de yansıyan Köpüren yine de şizofrenik 
takıntılarla sorularını sessizce ve durma-
dan yineliyordu. Köpüren, kadının anlat-
tıklarının altında yatan o kadim çelişkiyi 
çoktan anlamıştı, anlamıştı da anlamaz-
dan gelmişti. İç ses de öyle… Köpüren’e 
yanıt verdi.

“Bence sen ve sevdiğin ama sevdiğini 
yalanla bezeyen kadın bu aşk öyküsünün 
çok iyi kahramanı olabilir. Çünkü bu 
öyküde fazlalık olan her aşk öyküsünde 
eksik olan bir şeydir. Fazla olan, yazarın 
yıllarca büyük sabırla ve emekle tek taraf-
lı aşkını yaşarken çektiği özlemlerinin ve 
acının kimsede olmadığıdır.”

“Senin aşkın, bir emek verilerek ya-
şanan bu sevgiden herkesi haberdar 
etmede zorlanabilir. Çünkü bu seni il-
gilendiren hatta kıskandıran bir sondur. 
Kafanda sonuç -ki her zaman her sonuç-
tan kendisi de korkar- çok bildik, top-
lumun her zaman arzu ettiği, ağzından 
salyalar akıtarak iştahla beklediği sonuç-
tur. Sen sevdiğine kavuşamazsın, aşkını 
yaşayamazsın, ömrünün sonuna kadar 

aşkını bir sır gibi saklarsın. Kahredersin, 
yaşadığın sürece kahredersin. Bilirsin ki 
sen olmasan kadın bir başka erkeğin kol-
larına atılmaya hazırdır.”

Köpüren, artık öykünün sonuna gelin-
diğini anlıyordu. İç sesi, diliyle dudakları-
nı şuh bir şekilde yaladı.  Susamıştı. Uzun 
süredir masanın üzerinde boş duran bira 
bardaklarını yeniden doldurması için 
garsona işaret etti ve dolu bardaklar ge-
linceye kadar suskun kaldı. Kallavi bira 
bardağından bir yudum aldı. Doymadı. 
Kafasına dikti. Su içer gibi birkaç yudum 
aldı.  Köpüren’in bir tabağın içinde artık 
bitmekte olan tuzlu fıstıkların arasından 
iyi olanları seçişine gözü takıldı. Köpü-
ren’le, iç sesi aynı anda göz göze geldiler. 
Bakışları çarpıştı. Köpüren konuşmak is-
tedi, ikisi aynı anda ağzını açtılar. İç sesi 
daha önce davrandı. Acımasız bir bilge-
nin tavrıyla sorusunu patlattı:

“İmdi, hangi sonuç bu aşkı tamamla-
yan bir sonuçtur, sence? 

Köpüren, iç sesindeki bu tavır deği-
şikliğine anlam veremedi ama etkilendi. 
Tamam, kaç bardak bira içtiğini hatırla-
mıyordu, esrikti ama hemen kendini to-
parladı.  İç sesini, büyük bir olgunlukla 
dinlemeye devam etti:

“Öykü var olanın yansıması değil mi-
dir? Üstelik bu öykü, dünyanın en güzel 
kadınına senin aşkını anlatması bilinciyle 
yaşanmıyor mu? Üstelik bu aşk, dün-
yanın en güzel kadını için senin hayata 
meydan okumalar tarihin değil mi? Ola-
bildiğince duyarlılıkla. Hiç abartı da yok. 
Hatta bu öyküyü yaşamak için, onun için 
hüzün harcamaktan, kendi hayatındaki 
neşeyi de küstürmüyor musun? Bunca 
yıl ödediğin bedelin karşılığı bu demeden 
sevmedin mi? Bana sorarsan, toplumsal 
kaygılarla baş etmeniz ve kendiniz için 
yaşamanız gerektiğine inanıyorum. Kor-
kaklık, bir sevgiyi özlemeyi ve onu düşle-
meyi seven insanın yüreğindeki duygula-
rına tercih edilir mi sence? Dikkat ediyor 

musun? Ben hem o kadın için hem senin 
için konuşuyorum artık.”

Köpüren, dertleştiği iç sesini okşayan 
sözlerini sona bırakmıştı.

“Merak etme, senin söylemeye çalış-
tıklarını çok iyi algıladım. Neler söyle-
meye çalıştığını… Bu aşkın, istediğimi 
istediğime yaparım diye bir zorunluluğu 
mu var? Bu nedenle mi, bu aşk; bana ‘Bu 
kadar çok seversen her türlü acıya da kat-
lanırsın’ demek istedi. İyi de aşk benden 
neden intikam alsın? Niye çıkardı karşı-
ma o kadını? Neden?”

Köpüren’in iç sesine anlattıkları sanki 
giderek büyüyen bir heyelandı, bir he-
saplaşmaydı aşkla. Her bir sözüyle aşk 
biraz daha eziliyordu. Adam, sevdiği ka-
dınla yaptığı gibi aşka da meydan okurca-
sına konuşuyordu: 

“Tamam, acım; bir kör mağarada kırk 
yıl yaşayan bir çilekeşin bir kez olsun 
güneş ışığına çıkıp bir kerecik de olsa o 
sıcaklığı hissetmek için bir kırk yıl daha 
kör mağaraya geri dönmeye razı bir sev-
dalının acısı. Tamam, aşkın bu duygula-
rını anlıyorum. Aşkın beni her türlü acıyı 
çeken, seven bir insanın rolüne layık gör-
mesi de önemli değil. Aslında bu aşkımın 
o kadında anlamı da hiç olmadı, biliyo-
rum.  İşte sırf bu nedenle bu aşkın bana 
biçtiği rolü kabul etmeyeceğim. Benim 
bu kadar sevgi yükümle elbette bu aşk 
öyküsüyle yüzleşmek en doğal hakkım. 
Bana neye mal olursa olsun.”

İç sesi, Köpüren’in bu kararlılığını his-
sedince ürktü. Kim ürkmez ki, aşka mey-
dan okuyan birisinin, kocaman sevdalı 
bir insanın aşkla olan çelişkisini bu kadar 
açık yüreklilikle dile getirmesinden… 
Bunun farkına varması o kadar kolay 
mıydı?  

Aniden bir şey oldu. Köpüren kekele-
meye, taş sızlamaya başladı. 

Kadın, Taş Köprü’de artık yoktu. 



22

ELVAN KAYA AKSARI 
İLE SÖYLEŞİ

 Gökçe ÖZDER

“Sanat, olanca vakaya katlanmayı sağlar.”

Elvan Kaya Aksarı, At Sancısı 
romanıyla Everest Yayınları İlk 
Roman Ödülü’nün ardından 
Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf 
Özel Teşvik Ödülü’ne değer 
görüldü. İkinci romanı Saatçi 
İbrahim Efendi Tarihi’yle farklı 
bir yazım kanalına girdiğine 
işaret eden Elvan Kaya Aksarı 
genç bir yazar olmasının ya-
nında şimdiden yazdıklarıyla 
adından söz ettiriyor. Elvan’la 
Saatçi İbrahim Efendi Tarihi’n-
den yola çıkarak tarih, hatırla-
ma, unutma, kurmaca, tasarım 
gibi konu ve kavramlar etrafın-
da bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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İlk kitabın At Sancısı tam anlamıyla 
klasiklere öykünen bir romandı. Saat-
çi İbrahim Efendi Tarihi ise postmodern 
oyunlarla çevrili, teknik açıdan çok daha 
farklı bir metin. Yazınsal dünyandaki bu 
değişikliği neye bağlayabiliriz? Bundan 
sonrası için planın ne?

At Sancısı yazarlık yolundaki Milyon 
Taşı idi. Onda zarftan değil, mazruftan 
mesuldüm. Binlerce senelik tahkiye gele-
neğinde neler yapabileceğimi görmek için 
yazdım ve hatta bunun için yarışmaya ka-
tıldım. Dil hâkimiyeti, makul ve mantıklı 
bir âlem kurabilme meziyeti, derinlikli 
karakterler ve nitelikli diyaloglar oluştu-
rabilme yeteneği her şeyden önce geliyor-
du. Mecelle’den beri hukukta bir kaide 
vardır: Usul, esastan mukaddemdir. Bir 
dava evvela usulden incelenir. Edebiyatta 
bilakis esas, usulden daha mühim olsa ge-
rektir. Teknik ya da hurafelerin lezzetleri 
diyebileceğimiz oyunlar, kurgunun tadı 
tuzu varsa bütün bir metni berkitir. Ye-
mek yapanlar için bir el lezzetinden bah-
sedilir ki sanırım bu bizim lügatımızda 
üsluba karşılık gelir. Bu hâlde konu da ye-
meğin malzemesi hükmündedir. Teknik? 
Saatçi İbrahim Efendi Tarihi’nde tabiri ca-
izse kendi mutfağımı kullandığım için or-
taya böyle bir eser çıktı. Kapağından kün-
yesine, dizgisinden görsel dipnotlarına 
kadar bütün süreçlerde dahlim olmuştur. 
At Sancısı’nda ise kapakta kağnı tekerleği 
(fayton tekerleği bile değil) vardı. Hürri-
yetin tadını aldığım için bundan sonrası-
nın da böyle geleceğini tahmin ediyorum. 

Kitabın metne içkin tasarımı Ali Ke-
rem Morgül’e ait. Sen de her fırsatta 
Ali Kerem’in hakkını veriyorsun. Sanı-
rım sadece senin yönlendirdiğin ve Ali 
Kerem’in eyleme geçtiği bir durum yok 
ortada. Birlikte, daha kolektif bir iş var. 
Bu süreçten biraz bahseder misin? Bir 
tasarımcıyla birlikte metni kurgulamak 
nasıl bir şey?

Ali Kerem en başta bu romanı yazma-
ya ikna eden kişi. Bu da yetmezmiş gibi 
romanı inşa ederken dokunuşlarıyla ro-
mana bambaşka bir yol açtı. Ali Kerem’le 
tanıştığımızda kendisinin bir yayınevi 
vardı, sahaftı, tasarımcıydı oydu buy-
du. Benim ise henüz bir kitabım yoktu. 
Her şeyden önce o sohbeti kurabilmek 
önemliydi. O yüzden farklı bir tasarımcı 
ile bunca kurguyu yapabilir miydim, bi-
lemiyorum. Dediğin gibi doğrudan bir 
yönlendirme olmadı. Tamamen beyin 
jimnastiği yaptık. Bir yerde buluşup sa-
atlerce SİET üzerine laflıyorduk. Kapak 
tasarımı zaten ortada ama kitap boyutu 
Vacilando’nun diğer kitaplarından farklı 
oldu. Yazı yüzünü metnin muhteviyatına 
uygun seçti. Künye kısmını iç kapakla 
birlikte görsel bir şölenle verdi. Gravürü, 
vinyeti, görsel dipnotları derken romanın 
haklı hissedarı oldu. Roman basılınca bir 
boşluğa düştük. O süreç öylesi keyifliydi.    

Kitabın “Uzay-zamanda Dolaşan Söy-
lentiler” başlıklı bölümü diğer kısımlar-
dan biraz ayrılıyor. Temelde devlet me-
murlarını anlattığın ve bir çeşit ironiyle 
yerdiğin bir bölüm burası. Doğrusu ki-

tabın geneline baktığımızda da kurguya 
doğrudan katkısı olmayan, hatta zorlar-
sak “teknik açıdan” kusurlu bir kısım. 
Romanında bu türden bir bölüme yer 
vermendeki temel motivasyonu konu-
şalım mı?

Bu romanda aslında Gogol’ün Palto’su-
nun izlerini görmek mümkün. İbrahim 
Efendi, Akakiy Akakiyeviç’i andıran bir 
karakter. Devlet mekanizması karşısında-
ki naçar küçük insanı temsil ediyor. Peki, 
adına devlet dediğimiz o büyük mekaniz-
ma nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyor ve na-
sıl hareket ediyor? Romanda bunun altını 
doldurmak ve günümüzdeki herhangi 
bir devlet dairesine kulak misafiri olmak 
istedim. Devlet de insanlardan müteşek-
kil. Ama nasıl insanlardan? O yozlaşmayı 
vermesem eksik kalacaktı. Palto, “Dev-
let dairelerinden birinde…” diye başlar. 
Devlet dairelerinden birindeki görünmez 
örümcek ağlarını verme istemi zaten 
olayları kendi matematiği içinde ironik 
bir hâle sokuyor. “Pavyona düşmek” diye 
bir deyiş vardır hani, anlatıcı o pavyonun 
kılcal damarlarına sızmayı başaran bilgiç 
bir tipti.  

Kitabın geleneksel metinlerde gör-
meye alışkın olduğumuz türden, yer 
yer fazla “müdahaleci” diyebileceğimiz 
bir anlatıcısı var. Bu türden anlatıcının 
modası çoktan geçti sanıyorduk. Bu 
anlamda anlatıcı “eski”yken anlatının 
bugünde geçtiğini görüyoruz dahası. Bu 
tercihin sebebi neydi? Bir nevi “tarih ki-
tabı” olarak kurguladığın bu metni daha 
silik bir anlatıcı yoluyla anlatmak neyi 
değiştirirdi? Anlatıcının “eski” dille ya-
zıp anlattığı olayın bugünde geçmesini 
neye bağlayabiliriz?

Saatçi İbrahim Efendi Tarihi, merkezine 
ve hatta başlığına alelade bir insanı koyan 
hümanist bir tarih kitabı. Kapağından iti-
baren bu hava esiyor. Tek ciltte toplanmış 
ve belirli bir kronolojiyle ilerleyen bir ta-
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rihçe. Bilhassa Ali Kerem böyle bir intiba 
uyandırması için epey kafa yordu. Ama 
burada resmi bir tarih yok, lise müfredat-
larında adı geçmeyen bir karakterle karşı 
karşıyayız. Bu yüzden soğuk bir lisanla 
yazılan ve otuz kuponla gazete eki olarak 
satılan ansiklopedilerin lisanını kullana-
mazdım. Bundan mütevellit, anlatıcı kita-
bın konseptine uygun olarak Herodotvari 
bir üslubu tercih etti. Ondan Ranke gibi 
yazmasını beklemek romanın tadından 
tuzundan kısmak olurdu. Marco Polo 
yahut İbn Battuta’da bizi cezbeden ne ise 
anlatıcının meşrebine onları sindirmeye 
çalıştım.   

Bir tarih kitabı gibi tasarlanmış, “bel-
gelerle” tanıklatılmış, okuru kurgu-ger-
çek ikileminde bırakmaya zorlayan bir 
metin Saatçi İbrahim Efendi Tarihi. Bana 
sorarsan ilk kitabın At Sancısı’nın da 
bu kadar baskın olmasa da benzer bir 
yönü vardı. Walter Benjamin “Geçmişi 
tarihsel olarak kurmak ‘onu gerçekten 
olmuş olduğu gibi’ tanımak değil, tehli-
ke ânında birden parlayıveren anıyı ele 
geçirmektir,” diyor. Peki senin geçmişle, 
tarihle alıp veremediğin ne? Sence kur-
maca, tarihin neresinde?

İnsan çelişkili ve çekişmeli bir varlıktır. 
Diğer canlılarda çekişmeyi görebilirsiniz 
ama çelişkiye şahit olamazsınız. Çeliş-
kiler de nihayetinde diyalektiği yaratır. 
Tarih, diyalektik bir bibliyografyadır. Ben 
resimde bile insandan arındırılmış peyzaj-
lardan, natürmort çalışmalardan ziyade 
içinde insanın aktığı şehir hayatı pasajla-
rını severim. Sözgelimi Edouard Cortes’i 
severim zira resimlerinde insan vardır, di-
namizm vardır, o an zuhur eden tarih var-
dır. Romanın bir yerinde İbrahim Efendi 
muhatabına şöyle der: “Ya on binlerce 
senedir insanoğlu ne yapabildi? Onun da 
hakkını yememek lazım, evrenin zama-
nının karşısına tarihle dikilebildi. Tarih 
sayesinde uzaydaki bütün âlemleri kendi-

sine oyuncak kıldı. Hâkimiyet tarih saye-
sinde insanın eline geçmiştir ve bu işin de 
en kötü tarafı, tarihi de hâkim olanların 
yazmasıdır.” Peki varolagelen hegemonik 
tarihin karşısına neyle dikilebilirdik? Sa-
natın pasifist direnişi bu bakımdan kıy-
metlidir. Bütün sanatlar ve elbette edebi-
yat bize kuş gibi ezberletilen resmi tarihi 
büker, yoğurur, yeniden inşa eder ve hiç-
bir şeye yaramıyorsa bile tahammül gücü 
verir. En basitinden her acıya bir türkü 
yakılmasının sebebi budur. Sanat, olanca 
vakaya katlanmayı sağlar.

Kitabının ana kahramanı İbrahim 
Efendi’ye kitabı ulaştırmışsın duyduğu-
ma göre. Tepkisi ne oldu?

Müt-hiş-ti. Ziyadesiyle mutlu oldu. 
Uzun uzun konuştuk. Kitap için ayrıca 
memnun oldu. Kitap okumadığımız için 
modern dünyanın 300 sene gerisinde 
olduğumuzdan, 40-50 senenin telafi edi-
lebilir olduğundan ve fakat üç asrın bize 
insanlığa karşı mahcubiyet yarattığından 
bahsetti. Kendisi Darülaceze’de kalıyor la-
kin hâlâ döneceğini düşünüyor. Bu etki-
leyiciydi. Tamir takımlarını, alet edevatını 
muhtara bırakmış da gelmiş çünkü bu-
nun geçici bir ayrılık olduğunu düşünü-
yor. Bu müşkül durumuna rağmen kendi 
hayatından yakınmak yerine toplumla 
ilgili derin tespitler yapıyor. Gazete ko-
leksiyonculuğuna devam ediyormuş ve 
iyi bir gazete koleksiyonunun lise dengi 
bir okulu bitirmekle eşdeğer olduğunu 
söyledi. Geçmiş hayatından bahsetti. Ki 
onlardan yararlanırsam geriye doğru sey-
reden birkaç ciltlik SİET serisi çıkabilir. 
Kafası yeni kurulmuş bir Seiko saat gibi 
tıkır tıkır çalışıyor. Bertrand Russell’in 
İnsanlığın Geleceği isimli eserini herke-
se tavsiye ediyor. Yağlı tuzlu yemeyerek, 
tütün alkol kullanmayarak karaciğeri 
yormadığını, bu yüzden dinç olduğunu 
söyledi. Selamını da bu vesileyle bütün 
okurlara iletmiş olalım. 

Birkaç sene arayla iki romanın yayım-
landı. Bu arada çeşitli yerlerde öykülerin 
de yer alıyor. Üretmeyi seven ama aynı 
zamanda titiz birisin. Peki Elvan Kaya 
Aksarı nelerden ilham alır? Nerede ya-
zar? Yazma rutini var mıdır? Şu an ma-
sasında ne var?

Açıkçası At Sancısı’na kadar çok tembel 
davrandım. Ağırdan aldım. Okuma tem-
pom zaten iyiydi ama iş yazmaya gelince 
kaçak dövüşüyordum. Şimdi işler biraz 
daha düzene girdi diyebilirim. 32 yaşın-
dayım ve iki romanım neşredildi. Seneye 
bir aksilik çıkmazsa ilk öykü toplamımı 
yayımlayacağız. Şu sıralar onunla boğu-
şuyorum. Birkaç tane romanın sinopsisi 
kafamda mevcut ama kendini tekrar eden 
şabloncu yazarlardan olmak istemiyorum 
o yüzden kılı kırk yararak çalışıyorum. 
Kurgu eserlere bayılırım ama daha çok 
kurgu-dışı eserler bana ilham olmuştur. 
At Sancısı, İzmir’de fayton imal eden bir 
aile ile aktüel bir dergi için yapılan bir 
röportajdan doğmuştur. Kültüre dair me-
tinler, mitolojik metinler çok ilgimi çeker 
ve beni besler. Sözlük okumayı severim. 
Ortam sessiz olduktan sonra her yerde 
yazabilirim. Ekseriyetle bu, evim olur. Ya-
zarken muhakkak klasik müzik dinlerim. 
Onun dışında özel bir totemim yahut ey-
lemim yoktur. Teşekkür ederim.
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“ruh ne zaman benzedi ki gövdeye
ruh kolay ve güzeldir

herkesin sarılacağı kadar incedir
ruh karşılaştırır, karıştırır

gövdedir bırakan karşı karşıya”

HAYDAR ERGÜLEN
Herkes Dışarı

Kapak ve dosya fotoğrafları: Kadir İncesu
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Ercan y Yılmaz: Şiirinizi okuttuğum öğren-
cilerimden birinin sorusuyla başlamak isti-
yorum: Haydar Ergülen New York’a gitmiş 
mi? Keder Gibi Ödünç kitabınızdaki “Düzyazı 
Şiir”de geçen “New York’a gittiğim gün /elbette 
şiiri bırakacağım” dizesini düşünerek soru-
yor tabii.

Haydar Ergülen: New York’a o şiiri yazdık-
tan epey zaman sonra gittim, 2018’de, fakat 
Kars’a hâlâ gidemedim! Kars’ı da gördükten 
sonra bıraksam şiiri! (Bu arada belki şiir beni 
bırakmıştır ve New York’a gittikten beri yaz-
dıklarım da şiir değildir, olabilir, bilemem. 
Öyleyse sözümü de tutmuşum demektir.)

HAYDAR ERGÜLEN
İLE SÖYLEŞİ

Ercan y YILMAZ
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Kars’ta öğrenciyken dilimize 
pelesenk olan “Yalnızız Cemal 
Abi” şiirinin şairi Haydar Ergülen 
Kars’a hiç gitmemiş. Bu bize Ce-
mal Süreya’nın Paris’te Kars şiirini 
“Kars”ı hiç görmeden yazmasını 
hatırlattı ki sizin şiiriniz “Cemal 
Abi”ye sesleniyor. 

Kars soğuk bir şehir olduğu için 
çağrısı da hemen hissedilmiyor de-
mek ki, belki çağırmıştır, ben fark 
edememişimdir, oysa hayatta en 
sevdiğim arkadaşlarımdan biri de 
Karslı’dır, Gazanfer Odluyurt, sı-
caktır. Hem Kars’ın hem Cemal abi-
nin hem Gazanfer’in yüksek hatırı 
var, üç vakte gitmem gerek!

Kitaplar, çeviriler, ödüller, konfe-
ranslarla dolabilecek birkaç sayfa-
lık özgeçmiş kitaplarınızda yerini 
“Nar’ın babası” tanımına bıraktı. 
Bunu hep sormak istemişimdir. 

Nar’ı bekliyormuşum meğer. “Nar 
gelicek cümle eksikler tamam olur” 
diye düşündüğümdendir.

İlk şiirinizin anısını sizden öğ-
renmek isterim.

Eskişehir’de ortaokulda birlikte 
Ekin adlı duvar gazetesini çıkart-
tığımız, lisede İstanbul’a taşınan, 
görmeyen sağ gözüyle benden hız-
lı kitap okuyan, liseyi bitirdiği yıl 
çalışmaya başladığı Şirket-i Hayri-
ye’den ilk maaşını aldığı arife günü, 
heyecandan olmalı, raylardan geç-
meye çalışırken yitirdiğim canım 
arkadaşım Şahin Şencan için yaz-
dım, “Giden”. 

İlk kitap ve son çıkan kitap ara-
sında epey zaman geçti. Genç şair 
olmanın heyecanını bugüne kadar 
taşıdığınızı görüyorum. Çok şey 
değişmiştir ama bazı şeyler de sa-
bit kalmıştır. Nelerdir onlar?

Şiir gençtir, genç kalacak! Şair 
olduğumu hiç düşünmedim, iddia 
da etmedim ama şiirde ısrar ettim. 
Yazıyı da seviyorum. Şiir, yazıya üs-
tün değildir. Neyin yazı neyin şiir 
olduğunu bilmek kolay değildir. 
Şart da değildir. Birbirlerinin yerine 

geçebilirler, içiçe olabilirler, karışa-
bilirler... 

Yeni şairleri, yeni yazarları ta-
kip ettiğinizi gazete/dergi yazıla-
rınızdan görüyoruz. Birkaç kuşağı 
sıcağı sıcağına takip eden Haydar 
Ergülen’in günümüz edebiyatı hak-
kındaki fikirleri nelerdir?

Dünya edebiyatını da yakından 
izlemeye çalışıyorum, şiiri, edebi-
yatı. Son yıllarda her vesileyle sıkça 
yinelediğim, Nâzım Hikmet’in dize-
siyle yanıtlayayım, “Ben iyimserim 
dostlar, akarsu gibi”. Sen, İlhan Du-
rusel, Onur Çalı, Cemed Loma, ilk 
anda aklıma gelen adlar ve her ku-
şakta, şiirden öyküye, denemeden 
romana iyiler, çok iyiler var, hem de 
çok. 

80’li yıllarda Üç Çiçek ve Şiir Atı 
gibi dergilerin çıkmasında pay sa-
hibi oldunuz. Bu dergiler aynı za-
manda birer yayıneviydi. Yani ede-
biyata yön veren bir tarafı da vardı 
bu dergilerin. Günümüz dergicili-
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ğine nasıl bakıyorsunuz? Mevcut 
şiir dergileri sizce gerekli olan et-
kiyi yaratabiliyor mu?

Sadece Şiir, Natama, Buzdokuz, 
Ecinniler, KE izlediğim şiir dergile-
rinden bazıları. Son ikisinde ede-
biyat da var. Hadi buna “yaşlı” bir 
yanıt vereyim: Ben de genç olma-
dığım, şiir dergisi hazırlamadığım 
için eskisi kadar heyecanlı gelmi-
yor bana. Ama unutma ki Üç Çiçek 
1983, Şiir Atı 1986’da yayıma başla-
dı. 12 Eylül darbesinin karanlığın-
da. O nedenle siyasal yayınlar olma-
salar da bize siyasi bir iş yapıyoruz 
gibi gelirdi! Online dergileri izleye-
miyorum ne yazık ki, şiirin bir evi 
de orası artık!

Artık çoğu şair veya yazarın 
edebiyat atölyeleri düzenlediğini 
görüyoruz. Eskilerin o verimli us-
ta-çırak ilişkisinin yerini bu atöl-
yelerin aldığını söylesek yanlış 
olmaz sanırım. Sizce atölyeler ka-
tılanlara ne gibi katkılar sağlaya-
bilir?

Şiir düşüncesi oluşturabilir, şiir 
okumanın da bir tür şiir yazmak ol-
duğunu anlatabilir ve tabii herkesin 
şiir yazabileceğini gösterir! Bu son 
söylediğim, başta ve çoğunlukla şa-
irler olmak üzere, çoğunluğun niye 
bu kadar tepkisini çekiyor ki anla-
yabilmiş değilim! Şiir bir hiyerar-
şi, şairlik bir makam ve şairler de 
peygamber değildir! Ayrıca herkes 
de şiir yazınca şair olmaz! O başka, 
uzun, derin bir mevzu, konumuzla 
da pek ilgisi yok! Ben de yıllardır 
şiir yazan, kitapları olan ve o atöl-
yeleri düzenleyenlerden biri olarak 
şiir yazıyorum, ama kendimi şair 
olarak görmüyorum diye özetleye-
yim.

Şiirlerinizde çok sık kullandı-
ğınız sözcükler var: anne, keder, 
heves, tren, ev, arkadaş gibi… Bu 
sözcüklerden sadece birini kullan-
ma mecburiyetiniz olsaydı hangisi-
ni seçerdiniz?

Dağlarca gibi ben de yeni bir söz-
cük yaratmak, türetmek isterdim!

Son soruyu bana bıraktın, yanıtı 
yazıyorum.

Denemenin ve deneme kitapları-
nın daha çok okunmasını diliyor ve 
düşlüyorum.
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Çocukluğuna bakmak için gözleri çok yaşlıydı
güneş kapısına gelmişti gelmesine de açmıyordu
gözleri evde yokmuş gibi bunu sık sık yapıyordu
yedi dünya kadar güzel bir şiir, ah nerde, arıyordu
   “yazda yüzer o deniz ne ki?”
bu dizeyle başlamasını istiyordu şiirinin
   “yazdan sonsuz bir mavi var mı yüzebileceğin?”
-yazdan mavi bir sonsuzlukla da yer değiştirebilir-
ve bunu bir şarkı gibi tekrarlamayı seviyordu
güneşi bir şarkı gibi düşünmeyi ve “içinde
bunca şarkı olduğunu bilmiyordu” demeyi,
aslı “içinde bunca sokak olduğunu bilmiyordu” ama
şarkı değil nakaratı da yeterdi anımsamaya:
Yaz daha çoooooook şiir yazdırır
şiir daha çooooooook güneş kızdırır
güneş daha çooooook rüya sızdırır 
bütün günlerin güneşi, bütün güneşlerin akşamı vardır
güneşin altında herkesin kalbi birbirine yazdır...
   “Bilmezliği bir nehir kadar derin” olan bir kitaptan,
   “bedenlerden oluşan o karanlık ormanın ortasında”n
bu şiiri aldım, saydım, Bütün Günlerin Akşamı’na vardım
   “Bir yüzyılı kollarıma yükledim” 
artık bir yüzyıl kadardım!

(*Etkilenme: Bütün Günlerin Akşamı, Jenny Erpenbeck,
çev: Regaip Minareci, Can Y., Aralık 2020,
italik dizeler kitaptan olduğu gibi alınmıştır.) 

EKİN Duvar Gazetesi, Temmuz 2021

Bütün Güneşlerin Akşamı* 
Haydar ERGÜLEN
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(Karşılığını Bulamamış Sorular’ın 40. yılı 
nedeniyle kaleme alınmış “üç nokta, beş harf” 
ve Öyle Küçük Şeyler’den dört cümle...)

Gelemedim. Kırk yıldır senin de pek çok 
şeyi aksattığın konuşmalar, imza günleri, bir 
çeşit zamane “çerçiliği.”  Hiç olmazsa uzaktan 
dört cümle kurayım dedim. 

Bu yoldaşlığın benim açımdan en büyülü 
yanı, 1979-80’li yılların Ankara’sında, Zafer 
Çarşısında, küçücük bir çay ocağının önünde 
ve neredeyse ülkenin bütün edebiyatçılarının 
buluştuğu, tanıştığı Çarşı içindeki Toplum 
Kitabevi’nde başlamış olmasıdır. Bilen bilir, 
bugün ülkenin onlarca yüz akı şairi, yazarı o 
yılların Ankara’sında doğmuştur yazının ku-
cağına. 

Daha önemli bir yanı da bu yoldaşlığın, 40 
yılın üstünde bir zaman geçmesine karşın, 
birbirimizi bir gün bile kırmamış olmamızdır. 
Bu, içinde çırpındığımız şu çamur zamanlarda 
ne kadar zor, ne kadar değerli bir insan ilişki-

sidir. Anlamak için çok zaman geçmesi gere-
kiyor sanırım. 

Benim de senin de çok uzun yıllardır, ne ya-
zık ki ve ne güzel ki, yakından tanıma duru-
munda kaldığımız, “edebiyatçı” denilen insan 
“türü” ile ilgili bir şeyler karalamıştım. O ya-
zının aşağıdaki kısmını sana armağan etsem, 
gelemediğim için beni bağışlar mısın dostum, 
şairim, ince devrimcim, türkücüm, büyük 
emekçim... Bu dört cümlenin en başta gelen 
fotoğrafı sensin: 

“Yazdıklarıyla beni arındıran, dünyaya ka-
tan, güzelliği öğreten, acıyı sevdiren bir avuç 
dostum da oldu elbette. Edebiyattan öte bir 
büyüklüktü varlıkları. Bütün zamanları ru-
huma doldurdular. Yazdıklarım, onların yaz-
dıklarıyla değer kazandı. Elli yıla yakın bir 
zamandır ‘iyi ki...’ dediğim dostlarım onlar 
benim. Bir gün bile yanıltmadılar. Aylarca 
sustuğumuz oldu, sesimiz soğumadı. Sadece 
edebiyatı değil, edebiyatın dışındaki hayatı 

HAYDAR ERGÜLEN: BENİM 
“DEDE SULTAN”IM... 

Şükrü ERBAŞ
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da onlarla anladım, sevdim. Şiirin 
bana bağışladığı tek ayrıcalık, onla-
rın arkadaşı olmamdır.”   

İkinci 40 yılda yolların açık olsun 
Haydar’ım... 

***

İzin verirsen, “Öyle Küçük Şeyler” 
için yazdığım bir yazıdan şu cümle-
leri de buraya almak isterim: “Rüzgâ-
rı alıp çıkıyorum / ev senin / pencere 
senin / ceket senin.” Bu çırılçıplak 
şiir bize farkında olmadan, dışarıya 
ait olduğunu sandığımız rüzgârın, 
odalarda göllenip duran hayatımız 
olduğunu bir sızıyla duyumsatacak-
tır. Ev, pencere, ceket içeride kalma-
mıştır. Seslenilen kişiyi de yanları-
na alarak, bizden önce binlerce iç 
çekişin ortasına atmıştır kendisini. 
Aslında evde kimse kalmamıştır. Ya 
da aslında dışarıya kimse çıkmamış-
tır. Şair, yepyeni bir bakışı dört dize, 
dokuz sözcükle öyle bir işlemiştir ki 
içimize, biz bu söylediklerimi dü-

şünmeden biliveririz önümüze ko-
nulan fotoğrafı.(...)

“Ben’in korkusuzluk köprülerin-
den geçmeden biz’e varılmaz” der 
Gülten Akın. Bu söz yıllarca bir 
deniz feneri gibi kalemimin ucu-
nu ışıttı durdu. Nice zaman sonra 
Haydar’ın “Öyle Küçük Şeyler”i 
birden sözü tersine çevirdi: Biz’in 
korkuluksuz köprülerinden geçme-
den ben’e varılmazmış. Başlarken, 
bir söz çanı gibi geçilen yollar, usul 
usul durulmuştur. Dünyayı örten 
“ben”, binlerce “biz”in boy aynasın-
da kendini görmüştür. Aslında hem 
büyüklüğünü, biricikliğini hem de 
küçüklüğünü, sıradanlığını gör-
müştür. Giderek bir tenha sarkaca 
dönmüştür, gittiği kalabalığı arıta 
arıta kocaman bir yalnızlıkta duran. 
Artık, evin içinde köpek havlamaz, 
köpeğin içinde ev havlar. Yalnızlı-
ğımız tuhaf bir boyut kazanmıştır. 
Ölen at değildir gömdüğümüz, hâlâ 
yelesinde ırgalanıp duran onca ko-
şunun rüzgârıdır aslında. Biz sessiz-
ce, saygıyla bir daha üşürüz. (...)

Ben Haydar Ergülen 
ben dişinizin kovuğu
ben asmanızın yaprağı 
ben şarabınızın tortusu 
ben aşkınızın budalası 
ben ayağınızın turabı 
uykusuz kelimelerin önünde 
hürmetle eğilirim 
ve onların mürekkebinden 
muhabbetle öperim. 
Bu, bir içe bakış çığlığıdır. Bu, 

dünyaya karşı bir iyilik manifesto-
sudur. Bu, şiirin ilk insandan beri 
değişmeyen, modern zamanların 
“etik” dediği belkemiğidir. Bu, sev-
giyle ve sığınmayla çoğalmanın ilk 
harfidir.
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Bir Ölüm
Ölümden başladım diyor Haydar Ergülen, son-

dan. Biz de öyle yapalım, ölümden başlayalım an-
latmaya. Öleceğini bilerek yaşayan bilinen tek canlı 
türü insandır kuşkusuz. Varlığının farkında olan 
“varlığın” var olmamak üzerine düşünmesi kaçı-
nılmazdır. Bu nedenle de baş edilmesi, anlaşılması 
gereken bir olgu olarak da çıkar karşımıza sık sık. 
Böyle bir “bilme dünya-içinde-var olmanın bir var-
lık türüdür” (Heidegger, 2018: 105). İnsan ölümü 
başkasının ölümü üzerinden deneyimler. Kendi 
ölümlülüğünü bilir ancak bunu ancak öteki aracılı-
ğı ile anlar. Bu nedenle ölümde hem bir bilme hem 
de bilmeme hâli mevcuttur. Dolayısıyla ölüm, inkâr 
edilemeyecek bir “deneyimden gelen olgudur” (He-
idegger, 2018: 384). Haydar Ergülen’in şiirlerinde 
ölüm ile bir uyum söz konusudur. Şair, hayat ile 
ölümü birbirinden ayrı düşünmez. Bu iki kavramın 

birlikte var olduklarının bilincindedir ve şiirlerinde 
de söz eder bu durumdan: “hayat bir ev oysa// ölüm 
bir semt, aynı kasabada oturduklarını/ akıllarına 
bile getirmiyorlar” (Ergülen, 2015: 32)

Ölüm ile hayatı birlikte düşünürken insanın 
kendi ölümünün farkında oluşunu da dile getirir. 
Olağan bir şeydir bu, akıp giden bir şey: “öyleyse 
dönüşü olmayan/ bir nehir gibi insan/ eşlik etmeli 
ölümüne!” (Ergülen, 2015: 36)

Haydar Ergülen ev ile ölümü iç içe anlatır. Ev, 
onun şiirlerinde bir sığınak gibidir ve hayatın de-
vam etmesidir. Ölüm, evden ayrılmaktır şair için. 
“Kayıp Kardeş” ve “1. (ölüm yağmurdan önce git-
ti)” isimli şiirlerinde bunu çok açık bir şekilde su-
nar okuyucuya: “Tanrım, evsahibim, izin ver bana/ 
biraz daha oturayım evinde” (Ergülen, 2011: 73), 
“Ölüm bir siyah kasaba/ Artık evimde değilim” (Er-
gülen, 2015: 7)

HAYDAR ERGÜLEN, 
BİR ÖLÜM BİR HEVES 
ARASINDA HAYAT

Işık SUNGURLAR

şiiri arar mıydım bu dünyada
eğer anne sıfatında çıkmasaydı karşıma

görünce anladım, şiir anneymiş

Haydar Ergülen
Şiir, Annedir
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Örneklediğimiz dizelerde de görüldü-
ğü gibi ölüm Haydar Ergülen’in içselleş-
tirdiği bir konudur. Kaçılacak, inkâr edi-
lecek ya da yok sayılacak bir şey değildir. 
Hayat ile birlikte akıp giden ve ona eşlik 
edilecek bir şeydir. Varlığın ölüme doğ-
ru gidişinin bilincinde olmaktır. Bu ne-
denle de ne kederlidir ne hüzünlü.

Bir Hayat
80 kuşağının önemli temsilcileri ara-

sında olan Ergülen, 14 Ekim 1956 Eski-
şehir doğumludur. Eskişehir, şiirlerinde 
sık sık anımsattığı bir evdir onun için. 
Öyle özdeşleşmiştir ki Eskişehir deni-
lince Haydar Ergülen gelir akla, Haydar 
Ergülen denilince de Eskişehir. 

Ergülen’in şiire başlaması çocukluk 
yıllarında olur. Öncelikle kendi deyi-
miyle Kurtuluş İlkokulunun “resmi 
şairi”dir (Aka, 2013: 2). Küçük yaşta 
Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Bâki ve 
Mevlâna ile tanışır. Ailesindeki okuma 
merakı onun da şansı olmuştur bir ba-
kıma. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Ke-
mal Tahir, Aziz Nesin, Fakir Baykurt’u 
babası sayesinde tanıdığını söyler. (Aka, 
2013: 2). Ortaokula 1968 yılında 19 
Mayıs Ortaokulunda başlayan şair, bu 
dönemde edebiyata iyice merak salar 
ve bir arkadaşıyla “Ekin” adını verdik-
leri bir duvar gazetesi çıkartmaya başlar. 
1971-73 yılları arasında “Erkan Güçlü” 
takma adıyla yazılar yazar. Sonrasında 
“Mehmet Can” ve “Umur Erkan” takma 
adlarını da kullanır. 

1976 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölü-
müne girer ve buradan 1982 yılında me-
zun olur. Bu dönemde Felsefe Dergisi, So-
mut, Türk Dili, Varlık gibi dergilerde yazı 
ve şiirleri yayımlanır. Böylelikle artık 
ismi de yavaş yavaş duyulmaya başlar ve 
1981 yılında ilk şiir kitabı Karşılığını Bu-
lamamış Sorular yayımlanır. Üniversite 
bittikten sonra ise Anadolu Üniversitesi 
İletişim Fakültesinde asistanlığa başlar. 

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler yüksek 
lisansı yaparken asistanlığı bırakır ve bir 
reklam ajansında çalışmaya başlar. Bu 
da Eskişehir’den ayrılış demektir. 1983 
yılında Adnan Özer ve Tuğrul Tanyol ile 
Üç Çiçek dergisini çıkartırlar. 1987 yılı-
na gelindiğinde ise V.B. Bayrıl, Osman 
Hakan A., Orhan Alkaya, Ali Günvar ve 
Seyhan Erözçelik’in hazırladıkları Şiir 
Atı dergisinin yayın kuruluna girer. Ta-
kip eden süreçte çeşitli gazetelerde köşe 
yazarlığı yapar. 

1996 yılında İdil Akoğlu ile evlenen 
Ergülen’in 2007 yılında Nar adını ver-
diği kızı dünyaya gelir ve bundan sonra 
şair “Nar’ın babası”dır ve kitaplarında-
ki özgeçmişte kullandığı tek cümle bu 
olur: “Haydar Ergülen, Nar’ın babası.”

Bir Heves
Haydar Ergülen’in şiirlerinde sıkça 

karşımıza çıkar “heves”. Heves denilin-
ce de akla ilk gelen gelip geçici olandır. 
Bir hevesle başlanıp biten şeyler. Hayat 
gibi. Haydar Ergülen hevesi kendi deyi-
miyle bir ütopya olarak yaşar. Türk Dili 

dergisinde Mehmet Öztunç ile yaptığı 
röportajda da şöyle söyler: “İktidarsız, 
sınıfsız, muktediri olmayan, hiyerar-
şinin son bulduğu, kadınla erkeğin ve 
tabiattaki diğer canlıların, hayvanların, 
bitkilerin birbirine üstünlüğünün söz 
konusu olmadığı bir hayat, bir dünya, 
bir sokak, bir ev, bir ilişki düşlediğim 
için, heves de her ne kadar sözlüklerde 
ve zihinlerde ‘geçici arzu’ olarak tanım-
lansa da, kaldı ki bu tanımın doğruluğu, 
benim hevesle yaşamama engel değil, 
ütopyanın imkânsız olduğunu bile bile 
onu yazmaya ve yaşatmaya çalışıyo-
rum.” (Öztunç, 2014)

Heves, Ergülen’de hem şiirin tüken-
memesi için bir yol olarak vardır hem 
de dünyaya bakışının bir getirisi olarak. 
Bu anlamda hem umuttur hem devin-
genlik. Heves, hem hayatı hem de şiiri 
canlı tutma arzusuna tekabül eder. Hay-
dar Ergülen’deki heves, çocukluğu yaşa-
ma hevesidir, özgürlük, eşitlik hevesidir. 
Sözü tekrar şaire bırakalım: “Ben, Hay-
dar Ergülen/ çocukluk, aşk ve ölümden/ 
dört kitaba heves ettim/ ve ölümden 
başladım hiç istemeden/ hevesimi de al-
dım dersimi de aldım” (Ergülen, 2015: 
123)
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Şair bir uzun yol yolcusu değil midir? Ama 
sadece bu mu? Sözcükleri yoldaş edinip ücra 
yerlerden, patikalardan yol bulup kır çiçekle-
rine sarıla sarıla yeni kokular sürünerek yol 
alan bir yolcu; bizi de yanına alıp götüren… 
Şiir, o güzel eylem. Haydar Ergülen de “bu 
güzel eylemin” şiirimizdeki usta temsilcile-
rinden biri. İlk kitabı Karşılığını Bulamamış 
Sorular’dan beri... Oysa bu güzel eylemliliğin 
içinde boy vermişlerin büyük bölümünde ilk 
kitabın “kayıplığını” görürüz de, onda çok 
iyi bir başlangıç bulurum ben. İşte o zaman, 
o ilk kitabı defalarca okumuş bir okur olarak 
her okumamda yeniden ve yeniden ürettiğim 
Haydar Ergülen şiirinde kendimce sorular da 
çoğaltıp yanıtlar ararım. Kimi zaman, yanıtlar 
bulup ilerler, kimi zaman sorulara yeni sorular 
eklerim. Hayatı ve insanları tanımada sorular 
iyi anahtarımız değil midir? Soruları çoğalt-
mam ve kimi zaman yanıtlar bulmam onun 
şiirini yeniden üretmeme engel değil, aksine 

çoğaltmam için hep kapı aralar bana. Hem iyi 
şiir okuru tarafından yeniden üretilen bir şey 
değil midir? O yüzden sorularla ve yanıtlar-
la her defasında hayatın farklı patikalarında 
Haydar Ergülen şiiriyle yol almak, hep keyifli 
olmuştur benim için. İlk kitabında anneye ya-
zılmış o başlangıç şiiri, 80’lerin yolculuğuna 
götürür beni. O dönemin acısını çekmiş an-
nelere saygılı bir sesleniş değil midir “Anne” 
şiiri? Ve işte o büyük saygı ve şaşkınlıkla, ha-
yatın içinde “en hakiki ve en etkili itirazın sa-
hipleri” annelerimize “bir insandan mı doğar 
bir çocuk” sorusunu sordurup yanıt aratan 
da şairimizdir… Tabii, her dönemin kendine 
özgü soruları da vardır. O yıllarda “anne yok-
sa abim hiç dönmeyecek mi?” sorusu da can 
alıcı bir soru olarak girmiştir şiirine. Onun 
şiirlerinde, kimi zaman da o yolculuklar bo-
yunca, dağlardan, derin uçurumlardan geçip 
bir akarsuyun başına varmışız da nefes alma 
vaktimiz gelmiş gibi, ferahlık veren bir söz-

BİR UZUN YOL YOLCUSU: 
HAYDAR ERGÜLEN

Rahmi EMEÇ
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cükler diziniyle içimizdeki sıkıntı 
yumağını dağıtıveririz. Kimi zaman 
da, 70’lerin, 80’lerin gri günlerinde, 
“kendine kıyan çocuklara alışır gibi 
ölüme alıştırıldığımız” bir zaman-
da; yavaş, derinden, kederli sayık-
lamalarımız boy verir onun şiirle-
rinde. “Hikâye yaz(a)masa da”, biz 
her şiirinden bir hikâye çıkarmasını 
biliriz okur olarak. Boynu urgan-
la ölçülmüş genç ömürlerin “ıssız 
bir yurt gibi” yapayalnız kalışın-
daki hüznün, “karartma perdeleri 
gibi yüzümüze ağlayarak kapanışı” 
bizim hakiki hikâyemiz değil mi-
dir? Denemeler de şiir saatlerinden 
ödünç alınmış vakitlerin vardiyala-
rında büyük bir ustalıkla; trenlere, 
çocuklara, eski şehrimize, nice in-
celikli yolculuklara çıkarır bizi. O 
yolculuklarda, anlatmaya hevesli 
bir çocuğun anlattıkça açılan ka-
lemiyle keyifli, içtenlikli duraklara 
uğrar, kendimizi tazeleriz. Sözcük-
lere olan borcunu bilir de alfabeye 
düşkünlüğü ondandır belki de. Söz-
lük okuyan her çocuk gibi sınıfsız, 

diplomasız hayat okulunun içinde 
“Boşluğuna kıyacağım ne kaldı ka-
ğıttan başka?” sorusuyla hepimizi 
eski terzilerin mezurasından geçirip 
benzersiz bir provaya hazırlar. “Ya-
zının rönesansı” içinde “yüce gö-
nüllü” olup hep “gönül indirerek” 
bizi ekspresin birinci vagonunda 
konuk ederek; Behçet Necatigil’e, 
Cemal Süreya’ya, Dağlarca’ya, Gül-
ten Akın’a, Sabahattin Ali’ye, Sait 
Faik’e götürür. Götürür ki, onunla 
birlikte biz de yazınımızın bu us-
talarına olan teşekkür borcumuzu 
ödeyelim. O zaman bir alfabe çalış-
ması da benden olsun şiirin ve de-
nemenin ustası; arkadaşım, ağbim, 
şehirdaşım Haydar Ergülen’e…

Anne sahi senden mi doğdum anne 
I Baba babam bir pazar günüydü es-
kiden I Cumartesi “Cumartesi yal-
nızlığı” I Çocuk annelerin eli gibi 
çocukların alnında I Dünya anladım 
ki anlamadığımdır dünya I Eskişehir 
eskişiir I Fiyaka fiyakalı bir cümlem 
olsun yeter ki! I Güneş sen güneş ko-
kuyorsun daha! I Harf şiirim yok ey 

güzel harf defterime yazayım I Issız 
boynun, ıssız bir yurt gibi I İnsan in-
san kısadır I Japon belki de bir Japon 
çay seremonisini andırır ölüm I Kâğıt 
boşluğuna kıyacağım ne kaldı kâğıt-
tan başka I Lejyon ölüm de ağır yara-
lı dönecektir dönebilirse lejyondan I 
Mektup zira her mektup can kırıkla-
rıyla doludur I Nar Kış büyük geliyor 
nara gidelim I Oğul ocakları şenlendi 
oğulları dönen evlerin I Ölüm ölüm 
bir siyah kasaba I Park bir park, bir 
ikindi, bir vadi, bir şehir ve bir kasa-
ba I Rüya rüyalara dalma, sakın, ey 
gözleri bol! I Sevmek ne çok sevmek 
istiyor insan I Şiir bu şiir burda bit-
mez sadece tamam olur, I Tren Tren 
durdu siz de durun / aşk buraya ka-
dar! I Usul sever gibi usul usul içine 
gömülse I Ülke bir ülke olsun öyleyse 
ve hep elinden terziler tutsun! I Vefa 
vefa en eski puludur semtimizin I Yaz 
anımsa bizim unutulmuş bir yazımız 
vardı, I Zarf gerisi zarf ve birkaç söz

Eskişehir, Temmuz, 2022
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Keder: Gurbet işlemeli kahverengi bir hırkadır 
onda keder. İnce bir işçilikle örülmüştür. Kentin 
kıyısında kalmış ıssız pastanelerde buluşan genç-
lerin gözlerinden, tütün tarlasında çapa sallamak-
tan nasır tutmuş ihtiyar ellerden, kitap arasında 
kurutulmuş çiçeklerden, defter kenarına kuru ka-
lemlerle çizilmiş süslerden, kırık penceresine nay-
lon gerilmiş evlerin içinden sızar dünyaya. Ama 
koyu, kasvetli, tüketen bir keder değildir bu. Ken-
disinin de dediği gibi ödünçtür, geçicidir. Buğday 
başaklarını sallayan bir bozkır rüzgârı gibi yavaşça 
gelip gider. Ancak dikkatli bakanların görebildiği 
bir tortu bırakır geride. “Benimki ne şiir ne keder/ 
onların terkettiği gölgeyi bulsam/ bana yeter”

Heves: Denizi ilk defa gören dağlı bir çocuğun 
hevesi vardır onun şiirlerinde. Her şiiri sanki yaz-
dığı ilk şiir gibidir. Bir bebeğin ilk adımlarını atar-
ken, bir kuşun kanatlarını ilk defa çırparken, yeni 
doğmuş bir kuzunun ilk defa ayağa kalkarken taşı-
dığı heyecanı ve hevesi taşır bünyesinde. Sanki hiç 

bilmediği bir meyveyi ilk defa ısırıyor, hiç gitme-
diği bir şehre ilk defa ayak basıyor, adını bile bil-
mediği bir ağacı ilk defa görüyor, ilk defa suya do-
kunuyor, ilk defa sevişiyor, ilk defa bir evin toprak 
damında yatıyor, mevsimin ilk kirazıyla öpüşüyor, 
yüzünü ilk yağmurlarla yıkıyor, ilk defa gökyü-
zünden yıldız toplamaya çalışıyor gibidir. Sadece 
kendine ait bir heves de değildir üstelik bu. Onun 
şiirini okumak heveslendirir okuyanı. Şiddetli bir 
şiir yazma hevesi uyandırır insanda. O an eline ne 
geçerse oraya yazar insan. O hevesi kaybetmek is-
temez. Hevestir, küçük bir taşra dergisinde, daha 
önce hiç okumadığı bir şairle karşılaşmış gibi he-
yecanlandırır. “Kırk şiir birden olsam, yazamam 
bir hevesi”

Vefa: Cemal Süreya, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Beh-
çet Necatigil, Gülten Akın, Edip Cansever, Barış 
Pirhasan, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Güven Turan, 
Neşet Ertaş, Adnan Azar, Ömer Arakon, Lale Mül-
dür, Orhan Tekelioğlu, Seyhan Erözçelik, Osman 

HAYDAR ERGÜLEN 
İÇİN ON SÖZCÜK

Gökhan ARSLAN
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Hakan A., Metin Altıok, Behçet Aysan, 
Orhan Alkaya, Ülkü Tamer, Arkadaş Z. 
Özger, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sina 
Akyol, Selim İleri, Cenk Koyuncu, 
Konstantin Kavafis, Adil İzci, Oktay Ri-
fat, Engin Turgut, Mehmet Taner, Ergin 
Günçe, Eray Canberk, Süreyya Berfe, 
Latife Tekin, Fergun Özelli, Halil İbra-
him Özcan, Vladimir Nabokov, Merih 
Akoğul, Serdar Koçak, Onat Kutlar, 
Dostoyevski, Ziya Osman Saba, Cesare 
Pavese, Nâzım Hikmet, Ahmet Muhip 
Dıranas, Can Yücel, Ahmed Arif, Or-
han Veli, Robert Musil, Birhan Keskin, 
Hüseyin Peker, Hasan Öztoprak, İlhan 
Berk, Arif Damar, Mustafa Irgat, Atilla 
Jozsef, Ulus Baker, Fakir Baykurt, Mah-
zuni Şerif, Azad Ziya Eren, Mahmut 
Temizyürek, Cevat Çapan, John Berger, 
Füruzan, Panait Istrati, Orhan Kemal, 
Ahmet Erhan, Nilgün Marmara, Salih 
Bolat, Mehmet Günsur, Akif Kurtuluş, 
Ahmet Hâşim, Füsun Akatlı, Tomris 
Uyar, Mehmet H. Doğan, Salâh Birsel, 
Sabahattin Kudret Aksal, Cemil Meriç, 
Friedrich Nietzsche, Hikmet Kıvılcım-
lı, Metin Demirtaş… “Bir Dedem Vardı 
Vefalı, Şimdi Hindistan”

Mektup: Her şiiri bir mektuptur. Sa-
dece bize değil; kuşlara, sulara, ağaçla-
ra, otlara, taşlara, gökyüzüne, diğer şa-
irlere, yaprakların arasında hışırdayan 
rüzgâra, atların ayakları altında çıtır-
dayan kurumuş dallara, çivit badanalı 
evlerin balkonundan sarkan sarmaşık-
lara, sobanın üstünde fokurdayan gü-
ğüme, taze ekmek kokusuna, peynir 
tenekelerinde şakırdayan sardunyalara, 
kalay tozuna, uçurtmalara, çayırda bir 
bulut sürüsü gibi yayılan koyunlara, 
ıssız dağ başlarına, anason kokusuna, 
kıyıya vurmuş tekne iskeletlerine, ba-
kır tenteye düşen dutlara, kar altında 
kalmış köylere, dikenli tellerde bırakıl-
mış gömleklere, kabuğunu terk etmiş 

kaplumbağaya, eski kitap kokusuna 
yazılmış bir mektup. Sadece mektup 
koymaz zarfın içine. Her mektupla bir-
likte bir rüyasını ekler. “yüksek sesle 
yazmayın mektuplarınızı/ mübalağa 
sarar zarfı, pulu incinir”

Tren: Bir yolda olma hâlidir onun 
şiiri. Her şiiri bir yolculuktur. Ama tre-
ni tercih eder daha ziyade. Gençliğini 
şehirlerden şehirlere taşımıştır tren-
lerle. Her şiiri ayrı bir kompartıman 
gibidir. Bazı şiirleri yemekli vagonda 
birbirine çarpan ince kadehlerin sesi-
dir, bazılarında ise Anadolu’nun uzak 
şehirlerinden gelmiş bir bağlamanın 
sesi tıngırdar. Kaçak yolcular da vardır 
şiirlerinde, heybesine anne kokusunu 
doldurmuş askerler de. Haydarpaşa’da 
durmaz onun trenleri. Bir çırpıda kar-
şıya geçiverirler. “Trenler daha güzeldi 
eskiden/ çünkü biz gençtik!”

Anne: Şiiri bir annedir, gül anne. 
Dağların, rüzgârların, ormanların, 
ağaçların, hayvanların, bulutların ve 

suların annesi. Buram buram anne ko-
kusu yükselir onun şiirlerinden. Tül-
bentinde gül kurusu taşıyan bir anne, 
şalvarına ceylanlar sığınmış bir anne, 
rahleye terleri damlayan bir anne, fabri-
ka tezgâhlarında söylediği şarkılar ma-
kine seslerine karışmış bir anne, tak-
vimden cumartesileri düşen bir anne, 
çocuğunun ilk yarasını sandığında 
saklayan bir anne, ismi zorla değiştiril-
miş bir anne, köyünü özledikçe kekik 
koklayan bir anne, çayın yanında şeker 
yerine kuru üzüm yiyen bir anne, tesbi-
hini evladının adını sayıklayarak çeken 
bir anne, her sabah çiçekleri sulayan ve 
hayvanları yemleyen bir anne… Aşağı 
yukarı her şiirinde bir anne imgesi var-
dır. “sahi senden mi doğdum anne/ yol-
lar nehirler kuşluk vakitleri dururken/ 
bir insandan mı doğar bir çocuk”

Yağmur: Sağanak bir yaz yağmuru-
nun ardından, altına geçip bir ağacı sal-
lamaktır onun şiiri. O ağacın erik ya da 
kiraz olması daha makbuldür. Sıcak bir 
ağustos gecesi, üzüm bağındaki çarda-
ğın altında, içi saman dolu döşeklerde 
uyurken ansızın bastıran yağmurla bir-
likte, buram buram tüten toprak koku-
sudur onun şiiri. Yağmurla taşan deniz, 
yağmurla dolan bakraçtır. Cansever’in 
“kıl gibi ince İstanbul yağmurunun al-
tında” da dolaşır, yağmurun bataklığa 
çevirdiği tarlalarda da. Dörtnala atlar 
geçer o yağmurun içinden. Külüstür 
kamyonlar, kömür dumanıyla trenler, 
inleyen köy otobüsleri, öksüren trak-
törler, aksayan bisikletler geçer. Göv-
desinde yağmur izleri taşıyan ahşap bir 
evdir onun şiirleri. “Yağmuru mırılda-
nıyorsun, eskiyor/ bardakta unutulmuş 
su gibi yarım”.

Eskişehir: “Aşk gibi her şey,/ gitmek-
le kalmak arasında/ en eski şiir/ en eski 
şehir” demişti bir şiirinde. Kimi zaman 
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trenlerle anlatır Eskişehir’i kimi za-
man da bozkır rüzgârıyla. Hep içinde 
gezdirir bu şehri. Ne bırakabilir ne de 
dönebilir. İstanbul ile Eskişehir ara-
sında kalmış gibidir. Ama her şeyden 
önce çocukluktur bu şehir. Çocuklu-
ğun eskimeyen yüzüdür. 

Sinema: Onun şiirleri filmlerden 
alınmış kareler gibidir. Çoğu zaman 
görsel hafızaya hizmet eder sözcük-
leri ve imgeleri. Çağdaş Türkçe şiirde 
sinemadan yoğun bir şekilde besle-
nen şairlerin başında gelir. Camdan 
Kalp’ten Kırmızı Pabuçlar’a, Avare’den 
Barbar Conan’a, Kadınlar Şehri’nden 
Dantelci Kız’a, 400 Darbe’den Casab-
lanca’ya, Aşk Üçlemesi’nden Sevmek 
Zamanı’na, Gurbet Kuşları’ndan Tat-
lı Hayat’a, Eski Yeni Ödünç Alınmış 
ve Mavi’den Aşk Irmakları’na kadar 
onlarca film arzı endam eder onun 
şiirlerinde. Ama bununla da kalmaz. 
Bazen öyle bir atmosfer kurar ki ken-
dimizi Yeni Gerçekçilik, Şairane Ger-
çekçilik, Yeni Dalga, Özgür Sinema, 
Yeni Sinema gibi akımların içinde bu-
luruz bir anda. “dün gece karanlıktım 
perdelerimi çektim/ ‘Dantelci Kız’a 
döktüğüm gözyaşımı özledim”

Ev: Şiiri her zaman eve döner. Bu 
da sürekli olarak gurbette demektir. 
Eşyaların bile bir evi varken şiirin bir 
evi olmaz mı? Bazen de gittiği yerleri 
bir eve çevirir onun şiiri. Bir sinema 
salonu, bir park, bir tren kompartı-
manı, bir meyhane, bir çay ocağı, bir 
iş hanı, bir sokak, deniz kenarı, kü-
çük bir bahçe, tozlu sahaflar, yollar 
bile eve dönüşür onun şiirinde. Bir de 
anne evine elbette. “İçinde kimsem 
yoksa/ burası bir ev olmalı”

Belki sen bir anavatansındır diyorum, 
meraklı üzgün kaybedilip kavuşulmuş bir 
geçmişin alçakgönüllü şiirinde.

Belki de yad eller almıştır seni, kibrini 
nezaketle gizleyen bol simülasyonlu gele-
cekte, sözlerin payandasına sarılmış gene 
de ikrar şapkasını bahçe duvarına fırlatmış 
bir dede…

Hayır diyor sel aldı beni, dün Köprüba-
şı’nda yağan yağmurdan retorikten hiper 
gerçeklikten taşan dünyayı sürükleyen 
sel… 

Sel aldı, dantelleri, kaz ayağı çizgileri, 
şapkaları, frigoları alır gibi. Porsuk’tan 
denizlere açılan sandallarla Kerberos’un 
yoldaşı paragöz Kharoon’u taşır gibi taşı-
dım kendimi sele. Amma velakin Bir gülü 
taşıyamadım dostuma şımarır diye…

Ve sevdim küçük hayatları, onların ruh-
larını herkesin sarılacağı kadar ince 

Seçkin sofralardan aç kalkıp, anlamanın 
lanetiyle doyuyorum doğallığın güzelli-
ğinde

Üzgün kedilerde bu yüzden mi buluştu 
iki şair söylesene?

Ağacın rüzgârda sallanışına bakıyor ve 
rüzgârdan sonra ağacı yazıyorum diyor. O 
dinlenirken gölgesinde dinlenmek için… 
bu sadece bir yaşama teşebbüsü… Belki 
yalnızlıktan bunca söz. Dünya evi kışkır-
tıyor, eşya ise yalnızlığı… hem buluşmak 
için kedilerden güzel adres mi var?

Elbet diyorum ağaçların da yaprakları 
kederden…

Muhitime geldin diyor, bura kalkanım, 
nebulam mendireğim selvim. Kuantum 
dar geçidindeki emanet fiziğim. Kimse 
yan çizemez adres aynıdır. Bütün Baksılar 
dünya enerjisini şiirle baskılar… işte tam 
da bu yüzden yaprakları dinleyebiliyorum 

Oysa ben boşluğa heveslendiğini sanıyor-
dum.

Bir an ahmak olduğumu düşünüyor- 

düşünüyoruz, bir tahaşşüt halinde ahmak 
olduğumu düşünerek yavaşlıyoruz.  Sö-
zün imkanları sona ermek üzere… Bana 
gönderilen bir ormandan şehir çıkıyor gibi. 
Böylesi anlarda kendimi aynada dövüyo-
rum ama şu anda sırası değil…

Şiir bilgisi nedir? Diyorum. 
Yazmama hâlidir diyor. Yahut yazmak 

zorunda bırakıldığında yazabileceğini bil-
me hâli 

Yazmak zorunda kaldın mı diye soru-
yorum, sandala biniyor... burası çok geniş 
daha çok yolcu alır diyor. Bir yol gösterici 
gibi ışığını dalgalara tutuyor. Bir dalga gibi 
kendini kendine bırakıyor, bırakılmış bir 
şey gibi yerçekiminin istibdadına sarılıyor 
ve diyor ki insan kısadır yazmamam ola-
nak dışıydı.

Ben de diyorum Haydar-ı kerrar söz-
cüklerle usul aksak çarpışır. Nehrin evve-
linde bir akşam koltuğu, bir kedi, bir kız 
çocuğu, iç bahçeler, nehrin ortasında içi 
çekilmiş şehirler, tutumlu evler, diaspora-
lar, müstemlekeler, nehrin sonunda çok 
uzun ve çok kısa yorgunluklar, biliciler ve 
serseri gölgeleriyle ruhlar… dökülüyoruz 
mermerin, kâğıdın, eşyanın donuk yüze-
yine…hâlâ yazmak istediği şiiri yazmaya 
çalışıyor içimizdeki en kısa… işte o aşktır 
kimseye değmeden ölümler büyüten boşluk-
tan insanın ayakları altında göğe yükselen 
bir dağ yaratır…

Haydar Ergülen şiirini ben böyle oku-
yorum, ilk zamandır son zamandır çok 
zamandır hep zamandır…

                                                     

İtalikle yazılanlar Haydar Ergülen’ in aşağıda-
ki şiirlerinden alınmış şairin affına sığınarak met-
nin akışına göre dönüştürülmüş dizelerdir.  Keder 
Gibi Ödünç, Herkes Dışarı, Eşya ve Endişe, Gece 
Yalnız Geçilmez, Eski Ormanlara Mektup, İnsan 
Kısadır, Çıplak Oda

ES ES ES Kİ Kİ Kİ 
ERGÜLEN ŞİİRİNE 

BİR İKİ   
Emel İRTEM
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“YAZMIŞ BULUNDUM”: 
HAYDAR ERGÜLEN VE 
YOLCULUKLAR 
ÇOCUKLUĞA

M. Utku YEŞİLÖZ

“yazılamıyor mu şiir
çocukluğu kaybetmeden?” 

Haydar Ergülen
657 Emel

Modern Türk şiirinde 1980 kuşağı dönemi 
şiiri diğer dönemlerden farklı olarak tek tip 
şiir bandını geçmiş; bu tarz yerini imgeciliğe, 
anlatımcılığa, beatnik-marjinalciliğe, gelenek-
selcilik veya metafiziksel anlayışa bırakmıştır. 
Bu birbirinden farklı poetik tavırlar arasında 
imgeci şiir anlayışında ürün veren Haydar Er-
gülen o yıllarda bir yandan giriştiği dergicilik 
işiyle bir yandan yayımladığı şiirlerle okuru-
nun dikkatini çeker. Kent yaşamının insanı 
boğduğu; yığının, yılgınlığın içinde insanın 
evine kapandığı, kendine döndüğü, aramaktan 
yana dereyi taşla yokladığı o vakitler Ergülen, 
kırılgan üslubu ve vagonlu şiir temalarıyla so-
kağa koşsa da kendini evde bulacak olur. Dar 
mekânların korunaklılığı gittikçe daha az ko-
runaklı alanlara taşacak, durmak ya da gitmek 
hep bir çocukluk olarak kalacaktır şiirlerinde. 
 Kalan-giden, gelen-giden, duran-giden gövde-

siyle “eski” olanda aradığı her şeyi önceleri hikâ-
yede sonraları, hep sonraları şiirde ve daha sonra-
ları denemelerde bulmak çabasındadır ki yazı, bir 
yolculuk1sa tüm yazı meselelerine kendine yaptı-
ğı yolculukta “yazmış bulundum” diyerek bakar. 
 Sokağın içi-dışı-balkonu-evi şiir, taşra-tren-yol-
cu birdenbire şiir, orman-bahçe-meyvede harf-
ler şiir ve oldukça kişiseldir onun için. Eser-
lerine bakıldığında imgelerin karşıtlık değil, 
bağlılık ipliğiyle yer değiştirdiği görülür. Kötü 
gideni atlatmaktan gayri ona direnmek üze-
rine kurduğu şiir evreni sayesinde türküle-
rin, sinemanın, başka başka şairlerin, şiirle-
rin, deyişlerin, nefeslerin, heveslerin ve insan 
sohbetlerinin tınısını algılamak mümkündür. 
 Azalan, kalmayan, eskiyen şeylerin yerini tu-
tan şiir2; eylem olma özelliğini korurken ken-
disine farklı isimler bulur Haydar Ergülen di-
zelerinde. Şair en çok da çocukluğuna yapmayı 
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amaçladığı yolculuğunda sözün an-
lamını, düşüncesini meyvedeki be-
sin gibi gizli tutar3, giz içinde onu 
bir oyuncakmışçasına kurcalar. Bu 
kurcalayışın doğal bir gerçekliği var-
dır ki okur bu gerçekliği metafizik 
ürpertiler içinde duyumsar. Sırf bu 
oyunu sürdürmek, çocukluğu arı-
yor olmakta kalmaksa Ergülen’in 
niyetini açık eden şiiri, seferidir. 
 Bilindiği üzere birey, anne karnından 
beri kendine mekân arayışına girer. 
Her duraktaysa yaşamının belli ev-
relerini anımsar ve en güçlü biçimde 
özler. İster. Esasında düzenlenmiş 
yerler, doğal yerler, kozmik yerler, 
var olduğuna inanılan kutsal yer-
ler ve hayal edilen yerlerdir özlem 
ve istek duyulan. İnsan varoluşunu 
bu alanlarda tamamlamaya gayretli-
dir; postmodern çağda yalnızlıkları, 
uyumsuzlukları, aşırılıkları ve dağı-
nıklığıyla “sığamamak”la yaşar. Bu 
durum bireyin zaman ve mekân algı-
sında değişikliğe sebep olur. Elde edi-
len yeni-boyut Pierre-Jean Jouve’ın 
şiir, bir biçimin kapısını açan ruhtur, 

sözünü hatırlatmalıdır ki saydamla-
şan, akışan zaman ve mekânlar arası 
yolculuk elverişli duruma gelebilsin. 
Bahsi geçen ruh, varlığını poetik ha-
yal4 ile olanaklı kılar. Poetik hayalse 
dilin ilk evi, dünyaya işaretler saçan 
dilin ötesidir.

Bachelard’a göre bir ruh durumu 
olan ev gibi yolculuk ve çocukluk 
da Ergülen’in şiirlerinden hareket-
le ruh hâline açılan kapıdır. Her iki 
unsur çerçevesinde psikolojik ve 
sosyolojik çözümlemelere pek ta-
bii gidilebilir. Geometrik mekânı 
ve sistematik şekilde işleyen zama-
nı aşan onun şiir-düzleminde ne 
çocukluk ne de yolculuk salt so-
yut birer kavram olarak görülebilir. 
 
“Eskimek gerek yani yaşamak 
yani yenilenmek yani oluş-
mak, tazelenmek.”5

Haydar Ergülen’in ilk ve ileri dö-
nem eserlerinde modern ve modern 
ötesi dönemin -yabancılaşmanın- 

toprağı ve eskiye duyulan özlemin 
ilk kabuğu olan, insanın en güzel hâli6 
çocukluk, okuru şiire çağıran ritme 
yerleşir. Çocukluk-mekân-benlik-ha-
tırlayış arasında kurulan ilişki Ergü-
len’in karakter özelliklerini okura 
duyurmak için şiire dönüşür. Poetik 
hayale varmadan önce düş kuran ço-
cuğun, düş kurarak çocuğun yerine 
geçen yetişkinin sakin bir düşleme-
de kendini bulması işten değil. Dış 
dünyanın ruhta yarattığı tahribatı 
gidermek, ontolojik olarak güvenli 
alan gibi hissedilen çocukluğu ara-
mak için anlık göçler seyreden zihin, 
geçmişe dönük bir iz, bir ses buldu-
ğunda mutluluk duyar; üretmek işi 
de keza duyulan mutluluğun özüdür.

“Şiir, düşü daima düşleme hali-
ne getirir”7 diyen Bachelard’a katılıp 
düşlemeyi hatırlamak ve düşleyen 
çocuk hassasiyetiyle yaşamak insana 
dair bir gerçeklik yaratır diyerek Er-
gülen şiirlerinde “düşleme” gayretine 
dikkat kesilmeli. Şair, düş bahçele-
rinde geze geze poetik düşleme için 
duyarlılaşmışsa çocuklukla acılarını 
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gevşetebilir, bu gevşeme de bir ön-
ceki durumda duyulan mutluluktan 
sayılabilir. Şiir ve nesne arasında, şiir 
ve tin arasında süregelen ilişki Ergü-
len’in geçmişi anmadaki samimiyeti-
ni ve bağlılığını imler.

 
“bir çocuğun düşüyüm ben 
büyülü yaz akşamları 
ben üflerim mızıka söyler 
sesimiz tutar sokakları”8

 
   İlk şiir kitabı olan Karşılığını Bula-
mamış Sorular’da başlayan çocukluk 
izleği özlem duygusuyla işlenir. Öz-
lenen bir şey olan çocukluk mevsim-
lerden yaza döner. Yaz söz konusu 
olduğunda şairin taşralı çocuk9 oldu-
ğunu hissettiren eserin giriş şiiri olan 
Anne’de ve Düşler Bir Ses Bulur Bende 
veya Sayıklama şiirlerinde özne dü-
şün içinden konuşur. Merak ve umut 
ettiren sözleriyle dizelerde kendine 
yer bulan özne sayesinde şair, çocuk 
kalmayı beden değiştirerek başarır.

“delisin, kendinsin, çocukluk avlusunda 
suskun bir sarnıç gibi uslu gövdeni 
eziyorsun: öteki dünyaların ateş alanlarına 
sıkışmış bir dünyanın güzeli gibi 
bense ‘Bu dilin tarihini yazmak yerine 
sessizliği yeğliyorum’ bulmaya seni.”10

 
 Karşılığını Bulamamış Sorular’dan 
sonra yazılan şiirleri Sırat Şiirleri11’ne 
alan Ergülen, çocukluk izleğini arka 
planda sürdürmeye devam eder. 
Sokak Prensesi’nde tekrar yoğun-
luk kazandığı gözlemlenen çocuk/
çocukluk orada göstereceği politik 
yüzünü ilkin Sırat Şiirleri’nde edin-
miştir. Şairin, taşrası şimdi çocuk-
luktur, yalnızlığıdır ya; vaktini bilen 
bir saat12 geldiğinde yolculuk başlar 
eskiye. Eskiden dönüşün nihayete er-
diği zamanlarda da ölümle yüz yüze 

getirilir okur. Bir Çocukluk Rüyasını 
Dolduracak Kadar şiirinde “göğsüm 
uçsun! ölünün uykusunu gördüm 
ben / ölümü de gördüm, bir çocukluk 
rüyasını dolduracak kadar”13 diyen 
şair bu yüzleşmenin ölüm ve hayat 
ikilisi zemininde gerçekleşmesini is-
ter. Çocukluğun bu zeminde nerede 
kendine yer bulduğunu bilmek için 
şu dizeye bakmalı: “suçsuz bir anı 
yok gibi çocukluğumdan”14. Barizdir 
ki çocukluk akışta; yani hayatın ta-
rafında yer bulmuştur kendine. Ço-
cukluk, ölüm atmosferi karşısında 
hayatı güçlendirmiş; uykunun ölüm-
le kurduğu bağ karşısında yaşamaklı 
olmakla ilişkilendirilmiştir. 

“yolcusu küçük bir kız olan balkonlar 
düşleri yaşayanın değil düşleyenin adresi”15

Dar ve korunaklı bir mekân olan 
balkondan kendi çocukluğuna gön-
derme yapan şair için Pelerin dâhil 
Sokak Prensesi’nde yer alan hemen 
hemen her şiirde çocukluk farklı 
bağlam ve yapıda işlenir. Aramız-

dan biri olduğumuz, oyunbozan 
olduğumuz, geride kaldığını önce 
hissettiğimiz sonra bildiğimiz ço-
cukluğun karanlıkta üşümesinin 
üzüntüsü parklara çoktan siner. 
“Sokak Prensesi”nde olduğu şekliy-
le “Eskiden Terzi”de yerini alan Kuş 
ve Şarap, İnsan İki Kişidir, Beni Aşka 
Terkettiğin İçin Seviyorum Seni, Sizin 
Geminiz Kurtuldu!, Eski Cümle Bah-
çesi, Bizi Karşıya Geçir, Sıfır, Bahçeli 
Rivayet ve Dans Ettiğin Yabancıya Sa-
kın Mektup Yazma! şiirlerinde çocuk-
luğu çağrıştıracak biçimde kullanılan 
yerlerin, insanın kendisi ve başkasıy-
la arasındaki ilişkinin imgesi olduğu 
fikrinden hareketle balkon, bahçe, 
avlu, ev vs. korunaklı mekânlar bu 
kez törenlerin, dansın, aşkın ve yol-
culukların adı olurken kendinden 
kendine, öze, çocukluğa dönmeye ni-
yetli şairin duraklarıdır. 

“iki kişi daha var 
biri yola çıktı yine 
içimde biri açacak”16 

Mekânlar arasında yolcu olan Er-
gülen’in, evinden ayrılarak başka bir 
kente gitme fikrine iyi gözle bak-
madığı düşünülebilir. Kendinden 
kendini bulmak için uzaklaşmayı 
kabullenen birey için dahi ayrılık 
durumu karşısında iki parçaya bö-
lünmüşlük hissi baş gösterir. Bu his-
se bürünen lirik özne, bir yandan 
geçmişini gittiği şehirlere taşımaya 
razı bir yandan da ayrılığa mahkûm 
olan, ona katlanmak zorunda kalan 
kişi oluverir. Şair, işte bu durumu 
yolculukları esnasında içinde doğan 
ikinci bir kişiyle açıklamaya çalışır. 
Bireyin yetişmesindeki, karakterinin 
oluşmasındaki en hassas zaman dili-
mini temsil eden çocukluk; Ergülen 
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şiirlerinin referansını oluşturur. Bu 
nedenle şiirler sık sık çocukluğa ve 
şairin çocukluğunda zihninde yer 
edinmiş kavramlara döner. Özellikle 
kırk yaşından sonra kaleme aldığı 40 
Şiir ve Bir… adlı eserinde anılarına, 
geçmişine döndüğünü ifade eden 
Ergülen için çocuk ve çocukluk iz-
leği, bireyin içindeki yaşama sevinci, 
umut, sevgi gibi duygulara ve insan-
lara güzel bakmayı işaretler zira ken-
disinin de söylediği gibi insan, anıla-
rıdır. Çocukluksa bundan sonra şiirin 
yurdudur.
“elveda! Gövdemi bir cümle daha terkediyor 
-o cümleyi çocukluğum için kurmuştum-”17 

Gelenek, inanç, ezgi, anne, baba, 
evle beslendiği gibi eskiyi duyuran 
bilumum şey Ergülen’in şiir evrenini 
besler. 40 Şiir ve Bir… kitabının Nisan 
2017, Kırmızı Kedi Yayınları etiketli 
baskısında “Niye Şiir Yazıyorum” baş-
lığı altında yaptığı açıklamada belirttiği 
üzere, kırk yaşından sonra çocuklu-
ğuyla birlikte gençliğine de dönmek 
dileğindedir, o. Duyurduğu bu istek 
dizelerine dolanan arkadaşlık, kardeş-
lik kavramlarıyla okura kendini göste-
recektir: “Yağmur baba, şemsiye anne, 
Bulut Ali / çık alfabeden bize gel okul-
lar kapanıyor / yetmedi mi sınıfları dol-
durduğun gel de şu / evi doldur, gön-
lümüzü doldur, arkadaş mı yok / sana, 
benim çocukluğum şurda duruyor, pek 
/ uzağa gitmedi, sen bulut ol o yağar, / 
anne bir şemsiye dört mevsim bahar, / 
ki yerin, göğün arkadaşlığını toplar”18 
Haydar Ergülen’in saflık, umarsızlık, 
mağduriyet durumlarını da imleyecek 
biçimde kullandığı çocuk/çocukluk 
olumsuzu olumluya çevirme, kötülü-
ğü iyiliğe dönüştürme özelliğiyle im-
geleşir. Bu yönüyle kavram umudun 
temsiline bürünür, dinamik yapısıyla 
ilgi uyandırır. Çocuk sözcüğü üzerin-

den sapmalar yoluyla imge üretmekten 
hoşlanan şair, bu uğraşıyı çocukluğu 
düşlemeye çağıran arkadaşlık, kardeş-
lik, başkalık üzerinde sürdürüp çağrışı-
ma açık sözcükleri şiir için ödünç ala-
rak şairde ve şiirde olması gerektiğini 
savunduğu nitelikleri hafızaya yerleş-
tirmek ister. Eserlerinde önemli bir yer 
kaplayan temler, doğrudan onun tavrı-
dır: “Bundan böyle kıyıdadır her şair / 
ve şiire taş koymakla yükümlüdür”19.
   Çocukluk, gençlik, hafıza derken 
Karton Valiz’deki şiirler için mühim-
leşen anı kavramına yoğunlaşmak 
gerekir: Anılar, bu kitaba yerleşen şi-
irlere bizzat kaynaklık eder. Haydar 
Ergülen için çocukluğa ve eskiye ait 
olan unsurların anı değeri yüksektir. 
Özellikle mektup ve zarfları şiirlerin-
de sıkça kullanan şairin dünyasında 
zarflar, yolculukların gizli anıları ola-
rak tanımlanır: “çocukluk ülkesinden 
yola çıkmış bir zarfın arasına / nasılsa 
gizlenmiş bir kül yağmuru biraz söz”20. 
İlk eserlerinde mekân açısından ço-
cuk/ çocukluk imgesiyle yansıtılan 

sınırlı özgürlük, Ergülen’in olgunluk 
dönemi şiirlerinde bahçe, orman, 
kent gibi daha büyük ve korunaksız 
mekânlarla tanışarak genişleme im-
kânı bulur. Şair için özgürlüğün bir 
yerde çocukluğun göstergelerinden 
biri olduğu düşünülürse bireyin ço-
cukluk evresi ucu açıklığıyla, taklit 
edilemezliğiyle müstakildir. 

“Hüznün tüyleri dökülür, lirik bakar
   [kedilerin camdan gözleri  
Çocukluğumun kelimeleriyle 
   [şımartsam da gurbet gibi bakarlar”21

 Engin Turgut tarafından yazılan şiirle 
adına kavuşan Üzgün Kediler Gazeli ki-
tabında şair için geçmişi imleyen unsur-
lar, okura aşinalık hissi verdiği gibi ön-
ceki şiirlerden farklı olarak ana izlekte 
yer almaktan ziyade dize kurmada birer 
yardımcı öge olarak vardır. Kitaptaki şi-
irlerle Ergülen’in şiir evrenine yeni yeni 
özgürlük alanları atanmaya başlanır. 
   Müstakil duran çocukluğa bir kez 
de mektuplar, zarflar, pullar vasıtasıyla 
yolculuk edilir. Şair Zarf adlı eserinde 
çocuklukta ve sonradan şiirlerine kat-
tığı gençlik evresinde kıymetli gördüğü 
mektup fikrine taze bir içerik kazandı-
rır. Şiirler boyu mektup ve mektuba ait 
ilkeler vesilesiyle çocukluk ve gençlik 
yılları anılır: “Eski mektuplarınızı atma-
yın / kâğıttan uçak yapın / çocukluğu-
nuza gönderin onları”22

“Hepimizin çekmecesi var, 
   [gözyaşı çekmecesi, 
acı çekmecesi, simli, 
   [keder çekmecesi, işli, 
çocukluk çekmecesi, gözlüklü, 
   [çocukluğumdan mı 
desem ilkgençliğimden mi? (…)”23

Haydar Ergülen’in İzmir Radyo-
su Konuşması şiirinde yazı sürdük-
çe bahsedilen çocuklukla çekmece 
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kelimesi birlikte yer alır. Hafıza’da 
şairin sır için olduğunu hatırlatan 
şair, üzüntüleri dışarıya gizemli gö-
rünen çekmeceye bırakır. Bu çekme-
ce üzüntünün, özlemin bir öteki adı 
olur artık. Aynı şiirin 2. bölümünde 
kaçış ve varış yeri olan çocukluğun 
(sığınağın) çatısının kalktığı söyle-
nir şairce. Sığınağın şiir kişisinden 
uzaklaştığını24 düşünerek öznenin 
geçmişinden kopması işaret edilmek 
istenir. O hâlde bu saptama, anıla-
rın teker teker silikleşeceğine varır. 
Müstakil hakikilik olan çocukluğun 
özneden uzaklaştırılarak okura du-
yurulmaya çalışılan, yaşamdaki çoğu 
şeyin biricikliğini, özgürlüğünü ve 
gerçekliğini yitirdiğidir.

“Yalnızca şiirleri evlerde geçer sanırdım, 
şiir evi özler ev de şiiri diye bilirdim, 
okuyuncaya dek bazı öyküleri, meğer  
ev özlemiyle yanarmış bazı öyküler de  
sobada külleri kalsa da eskimiş uzun kışların  
yazılırmış kimi öyküler de 

   [çocukluğun soğuk evlerinde”25

“Sen Güneş Kokuyorsun Daha!” 
büyümüş olan çocuğun, çocukluğuy-
la başlar yolculuğuna. Burada yazılı 
olan şiirlere, geçmişin iyi zamanlarına 
önceki şiirlerde tanıklık eden ne varsa 
dâhildir. Sabah Eskimişliğin’de çocuk-
luğunun evine döner şiir öznesi. Şim-
di sobada yanan her bir detayın külü 
kalır. Bu soğuk evlerde yazılan şiir ve 
öykülerse şairinin izini okuruna sür-
dürmek için bekler. Haydar Ergülen’in 
şiirleriyle güçlü temas kuran okur, ço-
cukluk etrafında boy veren varoluşsal 
sancıların yansımalarını görebilir. Düz-
yazının disiplini içinde farklı perspek-
tifler sunmayı da seven şair, şiirin öz-
gür havasında nefes almayı öncelemiş 
vaziyette. Apolloncu değil, Dionysosçu 
bir edayla26 sanata ve hayata eğilen Er-

gülen, söyleyeceklerini ilk kabuğuna 
dönmek için “şiir yazarı” sıfatını kulla-
narak söyler.

“artık beni alıp lütfen” derim 
“götür çocukluğuma…”27 
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2017 yılında, ilk kitabım çıktığı zaman İstan-
bul Kitap Fuarı’nda Altın Kitaplar standında 
satış görevlisi olarak çalışıyordum. Kişisel tari-
him açısından oldukça önemli bir yıldı. Varlık 
Yayınları’ndan kitabım yayımlanmıştı ve bu se-
beple uzaktan okuyup bildiğim birçok insanla 
tanışma fırsatı yakalamıştım. Fuarın benim için 
en unutulmaz ânı, bir gün önce stant kurulumu 
yaparken, yani bir yandan kitap dolu ağır ko-
lileri taşıyıp diğer yandan içlerindeki kitapları 
yerleştirirken karşımda büyükçe bir fotoğrafımı 
görmek olmuştu. İnsan şaşırıyor elbette böyle 
şeylere. Yani evvela kendimle karşılaşmıştım o 
yıl.

Fuar başladığında, o yoğunluğun arasında 
kimse kimseyi fark etmiyor aslında. Ama güzel 
tesadüfler de oluyor elbet. Kalabalık arasından 
bir yerden bir yere geçmeye çalışırken Şükrü 
Erbaş ile karşılaştık. İnsan göz göze gelir gel-
mez sarılır mı, biz sarılıverdik işte. İlk ve kısa 
bir sohbet ve koşturmaya devam. O süreçte çok 

sayıda insanla tanışıp sohbet ettik. Ahmet Tel-
li, Şükrü Erbaş, Hilmi Yavuz ve her biri tek tek 
kıymetli birçok şair ve yazar. Yalnız biri hariç: 
Haydar Ergülen.

O bilmez elbet, yıllarca uzaktan uzağa ne ya-
pıyor diye takip ettim. Şiirlerinden denemele-
rine her şeyini okudum. İlham aldım, Ahmet 
Erhan ve Behçet Aysan gibi şairlerle olan dost-
luğunu kıskandım, dede dedim ona içimden, 
zaman zaman bir işe yarayacakmış gibi kızdım, 
küstüm, sevip affettim. Hâliyle ilk tanışmanın 
güzel olacağını hayal ettim hep. Esasında haya-
tım boyunca, “Dur gidip şu şairle tanışayım,” 
diye bir düşüncem de olmadı hiç ama işte o yıl, 
kendiliğinden gelişiyordu her şey. 

Fuar çalışmaları devam ederken Şükrü Er-
baş’ın imzası olduğunu gördüm. Hem imza al-
mak hem de biraz daha sohbet etmek için stan-
da gittiğimde gördüm Haydar Ergülen’i ilk defa. 
Erkek dediğin malûm ya çirkin bir şey. Hele 
yaşlandıkça daha bir çirkinleşiyor. Ama Haydar 

NAR’IN BABASI ÜZERİNE 
BİR KİŞİSEL TARİH 
ÇALIŞMASI

Devrim HORLU
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Ergülen, altmışlık bir yakışıklı. Çev-
resindekilere şaka yapıyor, imza atıp 
sohbet ediyor. Kısa bir an beni gö-
rüp “Seni tanıyorum,” diyerek önüne 
döndü. Ben de hâliyle” E bir selam 
verseydin,” diye sitem ettim kendi 
kendime. Oysa selam vermenin çeşit-
li yolları var. Bu da onlardan biriydi 

sanıyorum.
İnsan böyle işte. Her şey tam iste-

diği gibi olsun diye düşünüyor ama 
hayat öyle mi? Zaman geçti, hem İs-
tanbul’da hem de başka şehirlerde çe-
şitli fuarlar oldu. Her seferinde Şükrü 
Erbaş’la karşılaştık. Kimi zaman yine 
ayaküstü sohbet ettik, kimi zaman 

sağ olsun standa çağırdı çay içtik. Bir 
de ben, Şükrü Erbaş ile babamı birbi-
rine görünüş olarak çok benzettiğim 
için ayrı bir sempatim vardır hep. 
Zaten Haydar Ergülen ile arkadaş-
lığımızı güçlendirecek olan da yine 
dolaylı olarak babam olmuştu. Oraya 
geleceğiz.

Zaman hızla geçip tarih 2020’nin 
ortalarını gösterirken ikinci kitabım 
yayımlandı. O vakte kadar ne yolda 
gördüm Haydar Ergülen’i ne de baş-
ka yoldan iletişime geçtim. Sonra bir 
gün kitabımla ilgili bir yazı kaleme 
aldığını öğrendim. Tam da yapmaya 
çalıştığımı görmüş gibi “En güzeli 
de ‘zamane şairi’ olmaması. 1950’ler, 
60’lar, 80’ler şiirini de katarak, za-
manın, ‘şiirin zamanı’ olduğunu 
söylüyor: Zaman geçer, şiir…” diye 
yazmıştı. Sanıyorum başka bir eşikti 
o benim adıma. Onay almak gibi de-
ğildi bu, birbirini anlayan iki insanın 
duyduğu iç ferahlığıydı.

Haydar Ergülen şiiri ile çokça yazı-
lıp çizildi bugüne kadar. Dergilerde, 
kitaplarda, akademik makalelerde 
Nar’ın babası hakkında oldukça şey 
okuduk. Günümüz şiirinde onun 
kitaplarıyla buluşmayan az şair var-
dır. Ama o bununla yetinmekten geri 
durur ve sadece bugün şiir yazan-
lar tarafından okunmakla yetinmez. 
Okuduğu günümüz şairleri üzerine 
cesaret verici yazılar yazmaya hâlâ 
devam ediyor. O yazılardan biri de 
benimle ilgiliydi işte. Aramızdaki ilk 
bağ kurulmuş oldu böylece. 

Sonra birden işler tersine dönecek 
gibi oluverdi. Sosyal medyada gençler 
mi üst kuşaktan şairleri okumuyor 
yoksa tam tersi mi diye ilerleyen bir 
tartışmada, tam da yukarıda kaleme 
aldığım gibi bugün şiir yazan ve Hay-
dar Ergülen’i okumayan neredeyse 
yoktur benzeri bir şey yazdım. Tabii 
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içerik sadece bu kadarla sınırlı değil-
di ve başkasını kastettiğim bir cümle-
yi Haydar Ergülen kendisine söyledi-
ğimi sandı ismi geçtiği için. Mail atıp 
konuya açıklık getirmek istemiş ol-
malı. Neyse ki yanlış anlaşılma çözül-
dü ve birbirimizi yanlış tanımamıza 
vesile olacak bir olayı geride bıraktık.

İnsanların birbirlerini tanımaları 
ile biliyor olmaları arasında çok fark 
var. Bilmek işin kolay tarafı. İsmini 
duyarsın, yazdığını okursun, yolda 
görür bilirsin bir şekilde. Bir de tanı-
mak var ki asıl mühim olan o. Bana 
kalırsa biz sürekli birbirini görüp yan 
yana gelmeyen ama anlayan iki insan 
olarak birbirimizi tanıdık. Yaş farkı 
olan şairlerin ilişkisi ağırlıklı olarak 
usta çırak ilişkisi olarak yürür. Ama 
gel gör ki sanayide çalışmıyor, şiir 
yazıyoruz. En azından benim haya-
tım boyunca birebir tanıyacağım bir 
usta arayışım olmadı hiç. Bunu tercih 
edene lafım yok tabii, maksat tavrımı 
anlatmaya çalışmak. Tanışıklığımız 
sonrası Haydar Ergülen, hiç böyle bir 
hoca öğrenci tavrına soyunmadı. Bu 
ona olan saygımın biraz daha artma-
sına sebep oldu. Onunla ilgili örnek 
aldığım en mühim şeylerden biri elin-
deki imkânı, kendisini sevsin ya da 
sevmesin, insanlarla paylaşması oldu. 
Bu belki de şiir için yapabileceğimiz 
en önemli şeylerden biri bugün.

Editör olmanın zorlayan yanları dı-
şında keyif veren yanları da var. Yu-
karıda bahsettiğim gibi eldeki imkânı 
günümüz şiirine dikkat çekmek için 
kullanabiliyor insan. Bu keyif veren 
şeylerden biri ilk kitap yayımlamaksa 
söz gelimi diğeri yıllardır yazdıkları-
nı takip ettiğin ve belki ilham aldığın 
yazar ya da şairlerin dosyalarını ça-
lışmak sanıyorum. Benim için bunla-
rın başında gelen isimlerden biri, ilk 
öykülerimi de yayımlayan ve hangi 

öyküsünü okusam yeni yollarla ta-
nışmama sebep olan Jale Sancak. Di-
ğer bir isim de, bu yazının da konusu 
olan Haydar Ergülen elbette. Henüz 
bir şiir dosyasını yayımlamış değiliz 
ancak hedeflerim arasında bu da var. 
Buradan ufak bir mesaj vermiş ola-
yım. Kişisel tarihim açısından Yayan 
Yapıldak ve sonrasında gelecek dene-
me kitaplarına dâhil olmak oldukça 
gönendirici. Onun da ötesinde bir 
yol ortaklığı. Neyse ki yolumuz uzun. 
Şiirimizin hep en genç kalacak olan 
şairidir çünkü Haydar Ergülen.

Elbette anlatılacak, paylaşılan çok 
şey var.  Babamla ilgili bir paylaşımı 
görüp “Babanla aynı yaştaymışız, ar-
tık ben sana yeğen diyeceğim, sen de 
bana emmi diyeceksin,” diye mesaj 
attığından bu yana akrabayız onun-
la. Tüm iyi akrabalar gibi söyleyerek 
değil göstererek yol gösterenlerden 
bana. Şakalaştığım, cepte değil kalp-
te tuttuğum, düşünce elini uzataca-
ğını bildiğim en yakın akrabalardan. 
Babamı hastaneye kaldırdığımda is-
tisnasız her gün arayıp durumunu 
soran, yani kardeşini ihmal etmeyen 
bir akraba. Şiirden, sazdan, sözden, 
dünyayı tarttığımız yerden, öfkeden, 
sevinçten, heyecandan ve umuttan da 
akraba tabii. 

Elbette bu yazı, Haydar Ergülen ile 
aramızdaki kişisel tarihin küçük bir 
bölümünden oluşuyor. Gördüğüm ve 
göreceğim çok şey var onunla ilgili. 
Ancak tüm bunların ötesinde o şiiri-
mizin dününü ve bugününü temsil 
eden nadir isimlerden. Ve sadece bir-
birimizin hayatına değil şiirine de do-
kunduk sürekli. “Yüreğimden başka 
taşıyacak yüküm yok” ya da “Herkes 
o kadar yalnız ki yalnızlığı bilen yok” 
diyerek dokundu bana sözgelimi. Ha-
yatı ateşli bir hastalığa benzeterek, 
dünyada temiz kalacak tek şey olarak 

körlerin gözlerini işaret ederek, para 
verip gül almaya şaşırarak, adi bir dut 
yaprağının sabırla ipek olacağını gö-
rerek, kalbin camdan olduğuna bizi 
ikna ederek dokundu şiirimize. Ve bu 
temas öyle üç beş senede unutulacak 
bir temas da değil. Şairin dünyaya ba-
kışını, objeyi algılayışını öyle bir fısıl-
dadı ki kimse unutamaz bunu. Yarı-
nın şiirine kendini ilk durak yapmak 
ve hem şiiri hem insanı büyütmek 
için çırpındı durdu. İyi de etti üste-
lik. Çünkü ilk durağa varmadan son 
durağı görmek de mümkün olmuyor. 

Haydar Ergülen, kızmak için değil, 
anlamak için gözü üzerimizde bir ak-
raba. Bakmakla görmek arasındaki 
ince çizgiyi sezeli bin yıl olmuş. Bakı-
şında bir sadelik var. Ve sadece elimi-
ze yüzümüze, boyumuza bosumuza, 
saçımıza başımıza bakmıyor. Gözleri-
mizin içine bakıyor bir gün göz göze 
geliriz diye. Hep o soruyu soracağım 
ben de hayatım boyunca: “Kimsenin 
kimseye gözü değmiyorsa şiir niye?”
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Haydar Ergülen
İdiller Gazeli

gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış
gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak

sen bir şehir olmalısın ya da nar
belki granada, belki eylül, belki kırmızı

gövden ruhunun yaz gecesi mi ne
çok idil, çok deniz, çok rüzgâr

(...)
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SÜRÇ-İ LİSAN SANAT TOPLULUĞU
ÜYELERİYLE KONUŞMALAR

Deniz Dengiz ŞİMŞEK

ANADOLU’NUN ORTASINDA SÜRÇ-İ LİSAN ETMEK (!)

Sürç-i Lisan Sanat Topluluğu ilk perdesini 19 Haziran 
2022’de “Deliler Bayramı” ile açtı.

Sürç-i Lisan ekibi, tiyatro dünyasına giriş için Turgut Özak-
man’ın senaryosunu yazdığı Deliler adlı oyununu tercih etti. Biz 
de böyle iddialı bir oyunla, Anadolu’nun orta yerinde, heybetli 
Erciyes’in eteklerinde, Kayseri’de filizlenen ekibin bazı üyeleri-
ne birkaç soru yönelttik.

Onlu ve yirmili yaşlarda olan Sürç-i Lisan oyuncularının ve 
yöneticilerinin tiyatro heveslerinin nasıl başladığını, Devekuşu 
Kabare ile hafızamıza kazınan bu oyunda; Nevra Serezli, Me-
tin Akpınar, Zeki Alasya, Selim Naşit, Nezih Tuncay, Ali Yalaz, 
Demet Akbağ gibi dev oyuncuların canlandırdığı ve onlarla 
özdeşleşen rolleri oynarken neler hissettiklerini, ilk oyun de-
neyimlerini, ekibi nasıl kurduklarını, nasıl dâhil olduklarını ve 
Anadolu’da sanatla uğraşmanın, özellikle tiyatro yapmanın na-
sıl olduğunu dergimiz okurları için öğrenmek istedik.



50

Sena Nur Poyraz (19, Öğrenci)
Tiyatro ile tamamen haylazlığım sa-

yesinde tanıştım diyebilirim. Ortao-
kulda iken arkadaşlarımla okula erken 
gelip geç çıkarak mini mini skeçlere ça-
lışıyorduk. O skeçleri de sınıfta oynaya-
rak kendimizce dersleri kaynatıyorduk. 
Kısacası, tiyatro en başında dersten 
kaçış yöntemimken en büyük tutkum 
hâline geldi.

Tiyatrocu olacağım diye karar verdi-
ğim bir zaman hiç olmadı. Tiyatro beni 
kendine çekti, bir nehir gibi sürükledi. 
Kendimi akışa bıraktım ve öyle devam 
ediyorum. Aslında bir süre tiyatroya ara 
vermiştim. Arkadaşım gelip bir ekip 
kuracaklarından ve yapmak istedikle-
rinden bahsedince ben de dâhil olmak 
istedim. Sürç-i Lisan, benim doğru 
bildiğim birçok yanlışı düzeltmem ko-
nusunda çok yardımcı oldu. Sayesinde 
birçok abi, abla ve kardeş kazandım.   

Deliler’e çalışırken en başta çok kork-
tum. Böyle usta isimlerin emeğini zayi 
etmek istemedim. Bu yüzden çok ça-

lıştım. Metin Akpınar’ın o müthiş per-
formansıyla hayat bulan Atilla Matilla 
karakterini Atiye Matiye’ye çevirerek 
içimdeki deliyi ortaya çıkarma fırsatı 
yakaladım.  

Tiyatro benim için gerçek dünyadan 
bir kaçış niteliği taşıyor. Dışarıda Sena 
olarak toplumun bana biçmiş olduğu 
birçok rol var; öğrenci, çocuk, arkadaş, 
abla, kardeş... Ama tiyatroda istediğim 
kişi olabiliyorum. Belki bir avukat, bel-
ki bir çöpçü, belki de bir deli... Tiyatro 
toplumun bana biçmiş olduğu roller-
den sıyrılıp tamamen farklı bir kişi, bir 
karakter olma şansı sunuyor.

Kayseri’de tiyatro yapmak gerçekten 
zor. Buradaki insanlar sinemaya git-
meyi daha çok tercih ediyor. Tiyatro 
bir sanat olarak görülmek yerine sine-
maya uzanan bir merdiven olarak dü-
şünülüyor. Tabii ki tiyatro seven kimse 
yok diyemeyiz. Biz o kitle ve o kitleye 
kazandırmak istediğimiz insanlar için 
emek harcıyoruz. Tiyatro ile ilgili ha-
yalime gelecek olursak, toplumun gör-
mek istemediği ya da görmezden geldi-

ği sorunları sahnede sanatımla sunmak 
istiyorum. Yani “insanı insana, insanla, 
insanca anlatmak” istiyorum.

Doğuş Çoban (17, Öğrenci) 
Tiyatro, derslerimde olumlu etki sağ-

ladı, ders notlarımı daha da yükselttim. 
Özgüvenimi bu sayede arttırdım. Okul-
daki arkadaşlarım tiyatro oynuyordu 
kıskandım, sonrasında kendi senaryo-
mu yazarak liseler arası yarışma için 
okulumuzun tiyatrosuna gönderdim. 
Çok sıkı hazırlanırken yarışmaya son 
bir hafta kala tiyatro başkanımız (da-
nışman öğretmenimiz) oyunumuzu 
çıkartmayacağımızı söyleyince hevesim 
kursağımda kaldı. Bu olay beni gerçek-
ten çok yıprattı, bunun üzerine daha 
fazla hırs yaparak kendi kendime daha 
fazla çalışmalar yapmaya başladım. 
Kendimi ait hissedebileceğim bir grup 
aramaya başladım. Sürç-i Lisan’ın ti-
yatrocu seçmeler duyurusunu gördüm, 
fırsatı kaçırmak istemedim. Paylaşım-
larında gördüğüm kadarıyla çok sami-
milerdi, ânında başvuru yaptım ve o 
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hafta olan seçmelere katıldım. Onlar da 
bu hırsımı fark etmiş olmalılar ki beni 
gruplarına dâhil ettiler. Sürç-i Lisan sa-
yesinde ilk sahneme çıktım ve hayali-
min ilk kısmını Sürç-i Lisan sayesinde 
gerçekleştirdim. 

Devekuşu Kabare sanatçıları çok bü-
yük insanlar ve onların yüzlerce kez 
oynadığı bu oyunda, benim oynamam 
çok heyecan vericiydi. Onlar sayesinde 
tanınan bu oyuna, ekibimizin belir-
lediği özgün farklılıklara ilave olarak 
Napolyon karakterine farklı bir can 
kattığımı düşünüyorum. İyi ki bu in-
sanlar bize bu oyunu sunmuş ve Sürç-i 
Lisan olarak iyi ki oynamışız. Tiyatro, 
her alanda zaten hayatımızın bir par-
çası ve ben de tiyatronun bir parçası 
olarak mutlu olduğumu hissediyorum. 
İnsanlar tiyatroya karşı biraz önyargı-
lı fakat son zamanlarda hep beraber o 
kadar gülmeye, eğlenmeye hatta fark-
lı bir şeye üzülmeye muhtaç kaldık ki 
artık tiyatroda insanlar kendilerini o 
karakterlerle özdeşleştiriyor. Ve ben 
ve ekibimiz de o karakterlere can ver-
diğimiz, insanların yüzünde tebessüm 
oluşturup hatta onları heyecanlandır-
dığımız için gururluyuz. Uzun yıllar 
tiyatroya hizmet edip binlerce insanın 
yüzündeki ifade olmak istiyorum ve 
insanların tiyatroya karşı olumsuz ön-
yargılarını bitirmek için elimden geleni 
yapacağım.

Burcu Şevkli (26, Öğretmen) 
Kitlelere hitap ve topluluk önün-

de konuşma konusunda mesleğimin 
tiyatro hayatımı desteklediğini düşü-
nüyorum.  Tiyatro ile ilk defa 
anaokulunda tanıştım. Öğretmenim 
ezber yeteneğimin iyi olduğunu fark 
edip en uzun ve zor rolü bana vermişti. 
Yıllar geçmiş olsa da sahneye çıktığım 
o ânı hiç unutmuyorum.  Tiyatroya 
yıllarca emek veren insanlardan duy-

duğum çok güzel bir söz var “Sahnenin 
tozunu bir kere yuttuğunda, yeniden 
orada olmak isteyeceksin.” Benim ti-
yatro hikâyem anaokulunda başlayıp 
evde ailemi, dışarıda arkadaşlarımı 
güldürmemle devam etti. Üniversite 
sürecinde dersler dışında bir işte çalı-
şıyor olmam nedeniyle bir ekibe dâhil 
olamadım. Daha sonra yüksek lisan-
sıma devam ederken kendime “Artık 
neyi bekliyorum?” diye sordum. Sürç-i 
Lisan’la tanışma sürecimde arkadaşı-
mın sosyal medyada paylaşımları etkili 
oldu. Paylaşımlarda ekibe dâhil olacak 
yeni kişiler aradıklarını gördüm. He-
men Sürç-i Lisan’a başvuru yaptım ve 
eleme sürecini başarıyla geçerek ekibe 
katıldım. Sürç-i Lisan’ın çok samimi 
bir topluluk olduğunu düşünüyorum. 
Sanat topluluğundan ziyade içeride 
bir aile ortamı mevcut. Burada insan-
lar birbirini yargılamadan olduğu gibi 
kabul etmeyi öğreniyor, diyebilirim. 
Sürç-i Lisan’ın en önemli yanlarından 
birinin “benimsemek” olduğunu söy-
leyebilirim. Herhangi bir aktivitede bir 
kişi dahi eksik olsa onun yokluğu his-
sediliyor ve doldurulamıyor. Bu benim 
etkilendiğim en önemli noktalardan 
biridir.  

Elbette böyle dev isimlerle aynı rolü 
oynamak oldukça gurur vericiydi. 
Farklı zamanlarda aynı sahnede aynı 
rolleri paylaştığımızı düşündüğümde 
günümüz itibariyle hâlâ bir şeylerin de-
ğer kaybetmediğini anlıyorum. Tiyatro 
geçmiş ve gelecek arasında kurulmuş 
bir bağ gibi tüm gerçekliğiyle karşımız-
da duruyor. Ben sahnede, Bayan Helga 
ve Çiğdem rollerini üstlendim. Nevra 
Serezli ile aynı role girmenin, aynı his-
leri yaşamanın verdiği o güzel hissi da-
ima hatırlayacağım.  

Tiyatroyu insanlarla bağ kurmak, 
doğruyu yanlışı anlatmak, bir şeyleri 
yüceltmek ve eleştirmek, farkındalık 

yaratmak adına kullandığımız bir ara-
cı olarak değerlendiriyorum. Bu sade-
ce seyirci için geçerli değil. Oyuncular 
olarak girdiğimiz her rol bize bir şeyler 
öğretiyor. Bazen karakterimize çok zıt 
rollere girebiliyoruz ve bu durum em-
pati ve sağduyumuzu güçlendiriyor.  

Kayseri yapı itibariyle sanata çok 
meraklı bir konumda değil. Bu hâliyle 
Kayseri’de oyun için ilgi çekme ve ikna 
etme süreci biraz zorlu oluyor. Fakat 
tiyatro oyununa gelen insanların sahne 
sonunda gözlerindeki ışıltı ve beğeni 
bir şeylerin değişmeye başladığını gös-
teriyor. Tiyatro artık benim için yaşam 
felsefesi hâline geldi. Ekibimle birlikte 
ne kadar ileriye taşınırsa o kadar ileriye 
gitmeyi düşünüyorum.

Mikail GÖZELCE (24, Sağlık personeli)
İşim gereği genelde gün içerisinde 

mesaide olmam, akşam geç çıkmam, ay 
içerisinde belirli günler nöbet tutmam 
ve ayrıca provalarda günün yorgunlu-
ğunu fazlasıyla hissetmem bazı prova-
ları aksatmama neden oluyor olsa da 
gerek çalışma arkadaşlarım gerekse yö-
neticilerim bana karşı mümkün oldu-
ğunca hoşgörülü davranmaya çalıştılar. 
Televizyon programlarından görerek 
heves ettiğim bir şeydi tiyatro. İzle-
mekten çok orada, sahnede oynamak 
istiyordum. Üniversitede birkaç kulübe 
başvursam da ya seçmeleri geçemedim 
ya da provalar uyuşmadı. Daha sonra 
staj yaparken gördüğüm bir kızın ilgi-
sini çekmek için, Kayseri’deki genelde 
lise çağındaki kişilerden oluşan bir eki-
be dâhil oldum ve o sıra hazırlık aşa-
masında oldukları oyunun sahne arka-
sında görev aldım. İlk olarak canlı bir 
tiyatroyla sahne arkasında buluştum ve 
orda olmak beni fazlasıyla büyüledi. Az 
önce bahsettiğim gibi hevesle birlikte 
aslında bir kız davasına dâhil oldum. 
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Ha, ne oldu kızın ilgisini çekebildin 
mi, diye sorarsanız o kızın dâhil oldu-
ğu ekipte olmama rağmen onu hiç ama 
hiç göremedim.  

Sürç-i Lisan’ın kurucularından biri-
siyim aslında. 2019 yılında bir üniver-
sitede bir ekip kuralım fikriyle kurucu 
başkanımız olan Erdi Uzun ile birlikte 
çalışmalara başladık. Hatta bir oyun 
dahi hazırlamıştık. Ama bazı anlaşmaz-
lıklar yüzünden aktifleştirememiştik. 
2022 yılına geldiğimizde daha dona-
nımlı bir şekilde amatör bir ekip kur-
duk.

Turgut Özakman gibi bir ustanın 
kaleminden çıkmış ve ülkemizde tiyat-
ronun mihenk taşı denilebilecek oyun-
cularının/tiyatrocularının oynadığı bu 
oyun bizim için çok önemliydi. Onla-
rın videolarını izleyerek çalıştık. Biraz 
günümüze uyarlamak istesek de rolle-
rimizin ağırlığının farkındaydık: “He-
yecan, stres ve seyirci ile buluşmak.”

Kayseri gibi İç Anadolu’nun ticareti 
ve geçimi önceleyen insanlarını barın-
dıran bir şehirde tiyatro gibi bir sanatı 
icra etmek bizleri oldukça zorlamakta. 

Sanata bakış açıları büyük çoğunlukta 
“o paraya ben daha güzel bir aktivite 
yaparım” olan kişilere neredeyse beda-
va denilebilecek ücretlere bilet satarken 
bile zorlanmak bizleri fazlasıyla demo-
ralize etmekte. Buna rağmen bizler sa-
natla uğraşmaktan vazgeçmeyeceğiz. 

ERDİ UZUN (32, 
Hem öğrenci hem de çalışıyor)
Programım her ne kadar yoğun olsa 

da sanatıma zaman ayırıyorum. Tiyatro 
ile ilk tanışmam 2011 yılında oldu. Ço-
cukluk arkadaşım, uzun zamandır bir 
ekip içinde faaliyet gösteriyordu. Dö-
nem dönem bana da gel diyordu ama 
ben pek becerikli olmadığımdan sıcak 
bakmıyordum. Bir gün “Gel seninle 
bir yere gitmemiz lazım,” dedi. Ben de 
sorgusuz sualsiz “Tamam,” dedim. O 
gün ekibin seçmeleri varmış. Benim 
geleceğimden ekibin yönetmeninin de 
haberi varmış. Bir nevi emri vaki yapıp 
beni ekibe dâhil etmişlerdi. İlk başta 
ne olduğunu tam anlayamadım ama 
ilerleyen dönemlerde içimde büyük 
heyecanlar oluştu. Bu heyecan hâlâ ilk 

günkü gibi devam ediyor. Tiyatro, sa-
dece sahnede perdenin önünde bitmi-
yordu. Asıl iş mutfak kısmında, yani 
sahne arkasında dönüyordu. Oradaki 
koşuşturma insanı her ne kadar yorsa 
da oyun sonundaki alkışlar ve bir işi 
başarmış olmak, inanılmaz bir mutlu-
luk ve heyecan katıyor insana. Ben de 
sahnede olmasa bile arkada büyük işler 
başarabileceğimi düşünerek tiyatrocu 
olmaya karar verdim. Sürç-i Lisan eki-
binin kurucusu bizzat bendim. Bundan 
üç yıl öncesinde (2019) kuruldu bu 
ekip. Biz dışarda özel bir tiyatro ekibi 
olarak devam ediyorduk. Ben hem ça-
lışıp hem de üniversitede okuyordum. 
Üniversitede eğitimim devam ederken, 
ekip olarak üniversitenin olanakların-
dan yararlanalım istedik. Bunun üze-
rine üniversitede de bir kulüp kurma-
ya karar verdik. Ekibi topladık, oyun 
provaları, hazırlıklar derken her şey 
hazırdı. Sürç-i Lisan artık kuruluyordu. 
Her şey bir imzaya kalmıştı. Son anda 
danışman hocamız imza atmaktan vaz-
geçince bizim bütün hazırlıklarımız, 
emeklerimiz ve hevesimiz kursağımız-
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da kalmıştı. Dışarıda devam eden ekip 
yönetimi de üniversitedeki hazır ekibi 
kabul etmeyince daha kurulamadan as-
kıya alındı bu rüya. Ama aradan iki yıl 
geçtikten sonra ben yönetimle anlaş-
mazlıklarımız sonunda ekipten ayrılıp 
geçici olarak rafa kaldırılan Sürç-i Li-
san rüyasını yeniden hayata geçirmek 
için kolları sıvadım. Yoğun çalışmalar 
ve emekler sonunda yeniden, arkadaş 
çevresinden, sıfırdan bir ekip kurdum. 
Şu an ikinci aile diyebileceğim bir eki-
bim var. 

Bazı şeyler vardır, asla zamanın göl-
gesinde yok olup gitmez. En çok da 
çocukken sevdiğimiz şeyler peşinizi bı-
rakmaz. Tıpkı bir izleyenin onlarca kez 
izlemek istediği Devekuşu Kabare gibi. 
Rahmetli Turgut Özakman’ın 1987 
yılında kaleminden dökülen Deliler 
oyunu günümüzde oynansa… Üstüne 
üstlük tüm karakterler Sürç-i Lisan’ı ele 
geçirse neler olur? Tüm bu deliler ara-
da bir dönüp 1980’li yıllara göz kırpsa 
bir de. Tüm bu soruların cevabını bul-
mayı hedefleyerek gerçek komedinin 
gücünü yıllar sonra yeniden yaşadık. 
Öyle ya ne diyordu Deliler:

“Kimi turşu kurar kimi fabrika
Ama biz deliyiz, hayal kurarız.”
Sürç-i Lisan, tüm ekiplerin sezonu 

kapattığı zamanda “Deliler Bayramı” 
oyunu ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. 
Bu bizim varlığımızın farkındalığı için 
önemli bir mesajdı.

Büyük üstatların oynadığı bu oyunu 
kendi dilimizin döndüğünce oynama-
ya çalıştık. Hem çok eğlenceli hem de 
toplumsal olaylara ve politik taşlamaya 
yer veren bir oyundu. Benim oyundaki 
rolüm ise apartman yöneticisi sahne-
sinde apartmana yeni taşınan ve hemen 
yönetici rolü verilen rahmetli Nezih 
Tuncay’ın oynadığı Korhan Bey idi. 

Tiyatro, hayatımın bir parçası. Tiyat-
ro içinde birçok sanat dalını barındırı-

yor ve kişisel gelişim için de oldukça 
elverişli bir sanat. Tiyatro provalarına 
giderken kendimi rahatlamış hissedi-
yorum. Prova esnasında dış dünyanın 
tüm meşakkatlerini unutup provalara 
odaklanıyorum.  Kayseri’de eskiden 
çok zordu. Sanata nerdeyse tamamen 
kapalı bir şehirdi. Günümüzde bu biraz 
aşıldı ama hâlâ tiyatroya “boş iş” ola-
rak bakan çok vatandaşımız var. Bu da 
bizim işleri biraz zorluyor. Kayseri’de 
Devlet Tiyatrosu veya profesyonel bir 
tiyatro ekibi yok. Devam eden ekiple-
rin tamamı amatör tiyatro ekipleridir. 
Bu da tatlı bir didişmeye neden oluyor 
ama ekipler birbirine çok az destek 
oluyor. 

Kayseri’de oyun sergileyebileceğiniz 
salon sayısı oldukça az. Olanlar da za-
ten genelde tadilatta oluyor veya salon 
azlığından dolayı programlar yoğunla-
şıyor. Oyun sergilemek için yer bulmak 
zor oluyor. Bu konuda amatör tiyatroy-
la, salonlarla ilgilenen yöneticilerden 
daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz. 
Şehrinde sanatın gelişmesini isteyen 
her yerel yönetim özellikle tiyatro için 
daha pozitif düşünmeli. Kendi şehrinin 
insanını ve kendi insanının yaptığı sa-
natı desteklemek konusunda hassasiyet 
bekliyoruz yöneticilerimizden. Şimdiye 
kadar bize destek veren kurumlara da 
teşekkür ediyoruz. Ama bu sıkıntıların 
hepsi oyun çıkana kadar bizi zorluyor. 
Oyununuzu sahneledikten, arkadaşla-
rımın yüzündeki o parıltıyı gördükten 
sonra her şey güzelleşiyor. Ayrıca şeh-
rimizde tiyatrocuların, edebiyatçıların, 
fotoğraf sanatçılarının, ressamların, 
heykeltıraşların vs. birbiriyle ilişkisi 
neredeyse yok gibi. Etkinliklerinden 
bihaberler. Tanıtım ve iş birliği kıs-
mında da büyük sıkıntı olunca kendi 
çözümlerini üretmek zorunda kalıyor 
sanatçılar.  Bu sanat grupları birbiri-
nin etkinliklerine neredeyse hiç katıl-

mıyor. Her sanatçı kendi grubu içinde 
yalnızlıktan, anlaşılmamaktan şikâyet 
ediyor. Bunu çözmenin bir yolu varsa, 
sanatçıların birbirlerine destek vermesi 
ve iletişim hâlinde olmasıdır, diyorum. 
Kim bilir, belki de bütün sanat grupla-
rıyla etkinliklerde buluşup Kayseri’de 
sanatın ne aşamada olduğunu daha net 
görebilme imkânı yakalarız. Kültür ve 
sanatı ana akımın tercihlerine bırak-
mak sanatseverlerin yapacağı en son iş 
olmalıdır.

Öncelikle ekibimi profesyonele ya-
kın bir seviyeye ulaştırmayı sonrasında 
ise Kayseri’de gelenekselleşebilecek bir 
tiyatro festivali düzenlemeyi hayal edi-
yorum. 
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Yaşar Nabi’ye Saygı

Yaşar Nabi Nayır’ın vefatından bir yıl sonra 
yayımlanan bir derleme, Varlık sayesinde Türk 
edebiyatının bir parçası hâline gelen yazarların 
vefa borcu. Ülkü Tamer’in dediği gibi Varlık’ta 
şiir yayımlayabilmek “şiir diploması” almak gibi 
bir şey o dönem için, öyküsü yayımlananlar da 
aynı kıvancı duyuyorlar. Orhan Kemal gibi pek 
çok yazar ilk kez telif ücreti aldıkları dergiden 
kopup başka mecralara geçmişlerse de Varlık’ı 
okumaktan geri kalmamışlar. Dergiyi eleştiren-
ler özellikle 1960’lı yıllardan itibaren sosyalist 
düşüncenin görece rahat bir zemin bulup top-
lumda daha çok karşılık bulmasıyla birlikte 
Varlık’ın apolitik tutumunu değiştirmediğini 
söylüyorlar, Nayır’ın en başından beri arkasın-
da durduğu yayın politikası bunu gerektiriyor 
oysa. Cevdet Kudret’e yazdığı 1936 tarihli mek-
tupta “mutlaka ideolojiye girmeye gerek olma-
dığını, Anadolu’nun realitesini ifade etmek su-

retiyle millî bir tarz yaratılabileceğini” söylüyor 
Nayır, ortaya çıkmasını beklediği bu tarzı on iki 
yıl sonra Mahmut Makal’ın yazılarında bulacak. 
Bizim Köy’ü basarak Anadolu’nun bilinmeyen, 
açılan davalara bakılırsa bilinen ama gizlenen, 
görmezden gelinen yönünü okurlarına göster-
mesinin temelindeki cesareti günümüzün edebi 
ve siyasi ortamını göz önüne alarak düşünmeli.

Nayır’ın edebiyata adadığı ömründe türlü 
sıkıntılarla boğuştuğunu kitaptaki pek çok ya-
zardan duyabiliyoruz, dönemin diğer dergile-
rindeki ucuz ve basit yazıları kendi dergisine 
koymaya razı olmayan Nayır’ın yıllar boyunca 
ekonomik sorunlarla uğraştığı malum. Anka-
ra’dan İstanbul’a gelirken evini satıp Varlık Ya-
yınevi için gereken sermayeyi denkleştirdiğini 
derginin 867. sayısındaki “Yaşam Öyküm” adlı 
yazısında dile getiriyor Nayır, dağıtım problem-
leri ve siyasi baskılar da yıldırıcı ama ne olursa 
olsun dergiyi ay atlamadan çıkarıyor. 

Yazılar iki konu üzerinde yoğunlaşıyor, ilki 

KAYBOLMASINLAR
DİYE 4

Utku YILDIRIM
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Nayır’ın 1979’da Ahmet Taner Kış-
lalı’nın elinden aldığı Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Büyük Ödülü, diğeri 
Nayır’ın vefatından sonra edebiya-
tın önde gelen isimlerinin paylaştığı 
anılar ve Nayır’a dair görüşler. Melih 
Cevdet Anday’dan Nurullah Ataç’a 
dek pek çok sanatçının sözlerinin 
yanında Reşat Nuri Güntekin’inki en 
güzeli: “(…) Fakat Varlık’ın her yıl 
ortaya döktüğü elli altmış ince kitap 
olmasaydı edebiyatın kapısına galiba 
‘Dükkânımız muvakkaten kapalıdır’ 
levhasını asmak lâzım gelecekti.”

Haber Peşinde 50 Yıl

1940 Dönemi şairlerinden Meh-
med Kemal gazeteciliğiyle bilinir de 
şiirleri önemsenmez. Bu duruma de-
nemelerinde isyan eder Kemal, ken-
di kuşağının şairlerinin aynı dönem 
Varlık’ta şiirleri yayımlanan Garip 
akımının şairlerinden daha iyi ve top-
lumcu olduğunu iddia eder. Görmez-
den gelinmelerinin sebebi sırtlarını 
devlete dayamamaları, memurluğa 
gönül indirmemeleri, halk için müca-

delelerinde defalarca hapse atılmala-
rıdır Kemal’e göre, statükoya boyun 
eğmedikleri için ana akımda yer bu-
lamamışlardır. Memet Fuat’a göre 
bunun sebebi kötü, en hafif tabirle 
vasat şiirler yazmalarıdır, anılmaya 
değer eserler vermedikleri için kısıtlı 
bir alanda etkinliklerini sürdürmüş-
lerdir. Şiir tartışmaları bir yana, Meh-
med Kemal yaşamını gazetecilikten 
kazanmış, yapacağı haberleri âdeta 
koklayarak bulmuştur, Sabahattin 
Ali’nin Nihal Atsız’a açtığı dava Ke-
mal’in gazeteciliğinin ilginç bir örne-
ği. Atsız dönemin başbakanı Şükrü 
Saracoğlu’na açık bir mektup yazar, 
Hasan Âli Yücel’le “konservatuvar 
öğretmenlerinden” Sabahattin Ali’nin 
azılı komünistler olduğundan bah-
seder. Ali bu iddiaya yanıtlamaz, At-
sız’ı doğrudan mahkemeye verir. 26 
Nisan 1944 tarihli ilk duruşmayı en 
önlerden izleyen Kemal halkın gale-
yanını doğrudan görür, Siyasal Bilgi-
ler ve Dil-Tarih öğrencileri, “Yaşasın 
İnönü!”, “Yaşasın Türk yargıçları!”, 
“Kahrolsun komünistler!” diye bağı-
rarak Ali’nin kitaplarını İstiklâl Mar-
şı’nı söyleyerek yakarlar, polis hiçbir 
müdahalede bulunmaz. Duruşma sa-
lonunda da durum pek farklı değildir, 
öğrenciler salona doluşup slogan at-
maya başlarlar, duruşma yargıcı olay-
ları önlemek için ağzını her açtığın-
da İstiklâl Marşı yankılanır adliyede. 
Salon ağzına kadar dolunca Ali’nin 
saldırıya uğrayacağı kesinleşir, döne-
min öykücü ve gazetecilerinden Er-
tuğrul Şevket Avaroğlu elini uzatarak 
Ali’yi çeker, pencereden atlamasına 
yardım eder, Kemal de ardından at-
lar ve bölge müdürlüğüne sığınırlar. 
Bölge müdürü Beş Hececiler’den Enis 
Behiç Koryürek’tir, hemen kapıları 
ve pencereleri kilitlettirir, dışarıdaki 
curcunanın dinmesini korkuyla bek-

lerler. Turancılar, Ali’nin kitaplarının 
çıktığı Akba Yayınevine yönelirler, 
Bilal Akba yakılan kitapları görünce 
bir daha Ali’nin hiçbir metnini bas-
mayacağını söyler. Duruşma hâliyle 
ertelenir, günü geldiğinde Kemal yine 
en önden izler ve Ali’nin soyadının 
aslında “Alı” olduğunu bütün herkes 
gibi ilk kez duyar. Sonraki duruşma-
larda yer almaz, askerlik vazifesini 
yaparken Ali’nin Bulgaristan sını-
rında öldürüldüğünü duyar. Büyük 
üzüntü.

Kemal’in anıları 1940’ların Tür-
kiye’sini, değişimin arifesindeki bir 
ülkenin sancılarını aktarıyor bu kita-
bıyla, çok değerli bir eser. 

Zaman Sensin

Akbal’ın fıkraları ve denemeleri 
de kurgu metinleri gibi öz, derin ve 
keyif verici. Bir de Orhan Duru’nun 
metinleri böyledir, zaten “öyküm-
sü” der yazdığı metinlere, denemeye 
yanlayan kurmacaların erbabıdır. İki 
yazarı uzaktan edebi kuzen sayarsak 
sayarız, ikisi de anılarını derlerler bir 
yandan, değindikleri toplumsal so-
runların bir köşesine kendi yaşantı-
larını sıkıştırırlar. Akbal’ın “Çelebi’yi 
Hatırlıyor musunuz?” adlı yazısı hoş 
bir örnek. Yıl 1945, milletvekili ara 
seçimi yaklaşmış, Karagümrük’te bir 
kahvede masaya çıkan aday memle-
ketin hâlinden, seçilirse yapacakla-
rından bahsediyor. Eğleniyor, kahve 
kahve dolaşıp insanlarla konuşuyor, 
seçileceğinden değil. Akbal da bir kö-
şede dinliyor dostunu, keyifleniyor. 
Deniz Yolları memuru, şair, düşünür 
Asaf Halet Çelebi konuşmasa da şiir-
lerini okusa o kahvede, neler olacağı-
nı hayal ediyor. Edebiyatımızda ayrı 
bir damardır Çelebi, özgündür ve dö-
neminin en bilinen iki şairinden bi-
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ridir Orhan Veli’yle birlikte. Akbal’ın 
aktardığına göre “Om mani padme 
hum,” diye bağırınca Nisuaz’daki sa-
natçılar bu dizeyi üç kez haykırırlar-
mış, ritüele dönmüş bu eylem. Sonu-
cu bilinmeyen ticari bir girişimden de 
bahsediyor Akbal, 1950’lerde Boğaz’a 
köprü yapılacağı söylentileri çıkınca 
Beylerbeyi sırtlarındaki topraklarının 
bir gün çok para edeceğini düşünür-
müş Çelebi, zengin olamadan vefat 
etmiş. 

“Ataç’tan Çizgiler”, bir dönemin 
edebi ve siyasi tartışmalarını Nurul-
lah Ataç’ın merceğinden gösteriyor. 
1950’den önce Cumhurbaşkanlığı 
Baş Çevirmeni olan Ataç, yemekle-
rini İnönü ile birlikte yermiş. İktidar 
değiştikten sonra Bayar öteki görev-
lilerin masasına göndermiş Ataç’ı, 
bunu bir aşağılama sayan Ataç he-
men vermiş istifa dilekçesini. Yahya 
Kemal’le ilişkisi de ilginç, pek sevdiği 
şairin “Aziz Nurullah Ataç’a” yaza-
rak imzaladığı fotoğrafını salonun 
baş köşesine asmış Ataç, sonraları 
Yahya Kemal’in Bayar’ı “ilk meşru 
cumhurbaşkanı” sıfatıyla kutladığını 

öğrenince fotoğrafı kaldırıp tuvalete 
asmış, oraya yakışırmış çünkü. Eski 
dönemlerdeki vekilliğini, Atatürk’ün 
kurduğu cumhuriyetin çeşitli ka-
demelerindeki görevlerini unutmuş 
Yahya Kemal, Ataç’ı sinirlendiren bu 
ikiyüzlülük. 

Akbal’ın yazılarından Sait Faik, Or-
han Kemal gibi pek çok yazar geçiyor, 
kitap toplatma olaylarıyla ilgili pek 
çok ayrıntıyı açıklıyor Akbal, örneğin 
Sait Faik’in keyfi uygulamalara isyan 
ettiği fikirlerini aktarıyor. Zaman Sen-
sin de unutulmaması gereken bir eser.

Daldan Dala

Vedat Günyol’un Cumhuriyet’te 
yayımladığı edebiyat ağırlıklı yazılar-
dan bir seçki. Kitabın ikinci kısmında 
Günyol anılarına ağırlık veriyor, her 
iki bölümden de birer yazıya değine-
ceğim. “Türkçeyi Savunmak” başlıklı 
yazıda edebiyatımızdaki dil tartış-
malarının Cumhuriyet sonrasındaki 
konularından biri ele alınıyor: edebi 
veya öğretici metinlerde illa İstanbul 
Türkçesini mi kullanmalı? Yaşar Ke-
mal’in İstanbul Türkçesiyle ne roman 
ne şiir ne de öykü yazılabileceğine 
dair görüşlerine yer veriyor Günyol, 
Kemal’e göre Türkçeyi hakkıyla öğ-
renmek için Kemal’in köyüne gitme-
li. Oysa büyük metinlerin yazıldığı 
Avrupa’da dil hep şehirlerde kulla-
nılan dil, Dante’den Goethe’ye pek 
çok yazarı örnek veren Günyol’a göre 
diyaloglardaki yerel söyleyişlerin dı-
şında Fakir Baykurt’un hatta Yaşar 
Kemal’in dili bile İstanbul Türkçesiy-
le biçimleniyor, en azından metnin 
çerçevesi İstanbul Türkçesiyle çizil-
meli, gerisi yazara kalmış. Bunun ya-
nında özellikle sol yayınlardan çıkan 
çevirilerde yer alan ifadelerin bozuk 
bir Türkçeyle aktarılması can sıkıcı, 

Oruç Auroba’nın bir metnini alıntıla-
yıp savını güçlendiren Günyol, Aru-
oba’nın savunusunda felsefe dilini 
herkesin anlayamayacağını söyleme-
sini de eleştiriyor ve felsefeyi halka 
indirmenin gerekliliğinden bahsedi-
yor. Güncelliğini koruyan tartışma-
lara girmekten çekinmiyor Günyol, 
yazıları bu açıdan keyif verici.

Nâzım Hikmet’in yurt dışına kaçı-
şından bir süre önce şairle komşuluk 
etme şansına erişiyor Günyol, Ka-
dıköy’deki evlerinin arası elli met-
re. Mehmet Nâzım’ı ilk görenlerden 
biri olan Günyol, Kadıköy’deki dis-
pansere giderek Münevver Andaç’ın 
yarı baygın hâlde yattığını görüyor. 
Nâzım Hikmet ellerini eşinin kar-
nında gezdirip “Bak, Üstat, ne varsa 
burada var,” diyerek hayatın gerçek 
anlamının doğurganlıkta olduğuna 
işaret ediyor. İlginç bir anı daha: Ka-
dıköy’ün çarşısında karşılaşıyorlar, 
Nâzım Hikmet arkadaşını yemeğe 
davet ediyor. Etler pişiyor, domates 
suyu hazır, sofraya oturdukları za-
man Münevver Andaç’ın kızı yemek 
yemek istemiyor. Hikmet çıkışıyor, 
onca aç insan varken nefis bir et ye-
meğine yüz çevrilmemeli. Kız dire-
tiyor, Hikmet “vallahi” döveceğini 
söyleyince kız dikeliyor: “Hani Allah 
yoktu?” Hikmet ne diyeceğini bilemi-
yor, sus pus oluyor.

Pek çok anı, şahitlik, Türk edebi-
yatının önemli isimlerinin yaşam-
larının perde arkası var bu kitapta, 
Yahya Kemal’in “buldok homurtula-
rıyla” yediği yemekten Halide Edip 
Adıvar’ın önemli bir ödülün jürisini 
önemsemeyip ödül alacak eseri jüriye 
dayatmasına kadar. 
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Hayatımın aşkı evleniyordu.  Ama benimle 
değil.

Neyse ki düğün içkiliydi, acımı hafifleti-
yordum. Çünkü onun için arkadaşlıktan bir 
adım öteye gidemedim sanırım. Benimle ol-
madığına göre sanırım demenin pek de bir 
anlamı yok. Hep ihtimal vardı. Ya da ben 
öyle sanmıştım. O beyaz gelinliğinin altında 
beyaz teni bu gece daha parlaktı. Bilmem ki 
ışıklardan mıdır? O sırada ben elimi tuttuğu 
ilk ânı düşündüm. Ama nasıl olduğunu an-
latmayacağım. Ya da elime onu öpmek için 
geçen ilk fırsatta onu öpemeyişimi. Hayır, 
bunları anlatmayacağım. Ben sadece 28 Eylül 
gecesi olan bu düğünü anlatmak istiyorum. 
Bir insan için ilk aşkı çok önemlidir. O ilk 
aşkın hatırası, sizinle belki de bütün hayatı-
nız boyunca gelir. İşte düğündeki bu kadın 
benim ilk ve son aşkımdı. Her şeyin en ba-
şına gitmek isterim ama durun. Gidemeyiz. 
Çünkü o yanıma geliyor!   

Adına K. demek istiyorum. Ah benim gûş-ı 
ruhum efsunum, suretim. Gelinliği arkadan 
öne doğru kısalıyordu. Hiç kabarık değildi. 
Ayakkabıları beyaz minik ayaklarının önünü 
kapatıyordu. Benimle evlenseydi ona ayak-
kabı giydirmezdim ayaklarını saklatmazdım. 
Tüm zemini halıyla kaplatırdım. Benimle ev-
lenmesine gerek yok. Başkasıyla evlenmesin 
yeterdi.  Bana yaklaşma ânı sanırım yirmi 
sekiz yıl sürdü. Biraz utangaç, biraz doğal, 
biraz vahşiydi. Saçlarını toplamıştı, ne deni-
yor buna, dağınık topuz mu? Önüne dökülen 
saçları alıp koklamak isterdim. Her zaman 
onu ilk kez tanıdığım gibi kalmıştı: On yedi 
yaşında bir genç kız. Hayır! Bu yaşta biri ev-
lenemezdi, ailesiyle konuşmalıydım. Ailesi-
nin yanına giderdim ve kızlarının yaşının ev-
lenmek için çok küçük olduğunu söylerdim 
ve bom! Düğün iptaldi işte. Bu arada K. hâlâ 
yanıma gelememişti. Buraya gelmesi âdeta 
yirmi sekiz yıl sürmüştü. Elinde ne vardı tek 

YİRMİ SEKİZ 
YILLIK MESELE

Ekin KÖKLÜ
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taş mı? Yoksa evleneceği dangozun 
adı mı yazılı onda? Ve sonsuzluk 
işareti mi var? Yok yok. Uyduruyo-
rum her şeyi. 

Yanıma geliyor / Herkes bize ba-
kıyor / Barzo damadın dudakların-
da sinsi gülüş / Ne yazık, kumral 
başlı sevgilim onunla evleniyor

Nikâh masasının oradan buraya 
gelmek bu kadar sürüyor olamaz. 
Yo yoo. Bu masadakiler kimler? 
Herkes bizim arkadaşımız. Neden 
biz birlikte değiliz? Hepsi o herifin 
yüzünden. O olmasaydı bu öykü de 
olmayacaktı. Herif avukat mıymış 
neymiş. Güldü mü cenazeye benzi-
yor. Yavşak.

“Düşünebiliyor musun evleni-
yorum? Çok heyecanlıyım Cahit 
Ali!” diyor. O kadar güzel gülüyor 
ki yanaklarını ısırmak istiyorum. 
Bu arada kendimi tanıtayım, ben 
Cahit Ali Kutsal. O da stresli za-
manlarında iki adımla seslenir hep. 
Ne diyeceğim şimdi? Biraz beklese 
düşünsem çünkü şu an tek parlak 
fikrim buradan koşarak kaçmak. 
Gülümsedim. “Yaparsın, sen ne-
lerin üstesinden geldin,” dedim. 
Önüne baktı. Hayır hayır önüne 
bakmadı, yüzüğüne baktı. Kaldırdı 
güzel başını gözlerime baktı. Ar-
kada Erol Evgin-İbadetim çalıyor. 
Barzo bize doğru bakıyor. Ve K. 
benim gözlerime bakıyor. Ne çı-
karmalıyım bundan? Yine mi geç 
kalıyorum. Bu sefer eskisi gibi ol-
mayacak, olamaz. Bu son şansım. 
Ya öleceğim ya da ruhu revanım, 
tutarsız pıtrağım, sevgilim benimle 
gelecek. Ben neler diyorum? Düğü-
nü olan bir insan nereye gelir?

“Aslında evlilik ne bileyim… 
Of… İşte biliyorsun bazen hâlâ…” 
O an her şey yavaşladı. Sadece 
ağzından çıkacak kelimelere ihti-

yacım vardı. Hâlâ şans vardı. Bir 
adım daha yaklaştım. Artık rüzgâ-
rına girmiştim. Enerjisi beni deli 
ediyordu. Hâlâ sırılsıklam âşıktım. 
Yapabildiğimse anlayışlı bir şekil-
de cevap vermekti: “K. biliyorsun 
bunun olacağını biliyorduk ikimiz 
de. Hem zaten yirmi sekiz yaşında-
sın. Bunda endişelenecek bir şey 
yok. Mesleğini eline aldın, her şe-
yin var. Sanırım bir tek Barzo’yla 
evliliğin kaldı.” 

Barzo dedim mi emin değilim.  
Döndü koca toynaklı sevgilisine 

baktı. Bana baktığında ise gözle-
rinde sadece çaresizlik gördüm. 
Dolmuş muydu gözleri K.’nin?  
“O, çok iyi biri. Evet, onu sevi-
yorum. Mutlu olacağım. Hem sen 
de onayladın,” dedi. Bu konuşma 
haddinden fazla uzadı. Tek cümlesi 
birçok şeyi değiştirebilirdi, o değiş-
tirmemeyi seçti. Bana son kez baktı 
yardım et der gibi ama hiçbir şey 
yapamadım. Ona engel olmak isti-
yordum. O da bunu istiyordu. Ne-
den gelsindi yanıma yoksa? Sadece 
önüme baktım ve yutkundum. Kız-
dı, güzel kaşları kalktı, göz bebek-
leri büyüdü ve arkasına dönmesi 
çok uzun sürdü. Evet, o sahneyi 
yaşadık diyemeyeceğim, yani ko-
lundan tutup kendime çevirmedim 
ama çok tuhaf bir şey oldu. Benim 
minik karanfilim takıldı ve yere 
düştü. Bu sırada Ajda Pekkan-Dü-
şünme Hiç çalmaya başladı. Yardım 
etmek için eğildim.

“Bu son şansımız Ali,” dedi. Ali 
dediyse stresli değil, aşırı stresli 
demektir. Elleri terlemişti. O yü-
züğü çıkarıp parmağını öpmek 
istiyordum. Barzo’nun gelmesi-
ni istemiyordum. Elleri ellerimde 
böylece kalmalıydım. Gözleri bu 
sefer kararlıydı. Ben neyi bekliyor-

dum? Biri bana yumruk atmalıydı 
o anda. Her şeyi kaçırdım onu sev-
meyi, öpmeyi, ellerinden tutmayı 
kıl payı kaçırdım. Suç onda san-
mıştım ama suç bendeydi. Güneba-
kan sevgilim. 

“Barzo gelmeden kaldır beni gi-
delim hadi,” dedi. 

Barzo dedi mi emin değilim.
Ayakkabılarını çıkardım / Elle-

rinden tuttum / Yüzüğünü fırlattım 
/ Gözleri gözlerime değdi / Bu sefer 
felaket olmadı.
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PELİN ŞANLI TÜRGEN 
İLE SÖYLEŞİ

Cemre KILIÇ 

En Uzun Gün En Uzun Geceyi Ararken 

Pelin Şanlı Türgen fark-
lı yazınsal türlerdeki ça-
lışmalarıyla özellikle son 
yıllarda çeşitli edebiyat 
dergilerinde sıkça okudu-
ğumuz bir isim. Varlık, 
Ecinniler, Kıyıda, Edebi-
yatist, Ot, Masa, Bavul, 
Virüs bunlardan bir kısmı. 
2009 yılında yayımlanan 
Yalnızlık Ayrı Bir Sever İn-
sanı şiirlerini ve deneme 
metinlerini sunduğu ilk 
eseriydi. 2020-2022 yılları 
arasında yazdığı şiirlerden 
geniş bir kesiti ise dört bö-
lüm halinde bir araya ge-
tiren yeni kitabı En Uzun 
Gün En Uzun Geceyi Arar-
ken Epona Yayınları ve Er-
can y Yılmaz editörlüğün-
de okurla buluştu.
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Sevgili Pelin, yeni kitabın En 
Uzun Gün En Uzun Geceyi Ararken 
uğurlu ve bol okurlu olsun, bir ara-
yıştan söz ediyor bu isim, öncelikle 
bunu sormak isterim: Bir yol mu-
dur yolculuk mudur anlattığın ya 
da varılabilir bir yer mi?

Çok teşekkür ediyorum. En Uzun 
Gün En Uzun Geceyi Ararken tam da 
böyle bir yolda olmaya, yol hâline 
dair gizler veriyor aslında. Yolculuk, 
bir yönüyle mekânda ve zamanda 
geçen, bir yönüyle kişinin kendi içi-
ne doğru uzanan edimsel nitelikte 
ve onların şiiri sayfa aralarındakiler 
de. Hem yazan için hem de okuyucu 
adına bir sefer hâli. Her sözcük bir 
yola çıkış ve varmak gibi bir tanım 
ya da amaçsal tutum gözetilmeden 
bizatihi yolda olmak. Kitabın ismi-
nin de aradığı bu aslında, imkânsız 
bir varış hâline övgü. Şiirde de ço-
ğunlukla imgeler ve metaforlar yol-
culuğu olarak vardır yol, tam da o 
konu alanı rutubeti henüz kururken 
koklanan bir sokak çiziyor dizelere 
de.

Ne kadar doğru, kitabını ilk oku-
yuşumda aldığım tat tekrar tekrar 
okuyuşumda gittikçe artan bir duy-
guya vardı. Harika bir duyumsama 
bıraktı tam anlamıyla. Bende uyan-
dırdığı his nedir biliyor musun, bir 
yolda durup nefes almak, dinle-
mek, demlenerek koklamak. Ya sen 
kendi iç yolculuğunda hangi ses ile 
baş edemiyorsun, nereye dokunsa 
ayrı bir sesi olur ya çünkü insanın, 
şiirlerin bunu fısıldarken sende na-
sıl bir ses vuruyor?

Bu iç sesle satırları yaşadığın için 
çok mutlu ettin, okumak değil çün-
kü arzulanan yaşamak, bazen kapa-
tınca kalan tek satırla saat, gün, yıl 
geçirmek belki. Bu hissi yarattıysa 

heyecan verir adıma. Dediğin gibi 
sevgili Cemre, bir iç yolculukken 
sesleri duymak özelinde yaptığım, o 
sesle kimi zaman masa başında an-
laşmak kimi zaman ölümüne müca-
dele etmek, çok yüksek tonda bağı-
rır bazen şiir, senin dahi kulaklarını 
sağır eder, bazen gizlenir, işte perde 
ardındakiler de böyle çıkar sahneye, 
sahneye çoğunlukla ben dahi sığa-
madım o seslerden, memnundum 
da onların evi benimsemelerinden 
burayı, yol açtım, ayın yönünü çe-
virdim çoğunlukla onlara esasında.

Kesinlikle dolunay şiirlerinde 
sesi baskın kılmış, seyir hâli mi ses-
lenmeyi ön plana çıkarmış durum-
da, bilinçli bir tercih mi bu?

Elbette, hem bilinç hem bilinç akı-
şının getirdiği bir durum. Aksinin 
mümkünsüzlüğü hissi en çok da. 
Ses, sesleniş ve hitap söyleyişin bir-
birine bağdaşık sacayakları. Seste bir 
sesleniş, seslenişte de bir hitap var. 
Ses bu şekilde dile geliyor ve ulaşı-

yor. Örneğin Kuzeydoğdudan’da bir 
sesin uzun uzadıya konuşması ya da 
topal kalmış bir gençlik hâine öğü-
dün bu hitapla verilebilmesi gibi. 
Bazen de işitsel sapmalar çatırtı, pa-
tırtı hâlleri o çok boyutluluğu sağlı-
yor. Şiir yalnız görsele değil duyu-
ma hatta kokuya sahip bir canlılık. 
O anlamda ritmi sağlayıcı etkenler 
akış ve anlatma çabasından da çok 
hissettirme kaygısında olduğunuz, 
hissinize iştirak aradığınız anlar için 
ses çok iyi bir yol arkadaşı.

Kitapta çocukluk ve ölüm teması 
yoğunluk gösteriyor, şeylerin dil-
lendirilmesi var âdeta zaman dilimi 
arasında, bu konuda neler söyle-
mek istersiniz?

Hepsi aslında şiirin, çocuğun ha-
yal dünyasında gezen bir ayna olma-
sından kaynaklı olabilir. Bu aynanın 
içerisinde şüphesiz ki varlık ve sor-
gusu bir arada yürür. Çocukluk ilk 
temas, o “gökyüzü hâli” geçmeyen 
ama her nefese sirayet eden bir te-
mas hâli. Ocak’taki dizeler ya da Ba-
har Da Ölür bunun en yakından gö-
rüleceği şiirler olabilir. Ece Ayhan’ın 
“Her çocuğun kalbinde kendinden 
daha büyük bir çocuk vardır”ı gelir 
aklıma, çocukluk bireyseldir ancak 
aynı zamanda varoluşsal ve toplum-
sal, çok meselesi toplanan ilk alan. 
Tıpkı ölüm gibi. O yüzden gün en 
uzun gecesini arıyor ve okuyanda 
sona varırken yola yeniden başlatan 
bir sezgiyi koşturuyor. Kimi mito-
lojik unsurlar da bu sezginin, devi-
nimsel bir felsefi algının elbette şii-
rin unsurlarıyla anlatılması.

Üzerine çokça düşündüğüm bir 
konudur benim de. Ölümün bir yok 
sayım olarak metaforlaştırılması 
yanında neden doğuşu da simgele-
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yen hissinin olabileceğini göz ardı 
eder insan, bunu neden saymaz 
diye dertlenirken birden karşılığını 
buldum kitabında, bende yeniden o 
çocukluktan da gelen hissi uyandır-
dı, düşündüklerimin üzerine çevir-
di dümeni. Yaraya inen bir yan gibi 
bu. Ne dersin?

Yaraya inen yan ya da benzer sor-
gulamalar… Bun olur, sızı olur adı, 
sıkkın olur, ne kadar yerinde ifade 
ettin, içerdeki karşılığı bulmak olur-
sa köşesini alır diye düşünüyorum. 
Cancikyan’ın şiirinde o bahçesiz 
okul göz önüne gelmese yolun so-
nuna yürüyen anne de canlanmaya-
cak. İşte çocukluktan gelen sorulara 
arayışlara kulak vermek yol aldırır 
bazen bu arayış evreninde. 

Değil mi, sen böyle deyince Göç 
Hikayesi şiirindeki o çocukça me-
rakını düşündüm mesela, başını 
kaldırıp bakmak ve göçle değişen 
gökyüzü…

Çocukluğun aslında içimizdeki 
en mühim yanı bu belki de, orada 
düşünür hayale tutunur yol alırız, o 
yüzden çocuk kitaplarından atıflar 
temalar çok kıymetli burada oldu-
ğu gibi benim için, o yıllar sonrası 
bulutlu hep, sıkışmışlık, kendinde, 
içinde ya da sokak, ev, hayat üçge-
ninde, göç hâli de burada yüzeye çı-
kıyor, gidiyor olmak ve aidiyet duy-
gusu ya da aidiyetsizlik. 

Duasız bir mezar oluş da böyle 
mi dile geldi diyorsun?

Çok köşeli bir hâl o aslında, yal-
nızlığın en derin yanı diye düşün-
müşümdür, yaşamı kılan çatışmanın 
da doğumu, bu da çocuğun gözün-
den, onun imge dünyası ile anlatılır-
dı en yalın olarak belki. 

Tam da bu anlamda şiirlerinde 
duyarlı bir hüzün ve içselleşmiş bir 
umut var, seçtiğin imgeler midir 
bunu sağlayan ve şiirde imge üze-
rine neler söylemek istersin, yeri 
nedir senin için edebi anlatımda 
imgenin?

Dilin ifade imkânlarının sınırlarını 
genişleten vazgeçilmez bir hâl imge 
tam da. Belki figüratif ve nesnel bir 
dil başlı başına. Mecazın soyut ve so-
mut anlamlı sözler arasında beliren 
kalıplarını da yıkarak çaprazlama 
bir bakış sağlıyor, özellikle modern 
şiirde daha da özgün yapıya bürü-
nen hâlde. Kartezyen bir yanı da var 
bu açıdan. Nietzche’nin bir sözünü 
anımsıyorum. İyinin ve Kötünün 
Ötesinde’de “Bilinç bir yüzey,” di-
yor “ve derin şeyler maske sever.” 
Buradaki maske derin okumayı da 
gerektiriyor elbette. Bir şey çok kat-
manlıysa doğrudan ifadesi olanaklı 
değildir. İmge de böyle bende. Kale-
min ucu beynin frontel lobunu tes-
lim almazsa yazmak sadece bir izden 
ibaret olacaktır diye düşünüyorum. 
Hat sanatında şak o ucun yarılma-
sıdır, bu şekilde ağız ve dil oluşur 
denir. Kalemin dost ucundan şak’a 
yolculuk var. Bu logostan, edim ve 
vahşi dediğimiz imgesel dili oluştu-
ran diğer uca seyir. Şiire teslimiyet 
hâli.

O teslimiyet yolculuğu bir bütü-
ne vardırdı beni, şiirler birleşimi 
köklü tam dünya  aslında kitapta, 
okuyanı bir yere taşıyan öykü gibi,  
kendi içinde bir destan yapısında, 
bu bütünlük kurgusal bir tema ile 
mi sağlanmış durumda ya da nereye 
götürüyor okuru ve yazarı?

Çok kıymetli bir yorum ifade etti-
ğin, çok teşekkür ediyorum. Aslında 
sözünü ettiğimiz yolculuk hâlinin 
bir yansıması bu biraz da. Bir bütün-

lüklü ruh hâlinde kaleme alındılar. 
Her biri kendi içinde bir öyküsel 
akış arz etti belki de kimi zaman yaş 
kimi zaman derdi ile verdi bunu ama 
sayfalar suni sınırlar diye gördüğüm 
bir nokta var esasında, kurgulanma-
mış ancak kendi bedenine ulaşmış 
bir dosyayı sardı dizeler ve kitabı 
gün yüzüne çıkardı diye düşünüyo-
rum. Okuyucu bir yere taşımaktan 
çok hadi yola çıkalım demesi ya da 
bin bir gece masalı hissi ile, bir say-
ma düzeni sonuncusu niyeti ile art 
arda koşması bundandır.

Bu güzel sohbet için çok teşekkür 
ediyorum, her adımda sonrası için 
merakla sayfa çevirdiğim bir arama 
süreci doldu kitabınla yüreğime, 
tüm okuyucuların da benimle aynı 
hissi taşıyacağına inanıyorum. 

Çok teşekkür ediyorum, yolculu-
ğuma katıldığın için ben mutlu ol-
dum asıl.
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2005 yılı Haldun Taner öykü ödülü ve 
2007 yılı Yunus Nadi öykü ödülü sahibi Ya-
vuz Ekinci’yle geldiği geleneksel toprakların 
izinden ve dinletilerinden bir hükümdarlık 
hikâyesinin var olabilme sarmalına sürükle-
yen yeni romanı ile tanıştık.

“Kalbimde hüzün, ruhumda isyan vardı. 
Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide salla-
nıyordum. Her şeyin bittiği ve her şeyin baş-
ladığı anda asılı kalmıştım. Ya ölecektim ya 
tahta çıkacaktım.” (S.27)

Belki de Dünyanın Sonundayım romanı ge-
rek ismi gerek kapak fotoğrafı gerekse roman 
içinde geçen bazı isimler itibarıyla Osmanlı 
Sarayında geçen bir tarihî roman gibi dursa 
da aslında öyle değil. Bu; baba ile oğullar ara-
sındaki bir yanı hüzünlü bir yanı kan, nefret 
ve entrika dolu bir hükümdarlık mücadelesi-
nin, hayal gücü ve kalem ustalığı ile dolu  an-
latımı. Tarihî bir roman değil lakin, bu konu, 
tarihin her diliminde ismi ve kahramanları 

değişen bir güç mücadelesinin yansıması. 
Bu yansıma yeri geldiğinde bir Osmanlı da 
olabiliyor, bir Pers Krallığı da ya da Bizans 
prenslerinin hazin hikâyesi de... Yani aslında 
yıllardır süregelen bir meselenin padişah ve 
oğulları sarmalında yorumlanmış ve kurgu-
lanmış bir şekli.

Romanda baba-oğul ilişkisinin güç ve ik-
tidar hırsı arasında sıkışmış hikâyesini takip 
ediyoruz. Kehanetler kitabındaki “O gün 
geldiğinde yalnız olacaksın” sözüyle başla-
yan kitap, o günü beklemenin iç sancısını 
anlatıyor özünde. Mesele işte tam da o “bek-
lemede”. Tüm acılar, sanrılar, hesaplaşmalar, 
şüpheler, kaygılar bu bekleyişte gizli ve as-
lında belki de Sultan olabilme yetisi ve özel-
likleri bile bu bekleyişte şekilleniyor. Sultan 
baba ve çocuklarının birbirini yenme ve öl-
dürmesi üzerine kurulu bir sistemin acıma-
sızlığı yanında, insan olmanın şefkati, aşkın 
huzuru arasında sıkışıp kalmış ve ne zaman 

SON KİTABI “BELKİ DE 
DÜNYANIN SONUNDA-
YIM”IN İZİNDEN YAVUZ 
EKİNCİ’Yİ TANIMAK...

Rezzan AKÇATEPE
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geleceği belli olmayan bir sonu 
beklemenin sancısı var kitapta. Bu 
bekleyiş korku dolu bir rüyayla 
başlayıp ardından sultan babanın 
ölmesiyle yerini endişe şüphe ve 
öldürülme korkusu dolu bir sürece 
bırakıyor. Yavuz Ekinci’nin ustalı-
ğı da tam burada devreye giriyor, 
bu süreci ve sancılı bekleyişi bize 
o kadar güzel hissettiriyor ki sizde 
şehzadeyle beraber o sonu bekle-
meye başlıyorsunuz. Bu süreci ya-
şatırken bizi bazen sırat köprüsüne 
benzettiği bir gül bahçesine götü-
rüyor, bazen hayat bir av partisidir 
dediği bir av sahnesine, bazen de 
Hüsrev ile Şirin mesnevisine. Her 
gezinti baba/çocuk ilişkisinin ilik-
lerine kadar işlemiş güç ve iktidar 
hırsının sorgulamasını yapabilece-
ğimiz metaforlar içeriyor. 

“İnsan kime güvenebilir ki? Sev-
diklerine mi? Ailesine mi? Düşma-
nına mı? İnsan kime güvenmeliy-
di?” (S.67) 

Ekinci, şehzadesine güveni, baba 

sevgisini, intikamı, hüznü ve gele-
ceği sorgulatıyor, bunu yaparken 
de içimize işlediği küçük yan sah-
nelerle bizi hikâyenin atmosferine 
sokup onu solumamızı sağlıyor.

Velhasılıkelam bir tarihçi gözüy-
le baktığımda, kişiler ve kurgular 
Osmanlı Sarayı ile örtüşmese de 
romanın tarihin değişmez parça-
sı ve gerçeği olan sultan ve oğul-
larının taht mücadelesinin içinde 
harmanlanmış olması beni kitaba 
bağladı. Bir okur olarak ise, sonu 
merakla beklenen ve okuyucunun 
hayal gücüne ve bakış açısına bı-
rakılan hikâyeler her zaman sevdi-
ğim bir üslup olmuştur. Son olarak 
eski bir oyuncu gözüyle kitap, her 
zaman ilgi çekecek saltanat mü-
cadelesi konusuyla ve içerisinde 
barındırdığı yan hikâyeleriyle mut-
laka film olarak beyaz perdede de-
ğerlendirilebilir, ben elbette, anne 
rolüne talibim.

Kalemine sağlık olsun, güzel pro-
jelere vesile olsun Yavuz Ekinci.

bu masalın kahramanı kayıp
adamın atı da hiç olmadı
sıra gelmez zaten onu okumaya
uykular kaçıran masal, düşler ufalayan
belki sonu henüz yazılmadı

sen yine de kendini üzme
en  zoru olmadığın birini oynamak
şiir üzülür, şiir yorulur senin yerine
gerilen kaslarım ve beceremediğim gülüşler
tahta bir kuklayım, ipleri ellerinde

kimse beni düşünmezken
birileri beni düşünüyor sanıyorum
baygın, terli ve köpüklü ağzımla
yarım yamalak şiirleri bırakıp bir kenarda
sakladığın sözleri üzerime dökmeni bekliyorum

tuval çok kirli, ne çizsem bulanık
her anımız kaybolan renklerle dolu
ortancalar geçti artık, dutlar dökülüyor
soluklanacak bir gölge bulalım kendimize
sonyaz böyle geçecek, sonyaz böyle kupkuru

Sonyaz

Fuat EREN
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Akif saçlarını tarayıp tarağı pantolonun arka 
cebine soktu. Kaşlarını aynada bir kere daha 
kontrol etti, tükürüğüyle işaret parmağı ve serçe 
parmağını ıslatıp kaşlarını bir güzel sıvazladı. 
Ayna sokak kapısının dibindeydi, tam altında da 
ayakkabılık. Yere çömelip ayakkabılarını giydi, 
“Ana ben gidiyom, bir iki saat turlar gelirim. 
Bir şey alıncek mi?” diye seslendi. Anası ses çı-
karmayınca içinden “Namaza durdu herhâlde 
yine,” diye geçirdi. 

Anası vakit namazlarının ardından kaza na-
mazlarını da eda etmeyi son üç dört yıldır ken-
dine âdet edinmişti. Akif bazı zamanlar ona bir 
şey diyecek olur, namazını bitirsin de öyle diye-
yim diye bekler fakat anasının namazı bir tür-
lü bitmek bilmezdi. Böyle zamanlarda “Teravih 
kılıyo mübarek bizimki de,” deyip kadıncağızı 
güldürmeye çalışırdı. Başlarda birkaç kere na-
mazını bozdurmayı başarmıştı fakat anası gün-
den güne alışmış, tepki vermez olmuştu.

Akif köşeyi dönüp Öküz Pazarı’na doğru yo-

kuş aşağı sallandı. Giderken arada eliyle cebini 
yokluyor, tarağının orada olduğundan emin ol-
mak istiyordu. O sırada yanından bir kamyonet 
olanca hızıyla geçti. Akif, neredeyse omzunu 
sıyırıp geçen kamyonun ardından okkalı bir 
küfür savurdu. O sırada Parmaksızların evinin 
yanındaydı, cebinden tarağını çıkarıp camdaki 
yansımasına bakarak saçlarını taradı. İçi rahat-
lamıştı. Saçları düzgündü.    

Yerdeki kaldırım taşlarından bazıları yoldan 
gelip geçen ağır vasıtalardan dolayı yer yer 
kalktığı için ayağına takılıyordu. Böyle anlarda, 
etrafta sendelediğimi gören kimse var mı diye 
çevresine bakınırdı. Öküz Pazarı’ndaki meydana 
inen bu dar sokağın her bir yanını ezbere bilirdi. 
“Az ileride de böyle çukurlar var,” diye geçirdi 
içinden, “dikkat et oğlum Akif!”

Meydandaki havuzun yanındaki masalardan 
biri boştu. Hızlı adımlarla hemen masaya geçti, 
tahta sandalyeyi çekip oturdu. Kahveciye uzak-
tan el etti. Her sabah şekerli bir kahve içmeye 

SOSYETE AKİF

Hatice AKALIN
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Devecilerin kahvesine gelirdi. Bu hu-
yunu bilen kahveci de ona ne alırsın 
minvalinde bir soru sormaz, kahvesi-
ni hemen yapardı.

Beş dakika geçmiş geçmemişti ki 
kahveci geldi, masaya kahveyi bırak-
tığı sırada yolun karşısından Demir-
cilerin Kamil gözüktü. Akif pek sev-
mezdi onu ama selamını almayacak 
kadar da bir düşmanlık beslemezdi.

“Ne haber lan Sosyete Akif, sabah 
şeriflerin hayır olsun. Ne o, yine mi 
şekerli kahve höpürdetiyon?” deyip 
masasına yaklaştı. Akif, kasabadaki 
adıyla Sosyete Akif, önce hiç cevap 
vermedi. Kamil, boştaki sandalyeler-
den birini çekip onun yanına otur-
muştu bile. Kamil kahveciye önce bir 
ıslık çaldı, sonra işaret parmağını çay 
kaşığı gibi hayali bir bardağın içinde 
karıştırarak çay istediğini belli etti.

“Kaç kere dicem şöyle bağırma 
bana diye, insan olana laf bir kere de-
nir.”

“Ne kızıyon aslanım, sosyete değil 
misin, yalan mı, Allah’ın bildiğini 
kuldan mı saklıyem şimdi?”

Akif, böyle adamlarla uzun uzadıya 
ağız dalaşına girilmeyeceğini, girilse 
bile bundan kendisinin zararlı çıka-
cağını bilirdi. Kahvenin parasını bıra-
kıp eyvallah bile demeden masadan 
kalktı. Kamil’in densiz olduğunu bili-
yordu bilmesine ama kendisine böyle 
ulu orta bağırınca eline bir kıymık 
batmış da onu söküp alması gereki-
yormuş gibi hissetti. “Belaya bulaşma 
oğlum Akif, sen kendini bilmiyon 
mu?” deyip caminin bulunduğu mey-
dana doğru yürümeye başladı.

Yolun iki yakasındaki dükkân sa-
hiplerini tanırdı, çoğu rahmetli baba-
sının arkadaşıydı, bu yüzden selam 
vermeden ilerleyemez, canı sıkkın 
olduğu bazı günler bu iş bile ona zor 
gelirdi. Babasından kalma zahire dük-

kânının önünden geçerken kiracıya 
selam vermeden geçmek ayıp kaçar 
diye düşündü, sağ elini önce havaya 
kaldırdı sonra göğsüne dokundurdu 
iki kere. “Bu işi de hallettim,” der gibi 
yoluna devam etti. Türk Hava Kuru-
munun oradan aşağı sallanıp Peynirci 
Rıza’nın dükkânına sokuldu.

“Selamünaleyküm Rıza, taze lor 
peyniri geldi mi?”

“Aleykümselam Akif abi, var tabii 
sen iki dakika soluklan hazır edeyim 
hemen.”

Akif denileni yapmış, köşedeki is-
kemleye ilişmişti. O sırada Rıza diğer 
müşterinin peynirini vakumluyordu. 
Akif, “Yahu şu vakum makinası da ne 
garip icat, peynir bunun içinde ne ka-
dar dursa da bozulmuyo. Allahın işi 
işte,” dedi. O ara babası geldi aklına, 
“Keşke insanları da böyle vakumla-
sala ya,” diye aklından geçirdi. Sonra 
da bir tövbe tövbe tutturdu, aklından 
geçenler onu ürkütmüştü.

O sırada diğer müşterinin işi bit-
miş, sıra ona gelmişti. Peynirci Rıza 
önce lor peynirini tattırdı, Akif de 
başparmağıyla güzel gibilerinden bir 
işaret yaptı. Ardından peynirin para-
sını ödeyip sokağa çıktı.

Karşıda, televizyoncunun vitrinin-
de tanıtım için çalıştırılmış büyük 
ekran televizyonları gördü. Hep-
sinde farklı görüntüler vardı, Akif 
ilerlemek istedi fakat görüntülerin 
renkleri o kadar cezbediciydi ki vit-
rinin önünde çivilenmiş gibi kaldı. 
Evdeki televizyonu düşününce du-
dağı büküldü, o da renkliydi ama bu 
kadar renkli değildi. Bunun sebebini 
düşünürken, “Elbet icara verdiğimiz 
tarlanın parası gelecek bu sonbahar-
da, o zaman anama diyecem,” diye 
söylendi. “Alalım bunlardan bir tane. 
Ne olacak canım, bizim de hakkımız 
değil mi şöyle akşamları çay içerken 

dizileri renkli renkli izlemek. Hem 
kahveye de daha az çıkarım o zaman, 
bu mendeburların suratını da gör-
mem. Diyecem valla, bir tarlanın da 
diyecem, parasıyla televizyon alalım 
kız ana. Kırmaz herhâlde beni, nazla-
nırsam eh der bir şekilde.”

Annesini düşününce birden içi 
ısındı, babası öleli beri iki başlarına 
duruyorlardı evlerinde. Dükkân kira-
sı, tarla icarı derken kimselere muh-
taçlıkları da yoktu. Sabah çıkarken 
anasını görmediğini getirdi aklına, 
“Namazdaydı herhâlde,” dedi yeni-
den.

O sırada telefonu titredi cebinde, 
alıp baktı, dakikaları bitmiş onun 
mesajı gelmişti. “İnmişken şuna kon-
tör de attırıverem madem, hem bir 
sakız da alırım,” deyip telefoncuya 
doğru yürümeye başladı. Telefon-
cu dediysem burası Bakkal Salim’in 
dükkânıydı. Çocukluktan beri ar-
kadaşıydı Salim; babasından kalma 
bakkalı evinin altında, çarşıya çıkan-
ların yolunun tam üstündeydi. Burası 
toplasan üç dört metrekare bir dük-
kândı ama aradığınız her şeyi burada 
bulurdunuz. Kemer mi delinecek git 
Salim abin halletsin, tavukların yemi 
mi bitmiş git Bakkal Salim’de vardır. 

“Selamünaleyküm Salim.”
“Oooo, aleykümselam bizim oğlan, 

nerelerdesin sen yahu, kıran mı girdi 
soyuna görünmüyon kaç zamandır.”

“Bu yana ayağım uğramadı da on-
dan gelemedim, kontör attırem de-
dim, mesaj geldi az önce.”

“Hallederiz, hallederiz. Sen otur 
hele.”

Her dükkânda olan tahta iskemle-
lerden burada da vardı, hem üst raf-
lardan öteberi almaya yarar hem de 
gelen müşteri biraz dinlensin diye 
buyur edilirdi. Akif, tam oturacakken 
abartılı bir gizleme çabasıyla plastik 
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fanusa benzer sakız kavanozundan 
bir sakız aşırdı. Bunu gören Salim bı-
yık altından güldü

“Ulan deyyus, koca adam oldun şu 
huyundan bir vazgeçmedin. Burdaki 
sakızlarını sen bitiriyon valla.”

“E ne yapem be Salim, bu sakızlar 
gibisini başka yerde bulamıyom ki, 
inan sırf ondan. Yok hayır yeme der-
sen bırakem hemen.”

“Sus len keraneci, şaka yaptığımı 
bilmiyon sanki.”

Bu sakız aşırma meselesi çocukluk-
tan beri yakın arkadaş olan bu ikisi-
nin arasında bıkmadan güldükleri şa-
kalardan biriydi. Akif bir yandan ara 
ara patlatarak sakızını çiğniyor, bir 
yandan da Salim’e telefon numarasını 
söylüyordu.

“Kaç yıllık arkadaşız, bir ezberinde 
tutamıyon benim numarayı, harbi-
den koca kafalılık var sende.”

“Aman ne gerek var işte, her gel-
diğinde söylüyon zaten. Hem koca 
kafalı olsam, şu göt kadar dükkânın 
neresinde hangi mal var aklımda tu-
tabilir miyim, senin numaranı ezber-
lemeye hacet görmemişim demek ki.”

Birbirleriyle uğraşmayı günlük iş-
leriymiş gibi bıkmadan yapan bu iki 
arkadaşın gülüşleri, Kamil’in gelişiyle 
birden donuklaştı.

“Ne o len, birden sustunuz. Benden 
gizliniz saklınız mı var, çekinmeyin 
konuşun siz gene çifte kumrular. Sa-
lim, sen de ordan bana bi Tekel 2000 
uzat.”

Salim de pek sevmezdi bu Kamil’i 
ama müşteri müşteriydi. Babası öyle 
öğretmişti.

“Buyur Kamil abi.”
“Ne abisi len, kaç yaş var aramızda. 

Şu Akif’e gelince ballım güllüm, bize 
gelince abi.”

“Saygıdan öyle dedim abi, yanlış 
anlama.”

“Ben ne yanlış anlayacam aslanım, 
dosdoğru anlarım ben, bizde yamuk 
olmaz. Dosdoğru da söylerim. Demi 
len Sosyete? Desene büzüktaşına, 
bozulmanın yeri mi şimdi? Sanki bil-
miyoz sizi Sosyete, beni bari kandır-
mayın.” 

Akif, sevmediği bu adamın karşı-
sında kaskatı kesilmiş ne diyeceğini 
ne yapacağını bilmez bir hâlde duru-
yordu.

 Bu sevimsiz, yıllardan beri çeşitli 
imalarla hep kendisine bulaşır, ağzın-
dan çıkanın nereye varacağını hiçbir 
zaman bilmezdi. Onun sessizliğini 
kendisine fırsat bilir, üstüne geldikçe 
gelirdi. 

Akif, bir hışımla kalktı, sokağa çık-
tı. Sinirden kafası öyle bir uğulduyor-
du ki arkadan ona seslenen Kamil’in 
yılışık sesini hiç duymadı bile. Koşar 
denilemeyecek fakat seri adımlarla 
yokuş yukarı yürümeye başladı. O, 
hızlı hızlı yürürken her bir adımda 
telefonun dinmez titreyişini teninde 
hissediyor, bir yandan da içinden Ka-
mil’e sövüyordu.

Eve geldiğinde cebinden anahtarı 
çıkarttı, yuvasında döndürdü. O ara 
tarak da cebinden merdivene düş-
müştü, üstüne basıp içeri girdi. Ayak-
kabılarını girişe fırlatıp yatak odasına 
yöneldi. Karşı duvara yaslanmış kar-
yolanın altına eğildi, tek kırma tü-
feğini aldı. Kutudan da birkaç sıkıyı 
cebine soktuğu gibi kendini sokağa 
attı. Ayakkabılarının arkasına basa 
basa, elinde bir tüfek olduğunun pek 
ayırdına varmadan az önce tırmandı-
ğı yokuşu tekrar inip bakkalın yanına 
geldi, fakat Kamil ortalıkta görünmü-
yordu. O sırada kahvede onu bula-
bileceği aklına gelmişti. “O meyme-
netsiz kahveye dönmüştür yine, işi 
ne?” diye içinden geçirdi. Onu elinde 
tüfekle gören Salim önce durdu, bir 

karar vermesi gereken insanların do-
nukluğunu üzerinden atar atmaz da 
“Len oğlum manyakla manyak olma, 
o elindeki nerden çıktı. Aklını mı oy-
nattın sen?” diye bağıra bağıra arka-
sından koşmaya başladı. 

Etraftaki dükkânların sahipleri, 
çıraklar ve çarşıya o sırada ayağı uğ-
ramış olan herkes bu adamın elinde 
tüfekle böyle nereye gittiğini anlama-
ya çalışıyor, bir yandan da olayın iç 
yüzünü öğrenmek için önüne gelen 
esnafa kaş göz yaparak işin aslı astarı 
ne diye sormaya yelteniyordu. 

Akif koşa koşa Öküz Pazarı’na var-
dı. Kamil, havuzun çevresindeki ma-
salardan birine gelip oturmuştu yine. 
Akif’in yaklaştığını ondan önce ma-
sasında oturan diğer adamlar fark et-
tiler. Akif durdu. Sıkıyı tüfeğe yerleş-
tirdi. Bir el ateş etti. Çınar ağacındaki 
kuşlar havalandı. Eli hiç titremeden. 
Kuş vurur gibi. Kamil’in gözlerinin 
içine bakarak. Sandalye devrildi. Kan 
aktı. Havuzun oluğuna doğru. Akif 
arkasını dönüp eve doğru yürüdü.  
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“Bir Suat Derviş var idi... Hızlı gazeteci, 
bilinçli solcu, yazıları, romanları yabancı 
dillere çevrilmiş belki de ilk Türk yazarı. 
Hem de 40-50-55 yıl önceleri... Yabancıların 
Türk yazarlarıyla bugünkü kadar bile ilgi-
lenmediği yıllarda... Suat Derviş... Güzel, 
zeki, kültürlü, soylu kadın.” 

İsmet KÜR



Biri bağırıyordu sokakta –bir sarhoş– şarkı söylüyor-
du. Belli belirsiz topuk sesleri duyuluyor, biri ince ve 
narin, diğeri iri yarı, iki kadının karartısı uzaklaşıyor-
du. Narin olanı bir an durup başını yana çevirdiğinde, 
onların pansiyondaki Rus anne kız olduğunu anladı. 
“Nereye gidiyorlardı ki bu saatte?” dedi kendi kendi-
ne. Çarlık Rusya’sının asilzadelerinden olan anne kı-
zın karanlıktaki bu yalnızlıkları, yıllarca hapis hayatı 
yaşadıktan sonra serbest kalmış eski harem kadınla-
rını hatırlatıyordu. Rus anne kızın ipekten bluzları, 
annenin eskimeye yüz tutmuş, biraz da zamanı geç-
miş dantelli kabarık koyu elbisesi, başında yas tutan 
dullara has siyah dantelli şapkası... Kaliteli kumaşın 
iyi bir terzi elinden geçtiğini ama bunun çok eskilere 
dayandığını anlatıyordu. Bazen yoksul görünümlü bir 
adam ziyaret ediyordu iki kadını; Suat adamı sarayını 
kaybetmiş prenseslerin sadık hizmetkârlarına benze-
tirdi. Anne kız her sabah yemek odasındaki masada, 
sobaya yakın otururlardı. Kadın her zamanki gibi ağ-
zında “Bonjour!” kelimesi ve bir tebessümle, kız utan-
gaçlığıyla selam verirlerdi masadakilere. Gözlerine ka-
dar kızaran cinstendi kız. Onun iki gün önce yemek 
masasında nasıl yüzünü, gözlerini, makyajını, ellerini 
incelediği geldi gözlerinin önüne.  Sonra “Demek siz 
bir Türk romancısınız!” deyişi. Sanki darülfünundaki 
derslerini bıraktığından beri bu yabancı şehirde ne ya-
pacağını bilmeyen ruh hâlini o kız görmüş, derinlerin-
deki üzüntünün sebebini bilmiş de omzunu okşamıştı 
o an.   

Motz fırınının ışıkları yanıp da kapısı açıldığında, 
iki kadının gölgesinin kaybolduğunu, topuk sesleri-

nin duyulmaz olduğunu fark etti Suat, perdeyi indirip 
odaya döndü. 

Uyuyamayacaktı, bu kesindi. İyi de ne yapacak-
tı şimdi bu saatte? Niye uyanmıştı böyle erkenden? 
Kitap okuyabilirdi, en son aldığı, yeni neşredilmiş bir 
romanı mesela...  Ya da en iyisi yazmak. Evet, artık 
yazmaya başlamalıydı ama, tuhaf, içi bomboştu. Aklı 
durmuştu sanki. Belki bu odanın soğukluğundandı. 
Belki korkuyordu da soğuk sadece bahanesiydi işin. 
Geldiğinden beri ilhamı susmuş, yerini huzursuzluk 
almıştı. 

“Abla,” diye fısıldadı. Yan yataktaki koyu kaba-
rık gövde kıpırdamadı bile yerinden. Işığı yakacaktı, 
vazgeçti. Lamba yerine komodinin üzerindeki altılı 
mumu yaktı. Hamiyet yorganına biraz daha sarınıp 
yüzünü duvara doğru çevirdi.   

Mesanesindeki baskı artmıştı iyice. Ya şimdi karan-
lığı ve soğuğu göze alıp odadan çıkacak ve koridorun 
sonundaki tuvalete kadar gidecek hatta kendisine eşlik 
etmesi için Hamiyet’i kaldıracak ya da... Odanın kapı-
ya yakın köşesindeki lazımlığa doğru giderken, temiz 
ve boş olduğunu bildiği lazımlıktan gelen kokuyu aldı. 
Bazı kokular yapışıyordu sahibine. Çinko lazımlık ve 
lazımlığın durduğu köşe ne kadar temizlenirse temiz-
lensin idrar kokmaya devam ediyordu. 

Lazımlığa oturup, utanç ve korku karışımı bir hisle 
işini gördükten sonra, hızlıca komodinin üzerindeki 
temizlik suyuna yöneldi. Soğuk su. Parmak ucuyla 
dokunması bile ürpermesine yetti. Bir an kararsız, di-
kilip durdu odanın ortasında, sonra bütün cesaretini 
toplayıp üzerindeki geceliği çıkardı, tenine soğuk bir 
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yel çarpmış gibi ürperdi ama aldırmadı. Su 
kâsesinin yanındaki keselerden birini alıp 
ıslattı, yüzünden koltuk altına, ellerinden 
bileklerine, son olarak da bacaklardan apış 
arasına değin titreyerek ovundu. Gecenin 
mahremini, idrarın keskin kokusunu ke-
seye yedirirken, insan her şeye alışıyor, 

diye fikir yürüttü. Eskiden ancak akan 
suda, sıcak hamamda terleyerek temizle-
neceğine inanırken, şimdi idrarını bir la-
zımlığa boşaltabildiği gibi, duran suda tir 
tir titreyerek de olsa temizlenebiliyor, bu 
yabancı şehirde başkalarının alışkanlıkla-
rıyla yaşayabiliyorlardı.  

Hızla günlük kıyafetlerini üzerine ge-
çirdi, şamdanı alıp makyaj masasına geçti. 
Aynanın karşısında canlanmış olan yüzü-
ne bakarken Rus anne kız düştü aklına bir 
kez daha. Kahvaltı masasında yan yanay-
ken kızla sohbet etmeye çalışmıştı Suat. 
Kızın dışarıya açılma hevesi buna karşın 
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annenin tedirginliği öyle belirgindi ki. Kız 
utangaçça okumakta olduğu bir kitaptan 
bahsederken anne bakışlarını yere dikmiş-
ti ama gözleri kısılarak, ağzı kırışarak pür-
dikkat onu dinliyordu. Suat tıpkı bizim 
annemiz gibi, diye düşünmeden edemedi. 
Hiçbir zaman fikirlerini, yazarlığını tam 
onaylamamış olan Hesna Hanım. Onun 
yazar kızı hakkında çıkmış hakiki bir öv-
güyü, yayımlanmış bir romanını takdir 
ettiği olmuş muydu hiç? Hatırlamıyordu. 
Tam tersi, ne zaman bir şeyi müzakere 
etse, ne zaman haksıza haksız dese, annesi 
susardı. Eskiden, tam da Rus kızın yaşla-
rındayken, öyle zannederdi ki annesi hep, 
“Başımıza ne işler açtın böyle?” diyordu. 
Hem de genç kızlığında kendisi de roman 
yazmaya heves etmiş biri olarak söylü-
yordu bunu anne. Hakkında açılan dava 
sırasında tam ortaya çıkmıştı annenin bu 
yüzü. Susmuştu annesi o günlerde ama 
susarak da öyle çok şey anlatmıştı ki.

Odada daha fazla kalamayacağını anla-
dığında mantosunu üzerine geçirdi, bu sa-
atte koridor lambası yanıyor mudur diye 
düşündü önce ama daha fazla uzatmadan 
da mumları söndürüp kendini dışarıya 
attı.

Sabahın yedisi, akşamın yedisi, fark et-
mez, gün kısa, karanlık uzundu henüz. 
Sokak soğuk, kömür ve is kokuyordu. 
Camlarda sabahın ilk cılız ışıkları, ışıkla-
rın altında gölgeler seçiliyordu. Ötede bir 
binanın kapısından, elinde sefertasıyla bir 
adam çıkıyordu. Karşı kaldırımda bir ge-
ceci yalpalayarak yürüyor, sarhoş bir kadın 
nara atar gibi bağırarak adamın arkası sıra 
sallanıyordu. Adam durduğunda kadın da 
durdu, iki karartı öyle dikildiklerinde tekin-
siz birer hayalet gibi göründüler gözüne Su-
at’ın. Niye çıkmıştı sahi dışarıya? Tek başına, 
sokakta ve karanlıkta nasıl hissedildiğini mi 
anlayacaktı böylece? İnsanlar işlerine gidi-
yorlardı sabahın köründe, burada yaşıyor, 
buralıydılar. Bir kadın birlikte sarhoş oldu-
ğu bir erkeğin arkasına takılmış, bir hedefe 

doğru yürüyordu. Hamiyet bile birkaç saat 
sonra kalkıp giyinecek, süslenecek, piyano 
derslerine gidecekti. Sonra hafta sonu Vi-
go’nun davetiyle operaya gideceklerdi. Öyle 
ya, Vigo diye bir adam vardı artık hayatla-
rında. Hayır, benim değil Hamiyet’in, diye 
fikir değiştirdi. Hamiyet’in yıllardır bekle-
diği, aradığı oydu belki de.  Öyle biri. Bu-
nun için gelmemişler miydi buraya? İkinci 
nişanı da attıktan sonra mutsuzluktan iğne 
ipliğe dönen Hamiyet’in eski geleneklerle 
yetişmiş Osmanlı erkeğiyle yapamayacağı 
anlaşıldığından beri, Berlin’de bir hayat ar-
kadaşı bulma umudu, bütün ailenin gizli is-
teği hâline gelmemiş miydi? Kısacık süren 
iki evlilikten sonra artık hiç evlenmeyece-
ğini söyleyip duran küçük kardeşi Suat’ı da 
yanına katmamışlar mıydı?  

Ürperdi Suat, soğuktan mı, sokağın te-
kinsizliğinden mi, yoksa içini kemiren ve 
uykularını kaçıran yalnızlık fikrinden mi, 
bilinmez, titrer gibi oldu. Pansiyona geri 
dönecekti ki vazgeçti. Fırına doğru yürüdü. 
Derinlerinde bir şey kırılmıştı sanki: üzgün 
ve küs. Hamiyet onu şimdi burada bırakıp 
gitmişti sanki, bu sokakta, bu karanlıkta 
yapayalnız kalmış, ekmekçiye de sabahın 
köründe bu yüzden gidiyordu şimdi. 

Çıngıraklı kapıyı açtığında ekşi hamur, 
pişmiş ekmek, tarçın ve sıcak çikolata ko-
kusu çarptı yüzüne. Noel kokusu bu, diye 
düşündü, hem de şimdiden. İçindeki kır-
gınlığı düşündü ama ne ki kalp kırıklığı, 
dedi kendi kendine. Tek hakikat sanat ve 
yazı değil mi benim için. Berlin’de Noel’i 
yazmalı önce. Varlık gazetesindeki köşe-
sinin başlığı bile belli: Berlin’den Mektup 
Var. Lakin, diye fikir yürüttü, bir yazı ma-
sası şart.

Aslında kış geldiğinden beri değil bir 
masada oturup yazmak, yatakta okumak 
bile zül hâle gelmişti. Yazarların, gazete-
cilerin kışla beraber mesken tuttukları 
kahvelerden, buralardaki masalardan söz 
ediliyordu. Çoğu zaman, bir kahve ve bir 
öğlen yemeğine karşılık koca günü bu 

masalarda çalışarak, düşünerek, okuyarak 
geçirmek mümkündü. Parklarda yattığı 
söylenen ama çoğu zaman da Motz Stras-
se’deki bir otelde kaldığı bilinen bir şair 
kadın vardı. Hep tek başına farklı kahve-
lerde, gruplar arasında dolaşan bu kadının 
kızını ve kocasını da terk ettiği, biraz deli 
ve ama çok iyi bir şair olduğu söyleniyor-
du. Suat’ınsa bir gün tek başına bir lokan-
tada oturup yemek yiyeceği, mola verece-
ği, hatta çalışacağı aklının ucundan bile 
geçmemişti. Bir masada çalışma alışkanlı-
ğı bile öyle yeniydi ki. Yatağında okuma-
ya, uzandığı yerden hokkaya mürekkebi 
batırmaya alışmıştı. Belki de kendisine her 
yakıştırıldığında reddettiği o harem alış-
kanlıklarını taşıyordur vücudu. Bütün bir 
şark itiyadıyla uzanmak, sere serpe uza-
nırken bakmak, düşünmek, bir yandan 
da aslında uzandığı yerden halayıkların 
hizmetini göreceğini bilmek. Aklı modern 
yeni kadının ne olduğunu bilse de içinde-
ki ses başka bir şey daha fısıldıyordu: Sen 
bir şarklısın. Sen bir şark kadınısın. Darıl-
maya, gücenmeye lüzum yok, sen hem de 
şarkın saraylılarındansın. 

Ama bu fısıltı öyle zayıf ve öyle unutul-
maya mahkûmdu ki. Çünkü hayat hızlıy-
dı, şehir delice akıyor, en ağırkanlı insanı 
bile harekete geçiriyordu. Pazar günleri 
haricinde her sabah kalkıp işe giden Frau 
Sax’ın daktilocu kızı Rose’nin telaşı, pan-
siyonun en eski müşterisi olan Rus anne 
kızın mahzunluğu... Havalar soğuyup da 
yemek odasına ya da mutfaktaki sıcağa 
daha fazla sığındıklarından beri zorunlu 
olarak yan yana geldikleri insanlardı bun-
lar. Onlarla yaşıyor ama aslında onlarla bir 
şey paylaşmıyorlardı. Hayat denen yolun 
bir durağında karşılaşmış, bir sonraki du-
rağında ayrılacaklardı.

*Bu metin Menekşe Toprak’ın Suat Derviş’in 
Berlin yıllarına odaklanan Dejavu adlı romanın-
dan alınmıştır. Dejavu, Berlin Kültür Senatörlü-
ğünün 2021 yılı bursuna değer görülmüştür.   
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Suat Derviş’in 17 Aralık 1962 ile 22 Şu-
bat 1963 tarihleri arasında Gece Postası’nda 
tefrika edilen Aksaray’dan Bir Perihan isimli 
romanı, Perihan, Gülter ve Nuri karakterle-
ri üzerinden imparatorluktan cumhuriyete 
devreden bakiyeyi sorgulayan; toplumun, bir 
kurum olarak ailenin ve sosyal ilişkilerin za-
manla nasıl yıprandığını konu alan bir eser 
olarak değerlendirilebilir. Kendi içerisinde 
yabancılaşma, kimlik meselesi ve sınıf odaklı 
birçok sorunu tartışmaya açan bu roman, aynı 
zamanda kuruluş dönemi Türkiye’sinin tari-
hiyle de yakından ilgilenir.

Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan’ı 
ana hatlarıyla üç kuşağa yayılan bir hikâyeyi 
merkezine alır. Öncelikle Kadri Bey’le Canan 
Hanımefendi’nin, ardından Gülter, Pakize, 
Nadide ve Cemal Bey’in, nihayetindeyse Nuri, 
Perihan ve ötekilerin başından geçenler roma-
nın iskeletini oluşturur.

Aksaray’dan Bir Perihan’da anlatılan ilk 

kuşağı temsil eden Kadri Bey ve Canan Ha-
nımefendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. 
yüzyılın son döneminde geçirdiği dönüşüm 
ve siyasal süreçte neler yaşandığını yakından 
hissettiren iki karakterdir. Kadri Bey, devri 
için kıymetli bir siyasal figürdür. Son dönem 
Osmanlı tarihinde Kadri Bey gibi siyasal yönü 
güçlü, politikayla uğraşan birçok önemli is-
min olduğu düşünüldüğünde ona daha farklı 
bir pencereden yaklaşmak da mümkün olur. 
Kadri Bey, ismi Sultan Abdülaziz’in tahttan 
indirilmesine karışan, bu nedenle özellikle 
Sultan II. Abdülhamit devrinde başlayan sor-
gulamalarda ismi sürekli tartışılan, nihayetin-
de gözden düşen ve padişah emriyle Yemen’e 
sürülen bir figürdür. Kadri Bey’in Yemen’e 
ailesinden ayrı olarak sürgüne gönderilmesi, 
onun için bir tür idam kararı olarak da de-
ğerlendirilebilir. Bu yönüyle Kadri Bey’in son 
dönem Osmanlı tarihinde hayatı sürgünlerle 
geçen, II. Abdülhamit’in istibdat yönetimi al-

İMPARATORLUK’TAN CUMHURİYET’E, 
İSTANBUL’DAN ANKARA’YA:
AKSARAY’DAN BİR PERİHAN

Abdullah EZİK
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tında tüm hürriyeti elinden alınan, 
bir köşede ölüme terk edilen birçok 
paşa ve paşa ailesini sembolize etti-
ği ifade edilebilir. Nihayetinde onun 
sürgüne yollanmasının ardından 
ailesinin de hızla dağılması bunun 
göstergesidir. Kadri Bey, Yemen’e 
sürgüne gönderildiğinde arkasında 
iki kız çocuğu, derbeder bir eş ve 
geleceği meçhul birçok halayık/köle 
bırakır. Bir zamanlar ihtişamla par-
layan, içerisinde ziyafetler verilen, 
devrin önemli devlet erkânını ağır-
layan Kadri Bey’in konağı onun gi-
dişinin ardından bir bir dağılır, aile 
maddi olarak çıkmaza girer, her şey 
devir gibi tepetaklak gitmeye başlar. 
Öyle ki bir zaman sonra konaktaki 
kölelere özgürlükleri iade edilmek 
durumunda kalınır. Kadri Bey ai-
lesi, efendinin ve eşinin Yemen’de 
ölümüyle tamamen dağılmış olur. 
Böylelikle bir kuşak, sürgün ve bas-
kı altında ölümü tatmış olur. Do-
layısıyla Aksaray’dan Bir Perihan 
romanındaki ilk kuşağı temsil eden 
Kadri Bey ve ailesinin, büyük bir kı-
rımla yok olduğu söylenebilir.

Aksaray’dan Bir Perihan’ın ikinci 
kuşağı, ana olaylar silsilesi düşü-
nüldüğünde çok daha özel bir yer-
de durur. Nadide ve Cemal Bey’in 
evliliğinin merkezde yer aldığı bu 
kuşak ve bu kuşağa mensup ka-
rakterler birçok acıyla yüzleşmek 
zorunda kalmasıyla ilk kuşağın bir 
tür devamı olarak değerlendirilebi-
lir. Ancak onlardan farkları, yüzleş-
tikleri sıkıntıların çok daha büyük 
olması, çok daha karmaşık bir sü-
rece tanıklık etmeleridir. Artık im-
paratorluk çöküşün eşiğine gelmiş, 
uzun zamandır beklenen son iyice 
yaklaşmıştır. Bu kuşağın bir önce-
ki ve sonraki kuşaktan asıl ayrılan 
yönüyse imparatorluktan cumhu-

riyete geçiş sürecinin tüm zorluk-
larını doğrudan yaşamaları, birçok 
sorunla yüzleşmeleri, eskiyle yeni 
arasındaki bütün tartışma ve çatış-
malardan en fazla etkilenenler ol-
malarıdır. Bir tarafta çöken bir im-
paratorluk, diğer tarafta yeni yeni 
kurulmakta, gelişmekte olan bir 
cumhuriyet, ortadaysa tüm bu geçiş 
sürecinin sıkıntılarıyla yüzleşmek 
zorunda kalan bir grup insan; hikâ-
yenin en can alıcı noktası dolayısıy-
la tam olarak bu kuşak üzerinden 
gelişmeye başlar. 

Kadri Bey’in sürgüne gönderil-
mesinin ardından ailesi ciddi bir 
boşluğa düşer, ekonomik ve sosyal 
anlamda toplumun dışarısına itilir. 
Padişah emriyle kontrol altında tu-
tulan aile, komşular, akrabalar ve 
dostlar tarafından bir bir terk edi-
lir. Bir süre sonra aileye yardım eli 
uzatabilecek, onlarla ilgilenecek 
kimse kalmaz. Burada aynı zaman-
da sosyal bir tecrit de söz konusu-

dur. Kadri Bey ve haremini oldukça 
sıkıntılı bir süreç bekler. Halayıklar 
farklı konak ve köşklere dağıtılır, 
hepsine özgürlükleri iade edilir, 
dilerlerse evden ayrılabilecekleri 
söylenir. Öte taraftan Canan Hanı-
mefendi’nin eşinin yanına, Yemen’e 
gidişiyle aile tam anlamıyla başsız 
kalır. Ailenin büyük kızı Nadide, 
burada yeni kuşağın sözcüsü ve 
öncüsü olarak aile yönetimini üst-
lenir. Büyük sorumluluklar üstlen-
mek durumunda kalan Nadide, bir 
süre sonra kendisiyle görüşmekten 
çekinmeyen, II. Abdülhamit tara-
fından sürgüne yollanan bir paşanın 
kızı olmasını umursamayan Cemal 
Bey’le evlenir ve ailenin geçimini, 
hamiliğini üstlenir. Bu evlilik, aile 
için bütünleştirici bir özellik göste-
rir. Ablasıyla birlikte yaşayan Paki-
ze, Cemal Bey’le Nadide Hanım’ın 
gözetiminde büyür. Pakize’nin can 
yoldaşı ve Kadri Bey zamanından 
kalan halayıklardan Gülter de bu 
noktada ailenin diğer önemli fertle-
ri gibi ön plana çıkar.

Romanın ikinci kuşağını temsil 
eden bu aile, kendi içerisinde fark-
lı meseleleri de beraberinde getirir. 
Cemal Bey ve eşi Nadide Hanım, 
daha çok imparatorluktan cumhu-
riyete devreden soylu aileleri, paşa 
çocuklarını temsil eder. Her ikisi de 
soylu ailelerden gelen bu karakter-
ler, yetiştikleri toplum ve kültürün 
tüm özelliklerini üstlerinde taşır. 
Bu yönüyle “kutsal bir değerler 
zinciri”ne işaret ederler. İmparator-
luk terbiyesiyle yetişmiş bu kuşak, 
çokdilli, çokkültürlü, çokyönlü bir 
şahsiyet sergilerler. Onlarda baya-
ğılık, düşkünlük veya herhangi bir 
alçalma görülmez. Hayatlarını hep 
bildikleri istikamet üzerine sürdü-
rürler.
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Romanın ikinci kuşağını temsil 
eden karakterler arasında temel ay-
rışma Pakize ve halayık Gülter üze-
rinden olur. İmparatorluktan cum-
huriyete devreden bakiyede temel 
sorunlar bu karakterlerde görülür, 
özellikle de Gülter’de. Pakize, abla 
ve eniştesinin vefatının ardından 
yeğeni Nuri’le birlikte yaşayan, bü-
tün hayatını Nuri ve can yoldaşı 
bildiği Gülter’le geliştirdiği dostluk 

üzerine inşa eden bir karakterdir. 
Zamanla gözden düşmüş bir aileye 
mensup olan Pakize, yine de da-
marlarındaki asil kültürü ve aile 
geleneklerini sürdürmek konusun-
da kararlıdır. Nuri evlenip evi terk 
ettikten sonra da, Gülter özgürlü-
ğünü elde edip köyüne döndükten 
sonra da Pakize karakterindeki asa-
let ve gücü korumayı sürdürür. Yal-
nız yaşamanın bütün zorluklarına 

karşı koyar ve gözü hep onu ziyaret 
edecek birilerinin arayışında haya-
tına devam eder. Tüm bunlarla be-
raber Pakize, ne ablası kadar güçlü 
bir karakterdir ne de Gülter kadar 
dirayetli. Özellikle Nuri’nin evlen-
dikten sonra İstanbul’dan uzaklaşıp 
Ankara’ya taşınması, Gülter’in de 
eşinin hasta olmasıyla ziyaretine 
gelemeyişi onu derinden etkiler. Bu 
yalnızlık iklimi içerisinde kaza mı 
intihar mı olduğu “görece belirsiz” 
bir hadiseyle yaşamı son bulur. Ev-
deki gaz ocağının açık bırakılmasıy-
la zehirlenen Pakize’nin ölüm habe-
ri onu tanıyanlarda büyük bir şok 
etkisi yaratır ve bu olay, bahsedil-
mesi yasaklı bir hâl alır kısa zaman-
da. Bu, kimsenin anlam veremediği 
bir hadisedir. Pakize’nin ölümün-
den kısa bir süre önce yeğeni ve 
can yoldaşını ziyaretine çağırması, 
ancak onlardan herhangi bir yanıt 
alamayışı burada bir tür intihar 
hâlini gündeme getirir. Bu hadise-
den yıllar sonra ölüm döşeğindeki 
Gülter’in sürekli Pakize’yi düşün-
mesi, onun “intihar etmiş olması-
nın lazım geldiğini sayıklaması” da 
bundandır. Dolayısıyla Aksaray’dan 
Bir Perihan’ın ikinci kuşağını temsil 
eden ilk başat karakter olarak Paki-
ze, yalnızlaştırılmış, yabancılaştırıl-
mış, bir köşede ölüme terk edilmiş 
bir isim olarak değerlendirilebilir. 
Bu, aynı zamanda imparatorluktan 
cumhuriyete devreden mirasın za-
manla nasıl yok edildiği konusunda 
da bir tür sembol olarak görülebilir. 
Pakize’yle birlikte söz konusu tüm 
bu miras toprak olur, ondan geriye 
artık hiçbir şey kalmaz. Pakize’nin 
ölümüyle birlikte artık imparator-
luk çağında doğan son kuşak da 
dünyadan ayrılmaya başlamış olur. 
İmparatorlukla beraber imparator-
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luk nesli de ölmek üzeredir.
Gülter, tıpkı Pakize gibi romanın 

ikinci kuşağını temsil eden başat 
karakterlerden birisidir. Ancak Gül-
ter, Pakize’ye kıyasla madalyonun 
öteki yüzünü temsil eder. Çerkez 
asıllı bir köle olan Gülter, doğup 
büyüdüğü topraklardan satın alına-
rak İstanbul’a getirilir. Burada önce 
kendisine çok kötü muamele edi-
len, sıkı kurallarla yönetilen zengin 
bir paşanın konağında cariye olarak 
yetiştirilmeye çalışılır. Ancak ku-
rallara boyun eğmemesi dolayısıyla 
Esir Pazarı’na götürülerek yeniden 
satılır. Bir köle olarak onun haya-
tının hiçbir değeri yoktur, Gülter 
alınıp satılan bir nesne olarak bir 
konaktan ötekine sürüklenir.

Tam da bu gelişmelerin ardından 
artık Gülter için farklı bir hayat ge-
lişmeye başlar. Kadri Bey’in kalfası 
tarafından satın alınan Gülter, Ca-
nan Hanımefendi’nin idaresi altın-
da itinayla yetiştirilir. Bir zamanlar 
kendisi de köle olan Canan Hanıme-
fendi, kanının kaynadığı ve kendisi 
gibi Çerkez olan bu kıza karşı bü-
yük bir sevgi besler, bunu da Gül-
ter’e her fırsatta hissettirir. Ailenin 
sürgüne yollanmasının ardındansa 
Gülter, evin küçük kızı Pakize’nin 
bakımını ve yoldaşlığını üstlenir, 
onunla birlikte Nadide Hanım’la 
Cemal Bey’in evine sığınır. Nadide 
Hanım, babasının ölümünün ardın-
dan kendisine özgürlüğünü verdi-
ğinde ziyaretine gelen amcasıyla 
memleketine döner. Orada Hurşit 
Ağa’yla evlenerek yeni ve özgür bir 
yaşama başlar. Bu süre zarfında pat-
lak veren savaşlar, Hurşit Ağa’nın 
Balkan Harbi’yle başlayan süreçte 
birçok seferberliğe katılması ve yıl-
larca evine dön(e)meyişi onu de-
rinden etkiler. I. Cihan Harbi’nin 

kaybedilmesinin ardından nihayet 
köyüne dönebilen Hurşit Ağa’nın 
bu kez de İstiklal Savaşı için orduya 
katılmasıyla ayrılık süresi gittikçe 
uzar. Nihayetinde her şey bittiğinde 
birinin hayatı esaret, diğerininki sa-
vaşlarda geçmiş yaşlı bir karı koca-
dan başka hiçbir şey kalmaz. Hayatı 
ve evliliği büyük zorluklarla geçen 
Hurşit Ağa ve Gülter, yaşamları 
acıyla, gözyaşı ve sıkıntıyla yüklü 
olarak geçmiş iki karakterdir.

Gülter ve Hurşit Ağa, imparator-
luktan cumhuriyete geçişte nere-
deyse bütün yükü üstlenen bir ku-
şak ve topluluğu temsil eder. Hurşit 
Ağa, Osmanlı’nın son döneminde 
giriştiği bütün savaşlara katılır. 
Sonrasında İstiklal Savaşı’na da ka-
tılır ve yeni bir ülke inşası sürecinde 
elinden gelen tüm mücadeleyi verir. 
Her şey bitip memleketine döndü-
ğündeyse onu yalnız ve yıpranmış 
bir eş, henüz çocukken ölmüş altı 
evlat mezarı ve yoksul bir köy bek-
lemektedir. Tüm bu yaşananlardan 
önce de Hurşit Ağa’nın II. Abdülha-
mit’in baskı rejiminin sembollerin-
den olan jandarmalara isyan eden, 
bu uğurda uzun yıllar dağlarda ya-
şamak zorunda kalan bir karakter 
olduğu düşünüldüğünde kişiliği-
ni belirleyen özellikler, özgürlüğe 
düşkünlüğü ve adalet anlayışı daha 
iyi anlaşılır. Bu yönüyle Hurşit Ağa, 
büyük bir yoksulluk ve yoksunlu-
ğun timsali olmasına karşın cum-
huriyetin kurucu neslinin sıkıntı-
larla dolu yaşamına işaret eder.

Gülter, kuşağının en ağır şartlar-
da yaşamak zorunda kalan, esareti 
de özgürlüğü de yakından tadan 
ve tüm bu kavramların ne anlama 
geldiğini bilen, elde ettiği her şey 
için muhakkak bir bedel ödemiş bir 
karakterdir. Hayatı boyunca birçok 

sorunla yüzleşmek zorunda kalan 
Gülter için sıkıntılar henüz çocuk-
luk döneminde başlamıştır. Teyze-
siyle birlikte yaşayan Gülter, daha 
sonra İstanbul’da zengin bir paşa 
konağına satılır. Anadilinden çok 
uzakta, neredeyse kimsenin Çer-
kezce bilmediği bir konakta (zira 
konaktaki diğer halayıklar da za-
manla Çerkezceyi unutmuş, sadece 
Türkçe konuşur olmuştur, gelenek 
böyledir) yaşama tutunmaya çalı-
şır. Maddi ve manevi birçok sorunla 
karşılaşan Gülter, nihayetinde bu 
konaktaki geleneklere ayak uydu-
ramayışıyla Esir Pazarı’na götürüle-
rek satılır. Burada, yaşamın, çağın, 
coğrafyanın en çetin konularından 
birisi söz konusudur. Gülter, bir 
köle olarak alınır satılır ve yaşamı 
oradan oraya sürüklenir. Bu kez ta-
lihi yüzüne gülen (!) Gülter, Kadri 
Bey’in kâhyası tarafından satın alı-
nır. Canan Hanımefendi’nin kendi-
sini sevmesiyle de bundan sonraki 
yaşamı görece daha iyi bir yöne 
doğru gelişir.

Kadri Bey’in sürgüne gönderilme-
sinin ardından kendisine hürriyeti 
teslim edilen Gülter için yeni ma-
cerasında Pakize’yle can yoldaşlığı 
kurmak vardır. Nadide’nin evinde 
Pakize’nin bakımını üstlenen Gül-
ter, daha sonra memleketine döne-
rek Hurşit Ağa’yla evlenir. Bu evli-
likten altı çocuğu olan Gülter’in ne 
yazık ki çocuklarından hiçbiri yaşa-
yamaz. Hurşit Ağa’nın da savaşa ka-
tılmasıyla uzun yıllar evin geçimini 
tek başına sağlamak, bağı bahçeyi 
çekip çevirmek Gülter’e kalır. Bu 
yönüyle Gülter, kendisi gibi eşleri 
savaşa giden ve onca yıl eşinin yo-
lunu gözleyen bir kuşağın temsilcisi 
olarak belirir. Eşi olmadan oldukça 
güç şartlar altında yaşama mücade-
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lesi veren bu kadın, hayata azimle 
tutunur. Zorlu savaş yılları boyun-
ca çalışan Gülter için tek dinlenme 
aralığı, kışın sığındığı Pakize’nin 
İstanbul’daki apartman dairesi olur. 
Sık sık can yoldaşını ziyarete giden 
Gülter, onunla dertleşir, tüm sıkın-
tılarından bir nebze de olsa böyle-
ce uzaklaşır. Kış, onun için bir tür 
dinlenme aralığı olmuştur artık. 
Tüm bunlar, Hurşit Ağa’nın nihaye-
te eren savaşların ardından memle-
ketine dönmesiyle son bulur.

Cumhuriyetin kurulmasıyla bir-
likte artık yeni bir hayata başlayan 
Gülter ve Hurşit Ağa, çiftçilik ve 
hayvancılık yaparak yaşamlarını 
idame ettirirler. Yaşlanan çift, her 
ne kadar fiziksel olarak zorlansa da 
bu durum Hurşit Ağa’nın vefatına 
dek sürer. Onun ölümünün ardın-
dan Gülter için bu kez tamamen 
yalnız kalacağı yeni bir dünya söz 
konusu olur. Hurşit Ağa’ya paralel 
bir şekilde can yoldaşı Pakize’nin 
de gaz ocağından zehirlenerek öl-
düğünü haber alan Gülter kimsesiz 
kalmıştır, tıpkı bir köle olarak satıl-
dığı İstanbul’daki konakta olduğu 
gibi yapayalnızdır. Böylece ortaya 
bir döngü çıkar ve Gülter en başa 
döner. Artık yalnız, yapayalnızdır. 
Hayatı türlü sıkıntılarla geçmiş, 
imparatorluktan devraldığı mirası 
cumhuriyete kan, ter ve gözyaşıyla 
aktarmıştır. Gülter, kuşağının zorlu 
şartlarda yaşam mücadelesi vermiş, 
tüm bunlara karşılık dirayetle kav-
gasını sürdürmüş özel bir temsilci-
sidir.

Aksaray’dan Bir Perihan’daki 
üçüncü kuşak, Nuri ve Perihan 
üzerinden işlenir. Cumhuriyet dev-
rinin çocukları olan bu karakterler-
den Nuri, soylu bir aileye mensup 
olarak içerisinde görece bir azamet 

barındırmıştır. Bir paşa torunu ola-
rak ailesinin saygınlığı onun için 
son derece önemlidir. Perihan’sa 
Aksaray’da doğmanın acısı, yoksul 
bir aileden gelmenin “utancı”yla 
hep bir şeyleri saklamaya, kendi-
sini olduğundan farklı biri olarak 
göstermeye çalışır. O, tam bir “gös-
teriş budalası”dır. Zenginlik içinde 
müreffeh bir hayat ister. Nuri’yse 
tüm bunları sağlamaktan uzaktır. 
Nihayetinde yasadışı işlere bulaş-
ması ve eşine boyun eğmesi, Nu-
ri’nin zayıf karakterinden olduğu 
kadar ailesinden gelen yumuşak 
huylulukla da ilgilidir. Dolayısıyla 
cumhuriyetin ilk kuşağını temsil 
eden bu karakterler, hayatı daha 
maddi unsurlarla çevrili kişiliklere 
sahiptirler. Nuri daha zayıf iradeli 
olmakla birlikte hayatı olduğu gibi 
kabullenme taraftarıdır. Perihan’sa 
onun aksine güçlü ve sözünü dinle-
ten bir özelliğe sahiptir. Bu kuşağa 
mensup birçok roman karakterinde 
olduğu gibi maddi çıkar ve dürtüler 
onda üst düzeydedir. Nişantaşı’nda 
yaşayan teyzesiyle övünmesi de, 
eşinin bir paşa torunu olmasını sü-
rekli vurgulaması da bu kompleksle 
ilgilidir. Maddiyat, onun yaşamının 
temelinde yer almaktadır. Tüm bu 
yönleriyle Nuri ve Pakize’nin Aksa-
ray’dan Bir Perihan’daki üçüncü ku-
şağı temsil ederken bunu oldukça 
maddi unsurlar üzerinden ön plana 
çıkardıklarını söylemek mümkün-
dür.

Öte taraftan romandaki bütün 
bir akışın İstanbul’dan Ankara’ya 
doğru olması da, tüm hikâyenin 
imparatorluktan cumhuriyete doğ-
ru uzaması kadar dikkat çeken bir 
konudur. Hikâyesine yer verilen 
ilk kuşağa mensup karakterler an-
latılırken merkez İstanbul, daha da 

özelinde Aksaray, Çamlıca, Üskü-
dar gibi semtlerdir. Daha sonra Ni-
şantaşı ve Şişli hattı devreye girer. 
Gülter’le bu sınır köye doğru geniş-
letilir. Romanın son safhasındaysa 
Nuri ve Perihan’la Ankara merkeze 
alınır. Böylece romandaki merkez, 
sürekli olarak değiştirilir ve hikâ-
yenin Ankara’da bitirilmesiyle tıpkı 
imparatorluktan cumhuriyete olan 
akışta olduğu gibi paralel bir yapı 
takip edilir. Değişen semt ve şehir-
ler, değişen çağ ve dönemlere işa-
ret ederler. Artık her şey değişmiş, 
farklılaşmış, eskiden, eski anlayış-
tan, gelenekten uzaklaşılmıştır.

Suat Derviş’in 1962-1963 yılları 
arasında tefrika olarak yayımlanan 
Aksaray’dan Bir Perihan’ı, Kadri 
Bey’le Canan Hanımefendi; Gülter, 
Pakize, Nadide ve Cemal Bey; Nuri 
ve Perihan karakterleri üzerinden 
kuşak meselesiyle de yakından ilgi-
lenen bir romandır. İmparatorluk-
tan cumhuriyete devreden bakiye-
nin zamanla nasıl ve hangi yönde 
değiştiğini farklı yönleriyle ön pla-
na çıkaran bu roman, Derviş’in akı-
cı anlatımı, özellikle vurguladığı 
mesele ve konularla dikkat çeken 
bir eserdir.
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Suat Derviş 1938 yılında Behçet Necatigil’e 
yazdığı mektubunda, İstanbul’un Bir Gece-
si için, “Sesimi bulduğum roman” ifadesi-
ni kullanır. Öncesinde yazdığı romanlar da 
genç yaşta kaleme alınmış, edebi teknik açı-
sından ilginç, dönem Türkiye’si için sıradışı 
metinlerdir ancak Suat Derviş, edebiyatının 
zirvesine kırklı-ellili yıllarda yazdığı Ankara 
Mahpusu, Fosforlu Cevriye ve Aksaray’dan Bir 
Perihan romanlarıyla, ayrıca seyahat yazıları 
ve anılarıyla ulaşır. Yine bu romanlarda sınıf 
sorunu, ezilen insanlar ön plandadır ama bu 
duyguları asla sömürmez. Sorunlar akıp gi-
den hayatın gerçekliği içinde işlenir.

Fosforlu Cevriye bu romanlar içinde bir-
kaç kez filme uyarlanmasının da etkisiyle 
en popüleri olsa da ben Ankara Mahpusu’nu 
hep ayrı bir yere koyarım. Suat Derviş ömrü 
boyunca sosyalist ve feminist çizgide, dim-
dik bir duruş sergilemiştir ancak kendini bu 
romanında ne sosyalizmin değerleriyle ne 

de feminizmle sınırlar. Belki şöyle söylemek 
daha doğru olur: Marksist felsefenin ve femi-
nizmin izini romanda doğrudan çok az görü-
rüz; öte yandan tüm karakterlerin, özellikle 
kadınların kapalı alanlar yerine hep sokakta 
olması, yalnızlığın ve sorunların kent kuytu-
larında paylaşılması, paranın metaya dönüşe-
rek kimi insanları esir alması gibi unsurlarla, 
andığımız kavramların slogana dönüşmeden 
romana nasıl yedirileceğinin, gerçek hayatla 
kurgunun nasıl özdeşleşeceğinin harika bir 
örneğidir Ankara Mahpusu.

Roman, işlediği cinayet nedeniyle cezasını 
Ankara’da çeken Vasfi’nin cezaevinden çıkıp 
İstanbul’a dönüşüyle başlar. Bir yandan Vas-
fi’nin yeniden döndüğü hayattaki şaşkınlı-
ğını okurken, öte yandan ufak ufak cinayet 
sebebini anlarız. Vasfi, âşık olduğu Zeynep 
hakkındaki dedikodulara dayanamamış, katil 
olmuştur. Mahpusluğunun ardından İstan-
bul’a dönüşünde Zeynep’i çok merak etmek-

ANKARA MAHPUSU İSTANBUL’DA 
ÖZGÜRLÜĞÜ NASIL BULACAK?

Fuat SEVİMAY
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tedir ama bilindik bir arayış içine 
de girmez. Sokaklarda avare gezi-
nirken türlü çeşit insanla karşılaşır 
ve sonunda Zeynep’i sesinden, gü-
lüşünden tanır ama bildiği Zeynep 
gitmiş, yerine paraya tamah eden, 
hoyrat birisi gelmiştir. Uğruna bir 
insan öldürülen Zeynep artık yok-
tur. Başka birine, kabzımal Zeynep 
Altınelma’ya dönüşmüştür.

İşte Ankara Mahpusu’nu özel bir 
yere koyan unsur burada görülür. 
Vasfi, dönemin romanlarındaki 
baskın ve etkin erkek karakterlerle 
kıyaslandığında bambaşka bir port-
re çizer. Yine dönem romanlarında-
ki mazlum ve aciz kadın karakter-
lere kıyasla Zeynep çok farklıdır. 
Zeynep güzel gülebilen kadınken, 
para yani erkle ilişkisi sonrası 
olumlu niteliklerinden uzaklaş-
mıştır. Dolayısıyla Suat Derviş ro-
manları feminist okumaya çok uy-
gun metinlerdir ama bambaşka bir 
açıdan: Suat Derviş’in kadın karak-
terleri, yazarın bütün muhalif kim-
liğine rağmen bayraktar tipler de-
ğildir. Feminist eleştirinin sadece 
roller üzerinden yapılamayacağını 
gösterir, ki bu nedenle alternatif ve 
doğru bir söylemden söz edebiliriz.

Yaşanan (veya yaşanamayan) aşk-
ta gerçek ve yalan birbirlerinin için-
den doğar. Roman aşk ezberini de 
bozar. Suat Derviş’in erkeği özne, 
kadını öteki şeklinde tanımlayan 
yapıyla sorunu vardır. Öte yanda 
bu romanda Zeynep özne hâline 
gelmiştir ama içinde özne olduğu 
cümle sevimsizdir. Yani sorun cin-
siyetimizde değil, iktidarla ilişki-
mizdedir.

Ankara Mahpusu’nu sıradışı kı-
lan bir başka unsur da toplumcu 
gerçekçi anlatıda kapladığı yerdir. 
Dönem romanlarının milli çizgi-

sinden de, köylüyü yücelten halkçı 
çizgideki toplumcu gerçekçilikten 
de ayrıdır. Toplumcu gerçekçidir 
ama insanlara iyi kötü roller yük-
leyen ezberden tamamen uzaktır 
ve okuru, toplumsal değişimin 
bireysel duygulardan hareketle 
gerçekleşeceğinin farkına vardırır. 
Diğer toplumcu gerçekçi roman-
larda kahraman kültü hep koru-
nurken, iyi-kötü sınırları net bel-
liyken, Suat Derviş’te ne kahraman 
ne anti-kahraman (mesela “Aylak 
Adam” Bay C. gibi) vardır.

Bu bağlamda asıl sorunlardan bi-
risi de erkeği (yani Vasfi’yi) ezen 
toplumsal ve ahlaki yükümlülük-
tür! Vasfi’nin direnme anları vardır 
ama sonuç alamamasının sebebi de 
kendisi, edilgen kişiliğidir. Araz-
larından birisi bilimsellikten (tıp 
öğrencisi) aşkın sezgisel ve kar-
maşık dünyasına meyletmesidir. 
Bu durum onu, günü geldiğinde 
dedikodular nedeniyle katil olması 

sürecine kadar götürür. Dolayısıy-
la Vasfi’yi aklın yenilgisini yaşayan 
kentli Mecnun olarak görebiliriz. 
Çünkü Vasfi’nin özgürlük tanımın-
da arıza var.

Vasfi, duvarını aşmaya çalışan 
ama sadece içeride –hapishanede– 
değil, dışarıda da duvarlarla çevri-
li karakterdir. İzini sürdüğü veya 
izinde olduğu farklı kadınların 
Vasfi üzerinde etkisi onu şekillen-
dirmektedir.

Ayrıca baskın Zeynep’i hep Vas-
fi’den dinleriz! Zeynep’i eril düze-
ne çeken şey (hem Şakir Efendi’de 
hem sonraki iş hayatında) paradır. 
Para Zeynep’i satın alır, bir ihtiyara 
güç verir, para hırsı Nuri’yi özün-
den uzaklaştırıp dedikoduya, en 
nihayet ölümüne sürükler. Zeynep 
mirasyedi olmakla birlikte dediko-
duların da merkezidir. Onu miras-
yedi (güçlü!) olmaya iten şeyler-
den biri de budur. Bunu ıskalarsak 
Zeynep’i anlayamayız.

Romanın çatışma unsuru olan iki 
başkişisi içinde Zeynep ne kadar 
bir role girmeyecek kadar esnekse, 
Vasfi o kadar donuk ve edilgendir.

Bu arada romanın yazıldığı dö-
nemdeki ağır antikomünist baskı 
nedeniyle örtük ifadeler kullanı-
lır. Yine de karakter derinliği mo-
dernizmin sınırlarında dolanır. 
Modern anlatılarda olması gerek-
tiğince, doldurulması gereken boş-
luklar vardır.

Eserin yazıldığı dönemin edebi 
sınırları da bellidir. Suat Derviş, 
romanı bu sınırların ötesine taşı-
yan, en azından sınırları zorlayan 
yazardır. Latife Tekin’in romanı 
köyden kente taşıması gibi, Derviş 
de eylemi kapalı alanlardan sokağa 
taşır.

Burada romanın yan karakterle-
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rine, özellikle de kentin kadınları-
na bir paragraf açmak gerekir çün-
kü bunlar başkişilere ve topluma 
ayna tutan karakterlerdir! Yine bu 
nedenle toplumsal rollerin kalıbını 
yıkarlar!

Sirkeci garındaki küfürbaz genç 
alkolik kadın; sabahçı kahvesinde 
“Sultan Hanım” diye hitap edi-
len sarhoş, melankolik kadın; is-
keledeki yeşil mantolu kadın ve 
benzerleri öncelikle mazbut hayat 
kalıbının dışındadırlar. Vasfi bu 
insanları “insan çamuru” diye kü-
çümseyerek niteler. Ama çamur 
aslında özdür. Bu kişileri başta kü-
çümseyen Vasfi de sonunda Paşa 
Hazretleri olacaktır.

Öte yandan Kadıköy iskelesinde-
ki “Siyah Bereli Kadın”ı, Vasfi’nin 
hayal dünyasında yarattığı iç ses 
niyetine okuyabiliriz! Sesi Vasfi’ye 
annesinin sesini hatırlatmaktadır. 
Vasfi’yi uyandırıp saati sorduğu 
an, romanın kilit noktalarındandır. 
Çünkü esasen kadının beklediği 
hiç kimse yoktur.

Tüm bu insanların, özellikle ka-
dınların hep sokakta olması ro-
manda mekân kullanımı açısından 
çok önemli bir seçimdir. İç ve dış 
mekânlar arasında müthiş bir ge-
çirgenlik vardır. Bu yolla mekân 
saydamlaşır!

Yoksullar kentin çeperinde değil, 
tam göbeğindedir. Köprü altında, 
Büyük Postanede, meydanlarda. 
Geçip gittiğimiz iskelelerde, sa-
bahçı kahvelerinde, bekleme sa-
lonlarındadırlar. Sabahçı kahvesi 
romantik üslupla sunulmaz. Çay 
doğal olarak paralıdır. Ama bura-
lara dair anlatım estetik kaygıyı 
körükler!

Büyük Postanede iki yoksul ihti-
yarın diyaloğundan neden bu hâle 

düştüklerini dinleriz. Bu sahne 
Marksist kuramla okunduğunda, 
alta düşenin telef olduğunu fark 
ederiz. Sorun bireylerde değil dü-
zendedir!

Velhasıl eril, nobran ve acımasız 
olan sokaktır; ne var ki sokak bu 
hâliyle kaçılacak mekân değil, dö-
nüştürülecek mekândır. Kadınlar 
sokakta bir görünüp yok olmazlar. 
Sokaktaki varlıklarının devam ede-
ceği (ve devam etmesinin gerekli-
liği) aşikârdır. Erkeklerin kamusal 
alandaki varlığı daralmışken (onla-
rı mahalle ya da hapiste görürüz), 
kadınlar –özellikle düşkün nite-
likli, ağır bedel ödemiş kadınlar– 
bolca sokaktadır. Açlık ve barınak 
olmaktan yoksun sokaklar kaosun 
mekânıdır. Bu hâliyle dışarısı, içe-
riden pek farklı değildir. İçeri/dı-
şarı ve merkez/kenar, birbirlerinin 
alternatifi değildir. Bu geçişken 
yapı edebi anlamda yazara ve oku-
ra olanak sunmaktadır.

Romanın adında Ankara’nın geç-
mesini de ilginç bulurum. Olayların 
hemen hepsi İstanbul’da geçerken, 
mahpus kelimesiyle Ankara’nın bir 
arada anılmasının tesadüf olduğu-
nu sanmıyorum. Bunu biraz, Ege 
kasabasında geçen Anayurt Oteli 
romanındaki en önemli karakter-
lerden birinin, eylem içinde çok 
az gördüğümüz “Gecikmeli Anka-
ra Treniyle Gelen Kadın” olmasına 
benzetirim.

Yine hapishane de önemli bir 
mekândır. Vasfi hapisteyken bazen 
isyan eder ama sonra bir tevekkül 
duygusuna kapılır. Mevcut düzen-
de hapis cezası, eril erkin devamını 
sağlar!

Sonuç olarak Ankara Mahpusu, 
ezber mutluluk ve özgürlük kav-
ramlarının altını deşer. Çünkü 

insana, insanlık onurunu kaybet-
meden gereken şeyler verilmediği 
takdirde özgürlükten bahsedeme-
yiz. Dolayısıyla bireyselliğin pan-
zehri ezber toplum düzeni değil, 
dayanışma içinde insanlardır! Ve 
insanın sergileyeceği en önemli ey-
lem, çalışmak ve üretmektir. 

Böyle bir konu Suat Derviş’e ka-
dar, basit bir aşk romanı veya top-
lumcu gerçekçi kalıpla yazılmış 
bir roman olabilirdi. Oysa biz hem 
yapısı hem de önermesi bambaşka 
bir roman okuruz. İşte bu Ankara 
Mahpusu’nu Türk edebiyatında çok 
özel bir yere koyar. 

*Makalede Yonca Güneş Yücel’in 
konu hakkındaki yazısından alıntı-
lar kullanılmıştır.
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Edebiyatımızda özel bir kadın, Suat Derviş, 
yaşamı boyunca kadınları anlatmaktan vaz-
geçmedi. Yalnızca kurgu dünyasında değil, 
yaşamın her alanında kadını anlattı; gazete ve 
dergilerin sayfalarında, söyleşilerinde; Yarın, 
Vakit, Cumhuriyet’te; Perşembe, Foto Magazin, 
Yedi Gün, Yeni Hayat, Resimli Hafta, Yarım Ay, 
Modern Türkiye, Yenigün ve diğerlerinde; sesine 
ses veren olmadığını düşündüğünde bile. Yarat-
tığı birçok kadın karakter, tıpkı kendisi gibi öne 
çıkan birer figür hâline geldi. Fosforlu Cevriye, 
Emine, Kendine Tapan Kadın, Alev Dudaklı Ka-
dın, Gel Eve Dönelim ya da Çılgın Gibi’yi hatırla-
mak yeterli. Onun kadınlarının çoğu, Derviş’in 
yazdığı dönemi de düşündüğümüzde, fikirleri, 
bugünün kadın mücadelesinde rahatlıkla yer 
bulabilecek, aykırı karakterler. Onları özel kı-
lan, yalnızca bu değil. Derviş’in kadınlarının 
birbiriyle ortak meseleleri ve birbirinden farklı 
seçimleri var. Tipten karaktere giden yol da tam 
olarak buradan geçiyor.

Geçtiğimiz mart ayında, İthaki’den Derviş ki-
taplığının bir parçası olarak çıkan Daktilo Ne-
bahat, Derviş okurlarını heyecanlandıran bir 
yayın oldu. Bunun en büyük sebebi, kitapta yer 
alan öykülerin, yazarın “kadın öyküleri” olma-
sı. Bu yönüyle bir tematik derleme niteliği ta-
şıdığını söylemek mümkün. Derviş’in 1930-38 
yılları arasında kaleme almış olduğu öyküler, 
karakterleri çözümleme konusunda romanla-
rındaki kadar derine inmeye imkân tanımasa 
da okuruna, kadın karakterlerin çeşitliliğiyle, 
özgün ve alışılmışdışı görüntüsüyle öne çıkıyor. 
Bu görüntülerde muhakkak yazarın kadın üze-
rine düzyazılarının tesiri bulunuyor. Öyküleri, 
bahsi geçen düzyazılarla okumak, hem okura 
hem araştırmacılara farklı kapılar açacaktır.

Yazarın, kadınları nasıl anlattığı, ne derece 
başarılı olduğu ya da metinlerinin edebi değe-
ri elbette tartışabilir. Fakat tartışmaya açık ol-
mayan bir şey var ki, o, bugün “Suat Derviş’in 
kadınları” diye bir kategori olduğu. Bu başlık, 

DAKTİLO NEBAHAT’İN KADINLARI

Beyza ERTEM
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yaklaşım şeklimize göre farklı alt 
başlıklarla pekâlâ doldurulabilir. Or-
taya uzun bir liste çıkacağı aşikâr.

Derviş’in öykülerindeki kadınlar 
için neler söylenebilir? Zannediyo-
rum kurmacayı ele almadan evvel, 
yazarın kendi dünyasından haberdar 
olmak gerekir. Suat Derviş’in haya-
tında mühim kadın figürler var ve 
bunların başında annesi Hesna Ha-
nım’la kız kardeşi Hamiyet geliyor. 
Onun yazılarında ve söyleşilerinde 
babasına da bir “anne gibi” samimi-
yetle yaklaştığını, aralarında olduk-
ça derin bir bağ olduğunu okuyoruz. 
“Anne gibi bir baba” o:

“Ana şefkatinden ve baba himaye-
sinden mahrum yaşanan çocukluk, 
babamı bizim yuvamızda, biz evlatla-
rına karşı o kadar müşfik, o kadar mu-
habbetli bir baba olarak yaşatmıştı... 
Anne gibi bir baba! Ben onu dünyanın 
en kuvvetlisi, en kudretlisi, en iyisi ve 
erkeklerin en güzeli zannederdim. (...) 

Bizim sevgilimiz, oyun arkadaşımız, 
hatta sırdaşımızdı.”

Derviş, annesini şöyle tanımlıyor:
“En usta bir elle, en ince işlenmiş bir 

fildişi heykeliydi benim annem. Bakış-
ları, taze fındık kabuklarına güneş 
vurmuş gibi ışıldar ve bir bebek yü-
züne benzeyen, dünyaya da tatlı tatlı 
bakan, canım gözleri; şefkat, sevgi, 
anlayış ile dolup taşardı.”

Ve Hamiyet, o, Derviş’in yaşamı 
boyunca yeri değişmeyecek bir role 
sahip – yazdığı kadın karakterlerin 
de üzerine uyan bir role. Derviş, ro-
manlarında bazen açıkça bazen gizli-
ce gezinen Hamiyet’ten bahsederken 
bir yoldaşı, hayat arkadaşını tarif 
ediyor:

“(...) Ve bu el, beni tutacak bir ele 
ihtiyacım olduğu her zaman bana 
uzatıldı ve ben kendi kendime çaresiz-
lik içinde kaldığım zaman o tatlı ses, 

benim canımdan çok sevdiğim, beni 
canından çok seven minik ablacığımın 
sesi, ‘Suat korkma ben buradayım,’ 
dedi. Biz iki kız kardeş ellerimizi her 
zaman kenetledik. Ölüm bizi ayırana 
kadar!”

Madalyonun bir yüzünde görü-
nenler bunlar.

*
İlgili okur için, öykülerin büyüsü-

nü bozmadan, Daktilo Nebahat’in ka-
dınlarından bahsedelim; gülmekten 
çekinmeyen, kahkahalarıyla her yeri 
inleten, dans eden, eğlenen, aldatan 
ve aldatılan, hayal kuran, çalışan 
ya da çalışmak üzerine kafa yoran, 
sevilen, şiddet gören, hor görülen, 
unutulan, yalnızlaştırılan-yalnızlaş-
tırılamayan, iz bırakan kadınlardan.

Kitabın en dikkat çekici öyküle-
rinden biri, “Geçtiğim Şehir” başlık-
lı öykü çünkü Derviş bu öyküde bir 
seks işçisi kadını yazıyor. Fosforlu 
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Cevriye, Şoför Mustafa ya da Gel Eve 
Dönelim’de de seks işçisi kadınlarla 
karşılaşıyoruz. Öyküdeki kadın, “ev-
ladına ekmek parası kazanmaya” ça-
lışırken aşağılanıyor. Evladına “piç” 
dendiği için sinirden deliye dönüyor. 
Bu kelimenin verdiği öfkeyle kendi-
ni açıklarken, şu sözler dökülüyor 
ağzından: “Seni aptal herif seni! O piç 
değildir, anlıyor musun? Onun baba-
sı benim en sevdiğim adamdı... Bana 
o çocuğun parasını vermedi.” (s. 18) 
Belki bir roman karakteri olsaydı, en 
az bahsi geçen romanlardaki kadın-
lar kadar iz bırakacaktı. Öyle ki Der-
viş, örneğin Gel Eve Dönelim’de, tüm 
kurguyu kadının dönüşümüne –an 
ve geçmiş arasında bir köprü kura-
rak ve hesaplaşmaya imkân tanıyan 
bir zemin inşa ederek– ayıracak ka-
dar önemsiyor bu konuyu.

Yinelersem, Daktilo Nebahat’in 
kadınları, dönemin anlayışıyla, “o 
günden” okunduğunda okuru hay-
rete düşürecektir. Kitabın öne çıkan 
öykülerinden “Ben Bu Adamı Öpe-
mem!”, –tam da böyle– hayret verici 
bir kadını anlatıyor. Eşiyle birlikte 
katıldığı ziyafette, orada bulunan 
herhangi bir erkeği neden öpeme-
diğini sorgulayan bir kadınla tanış-
tırıyor bizi Derviş. Bu sorgulamanın 
sonunda, o erkeği öpecektir kadın. 
Beklenmedik son. Ve şöyle diyecek-
tir: “(...) eğer o adamı öpmeseydim 
muhakkak o gün çıldırırdım.” (s. 21) 
Neden öptüğüne gelince... Bunun 
sebebi “öpmeyi öpmek olarak gör-
meyen” kadının, herkesin içinde bir 
kadın ve bir erkeğin birçok eylemi 
birlikte yapması olağan karşılanır-
ken, birbirlerinin dudaklarına değ-
melerinin uygunsuz –belki yasak– 
kabul edilmesini anlamlandıramıyor 
oluşu. Yani, herkesçe kabul edilen 
bir tabunun, neden tabu olduğunun 

dahi açıklanamıyor oluşu. Kuralları 
çiğneyememenin yarattığı rahatsız-
lık. “Yapamazsın” hissinin, her şey-
den daha çok ve daha hızlı bir şekil-
de harekete teşvik etmesi.

“Bir dans salonunda, elim, göğsüm 
bir erkeğe temas ederse bu boşanma-
ya sebep olmaz da, ağzım onun cildine 
dokununca kıyamet mi kopar? Bu in-
sanları anlayamıyorum efendim. Dü-
şün bir kere, bana o günden beri, bir 
kadın dostum selam vermiyor. Çünkü 
resmi bir salonda, namuslu bir kadı-
nın dudağı, yabancı bir adamın yüzü-
ne temas edemez de ondan. Allah aş-
kına, git de kocam olacak o haine sor, 
mantık bunun neresinde?” (s. 25)

“Beyaz Teyze”, bir başka öykü. Bu 
öyküdeki kadın bir gün “çağrılıyor” 
ve “nişanlanacağı” söyleniyor. Başka 
bir gün yine “çağrılıyor” ve “nişanı-
nın bozulduğu, nişanlısının zengin 
bir kızla evleneceği” söyleniyor. Bil-

dirilir gibi; fikri sorulmadan, varlığı 
önemsenmeden. Bir başka gün hayat 
ona, “Artık gelin olamam,” dedirte-
cek. İşte o zaman “Beyaz Teyze”nin 
öyküsü başlayacak.

Kadına şiddet de meselelerinden 
biri Derviş’in. Kitabın açılış öyküsü 
“Kırk Sene Sonra”, şiddet görmüş 
bir kadının öyküsü. Seneler sonra, 
zamanında kendisine acımamış olan 
adamın “ölüm döşeğinde” yattığını 
ve kendisini görmek istediğini öğ-
reniyor kadın. Kırk sene yüzünü 
herkesten, hatta aynalardan bile sak-
lamak zorunda kalmış, insanların iğ-
renerek baktığı, bir lokma ekmeğini 
temin edecek bir iş bile vermediği, 
dilenirken dahi sadaka verenleri ür-
kütmemek için yüzünü gizlemiş bir 
kadın, kendisine bunu yapanı, can 
çekişiyor diye affedebilir mi? Zihni-
nin odalarında bir oraya bir buraya 
dolaşan kadın, sonunda adamın ya-
nına gidiyor. Ve onun dudaklarına, 
“dudaksız diş etlerini ve sarı, çarpık, 
tek tük dişlerini yaklaştırıyor.” (s. 15)

“Peride ve Hayatta Muvaffaki-
yet”in Peride’si; kadının tek başına 
kendine yetebileceği, çalışıp kimse-
ye ihtiyaç duymadan hayatını idame 
ettirebileceği fikrini yansıtan figür-
lerden biri. Derviş, bu fikri doğru-
dan vermek yerine, önce karakterini 
“yanlış”a sürüklüyor. Peride, yirmi 
yaşında bir genç kızın parayı ancak 
evlenerek elde edebileceğine inanır-
ken ve bu uğurda adımlar atmışken, 
sonunda “hayatını kazanmak ve 
refaha kavuşmak için başı, kolları, 
sıhhatli bir vücudu olduğunu” fark 
ediyor: “(...) şimdiye kadar mücadele 
kudretini yanlış yollarda sarf ettiğini 
görüyor ve için için heba olmuş bu 
enerji kudretine yanıyordu.” (s. 46)

Peride’nin değişiminden sonra 
“işkadını” öykülerine de değinmeli. 
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Kitaba adını veren “Daktilo Neba-
hat”, bu doğrultuda uygun bir adres. 
Hem girişinde hem finalinde çarpıcı 
ifadeler bulunmakta “Daktilo Neba-
hat”in. Bu öyküdeki kadın için şöyle 
diyor yazar: 

“Rüştünü ispat ettiği gün hayatta 
sahip olduğu şeyler şundan ibaretti: 
Bir lise diploması, iki çantaya rahat 
rahat yerleşecek kadar elbise ve ça-
maşır, dört porsiyon cesaret, güzel 
bir ağız ve düzgün parmaklar. Bun-
lardan başka hayatta hiç, hiçbir şeyi 
yoktu. Dikili bir ağacı, bir anacığı ve 
bir babacığı bile... Onları küçük yaşta 
iken kaybetmişti. Ve zengin bir akra-
ba evinde sığıntı olarak büyümüştü. 
Bu evde mesut olmuş muydu, yoksa 
birçok şeyler mi çekmişti? Kendisi 
bundan hiç bahsetmez. Fakat rüştünü 
ispat eder etmez bu evden kaçar gibi 
uzaklaşması bu evin içinde çok mesut 
olmadığını gösterir.” (s. 145) 

Nebahat; sevmek ve sevilmek, gö-
rünür olmak, ses çıkarmak isteyen 
bir kadın. Hayatın ona nazik davran-
madığı aşikâr. Öyle ki kendi ayakları 
üstünde durmak için adım attığında 
bile, şahadetnamesine rağmen dak-
tiloluktan başka bir iş bulamıyor. 
Daktilo başında bir ömür geçiriyor, 
sonunda daktilo başındayken âşık 
oluyor. Kendisini müdürüyle yaşa-
yacağı bir maceranın içinde bula-
cağını zannederken, umudunu bir 
yanlış anlamaya bağladığını anlıyor. 
Ne yazık ki hayat, sinemalarda gör-
düğü “Küçük Daktilo”, “Daktilo Ev-
leniyor”, “Daktilonun Muvaffakiyet-
leri”, “Daktilosunu Seven Milyoner” 
gibi filmlerden farklı; o, müdürü ta-
rafından sevilen daktilolardan değil, 
olamayacak.

Ve... akıllarda kalacak, slogana dö-
nüşebilecek nitelikteki o son cümle:

“Çünkü, Daktilo Nebahatlerin zan-

nettiği gibi, hayatın sinemayla ve si-
nemanın hayatla hiçbir münasebeti 
yoktur.” (s. 148)

“Kadın Muhabir” öyküsünde, 
pekâlâ Nebahat’le arasında bağ ku-
rulabilecek bir kadın anlatılıyor. Ka-
dınların iş hayatına aktif katılımının 
örneklendiği ve bu dünyada nasıl 
karşılandıklarının göz önüne seril-
diği bu öykü, yine yazıldığı dönem 
düşünüldüğünde, mühim bir karşı 
koyma örneği olarak değerlendiri-
lebilir. “Harikulade şık” bir kadın, 
matbaaya geliyor ve kapıcı onu baş-
tan sona süzüyor. Onun, ne matba-
aya bilmece mükâfatı almaya gelen 
mektep kızlarına ne de muharrir 
beylerin arada bir ziyaretlerini kabul 
ettikleri sürmeli gözlü, tombul vü-
cutlu, fazla alaturka dul hanımlara 
benzediği hükmünü veriyor. Tahrir 
müdürünün kız kardeşi ya da akra-
bası olduğunu düşünüyor fakat bir 
türlü onun bir çalışan olabileceğini, 
bir kadının iş başvurusu için mat-
baaya gelebileceğini düşünmüyor. 
Kapıcının ardından hüküm verme 
sırası yazı işleri müdüründe. Onun, 
kendisinden iş isteyen bu genç kadı-
na gülümseyişini şu sözlerle betim-
liyor Derviş: “‘Aa kızım, kadın kısmı 
hiç gazeteci olabilir mi?’ demek iste-
yen, müsamahakâr fakat imansız bir 
gülüşle onu süzdü.” (s. 76-77) Yalnız-
ca edebiyatı sevdiği için yazı yayım-
lamaya heves etmiş bir genç kadın-
la konuştuğunu zanneden müdür, 
önce kızın edebiyatı sevmediğini, 
sonra da yazı yazmak değil, muha-
birlik yapmak istediğini öğreniyor. 
Derviş’ten bir ters köşe daha. Diğer 
öykülerinin birçoğunda olduğu gibi, 
bu öyküde de genel kanıya itirazını 
dile getiriyor Derviş. Genç kadının 
işe başlamasının matbaadakilerce 

nasıl karşılandığının aktarıldığı sa-
tırlar da oldukça mühim:

“Kadın olduğu için matbaaya girdiği 
zaman onun bir iş yapabileceğini zan-
netmediler. Her nedense erkekler güzel 
kadınların ciddi bir iş becerebilecekle-
rine bir türlü inanmazlar.” (s. 78)

“Kadın olduğu için”, yalnızca ka-
dın olduğu için... Derviş, ne çok 
önyargıyla savaşmış öykülerinde. 
Zannediyorum hepsini en güzel 
özetleyen ifade bu: “kadın olduğu 
için”. Bugün, neredeyse 100 sene 
sonra, ne kadar yol katetmiş olsak 
da, aynı önyargılarla, aynı zorbalık-
la, aynı şiddetle karşılaşıyoruz, değil 
mi?

Not: Yazının ilk kısmındaki alıntılar, 
Liz Behmoaras’ın, kitabı Suat Derviş: Ef-
sane Bir Kadın ve Dönemi’nde aktardığı 
alıntılardandır. İkinci kısımdaki tüm ki-
tap içi alıntılar için bkz. Daktilo Nebahat, 
İthaki Yayınları, 1. Baskı, Mart 2022.
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Suat Derviş’in adından hiçbir yerde söz etme-
diği, Serdar Soydan’ın emeği ve titiz çalışmasıy-
la gün yüzüne çıkan, İthaki Yayınları tarafından 
hazırlanan bir üçüncü doğuşun romanı Gel Eve 
Dönelim. 1950 yılında Son Telgraf’ta “Gel Eve 
Dönelim” adıyla 102 tefrika, 1964-1965 yılları 
arasında Her Gün gazetesinde 143 tefrika hâlin-
de “Kâtip Benim, Ben Kâtibin” adıyla tekrardan 
yayımlanan roman, bu üçüncü doğuşu hak edi-
yor. Karin Karakaşlı’nın romanın arkasında yer 
alan “Şevkiye-Gülten’in Üçüncü Doğuşu” baş-
lıklı yazısında belirttiği gibi, iki kez doğan ve ya-
zarı tarafından unutulan bu roman, üçüncü kez 
doğuyor ve okurla buluşuyor. Üçüncü doğuşu-
nu yaşayan yalnızca roman değil, başkarakterin 
de Şevkiye olarak başlayıp Gülten olarak devam 
eden yolculuğu üçüncü bir doğuşa kapı aralıyor. 
Romanın, bu kaderi başkarakteriyle paylaşması 
ise ayrı bir talih.

Gel Eve Dönelim, Suat Derviş’ten aşina oldu-
ğumuz bir konuya odaklanıyor: hayatını seks 

işçiliği yaparak kazanmak zorunda kalan ve sü-
rüklenen bir kadının yaşam öyküsü. Roman, bir 
kadını merkezine alarak toplumun birçok para-
metresini farklı katmanlar hâlinde okura sunu-
yor. Bu sunuma eşlik eden en önemli unsursa, 
karakterin sıkça aktüel zamandan koparak geç-
mişe yönelmesi. Bu yöneliş aracılığıyla adım 
adım Şevkiye’nin Gülten olma yolculuğunu 
okuyoruz. Bu okuma; tekdüzelik ve tektipleş-
meden uzak, ilişkilerin ve hayatların derinleş-
mesine imkân tanıyan bir yapıya sahip. Dolayı-
sıyla Şevkiye’den başlayarak toplumsal ilişkiler 
ağına doğru gelişen birçok yapıyı sorgulamak ve 
tartışmaya açmak mümkün hâle geliyor. Muha-
lif kimliğiyle tanıdığımız Suat Derviş; yalnızca 
cinsiyet sorununa yaslanmıyor, aynı zamanda 
sistem sorununa da vurgu yapıyor. Bu vurguyu, 
karakterlerin arkasına yoksulluk hikâyelerini 
yerleştirerek pekiştiriyor. Romanın alametifari-
kası tam olarak burada.

EVDEN SÜRÜKLENİŞ 
YA DA EVE DÖNÜŞÜN ROMANI: 
GEL EVE DÖNELİM

Esra DOLAN
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Romanın başında Eskişehir’de 
bir genelevde seks işçiliği yapan 
Gülten’le tanışıyoruz. Gülten’le ta-
nışmakla kalmayıp aynı zamanda 
“İçinde, uzun bir yoldan yaya gelmiş, 
günlerce çöller ve sıcaklar içinde tek 
başına yürümüş bir kimsenin sonsuz 
bezginliği ve yorgunluğu vardı.” (s. 7) 
cümlesiyle, Gülten’in yaşamını özet-
leyen bir cümleyle bu yolculuğa da-
hil oluyoruz. Bu yolculukta serbest 
çağrışımlarla geriye dönüşler yaşıyor 
Gülten. Geçmişin hüznü, Gülten’in 
umutsuz ve bitap hâli; aktüel za-
man-geçmiş arasındaki geçişlerle bir 
arada veriliyor. Roman ilerledikçe 
Gülten’in hayat hikâyesi de derinle-
şir, Gülten’i daha yakından tanımaya 
başlarız. Genelevde çalışan kadınlar, 
müşteriler, bu dünyaya dair birçok 
şey Gülten’in anılarıyla derinleşme-
ye devam eder. Anılar derinleşirken 
aynı zamanda Gülten’den Şevkiye’ye 
doğru da yön değiştirir. Şevkiye’nin 
İstanbul’daki yaşamı ve annesi-
ne dair anılar, bir film sahnesi gibi 
perdeye yansır. Annesini hatırlatan 
fesleğen leitmotiv’i ise Şevkiye’nin o 
yıllara dair mutluluğunun sembolü 
olarak yer yer anlatıma dahil edilir.

Romanı besleyen en önemli tek-
nik, geriye dönüştür. Gülten kısmen 
“an”da, çoğunluklaysa geçmiştedir. 
Dış dünyadan ziyade Gülten’in iç 
dünyasından geçmişe sızar okur. 
Gülten’in anılara doğru sürüklen-
mesini asıl tetikleyen olaysa, gizem-
li bir genç adamın Gülten’i ziyaret 
etmesidir. Genç adamın yalnızca 
konuşmak istemesi ve ona “Şevki-
ye” diye hitap etmesi Gülten’i hem 
öfkelendirir hem de genç adamın 
gizemini artırır. Genç adamın Altın-
kaş Necmi’den ve onun ölümünden 
söz etmesiyle Gülten’in anıları daha 
da derinleşir. Romanda olaylar geliş-

tikçe anılar da derinleşmektedir. Bu 
derinleşmeyle Gülten’in zihnindeki 
kapılar ardına kadar aralanır.

Suat Derviş’in bir problem olarak 
odaklandığı erkek egemen sistem ve 
kimsesizlik/yoksulluk, Şevkiye’nin 
annesiz kalmasıyla belirginleşir. 
Üvey babası başta olmak üzere çev-
resindeki erkekler tarafından uğra-
dığı taciz ve zorbalıklar, toplumun 
dışına itilen genç kadını çalışmak 
zorunda bırakır. Hem evsiz hem 
kimsesiz on altı yaşındaki Şevkiye, 
artık bir çocuk işçidir ve fabrikada 
çalışmaya başlar. Suat Derviş’in ata-
erkil düzen içerisinde yer yer vurgu 
yaptığı kadın dayanışması, ataer-
kil düzene hizmet eden kadınların 
varlığıyla sekteye uğrar. Mahallede 
Sinirli Fatma’nın, fabrikadan arka-
daşı Gülsüm’ün üvey yengesi Mih-
riban’ın çeşitli zorbalıklarına maruz 
kalır. Hem kimsesiz hem de yoksul 
bir kadın için toplumda var olabil-

menin zorluğu, Şevkiye’yi iki yola 
sürükler: evlilik ve seks işçiliği. Şev-
kiye’nin fabrikada tanıştığı kâtiple 
evlenmesi böyle bir sürüklenişin 
sonucudur. Mahallede yaşadığı zor-
lukların, evsizliğin ve kalacak yer 
bulamamasının sonucunda hayatta 
kalabilme umuduyla onunla evle-
nir. Kırk iki yaşında, sevmediği bir 
adamla evlenen Şevkiye; mezarlık 
yanındaki evinde bir ölü hayatına 
mahkûm gibidir. Gençliğine, gü-
zelliğine tezat oluşturan bu adam 
ve bu ev; aşka ve tutkuya teşne bu 
kadını Altınkaş Necmi’ye iter. Kadı-
nın, özellikle kimsesiz ve yoksul bir 
kadının toplumun çizdiği çemberin 
dışına itilişinin çarpıcı örneğidir 
Şevkiye.

Öze indikçe derinleşen bu roma-
nın temelde bir sistem sorununa 
vurgu yaptığını tekrar söylemek ge-
rekir. Bu sorun, toplumun bedenine 
yayılan bir virüstür. Bunun farkında 
olan yazar, tektip olmaktan uzak 
kadınlık-erkeklik hâllerine imkân 
tanıyor. Bu imkânı tanırken de ka-
rakterlerin arkasına yerleştirdiği ha-
yat hikâyeleriyle sınırları esnetiyor. 
Romanın kötü adamı Altınkaş Nec-
mi’nin arkada yatan yoksulluk hikâ-
yesi, onu haklı çıkarmasa da hikâ-
yesini anlamak ve yoksulluğa vurgu 
bakımından önemli. Yalnızca Nec-
mi’nin hikâyesi değil, aynı zamanda 
Gülten’in birlikte çalıştığı arkadaş-
larının da yer yer dile gelen hikâye-
leri, onları “kötü kadın” kalıbından 
çıkarıyor ve her şeyden önce onlara 
“insan olma/olabilme” haklarını tes-
lim ediyor.

Karakterlerin yaşamına çok yönlü 
bakışa nazaran Gülten’in erkeklere 
dair yorumu biraz farklıdır. Yalnızca  
mahalledeki küçük Yılmaz, Süley-
man Amca ve oğlu Yılmaz’dan zarar 
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görmeyen Gülten için erkekler iyi 
olmaktan ziyade kötülüğün farklı 
biçimleri olarak var olabilirler:

“Erkekler…Hepsi Gülten’in gözün-
de en çirkin içgüdülerin kurbanı olan 
birer vahşi hayvandan başka bir şey 
değildi. Hepsi birbirinin eşiydi. Hepsi 
en kirli heveslerin zebunu, bunun için 
küçülen, gülünçleşen, vahşileşen, gad-
darlaşan mahluklardı. Gülten onları 
bütün hayatınca böyle görmüştü.” (s. 
27-28)

Bu yorum, özellikle erkekler ta-
rafından itildiği yaşam dolayısıyla 
Gülten’in ve boyalı yüzün arkasın-
daki Şevkiye’nin öfkesinin dışavuru-
mudur.

Gel Eve Dönelim, Gülten’in yaşa-
dığı “an”la başlayıp anılara açılan 
uzun bir kapının romanı. Gülten 
olarak tanıdığımız başkarakterin za-
man içinde Şevkiye, ve sonra çalıştı-
ğı çeşitli evlerde bambaşka isimleri-
ne tanık oluruz. Şevkiye, değiştirdiği 
her isimde kendi hayatından daha 
da uzaklaşır. Bu uzaklaşma, geçmi-
şini hatırlamak istemeyen Gülten’in 
bilinçli bir tercihi olarak yorumla-
nabilir. Annesinin vefatıyla birlikte 
anne yadigârı her eşya, kendisiyle 
sürüklenirken aynı zamanda azala 
azala tükenir. Bu tükenişin son adı-
mı, Altınkaş Necmi’nin ablası olarak 
tanıttığı Mihriye’nin Tarlabaşı’ndaki 
evidir. Bu eve gelişiyle hem anne-
sinden yadigâr eşyaları hem de oğlu 
Yılmaz’ı kaybeder. En sonunda da 
aşkının yangınıyla tutuştuğu Nec-
mi’yi... Kaybettikleri ve çaresizliği 
onu bu evde çalışmaya zorlamıştır. 
Çaresizlik hissi onu ilk olarak kâtip-
le evlenmeye, ikinci olaraksa Necmi 
yüzünden seks işçisi olmaya zor-
lamıştır. Bu iki olay bir tesadüf de-
ğil, önce kâtip ve Necmi aracılığıyla 

toplumun, sonra toplum aracılığıyla 
sistemin yoksul bir kadına çizdiği 
yoldur. 

Karin Karakaşlı’nın yazısında da 
söylediği gibi, Şevkiye’nin Gülten 
olma hikâyesi, benlik arayışı ve öz-
gürlük savaşına değil, zorunluluğa 
tekabül ediyor. Burada bir kadının 
kabuk değiştirme ve kendini baştan 
yaratma arzusunu değil, başkası ol-
mak zorunda bırakılma hikâyesini 
okuyoruz. Son kertede içe dönük  ve 
geçmişin yansımalarıyla baş başa bir 
kadının iç sesini dinliyoruz:

“Eğer anam, babam olsaydı, eğer 
sokakta kalmasaydım, eğer barınacak 
bir evim ve başımda insanların kötü-
lüğünden beni koruyacak bir kimsem 
olsaydı... Bir ev için... Barınacak bir 
yer ve beni koruyacak bir insan bul-
mak için Yılmaz’ın babası kadar çir-
kin bir adamla evlenip tarik-i dünya-
lar veya mezarlık bekçileri gibi gidip 
köhne bir evin içine gömülmezdim. 
Ben de gönlümün sevebileceği bir deli-
kanlının benden hoşlanıp beni isteme-
sini beklerdim. Onunla menfaat değil, 
sevgi üstüne bir yuva kurardım. Onu 
severdim. Onunla mesut olurdum.” (s. 
224) 

Gülten bu sözlerle hayatının pa-
noramasını çizerken aynı zamanda 
hayatta tek başına kalmış bir kadın 
için ataerkil düzenin dayattığı “ko-
runmak” ve “sahiplenilmek” gibi 
zorunlulukları, bu zorunlulukların 
olmayışıyla toplumun tayin ettiği 
kaderi anıları eşliğinde önümüze 
seriyor. Kendi hayatına devam etme 
özgürlüğü elinden alınan Şevkiye, 
oğlunun gelmesiyle Gülten olmayı 
bırakarak onunla eve dönmek üzere 
yola çıkar. Erkeklerin tacizini sim-
geleyen “Kız Saçların” şarkısı fon-

da çalarken “Geber” nidası; aslında 
Gülten’in ölümü, yeni bir hayatınsa 
doğuşu. Bu doğuşta Şevkiye yolu-
na kaldığı yerden mi devam edecek 
yoksa yepyeni bir başlangıç mı yapa-
cak bilinmez ama Şevkiye’nin artık 
eskisi gibi olamayacağı aşikâr.

Gel Eve Dönelim, Suat Derviş kül-
liyatına eklenen son romanlardan. 
Aynı zamanda üçüncü doğuşunu ya-
şayan ve bu doğuşu hak eden, kat-
manlı bir roman. Feminist okumayla 
anlamını bulabilecek ve çeşitlenebi-
lecek, okurken farklı düşünme im-
kânları tanıyan, birçok karakterin 
ardındaki hikâyeye kapı aralayan bir 
roman. Romanla yeni tanışmış olsak 
da yazarın birçok karakteri gibi Şev-
kiye, adı anılacak başkarakterlerden 
biri olarak yerini alacak gibi görünü-
yor.
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Türkiye toplumunda seks işçiliği konusunda ko-
nuşmak, yazmak, düşünmek için her şeyden önce 
toplumsal bir baskıyı, klişeleşmiş tabirle “mahalle 
baskısı”nı aşabilmek, ona karşı olabilmek gerekiyor. 
Çünkü yazarlar, romancılar, araştırmacılar vb. tarafın-
dan ele alınabilecek hiçbir konu, baskıları kırmadan 
ve o baskılara karşı gelmeden kendini tam anlamıyla 
gözler önüne seremiyor. Meselenin hep bir yanı eksik, 
bir yanı gölgede kalıyor.

Bunları söyleme sebebim, Türkiye’deki erkek ege-
men edebiyat alanında kendini gerçekleştirebilmiş ve 
kült değeri kazanabilmiş Suat Derviş’in Şoför Mustafa 
romanını toplumsal cinsiyet perspektifinden ele ala-
bilmek. Her ne kadar romanın adı şoför bir erkekten 
gelse de, toplumsal cinsiyet konusunda oldukça zen-
gin bir kaynak sunduğunu söyleyebilirim.

Roman ilk olarak 1963-1964 yılları arasında Gece 
Postası’nda tefrika olarak basılıyor. Bilindiği üzere tef-
rika geleneğinin genel olarak roman türüyle ve özel-
de de edebiyatımızın gelişimiyle oldukça yakından 

bir bağlantısı mevcut.1 Bu açıdan edebiyat açısından 
kurucu ve kanonik bir öneme sahip tefrika geleneği. 
Suat Derviş de daha önce değindiğim üzere edebiyat 
kanonunda kendisini kabul ettirebilmiş bir isim ve bu 
nedenle tefrika geleneğiyle bağlarının kuvvetli olması-
na şaşmamalı.

Romanın anlatısı her ne kadar Mustafa etrafında 
dönse de, bu anlatıda iki seks işçisi kadın önemli rol 
oynuyor: Melek ve Zerrin. Zerrin, Mustafa’ya, hatta 
anlatının sonraki aşamalarında öğrendiğimiz üzere, 
genel olarak şoförlere takıntılı bir seks işçisiyken, Me-
lek Mustafa’nın kardeşi olarak anlatıda öneme sahip. 
Mustafa zorlukla kabullense de aslında Zerrin’e karşı 
duygular besliyor ancak Zerrin ona her seferinde Me-
lek’i hatırlatıyor. Hatta Melek’i tekrardan bulması da 
bir anlamda onun sayesinde oluyor.

Mustafa’nın hayatında iki önemli dönüm noktası 
mevcut: Biri, karısı Munise’nin ihmalkârlığı sebebiy-
le küçük yaşta bir oğlunu kaybetmesi; diğeriyse, yaşlı 
bir adam olan Hacı Kamil’le evlendirdikleri Melek’in 
evden kaçarak seks işçisi olması. İlk olaydan sonra 

SUAT DERVİŞ’İN ŞOFÖR MUSTAFA’SI-
NA TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİ-
FİNDEN BİR BAKIŞ 

Burak AKBALIK

1Serdar, Ali ve Reyhan Tutumlu. “Tefrika Romanlarla Osmanlı/Türk 
Romanına Kanonun Ötesinden Bakmak”, Zemin, S: 3 (2022), s. 186-212.
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Mustafa, aslında severek evlendiği Mu-
nise’yi asla affedemiyor. İkinci olaydan 
sonraysa Melek’le ancak kitabın sonunda 
karşılaşıyorlar ancak çevredeki herkesin 
Melek’i biliyor olması ve sürekli olarak 
Zerrin’le karşılaşmaları onu bu açıdan 
oldukça etkiliyor. Zerrin’in, Mustafa’nın 
hayat döngüsüne oldukça dahil olmasıyla 
Mustafa’nın hummalı bir hâle büründü-
ğünü görüyoruz. Öyle ki arabasına müşte-
ri olarak aldığı bir sinir doktoru, bu sinirle 
ehliyetine el konulabileceğini ve istirahat 
etmesi gerektiğini söylüyor ona.

Burada Melek’in seks işçisi oluşu da 
anlatı açısından oldukça mühim, Der-
viş birkaç bölümü bu anlatıya ayırmış ve 
Melek’in gözünden olan biteni okura sun-
muş. Melek, yengesinin telkinleriyle abisi-
nin onu istemediğine inanarak kendisin-
den oldukça yaşlı olan ve hiçbir akrabası 
bulunmayan Hacı Kamil’le evleniyor. Hacı 
Kamil’in kendi tabiriyle, “O tam bir erke-
ğin işini görecek yaşa” ulaşıyor ve evlendi-
riliyor. Ancak bu alıntıdan da anlaşılacağı 
üzere evlendirildiği adam tarafından sü-
rekli şiddete uğramasına, ona bir hizmetçi 
gibi davranılmasına dayanamıyor. Sonun-
da onun, kolunu kırmasıyla birlikte kom-
şusu Aysel’le bu hayattan kurtulabilmek 
için “film artisti” olmaya karar veriyorlar. 
Bir mecmuadaki “sözde” yarışma sebebiy-
le Melek bir gece eve gitmiyor ve bir daha 
da o eve dönmüyor. Melek en başlarda si-
nema oyuncusu olacağına inanıyor ancak 
işler sonradan su yüzüne çıkıyor. Burada 
Melek’in hiçbir zaman bu işe sıcak bak-
madığını, hatta en adi işin bile bu işten iyi 
olacağını söylediğini görüyoruz. 

Öte yandan Zerrin, buna olağan bir şey 
gibi bakıyor. Yalnızca bir “iş” olarak görü-
yor. Toplumsal gerçekçi gelenekten gelen 
Derviş’in burada en az işçi sınıfından Şoför 
Mustafa kadar, seks işçisi olan Zerrin Ha-
nım’la da empati kurduğunu söyleyebili-
riz. Bu açıdan yayımlandığı yıllar da göz 
önüne alındığında oldukça yenilikçi bir 
eser karşımızdaki. Kitabın sonunda yer 

alan Serdar Soydan’ın yazısında da belir-
tildiği üzere, Derviş’in birçok kitabında 
seks işçiliğine dair tasvirler bulunuyor. 
Melek’in yaptığının aslında patriyarkal 
şiddete karşı gelmek üzere bir isyan oldu-
ğu satır aralarında okura sunuluyor ancak 
seks işçiliğinin kötülüğü konusunda Me-
lek de, tıpkı Mustafa gibi “kötü” düşün-
mektedir. Burada bir tezat, bir muhatara 
görülüyor. Derviş hem Melek’in bir isyan 
sonucu bu işe kalkıştığını vurguluyor hem 
de seks işçiliğinin kötü bir iş oluşu konusu 
çıkıyor karşılarına sürekli. Ancak Zerrin’in 
isyankârlığı ve bu işi Mustafa’nın işiyle bir-
çok yerde aynı görüyor olması bir denge 
getiriyor bu tezada:

“Hem ben de çalışıyorum işte. İş değil mi 
bu? Bedava mı para alıyorum sanki? Hem 
sen neden beni böyle olduğum için bu kadar 
hor, hakir görüyorsun? Orospuyum işte ca-
nım.” (s. 148)

Hatta Zerrin’in mesleğinin sınırları için-
de bile isyankâr olduğu vurgulanıyor Der-
viş tarafından: 

“Zerrin bunlardan biri değildi. Zerrin bir 

umumhane sermayesi de değildi. Öyle başı-
na buyruk bir kızdı ki, onu hiçbir disiplin… 
Ona hatta mesleğinin zorla kabul ettirebi-
leceği disiplin bile fazla geliyordu. Şunun 
bunun yanında ve bir evde çalışamıyordu.” 
(s. 132)

Ayrıca Zerrin bununla da kalmayıp, 
seks işçiliğinin bir sektör olarak çoğunluk-
la göz ardı edilen kısmını vurgulamaktan 
çekinmiyor. Kendini sattığından dem vu-
ran Mustafa’ya eğer ben alıcı bulamazsam 
kendimi nasıl bulurum, diye soruyor ve 
satan kadar alanın da kötü olduğunu dile 
getiriyor:

“Bu dünyadaki kötü düzenleri değiştir-
mek için kızları daha körpeliklerinde bu 
yola düşürmemeye bakmalı. Para alan oros-
pu da keyfi için para verip zevk satın alan 
orospu değil.” (s. 153)

 Böylelikle aslında bilinen bir gerçek 
göze çarpıyor. Bu gerçeklik Mustafa’nın 
da gözüne çarpıyor olacak ki, Zerrin’le bu 
konuşmalarından sonra Melek’i otelinde 
bulup evine götürmeye, kurtarmaya giri-
şiyor. 

Yazının başında bahsettiğim toplum 
baskısı, Mustafa’yı anlatı boyunca kur-
calıyor; fakat o ancak romanın sonunda 
bu mahalle baskısını es geçerek kardeşi-
ni yanına almayı amaçladığını ve bunun 
için gerekirse şehir değiştirebileceklerini 
söylüyor. Sonuç olarak, anlatı boyunca 
herkesin ne söylediğini ve ne düşündüğü-
nü –özellikle Melek konusunda– oldukça 
önemseyen Mustafa, bu baskıyı romanın 
sonunda yıkabiliyor fakat bu sadece Mus-
tafa açısından değil, yazar Derviş açısından 
da geçerli. Yazarın pek örneğinin görülme-
diği dönemlerde pek çok seks işçisi tasviri-
ne yer verişi birçok konuda olduğu gibi bu 
konuda da toplumsal baskıdan sıyrılışının 
bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.
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Neden küçük? Önce bu sorunun cevabıyla 
başlayalım. Suat Derviş, kendisini Avrupalı ya-
zarlara kıyasla “küçük” olarak nitelese de benim 
bağlamım biraz daha farklı. Sanat tarihiyle ilgili 
olanlar bilir ki, tüm sanat dallarında kadın hep 
küçük görülmüştür. 1962’de yazdığı History of 
Art kitabıyla Batı kanonu üzerine örnek alınan 
isim H. W. Janson, kitapta neden hiç kadın sa-
natçı olmadığına dair soruları, “hiçbir kadın 
sanatçının tek ciltlik bir sanat tarihi kitabına 
girecek kadar önemli olmadığı” şeklinde yanıt-
lamıştı.1 Bu cümle bize kadının sanat tarihinde-
ki yeri hakkında epeyce şey anlatıyor. Aktivist 
topluluk Guerrilla Girls’ün ses getiren eylemle-
rindeki sloganları gibi, kadınların müzeye –veya 
kanona– girebilmeleri için illa çıplak olmaları 
mı gerekir?2

Kadın sanatçılar, sanat camiasından dışlanır-
ken toplumsal çerçevede de ötekileştirilir çün-
kü sanat üretimiyle toplum asla birbirinden ayrı 
değildir. Sanat üretimi de üretilen sanat eseri de 
belli bir toplumsal koşullar zincirinde şekille-
nir. Bunun içine sosyoloji de akademi, iktidar, 
müzeler vb. kurumlar da dahildir. Ataerkil top-
lumlarda sanatçı bir kadın olmak da zorluklarla 
şekillenen bir süreci ifade eder.

Edebiyat dünyasında da durum böyle. Peni-
sin kaleme dönüştürülmesi tespiti üzerinden, 
kutsal eser babadan oğula aktarılarak erkek bir 
kanon oluşturulur. Fakat kadınlar yüzyıllardır 
yazmaya, üretmeye devam ediyor. Üstelik bunu, 
hem sanattan hem de toplumdan dışlanma pa-
hasına yapıyorlar. Bugün bile camianın sahipleri 
“abiler” tarafından hep küçük görülüyorlar. Baş-

KÜÇÜK YAZARIN 
BÜYÜK YOLCULUĞU

Büşra ŞAHİN

“Hâlbuki bütün bu âlemi, içine girilmez bir başka âlem zannetmiş, 
bütün bu insanları, yanlarına erişilmez ve bizlerden bambaşka, 

harikulade mahluklar diye düşünmüş olan 
küçük genç bir romancı için bu şeyler ne mühim şeylerdi.”
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lıkta da bu sıfatı kullanmamın nede-
ni, bahsettiğim eşitsizliğe dikkat çek-
mek. Suat Derviş de o küçük görülen 
kadın yazarlardan bir tanesi. Bu ya-
zıdaki büyük yolculuğu ise, Berlin’e 
gittiği dönemlerdeki dışsal yolculuk 
serüveni üzerinden anlatmaya çalışa-
cağım içsel yolculuğu. 

Yazarlığının yanında gazeteci, çe-
virmen ve eleştirmen olarak da kar-
şımıza çıkan Suat Derviş, Berlin 
Üniversitesi’nde felsefe ve edebiyat 
eğitimi almıştır. Toplum değerleri-
nin değişimine bire bir tanıklık eden 
Derviş’in romanlarında eskiyle yeni 
düzenin çakışması zemininde Os-
manlı-Cumhuriyet ayrımı gözlen-
mektedir. Dönemin modernleşme 
çabasında “...toplumsal, ekonomik 
ve kültürel değişimi, kadın bakış 
açısıyla kapitalist ve ataerkil ilişkiler 
bağlamında ele almaktadır.”3

1930 yılında Berlin’e giden Der-
viş’in başlıca amacı, yazınsal üre-
timdir. İstanbul’da sattığı son roma-
nından gelen seksen mark bittiğinde 
çalışmaya mecbur kalacağının far-
kındadır. Bu ziyaretinde, Almancaya 
tercüme ettirdiği hikâyelerini yayım-
latma niyeti olduğunu anılarından 
anlayabiliyoruz. Zaten öğrenciliğini 
geçirdiği için Berlin’e yabancı olma-
yan Derviş bu ziyaretinde tedirgindir. 
Tedirginliğinin sebebi, Türkiye’de 
önemsenmemiş yazar kimliğini bu-
rada göstermeye çalışmasındandır: 
“Ben çantama koyduğum ve henüz 
Türk edebiyat kitaplarının bir tekine 
bile bir numunesi alınmamış olan, 
eserlerimin tercümesinden yapılmış 
kâğıt kılıcımla bu devlerle mücadele 
edip, bu kalelere hücum edip onları 
rapt edeceğim ha!”4. Derviş’in bu söz-
leri, kadın yazar olmanın özgüven-
sizliği ve umutsuzluğu fakat yine de 
mücadeleye devam etme ısrarı olarak 

okunabilir. Bu noktada akıllara “Ne-
den sadece yazar olmak değil?” soru-
su gelebilir fakat yazının başlarında 
bunu açıklamaya çalıştım. Toplumda 
kadın olmakla erkek olmak bir değil-
ken meslek hayatında ve yazarlıkta 
kadın olmakla erkek olmak bir ola-
bilir mi? Özellikle erkeklerin yüzyıl-
lardır domine ettiği bir alandan bah-
sediyoruz. Yazar kadın elbette yola 
bir özgüvensizlikle başlayacaktır. Bu, 
eserlerinin kötü olmasından bağım-
sız gelişen ve kadına dışarıdan yük-
lenen bir özellik olarak karşımızda 
duruyor. Yazı yazmaya başladığı an-
dan itibaren sonu gelmeyecek olum-
suz değerlendirmelerle karşılaşıyor 
kadın: Bir kadının bunlarla uğraşması 
doğru mudur? Daha önemli vazifelerin 
yok mu? Ev ve çocuk işlerinden zaman 
ayırman doğru değil. Yazar camiasına 
girebilecek misin? Örnekleri çoğaltı-
labilecek somut değerlendirmelerin 
yanında daha gizli kısıtlamalar da 
olur tabii: kitaplarınızın sürekli geri 

çevrilmesi, zaten iyi yazmanın mi-
zacınızda olmadığının ima edilme-
si, kamusal alanda var olamadığınız 
için edebiyat ortamlarına girememe-
niz vb. Sonuncusu, ailesinin kökleri 
gereği Derviş için geçerli olmasa da 
diğer olumsuz yorumlarla o da kar-
şılaşıyor ama inadı var: “İstanbul’da 
arkadaşlarım ve yakınlarım benimle 
alay ettikleri zaman kendimi müthiş 
kuvvetli hissediyordum.”5

Derviş, Berlin’de tuttuğu dairede 
yalnız bir kadın olarak da tedirgindir. 
Avrupa’da bohem hayatın tadına bak-
mak isteyen erkek yazarların hisset-
meyeceği güvensizlik duygusu içinde 
bir pansiyonda kalmaktadır. Anıların-
da kendi iç dünyasından ziyade çev-
rede olup bitenlere odaklanmasının 
bir işaret olduğunu düşünüyorum. 
Dışarıdan gelebilecek potansiyel bir 
tehlikeye karşı sürekli tetikte olan bir 
kadın. Kulağı hep pansiyonun sesle-
rinde, uyku problemi çekiyor, parasız 
ve yalnız. Böyle bir ortamda edebiyat 
üretimine çabalamak büyük bir ener-
ji istiyor. Söz konusu yazar bir erkek 
olsaydı bunları konuşacak mıydık 
emin değilim, çünkü ilk paragrafta 
belirtmeye çalıştığım gibi, sanat üre-
ten kadının kısıtlandığı pek çok da-
mar var. Evinin güvenli ortamından 
uzaklaşınca tedirgin hissetmek de 
bunlardan biri ve maalesef bunu ka-
dının kendisi değil çevre yaratıyor. 
“Bir mücadele hayatı! Acaba yazıla-
rımı satabilecek miyim? Yoksa rahat 
evimi bırakıp böyle şartlarda yaşama-
ya ne lüzum ve ne hacet vardı? Elbet 
muvaffak olacağım.”6 Bu inançla ama 
büyük bir heyecanla gittiği tahrir bü-
rosunda eline verilen gazetede ken-
disini görür: “Suat Derviş Berlin’de!” 
Yazıyı okuduktan sonraki değerlen-
dirmesi özellikle ilgi çekici: “Benden 
ne şunun kızı ne şunun karısı ne de 
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ötekinin himaye ettiği insan olarak 
bahsediyorlar. ‘Suat Derviş, şunu, 
şunu, şunu yazan Türk kadın muhar-
riri Suat Derviş Berlin’de,’ diyorlar.”7 
Alışılageldiği ve bir türlü de bitmek 
bilmediği üzere ismi bilinen kadınlar, 
kendi ürettikleriyle değil, evli veya 
akraba oldukları kişilerle tanıtılma-
ya alıştırılmışlardır. Edebiyat tarihi 
yazılırken de Suat Derviş gibi yazar-
lar hep babaları, kocaları veya erkek 
dostlarıyla anlatılır – Tomris Uyar’a 
hâlâ “İkinci Yeni’nin Gelini” diye 
bakanlar var. Suat Derviş de bu dile 
aşina biri olarak kendisinden ama 
sadece kendisinden bahsedilmesine 
bu yüzden şaşırır ve sevinir. Burada 
gördüğü değere şaşırırken devamında 
gelen davet ve tekliflere de bu şaşkın-
lık ve heyecanla atılır. 

Yazının bu noktasında şunu belirt-
mekte fayda var: Derviş’in anıları ve 
cümleleri üzerine düz bir okuma da 
yapılabilir ancak kadınların gerçekli-
ği, bu cümlelerin alt metnine inmeyi 
gerektiriyor. Erkekler için önemi bile 
olmayan küçük bir ayrıntı, kadınlar 
için bir kimlik mücadelesine dönüşe-
biliyor. Her ince detaya dikkat etmek, 
her an kendini savunmak, her sani-
yenin bir varoluş mücadelesine dö-
nüşmesi... Böyle bir hayat, düşünceyi 
ve dili de değiştiriyor. Suat Derviş’in 
cümleleri dümdüz okunup geçilebi-
lecekken böyle anlamlar çıkarabil-
memizin nedeni de bu mücadelenin 
farkında olmak. Derviş’in yaşadıkla-
rına aşinayız, neyi neden hissettiği 
hakkında çıkarımda bulunabilmemiz 
bundan.

Derviş, İstanbul’da beş liraya sattığı 
bir öykünün Almanca tercümesinden 
üç yüz mark kazanınca (yaklaşık yüz 
elli lira) çalışmalarına hız verir ve ar-
tık bir yazı parasıyla bir aylık kazancı-
nı sağlayabilmektedir. Geliri düzenli 

olmadığı için kimi zaman kuaförlük 
gibi ilgisi olmayan alanlarda yazılar 
yazıp ufak çapta para kazanmakta-
dır. Abdülhamit’in hayatını anlatan 
bir senaryoyu okuyup “Filme çekile-
mez” yorumunu yaptığı için sekiz yüz 
mark kazanır ve “Bu sekiz yüz mark 
hayatta sıkıntısız ve zahmetsiz kazan-
dığım ilk ve son paradır” diye anla-
tır.8 İşsizliğin ve ekonomik buhranın 
yükseldiği Almanya’daki gözlemle-
rinde özellikle piyasayla ataerkinin 
ortaklaştığı noktalar dikkatini çeker: 
“Akşam ortalık karardıktan sonra yan 
sokakların köşelerinde iş bulamamış 
taze kızların, kadın elbisesi giymiş 
yahut kadın gibi boyanmış delikan-
lıların gelenleri geçenleri çağırdıkları 
görülüyordu.”9 Beraber pansiyonları, 
kiralık evlerin odalarını paylaştığı 
kadınları sık sık dile getirip hayatla-
rını aktarır. Erkeklerin durumundan 
bahsetmemesi, gündelik hayatlarıyla 
ilgilenmemesinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Kendisi de zorluk-
lar içinde kadın olarak yaşamaya, 
üretmeye çalışırken diğer kadınların 
durumlarına gözlerini kapatsa veya 
isimlerini anmasa garip olabilirdi. 
Fakat onlardan özellikle bahsetmeyi 
–isimleri, erkeklerle ilişkileri, yaşa-
yabilmek için yapmak zorunda ol-
dukları vb.– gerekli görmüş olmalı. 
Almanya’daki günleri çalışmakla ge-
çerken babasının hastalığı, onun te-
davi masraflarını karşılama telaşı, bu 
telaşla on beş günde roman yazması, 
hep hayal ettiği gibi sokaklarda roma-
nının afişini görüp sevinememesi gibi 
olumsuz anılar da sayfalarda yer bu-
lur. Almanya’nın gitgide gerilen siyasi 
atmosferinden Derviş de etkilenir ve 
o sırada yanında bulunan ailesiyle İs-
tanbul’a dönmeye karar verirler. “İşte 
benim Avrupa’da yazı yazmak ve bey-
nelmilel bir muharrir olmak isteğim-

den doğan üç senelik Berlin maceram 
da böyle bitti”10 diye özetlediği yolcu-
luğu sonlanmıştır. 

Hiçbir kadının yolculuğu sadece bir 
yolculuk değildir. Yola karar vermek 
yetmez: Büyük riskler göze alınarak, 
büyük cesaret gösterilerek, topluma 
karşı çıkılarak, susturulmayı ve evin-
de oturmayı kabul etmeyerek yapılan 
bir yolculuktur bu. Dolayısıyla kendi 
içinde de bir yolculuk başlar, artık es-
kiden olduğu gibi kalmanın ihtimali 
yoktur. Suat Derviş de Berlin yolcu-
luğunda yer yer maddi gerçeklikle 
uğraşır ama çoğunlukla içindeki dö-
nüşümü hayretle izler. Kendine gü-
vensizliği kırılmıştır, sesini çıkarmayı 
öğrenmiştir, yazan bir kadın olarak 
bu yolundan şaşmadan para kazan-
manın yollarını çözmüştür.

Yazan, çizen, söyleyen, üreten tüm 
kadınlar gibi.

1 Aktaran Nanette Salomon, “Sanat Ta-
rihi Kanonu: Dışlama Günahları”, Sanat/
Cinsiyet, Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri 
içinde, ed. Ahu Antmen, çev. Esin Soğan-
cılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s. 
166

2 İlgili sloganın etrafındaki eylemler 
için bkz. https://www.guerrillagirls.com/
naked-through-the-ages 

3 M. Gül Uluğtekin Bulu ve Ayşın K. 
Turhanoğlu, “Suat Derviş ve Romanların-
da Kadınların Sınıfsal ve Mekânsal De-
neyimleri”, Sanatın Gölgedeki Kadınları 
içinde, der. Özlem Belkıs ve Duygu Kan-
kaytsın, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2018, 
s. 166

4 Suat Derviş, Anılar, Paramparça, İtha-
ki Yayınları, İstanbul, 2017, s. 54

5 Suat Derviş, a.g.e. s. 54
6 Suat Derviş, a.g.e. s. 62
7 Suat Derviş, a.g.e. s. 67
8 Suat Derviş, a.g.e. s. 93
9 Suat Derviş, s.g.e., s. 94
10  Suat Derviş, a.g.e. s. 123
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“Ümit edelim ki, Türk kadınlığı, önüne yeni yeni açılan 
bu meslek yollarında, o yollara girinceye kadar gösterdi-
ği cesaret, sebat ve vakarla ilerleyecektir. (...) O yolda en 
kıymetli meziyetlerini, kadınlıklarını ve kadınlıklarının 
güzelliğini, füsununu, şöhretini ispat etmeye ve erkekleş-
memeye gayret etmelidirler.”*

Suat DERVİŞ

*Suat Derviş, İkdam, s.9193, 21, Teşrinievvel (Ekim) 1338 (1922), s.3, sürun 6.
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Şimdi söylemesi biraz ayıptır. Ama. Bu büroda 
benden iyi iş yapan yoktur. Sabah sekizde gelir 
masamın üstünü, klavyemi, kalemlerimi ve hatta 
defterlerimin kapaklarını dahi silerim. Ben bunu 
böyle yapmayınca işim rast gitmez de ondan. 
Huzursuz olurum. Vatandaş gelip gittikten sonra 
onun sandalyesini şöyle bir çırparım, sehpanın 
üzerine elini ya da ne bileyim hiç olmazsa dosyası-
nı koyduysa sehpayı da bir güzel silerim. İşimi bir 
dakika sonrasına bırakmam. Böyle yapmayan in-
sanları görünce kendimi daha bir severim. Odam 
çiçek bahçesi gibidir. Bu yanlış anlaşılmasın. Bul-
duğum her saksıya bir şey diker odanın bir yerine 
koyarım. Geçenlerde teftişe gelen müfettiş, hükü-
met konağının en güzel odası seçti odamı. Diğerle-
ri. Burası oldukça önemlidir: diğerleri kıskançlık-
tan çatlayacaklardı da yüce rabbimizin yapıştırıcısı 
o kadar kuvvetlidir ki, çatlayıp dağılmadılar. İşte 
sual olmaz ama. Böyle zamanlarda insanların çat-
ladığını görmek iyi olur. 

Hele bizim bir Orhan vardır. Anasından doğdu-

ğuna pişmandır. Hiçbir iş yapmaz. Tam karşım-
daki masada oturur. Geçen haftanın evrakı bile 
durur masasının üstünde. Gelip geçtikçe ben bile 
rahatsız olurum da kılı kıpırdamaz. Şimdi de öyle-
ce oturur. Bilgisayardan bir şeylere bakar. Vatandaş 
gelmezse hiç kafasını kaldırmaz bilgisayardan. İn-
san -öyle mi. İnsan kafasını kaldıracak. Etrafına bir 
selam verecek. Ama yok. 

Gelen giden de olmayınca sinirimden kalktım 
sandalyemden. Eğer biraz daha oturursam sata-
şacağım adama. Sataşmak sorun değil de. Emek-
liliğime az bir zaman kalmışken, hiç hoş karşılan-
mayacak. Ayıp ve de rezil görünecek. Kalkıp çay 
ocağına gittim. Hem bir çay alayım hem de orada 
olanlar varsa içimi dökeyim istedim. Kalsam. İşte 
dediğim gibi sataşacağım. 

Emre ve Vehbi vardı çay ocağında. Küçük ma-
sada bir şeyler atıştırıyorlardı. Benim geldiğimi 
görünce irkildiler. Neticede müdürün gözünün 
içine baktığı biriyim ben. Hemen ona gidip yetişti-
rirsem diye. Çekinirler ve de gönlümü hoş tutma-

DAKİKASI DAKİKASINI 
TUTMAYAN BİR ADAMIN 
ÖYKÜSÜ

Mete KARAGÖL
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ya çalışırlar hep. Çaycı yoktu. Çayımı 
doldurdum, ceketimin tezgâha değme-
mesine özen göstererek ayakta içmeye 
başladım.

“Şu bizim Orhan,” dedim. “Adam 
ne pasaklı. Masasının üzerine evrak 
birikir de aldırış etmez. Varı yoğu bil-
gisayar. Ne var bu bilgisayarda o kadar 
bilmem.”

“...”
“Öyle mi Vehbi?”
“Adamın işi o tabii ağbi.”
“Aman canım bırak Allah’ını sever-

sen. Onun yaptığı işi herkes yapar.”
Emre çayından bir yudum aldı. “As-

lında öyle değil. Adamın kafası zehir. 
Çok net hatırlıyorum, önceki binada 
biz aynı odada çalışırken, ta Bitlis’in 
bilmem ne ilçesinden aradılar. İşin 
içinden çıkamamışlar da, yetiş Orhan, 
demeye. Muhasebeyi yemiş, içmiş.”

“Hocalara bile ders verir,” diye araya 
girdi Vehbi.

“Vermez mi. Orhan ağbinin acayip 
kafası çalışır.”

Emre ve Vehbi’nin dedikler doğruy-
du. Bitlis’in bilmem ne ilçesinden yana 
yakıla Orhan’ı aramışlar da -Orhan’dır 
bu. Dakikalar içinde çözmüştü. Karşı 
tarafın hediyeleri bir bir gelirken, hiç 
oralı olmamış sandalyesine oturmuştu. 
Orhan’dı, hiç bencil değil, çok mühim 
bir vazifeyi sıradan bir işmiş gibi görür-
dü. 

“Doğru,” dedim. “Orhan’dır. Cesur, 
işinin eri, çalışkan adamdır.”

“Öyle.”
“Aynen.”
Çaydan bir yudum daha aldım. Bak-

tım ikisinden ses yok, canım sıkıldı bu 
duruma biraz. İşleri güçleri boş boş 
oturup çene çalmak. Şükür ki, bunlarla 
vakit kaybedecek birisi değilim. Tam 
gidecekken aklıma Orhan geldi. Sıcak 
bir çay şimdi ona iyi gelirdi. 

Orhan’ın önüne çayı koyduğumda 

şaşkınlıkla yüzüme baktı ve teşekkür 
mırıldandı.

“Ne demek dostum,” dedim. “Bit-
lis’in bilmem ne ilçesinden bile seni arı-
yorlar. Mühim adamsın vesselam. Sana 
iyi bakmak lazım.” Güldüm. Hiç tepki 
vermiyordu. Bozuntuya vermeden de-
vam ettim. “Emre ve Vehbi oturuyor-
lardı çay ocağında. Ne zaman oraya git-
sem ya ikisinden biri ya da ikisi orada. 
Devlet bunlar gibilerine boş yere para 
veriyor valla.”

“...”
“İşleri güçleri çene çalmak. Akşam 

olsun da eve gidelim. Başka dertleri 
yok adamların. Yazık. Bunları görünce 
sinirlenip bu işleri bırakasım geliyor. 
Valla boş yere çalışıyoruz. Değmez dos-
tum.”

Face’e girdim. Çiçeklerimin fotoğ-
rafını paylaşmıştım sabah. Çiçek Gibi 
Güzel, Kedi Gibi Yalnızız!!! grubun-
da. Bir sürü beğeni ve yorum gelmiş. 
Avustralyalı Catherine, “I like it,” yaz-
mış. Kalpli bir beğeni gönderdim. Man-
ken gibi kadındı. Bir keresinde mesaj 
atmıştım ve öpücük göndermişti. Za-
ten yabancı kadınlar Türk erkeklerine 
bayılırlar. Bunu herkes bilir. Özellikle 
saçı dökülmemiş, ellili yaşlarında ve 
hafif göbeği olan esmer bir erkeksen. 

Kütüphaneden Erkan geldi. Orhan’ın 
karşısındaki masaya oturdu. Muhasebe 
işleri mi var kim bilir. Zaten onun dı-
şında uğramaz buraya. Şehirli, okumuş 
kimselerden. Bütün gün kütüphanede 
oturmakla ve kitap okumakla kendisini 
bir şey mi zannediyor ne. Kitap dediğin 
-öyle mi. Boş insan işidir biraz. Bizim o 
kadar vaktimiz olacaktı ki gençliğimiz-
de -öyle mi. Ama baba babaydı, sabahın 
ilk ışığıyla önce mala girer sonra okula 
giderdik. Korkudan. Erkan’ın yaptığı iş 
ne. Boş boş otur gel. Hele buradaki ve 
hele ki, yani benim işlerime bir baksa. 

“Yoruldum,” dedi Erkan.

“Ne yaptın da yoruldun ağbim. Biz 
burada bütün gün -öyle mi Orhan. 
Bütün kurumlara evrak yetiştireceğiz 
diye. Karşındaki adam bırak burayı 
Türkiye’nin çoğu yerinde iş bitiriyor.”

“...”
Susarsın.
Biraz sonra, “Allah,” dedi. “Allah 

herkesin gücüne göre bir iş verirmiş 
ağbi. Benim gücüm ne ki. Bu kadar. 
Ama sen -maşallah. Her işe koşarsın da. 
Bir of demezsin. Ben görmedim. Bir of 
dediğini yani.”

“Biz eskinin adamıyız Erkan’ım. Siz 
beğenmezsiniz ama -öyle mi Orhan.”

Gülümseyerek başını salladı.
“Ağbi valla küçük müçük ama kü-

tüphanede iki paspas atınca yorulu-
yorum. Hani bunlar benim işim olsa 
anlarım. Ama ben kitap alayım kitap 
vereyim. Değil mi.”

“Biz de yaptık ağbim zamanında. 
Ama siz yenisiniz. Eziyet çekmeden 
büyüdünüz.”

“İşte herkes senin gibi anlayışlı olsa. 
Demem o ki: herkes senin gibi anlayışlı 
olsa -mesela- kütüphaneyi haftada iki 
gün temizletir.”

Erkan’ın böyle haddini bilen sözle-
ri her zaman hoşuma gider. Birkaç ay 
önce de benzer bir şekilde yanıma gel-
mişti de müdüre çıtlatmıştım. Müdür 
de kocaman gövdesinden bir yiğitlik 
sunmuş, kütüphane sayemizde -hem 
de. Bizim sorumluluğumuzda olmama-
sına rağmen ânında temizlenmişti.

“Bir yandan temizlerken bir yandan 
çocuk geliyor. Sonra hangi işe bakaca-
ğım diye kalakalıyorum.”

“Doğrusun ağbim. Allah yardımcın 
olsun.” 

Erkan gittikten sonra fuzuli bir se-
beple müdürün kapısına gittim. Oğla-
na ümit vermemiştim ama onun o hâli 
gözümün önüne gelince ve haddini bi-
len bakışı gözlerimde canlanınca dura-
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madım yerimde. Müdürün kapısı açık-
tı. Geldiğimi görünce buyur etti.

“Müdürüm kolay gelsin,” dedim.
“Sağ ol. Bir şey mi vardı?”
“Müdürüm, kütüphane sorumlusu 

Erkan Bey geldiydi öğlen. Kütüphane 
pis imiş de, müdürümüz yardımcı olur 
mu dediydi. Ben de müdürümüzün eli 
kolu uzundur, kimin ihtiyacı varsa gö-
rür, dediydim.”

Müdür güldü.
“Elhamdülillah.”
“Müdür kolay olunmuyor işte. Er-

kan Bey de günün birinde müdür ola-
cağı varsa -öyle mi. Sizden ne gördüyse 
yapacaktır.”

“Bakma sen ona,” dedi müdür. “Bana 
da uğradı, haberim var. Demek ki işi 
görülsün diye sana da uğradı. İki güzel 
söz söylediyse -tamam. Sen de tav ol-
dun demek. Ben yarın bizim Mutlu’yu 
göndereceğim.”

Müdür öyle deyince sinirlendim. 
Beni saf mı sanıyor ne. İki güzel söze 
kanacak kadar enayi -hem de. Salak 
değilim hiç. Göndereceksen gönder. 
Benim üzerimden niye kendini şişiri-
yorsun sanki. Gerek var mı? Yok. E o 
zaman yapma.

Odaya geldiğimde Orhan toparlanı-
yordu. Saat beşe geliyordu demek. Can 
sıkıntısıyla sandalyeme oturdum.

“Müdür olmuş da,” dedim. “Neyse.”
Orhan ilk defa tepki vererek, “Ne 

oldu?” dedi.
“Erkan’ın durumunu açtıydım. Bana 

sen safsın demeye getirdi. İki güzel söz 
duyduysam kanmışım.”

Orhan gülerek, “Alınma ama, “dedi. 
“Öyle.”

“Arkadaş ben burada bütün gün ça-
lışıyorum.”

“...”
Orhan ceketini alıp çıktı. Müdürün 

yalakası. Kırk yılın başında bir yerden 
telefon geldi diye kendisini bir şey zan-

nediyor. Müdürü gibi. 
Çiçekleri suladıktan sonra çıktım da-

ireden. Arabanın kenarına çamur değ-
miş. Kesin bizimkilerden birinin işidir 
bu. Kravatımla sildim. Lavanta koku-
sunu sıktım arabanın içine.

Hanım temizliği yeni bitirmiş.
“Hoş geldin,” dedi. “Kızla damat ge-

lecek akşama. Babamız bir et sote yap-
sın da yiyelim, diyorlar.”

“Ben biliyorum onların neden geldi-
ğini. Tarlayı bu yaz da bedava ekmek 
için isteyecekler. Ama yok arkadaş. Bu 
sene vermiyorum tarla falan.”

“Deli olma. Damat gibisi var mı? Ça-
lışkan, dürüst.”

“...”
“İsterlerse ver gitsin, ne olacak. Öyle 

damat bulmuş da huysuzluk ediyor. 
Deli misin?”

“Sen karışma,” dedim.
“Belli ki canını sıkmışlar senin.”
Elimi yıkadıktan sonra oturma oda-

sına geçtim. Hanım hâlâ söyleniyordu. 
Söyleneceğine sen kendine bak bir: elli 
kilo aldım seni. Hiçbir şey bulamadıy-
san ömrümü yedin. Ama Catherine 
öyle mi. Manken gibi.

Havanın kararmasına yakın kalkıp 
mutfağa geçtim. Hem kızımı hem tar-
lamı alıp akşama da et sote yiyecekmiş 
beyefendi. Bunu yapmazsan da sağda 
solda -hele ki. O lafçı anasıyla meyme-
netsiz babasına yetiştirecek. Ben dama-
da yemek yapmazsam onlar da kıza ezi-
yet edecekler. Hiçten bir sebep çıkarıp 
başına kakacaklar. Bu dünyada çocuk 
yapmadan önce bunu düşüneceksin: 
ileride senin yüzünden çocuğunu üze-
bilirler, hiçbir babanın buna gönlü el 
vermez. Vermez ama gençken insan 
bunu düşünemiyor işte. Ah ki ah, ah ki 
ah. Arada torun olmayacaktı ki alacak-
tım kızı ellerinden.

Hanım ayranı bardağa dökerken da-
mat yufkadan yaptığı kaşığını daldırdı 

saca. Parmaklarını yiyecekti az kalsın. 
Camış da ondan.

Yemekten sonra çayları içerken açtı 
konusunu.

“Babacığım, bu sene mısırda iyi para 
olacak,” dedi. “Senin tarlaya tüm mısır 
ekelim diyorum. Ben ilgilenirim.”

“Olmaz,” dedim. “Mısır çok su ister. 
Burada o kadar suyu nereden bulaca-
ğız.”

“Kuyu suyuna ne olmuş babacığım. 
Boşuna mı açtın sen onu.”

“Hayır efendim,” dedim. Sinirle. 
“Mısır o suyu çekip bitirir.”

“Ah babacığım. Yüce Allah’ımızın 
suyu o. Kullanalım diye vermiyor mu. 
Yine kor yerine.”

“Damat ben liseyi zor bitirdim. Sen 
iki sene de üniversiteye gittin. Ama 
harbiden çalışmıyor kafan. Allah ister-
se olur ama o suyun yerine konulabil-
mesi için aradan kaç sene geçmesi ge-
rekiyor.”

Kız araya girdi. “Baba bir dinle işte 
Metin’i. O çalıştı da geldi.”

“Evet babacığım.”
Her babacığım demesinde ayrı bir sı-

kılmama boş vererek, “Nedir planın?” 
dedim.

“Babacığım bu sene mısır iyi para 
edecek. Sen beni dinle. Tüm tarlaya mı-
sır ektikten sonra hasat zamanı devlete 
satacağız. Arkadaşımın aracılığıyla bir 
tanıdık var orada. Bilirim sen sevmez-
sin öyle şeyleri ama gerekirse torunla-
rının geleceği için bu sene görmezden 
geliver babacığım. O tanıdık sayesinde 
değerinin üstünde satacağız. Geçen 
gün Çelebi’nin Kahvesi’nde çay içtik. 
O bana da verirseniz bir şey ayarlarım 
diyor.”

“Olur mu öyle şey,” dedim.
Hanım, “Deli misin?” dedi. “Hadi 

bizi sefil ettin. Çocukları da düşünme 
ama torunları düşün.”

Halının üzerinde oyun oynayan ikiz-
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lere baktım. Biri benimle adaştı. Diğeri 
de dünürle. Ben ve çocuklar neyse de. 
Onlar için yapabilir miyim böyle bir 
şeyi.

“Bak aklına yattı babamın,” dedi 
damat. “O oğlana da veririz bir şeyler 
değil mi. Kaz gelecek yerden -öyle işte. 
Hesaplarıma göre iki milyona yakın ka-
zanacağız. Ekip biçme masrafını düşer-
sek bize kalacak olan da bir milyonun 
az bir üstünde babacığım. Oğlana o kü-
suratı verirsek -veririz değil mi?”

“...”
“Veririz,” dedi hanım.
“Çok yaşa anneciğim. Torunlarının 

torunlarını görürsün inşallah -sen de 
babacığım. Veririz ne olacak. O para-
nın birazını siz, birazını biz, kalanını 
da çocukların adına açacağımız hesaba 
yatırırsak.”

“Hesap defteri bende olacak,” dedim.
“Emrin olur baba. Hem sıkılmadın 

mı steyşın arabadan. Güzel bir passat 
çekeriz altına.”

“Sıkıldım her sene kaplıcaya gitmek-
ten. Bodrum’a gideceğim bu yaz,” dedi 
hanım.

“Hep birlikte hasattan sonra gideriz,” 
dedi kız.

“Durun hele,” dedim ben. “Mısırı 
kaldırdık. Su bitti. Ne olacak o zaman?”

“Allah’ın suyu biter mi herif,” diye 
gülerek söylendi hanım.

“He de be baba,” dedi kız. “Torunla-
rın için.”

Kızımın böyle gözlerini devirip boy-
nunu büktüğü zamanlarda olduğu gibi 
yine, “Tamam,” dedim.

“Çok akıllıca bir karar verdin doğru-
su baba,” dedi damat. “Gerçekten ken-
di babamdan çok seni örnek alıyorum. 
Çok akıllısın. Meltem’e de dedim gelir-
ken. Babamın yaşına geldiğinde ben de 
böyle olabilirsem ne mutlu bana, diye 
-değil mi kız.”

“Dedi.”
Kapıdan yolcu ettikten sonra oturma 

odasına geçmedim, direkt yatak odası-
na gittim. Üstümü değiştirdim. Yatağın 
tam karşısındaki aynadan kendime ba-
kıyordum. Ellili yaşları ortalamış, saçlı 
ve hafif göbeği olan esmer bir erkektim. 
Bir de bu yaştan sonra rahatça harca-
yabileceğim param olursa -çok şükür. 
Çok şükür bu zamana kadar para sı-
kıntım olmadı hiç. Topraktan olmazsa 
devletten buldum yedim. Ama demem 
o ki: arabaya binip bir gün Bodrum’a, 
bir gün Çeşme’ye, oradan da Altınoluk, 
Akçay, Ayvalık’a gitmeden ölmemeli-
yim. Yaşım da geldi zaten. Şu damat. 
Aslında iyi çocuk.

“Ne düşünüyorsun?” dedi hanım.
“Hiç.”
“Bilmem mi,” dedi, kıkır kıkır.
“Neyi.”
“Senin hiçini.”
“E biliyorsun madem niye soruyor-

sun,” dedim tebessümle.
“Damadı düşünüyorsun değil mi. 

Çok iyi çocuk.”
“Diyorum ki: bu yaz atlayalım araba-

ya, gezelim.”
“Mısırın parasını ancak eylül-ekim 

gibi alırız.”
“Olsun. Nasılsa gelecek para.”
“Bilmem ki.”
“Olur valla. Şu damat sence de çok 

iyi çocuk değil mi. İyi ki evlenmişler 
bizim kızla. Kızım adamın akıllısından 
iyi anlıyor. Anasına bak kızını al diye 
boşuna dememişler. Sen de anlarsın,” 
dedim kıkırdayarak.

“Bak sen.”
“Baktım işte. Adamın akıllısından 

anlamasan alır mıydın beni.”
“Babam zorla vermeyeydi almazdım 

ya,” dedi genç kızlar gibi süzgün bakış-
la. “Şaka ediyorum, alınma sakın.”

“Yok canım. Biliyorum şakanı senin.”

Bu gece birkaç defa uyandım. Şimdi 
gözüme uyku girmiyor. Yaş ilerledikçe 
bu tarz sorunların baş göstermesi nor-
maldir. Normalse işte o zaman durup 
demek lazım ki: artık ben günümü ya-
şayacağım. Ne müdüre laf anlatmaya 
ne Erkan’a üzülüp kütüphaneyi temiz-
letmeye ne Orhan’ın bilmem nereden 
gelen telefonuna kafa yormak gerekir. 
Yaş gelince insan gezmeli. Hele ki pa-
rası olursa. Parası olan bir insan dile-
diğince gezebilir. Ama benim gibi bu 
zamana kadar onun bunun derdini, 
kahrını çeken bir insan parası olunca 
bana ne diyebilir mi? Ah ki ah. Bende 
de akıl olacaktı ki. Bak işte o zaman pa-
rayı kendim için harcardım. Ama ben-
de akıl ne gezer. Onun bunun derdine 
üzül, sonra elinden ne geliyorsa yap. 
Sonra da gecenin bir vakti uyandığın-
da gamsızca normaldir de. Ben akıl-
lanmam. Akıllansam -doğru ya. Hatun 
varken yanımda, Catherine kimmiş. 
O dediğin kişi benim gibilerine parası 
için gelir. Ama yok. Bak şimdi aklım 
başımdayken, onu bir an önce unut-
mak gerekir. Hatun da uyusun. Kocası 
burada parasını korumakla uğraşsın. O 
uyusun. Akılsız mı ne.
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NURHAN SUERDEM
İLE SÖYLEŞİ

Münire ÇALIŞKAN TUĞ

Sıkışmışlığın Sesini Dile Getiren Öyküler: DUYUYOR MUSUN?

Nurhan Suerdem 1954 
Ankara doğumlu. AÜ Siya-
sal Bilgiler Fakültesi Eko-
nomi Maliye Bölümünden 
mezun. Uzun yıllar özel sek-
törde çalıştı. Öykü yazmaya 
2013’te başladı. Öyküleri 
altZine, Varlık, Sözcükler, 
Karahindiba, Edebiyatist, 
Virüs dergilerinde, Ekmek 
ve Gül’de, Kiltablet fanzin-
de okurla buluştu. 2019’da 
yayımlanan ilk kitabı Ma-
ruzatım Var ile 31. Haldun 
Taner Öykü Ödülü’nü kaza-
nan Suerdem’in ikinci kitabı 
Duyuyor Musun? 2022’de 
İletişim Yayınları tarafın-
dan yayımlandı. Suerdem’le 
yeni kitabını konuştuk.
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Öncelikle 31. Haldun Taner Öykü 
Ödülü için kutluyorum, sonra da Du-
yuyor musun?’la buluştuğumuz için 
sevincimi belirtmek istiyorum. Tadı 
damağında hep kalacak öykülerle se-
lamladınız okuru ikinci kez. Kalemini-
ze sağlık.

Yukarıda alıntıladığım özgeçmiş 
bana Behçet Necatigil’in şu sözlerini 
anımsattı: “Şiir kazalarında ölenlerin, 
sakat kalanların sayısı, trafik kazala-
rındakinden kat kat fazladır, hep aşırı 
hızdan, dikkatsizlikten.”

Necatigil’in şiir için söylediğini öy-
küye uyarlarsak, gördüğüm kadarıyla, 
öykü yazmak ve yayımlamak için hiç 
acele etmemişsiniz. Bu yolda emin 
adımlarla ilerliyorsunuz, başarı da ar-
dından geliyor. Ne dersiniz, öykü için 
de geçerli mi Behçet Necatigil’in tes-
piti? Siz emin adımlarla ilerleyişinizi 
neye borçlusunuz?

Her şeyden önce size teşekkür ederek 
başlamayı isterim. Maruzatım Var için 
ilk söyleşimi sizinle yapmıştım. Artık 
gelenek olacak galiba Duyuyor musun’la 
da devam ediyoruz. Değerlendirmeleri-
niz için de çok teşekkür ederim. İkinci 
kitabım daha iyi olmalı, baskısını her 
zaman hissettiğimden bunları duymak 
hoşuma gidiyor. Başarabilmişsem ne 
mutlu bana. Karakterim itibariyle hem 
telaşe nazırı hem de mükemmeliyetçi-
yim. İkisini bağdaştırmak zor ama bazı 
konularda bir taraf ağır basıyor. Özellik-
le yazarken yapabileceğimin en iyisini 
yapmak için çabalıyorum, hiç aceleye 
getirmiyorum. Biliyorsunuz öykü yaz-
maya çok geç başladım. Amacım bir 
kitabım olsun isteği değildi. Yazmak, 
yazabildiğimi görmek, onun verdiği 
hazla devam etmek, yazacaklarım üze-
rine düşünmek ve daha iyisini yazabil-
mek yetiyordu. Çok yazdım, sildim, 
çöpe attım. Vazgeçmedim. Olmadı de-
diklerimi yeniden yazdım. Yazdıklarım, 

çöpe atılanlar hariç, üç öykü dosyasını 
oluşturacak sayıya ulaşınca ve çevrem-
deki arkadaşlarımın kitapları basılınca 
içten içe bir kıpırdanma yaşadım. Olur 
mu, diye sorduğumda neden olmasın, 
siz de denemelisiniz, öyküleriniz güzel 
diyen hocamın verdiği moralle kitap 
dosyamı hazırladım. Sonra gerisi geldi. 
Durmuş oturmuş dediğim, kaç kez göz-
den geçirdiğimi hatırlamadığım öyküler 
çıktı. İkinci kitabım için de bir acelem 
yoktu. Kimse benimle ilgili bir beklenti 
içine girmedi. Ancak yazmaya başladık-
tan sonra insan durmuyor. Özellikle de 
anlatacaklarınız, dert ettikleriniz çoksa 
onlar sizi dürtüyor, rahat bırakmıyor. 
Sonunda masa başına oturdum ve yaz-
dım. İçime sinene kadar, kendi açımdan 
“oldu” bunlar diyene kadar bekledim ve 
iki buçuk yıl sonra da Duyuyor musun? 
çıktı. Özetle sorunuzun cevabı için, her 
öyküye ilk günün heyecanıyla başla-
mak, sabretmek ve çok çalışmak diye-
bilirim.

İlk kitabınızla önemli bir ödül aldınız. 
Dolayısıyla da ikinci kitap için okurun 
beklentisi yükseldi. Bana sorarsanız faz-
lasıyla gerçekleştirmişsiniz bu beklenti-
yi.  Kurgularınızdaki zenginlik, öykü-
lerdeki çok seslilik, dil ve anlatımdaki 
vuruculuk Nurhan Suerdem’i öykücü-
lüğümüzde önemli bir noktaya taşımış 
görünüyor. Siz ne dersiniz, ilk kitaptan, 
onun aldığı ödülden bu yana sizin için 
nasıl işledi süreç?

Çok teşekkür ederim. Evet, ilk kitapla 
gelen ödül beni hem mutlu etti hem de 
zorladı. Aslında her yazarın hedefi en son 
yazdığının öncekilerden daha iyi olması, 
onları aşmasıdır. Yerinde saymayı kimse 
istemez. İşin içine ödül de girince elbet-
te bu his ikiye katlanıyor. İlk kitabım o 
güne kadar beni yazar kimliğiyle bilme-
yenler için bir sürpriz oldu. Herkes me-
rak etti. Ne yazmıştım. Özellikle benim 

yaşımdakiler ve uzun bir iş hayatı olan-
lar, genellikle emekli olduklarında hayat 
hikâyelerini, iş anılarını yazdıkları için 
kitabımın da öyle olduğunu sandılar. On-
lar için bu yaşta edebi eser yazmak şim-
diye kadar alışık olmadıkları bir şeydi. 
Sonunda okundu, sevildi. Önce Sait Faik 
Hikâye Armağanı kısa listesine girdi, ar-
dından, aldığım için çok mutlu olduğum 
ve gurur duyduğum Haldun Taner Öykü 
Ödülü’nü getirdi. Okurlarımdan edebi-
yat öğretmeni sevgili Nesrin Çoruh’un 
bir yazısında Maruzatım Var’ı, “Haldun 
Taner adına ödül verilmiş bu eserde; 
onun gözlem gücü, mizah, yergi, gele-
neksel anlayış ve herkesin anlayacağı bir 
üslup gibi izlerini belli oranlarda görmek 
mümkün,” diye nitelendirmesi benim 
için ayrı bir sevinç kaynağıydı. Kitabın 
basılması, kısa listeye girmesi, ödül alma-
sı, üç baskı yapması pandeminin zorlu 
koşullarını, olumsuzluklarını -annemin 
kaybı hariç- hafifletti.  Kötü bir döneme 
geldi basılması ama sonuçları iyi oldu. 
İkinci kitaba bu motivasyonla başladım 
ama daha önce de dediğim gibi bir taraf-
tan da yazdıklarımın daha iyisini yapa-
bildim mi diye hep sorguladım. Sonuçta 
kitabın basımını onaylayan editörlerimin 
değerlendirmelerinden ve bugüne kadar 
okuyanlardan gelen olumlu tepkilerden 
“Yapmışım,” diyebiliyorum.

   
İlk kitabınızla okura “Maruzatım 

Var” dediniz. Biriktirdiklerinizi, itiraz-
larınızı, sizi rahatsız eden durumları 
güçlü bir sesle okurla paylaştınız. İkin-
ci kitabınızla da “Duyuyor musun?” 
diye sesleniyorsunuz. Önce adından 
başlayalım, nelerin, kimlerin sesini 
duymasını istiyorsunuz okurlarınız-
dan? Sesinizi duyanların size dönüşle-
ri nasıl oluyor? Çok sesli bir kitap için 
güzel bir ad diye düşünüyorum “Duyu-
yor musun?” Okuru neler bekliyor bu 
yeni kitabınızda?
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Maruzatım Var ilk çıktığında bir söyle-
şide bundan sonra ne yazacaksınız diye 
sorduklarında bu toplumun ötekilerini 
yazacağım, diye anlık bir cevap vermiş-
tim. Kitabımın yolunu da belirleyen o 
söz oldu. Evet, bu ülkede yaşlılar, kadın-
lar (ki bu sefer taciz edilen ve tecavüze 
uğrayanlar odak noktamdaydı) Kürtler, 
lgbt+lar, muhalif yazarlar, barış isteyen 
akademisyenler, doğa da ötekiydi ve on-
ların sesini duyurmak istedim. Birinci 
kitabımda ağırlıklı olarak kadınların iç 
sesleri ve kadın karakterler vardı. Duyu-
yor musun?’da ise farklı bakış açılarıyla 
yazılmış öyküler olduğu gibi, öykülerin 
içindeki sesler de farklı. Bu kitapta, bir 
öyküde karakterlerin arasından şehrin 
sesi duyulurken, bir diğer öyküde ka-
rakterin sesine çocukluğunun sesi eşlik 
ediyor, bir diğerinde baba ve oğulun ses-
lerini arka akaya okuyoruz, ya da iki ayrı 
kadının sesi öyküye eşlik ediyor, bir baş-
kasında ise uzaklardan bir köy sesi öy-
küye hâkim oluyor. Duyuyor musun?’da 
işte bu sesler ve sahiplerinin sıkışmışlığı 
dile geliyor ve faillere soruyorum duyu-
yor musun, anlayabiliyor musun diye. 
Okura da yazdıklarımı duyuyor musun, 
sesimi duyurmama yardımcı olur mu-
sun diyorum. 

Duyuyor musun?’da söz ve anlam de-
rinliğinin titiz bir dil işçiliğiyle birleşti-
ği, ritmin hiç düşmediği, okurun mera-
kını hep diri tutan, ipuçlarını yerinde 
ve zamanında vererek ilerleyen öykü-
ler okuyoruz. Yerinde benzetmeler ve 
betimlemelerle öyküdeki görselliği de 
arttırıyorsunuz. Öyküler okurun ken-
dini kurguya kaptırıp sürüklenmesi-
ne izin vermiyor. İpuçlarını izleyerek 
olayları ve durumları zihnimizde çöz-
meye, taşları yerine oturtmaya çalışı-
yoruz. Dolayısıyla uyanık ve aktif bir 
okur olmaya davet ediyorsunuz bizi. 
Bu da kanımca iyi bir öyküden bekle-

nen önemli özelliklerden biridir. Bu 
denli güçlü öyküler oluşturabilmek 
için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bir 
öykünün oluşum sürecini bizimle pay-
laşır mısınız?

Teşekkür ederim değerlendirmeniz 
için. Özel bir çalışmam yok. Okuyo-
rum. Okumanın yanı sıra ülkedeki ve 
dünyadaki olayları, gelişmeleri takip 
ediyorum, gözlemliyorum, onlardan 
besleniyorum. Sait Faik’in Eftalikus’un 
Kahvesi’nde anlatmak istediği gibi ger-
çek yaşamdan insanları, olayları kendi 
birikimlerimle düşüncelerimle harman-
layarak yazıyorum. Her gün öykü de 
yazmıyorum. Ama yazmaya başladığım-
da o öyküyle yaşıyorum ve yazarken iki 
kişiyi zihnimde taşıyorum. Biri öyküle-
rin yazarı Nurhan diğeri de editör Nur-
han. Neyi nasıl anlatacağıma karar ver-
dikten sonra masa başına oturuyorum 
ve bilgisayarda yazıyorum. Notlarım 
defterimde ve o da yanı başımda. He-
mingway yazmanın kuralı yoktur der, 
bazen kendiliğinden kusursuz bir şekil-

de gelir bazen de kayayı matkapla de-
lip parçalamaya benzer, diye ilave eder. 
Benim açımdan da böyle. Her zaman 
bir oturuşta bir öykü yaz(a)mıyorum. 
Her gün devam etmeden önce baştan 
gözden geçiriyor, düzeltmem gereken 
yerler varsa düzeltip devam ediyorum. 
Bitirdikten sonra içimden ve sesli oku-
yorum. Fazlalıkları atıp eksikleri ta-
mamlıyor, kulağı tırmalayan sözcükleri 
veya cümleleri yeniden yazıyorum. Sıca-
ğı sıcağına göremediklerimi daha sonra 
fark edebilmek için nadasa bırakıp diğer 
öyküye geçiyorum. Böyle devam ediyor.

Yorgun ilişkileri, mutlu gibi görü-
nüp mutlu olamamayı, gitmek isterken 
birbirine mahkûm iki keneyi andıran 
insanları anlattığınız Kafesin Anahtarı 
öyküsünde “Tek görmediği, belki de 
görmezden geldiği birbirimize eksildi-
ğimiz. Sözcüklerimiz bile eksik.” diyor 
anlatıcı. Kafesin anahtarı ellerinde hat-
ta kafes kilitli bile değilken öğrenilmiş 
çaresizlik, alışkanlıklar, kültürel kod-
lar bu insanların o kafeste yaşamaya 
devam etmelerine neden oluyor. Özel-
de edebiyatın, genelde sanatın kalıpla-
rın kırılmasında, bireyin özgürleşme-
sinde, harekete geçmesinde, hayatını 
zenginleştirmesinde ona nasıl bir katkı 
sunar?  Kafesin kapısının açık olduğu-
nu nasıl fark ederiz?

Yaşarken kafesin kapısının açık oldu-
ğunu fark edip o kapıdan çıkıp gitmek 
veya kafeste olduğunu bile bile otur-
mak, ilişkinin dinamiğine, tarafların 
kişiliklerine, ekonomik durumlarına 
-özellikle de kadınlar için- bağlı diye dü-
şünüyorum.

Edebiyatın kafesin kapısının açık ol-
duğunu okura fark ettirmesi meselesine 
gelince Calvino’ya bir uğramak isterim. 
Onun dediği gibi kitaplar; bir alan. Okur 
içine girmeli, dolanmalı belki kendini 
kaybetmeli ama belli bir noktada bir 
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çıkış hatta birkaç çıkış bulmalı. Kitap 
dışarı çıkabilmek için bir yola koyul-
ma olanağı. Edebiyat, sanat sadece bize 
yollar sunar. Onları durumuna göre 
değerlendirmek okura bağlı. Kafes ör-
neğinden yola çıkarsak aynı durumda 
olan bir okur, belki Adalet Ağaoğlu’nun 
bir romanındaki “Katlanılmaz bir be-
raberliktense ayrılmayı tercih ederim,” 
cümlesini okuduğunda bir aydınlanma 
yaşayabilir, kendi ilişkisinin bu cümle-
deki karşılığına kafa yorar, tartar. İşte 
aradığım yanıt diye düşünüp karar vere-
bilir. Ya da hiç farkına bile varmaz, okur 
geçer.  Kelimeler, kitaplar sadece birer 
araç. Okur ne isterse onu alır.

Her öykü okurun önüne başka or-
tamlar, farklı insan ilişkileri, ruh hâlle-
ri, yaşama biçimleri seriyor. Toplumun 
farklı kesimlerinden yaşamları anla-
tarak konu zenginliği sağlanmışsınız. 
Öykünün, öykü karakterlerinin dün-
yasına hemen giriyor ama ona kapıl-
mıyoruz. Okur da anlatıcı da belli bir 
mesafeden görüyor birbirini, hemhâl 
olmuyor. Hemhâl olmak eleştirel ba-
kamamayı getirebilir beraberinde. Bu 

mesafe çok iyi ayarlanmış öyküleri-
nizde. Hatta öykü bittikten sonra bile, 
öykü içinde verilen esler, okur için bı-
rakılan boşluklar öykünün okurda de-
vam etmesini sağlıyor. Bir anlamda ya-
zarın son sözü okurun kendi öyküsüne 
yolculuğunu başlatıyor. Mukadderat 
Taksirat öyküsünde bu söylediklerim 
üst boyutlara ulaşmış. Öyküyü okur-
ken, “Babanın ölmeden önce yazdığı 
dört sözcükten oluşan notu Nurhan 
Suerdem bize söylemeyecek, söyleme-
meli,” dedim. Nitekim söylemedi, biz 
yazdık o dört sözcüğü.  Nurhan Suer-
dem okuduğu öykülerde hangi özellik-
leri arar, diye sorsam…

Okuduğum öykü kitabında her bir 
öykünün dilinde farklı sesler duyabil-
meliyim. Örneğin, bütün bir kitapta 
karakterleriniz yaşlı olabilir ama bu ka-
rakterlerin sesi farklı gelmeli. Farklı, de-
ğişik konular anlatmalı. Dili sade olmalı. 
Okurken yazarın niyetini, alt metnini 
keşfedebileceğim öyküler olmalı. Dü-
şünme ve bir başkasıyla üzerinde konu-
şabilme isteği uyandırmalı. Duygularımı 
da harekete geçirebilmeli. 

Kitabınızda, beni çok etkileyen iki 
öykü arasında konu olarak bir yakın-
lık, akrabalık kurdum. Müfide Ha-
nım’ın Evi ve Nüans. Ne dersiniz, Nur-
han Suerdem, hem bu öykülerin yazarı 
hem de gündelik yaşamın içinden biri 
olarak bu öykülerin neresinde? Müfide 
Hanım’ın Evi ve Nüans adlı öyküler, 
her insanı bekleyen kaçınılmaz sona 
hazırlanma, yaşlılık ve ölüm gerçeğini 
kabullenme ve normalleştirmede oku-
ra neler söylüyor? 

Müfide Hanım’da Nurhan Suerdem, 
sadece eski seven, antika seven, evi se-
ven ama eşyaya bağımlığımızı da sor-
gulayan biri olarak var. Nüans’ta ise, 
annemin Alzheimer hastalığı sırasında 
yaşadıklarımın beni çok etkilemesi se-
bebiyle bu öykünün tam da ortasında 
ben varım.  

Zincirlikuyu Mezarlığı’nın kapısında 
yazdığı gibi her canlı ölümü tadacaktır. 
Er veya geç. Onun için ölümden değil 
de ölememekten korkmalı diyorum. 
Makinelere, aletlere bağlı olarak, bilin-
cin olmadan yaşamak anlamsız ve böyle 
yaşamayı uzatmak da gereksiz bir çaba. 
Belirli bir yaştan ve durumdan sonra fişi 
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çekmek olanağı verilmeli yakınlara. Ya 
da insanlar akılları başlarındaysa ötena-
zi yapabilmeli. Çok acımasız gelebilir bu 
söylediklerim ancak yaşanmadan, gör-
meden bilinmez. Devlet, sosyal devlet, 
aslında yaşlılıkta insanların yaşıtlarıyla 
birlikte daha konforlu bir yaşam sürme-
sini sağlayacak hizmetler sunabilmeli. 
Ama günümüz toplumlarında yaşlı-
lar toplumun ötekisi. Dışlanıyorlar ve 
bir kenara itiliyor, yalnızlaştırılıyorlar. 
Doğu toplumlarında aile ilişkileri biraz 
daha farklı olduğu için yine de yaşlılara 
çocukları sahip çıkabiliyor şimdilik. 
Bakımı üstlenenler maddi, mane-
vi çaresiz. Yarın nasıl olur bilemem, 
toplum, insanlar, dinamikler değişti. 
Sonuçta evlerinde ölen, komşuları-
nın koku nedeniyle farkına vardıkları 
acı ölüm gerçekleri ile karşılaşacağız. 
Demem o ki bırakın uzatmaları. 

Duyuyor musun?’da ironik bir dil 
kullanımı da görüyoruz. İroni, okur 
üzerinde sarsıcı bir etki oluşturur, 
metne anlam derinliği katar, okuru 
konu üzerinde düşünmeye, sorgula-
maya, gerçeği görmeye davet eder. 
Doğrudan bir anlatımla söylenebile-
cek bir söz ince bir alayla yumuşatı-
larak bir bakıma muhatabın savun-
ması kırılır. İleti göze sokulmadan, 
parmakla işaret edilmeden ulaştırı-
lır. Mangal Partisinden Geriye Kalan 
adlı öyküde görüyoruz bu özellikle-
ri. Bir doğum günü kutlaması için 
bir araya gelen arkadaşların tutum 
ve davranışları, sözleri ironinin im-
kânları da eklenerek anlatılmış. Ne 
kadar gizlenmeye çalışılsa da ortaya 
saçılan eril tutumlar, bilinçaltına iti-
len kültürel kodlanmışlıklar bir bir 
dökülür ortaya. İroninin anlama ve 
anlatıma, okura etkisi hakkında ne-
ler söylemek istersiniz?

Anlattığım hikâyenin özelliği ge-
reği ironi kendiliğinden çıkıyor. 
Özellikle Mangal Partisinden Geriye 
Kalan öyküsündeki gibi durumlarda 
metaforlarla ilerleyerek bu ironiyi ya-
ratmak özellikle dikkatli okura fark 
etme ve yazara ortak olma hazzını 
veriyor. Hatta bu ikinci okumada 
daha da belirginleşiyor. Diğer taraf-
tan özellikle duygu yoğunluğu olan 
konularda ironi size mesafe sağlıyor, 
yumuşatıyor. Okuru gülümsetirken 
bir yandan da ona düşünme, sorgula-
ma imkânı veriyor. 

İroni aynı zamanda sizi laf kalaba-
lığından kurtarmaya da yarıyor. Bu 
konuda Harold Bloom’un sözü gü-
zeldir: “İroni sayesinde ideologların 
beyhude sözlerinden zihninizi arın-
dırırsınız ve bir bilgenin tek mumluk 
ışığıyla aydınlanabilirsiniz.”

Kitabınızda biçim denemeleri de 
görüyoruz. Kimi öyküler yan başlık-
larla ya da tarihlerle ayrılarak yan yana 
akan iki öykü ve onların bir yerde ke-
sişmesi, ortaklaşması biçiminde bir 
teknikle oluşturulmuş. Mukadderat, 
Taksirat ve Her Şey Sil Baştan adlı öy-
küleriniz buna örnek olarak gösterile-
bilir. Bir öyküde biçim, konu ve dil na-
sıl bir ilişki içinde olmalı, biri diğerini 
önceler mi?

Kurmaca yazmak yeni bir dünya ya-
ratmak aslında. Bu dünya sözcüklerle 
kurulur. Anlatılan hikâyenin dayandı-
ğı olay örgüsü, hikâyenin gerçekliğini 
sağlayan mekânların, atmosferin oluş-
turulması, zaman içinde gidip gelmeler, 
karakterlerin ete kemiğe bürünmesini 
sağlayan diyaloglar, yorumlar bu dünya-
yı kurmanın araçları ve bunu sağlayan 
tek araç da dil.  Ben de öykülerimde di-
lin sonsuz olanaklarıyla anlatmak istedi-
ğim hikâyeyi en iyi şekilde nasıl anlata-
bilirimin yollarını arıyorum her zaman. 

Gelenektendir, sorulur, ben de so-
rayım. Nurhan Suerdem’in masasında 
neler var? Önümüzdeki zamanlarda 
neler okuyacağız sizden?

Şu an dinleniyorum. Yeni covid at-
lattım. Bir süre kurgu dışı metinler 
okumayı hedefliyorum. Aslında kafa-
mın içinde uzun zamandır beni meşgul 
eden, dönüp duran konular var. Notlar 
alıyorum. Beni masa başına oturtacak ve 
yaz diyecek an gelecek elbet. Ama za-
man gösterecek neyi, nasıl yazacağımı. 
Şimdiden bir taahhüde girmek istemi-
yorum.  

Oğuz Atay, Demiryolu Hikâyecile-
ri’nin sonunda, “Bu hikâyemi, ekspres 
ya da posta treni artık- bekli de sadece 
belirli bir süre için- geçmediği halde, 
bir yolunu bularak okuyucularıma -ar-
tık müşterim kalmadı- iletebilsem bile, 
nerde bulunduğumu nasıl anlataca-
ğım? Bu sorun da beni düşündürüyor. 
Ama gene de ona yazmak, hep onun 
için yazmak, ona durmadan anlatmak, 
nerde olduğumu bildirmek istiyorum,” 
der ve okuruna “Ben buradayım sevgili 
okuyucum, sen neredesin acaba?” diye 
sorar.  Siz okurlarınıza ne söylemek 
veya sormak istersiniz?

Maruzatım Var’la başlayan yazarlık 
yolculuğumda beni yalnız bırakmayan 
tüm okurlara teşekkür ederim. Uzun 
olmasını istediğim bu yolculuğuma Du-
yuyor musun?’la devam ediyorum. İlk 
kitaptan biraz farklı olsa da yine benim 
öykülerim. Artık benden çıktı. Sizlerin 
duymasını, okumasını bekliyor. Her ya-
zar gibi ben de çok okunmasını isterim. 
Umarım kendimle olan yarışımda yol 
almışımdır. Bugüne kadar okuyanlara 
da, görüşleriyle beni yüreklendirenlere 
de çok teşekkürler.  
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Hayatımın otuz senesini İstanbul’da kalp cerra-
hı olarak geçirdim. Babamdan devraldığım mes-
lek bu. Siz de bilirsiniz, ailede doktor varsa, ço-
cuklardan biri genelde bu yolu seçer. Babanızı bir 
ameliyat çıkışında, onun iki dudağının arasından 
çıkacak iyi bir kelime için ayaklarına kapanmaya 
hazır bekleyen insanlarla gördüğünüzde, o artık 
sadece baba değil tanrısal özellikleri olan biridir. 
Babama olan bu hayranlığım ve annemin “Benim 
oğlum doktor olacak,” sözleriyle, daha o günlerde 
yönüm belliydi. Doktor olacaktım; hem de babam 
gibi cerrah.

Elbette kolay bir iş değil cerrahlık ama işin zor 
taraflarını hayatın bir parçası olarak görmeye daha 
çocukluktan alıştığım için yükümün ağırlığını 
hiçbir zaman hissetmedim. Stres, uykusuzluk, 
tatil planı yapamamak, özel hayata yer bırakma-
yan gece nöbetleri, saatler süren riskli ameliyatlar, 

elinizde can veren ya da elinizde hayat bulan in-
sanlar, ne bir çökkünlük ne de bir coşku yaratır 
üstümde. Üzüntü ya da sevinç, stabil durumumu 
değiştirmez. İnsana başarı getiren, sağlıklı olan, 
kısaca biz doktorlardan beklenen budur. Profesör-
lüğe kadar yükselebilmemde bunun payı çoktur.

Mesleğin beni ne kadar yorduğunu, emekli 
olup otuz senenin rutini sona erdiğinde anladım. 
Uzunca bir süre hastaneden aranacakmışım gibi 
tedirgin, bölük pörçük uykular uyudum. Hasta-
larımdan haber gelmiş mi diye elim sürekli tele-
fona gidiyordu. Kulağımda mütemadiyen Holter 
cihazının sesini duyuyordum. Arkadaşlarım hafta 
sonu şehir dışı gezi planı yapacak olsa, takip et-
tiğim hastalar var da bana ulaşmaları gerekirmiş 
gibi, gelemem diyordum. Bu büyük sorumluluk 
içime işlemişti. Kendimi özgür bırakmak, doğaya 
teslim olmak, gazete bile okumadan, doktor oldu-

HAYSİYET

Öznur UNAT

Kendime gelirken yoruldum,
işte bütün hikâyem budur.
Eskiden denize nazır tüm

hayatlar su alıyor yavaş yavaş.* 

*Uras, İkiye On Kala, “Üzgünüm, Bu Defa Pek Hoş Değil Konu.”
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ğumu kimseye söylemeden, sevdiğim 
şeyleri yapmak, uzun yürüyüşler sıra-
sında bir yandan müzik dinlerken bir 
yandan hayaller kurmak, ufuk çizgisi-
ne doğru kulaç atmak, zil zurna sarhoş 
olmak gibi özlemleri yanıma alıp Bod-
rum’a doğru yola çıktım. 

Denize nazır güzel bir siteden üç ay 
için villa kiraladım. Niyetim o yazı ge-
çirmek ve Bodrum’u seversem temelli 
yaşamak üzere ev almaktı. Emlakçının 
söylediğine göre burası on beş ikiz vil-
lanın yer aldığı lüks, butik bir siteydi. 
Sezonluk istenen kira tutarını yüksek 
bulmama rağmen, evin eşyalı olması, 
sitede temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaç-
larımı görecek çalışanların bulunması, 
burayı kiralamaktaki tercih sebebim 
oldu. Giysilerimi ve polisiye romanla-
rımı içine koyduğum küçük bir çanta 
dışında yanıma bir şey almadan yola 
çıktım. 

Hastanede kurduğum düzene o ka-
dar gömülmüşüm ki dışarıda hızla de-
ğişen dünyayı, bu değişime adapte olan 
yeni dünya insanını bunca zaman fark 
edememişim. Orada kendimi başka bir 
gezegenden dünyaya inmiş uzaylılar 
gibi hissettim. 

Villaya vardığımda kapıdaki güven-
lik görevlisi, “Hoş geldiniz efendim,” 
diyerek beni karşıladı. Hiç sevmem 
bu kelimeyi. Sahte gelir. Sözüm ona 
iyi niyetle, saygıdan söylenmiştir ama 
asıl niyet yalakalıktır. Efendi ve köleyiz 
sanki! Fakültede bir asistanım vardı. 
Peki efendim, tamam efendim... Ne 
kadar uyarsam da dili alışmış bir kere, 
anatomi atlası ezberlediği gibi ezbere 
kullanırdı bu kelimeyi. Neyse. “Efen-
dim” kelimesi, yeni hayatımda uzak 
durmak istediğim kelimelerden biriydi. 
Kimlik belirleyicisi olarak kullanılan 
her şeyi kapının dışında bırakmaya ka-
rarlı bir şekilde ama tebessümü de ih-
mal etmeden “Hoş bulduk, bana Efe di-

yebilirsin,” dedim. “Yolculuğunuz nasıl 
geçti efendim?” diye cümlesine devam 
edince, beni duymadığını sanarak yi-
neledim, “Efe, sadece Efe...” Kırk de-
rece sıcakta boynundan süzülen terler, 
bir de benim yarattığım bu gerilimle 
çoğaldı sanki. Gerçi şimdi bakıyorum 
da yanlış yapmışım. Bazen efendi-köle 
ilişkisine de ihtiyaç var hayatta. O yaz, 
o sitede, efendimsiz bir dünya kurma 
çabam, beni her türlü sınır ihlaline açık 
hâle getirdi. Yüz göz olmak kaçınılmaz-
sa, “peki efendim” denmesi tercihim-
dir, kabul. 

Bana ait bilgiler daha ben Bodrum’a 
ulaşmadan siteye ulaşmıştı. İçeri gir-
diğimde neredeyse tüm site sakinleri, 
İstanbul’dan geldiğimi, kalp cerrahı ol-
duğumu, yıllarca profesör olarak hem 
ders verip hem ameliyatlara girdiğimi, 
artık çok yorulduğum için mesleğimi 
bıraktığımı, hiç evlenmediğimi, çocu-
ğum olmadığını biliyorlardı. Belli ki 
benimle ilgili araştırmalar çoktan ya-
pılmıştı. Bagajı açıp çantamı indirmek 
için arabamın arkasına tam yönelmiş-
tim ki “Aman efendim olur mu öyle 
şey!” diyen güvenlik görevlisi çantamı 
benden önce kavradı. Bu hâlimle san-
ki evime değil de beş yıldızlı lüks bir 
otele gelmiştim. Ve elbette lüks bir 
otelden beklendiği gibi otel müdürü 
rolünde, site yöneticisi geldi yanımıza. 
Hoş geldiniz, beş gittiniz, ne iyi ettiniz 
de bizim siteyi tercih ettiniz, hadi de-
nizi kaçırmayın, bakın şu Fenerbahçe 
bayrağı dalgalanan villada ben oturu-
yorum... Gibi gibi laflar. Oturduğu yeri 
görmek için gösterdiği yöne doğru bak-
tıysam da gözüme dik gelen güneş ışın-
ları yüzünden bir şey göremedim. Art 
arda kurduğu cümlelere cevap vermek 
içimden gelmedi ama onun bir cevap 
beklediği belliydi. Yüzüme kibar bir te-
bessüm ekleyip “Teşekkür ederim, hoş 
buldum,” dedim. “Evinize kadar size 

eşlik edeyim,” diye benimle konuşur-
ken, aynı anda güvenlik görevlisine de 
kafasıyla, “Hadi gidiyoruz” gibilerin-
den bir hareket yaptı. Kapı girişinden, 
kiraladığım villaya yürüyene kadar ge-
çen üç dört dakikalık süre içinde önce 
havuzla tenis kortunun kullanım ko-
şullarını açıkladı. Sitenin kameralarla 
sağlanan güvenlik önlemleri, anlaşmalı 
tenis ve fitness hocalarının bilgisi, sos-
yal tesisin çalışma saatleri, sosyal tesise 
dışarıdan yiyecek içecek getirilmesinin 
yasaklandığı ve bir sürü başka gereksiz 
bilgiyi hızlıca saydı. İlk defa o an, keş-
ke site içinde eşyalı bir ev tutacağıma 
dağ başında sessiz bir kulübe bulsay-
dım diye geçirdim aklımdan. Villanın 
bahçesine geldiğimizde çok önemli bir 
detay o an aklına gelmiş gibi birden 
durdu, yüzüme doğru yaklaştı. Sesini 
alçaltarak, “Doktor Bey,” dedi, geçen-
lerde sahilde birtakım olaylar oldu, 
sabaha karşı jandarma falan geldi,” 
Konunun nereye varacağını anlamaya 
çalışarak dinlemeye devam ettim. “Yani 
sağdan soldan duyarsanız endişe etme-
yin, göçmenler işte, aracılara para kap-
tırmışlar, sitemize yakın bir yerde silah 
sesleri falan... Sorun yok, geçti bitti.” 
Sıcak iyice ensemi yakmıştı. Daha fazla 
ayakta dikilecek hâlim yoktu. Teşekkür 
ederek, kendimi villaya attım. 

Yerleştikten kısa bir süre sonra, pro-
fesör unvanı sayesinde edindiğim ama 
artık kullanmaktan vazgeçtiğime aldı-
rış bile edilmeyen “bilirkişi” kimliğime 
yöneltilen soruların muhatabı oldum. 
Nezle, grip, karın ağrısı, güneş çarpma-
sı gibi şikâyetleri ölümcül vaka aciliye-
tiyle anlatan site sakinleri tarafından, 
öğle uykusundan uyandırılışımın, soru 
sormak için kıyıda denizden çıkmamın 
beklendiği anların, elimdeki kitabın 
defalarca bölünerek “Doktor Bey anti-
biyotik alıyorum da sabahkini içmeyi 
unutmuşum sorun olur mu?”, “Ko-



104

lesterolüm yüksek, kalp krizi riskim 
nedir?”, “Efe! Antioksidan olarak ne 
önerirsin?”, “Efendim bir tansiyonumu 
ölçer misiniz?” sorularına maruz kalışı-
mın haddi hesabı yoktu. Yine de kendi-
mi olan bitenden izole etmeye sabırla 
devam edebilirdim ama ikiz villadaki 
diğer aile bunu benim için imkânsız 
hâle getirdi.

Üç kişiden oluşan bu ailede, kimse-
nin ismini bilmiyordum. Çünkü birbir-
lerine leydim, aşkitom, canişim, mini-
ğim gibi kelimelerle hitap ediyorlardı. 
Evlerine bazı akşamlar yemeğe gelen 
dostlarının da bu konuda bana yardım-
cı olduğunu söyleyemeyeceğim. Pat-
ron, kralım, şekerim gibi sözler gayet 
güzel iş görüyordu. İsimlerini bilme-
sem de kışları İstanbul’da, Yeniköy’de 
yaşadıklarını iyi biliyorum. Çünkü bu 
semti, bu semtte alışveriş yaptıkları 
AVM’leri, gittikleri ülkeleri, yedikleri 
yemekleri, giydikleri kıyafetleri, sev-
dikleri şarapları, çocuklarının okulu-
nu, hatta İstanbul’daki tüm özel okul-
ları, o okullardaki eğitim sistemini, o 
okullardan mezun olmuş insanların 
geldikleri mevkileri isimlerinden daha 
çok kullanıyorlardı.

Tıp fakültesinde hocalarımız yapısını 
ve işleyişini öğretmek için kalbi yatay 
olarak ortasından keser, kesitlerden 
birini alır, kulakçık, karıncık, kaslar, 
damarlar, hepsini gösterir, tek tek in-
celememizi sağlardı. Ben de böyle in-
celedim aileyi. Asistol gibi bir hayatları 
olduğunu anlamam çok uzun sürmedi. 
Otuz yıllık alışkanlıkla tıbbi terimler 
kullanmamı mazur görün. Asistol, kal-
bin artık kasılmadığı durumlarda EKG 
cihazında görülen düz çizginin adıdır. 
Böyle durumlarda kalp masajı yapmak 
ya da adrenalin vermek işe yaramaz. 
Artık hasta, herhangi bir şeye tepki ver-
me yetisini yitirmiş “ölü”dür. Bu duru-
ma tıp dilinde “eksitus” denir. Ailenin 

tepki verdiği şeyler, yaşamın içinde gibi 
görünüp aslında hiç de yaşamsal olma-
yan şeylerdi. Yani bir bakıma, fiziksel 
olarak yaşasalar da sosyokültürel açı-
dan ekstiler.

Sabahları hafif bir kahvaltı yaptık-
tan sonra bahçedeki manolya ağacının 
altına çektiğim şezlonga uzanıp öğle 
güneşi kendini hissettirene kadar ge-
çen iki saat boyunca kitap okuyordum. 
Gelirken yanımda getirdiğim o çok 
sevdiğim polisiye kitapları, hayatımda 
ilk defa bölünmeden okuyacak olma-
nın verdiği keyifle, kitaba başlamadan 
önce yanıma büyük bir fincan çay alı-
yordum. İlk iki hafta sakin geçti. Son-
radan anladım ki o haftalarda kadının 
tekstilci kocası İstanbul’daymış. Ne za-
man ki adam geldi, karı kocanın yük-
sek sesle kurdukları cümleler kitabın 
cümleleriyle yer değiştirdi. “Miniğim, 
(bu adamın adlarından biriydi) akşam 
filancaları davet ettim, şoförü gönderip 
balık aldırır mısın?” Genelde her misa-
firin balık zevkini detaylı bilen kadın, 
birkaç çeşit balığı aynı anda sipariş 
ederdi. Kalkan, barbun, lüfer, lagos… 
Gün içinde bahçelerine defalarca gelen 
sucu, market, balıkçı, kasap, manav, 
butik, restoran gibi yerlerin servis ele-
manları, çoğu zaman villa numaralarını 
karıştırıp benim kapımı çalardı. Sürekli 
çalan kapılar artık iyice sinir bozucu ol-
muş, hasta telefonu beklemeye benzer 
bir stresi, kapı zili için duymaya başla-
mıştım.

İkiz villanın havuzu ortaktı. Kadın, 
beş yaşlarındaki kızını kahvaltıdan 
sonra bakıcısıyla plaja yolcu eder, bir 
süre sonra havuz başına gelirdi. Onun 
havuza geldiği saatler benim evde ol-
duğum saatlerdi. Yıllardır her sabah 
erken kalkmanın verdiği alışkanlıkla, 
orada da güne altıda başlayıp denize 
girmek için kahvaltı öncesi, suyun çar-
şaf gibi dümdüz olduğu vakitleri tercih 

ettim. Güneş gücünü göstermeye baş-
lamadan önce eve gelip yatak odamın 
klimasını açarak serin bir öğle uyku-
suna çekilmeyi severim. Yatak odamın 
penceresi havuza baktığı için bazen 
gözüm ona takılır, beni görmediğine 
emin olduğum bir açıyla hareketlerini 
izlerdim. Üzerine her gün farklı bir bi-
kini ve onunla takım plaj giysisi giyer-
di. Bu kıyafetlerin ortak özelliği taşlı, 
parlak, renkli oluşu ve görünüyorum, 
ortadayım, siz de görün beni, der gibi 
tüm vücudunu gözler önüne sermesiy-
di. Bazen bir saat içinde üç takım biki-
ni değiştirdiği olurdu. Havuzun başına 
getirdiği, pilates malzemeleri olduğunu 
düşündüğüm şeylerle sporuna başla-
madan önce vücuduna bolca güneş 
yağı sürerdi. Bütün kış bronz kalmasına 
yetecek kadar melanin pigmenti üret-
mek için olsa gerek, sürekli şezlongda 
güneşlenirdi. Bazen bütün bu çıplaklı-
ğı, süsü, kremleri, pilates pozlarını, bir 
göz tarafından sürekli izlendiğine dair 
onda oluşmuş bir düşüncenin varlığına 
bağlardım. Böyle düşündüğüm zaman 
o gözün ben olduğum hissine kapılıp 
hemen camdan uzaklaşırdım.

Birbirlerine olan benzerlikleri bronz 
tenleri, kıyafetleri ya da konuşma tarz-
ları olan kız arkadaşları geldiğinde, 
evdeki yardımcılarının o gün yaptığı 
servisler başımı döndürür, karnım aç 
bile olsa onları görerek doyduğum için 
canım bir şey yemek istemezdi. Bazen 
kitabımı alıp bahçeye inerdim, ninni 
gibi gelen kahkahaların ritmi eşliğinde 
gözlerim kapanırdı. Arada göz ucuy-
la baktığımda genelde ellerindeki cep 
telefonlarından başlarını kaldırmadan 
birbirleriyle konuştuklarını, sürekli 
selfie çektiklerini görürdüm.

Sitenin iskelesinde tekneleri vardı. 
Bazı misafirlerini teknede ağırlamala-
rından, onların adamın önemli iş ar-
kadaşları olduğunu tahmin ederdim. 
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Doktor olduğum için değer verdiğin-
den olsa gerek bir akşam, “Teknede 
drink alalım mı?” diyerek beni de davet 
etti adam. Elbette uygun bir dille red-
dettim. O şımarık, züppe, gösteriş bu-
dalası arkadaşlarından biriymişim gibi 
teknelerine gitmek, toplumun sadece 
kendilerine benzeyen kısmını insan ye-
rine koyan bu grupla aynı ortamda bu-
lunmak, tercih edeceğim bir şey değil-
di. Acaba hiç devlet hastanesine gidip 
yoksul, muhtaç, çaresiz yüzlere şahit 
olmuşlar mıydı? O yok saydıkları in-
sanlar için uzattıkları bir el var mıydı?

Kendimi onlardan uzak, onları da 
paralı ama cahil, eğitimsiz, şımarık, 
duyarsız, bencil buluyordum. Sanırım 
sonraki günlerde onlar da benimle ilgili 
fikirlerini değiştirip tekneye davet edi-
lecek kadar değerli olmadığıma kana-
at getirmiş olmalılar ki bir daha böyle 
bir teklifte bulunmadılar. Bildiğim tek 
şey, içimde onlara karşı günden güne 
bir öfke biriktiği ve bu öfkenin, dünya-
nın dengesiz düzeninden sadece onları 
sorumlu tutacak kadar yoğun bir nef-
rete dönüştüğüydü. Varlıklarına olan 
tahammülsüzlüğüm, kontratı yakma 
pahasına İstanbul’a dönüş planları yap-
mama sebep oldu. 

Her güne, bugün uçak biletini ala-
yım, diye başladığım huzursuz hafta-
ların sonuna doğru bir sabah, uzaktan 
gelen sabah ezanının sesiyle uyandım. 
Saatime baktım dört olmuştu. Huzur-
suzluğum o gece de beni uyutmamış, 
neredeyse yarım saatte bir uykum bö-
lünmüştü. Karışık ve konusunu hatır-
layamadığım rüyalar görmüştüm. Ba-
şım sersem gibiydi. Yatakta doğrularak 
oturdum. Kuş seslerini dinlemeye baş-
ladım. Kafamın içinden hızla düşün-
celer akıyordu. Sadeleşmek, özgürleş-
mek, emek, hak etmek, konfor, huzur... 
Zihnime alakasızca dolan bu kelimeler-
de bir şifre arıyor, bunları anlamlı bir 

mesaja dönüştürmeye çalışıyordum. 
Cümle içinde kullanmaya kalktığım-
daysa sanki kendimi vurduğum, beyni-
mi patlattığım bir silaha dönüşüyordu 
hepsi. “Bu villada yaşamayı hak ettim,” 
cümlesi, gözümün önüne gelen bir 
kulübe imgesinin üstüne bomba gibi 
düşüyor, çatısı uçan kulübenin için-
den fırlayan yanmış hayvanlar, saçları 
tutuşmuş insanlar, korkunç çığlıklarla 
denize doğru kaçıyordu. Kulübenin 
parlak alevlerle havaya saçılan tahta-
ları, yan komşunun yemek masasına 
düşüyor, dile gelen ölü balıklar, “Pat-
larcasına yiyebileceğin bu zenginliği 
hak ettin,” diyerek ailenin ağzına do-
luyordu. “Sana efendim denmesini hak 
ettin!” diyordu babam bir yerlerden. 
Beynimde çınlayan sesini susturmak 
için balkona çıktım.  

Yan villanın ışıklarının o saatte açık 
olduğunu görünce şaşırdım. Sanki aynı 
fırtınanın ortasında kalmışız gibi bir 
his. Nasıl ifade edilir bilmiyorum. Ne 
olduğunu anlamasam da ters giden bir 
şeyler olduğuna dair güçlü bir duygu. 
Bu duyguyu haklı çıkaran keskin bir 
çığlık geceyi yardı. Kadının sesiydi bu. 
“Doktor Bey’i çağırın!” diyordu. Üs-
tümdeki baksıra aldırış etmeden hızla 
alt kata inip antreye koştum. Kapımı 
açmamla birlikte yardımcı kadınlarıy-
la burun buruna geldim. “Beyefendi 
kalp krizi geçiriyor galiba,” dedi, yüzü 
korkudan sararmış bir hâlde. İçeri gir-
diğimde adam salonun ortasında yerde 
yatıyordu. Nabzına bakmak için he-
men yanına çömeldim, elleri buz gibiy-
di. Alnından akan boncuk boncuk tere 
rağmen vücudu soğuktu. Otuz senelik 
geçmişimi bir ayda unutmuş gibi, “So-
kak kapısı açık kalsın hemen bir am-
bulans çağırın,” diyen sesim, kendime 
bile yabancı geldi. Göğsündeki şiddetli 
ağrı, nefes almasına izin vermiyordu. 
Kaç dakikadır bu hâlde olduğunu sor-

dum. Bir ilaç kullanıyor mu? Sol kolu-
nu tuttum, ağrı çeneye kadar varmış 
olmalı. Kesik bir inleme çıktı koluna 
dokunduğumda. “Boğuluyorum dok-
tor,” dedi. Bunu derken, ağzının kena-
rından terine karışan salyaları, boynu-
na akıyordu. Rengi solmaya başlamıştı. 
“Pencereleri açın,” dedim. İlacı var mı? 
Kalp hastalığı var mıydı? Karısı odanın 
bir köşesinde, sanki yerde yatan kocası 
değil de yabancı bir canlıymış gibi do-
kunmaya korkarak “Yok,” dedi. “Hiç-
bir şeyi yoktu.” “Aspirin, bir bebe as-
pirini yok mu?” Yardımcı kadın, çocuk 
için evde bulundurulan bebe aspirinini 
telaşla verdi elime. Salyalarını elimin 
tersiyle silerek diline ulaştım, altına 
yerleştirdim. “Geçecek dedim, bura-
dayım, korkma!” Kusma ihtimaline 
karşı başını hafifçe yan çevirdim. Serçe 
parmağına varana kadar ağrısı vardı, 
korkuyordu. Yüzü iyice sararmıştı. Ba-
kışları tavanda bir noktaya sabitlendi. 
Kendinde mi emin olmam gerekiyor-
du. Adıyla seslenmek istedim. Adı? 
Adınız... “Adı nedir?” dedim, biraz da 
utandım bunu sormaktan. “Nihat,” 
dedi karısı, salonun aynı köşesinde, tır-
naklarını yiyerek bize bakarken. 

“Nihat Bey beni duyuyor musunuz?”
“...”
“Nihat Bey!” 
Elini sıktım, tepki yoktu. Soluğu 

iyice zayıflamıştı. Kalpteki ritim bo-
zuklukları hastayı kaybetme riskini 
anbean arttırır. Kalp kasları acaba ön-
cesinde hasarlı mıydı? Sigara içiyor 
muydu? Yüksek kolesterolü var mıydı? 
Hipertansiyon hastası mıydı? Ya diya-
bet? Ailede kalp krizi nedeniyle ölüm? 
Bu soruların şu an önemi yok. Ambu-
lans gelmeden geçen her dakika kalp 
kaslarını öldürür. İnsanların, ölen kalp 
kaslarının bir daha yerine gelmeyece-
ğini bilmemesi ne büyük huzur. Tıkalı 
damarı bir saat içinde açmazsak ölüm 
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ihtimali çok yüksek. Ambulansın tam 
zamanında gelmesi, güvenliğin ambu-
lanstan önce sitenin ağır demir kapıla-
rını açması, hastanın hemen taşınabi-
leceği şekilde kapıya yakın ve dümdüz 
yerde yatması, hayatta kalabilmek için 
herkesin yardımı şu an bu sorulardan 
çok daha önemli. 

Kısa bir süre geçmişti ki evin içine si-
ren sesiyle birlikte renkli ışıklar vurdu. 
Nihat Bey’in bir şortunu üzerime geçi-
rip ben de bindim ambulansa. Yanında 
olmam korkularını azalttı. Ambulans 
zamanında geldi, güvenlik kapıyı ön-
ceden açmıştı, hastanede işinin ehli 
doktorlar vardı. Ve Nihat Bey’in tıkalı 
koroner arterine stent takılarak, temiz 
kanın yolu açıldı. Ciğerleri oksijenle 
doldu.   

         
***

Kalp krizi olayının üstünden bir haf-
ta geçmişti. O gün, Bodrum’daki son 
hafta sonumdu. Nihat Beylere kahval-
tıya davetliydim. Bahçeden gelen kızar-
mış ekmekle kahve kokusu acıktığımı 
hissettirdi, daha fazla oyalanmadan 
yanlarına gittim. Nihat Bey masada ga-
zete okuyordu. Geldiğimi görünce kat-
layıp bir kenara koydu. Neşeli ve min-
net dolu yüzleriyle beni karşıladılar. Bir 
kuş sütünün eksik kaldığı bu zengin 
sofrayı, teşekkürlerinin bir biçimi ola-
rak görmek istedim. Kaldıkları yer-
den hayata devam etmelerini sağlayan 
doktorlarına nazik bir teşekkür. Karısı, 
krizin olduğu gece, kocasına yöneltti-
ği “kim bu yabancı” bakışlarını geride 
bırakmış, alışık olduğu ve iyi tanıdığı 
düzene yeniden kavuşmuş bir insanın 
kendinden emin hâliyle gülümsüyordu 
etrafa. Neye uzanırsam önüme yaklaş-
tırıyorlardı. Üç çeşit filtre kahve vardı 
masada. “Hangisini seversiniz bileme-
dim Doktor Bey!” Sonra kızına döndü, 
düne kadar kulağıma şımarık gelen 

ama şu an sadece, annelik diyebilece-
ğim şefkatli bir tonla, “Hadi kızım, bitir 
şu yumurtanı,” dedi. “Bak yemeklerini 
yemezsen baban seni bugün denize gö-
türmez.”  

Kahvaltının sonuna doğru, yardım-
cısı elinde bir paketle geldi masamıza. 
Lüks bir markanın şık bir hediye kutu-
suydu bu. Yardımcısının elinden pake-
ti alıp zarif bir şekilde bana uzatırken, 
yüzüğünün parıltısı, kırmızı ojesinin 
üzerine yansıyordu. O parıltıyı çok net 
hatırlıyorum. Ve ardından bir cümle... 
“Küçük bir hediye, size layık değil 
ama!” Heyecansız hareketlerle açıyo-
rum kutuyu. Mavi çizgili bir gömlek, 
beyaz keten bir ceket. Teşekkür ediyo-
rum... Gözüm masadaki katlı gazeteye 
kayıyor o an. Bakışlarım bir fotoğrafta 
duruyor. Nihat Bey bunu fark etmiş ol-
malı. 

“Yunanistan’a geçmeye çalışan bot 
devrilmiş. On iki kişi ölmüş.” 

Eritilmiş çikolata sürdüğü ekmeği 
kızına uzatırken soruyor karısı, “Ne iş-
leri varmış! Yüzlerce kişi bir botta, yani 
akıllıca mı bu?”

Nihat Bey, karısına cevap vermek ye-
rine bana doğru dönüyor, ayıp bir şey 
söyleyecekmiş gibi alçak bir ses... Bu 
ânı sanki daha önce yaşadım. Tıpkı site 
müdürünün sesi. 

“Doktor Bey, ne diyorsunuz bu mül-
tecilerin durumuna?” 

Önümdeki tabakta duran zeytinle 
oynuyorum. Yüzümdeki düşünceli ifa-
de sanırım bu haberi okuduğuna ve bu 
soruyu sorduğuna onu pişman etmiş 
olmalı ki kızına dönüyor,

“Hadi kızım bitir kahvaltını. Doktor 
Bey’i de alıp bugün tekneyle açılaca-
ğız.” 

Çocuk umursamıyor ama kadın, “A 
ne güzel olur!” diye seviniyor. 

“Gelirsiniz değil mi efendim? Bizi 
onurlandırırsınız.” Başım önümde 

kafamı sallıyorum. “Hadi hazırlıkları 
yapalım o zaman. Doktor Bey’in kah-
vesini tazeleyin,” diyerek sevinçle kal-
kıyorlar masadan.

Onlar kalktıktan sonra gazeteyi eli-
me alıyorum. Denize vurmuş, üzerinde 
kırmızı hırkası olan bir çocuk. Boğula-
rak ölmüş. Bıraktığı yerden haberi oku-
maya devam ediyorum. 

“Avrupa’da ne bulmayı hayal ediyor-
dunuz sorusuna, ‘Haysiyet’ diye cevap 
veren acılı baba, oğlum doktor olacaktı 
bundan eminim. İsveç’e, Danimarka’ya 
ya da Almanya’ya gidebilirdik. Ailem için 
mücadele etmek istedim, hatta bunun be-
nim için bir görev olduğunu düşünüyor-
dum diyerek gözyaşlarıyla konuştu.”
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İlk öykü kitabın Kırkyama, geleneksel 
anlatıyı sevdiğini, önemsediğini göste-
riyor. Öykü dünyaların tanıdık sembol-
lerden oluşan mecazi birer dünya çoğu 
zaman, bu sembollerin anlamları da son 
âna kadar bir sır olarak kalıyor. Öykü-
ler realizmle masal arasında bir yerde 
duruyor. Örneğin ilk öykünde kanser 
teşhisiyle sol memesi alınan bir kadının 
memesinden kalan boşlukta nergisler 
filizleniyor. Gerçeği, gerçeküstüyle ra-
hatça karıştırabilmen ilgimi çekti. Şimdi 
en başa dönsek, yazmaya başladığın o ilk 
günlere, bu tarzının tohumlarını oralar-
da bulabilir miyiz?   

Cioran, Çürümenin Kitabı’nda “İçinde-
ki kurgu ihtiyacı, mitoloji ihtiyacı, apaçık 
gerçeğin ve gülünçlüğün üstesinden gelir,” 
diyor. Kurgu alanında salt gerçeklerden 
beslenen olayları ve durumları anlatanlara 
saygı duyuyorum elbette. Ama benim ya-
zın dünyamda gerçeküstünün ayrıcalıklı 
bir yerinin olduğunu ifade edebilirim. So-
runun başında yer alan geleneksel anlatıyı 
sevmem ve önemsemem de bu anlamda 
çok iyi bir alan açtı bana. Yazmaya başla-
mamda okuduklarımın büyük etkisi oldu. 
Kendimi bildim bileli iyi okurum; tarih ve 
edebiyat, mitoloji özellikle ilgimi çekerdi. 
Yunan, Mısır, Türk, İran, Hint mitolojisin-
den çok etkilenirdim. Elbette okudukları-
mın yazmaya dönüşmesi ve farkındalığı-
mın oluşması uzun bir zaman aldı. Bunun 
yanında yetiştiğim ortamda anlatılan ma-
sallar, kullanılan atasözleri dağarcığımda 
yer kaplamış farkında olmadan. Tarzımın 
tohumları böyle böyle atılmış.

İçindeki öykü makinesi nasıl çalışıyor? 
Yazmaya başlamadan önce ilk olarak ka-
rakterin sesi mi geliyor yoksa olaylar ör-
güsünü başlatan bir durum mu? Öyküyü 
yazmaya oturduğunda öykünün sonunu 
biliyor olur musun? Yazdıklarını ilk kim 
okuyor?

İçimdeki öykü makinesini tam olarak 
nasıl tarif edebilirim bilemiyorum. Ger-

çeklere kafa tutup parlayan bir ilhamı 
dayatıyor önce. Ah işte mükemmel oldu, 
diyecekken işin rengi değişiveriyor. Bazen 
karakterin sesi geliyor bazen bir durum 
öyküyü başlatıyor. Fakat sonuna geldi-
ğimde bir bakıyorum ki o makinenin iste-
diği gibi yazılmış öykü. Yola çıktığım anki 
öykü bambaşka bir hâle bürünüvermiş. 
Kurgu tahmin etmediğim bir yere gitmiş. 
Yani öykünün sonunu hiçbir zaman bi-
lemiyorum. Aşağı yukarı tahmin etmeye 
çalışıyorum, diyebilirim. Bu, tabii ki öykü 
türünün özelliğinden de kaynaklanıyor. 
Aniden beliren bir fikir ya da aydınlan-
ma birkaç saat içinde kendini yazdırıyor. 
Böylece her cümle yeni bir cümleyi doğu-
ruyor. Bir tür labirent içinde korkmadan 
oyun oynamaya başlıyorsunuz. Ancak ro-
manda durumun böyle olmadığını düşü-
nüyorum. Bir aydınlanma, eğer bir planı-
nız yoksa labirentin içinde kaybolmanıza 
neden olabilir.

Yazdıklarımı ilk okuyanlar var, çok 
sevdiğim. Öykü dünyalarına güvendiğim 
birkaç arkadaş. Teknik bakımdan ve dil 
bakımından bana güven veriyor onlar. 
Bir tanesi çok iyi bir okur, diğerleri aynı 
zamanda öykücü. Eğer kızım temize çeki-
yorsa önce o okumuş oluyor. Onun da içi-
ne öykü makinesi yerleşiyor yavaş yavaş. 
Yazdıklarımı okutma kısmını çok seviyo-
rum. Yazarken düşünmediğim/düşüne-
mediğim noktaları metni okuyanlar saye-
sinde görüyorum. Etrafta bu işten anlayan 
birkaç kişinin olması çok önemli. Tabii bu 
durumda gittiğim atölyelerin katkısından 
da bahsetmeliyim. Son dönemde özellikle 
Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya’nın bakış 
açılarıyla yazdıklarımı görmek çok değerli 
benim için.

Öykünün ilk taslağı tamamlandığında, 
düzeltme aşamasına daha çok ekleme mi 
yapıyorsun, çıkarma mı? Yazdıklarının 
ne kadarını çöpe atarsın. Yazdıklarına 
kıyamadığın hiç olur mu? 

Öykünün eksiltmeli bir tür olduğunu 

düşünüyorum. Şiire yakınlığı da buradan 
gelmiyor mu? Az söyleyip okura anlam 
olanakları sunmak. Bu nedenle de kısa 
yazıyorum ve düzeltmelerde ekleme ve 
değiştirme daha yoğun oluyor. 

Benim için önemli olan metin. Sonuçta 
“benden öte benden ziyade” bir yapı söz 
konusu ve dolayısıyla yazdıklarımla ko-
layca vedalaşırım. Tecrübeler vedayı öğ-
retti. Başlarda “Bu öykünün şu bölümüne 
inanıyorum, harika oldu,” dediklerimden 
ellerim boş dönünce benden gitmelerine 
izin veriyorum. Öyküye dair ne öğreni-
yorsam vazgeçtiklerimden öğreniyorum.

Kırkyama’da tercih ettiğin öykü diline 
baktığımda çarpıcı imgeler görüyorum. 
Bunlar metinlere zenginlik katıyor. İn-
sanı ve insana dair olanı anlatmaya ça-
lışırken geleneksel anlatının modern bir 
versiyonunu kullanıyorsun. Öykü dilini 
kurarken neleri önemsiyorsun?

Öncelikle bu tespitin için teşekkür et-
mek istiyorum. Çünkü yola çıkışım da 
tam olarak bununla ilgili. Geleneksel an-
latının ötelendiği metinler çok fazla var. 
Gelenekseli modernle birleştirirsek ne 
çıkar, sorusunun cevabını aradım hâliy-
le. Gündelik yaşamda plazalarda çalışan 
insanların gelenekselle ilişkileri yazıda da 
böyle bir melezliğin olması gerektiğini dü-
şündürdü hep. 

Edebiyata baktığımızda insanın var 
oluşundan bu yana temel ya da evrensel 
olarak nitelendirebileceğimiz meselelerin 
yazılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. 
Peki herkes aynı konuları yazarken bazı-
larını diğerlerinden daha çok okunur hâle 
getiren nedir? Elbette dil ve anlatım. Me-
tin madenciliği açısından incelendiğinde 
bize yazarını söylemeden bir Yaşar Kemal 
kitabı verseler kitabın kime ait olduğunu 
anında çözeriz. Marquez’in gerçekle düşü, 
masalla hayatı harmanlamasını, Raymond 
Carver’ın gerçekle kurmaca arasındaki 
mesafesini ve dengesini hep dilleri saye-
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sinde görürüz. Yunus Emre’nin yazdıkla-
rında “sehlimümteni” vardır. Sade görü-
nüp derinliği olan, anlamında kullanılır. 
Katmanlarını yavaş yavaş algılarsınız. Yap-
mak istediğim de buna benzer bir şey. Ben 
de öykülerimde kendime has bir dil evreni 
kurmayı çok isterim.

İkinci öykü “Yüzündeki Renkler Bun-
lardan İbaret” şöyle başlıyor. Üç kişi, öğ-
lenin sıcağında evden çıkıyor ve güneşin 
altında bekleyen siyah araca yöneliyor. 
Araba, siyah bir küheylan oluyor, şahla-
nıp homurdanarak yola koyuluyor. Daha 
ilk cümleden gerçeküstüne geçiş yapı-
yoruz. Bu kuşkusuz yazarın imkânları-
nı hemen çoğaltıyor, öte yandan bunun 
gerçeklik algısını bozacağı ve okuduğu-
muzun bir kurmaca olduğunu hissetti-
rebileceğiyle ilgili neler düşünüyorsun? 
Öykü ve gerçeklik arasındaki bağı nasıl 
yorumluyorsun? 

Kurgunun bir inandırma alanı olduğu-
nu düşünürsek öykülerimdeki gerçekli-
ğin bir dezavantaj olduğu düşünülebilir. 
Fakat benim böyle bir derdim yok. Okur, 
gerçeklik algısını bozmayan metinler de 
tercih edebilir. Peki o zaman Jules Verne’in 
yazdıklarının bir önemi kalır mı? Okuru-
nun hayal dünyasını harekete geçireme-
yen bir kurmacanın ne anlamı olur ki? 
Günümüzde yazarın okuru metne daha 
çok dâhil etme gibi bir derdi var. Postmo-
dernizm de buna olanak sağlıyor. Bir tür 
gösterimci tiyatro gibi düşünülebilir. Yazı-
lanın kurgu olduğu hissi daha rahat verile-
bilir böylece. Öykü adı üstünde kurmaca 
bir metin, dolayısıyla okurun bu hisse sa-
hip olarak metni okuması benim açımdan 
bir tercih gibi algılanabilir. Gerçek hayatın 
gerçekçi anlatılması gerekmiyor artık. Mo-
dern anlatının imkânlarıyla masalsı ya da 
destansı metinler ortaya çıkarmak edebi 
alanda yepyeni yollar gösteriyor bize.

Bir kitabın olması, bu nasıl bir his. Ha-
yal ettiğin gibi oldu mu? Kitaptan sonra 
Demet Eker nasıl farklılaştı? 

Bu soruyla istemsiz bir biçimde gü-
lümsedim. Öykülerim, yazılarım bazı 
dergilerde ya da çevrim içi ortamlarda 
yayımlanırken işin buralara geleceğini 
hiç düşünmezdim. Elbette hayatımdaki 
en büyük hayallerimden biri edebiyat öğ-
retmenliği yaparken anlattığım yazarlar 
gibi kitaplarımın olmasıydı. Fakat ede-
biyat tam bir kurtlar sofrasıydı ve benim 
mi kitabım olacaktı? Hepimizin bildiği ya 
da bilmediği birçok nitelikli yazar varken 
benim de kitabımın olacağı düşüncesi 
zor geliyordu. Elbette bir tek kitapla ya-
zar olduğumu iddia edecek kadar hadsiz 
değilim ama bana çok iyi geldiğini söy-
leyebilirim. Türk ya da dünya edebiyatı 
benimle ne kazandı, sorusunun karşılığını 
önümüzdeki yıllar gösterecek. 

Kitaptan sonra kendi çıtamı nasıl yük-
seltebilirim düşüncesinin peşine düştüm. 
Okumaya devam ediyorum, o konuda 

herhangi bir farklılık yok. Tabii söyleşilere 
davet edilmek, fuar ya da imzalara gitmek 
çok keyifli. Demet Eker, kendini çok daha 
iyi hissediyor şu sıralar.

Öykü dışında bir tür yazmayı hiç de-
nedin mi?  Yazarken okurun ne kadar bi-
lincindesin, aklında ideal bir okur kitlesi 
var mı? Kime yazarsın?

Öyküye başlamadan önce şiir ve dene-
meler yazardım. Hâliyle öyküye geçişim de 
zor olmadı. Bugün öykülerimdeki anlatım 
özelliklerinin temelini şiirle olan bu iliş-
kim belirledi. Ben kendimi bir tür haberci 
olarak görüyorum. Kulağıma üflenenleri 
dillendirmeye gelmiş biri. Anlatıcılığı her 
türle yapabilirdim, şimdi öyküyle oluyor. 
Kırkyama da böyle başlıyor zaten: Bin 
yıldır içimde tuttuklarımı haykırmakmış 
başlamak. Dinlediklerimden, okudukla-
rımdan, gördüklerimden ikame olan; an-
latmam gereken hikâyeleri haberci vasfıyla 
okurla buluşturmaya çalışıyorum sadece. 
Herkesin anlatma yöntemi farklı, benimki 
de öykü. Yazarken ya da anlatırken oku-
run derdine düşmüyorum. Çünkü sanat 
alanındaki verimlerimizin hitap ettiği kitle 
değişkenlik gösteriyor. Herkes kendi an-
ladığı kadarıyla alıyor ve değerlendiriyor. 
Metin mühim olan. Kendi alıcısına ya da 
okuruna bir şekilde ulaşacaktır. Şu oku-
sun, bu kitle alsın diye bir kaygıya kapılır-
sam yapmak istediklerimden uzaklaşırım.

Şimdi sırada ne var? Yeni dosya için 
çalışmalar başladı mı?

Yazmaya ve okumaya devam ediyorum. 
Okurlar ikinci kitabı beklemeye başladı 
bile, bununla ilgili dönütler alıyorum. Bu 
beklenti üzerimde bir baskı da oluşturmu-
yor değil. Ben yazmaya devam ediyorum, 
yazdıklarımdan neler çıkacak hep beraber 
göreceğiz. Kırkyama, o kadar yeni ki onun 
tadını doya doya çıkarmak istiyorum. 

Güzel soruların ve samimiyetin için te-
şekkür ederim.
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Bu şehrin kıyısına gemiler demirler. Yolcu ge-
mileri, yük gemileri, kruvazörler, uzunluğu ile 
övünülen yüzen zengin evleri, dümeni meçhule 
kırılan fırkateynler ve daha niceleri. Bu şehrin kı-
yısına, tersanesine, limanına gelirler. Çabucak kal-
kacak, gece yatıya kalmaya niyeti olmayan misa-
firler gibi. Bu şehrin limanına. Gelirler. İçlerinden 
insanlar iner. Çeşit çeşit, renk renk. İnerler. Kap-
tanlar, amiraller, deniz erleri, miçolar, turistler ve 
kaptan kapatmaları elbette. İnerler ve şehrin içine 
dağılırlar. Dillerinde gördükleri ülkeler, dillerinde 
eski korsan hikâyeleri. Dağılırlar. Otel çalışan-
larının, esnafların, oğullarını bekleyen anaların, 
babalarını bekleyen oğulların yüzü güler o vakit. 
Yani beklenenler döner. Bekleyenlerin sabırları-
nın bir mükâfatı olarak görülen, o beklenenler. Ve 
değişir, evlerin ve odaların renkleri. Neşenin bin 
bir tonuna boyanmış gibi. Zaman onlarla akar bu 
sefer. Günü geldiğinde giderler, gitmeleri gerektir. 
Giderler, geldikleri gibi. Ve demirler güverteye çe-
kilir. Bu şehrin kıyısından. Kubbeli, çınarlı mavi 

limanından. Uzaklaşır. Gemiler. Demirlerle.
Genç kadın kalabalığın toplaştığı kıyıda bek-

liyordu. Saçı bugün bir başkaydı, gözleri başka, 
elbisesi başka. Yanında küçük çocuğu. Bekliyor-
lardı. Şapkasını ters çeviren çocuk gözlerine vuran 
güneşe aldırış etmeden ışıl ışıl dalgalanan denize 
bakıyor, elinden tuttuğu annesine kısa aralıklarla 
geminin ne zaman geleceğini sorup duruyordu. 
Genç kadın her defasında ayrı bir sabırla, sessiz-
ce cevaplıyordu. “Az kaldı.” Sesi başkaydı bugün, 
sözü başka, elbisesi başka. 

Eli terleyen bu çocuk bir ara annesinin elini bı-
raktı, kıyıya doğru koştu. İki yaşlı adam yan yana 
ayakta beklerken yanlarına doğru koşan çocuğa 
baktılar. Sevimliydi. Adamlardan iri yarı olanı hem 
de çocukları çok seveni cebinden şeker çıkarıp ço-
cuğa verdi. Çocuk tereddüt etmeden şekeri aldı, 
kâğıdından çıkardı. Rengi başkaydı, ağzına attı. 
Tadı başka.

İhtiyarlar güldü. İri yarı olanı hem de çocukları 
çok seveni, ufaklığın yanağını sıktı.

DENİZ ÜSTÜ

Ahmet AKDERE
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“Kimi bekliyorsun bakalım?” Çocuk 
şekeri avurdunun içine aldı:

“Babamı,” dedi, “Sen?”
“Kızımı.”
Yanındaki bu cevaba şaşmıştı doğru-

su.
“Yahu senin kız… Hani trafik kaza-

sında?”
“O nasıl söz azizim? Ağzından yel al-

sın. O nasıl söz?” 
Bunun üzerine yanındaki sustu. Bir 

hafta önce mezarına çiçek koydukları 
kızı düşündü. İri yarı hem de çocuk-
ları çok seven dostunun kızını. Sustu. 
O sırada, onlara kulak misafiri olan bir 
kadın sohbete katıldı:

“Ben de kızımı bekliyorum,” dedi. 
Bu sefer üçü birlikte konuşmaya başla-
dılar. Annesinin yanına dönen çocuğu 
hemen unutmuşlardı. Kendi kızların-
dan bahsediyorlardı. Belki kızları arka-
daş olabilirdi. Birbirleriyle iyi anlaşan, 
yakın iki arkadaş. Neden olmasındı, 
sonuçta dünya küçüktü. 

Kıyıda kırık bir banka oturmuş, si-
gara içen efkârlı bir adam onlar gibi 
düşünmüyordu. Dünya büyüktü. Ka-
rısı yoktu. Yıllar önce yadırgının birine 
kaçmıştı. Aramış taramış, şu kocaman 
dünyada izine dahi rastlayamamıştı. 
Her yere bakmıştı, bir tek şu birazdan 
kıyıya yanaşacak gemi var ya işte, bir 
tek ona bakmamıştı. Karısı bu gemi-
deydi muhakkak, onu bekliyordu. Ef-
kârı başkaydı bugün, umudu başka. 

Tekerlekli sandalyede oturan bir 
başka çocuk ise protez bacaklarını 
bekliyordu. Dün akşam çok ağlamış-
tı. Gözyaşı başkaydı, hıçkırığı başka. 
Babası dayanamamış, yarın gelecek 
olan gemide bacaklarının da geleceğini 
söylemişti. Çocuk heyecandan uyuya-
mamış, sabahleyin erkenden kalkmış, 
annesiyle birlikte kıyıya gelmişti. Her 
şey güzeldi de bacaklarını takınca ko-
şabilecek miydi, bu aklını kurcalayıp 

duruyordu. Babasına sorsa, koşabile-
ceğini söylerdi elbet. Annesi bilmezdi. 
Babası başkaydı, annesi başka.

Uzun bir palmiyenin gölgesine sığın-
mış bir kadın vardı. Öğretmendi. Ken-
dini bildi bileli siyah giyerdi. Savaşın 
yeni başladığı yıllarda nişanlısını askere 
bu limandan uğurlamıştı. Kaç yıl olu-
yordu sahi? Düşünemedi. Onsuz yıllar 
akıp gidiyordu işte. Gece başkaydı şim-
di, gündüz başka.

Kalabalığın içinde durmadan kaşı-
nan biri vardı. Kaşınıyordu. Hart hart. 
Babasının öldüğü günden beri. Kaşını-
yordu. Öyle ki bazen şiddetli bir kaşın-
tı tutuyor, tırnaklarını vücuduna iyice 
batırıp her yerinde yaralar oluşturuyor-
du. Kaşınıyordu ve bir türlü bu kaşıntı 
geçmiyordu. Dostları, dünyanın öbür 
ucundaki doktorların kaşıntıyı yok 
eden bir ilaç bulduklarını söylemişti. 
İnsan o ilaçtan bir kaşık içince kaşıntı 
kirp diye kesilirmiş. Kollarını, sırtını 
kaşırken bir yandan da birazdan şifası-
nın geleceği gemiyi bekliyordu. Kaşını-
yordu.

Limanda toplanan herkes ama her-
kes birini ya da bir şeyleri bekliyor-
du bugün. İşte şu köşede herkesten 
uzakta duran orta yaşlardaki göbekli 
adam. Gemide çalışan arkadaşı ona 
kaçak yollardan bir tüfek getireceğine 
söz vermişti. Patladı mı kulakları sağır 
eden, parlak demiri işlemeli şık bir tü-
fek. O sırada yanından geçen bir çiftçi, 
gelecek sene toprağa ekeceği tohumu 
bekliyordu. Sahilin parkında oynayan 
çocuklar, jantları boncuklu bisiklet. 
Küçük bir kız çocuğu, üzerinde uğur 
böceklerinin uçuştuğu güzel bir toka. 
Tüm şehrin tanıdığı hırpani kılıklı sar-
hoş, en az otuz yıllık şarap. Ailesinin 
bile çirkin diye dışladığı evin tek bekâr 
kızı, hayırlı bir kısmet. Şehrin en ünlü 
ressamı, yeni bir palet. Böylece uzayıp 
duruyordu sıra. Saymakla bitmiyordu.

Saymakla bitmiyordu ama herkes 
gemiden ne beklediğini yanındakine, 
tanıdığına yahut orada ilk kez gördüğü 
bir yabancıya nispet edercesine anlatı-
yordu. Bir uğultu baştan sonra kıyıda 
dolaşıyor, sonra denizin üzerinden 
göğe yükseliyordu. 

Derken uzaklardan geminin bacası 
göründü. Kalabalık sessizleşti. İskeleye 
doğru yavaş yavaş adımladı. Herkes ne-
fesini tutmuştu. Gemi yanaştı. Büyük 
beyaz bir gemiydi. Ancak güvertesinde 
kimsecikler yok gibiydi. Gemi limanda 
on dakika kadar bekledi. İçinden beyaz 
elbiseli bir subay indi. Bir elinde bavu-
lu, diğerinde oyuncak bir gemi vardı. 
Kendisine doğru koşan kırmızı şapka-
lı çocuğu görünce ellerindekini yere 
bıraktı. Çocuğu kucağına alıp yanak-
larını, ellerini öpmeye başladı. Hemen 
arkasından yavaş adımlarla kendisine 
doğru yürüyen karısını gördü. Başkay-
dı gözleri, yüzü bir başka.

Ve demir aldı gemi, gece yatıya kal-
maya niyeti olmayan bir misafir gibi. 
Aceleci. Şehrin kıyısından. Tersanesin-
den. Çınarlı, kubbeli, mavi limanın-
dan. Sessizce, geldiği gibi ayrıldı. 

Ne iri yarı hem de çocukları çok se-
ven ihtiyar kızına sarıldı ne de kırık 
bankta oturan efkârlı adam karısını 
buldu. Ne bacakları olmayan çocuk 
koştu ne asker nişanlı yurduna dön-
dü. Ne kaşıntılar dindi ne de demiri 
işlemeli tüfek patlayıp kulakları sağır 
etti. Ne tohumlar toprağa ekildi ne de 
sokaklarda jantları boncuklu bisikletler 
sürüldü. Ne kızların tokalarında uğur 
böcekleri uçuştu ne de esrik dudaklar 
yıllanmış şaraplara değdi. Ne hayırlı 
kısmetlerle yuvalar kuruldu ne de yeni 
bir palete fırçalar değdi. Başkaydı bu-
gün, her zamankinden başka.
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İSMAİL BİÇER
İLE SÖYLEŞİ

Nalan ÇELİK

“Her şeyden önce, yazdıklarımız birer arşiv niteliği taşıyor. 
Yazdıklarımız kadar, yazdıklarımızın yayımlandıkları adresler de önemlidir.”

İsmail Biçer’in, Ayrıkotu 
Kitap etiketini taşıyan Şa-
irsel Mevzular adlı kitabı, 
2007-2022 arasında çeşitli 
dergi, gazete ve gazetelerin 
kitap eklerinde yayımla-
mış olduğu inceleme-dene-
me türündeki yazılarından 
oluşuyor. Dedesi Cemal Bi-
çer’in aziz hatırasına adadı-
ğı kitap, Stéphane Maller-
mé’den çarpıcı bir alıntıyla 
başlıyor: “Bir kitap ne başlar 
ne biter; olsa olsa öyle görü-
nür.” 

İsmail Biçer’le yeni kitabı-
nı konuştuk.

Fotoğraf: Kadir İncesu
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Sevgili İsmail, 2007 öncesinde incele-
me-deneme türünde yazıların var mıy-
dı? 2007-2022 arasında yazdıklarından, 
kitap dışında kalan oldu mu? Benzer bir 
çalışma yapmayı ve onları da dâhil et-
meyi düşünüyor musun? 

Ciddi anlamıyla yoktu. Birkaç yerel ga-
zetede çıkmış birkaç yazı… 2007-2022 
arasına gelecek olursak: Bu yıllara ait olan 
ve kitap dışı bıraktığım yazılarım var. An-
cak, kitapta yer alması gerekenler, şu an 
kitapta… Kitap dışında kalanlar, bir arşiv 
olarak elimde duruyor. Onların da yer 
alacağı, benzer bir çalışma yapar mıyım, 
bilmiyorum. En azından, şimdilik böyle 
bir düşüncem olmadığını söyleyebilirim.   

Kitap çıktıktan sonara eklemedikle-
rine, çıkarmadıklarına ya da ele aldığın 
konuyu daha farklı yazabileceğine inan-
dığın, farklı bir şekilde soracak olur-
sam; “keşke”lerin oldu mu? Ne de olsa 
“Bir kitap ne başlar ne biter.”

Hepsini ciddi okumalar sonucunda 
kaleme aldım. İleride bende pişmanlık 
yaratmayacaklarına inandığım an, kita-
bı çıkarmaya karar verdim. Ele aldığım 
konuları, kişileri, kavramları ve yapıtları 
güçlü bir şekilde işlediğimi söylemek, bu 
tür çalışmaları son derece iyi kotaran ya-
zarlarımıza saygısızlık olacağı gibi, okura 
da haksızlık olur. Ele aldıklarım, farklı 
işlenemez miydi? Elbette işlenirdi. Aynı 
konuyu (konuları), bir başka yazar veya 
şair daha farklı dile getirebilir. Herkesin 
kendi penceresinden, farklı bakması ve 
yazması kadar doğal ne olabilir. Bu tür-
den bir eser ortaya çıkarmak, asıl işi şiir 
olan birinin ara duraklarından başka ne-
dir? Kaldı ki; bir kitabın tamamlanmış 
olması mümkün değil. Kitabımın başına 
alıntıladığım ve senin de işaret ettiğin, 
Mallarmé de bunu söylüyor: “Bir kitap ne 
başlar ne biter; olsa olsa öyle görünür.” 

Yazılarını okurken bildiğim-duymadı-
ğım birçok derginin (özellikle de Ana-
dolu dergilerinin) adı geçiyor. Bazen 
yazının içinde, bazen de yazının yayım-
landığı dergi olarak. Dergilerin tarih-
çesini, yayıma hazırlanmasında emeği 
geçenleri, bir şairin ilk şiirinin ya da bir 
öykücünün ilk öyküsünün hangi dergi-
de, hangi sayıda yayımlandığını görüyo-
rum. Belki de yazarının bile unuttuğu 
kendi tarihçesini… “Gerçemek Üze-
rinden Anadolu Dergiciliğine Kısa Bir 
Yolculuk” başlıklı yazında; “Anadolu 
dergilerinde uzun süredir yazıyorum ve 
yazmaktan da büyük keyif alıyorum.” 
demiş ve şair, yazar, yayıncı Güngör 
Gençay’dan da alıntı yapmışsın. Bura-
dan hareketle; doğum yeri Mersin olan 
Gerçemek dergisi yaşıyor mu? Seni Ana-
dolu dergileriyle tanıştıran herhangi 
bir şair ve yazar oldu mu? Yine bunlara 
paralel olarak; dergilerin, bir edebiyatçı-
nın varoluş sürecine etkisi nedir? 

Yazılarımın altlarına, yayımlandıkları 
dergi, gazete veya gazete eklerinin adlarını 
ve tarihlerini mutlaka not düşerim. Her 
şeyden önce, yazdıklarımız birer arşiv nite-
liği taşıyor. Yazdıklarımız kadar, yazdıkla-
rımızın yayımlandıkları adresler de önem-
lidir. Bu anlamıyla; yazılarımın okunması 
kadar, bitimlerinde yer alan bu notlar da 
dikkat çekiyor. O dergilerin bir kez daha 
hatırlanması, tanımayanlar (o güne kadar 
hiç duymamış olanlar) için de bir tanışma 
vesilesi olması açısından oldukça değerli 
buluyorum. Yazdıklarımız birer yazın ve 
edebiyat tarihi değeri taşıyacaklarsa, yaz-
dıklarımızı yayımlayan adreslere vefa ve 
teşekkür borcumuz var. 

Sevgili Güngör Gençay, ışıklar içinde 
olsun, şair Ataol Behramoğlu’nun “İstan-
bul’un kültür alanındaki tekelini kıran 
kültür kardelenleri, ateşböcekleri” şeklin-
de tanımladığı birçok Anadolu dergisiyle 
tanışmama vesile oldu. Bir diğer isim, yaşa-
yan şairlerimizden Aziz Kemal Hızıroğlu… 

Bu iki değerli isimin hakkını ödeyemem. 
Sadece dergilerle tanışmama aracı olmadı-
lar, birikimlerinden faydalanma şansım da 
oldu. Maalesef yaşamıyor Gerçemek…  Sa-
hibi ve sorumlu yayın yönetmeni Mustafa 
B. Yalçıner’in zamansız ölümünden kısa 
bir süre sonra yayın hayatı son buldu.  

Dergilerin, edebiyatçının varoluş süre-
cindeki önemine gelecek olursak: Dergi-
lerin, şiir ve yazın dünyasına adım atacak 
kişilerin gün ışığına çıkarılmaları anlamın-
da büyük katkıları var. Yazın dünyamızın 
birçok önemli ismi, dergiler sayesinde 
kendilerini ifade etme ve ilerleyen zaman-
larda eserlerini yayımlatma şansı buldular. 
Dergilerde çalışmaları çıkmadan eserleri 
çıkmış herhangi bir şair ve yazar neredeyse 
yok gibidir. İlk filizlenme, dergilerle başlı-
yor. Bir diğer önemli boyut: Edebiyat ve şiir 
dünyasının güncel akıntısı, dergiler üzerin-
den gerçekleşiyor.    

Tersinden bakacak olursak: Bir dergi-
nin varoluş süreci için, edebiyatçının ve 
okurun önemi nedir?

Çok çok önemli… Karşılıklı birbirleri-
ni besliyorlar. Bir derginin çıkması kadar, 
yaşaması da çok önemlidir ki; bu da ora-
da ürünleriyle yer alanların ve okurların 
omuzlarında gerçekleşiyor. 

Aramızda olmayan şairlere, yazarlara, 
düşünürlere, hatta sanatçılara saygı nite-
liğinde yazıların var. Yılmaz Güney, Mu-
ammer Hacıoğlu, Güngör Gençay, Tarık 
Dursun K., Ruşen Hakkı, Özge Dirik, 
Arkadaş Z. Özger; dünya edebiyatından 
Yuri Oleşe, Eduardo Galeano, Dante, 
Goethe ve daha birçok isim… Kitabın 
sayfalarında, intihar etmiş ya da öldürül-
müş şairlerle karşılaşıyoruz. Özge Dirik 
ve Arkadaş Z. Özger gibi… Bugünün şiir, 
yazın, sanat ve düşünce dünyasına katkı-
sı azımsanmayacak bu isimleri ele alman 
bir tesadüf mü yoksa bir bilinç doğrultu-
sunda mı gerçekleşti? 
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Bir tesadüf değil, bir bilinç doğrultu-
sunda yazıldı. Bazılarının ölümü son de-
rece trajik… Özge Dirik, çok genç yaşta 
intihar eden bir şair… Arkadaş Z. Özger, 
sosyalist bir şair ve Ankara’nın karanlık 
sokaklarından birinde ölü bulunuyor. 
Onlara dair yazmam, hayatlarının bu 
şekilde son bulmuş olmaları değil. Tama-
men şiir ve edebiyat dünyasında tutmuş 
oldukları yerlere dair.   

Şairsel Mevzular’da dikkatimi çeken 
başlıklardan biri de Yazmanın Daya-
nılmaz Hafifliği… Burada; “Yazmak, 
yazanın bireysel tarihidir, yani benim 
tarihimdir,” diyorsun. Bir anlamıyla; 
yazma anlayışını metaforik bir düzlem-
de açıklamış ya da özetlemiş oluyorsun. 
Yanılıyor muyum?

Evet; bu ifade metaforik bir ifade… 
Ama benim yazma anlayışımın temeline 
inen bir ifade… Yazma eylemi, yazanın 
(yazarın) bireysel tarihidir. Hangi türde 
yazarsanız yazın, yazmanın kaynağı siz-
siniz. Gördükleriniz, tanık olduklarınız, 
yaşama dair her şey, yazarın süzgecinden 
(ruhundan) geçiyor. Şairsel Mevzular, be-
nim yazı tarihimden başka ne olabilir? 
Ya da bugüne kadar yazdığım şiirler, ya-
şamla aramda geçen ve bu geçenlerin iç 
dünyamda yarattıklarından başka nedir? 
Bir başka boyutuyla; yazar, yazdıklarıyla 
kendini kayıt altına almış olmaz mı?

“Arkabahçe Gezintisi” başlıklı yazın 
soruyla başlıyor. “Bir edebiyat eserinin 
kendisi kadar, yazarı tarafından kale-
me alınmasına neden olan arka bahçesi 
okurlarını neden ilgilendirir?” Evet sev-
gili İsmail, senin arka bahçen, bahçele-
rin nelerdir? Ürettiğin farklı tür eser-
lerde (şiir, söyleşi, deneme) bahçelerin 
değişir mi? Kimi bahçelere yeniden dö-
nülür mü? Yoksa sabit bahçeler mi seni 
çağırır?

Birden fazla türde yazıyorsanız, birden 
fazla bahçeleriniz var demektir. Her tür, 
farklı bahçelerin ürünüdür. Bu farklı bah-
çelerin, bende yarattıklarından büyük 
keyif ve haz alıyorum. Asıl ikametgâhım 
şiir bahçesi olsa da diğer bahçelerde de 
gezinmek istiyorum. 

Şairsel Mevzular’ın son yazısı “Bir 
Anılar Denizi: Yaşamak Hatırlamaktır” 
adını taşıyor ve şair Ülkü Tamer’i konu 
ediniyor. Tanışmalar, birlikte üretmeler, 
dayanışmalar; sinema, tiyatro ve yine 
dergiler… A dergisinin tarihçesini anla-
tırken çok yakın zamanda yitirdiğimiz 
Cüneyt Arkın’ın tıp öğrencisi olduğu 
dönemde öyküler yazdığını, öyküler-
den birinin büyük A’dan küçük a’ya 
dönüşen dergide yayımlandığından 
söz ediyorsun. Öyküleri, şiirleri, dene-
meleri yayımlanmış, ardından beyaz 
perdeye adım atmış nice isimler ve ede-
biyat-sanat ilişkisi akla geliyor. Sanat 
dallarının birbirini beslediğini, insan-
laşma sürecine hızla katkı yaptığını bize 
kimler, hangi koşullar, niye unuturdu? 

Okur olmanın edilgen değil, etkin olma 
halinin… Dahası; insanın muhasebeci, 
doktor, öğretmen, milletvekili, baba, 
anne, sevgili; iyi, sevinçli, yaratıcı, sor-
gulayıcı, güzelleştirici, dayanışmacı, do-
ğasever yaptığını neden unuttuk ya da 
unutturdular? 

Sinema dünyasının mensubu olan bir-
çok kişinin yolu, şiirden ve edebiyattan 
geçmiştir. Kısa bir süre önce kaybettiği-
miz Cüneyt Arkın, bu isimlerden biri… 
Ancak sonradan sinemayı tercih etmiş 
olmasına rağmen, şiiri ve edebiyatı bı-
rakmamış isimler de var. Yılmaz Güney, 
Fikret Hakan, Yılmaz Gruda ve sonradan 
sinemayı bırakarak kendini tamamen şii-
re adayan Nihat Ziyalan ilk aklıma gelen-
ler. Hatta kitabımın ikinci yazısı, “Yılmaz 
Güney’in Edebiyatçı Kimliği Üzerine” 
başlılığını taşıyor; Yılmaz Güney’in ede-
biyatçı kimliğinin gücüne vurguda bulu-
nuyorum. 

Tüm sanatların birbirleriyle kaçınıl-
maz ilişkisi vardır. Edebiyatın sinemayı, 
sinemanın edebiyatı ya da diğerlerinin 
birbirlerini beslemesi son derece doğal 
ve kaçınılmaz. Sorun; bu kaçınılmaz 
olan üzerine düşünmemizin (kafa yor-
mamızın) önüne geçen bir dünya, bir 
hayat tarzı yaratıldı. Bu dünya düzeni, 
düşünmemizi istemiyor; bizden istenile-
ni yerine getirmemizi istiyor. Kendi ter-
cih ettiğimiz hayatı değil, onun önümüze 
sürdüğü hayatı idame etmemizi istiyor. 
Yaratıcı olmanızı istiyor ancak kendisi-
ne fayda sağlayacağınız alanda… Sorgu-
lamanızı istemiyor; önünüze konulanı 
uygulamanızı istiyor. Sıralamış olduğun 
tüm o güzel kavramlar, günlük yaşantı-
mız içerisinde gücünü (varlık alanını) 
kaybetmiş durumda. Böylece, insanın ye-
rini robotlaşmış (duygudan yoksun) bir 
başka insan tipi alıyor. Korkunç!
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bugün gittim mezarlık dolaştım 
iki mezar eşeleniyordu çiçek ektiler su taşıdılar
izdiham vardı karaborsa vardı 
akşam haberlerinde acaba kimin dirisine sayıp 
kimin ölüsüne kaburgamızı kıracağız

sırası değil hiç biliyorum ama
kriz gittikçe derinleşiyor
zamlar memleket mezarlıklarına dayandı
siz hâlâ sert sessiz harflerle ciyaklıyorsunuz
korkuyorum bir titreme bir gulyabani alıyor beni
bön bön bakmayın öyle tarım bitti
kum saatini ters çevirin

21.yüzyıldayız sevgilim 
MARX
LENİN
STALİN öldü. müezzinler kazandı

artık aşkları da enflasyon belirliyor 
tepetaklak yuvarlanıyoruz
ama en güzel sert ve sessiz harflerle
aç kurtlar önüne 

kötüyüm
senaryo gereği öldürülen bir at gibi hissediyorum
öfkeliyim 
hem kötürüm hem prompteri bozuk
ama istikrar ama sistem tıkır tıkır işliyor N’aber

bırakın bu fırçasız dişleri bir kenara 
herkes aslında biraz yolun ortasında ölümü bekleyen kurbağalar gibi
salça kutularını saymıyorum bile

müsterih olun. sert ve sessizliğinize devam
memleket hem bitkisel hem hayatta hem sel almış
mezar bekçisi yanaşıyor bir sigara yakıyoruz
en güzel çiçekler devletin çukurlarında açar diyor 
kirpiğimin teki damlıyor manzaraya
sessizce olay yerinden ayrılıyoruz

Bir Titreme Bir Gulyabani 
Alıyor Beni
Önder KAYA
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KADİR İNCESU
İLE SÖYLEŞİ

Mazlum VESEK

“Çektiğim her kare o kişinin ömrüne ömür katacakmış gibi geliyor.”

Yıllardır fotoğraf ve rö-
portaj alanında Türk edebi-
yatına büyük katkılar sunan 
Kadir İncesu’nun okumak, 
yazmak ve fotoğrafla olan 
bağı hakkında konuştuk…

Fotoğraf: Erdi Kubat
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Kadir İncesu, edebiyatımızın gerçek 
bir emekçisi. Her ne kadar “entelijan-
siya” onun değerini fark etmemiş olsa 
da o, tezlere konu olacak bir çalışma 
yapıyor. Hiç kimse meraklanmasın, 
edebiyatımızın son çeyrek yüzyıl hafı-
zası için yola çıkanlar Kadir İncesu’nun 
yaptıklarına dönüp bakacaklar. Aslında 
bakıyorlar da; sosyal medyada ve hız-
lıca yapılan röportajlarda sanatçıların 
kullanılan fotoğraflarını kim çekti sa-
nırsınız? Biraz bunları da konuştuk. 
Dile Gelen Kalem kitabında Pakize Tür-
koğlu, Güngör Gençay, Nihat Ziyalan, 
Ülkü Tamer, Metin Demirtaş, Ayla Kut-
lu, Afşar Timuçin, Refik Durbaş, Neca-
ti Tosuner, Feyza Hepçilingirler, Öner 
Yağcı ve Osman Bozkurt gibi ustalarla 
söyleşen Kadir İncesu’nun, bir fotoğraf 
ve edebiyat tutkununun dirençli ve ka-
liteli çabasını hep beraber dinleyelim. 

Sevgili Kadir, özgeçmişinde “Lise 
yıllarında Ali Sami Yen Stadı’nın kale 
arkası tribünlerinden, Galatarasay 
maçlarında fotoğraf çekmeye başla-
dı,” yazıyor. Gerek Galatasaray, gerek 
futbolla olan bağını anlatır mısın?

Futbol belki de yaşamımın ilk tutku-
larından birisi. Bir akşam babam İstan-
bul’a ilk gelişini ve ilk kez gittiği Me-
tin Oktay’ın ağları yırtan golünü attığı 
ve Galatasaray’ın 1-0 kazandığı maçı 
anlatmıştı. Babam o maçtan, ben de o 
günden sonra Galatasaray taraftarıy-
dık. 90 öncesi mahalle takımımızın ku-
rucusu Alim Hoca ile gitmeye başladık 
Galatasaray’ın maçlarına… Ümraniye 
Ortaokulundan Türkçe öğretmenim 
Ufuk Pak beni teknik direktörlük yap-
tığı Bağlarbaşı Spor Kulübüne götür-
müştü. Lisanslı olarak futbol oynama-
ya başlayınca, maçları açık tribünden 
para vermeden seyredebilme imkânı 
bulmuştum. Lise döneminde dersimi-
zin boş olduğu bir gün Galatasaray’ın 

idmanını izlemek için Ümraniye’den 
Florya’ya gittik. İdmanı izlemeye ge-
len taraftarlar fotoğraf çektiriyordu 
futbolcularla. Sonraki gidişimizde bir 
arkadaşımızdan aldığımız fotoğraf ma-
kinesiyle biz de futbolcularla fotoğraf 
çektirdik. Kalan pozlarla da antren-
mandan fotoğraflar çektim. Anı fotoğ-
rafları idare ederdi ancak antrenman 
fotoğrafları felaketti.  Dönemin en iyi 
foto muhabirlerini yakından takip et-
meye başladım; Hüseyin Kırcalı Yaşar 
Saygı, Vedat Danacı, Ender Erkek… 
Yıllarca onlar gibi fotoğraf çekme hayali 
kurdum Kendimi en mutlu hissettiğim 
zamandır, fotoğraf makinemle oldu-
ğum anlar. 1980’li yılların sonunda ar-
kadaşımdan aldığım Zenith marka fo-
toğraf makinesi ile Ali Sami Yen’in eski 
açık tribünün üst katında devam ettim. 
Sahaya hep vizörden bakıyordum. 

Okumaya olan tutkun nasıl başladı?
Lise öğrencisiyken Mehmet amca-

mın oğlu Tahsin abinin kitaplığında 
görüp okuduğum Rıfat Ilgaz’ın Kırk 
Yıl Önce Kırk Yıl Sonra adlı kitabını 
unutamam. Ilgaz’ın yaşadıkları kadar 
anlatımı da etkilemişti beni… Lise 
sonrası çalışmaya başladıktan sonra 
maaşımla aldığım ilk kitap da Rıfat Il-
gaz’ın Hababam Sınıfı romanı oldu. 
90 sonrası, önce babamı kaybettik ve 
bir sağlık sorunu nedeniyle futboldan 
kopmak zorunda kaldım. Okumaya 
ağırlık verdiğim bu dönemde TÜYAP 
İstanbul Kitap Fuarını keşfettim. Bin 
bir güçlükle aldığım basit bir fotoğraf 
makinesiyle fotoğraf çekmeye fuarda 
da devam ettim. 

Fotoğrafa olan tutkumun kemik-
leşmesi, İstanbul Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası’nda 102 gün sü-
ren grevimizde oldu. Grevin her ânını 
fotoğrafladım. Fotoğraf makinem her 
an yanımdaydı. Grevimiz sırasında 

Adnan Özyalçıner ve Sennur Sezer’in 
dört kitaplık Emek Öyküleri seçkisi 
ilanını gördüm: Ekmek Kavgası, Grev 
Bildirisi, Motorize Köleler, Dokumacının 
Ölümü… Seçkide Türk ve dünya edebi-
yatının değerli isimlerinin emek temalı 
öyküleri yer alıyordu. O günden sonra 
o yazarların yazdıkları her şeyi okuma-
ya başladım.  

Sözünü ettiğin okumaların söyleşi-
ler için zemin hazırladı diyebilir mi-
yiz?

Elbette. Türkiye Yazarlar Sendikası 
Kadıköy Temsilcisi Mehrizat ile tanış-
tıktan sonra, Caddebostan Kültür Mer-
kezindeki kültür sanat etkinliklerine 
katılmaya başladım. Sık sık Kuledibi’ne 
de giderdim Güngör Gençay’ın yanı-
na… 2000 sonrası da Çınar Yayınların-
da çalışmaya başladım. Varlık Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Enver Ercan’ın 
önerisi ve desteği ile söyleşi yapmaya 
başladım. Ahmet Oktay ile yaptığım 
ilk söyleşi Varlık dergisinde yayımlan-
dığında hâlimi düşünün artık. Sonraki 
süreçte başka söyleşilerim de çıktı Var-
lık’ta…  Enver Ercan ve Güngör Gen-
çay’a çok şey borçluyum. Ne mutlu ki 
adım ilk kez Güngör Gençay ile aynı 
kitabın kapağına yazıldı.

Söz açılmışken, bugüne kadar kitap 
olarak hangi çalışmaları yaptın?

Güngör Gençay ile Naci Girginsoy 
için Maviden Yeşile Naci Girginsoy kita-
bını hazırladık. Güngör abinin kaybın-
dan sonra Osman Bozkurt ile birlikte  
Güngör Gençay’ın Ardından adlı bir ça-
lışmamız oldu. Bülent Habora için ise 
Osman Bozkurt ve Çağlar Mirik ile bir 
kitap hazırladık.  Dile Gelen Kalem ise 
ilk bağımsız kitap… 

Dile Gelen Kalem’in adı nereden ge-
liyor?
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Güngör Gençay’ın bana olan katkı-
larını anlatmakla bitiremem. Sonraki 
günlerde, “Kadirciğim söyleşilerini 
hazırla da kitap olarak yayınlayalım,” 
dedi birkaç kere… Henüz erken ol-
duğunu söylüyordum. Ancak işin aslı, 
onu fazla yormak istemememdi. Keşke 
yorsaymışım. 

Birlikte iki kitap çalışmasının yanın-
da pek çok etkinliğe imza attığımız Os-
man Bozkurt da fotoğrafa ve edebiyata 
olan tutkumu biliyordu. Bu kez onun 
baskılarına fazla diren(e)medim. Söyle-
şileri belirlemek zor oldu. Aklım kitaba 
girmeyen söyleşilerde kaldı. 

Kitap için kafamda başka bir isim 
vardı: “Babamın Sözü” 

İlkokul yılları. Dört kişilik ailemizin 
tek çalışanıydı babam… 70’li yılların 
sonu olsa gerek…

Yeni aldığımız siyah- beyaz televiz-
yonun taksitleri de devam ediyordu 
galiba. 

İstediğimiz kitapları alma, hâliyle 
de okuma şansımız yoktu. Arkadaşla-
rımızla değişerek okuduğumuz çizgi 
romanlar en büyük servetimizdi. Bir de 
Kemalettin Tuğcu kitapları…

Bir akşam, defterimin kenarından 
kopardığım kâğıt parçasına bir şey-
ler yazıp babama imzalattım. Kâğıtta 
“Emekli olduktan sonra her ay bir kitap 
alacağım,” yazıyordu. Düşünün ayda 
bir kitap alabilmek bile lükstü. Babam 
emekli oldu, ne yazık ki bu sözünü tu-
tamadı. Yıllar sonra o yazıyı babamın 
bir defterinin arasında bulduğumda 
hem duygulandım, hem hüzünlendim, 
hem de… Babamın sözünü yerine ben 
getirdim yıllar sonra. İşte bu nedenle 
kitabın adı “Babamın Sözü” olsun iste-
miştim. Osman Abi ile yaptığımız uzun 
görüşmeler sonunda bu ismin kitabın 
içeriğini tam olarak karşılamayacağı 
düşüncesi oluştu. Daha doğrusu beni 
ikna etti. Kitabın isim babası Osman 

Bozkurt… Evet, söyleşilerde anlatılan, 
dile gelen kadar anlatılmayan, dile gel-
meyen de çok şey var. Kitabın kapağını 
da çok sevdiğim ressam ağabeyim İrfan 
Ertel hazırladı.

Annen ile ilk kez kitap almaya gidi-
şinin ilginç öyküsünü de anlatır mı-
sın?

Ümraniye’nin tek kitapçısıydı gitti-
ğimiz yer. Mahalleden tanıdığım satıcı 
abi yaşıma uygun kitapları çıkarıp koy-
du tezgâhın üstüne… İnceledim bir 
süre, ne aradığımı bilmeden… Ciltli 
bir kitaptı seçtiğim: Pinokyo… Diğer-
lerine göre biraz pahalı olması da olası. 
Annemin parası var mı, nasıl alır diye 
düşünemiyordum. Gözlerimi annemin 
gözlerinden kaçırıyordum, alamayız 
demesinden de korkarak. Oooh sonun-
da çıktık dışarı. Kitabın olduğu çanta 
elimde, eve doğru gidiyoruz. Annemin, 
“Hemen bitirme, az az oku!” deyişi 
yankılanıyor kulaklarımda. Gülerek 
“Olur,” diyorum, ancak bana bile pek 

inandırıcı gelmiyor yanıtım. 

Söyleşi yaptığın sanatçıların da fo-
toğrafını çekiyorsun. Nasıl bir çalışma 
sistemin var?

İstanbul’daki etkinlikleri takip edi-
yor, her fırsatta edebiyatçıların fotoğ-
raflarını çekiyordum. Fotoğraf maki-
nem istediğim gibi değil, film banyosu, 
baskısı pahalı… Birkaç aylık maaşımla 
dijital bir fotoğraf makinesi aldım, gö-
züm alamadığım bir üst modelde kala-
rak. Her etkinlikten yüzlerce fotoğrafla 
dönüyordum eve. Onların düzenlenip 
arşivlenmesi en önemli süreçti. Arşi-
vimde bulunan her kareye en kısa za-
manda ulaşacak bir sistem oluşturdum. 
Bir ara şunu fark ettim, herkesin çekti-
ğinin neredeyse iki-üç katı fotoğraf çe-
kiyorum. Çok düşündüm ve nedenini 
buldum. Kendimce… Babamın ölümü 
sonrası albümlerde bütün aile oldu-
ğumuz yalnızca bir fotoğrafın olduğu-
nu görmem, fotoğrafa doymazlığımın 
nedeni olsa gerek. Biliyorum, her faz-
ladan kare ile fotoğraf makinesinin 
ekonomik ömrünü tükettiğimi. Ancak 
fazladan çektiğim her kare, o kişinin 
ömrüne ömür katacakmış gibi geliyor 
bana. Bugüne kadar özel bir çekim 
yapmadım. Gittiğim etkinliklerde gör-
düğüm yazarları fotoğrafladım. Özel 
bir stüdyom, ekipmanım yok. O anki 
şartlar ne kadar uygunsa artık. Önem-
li olan o ânı yaşatmaktır fotoğrafla… 
Tabii ki bakışınız da önemli, ışık da… 
Fotoğrafladığınız o kişiyi ne kadar ta-
nıdığınız da. 

Fotoğraflarınızın sosyal medyada, 
kitap kapaklarında ve gazetelerde 
çoğu zaman imzasız yayınlanmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fotoğraflarımı ilk olarak şair Tanju 
Akerman, kendi çıkardığı gazete ve der-
gide yayımladı, imzamı da kullanarak. 
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Kendi yaptığım söyleşilerde çektiğim 
fotoğrafları kullanıyordum, benim için 
büyük kolaylık oluyordu. Fotoğrafa ih-
tiyacı olan arkadaşlarıma da istedikleri 
her zaman fotoğraf gönderdim. Fotoğraf-
ları gazetelerde, dergilerde istedikleri gibi 
imzasız olarak kullandılar. Bu durum 
hep tartışma konusu oluyor, genellikle de 
“Sayfa sorumlusu arkadaş adınızı yazma-
yı unutmuş,” deniyordu. Son yıllarda ise 
gazete ve dergiler baskılarım sonucunda 
– biraz da mecbur kaldıkları için- adımı 
yazmaya başladılar. Fotoğraf çekmeyi 
seviyorum. Tamam ama bu emeğin gör-
mezden gelinmesini gerektirmez. 

Fotoğraflarınla hayatın içinde olmak 
nasıl bir duygu?

Çekilen her fotoğrafın değeri, çekenin 
içinde, yüreğindedir. Gerçek değeri, anla-
mı fotoğrafta görünenler kadar size his-
settirdiklerindedir. Ruşen Hakkı, galiba 
2004’te M. Ali Işık’ın sahibi olduğu Ha-
tay Restaurant’a gelmişti. İzmit’e gitmek 
için kalktığında kapının önünde çevirip 
makinemdeki altı kare ile fotoğraflarını 
çekmiştim. O fotoğraflardan birini Gün-
gör Gençay, sahibi olduğu Gerçek Sanat 
Yayınları tarafından yayımlanan Ruşen 
Hakkı’nın toplu öykülerinin ikinci cil-
dinin arka kapağında da kullanmıştı. 
İşte mutluluk. Çok sevdiğim Ruşen 
Hakkı’nın bir kitabının arka kapağında 
olmak. O kitabı “Arka kapağın ustası” 
diyerek imzalaması bana… Hele hele İz-
mit’in çok değerli fotoğraf ustası Cemal 
Turgay’ın o fotoğraf için “Ruşen Hakkı’yı 
en iyi anlatan fotoğraflardan birisi,” de-
mesi… Tiyatro yönetmeni arkadaşım Er-
can Tulunay fotoğraflarım için, “Abi sen 
fotoğraftaki duyguya önem veriyorsun,” 
değerlendirmesinde bulundu. Doğru. 
Fotoğraf ile hayatın içinde olmak… İyi 
bir vurgulama… Mazlum, hem gazeteci-
liğinin hem de yazarlığının gücü…

Düzenli olarak röportajlar da yapı-
yorsunuz. Röportaj çalışmaları nasıl 
gidiyor? 

Hayatımda önce fotoğraf vardı. Rö-
portajlar daha sonra geldi. Ağırlıklı ola-
rak röportaj yapacağım isimleri kendim 
seçiyorum. Sevdiğim yazarlarla konuş-
mayı tercih ediyorum. Yaptığım iş beni 
mutlu etmeli. Mutsuzsam bu söyleşiye 
yansıyor. Söyleşilerimde yazarlara özel-
likle çocuklukları hakkında sorular 
sormayı seviyorum. Çünkü en önemli 
yaşam döneminin çocukluk olduğunu 
düşünüyorum. 

Hayatın can alıcı bir gerçeği çocuk-
luk... Yapıtı ve bağlantılı olarak yaşa-
mıyla ilgili merak ettiğim her şeyi so-
ruyorum. 

Necati Tosuner söyleşisi de dikka-
timi çekti. Tosuner’le söyleşi yaptığın 
ortam ve onun tutumu hakkında bize 
neler söylersin?

Bu hayatta tanıyabileceğiniz en açık 
sözlü insandır. Hatta yazardır. Neyse 
odur Necati abi…

Onu daha iyi tanıma fırsatını Tür-
kiye Yazarlar Sendikasının 12 Haziran 
2014’te düzenlediği Emek Edebiyat 
etkinliği için evine gittiğimde buldum. 
Hem slayt gösterisi hazırladık birlikte 
seçtiğimiz ve yeni çekilen fotoğraflarla, 
hem de bir söyleşi yaptık. En çok keyif 
aldığım söyleşilerden birisidir. Necati 
abinin kitaplarında pek fark edilmeyen 
bir mizah vardır. Bence çoook güçlü 
bir mizah hem de…  Sohbetlerinde de 
öyle… Çok severim Necati abiyi… Ara 
sıra Mehmet Ali Işık ile gideriz ziyare-
tine… 13 Mayıs 2018’deki nikâhımda 
şahitlerimden birisidir. Nikâh memu-
ru “Osman Necati Tosuner” dediğinde 
bendeki şaşkınlığı görecektiniz. O za-
mana kadar bilmiyordum. Ah dedim, 
meğer Keleş Osman… Seviyorum Ne-
cati abiyi…

Sen ve Kendin adlı romanı çıktığında 
“Kadir bu kez söyleşi yapmayalım. Sen 
istersen bir yazı yaz!” dediğinde biraz 
tereddüt ettim. Kitap uzun süre bekle-
di masamda… Bir tatil günü başladım 
okumaya… İki gece sonra uykum ka-
çınca, iki saat kadar kaldığım yerden 
devam ettim. Ertesi gün telefonda ko-
nuşurken bu olayı anlattığımda kahka-
halar atarak, “Kadir benim kitap uyku-
nu getirmez ki iyice kaçırır,” demişti. 
Yazdım yazıyı… BirGün kitap ekinde 
çıktı yazı. O yazıyı çerçeveletip oda-
sının duvarına asması ödülden ötedir 
benim için… Lafını esirgemez. Sami-
midir, içtendir. Benim Necati abimdir. 

Soracaklarım uzar gider ama sen 
yine de genç meslektaşlarına özellikle 
edebiyat alanında röportaj yapmanın 
gerekliliği ve yöntemi üzerine neler 
söylemek istersin?

Mazlum sen de röportaj yapıyor-
sun… Röportajların asıl değeri çok 
sonraları ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, 
hiç ummadıkları bilgilere o röportajlar 
sayesinde ulaşabiliyor. Röportaj yapan, 
yapmayı düşünen arkadaşlarıma öne-
rim işlerini severek yapmaları. Bir “iş” 
olarak düşünmesinler. Ortaya çıkan so-
nuç önce sizi mutlu etmeli. Ben bugü-
ne kadar ne yaptıysam severek yaptım. 
Kültür sanat röportajlarında istenen 
çok farklıdır. Amaç asla sansasyonel bir 
sonuç değildir. Edebiyata katkıdır. 
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yatağımda yağmalanmıştı sabah
kırmızı bir lekenin hizasından alıp kalbinde kuruttukları bir haritayı
sökülmesi zor bir hizaya asmışlardı…
üstünde bir yer ismi, bu haritaya gidilmez
buradan sağ alt köşesine uzaklık tarifi bir ölçek, bir bölü yetmiş bin diye yazmış-
lardı.

küçücük bir ibriğin içinde kalan son günah damlası gibi dünya
yorgunluktan mıdır nedir akşam olmuyor artık burada,
delirmiş gibi sanki herkes üstündeki elbiseleri parçalıyor.

kirli bir tüfek bizi tersten vuruyor
yalandan bir tüfekti o, yok öyle bir tüfek diyorsun 
Toronto’da kalbimizi yoran bir at izine rastlıyoruz
ellerindeki lekeleri sayıyorum
dostlarımın öldürdüğü eski bir imgeyle. 

hangi kadının dizleri senin kadar yorgundur ki şu günışığı aşkta
ve hangi kavak tam kesildiği yerden Kürt oluyor yeniden.

senin göğsündeki sellerin bereketi değil midir süt diye sevdiğim bu uçurum.
gözlerindeki o eski acının sokağına bakıp şiirler yazdım sana 
ciğerimin bir köşesini ithaf ettiğim sözcüklerle:
henüz bu şehirde kalbi ihbar edilmemiş bir kadın var dediler
yaralı ve kendinden habersiz, öldürülmemiş bir kadın
bulunduğunuz en yakın yerde tutun onu, 
tutun, tutun, tutun sevin!
ta ki topuklu ayakkabılarından aşk sızana dek…

yaralı bir yengeç gibi saklandım aşkın kabuğunda 
sevmek benim tek çaremdi.

bir gün balık seçen o parmağına bakıyordum
boynunun bana doğru büküldüğü yerden
hatırlıyor musun o geceyi,
bir yol kontrolüne takılmıştık
kalbini sağa çek demişlerdi.

29. 09. 2021, Ankara

Yaşlı Bir Terziden 
Söktükleri Kadının Kalbi 
Mazlum ÇETİNKAYA

120 



121

Birkaç cümleyle kitapçılığı anlatmanızı is-
tesek… Nedir, sizin için nedir?

Kitapçılık mesleğimiz, aşımız, toplumun her 
veçhesiyle karşılaştığımız mekânımız, kalemiz, 
evimiz ve daha nicesi… 

Rozinante Sahaf’ı biraz anlatır mısınız? Na-
sıl başladınız?

Rozinante dört yıl önce kendi kitaplığımız-
dan yola çıkarak münferit bir tezgahla kitap 
fuarında tohumunu attık. Sonrasında bir ay-
lık Adapazarı Ramazan Kitap Fuarı’nda, 10-15 
metrekare boyutlarındaki dükkanla yola devam 
ettiğimiz, akabinde yeterli gelmeyip kitapların 
artmasıyla biraz daha geniş yere geçme arzu-
suyla bugünlerdeki mekânımıza gelmiş olduk. 
Yaşlandıkça aslında ismiyle müsemma, bize 
her geçen gün mutluluk veren mekânımız..

Bağımsız bir kitabevi olarak ayakta durma-
nın zorlukları ve güzellikleri nelerdir?

Çok zor. Bağımsızlık bulunduğumuz ekono-
mik vasatlıkta kolay değil. Ekonomik zorluklar 
dolayısıyla ayakta kalıp -ki biz küçük esnafız- 
kendi yağımızla kavrulmak durumundayız, ha-
kikaten zor.  Kolay olmuyor ama bir taraftan da 
her zorlukla birlikte kolaylık da oluyor. Daha 
aşkla sarılıyoruz işimize, özüne inip sahaflığın 
hakkını vermeye çalışıyoruz, kitap bağışı al-
mak yerine kitap takası yapıyoruz dolayısıyla 
insanlar okudukları kitapları getirip okumak 
istedikleri kitapları alıp mutlu bir şekilde ay-
rılıyorlar mekândan bu da bizi mutlu ediyor. 

Gün içinde birçok okurla muhatap oluyor-
sunuz. Sıkı bir edebiyat okuru, popüler kül-
tür okurları, best-seller takipçileri, kuramsal 
okumalar yapanlar, direkt bir kitap için gelen-
ler... Ama bazen de bir okur gelir sizden öneri 
ister. Bu şimdi olsa hangi kitapları önerirdi-
niz?

KADİR BALÇIN
İLE SÖYLEŞİ

Havva YILMAZ

Kitabevi Söyleşileri 13
Sakarya - Rozinante Sahaf
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Açıkçası kitap önerme noktasında 
bizim kadar mevzu okura da bağlı. 
Yaş grubu, sezilen durumu ve nicesi 
vaziyeti değiştirebiliyor tabii ki. 15-
16 yaş grubu watpatt tarzı okumalar 
yapıyor, biz hazır gıda gibi görüyoruz 
bu tür kitapları başlangıç açısından 
önermiyoruz ve klasiklere yönlendi-
riyoruz. Tarihin süzgecinden geçmiş, 
halkların sıklıkla döne döne okudu-
ğu eserlerin muhatap olduğum okura 
rehber olabileceğini düşünüyorum. 
Bu noktalarda ilkin klasiklere sarı-
lıyorum. Bazen de alana göre öneri-
lerde bulunuyorum. Karşılaştığımız 
arayışa göre literatürümüzde olan 
kitapları raftan çıkarabiliyorum. Ki-
şisel olarak sevdiğim metinleri suna-
biliyorum. Kitabın/kitapların velut 
hâlini okurlarla her seferinde ayrıca 
idrak ediyorum. Ben ise su gibi olan 
bu arayış, anlayışları herkese sunma-
ya çalışıyorum. “Kitap” çeşmesinden 
hepimiz kana kana içebiliriz.

İyi bir sahafın/kitapçının aynı za-
manda iyi bir okur olduğunu düşü-
nüyoruz. Siz kimleri okursunuz? 

Gençlik dönemlerimde klasikleri 
okumaya gayret ettim. Elime bu bağ-
lamda ne geçerse okuduğumu hatır-
lıyorum. Bizim coğrafyamızdan olan 
yazarları da okumaya gayret ettim. 
Tanpınar aklıma düşüyor. Okuma se-
rüvenime, kitapçılık serüvenime baş-
ladığım sahafta da çok şey kattım. Et-
rafımdaki kitapların, bizzat ustamın 
ışığı beni epey etkilemişti. Daha steril 
bir okuma, daha patikalardan dolana-
rak okuma uğraşıyla devam etmeye 
çalıştım. Önümüze ağabeylerimizin 
listeleri geldi, bunlardan da fayda-
lanmaya çalıştık. Felsefe klasiklerini 
severek okuduk. Politik literatürdeki 
önemli eserleri derinlemesine olma-
sa da yüzeysel okumaya gayret ettik. 
Mesleğim gereği, kitabı sevmem bana 
çok farklı alanlarda çok farklı eserle-
rin kapısını araladı.

Sahaf ve kitabevleri şehrin ruhu-
nu oluşturan mekânlardandır. İçe-
risi huzur verir, sakinleştiricidir. 
Şehirlerine çok şey katarlar. Sizin 
kitap temini haricinde de etkinlik-
leriniz var. Bize onlardan bahseder 
misiniz?

Yeni taşındığımız mekânı söz ko-
nusu etkinlikleri daha rahat gerçek-
leştirebilelim diye de seçtik açık-
çası. Elimizi taşın altına daha fazla 
sokarak hareket etmeye çalışıyoruz. 
Rozinante’yi yalnızca kitabını seçip 
parasını ödeyerek, tabiri caizse katı 
bir iletişim ve dümdüz bir anlayıştan 
uzak tutarak bir kültür yuvası hali-
ne getirmeyi hedefliyoruz. Yazar ve 
şairleri ağırlıyoruz. Şükrü Erbaş ve 
Hilmi Yavuz hocalarımızı ağırladık. 
İmza günlerini adeta muhabbet mec-
lisi edasıyla gerçekleştirdik. Kitap 
üzerine sohbetler gerçekleştirmeye 
başladık. Şair/yazar Ercan Yılmaz 
bize çok farklı deneyimler katıyor. 
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Sağ olsun, bu vesileyle de ona bu-
radan teşekkür ediyorum. Cemil 
Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Ada-
pazarı’nın değerli okullarından biri. 
Burada okuyan değerli kardeşlerimiz 
bizi yalnız bırakmıyor. Her biri kitap 
sevdalısı. Bu kardeşlerimiz de elini 
taşın altına koyuyor, emek veriyor. 
Onlara teşekkür ediyorum, gözlerin-
den öpüyorum. Bize bu işi öğreten 
ustalarımız, ağabeylerimin…17 ya-
şında işe çırak olarak başladığım Xir 
Sahaf aklıma geliyor ustam Kadrican 
Mendi’ye ve meslekte önemli işler 
yapmış hatıralarını okuduğumuz 
gelmiş geçmiş ustalarımıza teşekkür 
ediyorum. Herkesin emeğiyle güzel 
etkinlikle gerçekleşiyor, inşallah ger-
çekleşmeye de devam edecek. 

Bize kitabevinizle ilgili unutma-
dığınız, umudunuzu sağaltan bir 
anınızı paylaşır mısınız?

Anılar… Cebindeki son parasıyla, 
belki karnını bile doyurmadan, son 

parasını büyük bir iştahla kitaba ayı-
ran insanlar tanıyorum. Bu insanlar 
beni/bizi umutlandırıyor. Çok spesi-
fik bir anı, hatta anılar ucundan kı-
yısından aklıma düşüyor. Mesela ki-
tap fuarında rafları düzenliyoruz; bir 
taraftan eş dostla muhabbet ediyor-
ken arkadaşlarımdan biri, “Abi bu 
kitabın burada ne işi var?” diyerek 
rafların en altından çıkardığı kitabı 
sallıyor. Bir de bakıyoruz ki Hasre-
tinden Prangalar Eskittim’in birinci 
baskısı… Derin bir “hu” çekip “Ey-
vallah kardeşim az kalsın gidiyordu 
cevher” dediğimi hatırlar gibiyim. 

Bu işi yapmak isteyenlere tavsiye-
leriniz var mı?

Kitap okumayı sevmek, kitabı 
nesne olarak sevmek, insanları ve 
onların iletişimini sevmek lazım. 
Para noktasında çok büyük idealle-
ri olmaması gerekiyor. Mesleğimizin 
maalesef böyle bir getirisi yok. Na-
merde muhtaç etmeyecek ölçüde bir 

yaşam… Meslek yahut zanaat olarak 
sahaflık ustalardan öğrenilip çabay-
la geliştirilip olgunluğa erdirilen bir 
meslek. İnsanın yaşamını da dönüş-
türüyor. Öncelik “Ben gerçekten ne 
olmak istiyorum?” sorusuna net ce-
vap verip çalışmaya inanmak lazım.

Not: Sosyal Medya hesaplarımız-
dan etkinlik duyurularımızı ve kitap 
paylaşımlarınızı takip edebilirsiniz. 
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durur mu ki hâlâ
duvarlarında istanbul’un
herevî’den kalma
bir tek yazı

okurken galata’yı
niçin aramaz gözler bugün
gerlach’ın yorgun argın
geçtiği binaları

sora sora buğu bile
bulunur da galland’ın
bulunamaz mı yitik
günlükleri
haliç’te

derilemez mi gezi’nin
hiç olmazsa bir yerinden
lady mary montagu’ya
güzellik
katan izler

ya da yıllar yıllar önce
kızı bilip kendisini
bastığından bağrına
ne diye hiç söz etmez
kız kulesi
lamartine’in

hissiyat ya resulallah
ya resulallah hissiyat

Seyyahname

Mertcan KARACAN

124 



Aklın Uçurumunda 
Psikoloji Dünyasından İzler
Melih Yıldız
Parma Kitap, 2022

Aklın Uçurumunda, Sabahat-
tin Ali, Ahmet Haşim, Şükû-
fe Nihal, Peyami Safa, Nâzım 
Hikmet gibi edebiyatımızda iz 
bırakmış birçok ismin yaşam 
hikâyesinin bilinmeyenleri-
ni aktarırken bu sanatçıların 
karakterlerinin psikolojik alt-
yapısını da okurlara sunuyor. 
Sanatçıların hikâyelerini ortaya 
çıkaran çıplak insan doğasına, 
varoluşun çetin koşullarında 

şekillenen iç dünyalara bu port-
reler aracılığıyla tanık oluyoruz. Aklın bize oynadığı oyunların 
arkasındaki öyküleri  dinliyoruz. Tramvalar ve sanat arasında-
ki yaratıcılık bağı birbiriyle ne derece ilişkili? Daima pusuda 
yatan ruh; acı, şefkat, aşk, ölüm gibi olgular karşısında nasıl 
dönüşüyor ve bu dönüşümden neler doğuyor?
Ayrıca bu kitapta, anlatılan yaşam öyküleri dışında Fransız 
Lape Hastanesi’nin kuruluşundan Bakırköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları Hastanesi’ndeki Düşünen Adam heykelinin hikâyesi-
ne kadar psikoloji dünyamızda önemli yeri olan mekânların 
da hikâyelerini okuyacaksınız.

Kadın Çalışmaları: Temeller
Bonnie G. Smith
Çeviri: Özde Çakmak
İletişim, 2022

Kadın Çalışmaları: Temeller, 
geçmişte ve günümüzde toplum-
sal cinsiyet konusunda yapılan 
disiplinlerarası çalışmalara bir gi-
riş niteliğinde. Bonnie G. Smith, 
Kadın Çalışmaları’nın doğuşunu 
ve gelişimini, eleştirmenlerin 
yaklaşımlarını da hesaba katarak 
ele alıyor, alanın temel meselele-
rini anlaşılır bir dille aktarıyor, 
günümüzdeki durumunu ince-
leyerek yeni tartışmalara genişçe 

yer veriyor. Kadın Çalışmaları’nın disiplinlerarası doğasını, te-
mel feminist teorileri, toplumsal cinsiyet konusuna eleştiri ve 
yaklaşımları; ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik köken ve di-
nin Kadın Çalışmaları’na etkilerini kesişimsellik bakış açısıyla 
yorumluyor. Smith, farklı cinsel kimlikler, askerileşme, şiddet, 
neoliberalizm, göç ve emek gibi günümüzün can alıcı sorunla-
rının Kadın Çalışmaları’yla ilgisini araştırıyor. 

Sibirya Hayali
Per Petterson
Çeviri: Banu Gürsaler Syvertsen
Metis, 2022

Sibirya Hayali Norveçli yazar Per 
Petterson’un At Çalmaya Gidiyoruz, 
Lanet Olsun Zaman Nehrine, Reddedi-
yorum, Benim Durumumdaki Erkekler 
ve Ardından’dan sonra yayımladığımız 
altıncı romanı.
“Yandaki bölmeyi dene,” diyor Jesper 
tahta perdenin arkasından seslenerek. 
“Dorit yatıyor orada, çok iyi huylu-
dur.”
Aradaki yolda duruyor ve Jesper’in 
sakin sakin nefes alışını dinliyorum. 
Bakışlarımı bölmesinde uyuyan Do-
rit’e çeviriyorum, geniş sırtı karanlıkta 

giderek daha iyi seçiliyor. Eğilip Dorit’in sırtını okşuyorum.
“Konuş onunla,” diyor Jesper, ama ben ne diyeceğimi bilemiyorum, şu 
an dilimin ucuna gelenleri yüksek sesle söyleyemem. Bölme daracık, hiç 
boş yer yok, Dorit hafifçe dönse beni tahta perdeye yapıştırır. Hayvanın 
boynunu okşuyorum, sonra da kulağına eğilip cesur kurşun asker ma-
salını anlatmaya başlıyorum. Masalın sonuna, kurşun askerin alevlere 
karşı koyarken yavaş yavaş eridiği bölüme gelince öne doğru yatıyor ve 
kollarımı hayvanın boynuna doluyorum, pencereden içeri dolan rüzgâ-
rın nasıl balerini havalandırıp alevlere doğru sürüklediğini, ateşe düşen 
balerinin nasıl kayan yıldız gibi parladığını ve alevlerin söndüğünü anla-
tıyorum, masalımı bitirdiğimde soluk bile almaktan korkuyorum.

Buraya Kısıldık Sanırım
Aslı Akarsakarya
YKY, 2022

Aslı Akarsakarya, 2021 Yunus 
Nadi Öykü Ödülü’nü alan “Bu-
raya Kısıldık Sanırım”da on sekiz 
etkileyici öykü anlatıyor. Çok 
çeşitli konu ve karakterle örü-
lü öyküler, geçmişin katılığı ve 
geleceğin belirsizliği arasındaki 
müphem kırılma anlarına odak-
lanıyor. Kahramanlar ne kadar 
uğraşsalar da kendilerine biçilen 
rollerden, belleklerinden, zama-
nın yıkıcılığından ve çoğunluğun 
ikiyüzlülüğünden kurtulamıyor. 

Düşünülenle yapılan, kurgulananla yaşanan, isyan edilenle ka-
bul edilen sürekli çarpışıyor ve kazanan hep hayatın gerçekliği 
oluyor.

“Onunla yıllar sonra yolda rastlaşıp merhaba dediğim vasat bir 
hikâyem olmasın isterdim. Yanından sessizce geçerdim, uzak-
tan dikizlerken geçmişin tüm titreyişlerini tavaf ederdim, ille 
gerekirse buruk bir baş selamı bile verebilirdim ama gidip de 
n’aber ya görüşmeyeli, demezdim. Demeyecektim yani çünkü 
hikâyemiz daha iyisini hak ediyordu, şüphesiz, ama hayat sihir 
olasılıklarını birer birer siliyor, öldük işte biraz daha diye düşü-
nüyorum çünkü lambalar teker teker sönüyor ve çünkü şalter 
birden atmıyor.”

KİTAPLAR ARASINDA
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